
ادامه در صفحه 

بسترهای »تجاری سازی« تا چه حد در کشور فراهم است؟   

خبرهای خوش اصفهان برای ثروت آفرینی از علم

دستاورد دولت 
در سامان دهی 
وضعیت یارانه ها

قانــون هدف منــدی یارانه ها 
که در دوره ریاســت جمهوری 
احمدی نژاد اجرایی شد، سنگ 
بنای کجــی را در نظام پرداخت 

یارانه ها در کشور پدید آورد.
بر اساس این قانون، یارانه ها فقط 
به دهک های خاصی می بایست 
پرداخت شود و بخشــی از پول 
حاصل از آزاد ســازی قیمت ها 
برای توسعه اشــتغال در کشور 
هزینه شــود. اما دولت پرداخت 
یارانه ها به همه طبقات را آغاز کرد 
و حتی مجبور شــد برای تامین 
مبلغ یارانه ها، از سایر ذخایر نیز 
اســتفاده کند و در عمل قانون 
هدف منــدی نه تنهــا محرک 
اشتغال نشد، بلکه بخش بزرگی 
از درآمدهــا را به پرداخت نقدی 
پول به اقشاری که نیازمند نبودند 
فراهم کرد و از ایــن رو برخالف 
عنوان قانون، قانونی غیرهدف مند 
شــد و این رویه متاســفانه در 
دولت های یازدهــم و دوازدهم 
ادامه یافت. بــا عنایت به تکلیف 

مصرح در بند »و« ...     معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان: در زمینه حمایت از ایجاد و توسعه ایده و بازار فناوری، کمک به رفع مشکالت تجاری سازی نوآوری ها و رفع نیازهای متقاضیان 
فناوری با به روزرسانی مطالعه فراگیر، شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب وکار استان، اقداماتی اساسی شده است.

علیرضا مساح با بیان اینکه یکی از مشکالت 
موجود در گذشته، وجود تعداد بسیار زیادی 
از مکان هایی بود که به شکل غیر رسمی به 
مســافران اجاره داده می شدند، اظهار کرد: 
موضوع وجود مکان های اجاره ای مختلف 
به غیر از هتل و یا مسافرخانه، امکان بالقوه 
ای اســت که در همه جای دنیــا اتفاق می 
افتد، برای نمونه در کشور آلمان حجمی از 
مســافرها از مکان هایی به غیر از هتل ها و 
مسافرخانه ها استفاده می کنند اما در ایران 
این موضوع به صورت غیر رسمی اتفاق می 
 افتاد و درنتیجه مشــکالت زیادی به وجود 

می آمد.
وی ادامه داد: با توجه به مشکالتی که در اثر 
فعالیت غیررسمی مکان های اجاره داده شده 
به مسافران اتفاق می افتاد شهرداری اصفهان 
تالش کرد تا جلوی این کار را بگیرد، به این 
ترتیب برای نوروز امسال یک برنامه ریزی 
انجام داد تا همه این مکان ها یکپارچه شوند 
اما هنوز همه مکان ها را دربر نمی گرفت و 
همه موارد در آن لحاظ نمی شد چرا که فقط 

به زمان نوروز محدود می شد.
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در ادامه، شــهرداری اصفهان 
به این نتیجه رسید که با طراحی یک سامانۀ 
اینترنتی بتواند فعالیت چنین مکان هایی 
را ساماندهی کند، به این ترتیب ایدۀ ایجاد 

سامانه رزرو الکترونیکی اماکن استیجاری 
)Ereserving.com( در شــهرداری 
به وجود آمد و برنامه ریزی شد که سازمان 
فنــاوری اطالعــات شــهرداری)فاوا( این 
زحمت را بر عهــده بگیرد چــرا که کاری 
تخصصی بــود و ســازمان فــاوا با کمک 
بخش خصوصــی که قبال تجربه و ســابقۀ 
 این کار را داشت ایجاد ســامانه رزو ینگ را 

کلید زد.

  معرفی طرح ۲۰۲۰ در نمایشــگاه 
گردشگری

رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری با اشاره به 
حضور این اداره در یازدهمین نمایشــگاه 
گردشــگری اصفهان افزود: حضــور ما در 
نمایشــگاه به نوعی معرفی اصفهان و طرح 

۲۰۲۰ به همه نقاط اصفهان و حتی خارج از 
این شهر بود و درحقیقت نمایشگاه شروعی 
بود تا بتوانیم طرح ۲۰۲۰ را معرفی کرده و آن 

را در کل کشور به نمایش بگذاریم.
مساح با اشاره به اقدامات اداره گردشگری 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: ما در 
یازدهمین نمایشگاه گردشگری یک بانک 
ایده را آغاز کردیم و افرادی که مراجعه کرده 
و داراری ایــده بودند جــذب کردیم و ایده 
هایشان را ارزیابی کردیم تا در آینده بتوانیم 
با آنها در ارتباط باشیم و از طرف دیگر سعی 
کردیم تعــدادی داوطلــب در زمینه های 
اجرایی برنامه های ســال ۲۰۲۰ را جذب 
کنیم که امیدواریم بتوانیــم از کمک آنها 
در زمــان اجرای برنامه هــای طرح ۲۰۲۰ 

استفاده کنیم.

مساح خبر داد:

آماده سازی سامانه رزرو الکترونیکی اماکن استیجاری

 ما در یازدهمین 
نمایشگاه گردشگری 

یک بانک ایده را 
آغاز کردیم و افرادی 

که مراجعه کرده و 
داراری ایده بودند 

 جذب کردیم و 
ایده هایشان را 
ارزیابی کردیم.

رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه حضور این اداره با هدف معرفی طرح ۲۰۲۰ 
در یازدهمین نمایشگاه گردشگری اصفهان شرکت کرد، گفت: در سامانه رزرو الکترونیکی اماکن استیجاری با اتصال کد ملی افراد به ثبت 

احوال، تعهد و اعتماد دوطرفه میان موجر و مستاجر گرفته می شود.

چشم خیره بازارها به بازار ارز؛   

بخریم یا نخریم؟
بخریم یا نخریم؟ این سئوالی است که 
این روزها اغلب متقاضیان کاال از اهل 

فن می پرسند.
رکود حاکم بر بازار ایران این روزها تعمیق 

بیشتری یافته است، بازار خودرو و مسکن 
خالی از مشتری است و بازارهای دیگر 
نیز وضعیت چنــدان متفاوتی را دارا 

نیستند. ...

روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر 

)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان( 

مجید صفاری-  شهردار بادرود 

شناسه: 5۲85۰7

شناسه: 54۰54

شناسه: 54۰51۲

آگهی مزایده عمومی نوبت اول 

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
 )اشخاص حقوقی و صاحبان در آمد امالک اجاری( 

آگهی مزایده نوبت اول 

چاپ دوم
اصالحیه تاریخ

چاپ اول

سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 7۲3/ش مورخ 1398/۰3/۲8 شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال 

واگذار نماید. 
1- اجازه بهره برداری از تاالر شیخ بهایی واقع در شاهین شهر بلوار امام خمینی )ره( 

۲- اجازه بهره برداری از سالن بدنسازی بانوان در مجموعه ورزشی تختی واقع در شاهین شهر، بلوار شهید دکتر بهشتی، فرعی 11  شرقی 
متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1398/5/1۰ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی، 

اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مراجعه و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/5/1۲ پیشنهادهای خود را تحویل نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید. 

امروز آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 97 و پرداخت 
مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir است.

1526 مرکز ارتباط مردمی 
35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست 

شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها، پارکینگ اختصاصی ماشین های سنگین 
متعلق به شهرداری را طی قرارداد اجاره به مدت یکسال به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین 

آگهی جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 1۰ روز می باشد.

۲- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
3-  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاد دهندگان می بایست 5 درصد مبلغ اجاره بها سالیانه را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش 

نقدی به حساب شماره 1۰668۲19۰۰۰1 نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و متقاضی با امضای اسناد شرکت در مزایده متعهد به پذیرش کلیه شرایط مندرج در قرارداد 

خواهد شد. 
7- رعایت ضوابط و مقررات الیحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری 

در شهر

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای عملیات آسفالت تراشی برخی از 
خیابان ها و معابر منطقه

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان با بیان این مطلب که شهرداری ها از اصلی ترین 
متولیان پروژه های کف سازی و روکش معابر از بعد اجرائی و نظارتی هستند؛ گفت: 
معابر از شریان های اصلی هستند که توجه به آنها، قطعاً گام مهمی در هدایت و کنترل 
ترافیک شهر خواهد داشت و لذا اهمیت و ضرورت اجرای این پروژه ها که در حیطه 
وظایف شهرداری ها جهت تأمین رفاه شهروندان است بسیار مهم و ضروری می با شد.

حیدر قاسمی در ادامه بیان داشت: متأسفانه بســیاری از حفاری های انجام شده در 
معابر شهری با وجود تعهدات پیمانکاران برای مرمت آسفالت بعد از عملیات حفاری، 

همچنان بدون آسفالت باقی می ماند و نشست آنها در طول زمان باعث تبدیل شدن آنها 
به نقاط حادثه خیز شده است و از طرفی اجرای برخی از حفاری ها نیز از انجام، مرمت 
و مناسب سازی آسفالت برخی از معابر شهری جلوگیری می نماید که در این راستا 
کمک و همراهی مسئولین شهری جهت اجرای زیرساخت های الزم برای جلوگیری 
از تخریب های آتی آسفالت مورد نیاز است. قاسمی همچنین از اجرای آسفالت تراشی 
برخی از خیابان ها و معابر سطح منطقه خبر داد و افزود: خوشبختانه با تالش و همت 
حوزه عمران منطقه، برخی از خیابان های سطح منطقه از جمله خیابان معراج آسفالت 
تراشی و ترمیم شــده و همچنین جهت رضایت مندی شهروندان، سهولت در تردد 
خودروها و رفع خطرات احتمالی خیابان جی شــرقی حدفاصل خیابان شریعتی تا 
میدان ارغوانیه نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی در پایان اظهار داشت: انشاءا.. 
پس از اولولیت بندی معابر فرعی محالت و تعیین وضعیت انشعاب فاضالب، با توجه 
به اینکه هنوز برای فاضالب مشکل دارند، اقدامات الزم جهت روکش آسفالت معابر 

انجام خواهد شد.

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت 1۰۰۰ تومان دوشنبه| 31 تیر 1398| ۲۲ جوالی ۲۰19 | 19 ذی القعده 144۰ | سال اول| شماره ۲79|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

محمدجواد سلطانی| خبرآنالین
ســـرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

7
بازار طال و سکه 98/4/30 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,144,0004,164,000قدیم

سکه طرح 
4,225,0004,256,000جدید

2,298,0002,228,000نیم سکه

1,449,0001,369,000ربع سکه

9649,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,753,0001,788,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18403,800412,800 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24538,400550,400 عیار

درخواست افزایش قدرت 
خرید کارگران روی میز 

شورای عالی کار
عضو شورای عالی کار از ارائه درخواست افزایش 
قدرت خرید کارگران به شورای عالی کار از روش 
های غیر از افزایش مستقیم مزد خبر دادوگفت: 
تورم»مسکن« و »خوراکی ها و آشامیدنی ها« 

رشد فزاینده داشته است.
علی خدایی گفت: اخیراً درخواســت جلســه 
فوق العاده به شــورای عالی کار با دو دســتور 
کار ارائه شده اســت که دســتور کار نخست 
بررســی راهکارهــای افزایش قــدرت خرید 
کارگران از روش های غیر از افزایش مســتقیم 
مزد و درخواســت دوم نیز پیگیــری تصویب 
دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار است.

وی افزود: در حوزه افزایش قدرت خرید کارگران 
راهکارهای مختلف را...

۲
۲
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دستاورد دولت در 
سامان دهی وضعیت 

یارانه ها
ادامه از صفحه یک:

... تبصره ۲۱ قانون بودجه ســال 
۹۳ کل کشــور، یارانه نقدی صرفا 
می بایســت به خانوارهای نیازمند 
پرداخت شود. در حال حاضر بیش 
از ۷۸ میلیون نفر در کشــور یارانه 
ماهانه را دریافت می کنند. آمارهای 
زیر گویای حجم بزرگ پولی است 

که بی هدف پرداخت می شد.
حدود ۹۵ درصد جمعیت کشــور 
یارانه نقــدی را دریافت می کنند. 
یعنی بی نیازان در کنار نیازمندان 
و همه دهک های اقتصادی. انصراف 
ارادی از دریافت یارانه ها نیز چندان 
کارساز نبود. تنها در سال ۹۳ حدود 
دو میلیــون و چهارصد هــزار نفر 
انصراف دادند کــه این تعداد لزوما 
دهک های درآمدی باال را شــامل 

نمی شود.
مجلس در ســال ۱۳۹۵ دولت را 
مکلف به حذف یارانه ســه دهک 
باالی جامعه، ایرانیان مقیم خارج 
از کشور و تعدادی دیگر کرده بود. 
با این حال در بودجه ســال جاری 
رقم یارانه نقدی از ۳۳.۵۰۰ میلیارد 
تومان به ۲۳ هــزار میلیارد تومان 
کاهش یافت که نشان از عزم دولت 
برای حذف یارانه دهک های باالی 
جامعه بود که حــدود ۳۲ میلیون 
نفر از یارانه بگیران کاسته می شد 
و یارانه بین ۴۲ میلیون نفر توزیع 

می شود.
با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 
۱۴ قانون بودجه امسال در دولت، 
احتمال حذف تدریجی یارانه نقدی 
پردرآمدها افزایش یافته اســت. بر 
اساس  گزارش ســازمان برنامه و 
بودجه، نزدیک به نهصد هزار میلیارد 
تومان یعنی بیش از دو برابر بودجه 
عمومی ســاالنه دولت، به صورت 
یارانه پنهان، یارانه بودجه ای و یارانه 
فرابودجه ای هزینه می شود. وجود 
همین یارانه ها کارآمدی اقتصادی 
را از بین برده است و به پدیده اقتصاد 
سیاه و قاچاق به شــدت دامن زده 

است.
بنابراین دولت نیازمند به یک نظام 
طبقاتی در پرداخت یارانه ها است 
تا ضمن اینکه این واقعی سازی فشار 
تورمی را بر اقشــار ضعیف جامعه 
تحمیل نکند، به رشد اقتصادی این 
دهک ها نیز کمک کند. جلوگیری از 
این مصرف بالجهت به ویژه یارانه 
دهک های باال، درآمــد الزم برای 
توسعه رفاه و اشــتغال در کشور را 
فراهم می کند و حداقل ضمن قطع 
برداشت های بی رویه از خزانه دولت، 
زمینه افزایش ذخایر مالی کشــور 
را فراهم می کند و هم می تواند گام 
مثبتی برای مقــاوم کردن اقتصاد 

باشد.

اقتصاد استان
02
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۸هزارمددجوکمیتهامدادمشغولبهکارمیشوند
ایرنا: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان گفت: تا پایان امسال هشت هزار مددجو کمیته امداد 

این استان مشغول به کار و خودکفا می شوند.
بهرام سوادکوهی افزود: برای اشــتغالزایی و خودکفایی این تعداد مددجو سه هزار میلیارد ریال اعتبار و 

تسهیالت بانکی پیش بینی شد که متناسب با طرح و نوع حرفه اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: تاکنون اعتبارات اشتغالزایی این نهاد اختصاص نیافته اما با آغاز توزیع بودجه پرونده های 

متقاضیان بررسی و توزیع آن از طریق بانک انجام می شود.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان ادامه داد: بر اساس استعدادسنجی صورت گرفته از مددجویان ۱۲ 

هزار نفر امسال برای اشتغال و خودکفایی انتخاب شدند که هشت هزار نفر آنها وام دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۱ هزار نفر آموزش های اشتغالزایی را فراگرفتند، خاطرنشان کرد: ۶ هزار و ۲۰۰ شغل جدید ایجاد و ۲ میلیارد 

ریال تسهیالت بانکی به صورت قرض الحسنه به آنها اختصاص یافت.
سوادکوهی ادامه داد: خودکفایی مددجویان برای کاهش وابستگی به نهادهای حمایتی و حفظ عزت نفس آنها در اولویت قرار دارد که پس از 

اشتغال تا پنج سال تحت نظارت و حمایت های کمیته امداد خواهند بود و بعد از آن خودکفا می شوند.

تولیددارویسالکدراصفهانازسالآینده
فارس: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: داروی »گلوکانتیم« را می توان خط اول درمان سالک نام 

برد که از سال آینده تولید داخلی این دارو در اصفهان آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طاهره چنگیز از راه اندازی خدمات کرایوتراپی در 
شهرستان های سالک خیز اصفهان خبر داد و اظهار داشت: در شهرستان های ورزنه، اژیه، هرند، رامشه، زواره، 

برخوار و سجزی که با آمار باالی مبتالیان به سالک روبه رو هستیم، تمامی خدمات تشخیصی و درمانی سالک 
توسط مراکز وابسته به دانشگاه به صورت رایگان به بیماران ارائه می شود.

