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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد؛   

توسعه گردشگری روستائی و عشایری در شرق اصفهان

چطور یک بیت کوین 
باز حرفه ای شویم؟!

بعد از کش و قــوس های فراوان 
در مورد تولیــد ارز دیجیتال در 
کشور باالخره مسئوالن امر به این 
نتیجه رسیدند که بیت کوین ها 
برای کشور نه تنها ضرری ندارد 
بلکه در شرایط تحریم امروز می 
تواند ارز آور خوبی هم باشــد.با 
توجه به فراگیر شــدن ارزهای 
دیجیتــال در دنیــا و تصویب 
ممنوعیت خرید و فروش آن در 
سال 96 در کشــور  اما بسیاری 
از افــراد در این راســتا فعالیت 
کرده و دولت مجبور شــد برای 
این کارر قوانینی را تصویب کند. 
در همین راستا معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انــرژی با توجه به 
نبود مشکل در تامین برق کشور 
درســال جاری از موافقت دولت 
 با نرخ صادراتی برق برای تولید
 بیت کویــن خبــر داد. و از این 
پس ماینر ها از زیــر زمین ها به 
مکان های تجاری اسم و رسم دار 

خواهد آمد.
حال که ارز هــای دیجییتال در 
کشور به رسمیت شناخته شد و 
کسب درآمد از این راه مجاز اعالم 

شده چگونه می توان...      با توجه به بروز خشکسالی طوالنی مدت در این محور، تالش کرده ایم تا گردشگری در این محور رشد یافته و مردم منطقه از این طریق به توسعه اقتصادی دست یابند.

هر
س: م

عک

بازار طال و سکه 98/5/1 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,294,0004,164,000قدیم

سکه طرح 
4,390,0004,256,000جدید

2,298,0002,228,000نیم سکه

1,490,0001,369,000ربع سکه

979,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,820,0001,788,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18420,200412,800 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24560,400550,400 عیار

راه اندازی پارک های شیمیایی 
درشرکت سرمایه گذاری 

صنایع شیمیایی ایران
»برنامه ریزی در ســال مالی جاری تولید ۱۱۵ 
هزار تــن LAB، تولید ۱6۵ هــزار تن نرمال 
پارافین و پنج هزار تن آلکیالت سنگین است که 
پیش بینی ۱۰ هزار تن صادرات LAB داشتیم 

که ممکن است وزن صادرات بیشتر شود«.
امیررحیمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
صنایع شیمیایی ایران یادآور شد: از ۱6۵ هزار 
تن نرمال پارافین تولیدی 9۰ هــزار تن مازاد 
مصرف واحد است که ۸۵ هزار تن صادر و پنج 
هزار تن صــرف مصرف داخلی می شــود.  وی 
با بیان اینکه شــرکت ســرمایه گذاری صنایع 
شــیمیایی ایران بزرگ ترین تولیدکننده مواد 
اولیه مصرفی در صنایع شــوینده و آرایشی و 

بهداشتی است، اظهارداشت: ...
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امیریان - مستشار قضائی و رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان رضا نقدی - شهردار قمصر شناسه: 542686

آگهی تجدید مزایده 

آگهی مزایده )مرحله اول( 

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از شرکت ورشکسته اوسان در نظر دارد اموال غیر منقول واقع در شهرک 
صنعتی مورچه خورت فاز دوم خیابان خروجی، شهرک صنعتی مورچه خورت، پالک 564 متعلق به شرکت ورشکسته اوسان را از طریق مزایده 

به فروش برساند: 
مشخصات ماشین آالت و تجهیزات: 

1- ماشین آالت و تجهیزات واقع در ضلع شرقی مربوط به خط مونتاژ کامپیوتر به طول 360 متر با باالبر و کلیه پالت های مربوط در دو طبقه با 
احتساب دو دستگاه رباط 6 محور KUKA – دستگاه های قلع اندود )آبشار قلع( ساخت کره جنوبی و تابلوهای مربوطه و تجهیزات تست بسته 

بندی 200 عدد، میزهای کار و ابزار آالت )جمعا به ارزش 9.400.000.000 ریال( 
2- کلیه ماشین آالت و تجهیزات متروکه مستعمل و خارج از رده مربوط به خط مونتاژ تلویزیون 29 اینچ المپی و LCD به همراه تجهیزات انتقال 
دهنده پالت و باالبرهای هیدرولیکی و زنجیری همراه دو دستگاه باالبر و یک دستگاه رباط و تجهیزات انتقال دهنده شامل رولینگ الکتروبکس 
ها به طول تقریبی 400 متر به انضمام تابلوهای تغذیه – تجهیزات تست اولتر سان و سیستم تست Simulatorew و یک دستگاه تست 
Volse به انضمام مجموعه دستگاه بسته بندی کارتون و تجهیزات تست حرارت و برودت و فشار و فیلترهای روغن گیری و خشک کننده 
و بسته بندی و پالت های مجهز به سنسور بلوتوس و یک دستگاه کمپرسور کابین دار 45 کیلو وات worlhinyto همچنین یک دستگاه 
کمپرسور 55GA55 Atlascopco کیلو وات 1991 و یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده DEmag ساخت آلمان مدل 1980 ، 240 لیتری 

12 بار 45 کیلو وات با یک عدد رادیاتور یک فن، جمعاً به ارزش پایه 9.500.000.000 ریال )نه میلیارد و پانصد میلیون ریال( 
3- تجهیزات استوک SMD یونیورسال و یوردپالس مونتاژ نشده دارای یک دستگاه رادیال آکسی یال و دو دستگاه سیکس و نسرو دو دستگاه 
اینسرشن، همچنین سیستم اسکریم پرینتر OVEN-PEFLO و ماشین آالت لحیم کاری به همراه تابلوهای مربوطه مستعمل و خارج از رده 

، جمعا به ارزش پایه 8.400.000.000 ریال )هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال( 
4- مجموعه تجهیزات مستعمل رنگ استاتیک با تجهیزات انتقال و پخت رنگ با ریل های مجاز حرکت و سیستم های هیدرولیکی و حرارتی 
دارای یک دستگاه رطوبت و روغن گیر SABROE 15-16 بار و دو مخزن 2000 هزار لیتری هوای فشرده و همچنین یک دستگاه کمپرسور 
هوای فشرده Demag ساخت آلمان 1983، 12 بار 240 لیتری با رادیاتور دوبل و الکتروموتور VEM با قدرت 45 کیلو وات یو سی با دو عدد فن 
و سیستم آب گرم و سه عدد مخزن گازوئیل هر کدام ظرفیت 3000 لیتری و یک عدد دیگ آب گرم با مشعل گازوئیل سوز همچنین فیلترهای 
خشک کننده و روغن گیری با احتساب یک دستگاه رباط 4 محور ABB سال 1991 و تجهیزات بازیافت ضایعات و کانوایر غلطک و متعلقات به 
انضمام خط رنگ اتاق که شامل 3 اتاق کوچک با تجهیزات خط رنگ و تابلو تغذیه کنترل فرمان و حفاظت و سایر متعلقات با در نظر گرفتن هزینه 

دمونتاژ و جابجایی به ارزش پایه 5.000.000.000 ریال )پنج میلیارد ریال( 
جمع کل 5 ردیف فوق جمعاً 32.300.000.000 ریال می باشد.

زمان و مکان مزایده: روز یکشنبه مورخ 1398/5/13 ساعت 11 صبح 
در محل اداره تصفیه به آدرس: اصفهان، خیابان نیکبخت اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان برگزار می شود.

شرایط مزایده:
1- فروش نقدی و اقساطی و به مدت دو ماه می باشد. 

2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 واریز و 
اصل فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.

3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در 
همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.

4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمی خودداری نماید مسوول کسر 
احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده 

مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه های نشر آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از محل شرکت می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه 
نمایند.

تلفن: 031-36611086

 سایر شرایط: 
1- پیشنهاد دهندگان بایستی رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2- پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ سپرده هر یک از موارد تقاضا )طبق مبلغ جدول فوق( را به حساب 3100005117003 شهرداری قمصر نزد بانک ملی ایران شعبه قمصر 
واریز و یا ضمانت نامه بانکی به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- پیشنهاد دهندگان می توانند جهت بازدید از محل موارد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت 98/5/20 در اوقات 
اداری به شهرداری قمصر مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

4- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده در پاکت الک و مهر شده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/5/22 
به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند.

5- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

7- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/5/23 در محل ساختمان اداری شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون 
آزاد می باشد.

8- کمیسیون می تواند در صورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه آن را اعالم نماید. 
9- کلیه هزینه های کارشناسی محل مزایده، انتشار آگهی روزنامه و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

10- سپرده نفرات اول – دوم و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد خودداری 
نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و از نفر بعدی دعوت به عمل خواهد آمد بدیهی است چنانچه نفرات دوم و سوم نیز ظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهرداری حاضر به 

عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
11- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

12- پیشنهاد دهندگان می بایست رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت) الف(، رزومه و سوابق شرکت کننده را در پاکت )ب(، و پیشنهاد خود را در پاکت) ج( قرار دهند. 
13- تمدید اجاره موارد یاد شده به برنده مزایده جهت سال های بعد مشروط به رضایت شهرداری از عملکرد اشخاص بوده که اجاره بها آن سالیانه طبق نرخ تورم و قیمت 

کارشناسی پس از تصویب شورای اسالمی شهر با رعایت سایر مقررات تعیین خواهد شد. 
چاپ اول : 98/5/2                    چاپ دوم : 98/5/9

شهرداری قمصر با استناد به مصوبات شورای اسالمی شهر قمصر و ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد محوطه بوستان بام بهشت و مغازه تجاری 
واقع در بلوار امام خمینی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید.

قیمت پایه هر ماه محل مورد مزایدهردیف
)ریال(

قیمت کل در سال 
)ریال(

مبلغ سپرده 
مجوز شورای اسالمی شهرمساحت )حدود()ریال(

 محوطه بوستان1
بند 8-1 چهل و هشتمین 2228/5 متر مربع12.500.000150.000.0007.500.000 بام بهشت

مصوبه مورخه 98/4/3

 مغازه تجاری2
بند 8-8 چهل و هفتمین 27/65 متر مربع4.000.00048.000.0002.400.000 بلوار امام

مصوبه مورخه 98/3/26

برای فعال سازی کارت سوخت باید چه کنیم؟     

شمارش معکوس برای کارت سوخت 
خودرو

بر اساس اطالعات ارائه شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران برای تغییر رمز و درخواست مجدد کارت سوخت باید 

از پاسخ این ۷ سوال آگاه باشیم.
با آغاز مردادماه مهلت ۲۰ روزه استفاده از کارت سوخت شخصی به 

شمارش معکوس می افتد.
کارت سوخت هوشمند ابزاری است که برای هر خودرو...

چاپ اول



آگهي حصر وراثت
آقاي عليرضا عامري به شناسنامه شماره 14769 به شرح 
دادخواست به کالسه 173/98 ش 2 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
امان اله عامري نجف آبادي به شناسنامه شماره 3  در تاريخ 
1398/2/24 در اقامتگاه دائمي خــود بدرود زندگي گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- متقاضي 
عليرضا عامري پسر 2- محمد عامري پسر 3- پروين عامري 
نجف اباد  دختر 4- زهرا عامري نجف آبادي دختر 5- مرضيه 
عامري نجف آبادي دختر 6- فاطمه کبير همســر. اينک با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را يک مرتبه آگهي 
مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. رئيس شعبه دوم حقوقي 

شوراي حل اختالف شهرستان نايين  شناسه 540085
آگهي ابالغ وقت رسيدگي

نظر به اينکه خواهان آقاي قاســم بلبلي دادخواســتي به 
خواسته مطالبه مبلغ 19/275/030 تومان بابت چند فقره 
چک به انضمام خســارت تاخير تاديــه و کليه هزينه هاي 
دادرسي و قانوني به طرفيت خانم فاطمه پارسا بيدگلي فرزند 
اسماعيل به مجتمع شوراهاي حل اختالف کاشان تقديم 
که پس از ارجاع به شــعبه 8 حقوقي شوراي حل اختالف 
به کالســه 1146/97 ثبت و براي تاريخ 98/6/17 ساعت 

12:00 ظهر وقت رسيدگي تعيين گرديده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني 
مراتب به نامبرده ابالغ مي گردد که در وقت مقرر در جلسه 
دادرسي حاضر شوند ضمنا نامبرده مي تواند تا قبل از جلسه 
رسيدگي جهت دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شورا مراجعه نمايند. انتشار اين آگهي به منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضي 
اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 8 شوراي حل اختالف 

کاشان شناسه 542123
آگهي ابالغ وقت رسيدگي

نظر به اينکه خواهان ســيدمجيد هاشــم دادخواستي به 
خواسته مطالبه مبلغ نه ميليون تومان به انضمام خسارات 
دادرسي و خســارت تاخير تاديه به طرفيت احمدرضا لعل 
خاني به مجتمع شــوراهاي حل اختالف کاشــان تقديم 
که پس از ارجاع به شــعبه 5 حقوقي شوراي حل اختالف 
به کالســه 1395/97 ثبت و براي تاريخ 98/6/10 ساعت 
5:45 عصر وقت رسيدگي تعيين گرديده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني 
مراتب به نامبرده ابالغ مي گردد که در وقت مقرر در جلسه 
دادرسي حاضر شوند ضمنا نامبرده مي تواند تا قبل از جلسه 
رسيدگي جهت دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن 