وی با بیان اینکه اصفهان یکی از استان های سالک خیز در کشور است، افزود: حدود ۸ شهرستان اصفهان درگیر 
بیماری سالک هستند. اردستان، نطنز، برخوار، شاهین شهر و میمه، منطقه جنوب و جنوب شرقی اصفهان، نائین، کاشان و 

آران و بیدگل با جمعیت حدود ۷۰۰ هزار نفری با بیماری سالک درگیر هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: داروی »گلوکانتیم« را می توان خط اول درمان سالک نام برد که از سال آینده تولید داخلی این 
دارو در اصفهان آغاز می شود. وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دنبال تولید ایرانی داروی »گلوکانتیم« است که هم اکنون مطالعات 

نهایی آن در دانشکده داروسازی دانشگاه در حال انجام است.

محمدجواد سلطانی| خبرآنالین
ســرمقاله
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استان اصفهان دارای 
یک شهرک علمی و 

تحقیقاتی، دو پارک علم 
و فناوری، بیش از ۱0 مرکز 

رشد فناوری و بیش از 
۵00 شرکت دانش بنیان 

است.

بسترهای »تجاری سازی« تا چه حد در کشور فراهم است؟   

خبرهایخوشاصفهانبرایثروتآفرینیازعلم

تجاری سازی تحقیقات و فناوری ها یا فرآیند تبدیل علوم 
و فناوری های جدید به محصوالت موفق تجاری از مباحثی 
است که در این سال ها با توجه به شعار حمایت از تولید 
داخلی بسیار موردنظر قرارگرفته و به این طریق تولید ملی 

از پژوهش، فناوری و ایده های ملی سرچشمه می گیرد.
تجاری سازی؛ فرآیندی اســت که در آن فعالیت هایی 
همچون تبدیل علوم و فناوری های جدید به محصوالت 
موفق تجاری برای بهره برداری از دانش، ایده ها، اختراع و 
نوآوری ها در قالب تولید محصوالت با خدمات قابل ارائه، 

جهت فروش در بازار انجام می شود.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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     معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان: در زمینه حمایت از ایجاد و توسعه ایده و بازار فناوری، کمک به رفع مشکالت تجاری سازی نوآوری ها و 
رفع نیازهای متقاضیان فناوری با به روزرسانی مطالعه فراگیر، شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب وکار استان، اقداماتی اساسی شده است.

معاون فروش توزیع برق اصفهان اعالم کرد:

 حذف قبوض کاغذی برق در اصفهان
 از ابتدای مهرماه

معاون فروش و خدمات مشــترکین 
شــرکت توزیع بــرق شهرســتان 
اصفهان با اشــاره به راه اندازی طرح 
ملی قبوض برق ســبز الکترونیکی از 2۵ خرداد ماه سال 
جاری، گفــت: از ابتــدای مهرماه قبــوض کاغذی برای 
 مشترکان این شرکت حذف شده و از طریق پیامک ارسال

 می شود.

مهرداد جنتیان با اشاره به مزایای حذف قبوض کاغذی، اظهار کرد: 
با اجرای این طرح توجه ویژه ای به رعایت مسائل زیست محیطی 
شده و از قطع شــدن تعداد زیادی اصله درخت جلوگیری می شود 
زیرا در حدود هفت میلیون برگ قبض که در طول یکسال به دست 

مردم می رسید حذف می شود.
وی افزود: همچنین با حذف قبوض کاغذی، ارتباط دو ســویه بین 
مردم و شرکت توزیع بیش از پیش تقویت شده و مردم نیز می توانند 
پیشنهادات خود را از این طریق به ما ارائه دهند همچنین محتوای 
بخشنامه  ها و یا خاموشی برنامه ریزی شده  را می توان قبل از اعمال 

به اطالع مردم رساند.
 معاون فروش و خدمات مشترکین شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفــت: قبوض از این پــس به صورت پیامکی به دســت 
مردم می رســد، بنابر این باید شــماره تلفن حــدود یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار مشــترک را جمــع آوری کنیم البته شــماره تلفن 
حــدود ۶۰ درصد از مشــترکان از قبــل موجود اســت، در حین 
 جمــع آوری شــماره تلفن هــا، این مــوارد نیز صحت ســنجی

 می شود.
جنتیان افزود: تا پایان شــهریور ماه تمام تلفن ها به روز رســانی 
می شــود، از مهرماه این طرح اجرا و قبوض حذف شده و به جای 

قبوض برای مردم پیامک ارسال می شود.
وی اضافه کرد: اگر مشــترکی به فیزیک قبض نیاز داشــته باشد 
می تواند به وب ســایت شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 
 بــه آدرس www.eepdc.ir مراجعــه و قبــض را دریافــت

  کند.
معاون فروش و خدمات مشترکین شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفت: شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان دو دسته 
مشترک دارد، در سال های گذشته توانسته ایم شماره تلفن  ۱۲هزار 
مشــترک »دی ماندی« )کارخانه جات و مشــترکان سنگین( را 
 جمع آوری و با نصب کنتورهای فهام، قرائت عملکرد از راه دور انجام

 می گیرد. 
جنتیان با بیان اینکه مشترکان خانگی نیز از ابتدای مهرماه قبض 
دریافت نمی کنند، افزود: برای جمع آوری تلفن مشترکان خانگی 
روش های مختلفی را در نظر گرفته ایم، در روش اول همراه با قبض 
برق بروشوری برای مشترکان ارسال می شــود که باید رمز رایانه 
هشت رقمی برق که در قبض آنها موجود است، را به همراه شماره 
تلفن خود در این بروشور بنویســند و مامور برق این بروشورها را 

جمع آوری می کند.
وی اضافه کــرد: در روش دوم مردم می توانند بــا برقراری تماس 
تلفنی با سامانه سمیع به شــماره »۳۰۸۲۱« از ساعت ۷ صبح تا 
۹ شــب تماس گرفته و شــماره تلفن همراه خود را در این سامانه 
ثبت کننــد به دنبال آن هســتیم که این ســامانه بــدون حضور 
 اپراتور بتوانند به صورت ۲۴ ساعته پاســخگوی تماس مشترکان

 باشد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفت: مردم می توانند » ستاره، رمز رایانه قبض برق« را به 
سرشماره »۲۰۰۰۱۲۱« پیامک کنند که از این طریق نیز شماره 
تلفن آنها ثبت خواهد شــد، آخرین روش برای ثبت شماره تلفن 
 نیز اقدام از طریق ســایت شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 است.

حمل و نقل

نکته قابل تأمل اینکه اگرچه 
مسئوالن متبوع تاکنون 
بخشــی از بســتر تحقق 
این فرآینــد مهم را فراهم 
آورده اند اما هنوز کشور در 
این بخش با چالش هایی 
مواجه است که باید برای 
رفع آن ها اقــدام و تدابیــر اصولی اتخاذ 
شــود. چنین فرآیندی باوجود منافع و 
مزایای فراوانی که به دنبال دارد با موانعی 
درراه پیشرفتش رو به رو است که گاه به 
دلسردی فعاالن در این حوزه می انجامد 
به طوری که نوع مشکالت و هزینه هایی 
که این سازمان ها، مؤسسات و شرکت ها با 
آن درگیر هستند، بقا و روند نتایج آن ها را 
با مشکل روبه رو می کند به طوری که  کمتر 
از پنج درصد ایده هــا با موفقیت، تجاری 

می شوند.
شواهد نشان می دهد که دولت های گونه 
گون، دانشــگاه ها و مؤسسات پژوهشی 
به رغم توجه مشترکشان به تجاری سازی 
تحقیقات، از برخی جهات ابزار و اطالعات 
الزم را برای پایــش عملکردها، تحلیل 
روندهــا و ارزیابی راندمــان و یادگیری 
از تحقیقــات بــرای اقدامــات برتــر و 
سیاست گذاری مناسب را در اختیار ندارند 
بنابراین هنوز انجام ایــن مهم با موانعی 
همچون مسائل درون سازمانی یا عوامل 
مربوط به فرستندگان یا انتقال دهندگان 
فناوری و مشکالت برون سازمانی مربوط 
به مصرف کنندگان فناوری همچون بخش 

صنعت مواجه است.

    خبرهای خــوش اصفهان برای 
ثروت آفرینی از علم

باوجود همه موانع پیش رو اما اخیراً در راه 
تجاری سازی تحقیقات و ایده ها، اصفهان 
با تحوالتی روبه رو بوده است، به طوری که 
سید مســعود حســینی، معاون صنایع 
کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان از اتفاقاتی خوشــایند دراین باره 
خبر داده و اظهار می کند: با توجه به ایجاد 
فناوری های به روز و دست یافتن بنگاه های 
کوچک و متوسط به تکنولوژی جدید، در 
توانایی های صنایــع کوچک، چگونگی 

روش های تولید و توزیع آن ها تحوالتی به 
وجود آمده که جایگاه این نوع از صنایع را 

در ساختار صنعتی کشور ارتقا داده است.
وی تصریح می کند: چنیــن واحدهای 
صنعتی از اقسا نقاط پیشــرفته دنیا در 
راستای تحقق اهدافی همچون رفع فقر، 
درآمدزایــی و اشــتغال و برطرف کردن 
نیازهای اساسی سهم بســزایی داشته و 
حتی در بســیاری از موارد همین صنایع 
باعث ابداع فناوری هــای جدید، تحول و 
نوآوری بوده است بنابراین چنین مزایایی 
در زمینه صادرات عاملی مؤثر در توسعه 

اقتصادی کشورها بشمار می آید.
حسینی خاطر نشان می کند: با توجه به 
نقش مؤثر صنایع کوچک در پیشــرفت 
اقتصــادی دیگر کشــورها در مجموعه 
شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان نیز با هدف توسعه فناوری های 
برتر و سیاست تجاری سازی دستاوردهای 
تحقیقاتــی شــرکت های دانش بنیان، 

گام هایی جدی برداشته شده است.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اصفهــان می افزاید: در 
زمینه حمایت از ایجاد و توســعه ایده و 
بازار فنــاوری، کمک به رفع مشــکالت 
تجاری ســازی نوآوری ها و رفع نیازهای 
متقاضیــان فنــاوری با به روزرســانی 
مطالعه فراگیر، شناسایی و اولویت بندی 
خوشه های کسب وکار استان، اقداماتی 

اساسی شده است.
وی توضیــح می دهــد: در راســتای 
تجاری سازی دســتاوردهای تحقیقاتی 
اقدامات مؤثــر دیگری مانند اســتقرار 
واحدهای مشاوره حقیقی و حقوقی فعال 
در مرکز خدمات فناوری و کســب وکار، 
برگزاری کلینیک های مشاوره کسب وکار 
در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی در 
شهرستان ها، انجام گرفته است عالوه بر آن 
حمایت از برگزاری دوره ها و سمینارهای 
آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی و 
فنی مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی، 
حمایت از اعــزام هیات هــای تجاری و 
بازاریابی بــه نمایشــگاه های داخلی و 
خارجی، حمایــت از تأمین مالی طرح ها 

و واحدهای تولیدی، تضمین و تسهیل در 
تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسه های 
مالــی و اعتباری بــه واحدهــا از طریق 
معرفی به صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک و همچنیــن حمایت از 
پایان نامه های دانشجویی مرتبط با بخش 
صنعت استان از طریق شرکت شهرک ها 

صورت گرفته است.

    سردرگمی، شایسته مخترعان 
اصفهان نیست

اگرچه از تجاری ســازِی دســتاوردهای 
تحقیقاتی، بسیار سخن گفته می شود اما 
الزم است شرکت هایی نیز برای حمایت 
از این ایده ها وجود داشته باشد هر چند 
در دو دهه اخیر با شکل گیری مراکز رشد، 
پارک های علم و فناوری و گسترش فعالیت 
واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان 
در کشور، فاصله بین سخنان و عملکردها 
مقداری کمتر شده و تجاری سازی ها تا 
حدودی جامه عمل به خود پوشیده است.

افزایش فاصله میان بخش های آموزشی 
و صنعــت و خدمــات، ضــرورت ایجاد 
ســازمان هایی برای رفع این شکاف را پر 
رنگ تر می کند و به همیــن منظور نیز 
پارک های علم و فناوری بــرای رفع این 
مسائل و مشکالت در کشورهای مختلف 
ایجاد شد و گسترش پیدا کرد. به عبارتی 
رفع مشکالتی که بر سر راه این گونه مراکز 
قرار دارد و سرعت بخشی به  روند انتقال 
فناوری، اشتغال زایی برای فارغ التحصیالن 
جوان و تجاری سازی نتایج پژوهش های 
این افراد، پارک های علــم و فناوری را به 
یکی از پرشتاب ترین مجموعه های فعال 

در دنیا تبدیل کرد.
واقعیت آن است که با توجه به تجربیات 
جهانی، ایجاد پارک های علمی و تحقیقاتی 
در کشور به شرط رعایت برنامه ریزی های 
آمایشی و سرمایه گذاری مناسب، می تواند 
نقش مؤثرتــری را در تکمیــل چرخه 
تحقیقات و تجاری ســازی نتایج آن، ایفا 

کند.
بر اســاس گزارش وزارت علــوم تاکنون 
دو هزار و ۱۹۶ دانش فنــی در ۳۶ پارک 

به مرحله تجاری سازی رسیده است که 
بیشــترین تعداد مربوط به پارک علم و 
فناوری استان فارس با ۴۲۶ دانش فنی 
است. همچنین به  غیر از پارک های علم 
و فناوری آذربایجان غربی، اردبیل و البرز، 
سایر پارک ها صادرات فناوری، محصوالت 
و خدمات داشته اند که مجموع آن به بیش 
از ۲۶۱ میلیون دالر می رسد در این بین 
بیشترین ارزش صادرات به پارک علم و 
فناوری کرمان با حدود ۱۱۶ میلیون دالر 

اختصاص می یابد.
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز 
به عنوان اولین ســازمان مؤسس مراکز 
رشد و پارک های علم و فناوری در کشور با 
هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های 
دانش بنیان و تولید ثروت از علم، راه اندازی 
شد که به اذعان مسئوالن این مرکز امسال 
بیش از ۲۰۵ میلیارد ریــال از تولیدات 
فناورانه شــرکت های فناوری مســتقر 
در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

تجاری سازی شده است.
در همین پیونــد مهران بدیعــی که از 
مخترعان و افراد صاحب ایده در اصفهان 
است با اشاره به اقدامات انجام شده برای 
حمایت از اختراعات و تجاری سازی ایده ها 
به خبرنگار ایمنا می گویــد: یکی از این 
اقدامات کارآمد راه اندازی شــرکت های 
دانش بنیان است ولی بازهم با این  وجود 
هنوز ایــن مراکز نتوانســته اند رضایت 
صاحبان ایده را جلب کنند. ضمن اینکه 
وجود چنین موانعی در اصفهان به عنوان 
دومین اســتان دانشگاهی کشور با بیش 
از ۱۵۰ مرکز آمــوزش عالی قابل توجیه 
نیست. وی اظهار می کند: استان اصفهان 
دارای یک شهرک علمی و تحقیقاتی، دو 
پارک علم و فناوری، بیش از ۱۰ مرکز رشد 
فناوری و بیش از ۵۰۰ شرکت دانش بنیان 
اســت بنابراین در چنیــن مرکز علمی 
شایسته نیســت که مخترعان سردرگم 
باشند. به گفته این مخترع؛ مشتری محور 
نبودن پژوهش ها، فقدان ارزش پژوهش 
در بخش صنعت و سهم اندک آن در تولید 
ناخالص داخلی و نبود حمایت های مالی از 

جمله مشکالت فراروی مخترعان است.

مهر
خـــبــــر

آگهي مزایده
اجراي احکام شعبه ۱۷ مدني اصفهان در نظر دارد مزایده اي با مشخصات 
زیر برگزار نماید. پرونده کالسه ۹۷۲۵۵۱ ج ۱۷ محکوم له عباس کمالي 
محکوم علیه ۱- فاطمه کمالي ۲- علي اکبر کمالي ۳- علي اصغر کمالي ۴- 
سیاره کمالي ۵- زهره کمالي ۶- اصغر کمالي همگي فرزندان نوروزعلي، 
اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناســي: در خصوص ارزیابي ملک 
مورد نظر به شــماره ثبتي فرعي ۱۴۵۵ از ۱۴۹۱۶ اصلي شامل دو جلد 
سند مالکیت به شماره ۸۰۶۴۴۶ به میزان ۴ دانگ مشاع به نام نوروزعلي 
کمالي گرگابي و شــماره ۸۰۶۴۴۷ به میزان ۲ دانگ مشاع به نام سرکار 
خانم بتول خلیلیان در بخش ۵ ثبتي اصفهان واقع در میدان الله، خیابان 
محور اصفهاني پالک ۸۱ در مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ از محل مذکور بازدید و به 
شــرح زیر گزارش ارزیابي تقدیم مي گردد. عرصه ملک مذکور به میزان 
۱۵۴/۲۳ مترمربع و شامل ۲۱۴ مترمربع زیربناي مسکوني در ۲ طبقه 
و یک زیرزمین به میــزان ۲۲/۸۰ مترمربع ۲ باب مغازه تجاري با مصالح 
بنائي و با قدمتي بیش از ۲۰ سال و داراي انشعابات آب و برق و گاز و تلفن 
و با عنایت به گزارش اصالحیه مسیر شهرداري منطقه در سال ۱۳۹۳ به 
میزان ۶۱/۴۰ مترمربع شصت و یک و چهل صدم مشمول عقب نشیني مي 
باشد. با توجه به موارد ذکر شده ارزش کل ملک مسکوني و تجاري بدون در 
نظر گرفتن عقب نشیني اصالحي به میزان هشت میلیارد و سیصد و نود و 
پنج میلیون و پانصد هزار ریال ۸/۳۹۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و اعالم مي 
گردد. ضمنا طبق گزارش ۵۱۱/۹۸ مورخ ۹۸/۲/۱۸ کالنتري دادگستري 
اصفهان ملک شــامل دو باب مغازه و منزل مسکوني که مغازه در تصرف 
مستاجر آقاي محمود سلیماني و منزل در تصرف حفیظ علي شیرزاد مي 

باشد. زمان: ۹۸/۵/۱۷ ساعت ۹ صبح. مکان: خیابان جي خیابان شهداي 
ستار مجتمع قضایي شهید بهشــتي طبقه دوم شعبه ۱۷ اجراي احکام 
مدني. طالبین خرید مي توانند ۵ روز قبل از مزایده ضمن هماهنگي با این 
اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن ده درصد ارزش اموال به شماره حساب 
۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰۸ بانک ملي دادگستري اصفهان و ارائه فیش به این 
اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مي شود. 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اجراي احکام 

شعبه ۱۷ مدني اصفهان   شناسه: ۵۳۵۳۶۳
آگهي فقدان سند

شــماره نامه: ۱۳۹۸۸۵۶۰۲۰۲۵۰۰۴۷۰۰ نظر بــه اینکه خانم اعظم 
شیرمحمدي کوهانستاني با تسلیم درخواست شماره ۲۵۰۰۷۳۱۱ مورخ 
۹۸/۲/۲۸ و دو برگ استشهاد شهود به شماره ۲۳۰۳۱ مورخ ۹۸/۲/۲۴ 
دفترخانه ۳۳۷ اصفهان مدعي مفقود شدن سند مالکیت به علت جابجایي 
۲۴ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ پالک شماره ۱۴۲۰ فرعي از ۵ اصلي 
بخش ۱۴ ثبت اصفهان است و متقاضي صدور سند مالکیت المثني مي 
باشــد پالک مزبور در صفحه ۵۹۱ دفتر ۴۶۹ امالک ذیل شــماره ثبت 
۶۲۶۲۴ تحت شماره چاپي ۴۶۶۸۹۲ سابقه ثبت دارد و به موجب سند 
انتقال شماره ۱۲۷۰۳۶ مورخ ۹۰/۱۱/۱۵ دفترخانه ۳۱ اصفهان به نامبرده 
انتقال یافته است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد 
از تاریخ انتشار این آگهي 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 
بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثني طبق مقررات خواهد شد. مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  شناسه: ۵۳۹۱۳۹
آگهي حذف ثمنیه اعیاني پالک 24/373 بخش ۱4 ثبت 

اصفهان
شماره نامه: ۱۳۹۸۸۵۶۰۲۰۲۵۰۰۴۵۲۸ ســرکار خانم جهان موذني 
آفاراني فرزند علي، نظر به اینکه آقاي مرتضي ابراهیمي فرزند نعمت اله 
تقاضاي حذف ثمنیه اعیاني ۱۱۹ سهم مشــاع از ۱۹۰ سهم یک دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ۲۴/۳۷۳ واقع در بخش ۱۴ ثبت اصفهان نموده 
است و مراتب جهت ارزیابي طي نامه شماره ۱۳۹۷۸۵۶۰۲۰۲۵۰۱۲۲۹۵ 
مورخه ۹۷/۱۱/۲۳ به کانون کارشناسان رســمي دادگستري اصفهان 
ارسال گردیده و کانون مذکور طي نامه شماره ۱۱۲/۳۷۵۳۴/۰۱ مورخه 
۹۷/۱۲/۸ منضم به نظریه کارشناســي بهاي ثمنیــه اعیاني مقدار فوق 
را ۱۵۶۵۷۹۰ ریال اعــالم نموده که هزینه مربوطه طي فیش شــماره 
۹۵۴۷۷۱ مــورخ ۹۸/۴/۲۳ به صنــدوق ثبت تودیع گردیده اســت. با 
عنایت به اینکه متقاضي طي درخواســت وارده به شماره ۲۵۰۱۶۶۱۹ 
مورخه ۹۸/۴/۲۵ اعالم نموده که دسترســي به ذینفــع ثمنیه اعیاني 
جهان موذني آفارانــي فرزند علي عیال حیدر موذنــي آفاراني ندارد لذا 
مراتب مطابق تبصره یک مــاده ۱۰۵ اصالحي آیین نامــه قانون ثبت 
اســناد و امالک آگهي مي گردد و به جنابعالي اعالم مي گردد در صورت 
ادعاي تضییع حق ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي 

طرح دعوي به این اداره ارائه نمایید. عدم مراجعه جنابعالي مانع از ادامه 
 عملیات ثبتي نخواهد بود. مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

  شناسه: ۵۳۸۰۳۷
آگهي فقدان سند مالکیت

شــماره: ۲۶۰۱۶۲۰۹-۹۸/۴/۲۷ نظــر بــه اینکه آقــاي عبدالرحیم 
دیانتي فرزند عبدالرحمان با تســلیم دو برگ شــهادت شهود گواهي 
امضاء شــده ذیــل شــماره ۸۱۲۱ مورخــه ۹۸/۴/۹ به شــماره یکتا 
۱۳۹۸۰۲۱۵۵۱۵۰۰۰۰۱۴۰ دفترخانه ۴۲۳ ملک شهر اصفهان مدعي 
مفقود شدن سند مالکیت تک برگي ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک 
ثبتي شماره ۹۹/۱۱۹۳۹ به انضمام انباري قطعه ۶ و به انضمام پارکینگ 
قطعه ۵ واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان که در ذیل شماره ثبت ۱۶۹۱۹۱ 
و صفحه ۳۰۱ دفتر ۷۳۵ امالک تحت شماره چاپي ۶۸۰۵۰۲ ب ۹۱ صادر 
و تسلیم شده و به موجب سند انتقال شماره ۱۴۸۱۳۹ مورخه ۱۳۹۲/۳/۵ 
دفترخانه ۱۲ اصفهان به نامبرده فوق الذکر انتقال شده و به موجب سند 
رهني به شماره ۱۴۸۱۴۰ مورخه ۹۲/۳/۵ دفترخانه ۱۲ اصفهان در رهن 
بانک تجارت شعبه شــهید نصري خیابان دکتر بهشتي مي باشد و بانک 
مذکور به موجب نامه شماره ۱۸/۵۳/۶۱۴۰/۶۲ مورخه ۱۳۹۸/۴/۲۶ به 
شرط حفظ کلیه حق و حقوق و منافع بانک و در رهن باقي ماندن نسبت 
به صدور سند مالکیت المثني موافقت نموده و مالک مذکور اظهار داشته 
که سند مالکیت مرقوم دراثر جابجایي مفقود شده و تقاضاي صدور سند 
مالکیت المثني نموده است. لذا مراتب فوق به استناد تبصره یک اصالحي 
ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه 
کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 

خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردند. بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در 
صورت  اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک منطقه شمال اصفهان   شناسه: ۵۳۷۴۵۱
آگهي حصر وراثت

آقاي مرتضي نورنظر به شــماره شناســنامه ۵۳۵-۵۶۴۹۲۳۳۱۸۷ به 
شرح دادخواســت به شماره کالســه ۹۸/۷۱ از این شــورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان رضا 
نورنظر بشماره شناســنامه ۳۴۶-۵۶۴۹۲۳۱۲۶۵ در تاریخ ۹۸/۲/۱۱ 
اقامتگاه خود را بــدرود گفته که ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به: ۱- مرتضي نورنظر ش ش ۵۳۵-۵۶۴۹۲۳۳۱۸۷ فرزند متوفي 
۲- علي نورنظر ش ش ۱۶-۵۶۴۹۷۰۰۹۱۵ فرزند متوفي ۳- حســین 
نورنظر ش ش ۷-۵۶۴۹۷۱۲۲۲۰ فرزنــد متوفي ۴- فاطمه نورنظر ش 
ش ۴۶۹-۵۶۴۹۲۳۲۵۱۲ فرزنــد متوفي ۵- خدیجــه نورنظر ش ش 
۵۰۹-۵۶۴۹۲۳۲۹۱۱ فرزند متوفي و بجز نامبردگان ورثه دیگري ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال گواهي حصر 
وراثت صادر خواهد شد. دفتر شوراي حل اختالف بخش جرقویه شعبه 

سوم شناسه: ۵۱۷۵۵۳



عضو کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر تهران مطرح کرد:

لزوم آموزش 
آتش نشانان برای 

اطفای حریق اماکن 
تاریخی

عضــو کمیســیون فرهنگــی و 
اجتماعی شورای شــهر تهران در 
مورد حریق چهارشنبه شب میدان 
حسن آباد پرســش هایی را مطرح 

کرد.
 حجت نظری صبح دیروز در تذکر 
پیش از دســتور خود با بیان اینکه 
در ســاعات پایانی روز چهارشنبه 
حریقی در میدان حســن آباد رخ 
داد، گفت: پیشــینه این میدان بر 
کسی پوشیده نیست اما ابهاماتی 
پیرامون این حادثه وجود دارد که 
باید سازمان آتش نشانی و معاونت 

خدمات شهری پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه جای سوال است که 
چرا ساختمانی که ثبت ملی شده و 
جزو آثار فاخر محســوب می شود، 
باید بــه محل فروش ابــزار و یراق 
تبدیل شــود، گفت: همچنین چرا 
سیستم به روز اطفای حریق در این 

ساختمان نصب نشده است.
وی با بیان اینکه به نظر می رســد 
باید با هماهنگی اتاق اصناف نسبت 
به تغییر کاربــری نامتجانس اقدام 
شــود، گفت: میــزان تخریب در 
میدان حسن آباد با توجه به اینکه 
دیوار به دیوار ایستگاه شماره یک 
آتش نشانی است، جای تعجب دارد 
هر چند که بعضا مطرح می شود که 
ماشین های آتش نشــانی در حال 
ماموریت در یک جای دیگر بودند 
اما مگر می شــود که کل ایستگاه 
تخلیه شده باشد.وی با بیان اینکه 
جای سوال است که آیا آتش نشانان 
دیر اطفای حریق را شــروع کردند 
یا شدت توســعه حریق زیاد بوده، 
گفت: باید معاونت خدمات شهری 
به ایــن موضوع رســیدگی کند و 
اطالع رسانی دقیقی در این خصوص 
داشته باشد هر چند که آتش نشانان 
دلســوزانه جانشــان را کف دست 
گذاشته و برای اطفای حریق رفتند 
که جای تشکر دارد.وی با بیان اینکه 
الزم اســت آموزش های الزم برای 
اطفای حریق در اماکن تاریخی داده 
شود، گفت: مثال یک پرسش دیگر 
این است که چرا برای اطفای حریق 
یک مکان تاریخی از آب اســتفاده 
می شود و شاید من اشتباه می کنم 
اما شاید بهتر باشــد از فوم و کف 
استفاده شود تا مبادا این ساختمان 

دچار تخریب شود.

افزایش مبلغ ورودیه 
موزه ها و اماکن 

فرهنگی - تاریخی
هیئت وزیران در جلســه ۲۳ تیر 
ماه با توجــه به باال رفتــن هزینه 
نگهداری، مرمت و تجهیز موزه ها 
و بناهای تاریخی در سال های اخیر 
با افزایش مبلغ ورودیــه موزه ها و 
اماکن فرهنگی - تاریخی موافقت 

کرد.
بر همین اساس، ورودیه موزه های 
ملی، منطقه ای، کاخ موزه ها و آثار 
تاریخی )غیر منقول( ثبت جهانی 
و شــاخص برای بازدید کنندگان 
داخلی حداکثر بــه مبلغ ۵۰ هزار 
ریــال و بــرای بازدیدکننــدگان 
خارجــی حداکثر بــه مبلغ یک 
میلیون ریــال و ورودیه موزه های 
محلی، استانی و سایر آثار تاریخی - 
فرهنگی )غیر منقول( برای بازدید 
کنندگان داخلــی حداکثر به ۴۰ 
هزار ریال و برای بازدید کنندگان 
خارجی حداکثر به ۵۰۰ هزار ریال 

افزایش می یابد.

رودخانــه دز با فرا رســیدن 
روزهای گرم سال با سواحلی 
بکــر، کــت هــا )غارهای 
 دســت َکند کنار رودخانه(، 
موج هــا، مناظــری زیبا و 

نسیمی دل انگیز دلربایی
 می کند و گردشگران را از دور 

و نزدیک فرا می خواند.
 وجود ســازه های آبی، بناهــای تاریخی و 
محله های باســتانی منحصــر بفردی که 
قدم زدن در آنها زندگی ســاده پیشینیان 
را تداعی می کند، در کنار تصویری از قاب 
زیبای رودخانه خروشان دز هر گردشگری 
را وا می دارد تا نه تنها یک بــار بلکه بارها 
 به این دیار ســفر کند.روزهــای تعطیل،

 بوستان های ساحلی دزفول حال و هوای 
دیگری دارنــد چراکه مردم بــرای فرار از 
گرمای شدید ترجیح می دهند اکثر وقت 
خود را در کنار رودخانه و اســتفاده از این 
فضای دلپذیر سپری کنند.با وجود تبلیغات 
و اطالع رسانی های گسترده انجمن های 
زیست محیطی و دوستداران طبیعت، پس 
از پایان هر تعطیلی با انبوهی از زباله های 

رهاشده در گوشــه و کنار ساحل و بستر 
رودخانه مواجه هستیم.

رهاســازی زباله عالوه بر مختل کردن 
اکوسیستم آبزیان، سالمت شناگران را 
نیز به خطر می اندازد کــه باید برای آن 

چاره اندیشی شود.
رودخانه دز ظرفیت های زیادی برای 

ملی شدن دارد
مدیر انجمن دوستداران و پژوهشگران 
 دزفول با تاکید بر لــزوم حفظ رودخانه دز 
می گوید: رودخانه دز ظرفیت های زیادی 
برای ملی شــدن دارد لذا بایــد همانطور 
 که مــردم ایــران زاینــده رود و کارون را 
می شناســند رودخانه دز را نیز بشناسند.

محمد آذرکیش بــا بیان اینکــه معرفی 
این ظرفیــت ها باعث رونق گردشــگری 
 در شهرســتان دزفول و استان خوزستان 
می شود، افزود: دزفول شهری چهارفصل 
 اســت و گردشــگران زیــادی را جــذب 
می کند ولی نباید حضور گردشــگران به 

محیط زیست آسیب برساند.
وی ادامه داد: توسعه و گردشگری پایدار باید 
در دســتور کار قرار گیرد و در کنار توسعه 
گردشگری به پاکسازی، دزبانی و بازیافت 

در ساحل رودخانه نیز توجه شود.
مدیر انجمن دوســتداران و پژوهشگران 
دزفول اظهار داشت: کت ها )غارهای دست 
کند کنار رودخانه(، پارک های ســاحلی، 
منطقه گردشــگری چال کنــدی و دیگر 
 ظرفیت های شهرســتان دزفــول مانند

 جنگل های حفاظت شده و سازه های آبی 

باستانی در کنار هم ارزش زیادی به رودخانه 
دز می دهند که بایــد از این ظرفیت ها در 
جهت توسعه پایدار گردشگری و حفاظت از 

این منابع خدادادی استفاده شود.
وی افزود: جشــنواره ۱۰۰ روز با رودخانه 
 دز به منظور شناســایی هرچــه بهتر این

 ظرفیت ها از ســال ۹۶ آغاز شده و امسال 
برای سومین ســال برگزار شده است؛ این 
جشنواره از ۲۷ خرداد ماه روز بیابان زدایی 
آغاز و تا دوم مهرماه روز جهانی رودخانه ها 

ادامه دارد.
این فعال محیط زیستی گفت: رودخانه دز 
ظرفیت بسیار خوبی برای قایق سواری، جت 
اسکی، انواع ورزش ها و تفریحات آبی دارد 
که می توان مسابقات شــنا و قایق سورای 
و دیگر ورزش های آبــی را در آن برگزار و 
گردشــگران را برای حضور دوباره در این 

مکان گردشگری تشویق کرد.
وی ادامه داد: انجمن های زیست محیطی 
نیز می توانند به این موضــوع ورود کرده و 
شهروندان را به رعایت نکات زیست محیطی 

دعوت کنند.
هر ایرانی یک دزبان

آذرکیش بیان کرد: هر شهروند ایرانی باید 
توجیه شود که الزم است از رودخانه دز به 
عنوان یک اثر زیبای طبیعی حفاظت کند 
به همین منظور امسال شعار "هر ایرانی یک 

دزبان" مطرح شده است.
وی پاکسازی رودخانه دز را یکی از اهداف 
جشنواره ۱۰۰ روز با رودخانه دز عنوان کرد 
و گفت: امیدواریم در مــدت برگزاری این 

جشنواره با ارائه خدمات ویژه به گردشگران، 
دزفول به یک مرکز ملی گردشگری تبدیل 
و سرمایه گذاری در این شهرستان توجیه 

پذیر شود.
این فعــال فرهنگی از شــهروندان تقاضا 
کرد هنگام اســتفاده از فضای ســاحلی و 
رودخانه دز از رهاســازی زباله خودداری 
و پــس از تفریح و آبتنی نســبت به جمع 
آوری زبالــه هــای خــود اقــدام کنند تا 
شــاهد آلودگی محیط زیســت نباشیم.