به دفتر شورا مراجعه نمايند. انتشار اين آگهي به منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضي 
اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 5 شوراي حل اختالف 

کاشان شناسه 542106
آگهي ابالغ وقت رسيدگي

نظر به اينکه خواهان مصطفي جاللي دادخواستي به خواسته 
مطالبه وجه به مبلــغ 116/680/000 ريــال به طرفيت 
محمدرضا فخري به مجتمع شوراهاي حل اختالف کاشان 
تقديم که پس از ارجاع به شــعبه سوم حقوقي شوراي حل 
اختالف به کالسه 196/98 ثبت و براي تاريخ 98/6/2 ساعت 
17:15 وقت رسيدگي تعيين گرديده از آنجا که خوانده فوق 
الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني مراتب 
به نامبرده ابالغ مي گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسي 
حاضر شوند ضمنا نامبرده مي تواند تا قبل از جلسه رسيدگي 
جهت دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
شورا مراجعه نمايند. انتشار اين آگهي به منزله ابالغ محسوب 
شــده در صورت عدم حضور شــورا تصميم مقتضي اتخاذ 
خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف 

کاشان شناسه 540700
آگهي

شماره پرونده: 610/97 شــماره دادنامه: 102/98 بتاريخ 
98/2/15 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 12 شوراي 

حل اختالف کاشــان به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل 
است پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضي شورا 
از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگي را اعالم و 
بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد. راي قاضي 
شــورا: در خصوص دعوي آقاعلي نقاده فرزند حبيب اله با 
وکالت آقاي نصرت غزالي، ســيدهادي سيدي به طرفيت 
آقايان 1- رضا حقير فرزند علي محمد 2- احســان خادم 
شــاهزاده طاهر فرزند محمدجواد به خواسته مطالبه وجه 
به ميزان 65/000/00 ريال بابت چک شــماره 743945 
مــورخ 96/4/30 به مبلــغ 40/000/000 ريال 586653 
مورخ 96/2/30 به مبلــغ 25/000/000 ريال عهده بانک 
مسکن - سپه با اين توضيح که خواهان اظهار داشته خوانده 
رديف دوم مبادرت به صدور چک هاي مزبور در وجه حامل 
نموده و خوانده رديف اول نيز با امضاي ظهر چکها ضمانت 
وي را بر عهده گرفته است فلذا خواسته به شرح فوق را مطرح 
و خواستار محکوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 
خواسته گرديده است حاليه با عنايت محتويات پرونده من 
جمله تصوير مصدق چک هاي مزبور و نيز گواهيهاي عدم 
پرداخت صادره از بانک محــال عليه و همچنين بقاء اصول 
مدارک ابرازي مزبور در يد مدعي که داللت بر اشتغال ذمه 
خواندگان بر استحقاق خواهان به مبلغ خواسته مي نمايد و 
نظر به اينکه خواندگان با وصف ابالغ قانوني در جلسه حاضر 
نگرديده و در خصوص مستندات ابرازي خواهان دفاع و ايراد 

موثري به عمل نياورده اند عليهذا قاضي شورا توجها به نظريه 
مشورتي اعضا محترم حل اختالف و با در نظر داشتن وصف 
تنجيزي و تجريدي اســناد تجاري و با امعان نظر به اينکه 
چک ها در مهلت قانوني واخواست گرديده دعوي خواهان 
را وارد و ثابت دانسته مســتندا به مواد 198، 515، 522 از 
قانون آيين دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
مدني و مواد 310 و 313 و 315 از قانــون تجارت ناظر بر 
راي وحدت رويه 536 مورخ  /69/7 و مــاده 314 ازقانون 
تجارت ناظر بر مواد 249 و 286 و 289 همان قانون و ماده 
2 و استفسار تبصره الحاقي به ماده 2 از قانون اصالح موادي 
از قانون صدور چک مصوب تشخيص مصلحت نظام و ماده 
1257 قانون مدني حکم به محکوميت تضامني خواندگان 
به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال بابت اصل خواســته 
و پرداخت هزينه دادرســي به ميــزان 125/000 تومان و 
پرداخت حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه 
دين از تاريخ سررسيد لغايت اجراي حکم طبق نرخ شاخص 
اعالمي از ســوي بانک مرکزي که حين االجرا محاســبه و 
تعيين خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. 
راي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهي در همين شعبه و انقضاي آن ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظرخواهي در محاکم محترم عمومي شهرســتان 
کاشان مي باشــد. قاضي شــعبه 12 حقوقي شوراي حل 

اختالف کاشان شناسه 542120

چطور یک بيت کوین باز 
حرفه ای شویم؟!

ادامه از صفحه یک:
...   در اين مسير قدم های مطمئن 
و موفقيت آميز برداشــت؟ از چه 
طريقی بايد در اين راه رفت تا عالوه 
بر قانونی بودن به کســب سود نيز 

نائل شد؟
يکی از روش های در امد در دنيای 
ارز ديجيتال خريد و نگهداری از اين 
ارزها است. شــما برای درآمدزايی 
در زمينه ارزهــای ديجيتال ، الزم 
 نيســت خودتــان توليــد کننده 

باشيد .
 شما می توانيد ارز با ارزش خريداری 
کنيد و تا زمانی که در بازار به ارزش 
مطلوبی رسيدند آن ها را نگه داری 
کنيد. بــه نظر می رســد عالوه بر 
ســوددهی ميزانی از تورم ناشی از 
پول های سرگردان نيز کاسته شود 
و در مسير درســت خود سرمايه 

گذاری شود.
بيت کوين، اتريــوم، اليت کوين، 
مونرو از ارزهای معروف ديجيتال 
هستند که با خريداری آنها مانند 
بازار بورس می توانيد سود داشته 

باشيد. 
خريد ســکه ديجيتال  نيز يکی از 
روش های ســود آوری در اين بازار 
است. در اين روش شما می توانيد از 
طريق نگه داری سکه های ديجيتال 
به ارزش افزوده برسيد، و از طرفی 
 از طريق ســهام آن ها نيز به سود

 برسيد. 
نگه داری در اينجا بدين معناست 
که سکه های خود را هفت روز هفته 
در کيف خود نگاه داريد و به خاطر 
محافظت و ايمن نگاه داشتن شبکه 
زنجيره ی بلوکی، سکه های اضافی 

دريافت کنيد. 
به دليل تــازه وارد بــودن ارزهای 
ديجيتــال در کشــور از اين پس 
شــرکت های بــزرگ و کوچک 
زيــادی در اين راســتا تاســيس 
خواهــد شد.شــما  می توانيــد با 
شرکت های تازه کار همکاری کنيد 
و اپليکيشــن های جديد آن ها را 
دانلود و امتحان کنيد، ويدئوهای 
تبليغاتی ببينيد، تحقيقات آنالين 
انجام دهيــد، و با انجــام کارهای 
 اين چنينــی ارز ديجيتال دريافت 

کنيد.
 حتی اگر در کار صادرات و واردات 
هم هســتيد می توانيد در مقابل 
کاالی خــود ارز ديجيتال دريافت 
کنيــد. اگر يک پلتفــرم آنالين را 
مديريت می کنيد نيز می توانيد از 
اين شيوه استفاده کنيد و حتی از 
افزايش ارزش آن هــا نيز بهره مند 

شويد.
فاست يک سيســتم يا اپليکيشن 
جايزه ده است که در ازای کارهای 
کوچک اما وقت گير به شما ميزان 
کمی ارز ديجيتال می دهد. شايد 
اين گزينه به دليل وقت گير بودن 
و درآمد پايين قابل دفاع نباشد اما 
در ابتدای کار مــی توان از آن برای 
 کســب تجربه بيشــتر بهره مند

 شد. 
در برخی از اين فاســت ها شــما 
کارهای کوچکی مثل حل کردن 
يک معمــا، بازی کــردن، کليک 
کردن روی تبليغات يا تماشــای 
ويدئو انجام می دهيد  حتی شما می 
توانيد بيت کوين های خود را قرض 
 دهيــد و از 12 تا 18 درصد ســود 

کنيد. 
همانطور که در مطلب به آن اشاره 
شد راه های مختلفی وجود دارد تا 
از ارزهای ديجيتال کســب درآمد 
 کرد اما  موفقيت در هر کدام از اين 
راه ها منــوط به کســب تجربه و 
تحقيق است و بدون بررسی های 
الزم قدم گذاشتن در اين راه موجب 
خطاهای زيادی می شود که برخی 

قابل جبران نيست.

اقتصاد استان
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۲۶۰۰متقاضیازابتدایسالوامجهادکشاورزیدریافتکردهاند
مديرکل اداره مديريت بحران استان اصفهان گفت: سال گذشته حدود 22 هزار نفر از ظرفيت های وام جهاد 
کشاورزی استان اصفهان استفاده کرده اند، در ســال جاری نيز تاکنون بيش از دو هزار و 600 نفر از اين 

ظرفيت ها بهره مند شده اند.
منصور شيشه فروش در نشست ستاد بيمه کشاورزی اســتان اصفهان اظهار کرد: در سال زراعی 1397 

حدود 56 ميليارد تومان غرامت به کشاورزان اصفهانی پرداخت شده و بيمه وظيفه دارد تا با گوش کردن به 
پيشنهادات عملياتی کشاورزان بستر توسعه کمی و کيفی فعاليت آنها را فراهم کند.

مدير کل اداره مديريت بحران استان اصفهان با اشاره به وقوع ســيل در بهار امسال، خاطر نشان کرد: 26 استان 
به طور مستقيم و غير مستقيم با سيل درگير شدند و يک قرارگاه عملياتی با دستور مقام معظم رهبری برای مديريت اين 

بحران تشکيل شد. زمانی که بحران اتفاق می افتد، هر کسی در هر پست و مقامی که هست وظيفه دارد به کمک مردم بيايد و آنها را ياری کند.
شيشه فروش اضافه کرد: با وجود اينکه استان اصفهان به شدت درگير سيل شده بود به ياری ساير استان ها نيز شتافت و نقش اصفهان در مهار 
سيل اخير قابل توجه است. نگذاشتيم سيل در استان اصفهان به بحران تبديل شود. اصفهانی ها در حال بازسازی 4 هزار منزل مسکونی در 

لرستان هستند و در زمان وقوع سيل کمک های زيادی برای بازسازی ديواره کارون در استان خوزستان کردند.

کاهشخروجیسدزایندهروداز۲۸تیرماه
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشاره به کاهش خروجی سد زاينده 

رود از 28 تيرماه گفت: از پنجم مردادماه دبی خروجی از سد زاينده رود در شهر اصفهان کاهش می يابد.
حسن ساسانی اظهار داشت: بر اساس توافق صورت گرفته در کميته 15 نفره متشکل از نمايندگان صنف 
کشاورزی، آب منطقه ای و جهاد کشاورزی مقرر شد که در طول تابستان در سه نوبت در ماه های تابستان 

آب در بين کشاورزان شرق و غرب اصفهان توزيع شود.
وی افزود: مقرر شده است که حدود 350 تا 370 ميليون مترمکعب آب برای حق آبه صيفی کاری کشت تابستانه 

کشاورزان و باغات حوضه زاينده رود اختصاص داده شود و حداقل 450 ميليون مترمکعب آب در پايان سال آبی 
شهريور ماه برای کشت پاييزه 99-98 در سد زاينده رود باقی بماند.

وی بيان داشت: بر اين اساس آب در تيرماه در يک نوبت در غرب اصفهان توزيع شد و برای نوبت دوم با نظر صنف کشاورزان و جهاد 
کشاورزی استان اصفهان در مردادماه هم دريچه های سد بازگشايی می شود.

معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشاره به کاهش خروجی سد زاينده رود از 28 تيرماه گفت: از پنجم مردادماه 
دبی خروجی از سد زاينده رود در شهر اصفهان کاهش می يابد.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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با توجه به بروز سيل 
در پيرامون استان 

اصفهان، ستاد سفر 
استان اصفهان توانست 
خدمات ارزشمندی را به 
گردشگران استان های 

همجوار به ویژه در حوزه 
اسکان ارائه نماید.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد؛   

توسعهگردشگریروستائیوعشایریدرشرقاصفهان

 مدیر کل ميراث فرهنگی استان اصفهان گفت: با توجه 
به تنوع جلوه های گردشگری در استان اصفهان به دنبال 
توسعه گردشگری روستائی و عشایری در شرق شهرستان 

اصفهان هستيم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ميراث فرهنگی استان 
اصفهان نشست ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان 
اصفهان با حضــور فریدون اهلل یــاری مدیر کل ميراث 
فرهنگی استان، حسين سيســتانی فرماندار اصفهان و 
همچنين با حضور بخشداران و شهرداران شهرهای شرق 
شهرســتان اصفهان و مدیران نهادهای عضو ستاد سفر 

شهرستان اصفهان برگزار شد.