وی با بیان اینکه فعاالن محیط زیســت و 
 گردشــگری از این جشــنواره اســتقبال 
کرده اند، گفت: فعاالن گردشگری در قالب 
 این جشــنواره هر ماه یکبار دور هم جمع

 می شــوند و برنامه های خود درخصوص 
حفاظت رودخانه دز و توسعه گردشگری 

پایدار را ارائه می کنند.
آذرکیش جلوگیــری از ورود فاضالب به 
رودخانه دز را از چالش های زیست محیطی 
این رودخانه برشمرد و افزود: انتظار می رود 
مسئوالن تالش ویژه ای برای جلوگیری از 
ورود فاضالب به رودخانه داشته باشند زیرا 
ســالمت آب رودخانه هم برای کشاورزی 
و هم برای اکوسیستم، آبزیان، جنگل ها و 

شناگران اهمیت زیادی دارد.
آلودگی های ناشی از فاضالب و پساب 

رودخانه دز را تهدید می کنند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول 
نیز در این باره گفت: معرفی رودخانه دز در 
سطح ملی، ارتقای وضعیت زیست محیطی 
 رودخانه دز، ایجاد فرصت مناســب برای

 بهره برداری بهینه از رودخانه در زمینه های 

اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی و محیط 
زیســتی و انتقال مفاهیم و افزایش آگاهی 
مردم برای حفظ و حراســت از رودخانه دز 
از مهمترین اهداف جشــنواره ۱۰۰ روز با 
رود دز می باشــند.مصطفی استاد چینی 
گر رودخانه دز را شــاهرگ حیاتی شمال 
خوزستان دانست و افزود: این رودخانه تأثیر 
زیادی در کیفیت آب رودخانه کارون بزرگ 
دارد و در طول مسیر، زیستگاه جنگل های 
زاگرس با پوشش بلوط، جنگل های نیمه 
گرمسیری و پارک ملی دز زیستگاه گوزن 
زرد ایرانی و الک پشــت فراتی را به وجود 
آورده اســت.وی اظهار داشــت: اگر از این 
نعمت خدادادی به درستی استفاده نشود 
به طور قطع در آینده با مشکالت بهداشتی و 

زیست محیطی فراوانی روبرو خواهیم شد .

هر ایرانی، یک دزبان

 انتظار می رود 
مسئوالن تالش 

ویژه ای برای 
جلوگیری از 

ورود فاضالب 
به رودخانه 

داشته باشند 
زیرا سالمت آب 

رودخانه هم برای 
کشاورزی و هم 

برای اکوسیستم، 
آبزیان، جنگل 
ها و شناگران 

اهمیت زیادی 
دارد.

 رودخانه دز با موج های خروشــان خود گردشگران 
زیادی را در روزهای گرم ســال جذب می کند حال 
آنکه استفاده نادرست و حفاظت نکردن از این نعمت 
خدادادی در آینده ای نه چنــدان دور این ظرفیت 
گردشگری و طبیعی را با مشــکالت زیادی مواجه 

می کند.

بازار 200 ساله فرش در اطراف حرم امام رضا )ع( مرمت می شود
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری خراسان 
رضوی گفت: مرمت بازار تاریخی فرش مشــهد، نخســتین پروژه مرمتی سه جانبه با 

همکاری شهرداری، کسبه و اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی است.
 مرجان اکبری با بیان این مطلب اظهار کرد: بازار تاریخی فرش مشــهد بیش از ۲۰۰ 

سال قدمت دارد و یکی از قدیمی ترین بازارهای این کالن شهر است.
وی افزود: مرمت بازار فرش مشهد هم اکنون در مرحله تهیه نقشه و طرح توسط دانشگاه 

خیام است تا در صورت تأیید نهایی سازمان مرکزی میراث فرهنگی عملیات اجرایی مرمت 
آغاز شــود.اکبری با بیان این که هنوز برآورد هزینه مرمت این بازار انجام نشده است، عنوان 

کرد: با توجه به سه جانبه بودن عملیات مرمت، مشــارکت در هزینه مرمت نیز در دستور کار قرار 
می گیرد و شهرداری مشهد در این زمینه همکاری و عالقه مندی بسیار دارد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: بازار فرش مشهد سومین بازار 
تاریخی در این استان است که احیا و مرمت می شود.

بازیابی بخشی از شکوه گذشته ایوان مسجد سرخ ساوه
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ساوه از آغاز عملیات 
اجرایی مرمت، حفاظت و بازسازی تزئینات معماری کتیبه گچ بری ایوان مسجد سرخ 

این شهر خبر داد.
رضا ایاز  تثبیت این بنای ارزشمند تاریخی، اصالح و مرمت و نیز استحکام بخشی آن 
را از جمله اهداف اجرای این طرح عمرانی بیان کرد و افزود: برای اجرای این طرح ۶۳۰ 
میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که ظرف مدت سه ماه عملیاتی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: به دلیل خسارت هایی که در بارش های بهاره به گنبد این مسجد وارد 
شده بود و بخشی از دو گنبد مسجد سرخ به طور جدی آســیب دیده بود، کار مرمت کامل 

گنبدها نیز چندی پیش با صــرف اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال انجام و مجددا بازســازی و 
مرمت شد.

مسجد سرخ ساوه در ضلع شمالی میدان انقالب و جانب غربی بازار شهر ساوه بنا شده است و به دلیل وجود تزئینات زرشکی و 
کتیبه های قرمز رنگ، مسجد سرخ نام گرفته است.

ه  عد و
داده شده بود که »ســفر ارازن« یا »قسطی« از 

اوایل سال ۹۸ اجرا شود، اما چهار ماه از سال گذشته و از 
ارزان سازی یا طرحی شبیه آن، هنوز خبری نشده است.

 آمار دقیقی از ســفرهای داخلی وجود ندارد. اما درباره ســفرهای هوایی، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی ایران گفته بود که سفرهای هوایی داخلی ایرانی ها در نوروز ۲۰ 
درصد کم تر شده است. او از ۵۰ درصد کاهش سفرهای هوایی خارجی نیز خبر داده بود. 
پیش بینی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر این بود که جمعیتی 
که سفر خارجی را حذف کرده حتما به سفرهای داخلی روی آورده است، اما گزارش های 
مدیران تورها نیز حاکی بر این است که حجم این سفرها نیز کم تر شده است. به باور برخی 

از مدیران،   مردم تخت تاثیر شــرایط اقتصادی و با توجه به نوع فرهنگی 
که دارند، بیشتر ترجیح می دهند، دســته جمعی و خانوادگی با اتومبیل 
شخصی سفر کنند. این ادعا را آمارهای مدیرکل دفتر ارزیابی های اقتصادی 
و مدیریت بهره وری معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی تایید می کند 
که گفته بود: در نوروز ۹۸ بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از طریق ناوگان 
عمومی  جابه جا شد که نسبت به جابه جایی ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار مسافر 

در نوروز سال گذشته، ۱۱ درصد کاهش داشته است.
دی ماه سال گذشته همزمان با اوج گرفتن برخی قیمت ها در بخش خدمات، 
به ویژه بلیت هواپیما، معاون گردشگری از اجرای طرحی به نام »سفر ارزان« 

خبر داد که بعدها نام آن به طرح »آسان سازی سفر« اصالح شد.
او گفته بود: »پکیج های سفر ارزان آماده شده و پیش پرداختی برای سفر درنظر 
گرفته شــده و مابقی هزینه ها نیز در قالب اقساط پرداخت می شود. « »دفاتر 
مسافرتی با یکی دو بانک صحبت کرده اند تا مسافر مجبور نباشد تمام هزینه 
را یک جا پرداخت کند. مثاًل یک خانواده سه نفره این بسته سفر را از یک آژانس 
می گیرد، پیش پرداختی را می پردازد و بــرای پرداخت بقیه هزینه، به صورت 

قسطی به توافق می رسند. این ویژگی بسته سفر ما است. «
معاون گردشــگری درباره هدف این طرح گفته بود: »مردم ما فقیر نیستند. نمی توانیم 
بگوییم مردم چون پول ندارند داخل پارک می خوابند. واقعیت این نیست. ما می خواهیم 
فرهنگ ســفر را عوض کنیم. )چادرخوابی( از بی برنامگی اتفاق می افتد. تمام تالش ما 
این اســت که در مرحله آغازین این طرح، جوری برنامه ریزی شود که خانواده ها به این 
نتیجه برسند که استفاده از بسته سفر به نفع آنها است هم از نظر هزینه ها و بیشتر از نظر 

جاذبه ها. «
ولی تیموریـ  معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ـ اکنون درباره سرنوشت این طرح که با عناوین »ارزان«، »قسطی« و »آسان سازی سفر« 

معرفی شده است، گفت: زمانی که موضوع مطرح شد، تعدادی از شرکت های گردشگری 
کار را شروع کردند، سفر آن ها قسطی بود. همین حاال هم آژانس های بزرگی درحال انجام 
آن هستند. برخی شرکت های گردشگری وابسته به بانک ها نیز وارد فاز اجرایی شده اند، 
ولی آنچه ما دنبــال می کردیم این بود که در قالب گروه هایی از آژانس ها، به مســافران 

تسهیالتی داده شود. صحبت هایی هم شد، اما به سرانجام نرسیدیم.
وی افزود: طرح را به ستاد مرکزی خدمات سفر محول کردیم و متولی آسان سازی سفر، این 
 ستاد شد. به استانداران که روسای اجرایی ستادهای استانی هستند نیز ابالغ کردیم که 
پکج  های ارزان و قابل رقابت را به ســتاد مرکزی معرفی کنند تا پس از ارزیابی خدمات 
و نرخ، در اختیار آژانس های گردشگری برای اجرا قرار دهیم. کارگروهی به این منظور 
شکل گرفته است، ولی کار پیچیدگی هایی دارد که باعث شده کمی با احتیاط عمل کنیم.

معاون گردشــگری توضیح داد: یک طرح ،آژانس های گردشگری هستند، اگر ما رسما 
مجری را از بین آن ها معرفی کنیم و یا مثال اعالم کنیم تور ارزان اســتان های غربی را 
این آژانس ها اجرا می کنند، تبلیغ کرده ایم و باعث اعتراض سایر آژانس ها خواهد شد. ما 

نمی خواهیم این اتفاق بیافتد و یا انحصاری ایجاد شود.  
او با اشاره به نوع فرهنگ سفر مردم، اظهار کرد: حواشی این طرح را باید بیشتر بررسی 
کنیم. مردم ایران بیشــتر تمایل دارنــد آزاد و بدون تور و آژانس ســفر کنند، از طرفی 
آژانس های گردشگری در استان ها نیز بیشتر روی فروش بلیت متمرکز شده اند تا اجرای 

تور. این مسائل کار را کمی پیچیده کرده است.
تیموری گفت: به هر حال بســتر سفرهای آسان آماده شده اســت. برخی استان ها نیز 
سفرهای ارزان و یا با قیمت مناسب را معرفی کرده اند، تاکید و توصیه به آن ها شده است 
که در طراحی و اجرای این تورها از آژانس های بومی استفاده شود و هر جا نیاز داشتند از 
آژانس های قوی تر برای مشورت و اصالح فرایند یاری بگیرند و ستاد مرکزی خدمات سفر 
نیز بستر را به لحاط فنی برای آن ها آماده خواهد کرد. هدف از طرح چنین ایده ای این بود 

که سفر برنامه ریزی شده باشد و سامان دهی شود.

ایسنا
گـــزارش

از سفر »ارزان« و »قسطی« چه خبر؟

گشودن پنجره 
گردشگری نصف جهان 

به دیوار چین
 ایرنا : صنعت گردشــگری اصفهان امیدوار اســت با برقراری لغو 
روادید برای ورود اتباع چین که دوم تیر امســال به تصویب هیات 
وزیران رسید، سهم دیار گنبدهای فیروزه ای از گردشگران چینی 

افزایش چشمگیری یابد.
هیأت وزیران در جلسه ۲ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور 
خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به 
استناد تبصره )۴۳( قانون بودجه اصالحی سال ۱۳۴۳ کل کشور با 
برقراری مقررات لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری 
اسالمی ایران موافقت کرد و براین اساس وزارت امور خارجه مجاز 
است، نسبت به برقراری مقررات لغو روادید برای ورود اتباع کشور 

چین به جمهوری اسالمی ایران اقدام کند.

براساس آمارهای ارائه شده در ســال ۲۰۱۸ حدود ۱۵۰ میلیون 
گردشگر چینی از کشورهای مختلف جهان بازدید کرده اند و اکنون 
هدف گذاری سازمان میراث فرهنگی این اســت که با استفاده از 
ظرفیت ها و جاذبه های گسترده کشورمان بتوانیم ساالنه میزبان ۲ 

میلیون گردشگر چینی باشیم.
۵۲ هزار گردشــگر چینی پارسال به ایران ســفر کردند. متولیان 
صنعت گردشــگری امیدوارند با اقدام های دولت تدبیر و امید که 
یکی از آنها لغو روادیدشــاهد افزایش ورود گردشگران این کشور 

پرجمعیت آسیای شرقی به ایران باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهان اظهارداشت: در گذشــته صنعت گردشگری کشور توجه 
کمتری به جذب گردشگران چینی داشت در حالیکه چین افزون 
بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد و ساالنه حدود ۱۵۰ 
میلیون گردشگر چینی از کشورهای مختلف جهان دیدن می کنند 

که سهم ما از این آمار ناچیز است.
فریدون الهیاری افزود: در ســال های اخیر چین یکی از بازارهای 
هدف صنعت گردشگری ایران قرار گرفت و در سال گذشته و سه 
ماه نخست امسال شاهد حضور گردشگران بیشتری از کشور چین 

در ایران بوده ایم.
وی بدون ارائه آمار ورود گردشــگران چینی به اصفهان بیان کرد: 

آمارهای سه ماه نخست امسال نشان می دهد که ورود گردشگران 
چینی به اســتان اصفهان افزایــش یافته و در فهرســت باالترین 
گردشگران خارجی که به اصفهان ســفر کردهاند، این کشور پس 

از ایتالیا، آلمان، فرانسه و اسپانیان در رده پنجم قرار گرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
اظهارداشت: لغو روادید تأثیر بسزایی در ورود گردشگران چینی به 
اصفهان خواهد داشــت و با گام بلندی که دولت تدبیر و امید )لغو 
روادید( برای جذب گردشگران چینی برداشت، صنعت گردشگری 
استان اصفهان امیدوار است با تبلیغات گسترده در بازار چین بتواند 

سهم خود از این بازار را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: اســتان اصفهان در جذب گردشــگران اروپایی و 
چینی مأموریت ویژه ای یافته است و با لغو روادید برای گردشگران 
چینی انتظار مــی رود آمار ورود این گردشــگران به اصفهان طی 
سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد و رتبه چین در فهرست 
باالترین گردشگران خارجی که به اصفهان سفر کرده اند ارتقا یابد.

الهیاری با بیان اینکه آمار ورود گردشــگران خارجی وارد شده به 
اصفهان در سه ماه نخست امسال تاکنون از سوی اتحادیه هتل داران 
این اســتان اعالم نشده اســت گفت: براســاس آمار گردشگران 
خارجی بازدید کننده از بناهای تاریخی اصفهان، این آمار نســبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است و بیشتر 

گردشــگران خارجی بازدید کننده از بناهــای تاریخی اصفهان از 
کشــورهای اروپایی، عراق و چین بوده اند.استان اصفهان با بیش 
از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که یکهزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی 
و چهار اثر آن به نام های میدان نقش جهان، کاخ چهلســتون، باغ 
فین کاشان و مسجد جامع به ثبت جهانی رســیده، کانون توجه 
گردشگران داخلی و خارجی است.این استان همچنین دارای ۹۰ 
موزه تاریخی، مردم شناسی، فرهنگی و طبیعت است که در اختیار 

بخش دولتی و خصوصی است.
سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار گردشگر خارجی به استان اصفهان 

سفر کردند.
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Researchers from Iran and 
New Zealand have developed 
a green process for the 
synthesis of multifunctional 
silver nanostructures, with 
a wide range of applications 
as antimicrobial agent in 
modern industries.According 
to Iran Nanotechnology 
Innovation Council (INIC), 
a research team at Fasa and 
Shiraz University of Medical 
Sciences and the University of 
Auckland and Waikato in New 
Zealand has designed a green 
process for the synthesis 

of multifunctional silver 
nanostructures.
Core-shell metallic 
nanostructures have 
introduced as a novel 
multifunctional nanomaterial 
with enhanced properties. 
Silver-based nanoparticles 
are among these particles 
that have a wide range of 
applications as antimicrobial 
agent in modern industries.
The research team 
designed a green process 
for synthesizing core-shell 
metallic silver nanoparticles. 

Emergency 
Operations 
Center opens at 
Iran Airports 
Company

A Safety and 
Emergency Operations 
Center has been 
inaugurated at 
the Iran Airports 
Company during a 
ceremony attended by 
Minister of Roads and 
Urban Development, 
Mohammad Eslami.
A Safety and 
E m e r g e n c y 
Operations Center 
was inaugurated on 
Sunday at the Iran 
Airports Company. 
The ceremony was 
attended by Minister 
of Roads and Urban 
D e v e l o p m e n t , 
Mohammad Eslami, 
and the head of 
National Disaster 
M a n a g e m e n t 
Organization of Iran, 
Esmaeil Najjar.
The center provides 
safety information 
during emergency 
situations, such as the 
assessment of incidents 
and disasters, reports 
received from pilots 
working at airlines, 
as well as operational 
p e r f o r m a n c e 
monitoring reports.
The Safety and 
Emergency Operations 
Center at the Iran 
Airports Company aims 
at macro management 
and issuing notices 
and warnings 
about incidents and 
unexpected natural 
disasters.
According to the CEO 
of the Iran Airports 
Company, Siavash 
Amir-Mokri, the center 
will act as an aviation 
safety monitoring 
center during normal 
situations, and 
will act as a crisis 
management center 
at times of emergency.
The Iran Airports 
Company (IAC) is the 
holding and operating 
company for civilian 
airports in Iran. Its 
headquarters is located 
at Tehran Mehrabad 
International Airport 
but it has offices at all 
Airports in Iran.
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Researchers from Iran, New Zealand develop 
green synthesis for silver nanostructures

Speaking on the 
sidelines of a visit 
to a knowledge-
based company 
in the northern 
province of 
Alborz on 

Sunday, Sattari said that 
the Vice-Presidency for 
Science and Technology 
Affairs has special 
programs aimed at 
countering the sanctions, 
particularly in the area 
of biotechnology.Iran 
has progressed well in 
this area, turning into 
the top regional power in 
terms of biotechnology, 
he said, adding that in 
the near future, great 
support will be provided 
for domestically made 
medicines and vaccines 
for the country’s livestock 
and poultry.“We have 
great companies working 

in this sector and we hope 
that this new move in 
the field of livestock and 
poultry will make up for 
the country’s dependence 
(on foreign) medicines 
and vaccines,” he went 
on to say. In a ceremony 
earlier in the day, Sattari 
unveiled eight new 
advanced pharmaceutical 
products developed by 
domestic scientists.
The products include 
medicines and 
p h a r m a c e u t i c a l 
raw materials, such 
as microplates, 
omeprazole, tamsulosin 

h y d r o c h l o r i d e , 
naltrexone base, 
sitagliptin phosphate, 
and pioglitazone in 
various sizes.
In a speech in February, 
Iranian President Hassan 
Rouhani said Iran exports 
drugs to neighboring 
and non-neighboring 
countries and even to 
Europe.
In November 2018, the 
Middle East’s biggest 
pharmaceutical factory 
specializing in the 
production of anticancer 
drugs was inaugurated 
in Iran.

As the US sanctions 
against Iran have made it 
difficult for the people of 
the country to have access 
to some medications 
such as anticancer drugs, 
the factory is providing 
a wide range of such 
medicines for patients.
Iranian experts have 
in recent years made 
great headways in 
using modern medical 
technology to cure a 
broad range of diseases 
inside the country, 
making Iran a top 
destination for medical 
tourism.

 US sanctions 
overshadowing Iran-
Brazil trade ties: 
Report
The number of Iranian vessels stranded 
at Brazilian ports are increasing thanks to 
the US-led sanctions under which Brazilian 
state oil firm Petrobras refuses to supply 
bunker fuel for the Iranian vessels.
As reported in addition to Iranian vessels, 
Bavand and Termeh, now stand three of 
Iran’s bulk carriers, Daryabar, Delruba and 
Ganj, left with no fuel at the Brazilian ports.
Bavand and Termeh have been stuck for 
weeks at Brazilian ports due to lack of fuel, 
which state-run oil firm Petrobras refuses 
to sell them due to US sanctions.
The same has reportedly happened to two 
other Iranian carriers, Delruba and Ganj, 
which traveled to Brazil carrying urea and 
were expected to return Iran with corn but 

are left without enough fuel in Brazil.
Ship tracking data shows that Panamax-
type vessels MV Delruba and Ganj, 
currently located near the Imbituba port 
in southern Brazil, were scheduled to run 
the same route as two other Iranian vessels, 
Bavand and Termeh, whose refueling 
problems Reuters reported on Thursday.
All four ships are owned by the Iranian 
government and are included in the 
sanctions imposed by the US government.
Petróleo Brasileiro SA, or Petrobras, has 
refused to sell the vessels fuel, accordingly. 
If the sales were to go forward, Petrobras 
could suffer penalties due to its US 
operations, the company has said.
The four ships and a fifth one, the Daryabar, 
which managed to leave Brazil loaded 
with corn, are part of a new commercial 
route opened by the Iranian government, 
which is seeking new markets for its 
petrochemicals to compensate for lost oil 
sales, Reuters reported.

As a matter of fact, food is claimed to not 
have been covered by US sanctions, and 
Iran is one of the largest buyers of Brazil’s 
agricultural commodities. Not selling fuel 
to Daryabar, however, the Brazilian oil firm 
seems to be negligent about the fact.
Iran-Brazil trade ties have been always 
warm and the two sides, as announced 
by the Secretary of Iran-Brazil Chamber 
of Commerce Farhad Taherian, have been 
intended to increase their trade volume 
under the US sanctions and via swapping 
goods.
“Serious negotiations are underway 
between Iranian and Brazilian officials for 
swapping goods, while the issue is more 
of interest for the Brazilian side since Iran 
exports strategic goods including oil and 
petrochemicals to the country,” Taherian 
said.
“Despite difficulties that we face in our 
financial transactions under US sanctions, 
we are to start swapping goods,” he said.

Iran Unveils New 
Homegrown 
Pharmaceutical Products
Iran on Sunday unveiled eight new advanced 
pharmaceutical products developed by 
domestic scientists.
The 8 pharmaceutical products were unveiled in 
a ceremony in the northern province of Alborz, 
attended by Iranian Vice-President for Science 
and Technology Affairs Sorena Sattari.
The products include medicines and 
pharmaceutical raw materials, such as 
microplates, omeprazole, tamsulosin 
hydrochloride, naltrexone base, sitagliptin 
phosphate, and pioglitazone in various sizes. 
In a speech in February, Iranian President 
Hassan Rouhani said Iran exports drugs to 
neighboring and non-neighboring countries and 
even to Europe.
In November 2018, the Middle East’s biggest 
pharmaceutical factory specializing in the 
production of anticancer drugs was inaugurated 
in Iran.
As the US sanctions against Iran have made it 
difficult for the people of the country to have 
access to some medications such as anticancer 
drugs, the factory is providing a wide range of 
such medicines for patients.
Iranian experts have in recent years made great 
headways in using modern medical technology 
to cure a broad range of diseases inside the 
country, making Iran a top destination for 
medical tourism.

Iran’s trade surplus at 
$12bn: CBI
 Exports Department Manager of Central Bank 
of Iran (CBI) Samad Karimi on Sunday put the 
country’s trade surplus at $12 billion, saying that 
Iranian economy can be administered without 
oil revenues appropriately.
Maintaining stability of Foreign Exchange 
Market is main policy followed up by the Central 
Bank of Iran, he added.
Turning to the secondary FOREX Market, he said, 
“CBI recognizes secondary Foreign Exchange 
Market and allows authorized FOREX shops to 
continue their activities at this market within 
the framework of rules and regulations in order 
to play leading role in financing trade and also 
implementing plans in the field of importing 
goods and serviظes as well as exports.”
With regard to the organized Foreign Exchange 
Market, Karimi stated, “Central Bank of Iran 
will carry out its duties and responsibilities and 
continue its activity according to the bylaws 
ratified at the Money and Credit Council (MCC)."

124% Rise in Iran's Non-
Oil Trade With Austria
Iran traded 76,689 tons of non-oil goods worth 
$33.23 million with Austria during the first 
Iranian month (March 21-April 20) to register 
a 381.28% and 124.12% growth in tonnage and 
value respectively compared with last year’s 
corresponding period, latest data released by the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration 
show.Austria was Iran's 18th biggest trading 
partner during the month.Iran’s exports to 
Austria stood at 180 tons worth $739,443 to 
register a 71.41% and 73.74% decline in tonnage 
and value respectively year-on-year. 
Austria was Iran’s 47th export destination in the 
world, according to Financial Tribune.
Iran exported anti-serums, essential oil, dried 
grapes and watermelon to Austria during the 
period.

Iranian Vice-President for Science 
and Technology Affairs Sorena Sattari 
highlighted the country’s scientific 
progress and said special plans have 
been devised to counter US sanctions 
against the Islamic Republic’s 
biotechnology industries.

Special Plans Devised to Counter Sanctions 
on Iran’s Biotech Industries: VP
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Currently, there 
are several 
knowledge-
based start-ups 
active in the 
water sector.
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Panama Deregisters UK Oil 
Tanker for Violating Intl. 
Rules
Panama’s maritime authority has begun the 
process of withdrawing the registration of the oil 
tanker MT Riah, which ended up in Iranian waters 
after it disappeared from ship tracking maps in the 
Strait of Hormuz on July 14.
Panama began the flag-withdrawal process on 
Friday after an investigation determined the 
tanker had “deliberately violated international 
regulations” by not reporting any unusual 
situation, the authority said in a statement, the 
Guardian reported.
“We roundly condemn the use of Panamanian 
flagged ships for illicit activities,” it said.
The tracking report of the Riah from MarineTraffic.
com showed the vessel began its journey near 
a port off the coast of Dubai, in the United Arab 
Emirates, on July 5. It was then tracked near the 
coast of Ras al-Khaimah before changing course 
and traveling north towards Iranian waters, after 
which it stopped transmitting its signal on Sunday 
at about 4.30am local time (0100 BST).
Its last known location was in Iranian territorial 
waters near Qeshm Island, where Iranian military 
forces have a base.
It is not clear which country or company owns and 
operates the Riah.
There is growing suspicion that it is tied to British 
shipping operations and, to date, the UK Foreign 
office has not categorically ruled out a connection.

Saudi Arabia Releases Iran’s 
Oil Tanker
Saudi Arabia released an Iranian oil tanker that 
had been taken to the port of Jeddah in April due to 
a technical failure.
‘Happiness 1’, belonging to the National Iranian 
Tanker Co (NITC), has been released from Jeddah 
and is sailing back to Iranian waters with the entire 
crew and two Iranian tugboats, reports said on 
Saturday.
The ship had been held in the Saudi port for more 
than 11 weeks.
The NITC said a technical problem in the oil tanker 
had caused sea water to leak into the vessel’s 
engine room and stalled the engine when the vessel 
was heading towards the Suez Canal in the Red Sea 
on April 30.
Saudi authorities said they had received a distress 
call from the Happiness I over an “engine failure 
and the loss of control.”
All of the 26 crew on board the oil tanker survived 
the incident as the ship was taken to the nearest 
safe port, namely Saudi Arabia’s Jeddah.
The Saudis had been refusing to let Happiness 1 
go even after the vessel’s technical problem was 
resolved. The kingdom was also charging the 
NITC $200,000 a day for the additional costs of 
maintenance.

Iran experts to investigate seizure of 
British oil tanker; official told 

Speaking to ILNA news 
agency, Allahmorad 
Afifipoor said that the 
fishermen had issued 
a distress call after the 
collision, contacting the 
port authority when they 

“didn’t receive any response”.
"Now, the crew is on board, and 
the judicial authority, if necessary, 
is requesting the presence of a 
crew on land."“One of the reasons 
the British tanker was seized for 
further investigation was that for a 
period of time it was moving on its 
route with its transponder turned 
off,” Afifipoor told. "All shipping 
lines in the world can pass through 
the waters of Iran by observing 
international laws."

“All 23 crew members aboard the 
ship are safe and in good health in 
Bandar Abbas port,” he said.
he Islamic Revolution Guard Corps 
(IRGC) in a statement on Friday 
announced seizure of a British oil 
tanker in the Strait of Hormuz.
Following seizure, the oil tanker 
was delivered to the Ports and 
Shipping Organization to undergo 
legal procedures, the statement 

said.
Britain on Saturday denounced 
Iran’s seizure of a British-flagged 
oil tanker as a “hostile act” and 
rejected Tehran’s explanation that 
it seized the vessel because it had 
been involved in an accident.
Iran’s Revolutionary Guards posted 
a video online showing speedboats 
pulling alongside the Stena Impero 
tanker, its name clearly visible.

US Unilateralism 
Threatening Global 
Peace, Security: Zarif
US unilateral and protectionist view to 
international affairs has posed a real 
threat to the global peace and stability, the 
Iranian foreign minister said.
“This challenge is weakening the rule of 
law in the world and is threatening global 
peace and stability,” Mohammad Javad 

Zarif told the ministerial meeting of Non-
Aligned Movement’s (NAM) Coordinating 
Bureau in the Venezuelan capital Caracas 
on Saturday.
Zarif cited a decision by US President 
Donald Trump in May last year to pull out 
of the 2015 Iran nuclear deal as a main 
example of Washington’s recklessness for 
international law.
“The US administration is defeating the 
Iran nuclear deal, despite the investment 
the whole world made to bring it about,” 

said Zarif.
“And in the process it has not only breached 
the relevant (UN) Security Council 
resolution but also ironically sanctioned 
those who try to abide by it,” he added.
The top Iranian diplomat has visited 
Venezuela after a trip to New York where 
he attended a conference at the United 
Nations.
Zarif will also visit Nicaragua and Bolivia 
during his tour of Latin America.

IRGC responded to British act 
of piracy: Larijani
 Iranian Parliament Speaker Ali Larijani 
made a one-sentence remark referring to the 
Friday’s seizure of a British oil tanker in Strait 
of Hormuz.
“The British committed piracy and we 
responded to it,” Larijani said in Sunday’s 
open session of the Parliament.
The remark came as MP Hosseinali Haji 
Deligani criticized the Parliament for not 
issuing a statement in support of IRGC’s 
measure. “We expected that the Parliament 
would talk about the honorable measure 
of IRGC and Navy in seizing the English oil 
tanker.”
IRGC confiscated British-flagged oil tanker 
‘Stena Impero’ on Friday over violation of 
international maritime rules.
The IRGC spokesman, Brigadier General 

Ramezan Sharif said on Saturday that the 
British oil tanker was being escorted by the 
British Royal Navy and it was seized after 
ignoring international maritime regulations 
by sailing into the Strait of Hormuz in the 
wrong direction, increasing the risk of 
collision with other vessels.British tanker 
was confiscated by the Revolutionary 
Guards at the request of the southern 
province of Hormozgan Ports and Maritime 
Organization, he said, adding that the tanker 
had switched off its transponder in violations 
of international maritime regulations, using 
the exit lane to enter into the Strait of Hormuz 
instead of moving towards the entrance of the 
Persian Gulf, increasing the risk of accident.
Earlier on Saturday, Allah-Morad Afifipoor, 
head of Ports and Maritime Organization 
in southern Hormozgan Province, said the 
30,000-tonne UK-flagged Stena Impero 

tanker had "collided with a fishing boat 
on its route and, according to law, after an 
accident, it is necessary that the causes 
be investigated."Following the collision, 
those on board the fishing boat "contacted 
the British vessel but didn't receive any 
response," so they informed the Hormozgan 
maritime organization, "according to the legal 
procedures," he added.
This seizure came as British Royal Marines 
in Gibraltar stormed the Iran-operated 
300,000-tonne Grace 1 and detained it on July 
4, 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, highlighting 
that neither the tanker was headed to Syria, 
nor Iran is a member an EU member and 
subject to any European oil embargo.