مهر
گـــزارش
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    با توجه به بروز خشکسالی طوالنی مدت در این محور، تالش کرده ایم تا گردشگری در این محور رشد یافته و مردم منطقه از این طریق به توسعه اقتصادی دست یابند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

 مشکل بيکاری،
 ناشی از نبود نيروی کار ماهر است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
با بيان اینکه مشکل بيکاری کشور ناشی از نبود 
نيروی کار ماهر اســت، گفت: نظام آموزشی 
»دوگانه استاندارد« برای نخستين بار در کشور در اصفهان در حال 

اجرا است.

آرش اخوان طبسی به مناسبت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرينی و آموزش 
های فنی و حرفه ای در جمع خبرنگاران، با بيان اينکه امسال از سوی رهبر معظم 
انقالب سال رونق توليد نامگذاری شد، اظهار کرد: اين نامگذاری فرصتی ايجاد 
کرد که مسئوالن ديگر نمی توانند آمارهای غيرواقعی ارائه دهند، همچنين 
نقش آموزش های فنی و حرفه ای در اجرای فرمايش مقام معظم رهبری بايد 

در اولويت دستگاه ها قرار گيرد.
وی تاکيد کرد: توليد در حالی رونق می گيرد که از کيفيت الزم برخوردار باشد 
که بخشی از آن به مواد اوليه بر می گردد، اما آيتم تاثيرگذار که موجب کيفی تر 

شدن محصول برای فروش بهتر می شود، نيروی ماهر است.
مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با بيان اينکه ايران، جمعيت 
جوان بيکار دارد و اين دغدغه امروز مسئوالن اســت، اظهار کرد: بسياری از 
کشورها از جمله آلمان آرزوی داشــتن جمعيتی جوان را دارند، اما در ايران 

دغدغه بيکاری اين قشر را داريم. 
وی با تاکيد بر اينکه مشکل بيکاری در کشور ناشی از ضعف نيروی کار ماهر است، 
تصريح کرد: امروز  کار در بازار است، اما فقدان نيروی کار با مهارت در جامعه 
احساس می شود و يکی از دستگاه هايی که در اين مسير کوتاهی کرده، سازمان 

فنی و حرفه ای است.
اخوان با بيان اينکه در گذشته های نه چندان دور تنها از نظر آماری بر تعداد 
مراکز و کارگاه های فنی و حرفه ای تاکيد می کردند، افزود: همچنين تصميمات 
در اين باره در تهران گرفته می شد، اما سازمان فنی و حرفه ای امروز حکمرانی 

محلی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی اظهار کرد: طی پنج سال گذشته استان اصفهان با برنامه ريزی آموزشی در 
هر شهرستان متناسب با شناخت و ظرفيت های منطقه ای برای خود تصميم 

گيری می کند و اين بهترين مدل در سيستم مديريتی است.
مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با تاکيد بر اينکه در حال حاضر 
تحريم ها از نظر اقتصادی جامعه را به چالش کشيده است، تصريح کرد: البته ما 

در سازمان فنی و حرفه ای اين تهديد را به فرصت تبديل کرده ايم. 
وی با بيان اينکه زمانی که به اصفهان آمدم اعتبارات دولتی اين اداره تمام شده 
بود، گفت: در اين شرايط مدل های قديم آموزشی در کشور ديگر جواب نمی 
دهد به همين منظور به دنبال مشارکت جويی بخش خصوصی در آموزش ها 
هستيم، همچنين آموزشگاه های آزاد و به ويژه صنايع و صنوف به اين بحث 

بايد ورود کنند.
اخوان با تاکيد بر اينکه بخش خصوصی در دنيا بازوی اصلی مهارت فنی و حرفه 
ای است و دولت تنها جنبه ناظر و تسهيل گر دارد، گفت: اداره کل فنی و حرفه 
ای استان اصفهان از سال گذشته با بهره گيری از سيستم آلمان و با بومی سازی 
دستورالعمل های آن با شرايط کشور، ايده نظام آموزش دوگانه را در اصفهان 
پياده کرد. وی افزود: اصفهان به عنوان نخستين استان کشور، تفاهم نامه ای 
با اتحاديه خودروهای ســبک برای آموزش و تعمير خودروهای سبک امضا 

کرده است.
مديرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان با بيان اينکه آموزش ها در 
دانشگاه ها و آموزش و پرورش در يک سيستم تئوری پياده می شوند، افزود: 
آموزش های فنی و حرفه ای 70 درصد به صورت عملی و 30 درصد به صورت 
تئوری است. وی در خصوص نظام آموزشی دوگانه، گفت: 30 درصد آموزش 
ها در يک واحد آموزشی و 70 درصد ديگر در يک واحد صنفی و توليدی و به 
صورت کامال عملی ارائه می شود و در اين سيستم آموزش ها در صنف و صنعت 

به صورت استاد و شاگردی قديم ارائه می شود.
اخوان با بيان اينکه دو راهبرد اصلی نظام آموزش دوگانه، کار در محيط واقعی و 
ضمانت اشتغال است، تصريح کرد: نظام آموزش دوگانه استاندارد برای نخستين 

بار در کشور در اصفهان در حال اجرا است.
به گفته مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، نظام آموزش دوگانه 
در صنف صنايع غذايی، صنايع کافی شاپ، اتحاديه موبايل، خودروهای سبک، 

خودروسازی کاشان، و ... در حال پياده سازی است.

انرژی

ایسنا
خـــبــــر

    

به گفته وی در شرايط فعلی که صنايع 
مختلف کشور با ريزش نيرو مواجه بودند 
اين شــرکت نه تنها اين مشکل را نداشــت بلکه نيروهای جديد 
نيز جذب کرده اســت. مديرعامل شرکت سرمايه گذاری صنايع 
شيميايی ايران تصريح کرد: اين شرکت برای توليدات محصوالت 
فرعی برنامه ريزی کرده و هفته گذشته در همين ارتباط با شرکت 
دانش بنيان وارد مذاکره شد تا بتوانيم جلوی خام فروشی را گرفته 
و حتی در حوزه صنايع باالدستی و تأمين مواد مورد نياز شرکت 
بتوانيم کار کنيم. رحيمی ادامه داد: اين شــرکت از سال 73 که 
 ،LAB آغاز به کار کرده در زمينه توليد، رشد ثابت داشته و به جز
2 محصول اصلی نرمال پارافين و آلکيالت ســنگين را نيز توليد 
می کند. وی اضافه کرد: در بحث کاهش مصرف انرژی در اين واحد 
توليدی پيش بينی می کنيم بين 10 تا 20 درصد با روش های جديد 
کاهش دهيم و با انجام کارهای تخصصی و نوسازی تجهيزات صرفه 

جويی ارزی خوبی بدست آمده است. 
مديرعامل شرکت سرمايه گذاری صنايع شيميايی ايران ضمن 

تاکيد بر ضرورت حفاظت ويژه از بخش اسيدی اين واحد صنعتی 
گفت: در حوزه ولوهای مورد اســتفاده در واحد اســيدی از دوره 
مديريت قبلی کار تعمير اين ولوها آغاز شده بود و با تالش و همت 
واحدهای فنی و پشتيبانی تعداد زيادی از ول های مصرف شده ای 
که کامالً از رده خارج شده بود بازسازی شد، با توجه به اينکه با وجود 
تحريم ها تأمين اين ولوها غير ممکن بود اين تعميرات نقش قابل 

توجهی به اورهال سال آينده شرکت داشته است. 
وی افزود: در حوزه ورود مجدد ايــن واحد توليدی به برش هايی 
که ظرفيت های آن در شرکت وجود دارد گفت: مذاکراتی در اين 
خصوص در حال انجام است که در اين راستا چند نمونه اوليه نفت 
تهيه شده است؛ در حال بررسی اين موارد هستيم و در شش ماهه 

دوم سال مالی فعاليت خود را در اين بخش آغاز می کنيم. 
وی افزود: با تالش همکاران ما در اين واحد صنعتی تحريم ها هيچ 
تاثيری در توليد ما نداشته و در حال حاظر نيز با 40 درصد بيشتر 
از ظرفيت در حال توليد هستيم همچنين در بخش صادرات نيز 
با وجود تحريم ها توانســته ايم با موفقيت به کار خود ادامه دهيم. 

رحيمی افزود: در خصوص تکميل زنجيــره ارزش برای مقابله با 
خام فروشــی مواد گفت: در حال تحقيق در خصوص راه اندازی 
پارک های شيميايی هستيم که بتوانيم توليدات واحدهای صنعتی 
را خوراک توليد واحدهای ديگر کنيم تا از خام فروشی محصوالت 

جلوگيری شود.
گفتنی است شرکت ســرمايه گذاری صنايع شــيميايی ايران 
)ICIIC( از گروه بانک صنعت و معدن، بزرگ ترين توليدکنندگان 
آلکيل بنزن خطی )LAB(، آلکيالت سنگين )HAB( و نرمال 
پارافين در منطقه خاورميانه می باشــد. اين شرکت با در اختيار 
داشتن بيش از 80 درصد بازار داخلی آلکيل بنزن خطی، در زمره 
صادرکنندگان نمونه کشور نيز قرار دارد. همچنين در سال 1389 
موفق به دريافت اســتاندارد ملی برای محصــوالت خود گرديد. 
شايان ذکر است شرکت سرمايه گذاری صنايع شيميايی ايران در 
زمره صادرکنندگان نمونه کشور نيز قرار دارد و به دنبال گسترش 
صادرات محصوالت خود به حوزه های آفريقا، آسيای مرکزی، اروپا 

و خاورميانه می باشد.

مدير کل ميراث فرهنگی 
اســتان اصفهان در اين 
نشست اظهار داشت: بی 
شک مقوله سفر در طول 
سال در جريان است و در 
هيچ زمانی توقف ندارد، بر 
اين اساس خدمات رسانی 
شايسته به گردشــگران در پهنه استان 
اصفهان مرهون تالش های مســئوالن 

ستاد سفر استان است.
فريدون اهلل يــاری در ادامه با اشــاره به 
خدمات رســانی مطلوب به گردشگران 
در نــوروز 1398 تاکيد کــرد: آمارهای 
موجود حاکی است که خدمات رسانی 
به گردشگران در پهنه استان اصفهان در 
طی نوروز 1398 از روند مطلوبی برخوردار 
بود، به نوعی که با توجه به بروز سيل در 

پيرامون استان اصفهان، ستاد سفر استان 
اصفهان توانست خدمات ارزشمندی را به 
گردشگران استان های همجوار به ويژه در 

حوزه اسکان ارائه نمايد.
وی در ادامه بــا توجه بــه برنامه ريزی 
برای توســعه متوازن گردشــگری در 
پهنه اســتان اصفهان بيان داشت: يکی 
ديگر از نکات مثبت در ستاد سفر استان 
برنامه ريزی برای توزيع متوازن سفر در 
شهرستان های استان به ويژه در محور 
شرق شهرســتان اصفهان است، با اين 
وصف در نوروز امسال توازن مناسبی ميان 

شهرستان های استان و شهر اصفهان در 
حوزه توزيع سفر به وجود آمد.

مدير کل ميراث فرهنگی استان اصفهان 
در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به 
اينکه هم اکنون گردشگری در محور شرق 
شهرســتان اصفهان به صورت ملموس 
رشد کرده است، تصريح کرد: با توجه به 
بروز خشکســالی طوالنی مدت در اين 
محور، تالش کرده ايم تا گردشگری در 
اين محور رشــد يافته و مردم منطقه از 
اين طريق به توســعه اقتصادی دست 
يابند، بر اين اســاس ايجاد 18 اقامتگاه 

بوم گردی در کنار تغيير کاربری و مرمت 
کاروانســراها و خانه هــای تاريخی اين 
منطقه گام مهمی در توسعه گردشگری 
 شــرق شهرســتان اصفهان به شــمار 

می رود.
اهلل ياری تصريح کرد: با توجه به حيات 
اجتماعی عشــاير غرب جرقويه در اين 
محور و وجود روستاهای تاريخی متعدد 
در اين محور تالش داريم تا در سال 1398 
با برنامه ريزی متقن، گردشگری روستايی 
و عشايری را در محور گردشگری شرق 

اصفهان نهادينه کنيم.

راهاندازیپارکهایشیمیاییدرشرکتسرمایهگذاریصنایعشیمیاییایران
»برنامه ریزی در سال مالی جاری توليد ۱۱۵ هزار تن LAB، توليد ۱۶۵ هزار تن نرمال پارافين و پنج هزار تن آلکيالت سنگين است که پيش بينی ۱0 هزار تن صادرات 

LAB داشتيم که ممکن است وزن صادرات بيشتر شود«.
اميررحيمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع شيميایی ایران یادآور شد: از ۱۶۵ هزار تن نرمال پارافين توليدی ۹0 هزار تن مازاد مصرف واحد است که ۸۵ 
هزار تن صادر و پنج هزار تن صرف مصرف داخلی می شود.  وی با بيان اینکه شرکت سرمایه گذاری صنایع شيميایی ایران بزرگ ترین توليدکننده مواد اوليه مصرفی در 
صنایع شوینده و آرایشی و بهداشتی است، اظهارداشت: محصوالت توليدی این شرکت به کشورهای حوزه خليج فارس، آسيای ميانه، هند و چين و ترکيه صادر می شود. 