Director-general of the Hormozgan province 
port and maritime authority, said experts would 
investigate seizure of a British-flagged oil tanker in 
the Persian Gulf.
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Iranian ambassador 
to London, Hamid 
Baeidinejad, has called 
on the UK government 
to contain those 
domestic political 
forces who want to 
escalate existing 
tension between Iran 
and the UK over the 
tanker incident.
“UK government 
should contain those 
domestic political 
forces who want to 
escalate existing 
tension between 
Iran and the UK well 
beyond the issue 
of ships,” wrote 
Iranian ambassador 
to London, Hamid 
Baeidinejad, in a tweet 
on Sunday.
He was referring 
to the detention of 
a British-flagged 
tanker in the Strait 
of Hormuz, which is 
said to have been in 
breach of international 
regulations, and 
even a threat to the 
environment in the 
event of a collision 
with other vessels 
in the region with its 
transponder switched 
off.
His tweet was also in 
reaction to certain 
speculations that the 
UK was reportedly 
considering imposing 
sanctions on Iran in 
response to the tanker 
seizure.
“This is quite 
dangerous and unwise 
at a sensitive time in 
the region,” said 
Baeidinjad, adding, 
“Iran however is firm 
and ready for different 
scenarios.”
Meanwhile, during a 
phone conversation 
between Iranian 
and British foreign 
ministers on Saturday, 
Iran’s Zarif reiterated 
that unlike the UK’s 
unlawful seizure of 
the vessel carrying 
Iran’s oil, the Islamic 
Republic’s move 
was carried out 
upon the request of 
Ports and Maritime 
Organization of 
Iran given the 
vessel’s violation of 
regulations.
Zarif noted that the 
case must be pursued 
through judicial and 
legal channels.

Envoy urges 
UK to refrain 
from escalat-
ing tension 
with Iran

Iran
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Al Khalifa regime to sink soon: Amir 
-Abdollahian
“Al Khalifa regime, who has changed Bahrain into a laboratory 
for testing dirty policies of Israeli regime, will sink soon,” Iranian 
Parliamentary Director General for International Affairs Hossein 
Amir-Abdollahian wrote on his Tweeter account on Sunday.
“Once Bahraini FM Sheikh Khalid told me that 'Bahrain will be 
inundated within 100 years',” the Iranian official wrote.
“I believe Bahrain will remain but Al Khalifa regime, who has 
changed Bahrain into a laboratory for testing dirty policies of Israel, 
will sink soon,” Amir-Abdollahian added.
Thousands of anti-regime protesters have held demonstrations in 

Bahrain on an almost daily basis ever since a popular uprising began 
there in mid-February 2011.
People have been demanding that the Al Khalifah regime relinquish 
power and allow a just system representing all Bahrainis to be 
established.
Manama has gone to great lengths to clamp down on any sign 
of dissent. On March 14, 2011, troops from Saudi Arabia and 
the United Arab Emirates were deployed to assist Bahrain in its 
crackdown.Scores of people have lost their lives and hundreds of 
others sustained injuries or got arrested as a result of the Al Khalifah 
regime’s crackdown. The regime has also been routinely revoking 
the citizenship of dissidents.
In late June 2019 and in an unprecedented interview with The 

Times of Israel on the sidelines 
of the Washington-sponsored 
Manama workshop on US 
President Donald Trump's 
highly-controversial Middle 
East deal Foreign Minister 
Khalid bin Ahmed Al Khalifah 
recognized Israel’s “right to 
existence,” saying the regime is “there 
to stay, of course.”
“Who did we offer peace to [with] the [Arab] P e a c e 
Initiative?...We offered it to Israel,” he said. “We want better 
relations with it, and we want peace with it.”

“All 23 crew 
members aboard 
the ship are safe 
and in good health 
in Bandar Abbas 
port,”
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Israelis trying to stir up tensions 
in region by purchasing F35 
jets: MP
An Iranian lawmaker says the Israeli regime is seeking to 
increase the already heightened tensions in the Middle East 
region by purchasing the American F-35 stealth fighter jets.
“The Zionist regime has got a stockpile of nuclear arsenals and 
weapons, and it could set the region on fire at any moment,” 
Spokesman for Iranian Parliament’s National Security and 
Foreign Policy Commission, Hossein Naghavi-Hosseini told 
Mehr on Sunday.
Buying the American F35 jets and threatening to attack other 
countries is another measure by the regime, which would help 
trigger conflicts, he added. 
“Such behaviors show their [the Israelis] constant policy of 
warmongering and adoption of military games in the region,” 

he said while rebuking the western countries, especially the 
US, for aggravating the situation in recent years by increasing 
their military cooperation with the occupying regime.
On July 9 and during a visit to air force base,  Israeli regime's 
Prime Minister Benjamin Netanyahu threatened Tehran 
that the regime's F-35 fighter jets can reach “anywhere in the 
Middle East.”
“Iran should remember that these planes can reach every 
place in the Middle East, including Iran, and of course also 
Syria," said Netanyahu.
However, many experts believe such claims are laughable and 
beyond Israel’s capability.
Reacting to Netanyahu’s threats, Iranian Defense Minister 
Brigadier General Amir Hatami said last week that any 
violation of the country’s sovereignty after would be 
retaliated with a crushing response."Any enemy which seeks 
to violate the sovereignty of the Islamic Republic of Iran, be it 

a t 
any level, will receive a 

decisive and crushing response it shall regret," Brigadier 
General Hatami said.
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An oppressive heat wave stretching 
from the Midwestern plains to the 
Atlantic coast had nearly 150 million 
people struggling to stay cool amid 
scorching temperatures.
Heat index values — combining the 
effect of heat and humidity — could 

reach 43.3 to 46.1 °C, particularly in the east, 
the National Weather Service (NWS) said.
It warned that “dangerously high 
temperatures and humidity could quickly 
cause heat stress or heat stroke if precautions 
are not taken.”
The heat was expected to continue through 
late Sunday as a high–pressure system off the 
Atlantic coast ushered in steamy, subtropical 
air.People were being urged to stay hydrated, 
watch out for the sick and the elderly, stay 
inside as much as possible and not leave 
children or animals in cars.
The heat wave already claimed at least three 
lives, including two earlier in the week in the 
eastern state of Maryland.
In Arkansas, former NFL player Mitch Petrus 
died Thursday after working outside his 
family’s shop. The 32–year–old died of heat 
stroke, the Pulaski County coroner was quoted 
as saying in US media.
Heat warnings have also been issued for parts 
of eastern Canada.
In New York, Mayor Bill de Blasio declared a 
heat emergency.
The New York City Triathlon, which had been 
scheduled for Sunday, was cancelled for the 
first time since its founding in 2001.
The estimated 4,000 participants, many of 
whom had traveled long distances to race, will 
receive full refunds of entry fees of up to $399, 
organizers said.
The two–day OZY Fest, a food, comedy 

and music festival set for Central Park this 
weekend, was also called off.
In Washington, a popular outdoor jazz concert 
at the National Gallery of Art was cancelled.
New York City opened 500 cooling centers for 
residents.
“Saturday is going to be really, really bad, on 
through Sunday,“ de Blasio said in a warning to 
the city. “This is serious, serious stuff.”
At least three public defenders said on Twitter 
that inmates in New York’s notorious Rikers 
Island jail complex were suffering with no 
air conditioning, and that some guards had 
turned off fans as punishment, resulting in 
“deadly conditions.”
The Brooklyn Defender Services legal aid 
group said some inmates didn’t have summer 
clothing, only long underwear provided by the 
group last winter.
Top officials from the city’s Department of 
Corrections were at the facility monitoring the 
response to the heat wave to “protect health 
and safety of everyone in the facility,“ De Blasio 
wrote on Twitter.
The department said in a statement to AFP 
that extra staff were on hand to distribute 
summer clothing, and clinics were open 
around the clock to treat heat–related 
symptoms.
Those in units without air conditioning were 
given access to fans, ice, water and “multiple 
cool showers.”
The city’s electrical grid was so far handling 
the extra demand, which came just a week 
after a major outage, blamed on mechanical 
problems, left tens of thousands of Manhattan 
residents in the dark.
In Washington, the morning low of 81 degrees 
was just one degree below the record set in 
2015, with “a good chance to hit 100 today for 
the first time since 2016,“ The Washington 
Post reported.Triple–digit temperatures in 
the US Northeast are unusual.
The Philadelphia Inquirer suggested, tongue 
in cheek that locals might want to seek relief in 
normally sweltering Miami or Phoenix, which 
would be up to 25 degrees cooler.

“John Bolton, White House national 
security adviser and notorious Iraq-
era hawk, is a man on a mission. 
Given broad latitude over policy by 
Donald Trump, he is widely held 
to be driving the US confrontation 
with Iran. And in his passionate bid 

to tame Tehran, Bolton cares little who gets 
hurt – even if collateral damage includes a 
close ally such as Britain,” according to a piece 
by published by the Observer on Saturday.
“So when Bolton heard British Royal Marines 
had seized an Iranian oil tanker off Gibraltar 
on America’s Independence Day, his joy was 
unconfined. ‘Excellent news: UK has detained 
the supertanker Grace I laden with Iranian oil 
bound for Syria in violation of EU sanctions,’ 
he exulted on Twitter,” it added.
“Bolton’s delighted reaction suggested the 
seizure was a surprise. But accumulating 
evidence suggests the opposite is true, and 
that Bolton’s national security team was 
directly involved in manufacturing the 
Gibraltar incident. The suspicion is that 
Conservative politicians, distracted by 
picking a new prime minister, jockeying 
for power, and preoccupied with Brexit, 
stumbled into an American trap.”
The report further said, “In short, it seems, 
Britain was set up.”
“The consequences of the Gibraltar affair are 
only now becoming clear. The seizure of Grace 
I led directly to Friday’s capture by Iran’s 
Revolutionary Guards of a British tanker, the 
Stena Impero, in the Strait of Hormuz.
“As a result, Britain has been plunged 
into the middle of an international crisis 
it is ill-prepared to deal with. The timing 
could hardly be worse. An untested prime 
minister, presumably Boris Johnson, will 
enter Downing Street this week. Britain is 

on the brink of a disorderly exit from the EU, 
alienating its closest European partners. 
And its relationship with Trump’s America is 
uniquely strained.”
For Bolton, however, drawing Britain 
unambiguously in on America’s side was a 
desirable outcome. So when US spy satellites, 
tasked with helping block Iranian oil exports 
in line with Trump’s global embargo, began 
to track Grace I on its way, allegedly, to Syria, 
Bolton saw an opportunity.
The Spanish newspaper, El Pais, citing official 
sources, takes up the story: “The Grace 1, 
which flies a Panamanian flag, had been under 
surveillance by US satellites since April, when 
it was anchored off Iran. The supertanker, 
full to the brim with crude oil, was too big for 
the Suez Canal, and so it sailed around the 
Cape of Good Hope before heading for the 
Mediterranean.
“According to the US intelligence services, 
it was headed for the Syrian oil refinery of 
Banias. Washington advised Madrid of the 
arrival of the supertanker 48 hours ahead 
of time, and the Spanish navy followed its 
passage through the Strait of Gibraltar. It was 
expected to cross via international waters, 
as many Iranian vessels do without being 
stopped.”
Although Spanish officials, speaking after 
the event, said they would have intercepted 
the ship “if we had had the information and 
the opportunity”, Spain took no action at the 
time. But Bolton, in any case, was not relying 
on Madrid. The US had already tipped off 
Britain. On July 4, after Grace I entered British-
Gibraltar territorial waters, the fateful order 
was issued in London – it is not known by 
whom – and 30 marines stormed aboard.
The move by in capturing "the Stena Impero 
has further exposed Britain’s diplomatic 
isolation and its military and economic 
vulnerability. The government has advised 
British ships to avoid the Strait of Hormuz, 
an admission it cannot protect them. But 
between 15 and 30 British-flagged tankers 
transit the strait each day. If trade is halted, 
the impact on energy prices may be severe,” 
the report said.

Nearly 150 mln People Sweltering 
through Deadly US Heat Wave

Bolton Lured Britain into Dangerous 
Trap to Confront Iran: Report

The United States was sweating through a weekend of 
dangerously hot weather, with major cities including 
New York, Philadelphia and Washington experiencing 
temperatures approaching 38 °C.

Taking advantage of the UK’s political mayhem, US 
National Security Adviser John Bolton has in fact set the 
country up by pushing London into a confrontational 
situation with Tehran, a report said.

The heat wave 
already claimed at 
least three lives, 
including two 
earlier in the week 
in the eastern state 
of Maryland.

So when Bolton 
heard British 
Royal Marines 
had seized an 
Iranian oil tanker 
off Gibraltar 
on America’s 
Independence 
Day, his joy was 
unconfined. 
‘Excellent news: 
UK has detained 
the supertanker 
Grace I laden 
with Iranian oil 
bound for Syria 
in violation of 
EU sanctions,’ 
he exulted on 
Twitter,” 

Iran ready for different scenarios: 
ambassador to UK
Iranian ambassador to London Hamid Baeidinejad said UK 
government should stop its domestic political forces who want to 
escalate existing tension between Tehran and London, stressing that 
Iran is ready for different scenarios.
Following the seizure of oil tankers in Hormuz Strait and Gibraltar, 
Iranian ambassador to London said on twitter, “UK government should 
contain those domestic political forces who want to escalate existing tension 
between Iran and the UK well beyond the issue of ships”.
“This is quite dangerous and unwise at a sensitive time in the region. Iran however is firm and 
ready for different scenarios,” Baeidinejad continued.

 The Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
Ground Force lost two 
troops in an armed clash 
with a group of terrorists 
in Iran’s southeastern 
province of Sistan and 
Balouchestan.
The IRGC Ground Force’s 
Quds Base said the two 
were martyred in the 
early hours of Sunday in a 
gunfight with the elements 
of a terrorist group in 
Keshtegan region, near 
the city of Saravan.
Two other IRGC forces 
were also wounded in the 
clash, it added.
The two martyrs have 
been identified as Mohsen 
Naqibi, an IRGC Ground 
Force commando from the 
city of Kermanshah, and 
Abdulkhaliq Drazehi, a 
local member of the Basij 
force.
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۲نمایشگاهآرایشی-بهداشتی،سالمتوورزشدراصفهانبرپامیشود
دو نمایشگاه تخصصی »آرایشی و بهداشتی« و »سالمت، ورزش و تغذیه« هفته اول مردادماه، در اصفهان برپا 
می شود. به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این دو نمایشگاه، از جمله 

رویدادهای نمایشگاهی غیرتجاری و اجتماعیـ  فرهنگی به شمار می رود.
هشتمین نمایشگاه تخصصی صنایع و محصوالت بهداشتی، آرایشی و پوست و مو یکی از دو نمایشگاه تخصصی 

است که از یکم تا چهارم مردادماه و در فضایی به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع برپا می شود.
در این نمایشگاه ۵۵ شرکت فعال در زمینه های تولید و پخش لوازم آرایشی و بهداشتی، تولید تجهیزات آرایشی و 

بهداشتی، خدمات زیبایی، مراقب زیبایی، آموزشگاه های مرتبط با این بخش، واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 
و شرکت های داروسازی حضور خواهند داشت. از جمله مهمترین برندها و شرکت های حاضر در هشتمین نمایشگاه تخصصی 

صنایع و محصوالت بهداشتی، آرایشی و پوست و مو می توان به اهورا پخش، کیمیا پخش، آرمیت مهر، رخ آرا، شکوفامهر و به آرا اشاره کرد 
که از استان های اصفهان، تهران و کرمانشاه در نمایشگاه امسال حضور می یابند.  همچنین به طور همزمان، هفتمین نمایشگاه تخصصی سالمت، 
ورزش، تغذیه و خدمات وابسته نیز برگزار می شود که توانمندی های فعاالن این بخش به ویژه در زمینه باشگاه های ورزشی، هیئت های ورزشی، 

تجهیزات ورزشی، استخرها، مکمل های ورزشی و فروشگاه های ورزشی را به نمایش می گذارد.

آمارزنانآسیبدیدهودرمعرضآسیباصفهان،نگرانکنندهاست
ایسنا: مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: زنان آسیب دیده و در معرض آسیب اصفهان اصال شرایط 

مناسبی ندارد و اصفهان، محلی شده که این زنان از شهرهای دیگر به آن پناه می آورند.
مرضیه فرشاد در صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی، 
1۰ خدمت را ارائه می کند و هر 1۰ خدمت در استان انجام و مرکز و مدیریت آن در شهر اصفهان انجام می 

شود و در سه ماهه اول سال جاری؛ چیزی حدود 1۰ هزار تماس با 123 انجام شده است. 
وی افزود: 1۰ هزار نفر در سال 97 در سامانه طالق این نهاد مراجعه اولیه داشته اند. این سامانه فعال به صورت 

شهرستانی در اصفهان راه اندازی شده است و قبل از هرگونه تشکیل پرونده در دادگستری این مرکز اقدام به مشاوره 
می کند. همچنین در سه ماهه ابتدایی امسال سه هزار نفر به این سامانه مراجعه کردند که 2۰ درصد توفیق سازش حاصل شده 

است. مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، ادامه داد: در سه ماه ابتدایی سال جاری در بازپروری زنان و دختران 3۰ نفر را پذیرش کرده ایم، از سوی 
دیگر در ساماندهی کودکان خیابانی 133 کودک را مدیریت کرده که 1۵۰ کودک در مراکز غیر دولتی هستند و 17 پایگاه در این زمینه در استان 
وجود دارد. فرشاد تصریح کرد: در شهرستان اصفهان در حوزه اجتماعی 298 مهد کودک زیر مجموعه بهزیستی است که 2۰ هزار کودک خدمات 

می گیرند، 1۵ خانه کودک و نوجوان داریم، همچنین 12 کیلینیک مدد کاری و 13 خیریه در حال حاضر همکار ما هستند.

خبرآنالین
گــزارش
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 برخی کارشناسان 
نیز معتقدند کوچ 

مشتریان از بازارها به 
معنای کوچ سرمایه 

گذاران است و افزایش 
قیمت ها در حقیقت 

فعال مجالی برای 
مشتری واقعی باقی 

نگذاشته است.
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درخواست افزایش 
قدرت خرید کارگران 

روی میز شورای عالی کار

عضــو شــورای عالــی کار از ارائه 
درخواســت افزایش قدرت خرید 
کارگران به شورای عالی کار از روش 
های غیر از افزایش مســتقیم مزد 
خبر دادوگفت: تورم»مســکن« و 
»خوراکی ها و آشامیدنی ها« رشد 
فزاینده داشــته است. علی خدایی 
گفت: اخیراً درخواست جلسه فوق 
العاده به شــورای عالــی کار با دو 
دستور کار ارائه شده است که دستور 
کار نخســت بررســی راهکارهای 
افزایش قدرت خریــد کارگران از 
روش های غیر از افزایش مستقیم 
مزد و درخواست دوم نیز پیگیری 
تصویب دســتورالعمل تبصره یک 
ماده 7 قانون کار است. وی افزود: در 
حوزه افزایش قدرت خرید کارگران 
راهکارهــای مختلف را بررســی 
خواهیم کرد. این راهکارها می تواند 
شامل روش های مختلف باشد اما 
قطعاً پیشنهادات نمایندگان کارگری 
که در جلسه مطرح خواهد شد در دو 
زمینه عمده هزینه های زندگی یعنی 
»مسکن« و »خوراکی ها و آشامیدنی 
ها« است که به تنهایی بیش از دو 
ســوم هزینه های خانواده کارگری 
را تشــکیل می دهند. به دنبال این 
هســتیم تا با راهکارهایی بتوانیم 

کمکی به معیشت کارگران کنیم.

مهر
خـــبـــر
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 فعاالن بازار لوازم خانگی 
می گویند تنها مشتریان 
ما در حــال حاضر عروس 
و دامادهــا هســتند و 
کســی جز برای جهیزیه 
دســت به خرید کاال نمی 
زنــد. یخچال، ماشــین 
لباسشویی، ماشــین ظرفشویی و دیگر 
اقالم آشپزخانه این روزها مشتریان اندکی 

را داراست.
 یکی از فروشندگان در منطقه جمهوری 
می گوید نکته جالب اینجاست که همین 
عروس و دامادها هم دیگر ملزومات درجه 
دوم یا اولویت دوم را خریداری نمی کنند؛ 
زمانی تا تخم مرغ پز و اســفند دود کن 
برقی در جهیزیه جا داشت اما امروز مردم 
ترجیح می دهند تنها اقالم اساســی را 
بخرند و چرخ گوشت و ماکروفر و چای ساز 

و قهوه جوش و ... را فراموش کنند.
امینی، یکی دیگر از فعــاالن این صنف 
نیز در این خصــوص می گوید: طبیعی 

است وقتی قیمت ها چند برابر می شود، 
مدتی طول می کشد تا مردم خودشان را 
با وضعیت تازه وفق دهند از این رو فروش 
لوازم خانگی نو کم شده و اتفاقا سیلی که در 
نوروز رخ داد سبب شده بهای لوازم خانگی 
دست دم نیز در این دوره به شدت افزایش 
یابد به طوری که فاصله قیمتی یخچال نو 
و یخچال دست دوم هیچ گاه تا این حد کم 

نبوده است.
 وی گفت: قبال یخچال نو ساید بای ساید 
اگر 1۰ میلیون تومان بود، یخچال دست 
دوم به قیمت دو میلیون تومان فروخته 
می شد اما امروز یخچال های دست دوم تر 
و تمیز تا هفت میلیون تومان هم مشتری 

دارد و همین یعنی کار ما کساد است.
این رکود اما تنها بازار لوازم خانگی را در 
بر نگرفته اســت، بازار مسکن و خودرو و 
گوشی تلفن همراه و ... نیز از این سکون در 

امان نمانده اند.

      وقت خرید مسکن است؟
 افزایش شدید قیمت مسکن به گفته نائب 
رییس اتحادیه امالک رکودی استثنایی 
در 2۰ سال گذشته را در بازار ایجاد کرده 

است.
 کاهش قیمت در برخــی مناطق تهران 
نیز آغاز شــده به طوری که پول الزم ها 
قیمت های پیشنهادی شان را حتی تا یک 
میلیون تومان در هر متر مربع نسبت به 1۰ 
روز قبل کاهــش داده اند. به عنوان مثال 

یکی از فعاالن بازار امالک در این خصوص 
گفت: در منطقه هشت شهرداری، قیمت 
ملک در میدان صیاد و اطراف سبالن به 
حدود 1۰ میلیون تومان برای خانه هایی 
با عمر هفت تا هشت ســال رسیده بود 
اما اخیرا کســانی کــه بــا محدودیت 
زمانی برای فروش واحدهایشــان روبرو 
هستند حاضرند با قیمت 9 میلیون نیز 
واحدهایشان را به فروش برسانند. وی در 
پاسخ به این سئوال که وقت خرید است 
یا خیر؟ گفت: ببینید اغلب کســانی که 
این روزها می پرسند بخریم یا بفروشیم؛ 
مشتری و مصرف کننده واقعی نیستند 
بلکه سرمایه گذار هستند که می خواهند 
ببینند چه زمانی باید وارد بازار بشوند و چه 

زمانی خارج شوند.
 برخی کارشناســان نیز معتقدند کوچ 
مشتریان از بازارها به معنای کوچ سرمایه 
گذاران است و افزایش قیمت ها در حقیقت 
فعال مجالی برای مشــتری واقعی باقی 

نگذاشته است.
 پیش بینی فعاالن بــازار حکایت از آن 
دارد که مسکن تا 2۵ درصد امکان ریزش 
قیمت را پیــش رو دارد از این رو احتمال 
مذکور خریدها را بیــش از پیش با رکود 

مواجه می کند.

      خودرو؛ انتظار برای کاهش
 بازار خودروهــای وارداتــی تنها تحت 
تاثیر ریزش نرخ ارز نیست بلکه ترخیص 

خودروهای وارداتی نیز اســتعداد ریزش 
در این بازار را تقویت کرده است. در عین 
حال بهبود روند تحویل خودرو از سوی 
خودروســازان سبب شــده است برخی 
خودروهای داخلی نیــز با ریزش قیمت 
روبرو شوند. سعید موتمنی، رییس اتحادیه 
نمایشــگاه داران می گوید: بخواهیم یا 
نه؛ عده ای باید خود را آماده زیان کنند، 
منظور زیان واقعی است چون با قیمت های 
باال خودرو خریده انــد و حاال مجبورند یا 
با قیمــت پایین تر بفروشــند یا خواب 

سرمایه هایشان را افزایش دهند.

      ارز؛ همچنان درگیر نوسان

 دالر روز گذشته رفت و برگشت هایی را در 
کانال یازده هزار تومان تجربه کرده است 
اما هنوز میزان ریزش نســبت به 1۰ روز 

قبل قابل توجه است.
 رییس کل بانــک مرکزی می گوید نهاد 
تحت تصدی اش اجازه بازگشت قیمت ها 
را نخواهد داد و دالر دیگر گران نمی شود. 
بازار ارز ایران در حالی وضعیتی باثبات را 
دارد که منطقه روزهایی بسیار پرخبر را 
پشت سر می گذارد. صرافان می گویند، 
تنها بازاری که این روزها با ورود مشتری 
و سرمایه گذار روبروست بازار سکه است 
چرا که در روزهای گذشــته بسیاری از 
خریداران باکس های 2۰ تا 7۰ تایی سکه 

را می خریدند و همین امر نشان از آن دارد 
که از یک سو میزان سرمایه ها خرد شده 
است و از ســوی دیگر هدف خریداران، 
سرمایه گذاری در این بازار بر پله قیمت 
هایی اســت که در لبه کانال ۴ میلیون 

تومان قرار دارد.
 فعاالن بازارهای مختلف اما یپش بینی 
می کنند رکود تا زمان رســیدن بازار به 
نوســان ادامه خواهد داشت. این چنین 
است که چشم بازارهای دیگر به بازار ارز 
خیره مانده اســت و بسیاری سئوال کاال 
بخریم یا نخریم  را به دالر بخریم یا نخریم 
تغییر داده اند.پرسشی که پاسخ آن همواره 

منفی است .

چشم خیره بازارها به بازار ارز؛   

بخریمیانخریم؟
بخریم یا نخریم؟ این سئوالی است که این روزها اغلب 

متقاضیان کاال از اهل فن می پرسند.
رکود حاکم بر بازار ایران این روزها تعمیق بیشــتری 
یافته است، بازار خودرو و مسکن خالی از مشتری است 
و بازارهای دیگر نیز وضعیت چنــدان متفاوتی را دارا 

نیستند.



استارتآپ

قبــلازمعرفی
خودبــهدیگرانبه

ظاهرتانبرسید
عجیب است اما واقعیت 
دارد. وقتی به ظاهر خود 
می رســید، خوش اندام 
هســتید، بوی خوبی 
می دهید، آرایش و آراستگی مناسبی 
داریــد و لباس های تان مرتب اســت، 
نسبت به خود احساس بهتری خواهید 
داشت. همه اینها از پایه های ساختن 
اعتماد به نفس اســت. ایجاد احساس 
خوشایند نسبت به خود باعث می شود 
که معتمد به نفس تر رفتار کنید و از ابراز 
خود شرمنده نباشید. البته این از شروط 
الزم اســت و نه کافی. پس برای اینکه 
بتوانید خود را بهتر به دیگران معرفی 
کنید و در جمع صحبــت کنید، باید 
به ظاهرتان رسیدگی کرده به شکلی 
که خودتان از ظاهرتان راضی باشــید. 
منظور این نیست که ظاهربین باشید 
بلکه باید به اهمیت رســیدن به ظاهر 
پی ببرید. باید بدانید که خوبی درون، 
نمودی بیرونی هــم دارد. پس اگر به 
خودتان توجه کنید و ظاهری مرتب و 
دوست داشتنی داشته باشید به دیگران 
نشان می دهید که برای خود ارزش قائل 
هستید، فردی پرنشاط هستید که شوق 
زندگی دارید و هــزاران نتیجه گیری 
مثبت دیگر که باعث می شود در درجه 
نخســت، خودتان از خودتــان راضی 

باشید.

شــخصیتهایمختلــفرا
بشناسید

برای اینکه در اجتمــاع و به طور کلی 
زندگی خود بتوانید به راحتی با دیگران 
ارتبــاط برقرار کنید باید شــخصیت 

ویژه ای برای خود داشته باشید. یعنی 
باید به ویژگی هایی که دارید، اِشــراف 
پیدا کنید و براساس آنها رفتارتان را در 
محیط های مختلف کنترل و مدیریت 
کنید. مثال با خود فکر کنید و ببینید 
که چه رفتارهایی دارید، به چه گروهی 
از شــخصیت ها نزدیــک هســتید و 
چطور می توانید خود را و ویژگی های 
رفتاری تان را بهتر و غنی تر کرده و بر آنها 
مدیریت داشته باشید. بد نیست بدانید 
که بعضی از شــخصیت ها برای عموم 
معموال جذاب تر از دیگران هستند. مثال:

افراد صمیمی؛
افراد بامزه؛

افراد مودب؛
افراد خوش بین؛

افراد شجاع؛
افراد صادق؛

افراد خوش بین و مثبت؛
و… .

برای معرفی خــود به دیگــران باید 
شاخصه ای جذاب مانند ویژگی های باال 
در شما وجود داشته باشد. مثال خودتان 
را جای دیگران بگذارید؛  وقتی شخصی با 
دیگران مودبانه و بااحترام رفتار می کند 
از او خوش تان نمی آیــد؟ یا مثال افراد 
بامزه و بذله گو برای تان سرگرم کننده 
نیستند؟ یکی از کارهایی که می توانید 
در جهت افزایش توانمندی برای معرفی 
موثر شخصیت خود به دیگران داشته 
باشید، تقلید کردن از شخصیت های 
جذاب اســت. مثال به مــواردی که به 
عنوان شخصیت های جذاب اشاره شد، 
دقت کنید. شــما می توانید در دسته 
کدام یک از این افراد قرار بگیرید؟ هر 
کدام را که دوست دارید، انتخاب کنید 
و سعی داشته باشید که با الگوبرداری 
از نمونه های موفقی که این رفتار را در 
سطحی مطلوب دارند به ویژگی هایی 
مشابه آنها دست پیدا کنید. تقلید کردن 
از ویژگی های مثبت دیگران به تدریج 
باعث نهادینه شــدن آن ویژگی ها در 

شما می شود.

سوادتانراتقویتکنید
فرقــی نمی کند که در چه رشــته ای 
تحصیل می کنید یا چه شغلی دارید. 
در هر حال بهتر اســت، سوادتان را در 
رشــته مورد نظر تقویت کرده و مدام 
ارتقا بدهید. هر چقدر بیشــتر بدانید 
و اطالعات تان بیشــتر باشد، راحت تر 
صحبت می کنید. کســی که بتواند به 
خوبی صحبت کند، در معرفی خود به 
دیگران موفق تر است. روزنامه بخوانید، 
اخبار را پیگیــری کنیــد، در زمینه 

تخصصی خود اطالعات و توانمندی تان 
را افزایش بدهید. کاری کنید که حرفی 
برای گفتن داشته باشید و اگر قرار بود 
در بحثی شرکت کنید یا الزم شد، خود 
را به طور تخصصی در زمینه کاری تان 
معرفی کنید، گنجینه ای قوی از عبارات 
و کلمات در اختیار داشته باشید. وقتی 
از اوضاع کشــور و جهان باخبر باشید، 
قدرت تحلیل مسائل مختلف را در خود 
به وجود آورده باشید یا در یک کالم و 
به طور خالصه، فردی باسواد باشید، به 
راحتی می توانید در جمع صحبت کرده 
و نظرات و عقاید خود را بدون ترس از 

پوچ و مسخره بودن اعالم و ابراز کنید.

باخانوادهودوستانمعاشرت
کنید

اجتماعی بــودن باعث می شــود تا از 
پس معرفی خود به دیگران به درستی 
برآیید. برای اینکه بتوانید، این مهارت 
را در خود به وجود بیاورید و به زیبایی 
خود را به دیگران معرفــی کنید باید 
معاشــرت های تان را افزایش بدهید. 
برای تقویت مهارت اجتماعی شــدن 
باید روابط خود را با دوستان و اعضای 
خانواده تان گسترش بدهید. هر چقدر 
روابط بیشتر و صمیمانه تری با دوستان 
و خانــواده خود پیدا کنیــد، راحت تر 
می توانید با افراد تازه هم دوست شوید 
و مکالمه های مختلف را شروع کنید. 
معرفی خود به دیگران بدون ترس، به 
شکل واقعی و به طور اثرگذار زمانی رخ 
می دهد که فردی اجتماعی و با اعتماد به 
نفس کافی باشید. روابط صمیمانه شما با 
دوستان و اعضای خانواده، عالوه بر اینکه 
پایه و تمرینی برای اجتماعی تر شدن 
است، به شما دلگرمی می دهد. منظور 
چیست؟ منظور از دلگرمی، این است 
که وقتی دوستان و اعضای خانواده تان 

با شما صمیمی می شوند، محبتی ابراز 
می کنند که در قلبت تان دلگرمی ایجاد 
خواهد کرد. قلب تان بــه حمایت آنها 
گرم خواهد شد و اعتماد به نفس تان به 
طور غیرمستقیم و ناخودآگاه افزایش 

پیدا می کند.