یلدا توکلی
خـــبــــر



معاون گردشگری:

چینی ها مجاز شدند ۲۱ 
روز »بدون ویزا« در 

ایران سفر کنند
معاون گردشــگری از ابالغ مقررات 
لغو یک طرفه روادید بــا اتباع چین 
خبر داد و گفت که چینی ها به مدت 
۲۱ روز بدون ویزا می توانند در ایران 

سفر کنند.
 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ به 
پیشنهاد وزارت امور خارجه و سازمان 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری و به استناد تبصره )۴۳( 
قانون بودجه اصالحی ســال ۱۳۴۳ 
کل کشــور روادید ایران را یکطرفه 
برای اتباع چین لغو کــرد. روزنامه 
تلگراف به تازگی در گزارشــی اعالم 
کرده است در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۲ 
هزار چینی به ایران ســفر کرده اند. 
فرودگاه بین المللی تهران نیز اعالم 
کرده است سال ۱۳۹۷ حدود ۱۷۰ 
هزار چینی از ایران ترانزیت شده اند، 
بدون آن که وارد خاک کشــورمان 

شوند.
چین مهم ترین منبع تامین گردشگر 
در جهان است. سال ۲۰۱۸ نزدیک 
به ۱۵۰ میلیون چینی بــه خارج از 
مرزهای این کشــور ســفر کردند. 
وزارت فرهنگ و گردشــگری چین 
پیش بینی کرده اســت: با تدوام این 
رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای 
ساالنه شخصی، آمار سفر شهروندان 
این کشــور به خارج از چین تا سال 
۲۰۲۲ میالدی به ۱۷۸ میلیون نفر 
برســد. همچنین تخمین زده شده 
این گردشگران در مجموع حدود ۱.۲ 

تریلیون یوان هزینه کنند.
ایران از ســال ۲۰۱۱ به فهرســت 
مقاصد گردشــگری چین وارد شده 
است. از ســال ۱۳۹۵ نیز نرمش در 
سیاســت های جذب گردشــگران 
چینی اتخاذ شــد. هیات وزیران نیز 
اوایل تیرمــاه مصوبه لغــو یکطرفه 
روادید با چین را صــادر کرد. وزارت 
امور خارجــه نیــز در نامــه ای به 
دســتگاه های مرتبط اعالم کرد این 
مقررات را از ۲۵ تیرماه به اجرا خواهد 
گذاشــت. معاون اول رییس جمهور 
نیز ابــالغ این مصوبــه را ۲۷ تیرماه 

رسانه ای کرد.
ولی تیموریـ  معاون گردشــگریـ  
نیز اعالم کرد که ســاز وکار اجرایی 
ورود گردشــگران چینی به کشــور 
از ســوی وزارت امــور خارجــه به 
نمایندگی ها و سرکنســولگری های 
جمهوری اســالمی ایران در خارج 
از کشــور، دســتگاه های اجرایی و 
نهادهای مرتبط از جمله ســازمان 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 

گردشگری اعالم شد.
وی افــزود: پــس از ابــالغ مصوبه 
هیات وزیران و به دنبال مشورت ها، 
هماهنگی ها و پیگیری های به عمل 
آمده، مقررات اجرایی لغو روادید برای 
اتباع جمهوری خلــق چین از تاریخ 
۲۵ تیر ۱۳۹۸ ابــالغ و وارد مرحله 

عملیاتی شد.
معاون گردشگری ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: بــر این اســاس تمــام اتباع 
جمهــوری خلــق چیــن از تاریخ 
فوق الذکر )۲۵ تیرماه( مجاز شده اند 
بــدون اخــذ روادید بــه جمهوری 
اسالمی ایران وارد شوند و در هر بار 
ورود به مدت ۲۱ روز در کشور اقامت 

داشته باشند.
وزارت امــور خارجــه پیش تر مدت 
زمان حضور چینی هــا بدون روادید 

در ایران را ۱۵ روز تعیین کرده بود.
علی اصغر مونسانـ  رییس سازمان 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگریـ  به دنبال صدور این 
مصوبه از هدف گــذاری ایران برای 
جذب یک میلیون گردشگر چینی تا 
چهار -پنج سال آینده خبر داده است.

 وی معتقــد اســت، تاکنون 
هیچ کاهش قیمتی در بخش 
مســکن اتفاق نیفتاده است 
واگر گاها معامالتی خارج از 
قیت مصوب صورت می گیرد 
ناشی از کاهش قیمت مسکن 
نیست ودر آمار عرضه وتقاضا 
نیز مطرح نمی شود چرا که این معامالت به 
علت نیاز فروشنده وشــرایط به ناچار اتفاق 
می افتد. اما از آنجا کــه یزد یکی از قدیمی 
ترین بافت ها ی شهری را در کشورداراست، 
به جاست  این موضوع را از لحاظ اجتماعی 
همچنین بافت شــهری مورد بررسی قرار 
دهیم.  در بعد اجتماعی به گفته یک جامعه 
شناس معموال وقتی صحبت از خالی بودن 
واحد های مسکونی می شود این موضوع در 
ذهن تداعی می شــود که صاحبان امالک 
شاید به این دلیل حاضر به اجاره دادن امالک 
خود نیستند که نیاز مالی ندارند ویا با در نظر 
گرفتن استهالک خانه وآسیبی که ممکن 
است مستاجر به خانه وارد کند از این کار سر 
باز می زنند. احمدی همچنین معتقد است 
برخی از صاحبان مسکن حوصله سروکله 
زدن با مستاجر ویا وتحمل سروصدای بچه 
هایشــان را ندارند و ترجیح مــی دهند به 
اصطالح خانه هایشان خاک بخورد. وی می 
گوید: گذشته از همه این موارد در شرایطی 

که قیمــت اجاره بها همچنــان در حال 
افزایش است ممکن است مستاجر موقع 
تمدید اجاره نتواند از عهده پرداخت آن بر 
آید واین موضوع موجب نارضایتی صاحب 
خانه وبحث وجدل بین آنها شود . اما گویا 

در یزد اوضاع طور دیگری است. 
یافتن خانه برای اجاره در یزد مشکل 

است
پیر مردی که خود اهل یزد  نیست و سال 
هاســت که در یزد زندگی می کند دید گاه 
متفاوتی نســبت به این موضوع دارد.حاج 
حسن عرشی می گوید: یزد مردمانی رئوف 
ومهربان دارد که نسبت به یکدیگر روا دارند. 
به گفته او در این فضــای اقتصادی که هر 
کس دنبال کســب در آمد بیشتر است به 
طبع، آن دســته از مردم یزد کــه خانه ای 
برای اجاره دادن داشــته باشند دریغ نمی 
کنند. عرشی می گوید از آنجا که یزدی ها 
مردمی متدین هستند، مستاجرها  به قول 
وقرار ومفــاد قولنامه مقید هســتند واکثر 
صاحب خانه ها  نیز به دنبال کسب رضایت 
مستاجرهستند. در ادامه سری هم به یک 
بنگاه امالک در میــدان نماز زدیم، صاحب 
بنگاه باشنیدن این جمله که ۳۰ درصد خانه 
های یزد خالی از سکنه هستند به سختی 
بر آشــفت وگفت در این منطقه که من کار 
می کنم مستاجر حاضر شده دو برابر اجاره 
بها را بدهد تا برای یکسال هم که شده خانه 
 دار شود اما همچنان به نتیجه نرسیده ایم و

خانه ای مناسب پیدا نکرده ایم.
مردم یزد ییالق- قشالق می کنند

 با چند تن از مردم بلوار جمهوری و صفائیه 
نیز گفت وگو کردیم. به اعتقــاد آنان نرخ 
اجاره خانه با پایین باال شدن نرخ ارز ارتباط 
مستقیم دارد .یکی از ساکنین این مناطق 
می پرســد  اجاره خانه چه ربطی می تواند 

به تحوالت بازار ارز داشته باشد؟   اینجا بود 
که موضوع بیشتر جالب شد. چرا که خالی 
بودن واحد های مسکونی وعدم اجاره آنها به 
مستاجر در شهری مانند یزد با وجود مردم 
متدین با منطق جور در نمی آمد. به سراغ 
نایب رئیس دوم اتحادیه امالک یزد رفتیم 
تا کم وکیف قضیه را جویا شــویم. حســن 
ذوالفقاری به بافت قدیمی شــهر یزد اشاره 
می کند واین ۳۰ درصد خالی از ســکنه را 
فصلی می داند . وی در توضیح می گوید: با 
توجه به بافت قدیمی شهریزد، مردم ییالق 
وقشالق می کنندودر تابستان اکثرا به سمت 
مناطق روستایی وکوهستانی می روند، به 
این شکل که در اول اردیبشهت ماه تقریبا 
شهر خالی می شود ومردم بیشتر می روند به 
سمت روستاهای ده باال ،طرز جان وسانیچ 
وبرعکس با شروع فصل پاییز تا آخر زمستان 
مردم دوباره به شهر باز می گردند. ذوالفقاری 
ادامه می دهد در حال حاضر حدود ۵۰ تا 6۰ 
درصد آپارتمان.ها در فلکه چهارم آزاد شهر 
وحاشیه های شهر در تابستان خالی از سکنه 
هســتند به گفته نایب رئیس دوم اتحادیه 
امالک یزد در مجموع و بــا در نظر گرفتن 
بافت قدیم در یزد و وجــود آپارتمان های  
مسکونی همچنین ییالق و قشالق کردن 
مردم در فصول مختلف سال می توان گفت 

این آمار ۳۰ درصد فصلی است. 
گرانی مسکن در یزد متاثر از افزایش 

تقاضاست
وی در ادامــه در مورد عدم وجود مســکن 
اجاره ای در برخی محــالت ومناطق یزد 
 به گرانی مســکن در یزد اشــاره می کند و 
می گوید با توجه به اینکه مصالح ساختمانی 
از سال گذشته تا االن سه برابرشده همچنین  
افزایش دستمزد نیروی کار موجب کاهش  
قدرت خرید مردم شده  است. بنابراین مردم 

مجبورند رو بیاورند به اجاره نشــینی وبه 
دنبال افزایش تقاضا، عرضه کم شده است .

ذوالفقاری  همچنین در خصوص اجاره بها 
می افزاید: بر اساس قانون مصوب مجلس در 
سال ۱۳۷6 عقد قرار داد وقولنامه وبر عهده 
گرفتن تعهداتی که در قولنامه ذکر می شود 
تنها برای یک سال است وبعد از اتمام سال 
صاحب خانه ومستاجر می بایست در صورت 
تمایل نســبت به عقد قرار داد جدید اقدام 
نمایند. وی در پاســخ به این سوال که چرا 
موضوع گرانی اجاره مسکن ونرخ گزاری روی 
قیمت مسکن در کشور ما حل نمی شود می 
گوید: تا کنون هیچ ارگان دولتی وسازمانی 
نتوانسته روی نرخ اجاره تاثیر بگذارد واکثر 
خود صاحبخانه ها هســتند کــه قیمت را 

تعیین می کنند.
 نیازهای شهرستان ها و روستاها در 

بخش مسکن باید دیده شود
اســتاندار یزد نیزبه اهمیت بخش مسکن 
در رونق اقتصادی استان اشاره و اظهارمی 
کند: زمانی که ایــن بخش فعال بود چرخه 

اقتصادی استان یزد رونق بسیار خوبی داشت 
و رکود بخش مســکن هم تاثیــر آن را در 

جنبه های مختلف خود گذاشته است.
محمد علی طالبی با تاکیــد بر اینکه رونق 
بخش مسکن می تواند به فعال شدن همه 
بخش ها در اســتان کمک کند، می افزاید: 
به ویژه در شرایط کنونی که با محدودیت ها 
و موانعی که در کشور با آن مواجه هستیم 
می توانیم ظرفیت های خوبی را در این بخش 
به وجود آوریم و به اتکای این بخش ســایر 

حوزه ها را فعال کنیم.
وی می گوید: اعتقاد داریم که در اســتان 
مشــکالتی وجود دارد ولی تا قبل از اینکه 
آمارها را بررسی کنیم به این فکر می کردیم 
که شاید وضعیت مناسب تر و مطلوب تری 
در بحث مسکن اســتان داشته باشیم ولی 
االن متوجه شدیم که در این بخش وضعیت 
بدتری داریم و اصــاًل این بحث در یزد قابل 
تصور نیســت که ۳۵ درصد از مردم اجاره 
نشین باشند و تصورمان بر این بود که شاید 
آمارها کمتر از این باشد و به نوعی از متوسط 

کشوری پایین تر باشیم که متأسفانه باالتر 
هستیم.

طالبی با بیــان اینکه باید عــزم جدی در 
راستای رونق تولید مســکن در یزد داشته 
باشــیم خاطرنشــان می کند: با توجه به 
مشکالتی که در بخش کیفیت مسکن نیز 
وجود دارد، نیاز اســت که به این بخش هم 

توجه ویژه و خاصی صورت پذیرد.
اســتاندار یزد به ظرفیت مطلوب و مناسب 
بافت تاریخی یزد برای توســعه مسکن در 
استان اشــاره و تصریح می کند: امیدواریم 
با همــکاری بخش های مربوطــه بتوانیم 
تغییــرات اساســی را در بخش مســکن 
اســتان یزد به وجود آوریــم.وی با تاکید 
بر مرتفع ســاختن دغدغه هــای زمین در 
استان یزد می گوید: نیازهای شهرستان ها 
و روســتاها هــم در بخش مســکن باید 
دیده و مشــکالت زیاد در این مناطق رفع 
شود زیرا یکی از مشــکالت عمده آنها نیز 
 تأمین زمین مناســب برای ساخت مسکن

 است.