مهارتهایتانراافزایشبدهید
کســی که به عالیقش توجــه دارد، 
مهارت هایش را تقویــت می کند و در 
زمینه هایی غیر از شغل اصلی و امورات 
عادی زندگی توانمند اســت، همیشه 
با افتخــار از تجربه هایــش می گوید، 
ماجراهایــی که از ســر گذرانده برای 
دیگــران تعریف می کنــد و می تواند 
برای معرفی خود به دیگران از گفته ها 
و خاطرات جذاب خود بهره ببرد. پس 
سعی کنید که به سر و روی زندگی تان 
دستی بکشید، شاداب تر باشید، فعالیت 
کنید و تک بُعدی نباشید. مثال اگر به 
آشــپزی عالقه دارید و در این زمینه 
اســتعداد خوبــی هم از خود نشــان 

می دهید حتما این عالقه و استعداد را 
پیگیری کنید و به خودتان اجازه بدهید 
که اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده، 
تجربه های جدیدتر و متنوع تری کسب 
کنید و در نهایت به فــرد جذاب تری 
بدل شــوید که در هنگام معرفی خود 
به دیگران هم حرف های زیادتری برای 
گفتن دارد و هم به واســطه تجربه ها 
و فعالیت های خوشــایندی که انجام 
داده اســت از اعتماد به نفس بیشتری 
برخوردار است. یادتان باشد که در این 
عمر محدودی که داریــد باید راه ها و 
روش های زندگی بهینه را سریع پیدا 
کنید و آنها را به طور عملی در زندگی به 
کار بگیرید. نگذارید که ثانیه ها و روزهای 
عمر بیهوده سپری شــوند و پیری به 
سراغ تان آید. طوری زندگی کنید که با 
افزایش سن و سال، گنجینه ای ارزشمند 
و غنی از خاطرات مختلف و داستان های 

جذاب در کوله بارتان پیدا شود.
در زمینه معرفی خود به دیگران در نظر 

بگیرید، تقویت اعتماد به نفس است.

تعادلرفتاریرافراموشنکنید
یادتان باشد که مجموعه ای از رفتارهای 
متعادل در کنار هم است که می تواند 
باعث شکل گیری یک شخصیت کامل 
و جذاب شود. پس تعادل را در زندگی 
آویزه گوش تان کنید. مثال درست است 
که بذله گویی، ویژگی مثبت و مناسبی 
است اما اگر زیاده روی کنید و همیشه 
بخواهید به اصطــالح خودمانی نمک 
بپاشــید و به زبان طنز صحبت کنید، 
دیگر داســتان فرق خواهد کرد. یعنی 
تعادل رفتاری تان به هم می خورد و به 
جای اینکه در ابراز شخصیت تان، موثر 
و جذاب عمل کنید بــه فردی تبدیل 
خواهید شــد که جای رفتار درســت 

را در هر موقعیتــی نمی داند. تعادل از 
همه چیز مهم تر است. تعادل به معنای 
داشتن کنترل و مدیریت روی رفتارها 
و ویژگی های شخصیتی تان است. هر 
چقدر که بهتر بتوانیــد، ابعاد مختلف 
شخصیتی تان را در تعادل و هماهنگی 
نگه دارید، در معرفی خود به دیگران هم 

موفق تر خواهید بود.

معرفیخودبهدیگرانونکات
نهایی

کلیدی ترین موضوعی که باید در زمینه 
معرفی خود به دیگران در نظر بگیرید، 
تقویت اعتماد به نفس است. کسی که 
به خود اعتماد دارد به راحتی می تواند 
خود را معرفی کند و از اینکه شغلش، 
روحیاتش، نظــرات و اعتقاداتش را به 
دیگران معرفی کند، نه خجالت می کشد 
و نه ابایی دارد. راه ها و روش هایی که در 
قســمت های قبلی مطرح شد هم در 
درجه نخست به افزایش میزان اعتماد 
به نفس شــما کمک می کنند. یادتان 
باشد که شما از هیچ چیز و هیچ کس 
کمتــر و ضعیف تر نیســتید و لزومی 
ندارد کــه از معرفی خود بــه دیگران 
دچار خجالت و نگرانی بشوید. همه ما 
انسان ها، طوری خلق و آفریده شده ایم 
که قدرت رشد داریم. یعنی می توانیم، 
ویژگی های منفی مان را از بین ببریم و 
کنترل و ویژگی های مثبت را در خود 
تقویت کرده یا بــه وجود بیاوریم. پس 
هیچ وقت خود را کمتر از دیگران نبینید 
و مطمئن باشــید که با کمی تالش و 
تفکر می توان به راحتی به فردی قوی 
بدل شد که اهمیت توســعه فردی را 
می داند و می تواند در اجتماع و زندگی 
فردی اش، تعریف درستی از خود داشته 

باشد.

استراتژی هایی برای جذاب تر شدن؛   

معرفی خود به دیگران را یاد بگیرید

برایمعرفیخودبه
دیگرانبایدشاخصهای
جذابمانندویژگیهای
باالدرشماوجودداشته
باشد.مثالخودتانرا
جایدیگرانبگذارید؛

وقتیشخصیبادیگران
مودبانهوبااحترامرفتار
میکندازاوخوشتان

نمیآید؟

تابهحالبرایتانپیشآمــدهکهبخواهیدخودرادرجمعی
معرفیکنیدوسختتانبشود؟مثالدیگرانبهدرستیمتوجه
عنوانشغلیتاننمیشوندیابهطورکلیشیوهمعرفیخودبه
دیگرانرابهخوبیندانید؟دقتکردهایدکهچقدرسختو
ناراحتکنندهاست،وقتیدیگرانبهدرستیمتوجهشغلتان،
ویژگیهایشخصیتیتان،ابعادزندگیتانو…نمیشوند؟اگر
دوستداریدمعرفیخودبهدیگرانرایادبگیریدوکاریکنید
کهدرجمعهایمختلفیادرارتباطباآدمهایدیگرتاثیرگذار
وجذابشویدبایدنکاتیرایادبگیریدوباتمرینکردنآنها
بهفردیجدیدبدلشوید.بسیاریازمواقع،شماویژگیهای
مثبتبسیاردرخشندهایداریدکهبهواسطهناتوانیدرمعرفی
صحیحخودبهدیگرانازچشمآنهادورمیماند.اگربتوانید
ویژگیهایمثبتیماننداعتمادبهنفسرادروجودتانتقویت
کنید،امکاناینکهبتوانیدبهدرستیوبهشکلیموثرخودرابه

دیگرانمعرفیکنیدهمبسیاربیشترمیشود.

بیســتوپنجمیننمایشــگاهالکامپکهبزرگترینرویدادفناوری
اطالعاتوارتباطاتکشــورمحســوبمیشــود،بــارویکرد
شناســاییدســتاوردهاینویندرزمینهITوکمــکبهصادرات

تکنولوژیهایداخلیباشعار»آیندهبهتر«برگزارشد.

حضور شــرکت هایی که فناوری های جدیدی مانند اینترنت اشــیا، 
داده های بزرگ)بیگ دیتاها(، فنــاوری های فضایی، هوش مصنوعی و 
فناوری هایی که در لبــه فناوری های نو قرار دارنــد را ارائه می کنند به 

وضوح مشاهده می شد.
این رویداد شامل بخش های متعددی بود که این دوره از برگزاری الکامپ 
را از دوره های دیگر متمایز کرده بود. در بخش الکامپ جابز، شرکت هایی 
که به نیروی انسانی در این حوزه نیاز دارند، با متخصصان و افراد جویای 

کار ارتباط گرفته و قطعا این بخش می تواند در ایجاد اشتغال موثر باشد.
شــاید بتوان یکی از ویژگی های بارز این دوره از برگزاری الکامپ را حضور 
کمرنگ شرکت های بزرگ و غول های فناوری کشور که همواره به عنوان 

پیشران اقتصاد آی تی ایرن تلقی می شوند، دانست. 
در بخش توان تک نیز شرکت هایی که توسط توان یابان راه اندازی و مدیریت 
می شوند و یا شرکت ها و استارت آپ هایی که به وسیله فناوری اطالعات به 
توان یابان خدمات ارائه می کنند، معرفی می شــدند. بخش الکامپ تاکز نیز 
مکانی برای سخنرانی افراد نوآور و باتجربه در این حوزه بود تا سایرین بتوانند 

از تجربیات آنها استفاده کنند.
بخش الکامپ استارز نیز که به معرفی اســتارتاپ ها می پرداخت، یکی دیگر از 
بخش های این نمایشگاه بود برخی از اســتارت آپ ها تسهیالتی را برای جلب 
بازدیدکنندگان خود در نظــر گرفته اند. حضور پررنگ شــتابدهنده ها در این 

نمایشگاه نیز یکی دیگر از ویژگی های مثبتی بود که به چشم می خورد.
عالوه بر این، تمرکز بر ایران هوشــمند و تهران هوشمند که اولی توسط وزارت 
ارتباطات و دیگری توسط سازمان فاوای شهرداری مطرح شده است از مواردی 

بود که در این نمایشگاه بسیار به آن پرداخته شده بود.
با توجه به تمرکز الکامپ 98 به حضور اســتارت آپ ها قطعا این رویدا می تواند 
برای آنها نقطه آغازی باشد. چراکه صاحبان ایده در این نمایشگاه می توانستند با 
سرمایه گذران این حوزه به صورت مستقیم ارتباط بگیرند و ایده و محصول خود 

را برای سرمایه گذاری و توسعه آن معرفی کنند.
شاید بتوان یکی از ویژگی های بارز این دوره از برگزاری الکامپ را حضور کمرنگ 
شرکت های بزرگ و غول های فناوری کشور که همواره به عنوان پیشران اقتصاد 
آی تی ایرن تلقی می شوند، دانست. درســت است که این اتفاق به دلیل تمرکز 
رویداد این دوره بر روی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان بوده است اما، 
نباید از این نکته غافل ماند که این شرکت های بزرگ هستند که می توانند شرکت 

های دانش بنیان و استارت آپ ها را کمک کرده و آنها را به حرکت درآورند.
بر اساس این گزارش، شناسایی نوآوری و ایده برتر، طراحی و غرفه سازی برتر، ارائه 
جدیدترین دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری، ایجاد بخش الکامپ استارز 
و توان تک، ارائههای قوی در الکامپ تاکز، شرکت برتر در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی و کارآفرینی، برترین خدمت دولت الکترونیکی و... از محور هایی اصلی 

ارزیابی در این نمایشگاه تلقی می  شد.

تمایزالکامپ98بادورههایقبلچهبود؟

متوسطایجاد
کسبوکارجدیددر
ایرانچندروزاست؟

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و 
بهره وری نیروی کار گفت: در حالی 
 که برخی به واســطه رانت دو روزه 
می توانند کســب و کار خود را راه 
انــدازی کنند اما متوســط ایجاد 
کسب و کار جدید در کشور ۷۲.۵ 
روز است. رحیم سرهنگی با بیان 
اینکه در بعــد در هــم ریختگی 
بخــش خصوصــی متاســفانه 
هیچکدام از نهادهای ایجاد شــده 
 از پارلمان بخش خصوصی گرفته تا 
کانــون ها و انجمــن های صنفی 
نتوانســتند بــه درســتی بخش 
خصوصــی را نمایندگی کنند، به 
راهکارهای رشــد و بهبود فضای 
کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: به 
نظر می رسد قدم اول شفافیت این 
است که مشخص شود چه کسانی 
از چه مزایایی اســتفاده می کنند. 
چرا که گویی شاخص سهولت راه 
اندازی کسب و کار در فضای رانتی 
و غیر ســالم خیلی بهتر از فضای 
عمومی است، به این معنی که یک 
نفر می تواند از راه ناسالم در عرض 
۲ روز کسب و کار خود را راه اندازی 
کند ولی متوسط راه اندازی کسب 
و کار در کشــور حدود ۷۲.۵ روز 
است.پس باید ساختارهای مزاحم 
را حذف کرد و شفافیت اولین قدم 

است.
وی اضافه کرد: قــدم دوم تعامل 
و گفتگــوی صحیح بیــن اجزای 
اکوسیســتم کارآفرینی کشور از 
جمله دولت و کارآفرینان اســت 
تا قوانین و مقــررات و آیین نامه ها 
با تفکر آنچه به صالح کل کشــور 
است نوشته شود نه صالح بخشی از 
فعاالن کسب و کار؛ به عنوان مثال 
در بخش پوشاک اگر حذف تعرفه 
واردات پارچه یا پنبه منافع عده ای 
را به خطر می اندازد از طرفی ممکن 
اســت منجر به رشــد تولیدهای 
پوشاک شــود و بتواند 8۰ درصد 
پوشاک قاچاق کشور را جایگزین 

کند.
سرهنگی تاکید کرد: بنابراین برای 
بهبود فضای کسب و کار باید نگاه 
بخشی به وضع آیین نامه ها و دستور 
العمل ها داشت و این یعنی برای 
هر رســته برنامه و آیین نامه هایی 

مشخص تدوین کرد.
مدیــر کل توســعه کارآفرینی و 
بهره وری نیــروی کار وزارت کار 
با بیان اینکه نکتــه بعدی فقدان 
قطعیت های بسیار زیاد در فضای 
کسب و کار کشــور است، گفت: از 
نوســانات نرخ ارز و شاخص های 
کالن اقتصــادی گرفته تــا نرخ 
نامه هــای تعرفــه ای گمــرک و 
تغییــرات آیین نامــه ای مکرر در 
حوزه هــای مرتبــط، همــه این 
موارد عدم قطعیت را باال می برد و 
در این صــورت کارآفرین یا عامل 
اقتصادی نمی تواند به خوبی برنامه 
تولید مشخصی داشته باشد یا بازار 
مشخص و مطمئنی را برای خود 
بسازد. وی تاکید کرد: همه نکات 
اشاره شده در کنار تمام تالش هایی 
است که بعضی از دلسوزان در درون 
دولت یا بخش خصوصی می کنند. 
البته در عین حال که باید مسائل 
را در یک حالت صریح و شــفاف 
بیان کرد، نباید برخی تالش های 
صــورت گرفته را نادیــده گرفت. 
اگر این تالش ها در دســتگاه های 
مختلف هماهنگ و همسو شوند 
امید می رود که کشــور در مسیر 

توسعه سرعت بگیرد.
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اجتماعیبودنباعثمیشود
تاازپسمعرفیخودبهدیگران
بهدرستیبرآیید.برایاینکه

بتوانید،اینمهارترادرخودبه
وجودبیاوریدوبهزیباییخود
رابهدیگرانمعرفیکنیدباید
معاشرتهایتانراافزایش

بدهید.

،،

سیناپرس
گــــــزارش

ساخت بازی واقعیت افزوده توسط یک شرکت استارت آپ ایرانی
یک شرکت استارت آپی یک بازی مشابه پوکمون را ساخته و آن را در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱9 معرفی کرده 
است. این شرکت عالوه بر این بازی از برنامه های واقعیت افزوده و هویت چهره خود رونمایی کرده است. 
سیدمجتبی طباطبایی، مدیرعامل و بنیان گذار شرکت »آلفا ریلیتی«، با بیان اینکه این سه شرکت سه 

محصول برای ارائه دارد، گفت: اولین سرویسی که ما ارائه می دهیم سرویس مسیریابی است.
مسیریابی داخلی مشکالتی دارد که ما سعی کردیم آن را حل کنیم، این پلت فرم مسیریابی در فضاهای 

بسته قابل استفاده هستند، در یک بازار بزرگ GPS جواب نمی دهد؛ به همین دلیل مسیریابی سخت است 
و کاربر می تواند از طریق  فناوری  واقعیت افزوده مسیر خود را در این اپلیکیشن پیدا کند. وی در ادامه افزود: پلت 

فرم دومی که روی آن کار می کنیم، پلت فرم احراز هویت از طریق  تشخیص چهره  است، که برای این سرویس بیشتر 
روی حوزه های مالی و بانکی متمرکز هستیم و به نهادهای مختلف سرویس می دهیم. در حال حاضر هم با یکی از بانک های خصوصی برای 
آن در حال مذاکره ایم. سید مجتبی طباطبایی در ادامه از برنامه سوم در حال ارائه در آلفا ریلیتی گفت: برنامه سوم یک بازی است؛ این بازی 
اولین  بازی  واقعیت افزوده در ایران  است، چیزی شبیه پوکمون، که شما باید در شهر بچرخید و امتیاز جمع کنید، این سه محصولی است که 

برای آن در الکامپ ۲۰۱9 حضور داریم و از آنها رونمایی کردیم.
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