خانه های خالی یزد متاثر از بافت قدیمی وسفر های فصلی است

 با توجه به 
اینکه مصالح 
ساختمانی از 

سال گذشته تا 
االن سه برابرشده 
همچنین  افزایش 

دستمزد نیروی 
کار موجب کاهش  

قدرت خرید 
مردم شده  است. 

بنابراین مردم 
مجبورند رو 

بیاورند به اجاره 
نشینی وبه دنبال 

افزایش تقاضا، 
عرضه کم شده 

است .

 نایب رئیس اتحادیه امالک یزد اخیرا  ازخالی بودن 30 
درصد واحد های مسکونی دریزد خبر داده است. حسن 
ذوالفقاری با اشاره به رشد 30 درصدی قیمت مسکن 
در چند ماه اخیر،افزایش قیمت مصالح ســاختمانی 
،دستمزد نیروی کار وموارد مرتبط با حوزه ساخت وساز 

را در این قضیه دخیل می داند. 

رییس سازمان حج ایران:
حج خوب پیش می رود

رییس سازمان حج و زیارت با اعالم این که »عرفات« و »منا« برای حضور زائران ایرانی 
آماده است ، گفت بین مسئوالن عربستانی ارائه دهنده خدمات به حجاج و سازمان های 

حج و عمره سایر کشورها دوگانگی و تعارضی وجود ندارد.
 علی رضا رشیدیانـ  رییس سازمان حج و زیارتـ  در حاشیه بازدید از اقدامات صورت 
گرفته در »منا« و »عرفات« در گفت وگو با یک رســانه سعودی، یادآور شد: با توجه به 
مذاکرات طوالنی که از سال گذشته میان ســازمان حج و زیارت ایران و وزارت حج و 
عمره عربســتان انجام و تفاهم نامه ای که میان دو طرف برای حج امضا شد، مقدمات 
برگزاری عملیات حج ۱۴۴۰ )۱۳۹۸( به صورت مناسب برنامه ریزی و فراهم شده است. 
با هماهنگی هایی که با کشور میزبان انجام شــده هم اینک تمام مقدمات برای فراهم 
شدن محیطی مناســب برای وقوف حجاج ایرانی درمنا و عرفات پیش بینی و تدارک 

دیده شده است.

وی با بیان این که روند عملیات حج امسال بسیار خوب پیش رفته است، گفت: هم اکنون 
تمام تالش ها متمرکز بر فراهم آوردن شرایط و محیطی مناسب برای وقوف همه حجاج 
به ویژه حجاج ایرانی در عرفات در حال انجام است و موسسه مطوفین زائران ایرانی امور 
و کارهای الزم را در این راســتا همچون نصب چادرها و کمک کننده ها، سرویس های 
بهداشــتی و ایســتگاه های نقل ترددی و امکاناتی که برای تغذیه، تدارکات و خدمات 
بهداشتی و درمانی نیاز است، مســتقر کرده و پیش بینی های الزم در این زمینه شده 
است.او بیان کرد: امیدواریم با همکاری هایی که بین ســازمان حج و زیارت و موسسه 
مطوفین ایرانی صورت گرفته بتوانیم به حجاج ایرانی، خدمات مناسب و در خور شأن در 
منطقه عرفات، مشعر و منا ارائه دهیم  و با همکاری هایی که در صحنه عمل ایجاد می شود 

شرایط بهتری برای همه حجاج بویژه زائران ایرانی داشته باشیم.
رشیدیان اظهار کرد: در زمان حج بین کســانی که مسؤولیت ارائه خدمات به حجاج را 
دارند اعم از موسسه مطوفین و نیز سازمان های حج و عمره کشورهای مختلف نه تنها 

دوعیت و  تعارضی وجود ندارد، بلکه وحدت و یکی بودن بر سیستم باید حاکم باشد.

ازهرـ  رییس هیات مدیره موسســه عربســتانی 
مطوفین زائران ایرانیـ  در ادامه این مصاحبه، 

از مسؤوالن و دست اندرکاران سازمان حج و 
زیارت ایرانی قدردانی کرد و گفت: پذیرایی 
و خدمت رســانی به حجاج بیت اهلل الحرام 
وظیفه و امانتی به دوش ماست که امیدواریم 

این خدمت رسانی رابه نحو احسن و باکیفیت 
عالی به انجام رسانیم.

وی افزود: در چندین جلسه با مسؤوالن مربوطه در 
ســازمان حج و زیارت نقاط ضعف و کمبودها بررسی و 

ارزیابی شــد و به منظور ارتقا سطح خدمات و اهمیت سالمتی 
 زائران بویــژه با توجه بــه گرمای هوا ، برخــی اقدامات در دســتور کار قرار

 گرفت.

سفر 
آخر هفته، تعطیالت خانوادگی، سفر کاری لحظه  

آخری یا هرنوع  ســفری که از فرودگاه شروع می شود ممکن 
است با استرس همراه باشد. دراین مطلب در مورد نکات فرودگاه آماده کردیم که با رعایت 

کردن این نکات از نگرانی ها و استرس شما در فرودگاه کاسته می شود.
۱- از محل فرودگاه آگاه باشید

زمانی که در یک شهر یا کشور جدید هستید از حجم ترافیک و موقعیت فرودگاه اطالعی ندارید که 
نبود این اطالعات باعث بروز مشکالتی از جمله دیر رســیدن به فرودگاه می شود.برای جلوگیری از 
بروز مشکالت می توانید با کمک گرفتن از نقشه ی گوگل طول و مدت مسیر را از قبل شناسایی کنید.

همچنین از یک راننده  تاکسی در مورد زمان حرکت جهت به موقع رسیدن به پرواز و  میزان ترافیک 

در ساعت مورد نظر پرس و جو کنید.
۲- از بلیط پرواز اسکیرین شات بگیرید

به این امید نباشید که در فرودگاه بلیط را چاپ کنید و یا از اینترنت داخل فرودگاه 
برای نشان دادن بلیط استفاده نمایید.همیشه این احتمال وجود دارد که اینترنت دچار 

اختالل باشد و یا مکانی در فرودگاه برای چاپ بلیط پیش بینی نشده باشد.
بنابراین عکس بلیط خود را از قبل در گوشی موبایل ذخیره کنید یا چاپ شده همراه 

خود داشته باشید.
3- در صف انتظار، انتظار نکشید

زمانی که فرودگاه شلوغ است معموال صف های طوالنی ایجاد می شود که مدت زیادی را 
در صف باید ایستاد که این خود باعث خستگی می گردد.این نکته یکی از مهمترین نکات 

فرودگاه است که با رعایت آن آرامش بیشتری خواهید داشت.
بهترین کار در این شرایط، رفتن به کافه  فرودگاه و لذت بردن از یک نوشیدنی است تا از 
طول صف کاسته شود، اما باید توجه به صدای اعالم  تحویل بار و چک کردن بلیط داشته 
باشید.لحظه ای که آخرین مدت زمان باقی مانده را اعالم می کنند بارهای خود را بدون نیاز 

به ایستادن در صف طوالنی تحویل دهید.
۴- بار همراه خود را عالمت گذاری کنید

اگر می خواهید چمدان یا بار همراه خود را سریع تر پیدا کرده و راهی مقصد مورد نظرتان شوید ، مهم 
است بدانید چگونه بار خود را سریع تر از میان بقیه بار ها بیرون بکشید. بدین منظور می توانید یک 
روبان رنگی درخشان یا هر چیزی شبیه طناب در اطراف چمدان خود بچسبانید تا به راحتی آن را روی 
چرخه چمدان ها در هنگام رسیدن بارها از میان حجم زیاد چمدان ها تشخیص داده و آن را خارج کنید. 

این روش زمان زیادی برای شما ذخیره می کند و می توانید در همه سفرهایتان از آن استفاده کنید.
۵- از خدمات پارکینگ استفاده کنید

استرس تالش برای پیدا کردن جای پارک در پارکینگ فرودگاه ها برای مسافران امری طبیعی است. 
برای رفع این استرس می توانید از خدمات سرویس پارکینگ Meet-and-greet استفاده کنید. این 

سرویس می تواند زمان زیادی را برای شــما ذخیر کرده و اضطراب شما را کاهش دهد. در این روش 
شرکت مورد نظر شخصی را به فرودگاه فرستاده و شما را در ترمینال پروازتان مالقات می کند، ماشین 
را از شما تحویل گرفته و به پارکینگ می برد. این روش یکی از موثر ترین راه های کاهش استرس هنگام 

رفتن به فرودگاه برای شروع سفر است.
۶-از محلی که ماشین را پارک کرده اید عکس بگیرید

تصور کنید تا چه حد کالفه کننده است همراه با چمدان ها در پارکینگ فرودگاه سر در گم شوید.
به دفعات پیش آمده که مسافران زمانی که از سفر برگشته اند با مشکل پیدا کردن محل پارک خودروی 
 Meet-and-greet خود میان انبوهی از خودروها روبرو شــده اند.در صورتی که از خدمات پارکینگ

استفاده نمی کنید حتما از محلی که خودرو را پارک کرده اید عکس بگیرید تا دچار استرس نشوید.
۷- رد شدن از گیت امنیت فرودگاه

زمانی که نوبت به رد شدن از گیت فرودگاه می رسد معموال دچار استرس می شویم.
اصال هم به این موضوع ربطی ندارد که ممکن اســت تخلفی از ما سر زده باشد یا نه به هر حال آنقدر 

حساسیت های امنیتی باالست که اکثراً دچار حسی می شوند که در انتها به دلشوره می انجامد.
بنابراین اگر نمی خواهید بعد از رد شدن وسایلتان از دستگاه، صدای اخطار هنگام رد شدن خودتان در 

بیاید تمام جواهرات خود را قبل از رفتن به فرودگاه در بیاورید.
به عبارتی هر وسیله  فلزی از جمله ساعت، سگک کمربند، فندک آهنی و… باعث می شود شما را برای 
بازرسی مجدد از دستگاه رد کنند، پس تمام وسایل فلزی خود را از خود جدا و در کیف قرار دهید تا با 

خیال راحت از گیت امنیت عبور کنید.
۸- کودکانتان را سرگرم نگه دارید

برای کسانی که با کودکان خود سفر می کنند همیشه نگرانی دور شدن و شیطنت بچه ها در فضای 
فرودگاه وجود دارد.قبل از ترک خانه مطمئن شوید کنســول بازی کودک کاماًل شارژ شده و همراه 
شما است، که باعث می شود بدون داشتن نگرانی نسبت به کودک خود به انتظار زمان پرواز بنشینید.

با در نظر گرفتن یک کوله پشتی کوچک، به غیر از کنسول بازی، چند  کاغذ، مداد رنگی و خودکار در 
آن قرار دهید تا مدتی هم با نقاشی کردن سر گرم شود.

سفرزون
گـــزارش

 8 نکته در مورد فرودگاه که باید بدانید

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران 
درخواست کرد:

 به تخلف دو شرکت هواپیمایی رسیدگی کنید
 تا به دیگران سرایت نکرده است

ایسنا : انجمن صنفی کارفرمایی دفتر ســفر هوایی، گردشگری 
و زیارتی اســتان تهران نســبت به نحوه فروش بلیت دو شرکت 
هواپیمایی و اقدام آن ها در موضوع مالیات بر ارزش افزوده معترض 

شد و آن را خالف قانون عنوان کرد.
 امیرپویان رفیعی شــادـ  رییــس هیات مدیــره انجمن صنفی 
کارفرمایی دفتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران در 
یادداشتی در شرح نحوه فروش بلیت در این شرکت های هواپیمایی 
می گوید: »بر اساس آنچه در شرح وظایف دفاتر خدمات مسافرتی 
هوایی آمده است، دفاتری که در قراردادی با یک شرکت هواپیمایی 
از سوی آن شــرکت به عنوان نماینده فروش تلقی می شوند مجاز 

خواهند بود در مسیرهای پروازی که آن شرکت تعریف کرده است 
به فروش بلیط مبــادرت کنند و در یک دوره )بیــن ۷ تا ۱۵ روز( 
فروش خالص خود را پس از کسر کارمزد مقرر به شرکت هواپیمایی 

پرداخت کنند.
از ابتدای دوره ای که اخذ ارزش افزوده بر اســاس قوانین جاری از 
سوی فروشندگان خدمات و سایر صنوف الزامی شده، وفق تعاریف 
به عمل آمده، پرداخت ارزش افزوده بر اساس کارمزِد محاسبه شده 
برای دفاتر خدمات مسافرتی باید از سوی شرکت هواپیمایی حمل 

کننده مسافر پرداخت شود.
به همین روال دفاتر خدمات مســافرتی پس از محاسبات مربوطه 
مبلغ ارزش افزوده بر اساس کارمزد را از جمع پرداختی به شرکت 
هواپیمایی کسر و آن را مستقیماً به حساب اداره مالیاتی پرداخت و 
فیش آن را برای شرکت هواپیمایی ارسال می کردند و به این ترتیب 
به شــکلی دفاتر نماینده فروش نقش کسرکننده و پرداخت کننده 

مالیات ارزش افزوده را به نیابت از شرکت های هوایی دارند.
اما اخیراً دو شرکت هواپیمایی داخلی با ترفند خاصی عماًل نسبت به 

حذف این مالیات که الزاماً باید از سوی آن ها پرداخت شود مبادرت 
کرده و طی بخشنامه ای به دفاتر خدمات مسافرتی اعالم کرده اند 
نمایندگی به شکل ســابق، حذف و دفاتر باید همانند مسافرین به 
خرید نقدی بلیت مبادرت کنند که با اتخاذ این روش عماًل موضوع 
پرداخت مالیات ارزش افزوده بر اســاس کارمزد تعلق گرفته را از 

سوی خود منتفی کرده اند.
حال سوال این است که آیا بر اساس قوانین و مقررات تعریف شده 
اعمال چنین روشی از سوی این شرکت ها صحیح بوده یا خیر. حال 
اگر دفتری به صورت نقدی برای مشــتریان خود از این شرکت ها 
بلیط تهیه کنند قطعاً برای ادامه حیات اقتصادی و جبران هزینه ها 
علی االصول بــه دریافت کارمزد ناچیــزی در ازای فروش بلیت به 
مسافرین نیازمنداند. بدیهی است که در اینجا با توجه به ترفند این 
دو شرکت هواپیمایی مالیات ارزش افزوده کارمزد دریافتی را دفتر 
عامل فروش باید خود پرداخت کند که در مواجه با چنین اتفاقی یا 
باید ارزش افزوده را از مسافر دریافت کند که بدیهی است امکان پذیر 

نبوده و باالجبار باید از درآمد خود آن را پرداخت کند.

نکته مهم این است که چگونه یک شــرکت هواپیمایی داخلی به 
خود اجازه می دهد با اعمال چنیــن روش زیرکانه ای با یک تیر دو 
نشان بزند؛ اول فرار از پرداخت مالیات کارمزد و دوم حذف تدریجی 
کارمزد عایدی دفاتر خدمات مسافرتی که به هرحال در این شرایط 
بد اقتصادی با همین درآمدهای ناچیز چراغ فعالیت خود را روشن 
نگه داشته و به فراخور حال خود، تعدادی جوان را به کار گمارده اند.

لذا به نظر می رســد در شــرایطی که فشــارهای اقتصادی ناشی 
از تحریم دول غربی اثــرات مخرب خود را بیشــتر در بنگاه های 
اقتصادی کوچک نشان داده، اتخاذ روش های منفعت طلبانه بعضی 
از شرکت های هواپیمایی جای هیچ توجیه اخالقی نداشته و عماًل 
انسان را یاد ضرب المثل قدیمی )هرکس به فکر خویشه( می اندازد.

ما از مســؤوالن متولی امر تقاضا داریم اجازه ندهند شــرکت های 
هواپیمایی فعال در کشور چنین روش های منفعت طلبانه را اعمال 
کنند. قطعاً در صورتی کــه برخورد مناســب و بازدارنده صورت 
نگیرد در آینده شــاهد اتفاقات بدتری در این زمینه از سوی بقیه 

شرکت های هواپیمایی خواهیم بود. «
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Gasoline consumption 
between 2011 and 2017 
has shot up 50% that 
(regretfully) is big enough to 
be registered in the Guinness 
World Record, the National 
Iranian Oil Refining and 
Distribution Company's 
CEO said."Such prohibitive 
consumption is simply not 
proportional to the number 
of cars in the country and 
is something worthy of 
pause for thought," Alireza 
Sadeqabadi was quoted as 
saying by ISNA.
Iranians used 73 million liters 

of gasoline per day in 2015, 
which rose by 8% to reach 80 
million liter/d in 2016.
Consumption continued 
upwards in 2017, when 
the figure amounted to 88 
million liters/d and NIORDC 
statistics show that since 
2018 the level has exceeded 
95 ml/d or 1.18 liters per 
capita, according to Financial 
Tribune.
NIORDC's daily gasoline 
production has surpassed 
110 million liters, of which 76 
million complies with Euro-4 
and 5 emission standards. 

Industry min., 
responsible 
for issuing 
cryptocurrency 
production 
license

Minister of Industry, 
Mine and Trade 
Reza Rahmani 
said on Monday 
that his ministry 
is accountable for 
issuing license 
for producing 
cryptocurrency.
G o v e r n m e n t ’ s 
E c o n o m i c 
C o m m i s s i o n 
has recognized 
cryptocurrencies 
as an industry and 
obliged the Ministry 
of Industry, Mine and 
Trade to issue license 
for producing digital 
currencies, he stated.
Islamic Republic 
of Iran has always 
adopted a resistant 
approach towards 
modern technologies, 
he said, adding, “in the 
contemporary world 
of today, attaining an 
advanced technology 
is a dire need.”
Turning to the launch 
of startups in the 
country, Rahmani 
said, “effective steps 
should be taken in 
the field of launching 
new businesses and 
startups, the issue of 
which has been put 
atop agenda of the 
Ministry of Industry.”
He once again 
reiterated that 
Ministry of Industry 
is responsible for 
issuing license 
for producing 
digital currencies, 
adding, “producing 
cryptocurrency is 
similar to production 
of a product that has 
its own requirements, 
so that Economic 
Commission of 
the government 
has identified 
‘cryptocurrencies’ as 
an industry.”
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Iran's Gasoline Consumption at All Time High

The figure 
i n d i c a t e s 
24.2% growth 
compared to 
the same period 
last year (March 
21- April 20, 
2018) and 0.7% 

increase compared to 
the end of previous fiscal 
year (March 20, 2019) 
the official website of 
the Central bank of Iran 
reported.    Deposits 
include both in rial and 
foreign currencies. 
As usual, Tehran 
Province topped the 
list with 11,417 trillion 
rials ($95.1 billion), 
accounting for 54% 
of the total deposits. 
Isfahan and Khorasan 
Razavi provinces follow 
with  1,078 trillion rials 
($8.9 billion) and 957 
trillion rials ($7.9 billion) 
respectively until April 
20, Financial Tribune 
reported.
CBI data also covered 
outstanding loans 
made by banks and 

credit institutions. 
Total outstanding loans 
reached 15,107 trillion 
rials ($125 billion) during 
the reviewed month, 
indicating an 18% annual 
growth and 17% rise 
compared to the end of 
previous year.  
Tehran Province again 
held the lion’s share of 
outstanding loans with 
9,808 trillion rials ($81.7 
billion), followed by 
Isfahan and Khorasan 
Razavi each with 553.4 
trillion rials ($4.6 
billion) and 457.8 trillion 
rials ($3.58 billion) 
respectively.
K o h g i l o u y e h -

Boyerahmad Province 
was at the bottom of the 
list with total outstanding 
loans at 51.8 trillion rials 
($400 million).    
Head offices of most 
businesses in Iran are in 
Tehran and this demands 
hectic banking activities, 
including the high 
demand for loans, credits 
and other financial 
facilities in the sprawling 
metropolis. 
Loan-to-deposit ratio 
(LDR) stood at 80.8% 
during the month, which 
indicates a 4.3% decline 
year-on-year and a subtle 
0.5% decrease compared 
to the end of the last 

calendar year. 
The ratio in Tehran 
and Kohgilouyeh-
Boyerahmad provinces 
stood at 94.7% and 106.4, 
respectively. 
LDR is used to assess 
a bank's liquidity by 
comparing the bank's 
total loans to its total 
deposits for a specific 
period and is expressed as 
a percentage. If the ratio 
is too high, the bank may 
not have enough liquidity 
to cover any unforeseen 
fund requirements. 
Conversely, if the ratio is 
too low, the bank may not 
be earning as much as it 
should be.

Launch of banking 1st VP 
inaugurates expansion phase 
of MAPNA locomotive co.
 Iranian first Vice-President Es’hagh Jahangiri 
inaugurated the expansion phase of MAPNA 
Locomotive Engineering & Manufacturing Company 
in Alborz province on Tuesday.
The project, recognized as a national one, includes 
indigenizing manufacture of freight locomotives by 
MAPNA Group.
The expansion phase has the capacity of producing 
25 freight locomotives per year and is constructed in 
a 4.500-square meter land.
The project will provide jobs for 100 people, the 
report said.
MAPNA Locomotive Engineering and Manufacturing 
Company is the main company in MAPNA rail section. 
This company was established in 2007 and started 
with a large-scale project, the production of 150 Iran 
Safir locomotives under license of Siemens company.  

Iranian delegation to attend 
Caspian Economic Forum in 
Turkmenistan
Iran’s Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture will send a delegation to Turkmenistan 
to attend the first Caspian Economic Forum (CEF), 
which will be held in the touristic resort of Awaza on 
August 11-12.
The International Affairs Department of Iran's 
Chamber of Commerce has invited the private 
sector representatives operating in the fields of 
transportation (especially maritime transport), 
tourism, food, energy, construction materials, 
mining and joint investments to be a part of the trade 
delegation from Iran attending the event.
Heads of state from Azerbaijan, Kazakhstan, Iran 
and Russia, 50 high-ranking representatives from 29 
international organization as well as top managers of 
private companies will attend the forum.
On the sidelines of the Caspian Economic Forum, 
two exhibitions will be held including a large-scale 
international exhibition of innovative technologies 
and automotive exhibition “Turkmen sahrasy 2019”.
The CEF working program includes a meeting of 
ministers of economy and transport of the littoral 
states, a meeting of business communities, and 
bilateral talks, among others.

Investors lining up for 
Chabahar opportunities
Chabahar port, southeastern Iran, is increasingly 
getting more attractive to investors with 11 
investment agreements have been signed to be 
implemented by the end of this Persian year.
Director General of Ports and Maritime office of 
Sistan and Baluchestan, Behrouz Aqaei told IRNA 
that the number of those who are interested in 
investment in Chabahar Port has been on the rise, 
and it is expected that business people and traders 
benefit from the advantages of the port as the 
capacity of loading and unloading at the port.
The annual capacity of loading and unloading in 
Chabahar Port has reached to 8.5 million tons in 
the first phase of Shahid Beheshti Port, a part of 
Chabahar Port, according to the official.
Chabahar, as the biggest port with access to ocean 
is of satisfactory capabilities, he said adding that 
Chabahar due to being located out of the Persian 
Gulf region can play a major role in promoting the 
maritime trade.
Saying that the port has been equipped by modern 
technologies, Aqaei noted, "Chabahar can link the 
landlocked states such as Afghanistan and those of 
the Commonwealth of the Independent States to the 
international waters."

A report on loans made by and deposits 
with banks and credit institutions says 
total deposits stood at 20,825 trillion 
rials (173$ billion) at the end of the first 
calendar month to April 20.

Central Bank of Iran Reports Growth in 
Deposits, Loans
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Tehran 
Province 
again held the 
lion’s share of 
outstanding 
loans with 
9,808 trillion 
rials (81.7$ 
billion), 
followed by 
Isfahan and 
Khorasan 
Razavi each 
with 553.4 
trillion rials 
(4.6$ billion) 
and 457.8 
trillion rials 
(3.58$ billion) 
respectively.
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Chabahar port ready 
to benefit the Afghan 
businessmen: Official
 Chabahar port is ready to ship goods to 
the rest of the world benefiting the Afghan 
businessmen involved in international trade, 
Sistan-Baluchestan Ports and Maritime 
Department’s Director-General Behrouz 
Aghaei on Tuesday.Chabahar port welcomes 
traders and merchants from different 
countries, especially India and Afghanistan, 
and other countries can join the Chabahar 
agreement to benefit from the benefits and 
facilities of the oceanic port, said Behrouz 
Aghaei in an interview with IRNA on Tuesday.
He added that merchants should face the least 
problem when they use infrastructure of the 

port, stating that we are trying to get out of 
the harbor at the fastest time and worrying 
the merchants about it for the least possible 
way, thus facilitating the conditions for the 
owners the goods are on the agenda of all 
units of Chabahar Port.He said that Shahid 
Beheshti Chabahar port has reopened services 
to the private sector of Afghanistan to help the 
landlocked country develop trade relations 
with the outside world, he said: Any additional 
load on Chabahar will give more discounts and 
incentives to the Afghan businessmen.
Director General of Ports and Maritime 
Department of Sistan-Baluchestan province, 
Behrouz Aqaei told IRNA that the number 
of those who are interested in investment in 
Chabahar Port has been on the rise, and it is 
expected that business people and traders 

benefit from the advantages of the port as the 
capacity of loading and unloading at the port.
The annual capacity of loading and unloading 
in Chabahar Port has reached to 8.5 million 
tons in the first phase of Shahid Beheshti 
port development, a part of Chabahar 
Port, according to the official.Chabahar, as 
the biggest port with access to ocean is of 
satisfactory capabilities, he said adding that 
Chabahar due to being located out of the 
Persian Gulf region can play a major role in 
promoting the maritime trade.
Saying that the port has been equipped 
by modern technologies, Aqhaei noted: 
"Chabahar can link the landlocked states 
such as Afghanistan and those of the 
Commonwealth of the Independent States to 
the international waters."



Zarif to brief Parl. key cmte. 
on latest foreign diplomacy 
developments: spox
Spokesman for the Iranian Parliament’s 
national security committee said that Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif will come to a 
commission meeting next week to talk about latest 
developments in the country’s foreign diplomacy.
Hossein Naghavi-Hosseini said that Zarif will take 
part in Sunday’s session of the committee. “Zarif is 
set to report on diplomatic developments, foreign 
policy and results of the trip to America,” he told 
Mehr News Agency on Tuesday.
The Iranian top diplomat arrived in New York in 
July 14 to attend United Nations Economic and 
Social Council. After a six-day stay, he departed 
for Caracas where he attended Non-Aligned 
Movement (NAM) meetings before continuing 
the South American tour to Nicaragua. He is now 
in Bolivia as the final step of his diplomatic journey.

Pompeo Says US Ready 
to Provide Security 
Guarantees for North Korea's 
Denuclearization
US Secretary of State Mike Pompeo has said that 
Washington is ready to provide North Korea with 
security guarantees, including a nonaggression 
arrangement, as a corresponding measure for its 
denuclearization.
Pompeo repeated Washington's call for Pyongyang 
to take action to measure up to an agreement its 
leader Kim Jong-un and US President Donald 
Trump reached during their first-ever summit in 
June last year.

 Iran calls on Nigeria to 
provide Sheikh Zakzaky with 
prompt medical treatment
 Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi 
pointed to reports which indicate that Sheikh Ibrahim 
Zakzaky and his wife need immediate medical 
treatment outside the country, calling on Nigerian 
authorities to take action in this regard.
“It is expected from Nigerian authorities to 
immediately allow Sheikh Ibrahim Zakzaky outside 
of detention and provide him with appropriate and 
prompt medical services,” he said Tuesday.
Also voicing concern over yesterday’s clashes in 
Nigeria’s Abuja, Mousavi condemned the use of force 
in the protests.
He highlighted the need to preserve security and 
stability in Nigeria and called for practicing restraint 
and solving differences through dialogue.
He said that it is necessary to speed up the medical 
treatment procedure of Sheikh Zakzaky and 
eliminate concerns over his health status.
According to reports, in Monday’s protests of the 
Islamic Movement of Nigeria (IMN), who demand the 
release of their leader Sheikh Zakzaky, six protestors 
and one policeman were killed in Abuja

Iran Condemns Violence in Nigeria, Urges 
Release of Sheikh Zakzaky

In a statement on 
Tuesday, Foreign Ministry 
Spokesman Abbas Mousavi 
expressed deep concern 
about Monday’s clashes 
in Abuja, and condemned 
violence and the use of force 

in the demonstrations.
Some reports suggest that at 
least 11 people were killed in 
Abuja following clashes between 
security forces and supporters of 
Sheikh Zakzaky, whose health has 
deteriorated in detention since 
2015.
Pointing to the deterioration of 
Sheikh Zakzaky’s health conditions 
and a report from a medical team 
that has highlighted an urgent 
need for medical care for the 
religious leader and his wife in a 
foreign country, Mousavi said, “The 
Nigerian officials are expected to 
take action, as soon as possible, to 
release Sheikh Ibrahim Zakzaky 
from the detention center to 
allow him access to decent and 
immediate medical services.”
The spokesman also emphasized 

the necessity for the protection 
of security, stability and calm in 
Nigeria, called on the two sides to 
stay calm, and urged the Nigerian 
authorities to exercise self-
restraint, expedite the medical 
treatment of Sheikh Zakzaky, 
address the existing concerns 
about deterioration of his health, 
and resolve the issue through 
dialogue.
On Monday, demonstrators took 
to the streets of Abuja demanding 
the release of their popular 
religious leader following reports 
of worsening health conditions of 
both Sheikh Zakzaky and his wife, 
who is also imprisoned.
Sheikh Zakzaky has been held in 
detention since December 2015 
and was charged just in April 2018 

with murder, culpable homicide, 
unlawful assembly, disruption of 
public peace and other accusations. 
He has pleaded not guilty.
In 2016, Nigeria’s federal high court 
ordered his unconditional release 
from jail following a trial, but the 
government has so far refused to 
set him free.
The top cleric has lost his 
left eyesight in a raid by the 
Nigerian army on his residence 
in the northern town of Zaria in 
December 2015.During the raid, 
Zakzaky’s wife sustained serious 
wounds too and more than 300 
of his followers and three of his 
sons were killed. Zakzaky, his 
wife, and a large number of the 
cleric’s followers have since been 
in custody.

MKO's Maryam Rajavi 
visit to Tel Aviv planned 
by Trump's advocate
According to tweets of the French consul 
general for Alquds (Jerusalem) Pierre 
Cochard, the Ring leader of the terrorist 
Mojahedin Khalq Organization (MKO) 
Maryam Rajavi has traveled to Tel Aviv to 
negotiate anti-Iranian measures with the 
Israeli regime's PM Benjamin Netanyahu.
“I was surprised today by the news 
received from a former colleague with 
whom I worked in Tehran; Maryam Rajavi, 
the co-leader of the People's Mojahedin 
Organization of Iran (PMOI) visited Israel,” 
he tweeted on July 17.
“On July 17, Mrs. Rajavi left Tirana to join 
Tel Aviv. This trip was arranged through 
Rudy Giuliani, the personal advocate of 
President Trump and Boaz Rodkin, the 
Israeli Ambassador to Albania,” he added.
“Mrs. Rajavi is likely to meet Yossi Cohen, 

the director of Mossad who has already 
cooperated with the Mujahideen on the 
Iranian nuclear issue. During her trip to 
Tel Aviv, Mrs. Rajavi will also meet with 
the Prime Minister of Israel,” the French 
diplomat wrote on the same day.
“Mrs. Rajavi holds the title of Political 
Refugee in France. Her talks with the 
Jewish State have not been authorized by 
the French Chancellery in Israel,” he noted.
“Mr. Netanyahu announced a few days ago 
that he will soon reveal news about the 
nuclear activities of the Islamic Republic,” 
Cochard continued.
The MKO which is said to be a cult which 
turns humans into obedient robots, turned 
against Iran after the 1979 Revolution and 
has carried out several terrorist attacks 
killing senior officials in Iran; yet the West 
which says cultism is wrong and claims 
to be against terrorism, supports this 
terrorist group officially.
After the Islamic Revolution in 1979, the 
MKO began its enmity against Iran by 

killings and terrorist activities.
Maryam Rajavi has been the leader of the 
sect for more than 25 years, and during 
these years, no elections, even based on 
formality, has been held to select the new 
leader. The sect is ruled through dictatorial 
arrangements and far from democratic 
mechanisms. Some members have 
launched aborted attempts to escape the 
Liberty Camp, and generally faced with 
failure, they have committed suicide.
Recently many reports have been revealing 
the close cooperation between the Saudi 
and the terrorist MKO officials, too.

Iran’s Foreign Ministry voiced deep concern over 
clashes in the rallies held in Nigeria’s capital Abuja 
by supporters of the ailing leader of the Islamic 
Movement in Nigeria (IMN) Sheikh Ibrahim 
Zakzaky, calling for the release of the cleric for 
medical treatment.
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 Iran’s IRGC More Powerful than 
Ever: Top Commander
The Islamic Revolution Guards Corps deputy commander for 
coordination, Brigadier General Ali Fadavi, highlighted the IRGC’s 
military might and said it is now more powerful than ever.
“The uniform of the IRGC is the holiest uniform that we know 
throughout history because thousands of those who were among the 
best servants of God have been martyred in this uniform,” Brigadier 
General Fadavi said in a speech on Tuesday.
“For 40 years the IRGC has been protecting the (Islamic) Revolution 
with this very outfit,” he said, adding that the IRGC is now more 
powerful and honored than ever.

“The forty years of grandeur and pride have been created thanks to the 
blood of the martyrs,” the top commander went on to say.
The IRGC was established after the 1979 Islamic Revolution which saw 
the overthrow of the US-backed regime of the Shah and replaced it with 
the Islamic Republic. It is tasked with protecting the country and the 
Islamic Republic against enemies.
Brigadier General Fadavi’s remarks came against the backdrop of 
increased tensions between Iran and the US after the IRGC shot down 
an advanced US spy drone over its territorial waters.
The IRGC said on June 20 that a US spy drone that violated the Iranian 
territorial airspace in the early hours of the day was shot down by the 
IRGC Aerospace Force’s air defense unit near the Kooh-e-Mobarak 
region in the southern province of Hormozgan.

The intruding drone was reportedly 
shot by Iran’s homegrown air 
defense missile system “Khordad-
3rd”.
Later on the same day, US 
President Donald Trump said 
he had called off a retaliatory 
attack on a number of targets in 
Iran and said that he was ready to 
speak with Iranian leaders and come to 
an understanding that would allow the country 
to improve its economic prospects. “What I’d like to see with 
Iran, I’d like to see them call me.”

The top cleric has 
lost his left eyesight 
in a raid by the 
Nigerian army on 
his residence in the 
northern town of 
Zaria in December 
2015.
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Iran: No Need for Persian Gulf 
Military Escort Plan
Iran’s First Vice-President Eshaq Jahangiri dismissed the US 
idea of establishing military escorts for ships in the Persian Gulf, 
stressing that security of the region comes within the purview of 
Iran and other regional states alone.
In comments during a visit to an exhibition in the northern city of 
Karaj on Tuesday, Jahangiri rejected the American plans for what 
the Pentagon has called a new security initiative in the Persian 
Gulf for deterring attacks on commercial ships.
“There is no need for the formation of a coalition to protect the 
region,” the vice president underlined, saying Iran has been a 
guardian of the Persian Gulf throughout history.
The foreign parties that seek to set up coalitions have always 
aggravated insecurity whenever they have left their own regions, 
Jahangiri deplored, stressing, “Iran can ensure the security of the 

region with the help of regional countries.”
The only way to enjoy a safe region is to remove pressures on 
Iran, he said, adding, “The enemies must enter negotiations 
and logical dialogue without imposing pressure on Iran, and 
then they will see that a good and calm region will be there for 
everyone.”
He also said that the recent developments in the Persian Gulf 
demonstrated that it is possible to settle conflicts through logical 
dialogue with Iran with respect and interaction, warning that any 
other approach to dealing with Tehran would result in a defeat 
and harm the region.His comments came after the Pentagon 
said the US is working on a new security initiative in the Persian 
Gulf by “shining a flashlight” in the region to deter attacks on 
commercial ships.“This is not a coalition against Iran... If you 
were militarily confronting Iran, this is not the construct that you 
would use,” said Kathryn Wheelbarger, one of the most senior 
policy officials at the Pentagon.

“ T h e 
goal is to increase maritime 

domain awareness and surveillance capabilities in the region to 
dissuade malign action,” Reuters quoted her as saying.
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Leader's 
adviser calls 
for boosting 
‘strategic’ 
relations with 
China
Senior adviser to 
Iran’s Leader Ali Akbar 
Velayati highlighted 
the need to enhance 
strategic ties between 
Iran and China.
He made the remarks in 
a Monday meeting with 
the newly-appointed 
Chinese Ambassador 
to Iran Chang Hua.
“The independence 
of foreign policy, 
resistance against US 
expansionist policies, 
and confronting 
western countries’ 
interventions in 
other countries’ 
internal affairs are 
among strategic 
c o m m o n a l i t i e s 
between Iran and 
China,” said Velayati, 
noting that bilateral 
ties should be further 
cemented.
For his part, the 
Chinese envoy said 
that Iran is among 
main countries that 
cooperate in Belt and 
Road initiative, hoping 
that bilateral relations 
would be further 
enhanced in areas of 
various fields.
Iran, Nicaragua 
discuss 
expansion of ties
A number of senior 
officials of Nicaragua 
and an Iranian 
delegation headed 
by Foreign Minister 
Zarif held a meeting in 
Managua on Monday to 
discuss ways to further 
develop cooperation 
between the two sides.
Apart from Zarif, the 
meeting was also 
attended by minister 
of industry and trade, 
governor of the central 
bank, minister of 
finance, head of the 
trade development 
center, as well as 
the president of the 
Sandinista National 
Liberation Front in 
Nicaragua’s National 
Assembly.
During the meeting, 
the two sides 
reviewed ways of 
developing bilateral 
ties, particularly in 
economic sectors.
They also reached 
agreement on drawing 
up a roadmap for 
economic, trade, 
financial and industrial 
cooperation between 
the two sides as well as 
with countries in the 
region.
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In comments at a meeting of high-
ranking delegations of Iran and 
Iraq, held in Tehran on Monday 
evening, Rouhani highlighted 
the effectiveness of meetings 
and reciprocal visits by the two 

countries’ officials, saying, “Fortunately 
in recent years, effective steps have been 
taken for deepening Tehran-Baghdad 
relations, and this trend will continue.”
“Today, the friendly relations between 
Tehran and Baghdad are at a level 
that the presence of Iranian and Iraqi 
representatives ensures mutual interests 
of both countries,” the president’s official 
website quoted him as saying.
“In the absence of enough and lasting 
stability and security in the region, the 
development of cooperation between 
Tehran and Baghdad will surely enhance 
the security and stability in the region.” 
he added.
“Iran has been, and will be, the main 
guardian of security and freedom of 
navigation in the Persian Gulf, the Strait 
of Hormuz and the Sea of Oman,” he said, 
stressing that the Islamic Republic is not 
willing to escalate tensions in the region 
and with other countries, and will never 
initiate war and tension.
He also emphasized, “We believe that the 
issues of the region should be resolved 
through dialogue, negotiation and 
cooperation between neighbors and 
regional countries.
“Iran and Iraq can promote their 
cooperation in the development of 
regional stability and security, as two 
friendly and neighboring countries.”

Referring to Iran-Iraq agreements on 
dredging the Arvand River, the president 
said accelerating the implementation of 
these agreements is in the interest of the 
two nations.
Rouhani also called for the development 
of relations between the two countries in 
different fields such as railways, formation 
of joint border areas, energy, especially oil 
and electricity, and the development of 
joint ventures.
“The development of Iran-Iraq banking 
cooperation is important in expanding 
the commercial and economic relations 
between the two countries,” he added.
Referring to the two countries’ agreement 
on facilitating the issuance of visas and 
the development of bilateral relations, 
Rouhani said, “I appreciate the Iraqi 
government for considering special 
facilities for the travel of Arbaeen pilgrims 
to Iraq.”
For his part, Prime Minister of Iraq Adil 
Abdul Mahdi, who was heading the senior 
political and economic delegation of Iraq, 
praised Iran’s hospitality, saying, “The 
feeling of friendship and brotherhood 
of Iran and Iraq towards each other is 
mutual.”
He also stated that the recent visit of the 
Iranian president to Iraq was a historic one 
and milestone in the relations between 
Tehran and Baghdad, saying, “The 
officials of the two countries are serious 
in implementing the agreements made in 
that visit.”
Referring to the importance of developing 
relations and cooperation between Iran 
and Iraq in different sectors, Abdul Mahdi 
said, “We need to work hard to secure and 
protect the interests of the two nations by 
expanding our relations.”
Denouncing conspiracies for escalating 
tensions in the region, the Iraqi Prime 
Minister said, “Iraq has never been, and 
will not be, part of the sanctions against 
Iran.”

During the Monday meeting, 
which took place before 
Araghchi's departure to France, 
the Hamas official appreciated 
Iran’s stances in support of 
Palestine, and underlined the 
movement’s solidarity with 
the Islamic Republic against 

the hostile acts of the US and the Zionist 
regime.
Presenting a report on the latest 
developments of Palestine, Al-Arouri 
pointed to the so-called ‘Deal of the 
Century’ and it pursues three major 
issues: the fate of the Holy Quds, the 
Palestinian refugees, and the siege of 
Gaza Strip.
The Hamas official said the Zionist-
American initiative is aimed at providing 
maximum benefits for the occupying 
regime and creating new regional 
arrangements focused on the regime.
Al-Arouri also underlined the necessity of 
countering the dangerous initiative, and 
called for the Islamic countries’ joint effort 
to liberate Palestine and return refugees.
Araghchi, for his part, stressed that 

supporting Palestine is an inseparable 
part of the Islamic Revolution, and Iran 
will continue to back Palestine and 
counter the illegitimate goals pursued by 
the US and the Israeli regime in the region.
“The American ‘Deal of the Century’ 
initiative, which has been proposed with 
the aim of ending the issue of Palestine, 
stems from the miscalculation of the US 
and the Zionist regime, and is doomed 
to failure because of the integrated 
resistance of the Palestinian people and 
the axis of resistance,” Araghchi noted.
He also highlighted the need for forming a 
coalition of Muslim states to take a united 
stance in opposition to the initiative and 
in support of the liberation of Palestine.
The Iranian official further pointed to the 
US’ policy of “maximum pressure” against 
the Islamic Republic, and said, “This policy 
is also another miscalculated move by 
the US which has resulted in the Iranian 
people’s ‘maximum resistance’ policy.”
“The US will definitely achieve nothing 
through this policy,” he added.

Vienna to host next JCPOA 
joint commission meeting 
on July 28
Iranian Foreign Ministry announced on Monday 
that the next extraordinary meeting of the joint 
commission on the 2015 nuclear deal – the Joint 
Comprehensive Plan of Action – will be held in 
Vienna on July 28.
Foreign Ministry Spokesman Seyyed Abbas 

Mousavi said the meeting will be held at the level of 
deputy foreign ministers and managing directors.
"Following the previous meeting of the JCPOA joint 
commission on June 28, the Islamic Republic of 
Iran’s new policy of halting the implementation of 
some of its JCPOA commitments yielded obvious 
and practical results, and the European sides 
requested that the new situation be discussed in a 
Joint Commission meeting at the level of deputies 
before the meeting of foreign ministers," Mousavi 
said.

Iran-Iraq Ties Serve Regional Security: 
President Rouhani

‘Deal of the Century’ stemming from US, 
Israel miscalculation: Araghchi

President of Iran Hassan Rouhani called for the 
enhancement of relations with Iraq, saying closer ties 
between the two neighbors would contribute to regional 
security and stability.

Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi on 
Monday held talks with Saleh al-Arouri, the deputy 
chairman of the political bureau of the Palestinian Islamic 
Resistance Movement (Hamas), and his entourage in 
Tehran.

For his part, Prime 
Minister of Iraq 
Adil Abdul Mahdi, 
who was heading 
the senior political 
and economic 
delegation of Iraq, 
praised Iran’s 
hospitality, saying, 
“The feeling of 
friendship and 
brotherhood 
of Iran and Iraq 
towards each other 
is mutual.”

Presenting 
a report on 
the latest 
developments 
of Palestine, Al-
Arouri pointed to 
the so-called ‘Deal 
of the Century’ 
and it pursues 
three major 
issues: the fate 
of the Holy Quds, 
the Palestinian 
refugees, and the 
siege of Gaza Strip.

Germany won't join US anti-Iran maximum 
pressure campaign: Mass
Germany’s Foreign Minister Heiko Maas says the country will not 
follow US President Donald Trump’s approach toward Iran, instead 
prioritizing de-escalation through diplomacy.
According to Associated Press, Maas said while in Paris today that 
Germany does not want to join in the US’s maximum-pressure strategy.
Following discussions with British Foreign Secretary Jeremy Hunt 
yesterday and French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian today, the German 
diplomat said that Europe will continue to play the “diplomatic card.”
The German top diplomat added “what we need is de-escalation, and my British and French 
colleagues have the same opinion.”

A famous Iraqi political 
analyst Mohammad Abbas 
Al-tamimi said to ILNA news 
agency that role of Yukiya 
Amano was impressive in 
signing Iran's nuclear deal 
during the Barack Obama 
era.The professor at the 
University of Baghdad added 
“The review of Amano's 
official remarks reflects his 
positive view on Iran's nuclear 
program, so he was heavily 
involved in the negotiations 
that led to the landmark Iran 
nuclear deal. Yukiya Amano, 
the Japanese diplomat who 
led the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) for 
a decade has died at 72, the 
agency announced Monday. 
The news of his death comes at 
a time of increasing concerns 
and escalating tensions over 
Iran's nuclear program, after 
U.S.
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قیمت  کاالها کاهش می یابد
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: با توجه ثبات  نسبی بازار عرضه و تقاضا و تعدیل نوسانات قیمت ارز، قیمت زمین 

و امالک و سایر کاالها در روزهای آینده کاهش می یابد.
رسول جهانگیری افزود: به طور حتم قیمت زمین، خانه و کاالها به تبع کاهش نوسانات قیمت ارز و سکه در 

روزهای آینده  کاهش پیدا خواهد کرد.
وی بیان کرد: هنگامی که عرضه و تقاضا در بازار متعادل شــود و یکدیگر را پوشش دهند، قیمت های کاذب و 

هیجانی که روی برخی کاالها ایجاد شده، خود به خود حذف خواهد شد اما این امر مستلزم همکاری و هم افزایی 
دستگاه های مختلف مسوول و نظارتی با یکدیگر است.

رییس اتاق اصناف اصفهان اظهار داشت: نوسانات بازار ارز و سکه بعد از دو تا سه ماه تاثیر خود را بر روی بازار امالک خواهد گذاشت.
وی با بیان این که نباید همه گرانی های اخیر را ناشی از عملکرد بازار بدانیم ، تصریح کرد: بازار آخرین حلقه و قسمت نهایی عرضه کاال 

محسوب می شود و مردم گرانی اجناس را در این قسمت مشاهده می کنند.  جهانگیری با اشاره به این که عوامل مختلفی در افزایش قیمت ها 
نقش دارند ادامه داد: بیشتر کاالهایی که تولید می شوند قیمت مصرف کننده روی آنها درج شده و این اختیار و اجازه به تولید کننده داده شد که 

کاالهای خود را پس از تولید، قیمت گذاری کند.

سمیرم از منابع درآمد پایدار بی بهره است
شهردار سمیرم از نبود درآمدهای پایدار برای شهرداری این خطه ابراز نگرانی کرد.

کوروش صابری در جمع گروهی از فعاالن فرهنگی و اجتماعی سمیرم تاکید کرد: غیردولتی بودن مدیریت 
شهرها و مناطقی همچون سمیرم مشکالتی ایجاد کرده که مهمترین آن نبود درآمدهای پایدار برای تامین 

اعتبار طرح های مدیریت و مبلمان شهری است.
وی خاطر نشان کرد: عالوه بر این نداشتن درآمد کافی، باعث شده بخش های حساس و مهمی همچون فرهنگ، 

هنر و حتی ورزش در شهرداری دیده نشود یا اگر هم فعالیتی در این بخش ها شده در حد کمک به برپایی یک 
همایش یا هیات های عزاداری است. شهردار سمیرم با بیان اینکه فرهنگ و کار فرهنگی زیربنای توسعه پایدار و همه 

جانبه است ادامه داد: یک نمونه اهمیت ندادن به مقوله فرهنگ، کتابخانه کوی نور سمیرم است که حدود ۳ دهه از رها شدن 
آن در حد یک سازه فلزی می گذرد که ما امسال سقف این مجموعه را احداث کردیم. وی اظهار امیدواری کرد که با کمک فعاالن فرهنگی و فعال 

شدن بخش روابط عمومی و فرهنگی شهرداری، کارها و تالش های مستمر، اثربخش، پویا و سازنده در این بخش شاهد باشیم.
صابری همچنین اشاره ای به مشکالت افتتاح باغ بانوان و خانواده در این شهر داشت و افزود: دو سال قبل قطعه زمینی برای مجموعه باغ خانواده و 

بانوان آماده شد اما به دلیل بروز مشکالتی با مالکان زمین به نتیجه نرسید.

خبرآنالین
گــزارش
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اگر مالک خودرو 
کارت سوخت دارد 

ولی رمز کارت سوخت 
خود را فراموش کرده 
است برای حذف رمز 
باید به یکی از مناطق 
و نواحی شرکت ملی 

پخش در سراسر 
کشور مراجعه کند.

اقتصاد ایران
07
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چند نفر سهام عدالت 
نگرفتند؟

در حال حاضر ۷.۲ میلیون  نفر سود 
ســهام عدالت نگرفته انــد که ۲.۴ 
میلیون نفر آنها متوفا هستند و باید 
ورثه شان مراجعه کنند و طبق اعالم 
سازمان خصوصوی ســازی، فعال 
شماره شبایی که مشموالن سهام 
عدالت در سامانه سهام عدات ثبت 
کرده اند قابل تعویض نیست، مگر 
کسانی که شماره ِشباشان مسدود 
شده باشــد. قبل از اینکه سازمان 
خصوصی سازی نسبت به واریز سود 
سهام عدالت اقدام کند، از مشموالن 
این سهام درخواست کرد که شماره 
شبای بانکی خود را در سامانه سهام 
عدالت وارد کنند تا ســود ســهام 

عدالت به حسابشان واریز شود.
در حــال حاضر نیز هنوز ســامانه 
سهام عدالت باز است و کسانی که 
به هر دلیلی اقدام به ثبت شــماره 
ِشبای بانکی خود نکرده اند می توانند 
نسبت به ثبت شــماره ِشبای خود 
اقدام کنند. شماره ِشبای تعدادی 
از افرادی به دالیل مختلف، مسدود 
است و سازمان خصوصی سازی از 
طریق سایت یا پیامک این موضوع 
را به اطالع این دست از مشموالن 
رســانده اســت. این دســته افراد 
می توانند که به سامانه سهام عدالت 
مراجعه کنند و شماره شبای خود را 

تغییر دهند.

خبرآنالین
خـــبـــر
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کارت ســوخت هوشمند 
ابزاری اســت که برای هر 
خودرو صادر می شــود اما 
طی سال های گذشته به 
دلیل عدم کارایی از چرخه 
مصرف بنزین خارج شده 
بود. با افزایش قاچاق و رشد 
بی رویه مصرف بنزین این ابزار دوباره به 

چرخه مصرف بنزین بازگشت.
طبــق اعــالم شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی ایــران از ۲۰ مردادماه 
ســال جاری اســتفاده از کارت سوخت 
شــخصی برای تأمین بنزین الزامی بوده 
و دیگر نمی تــوان از کارت جایگاه داران 

استفاده کرد.
با شروع شمارش معکوس تا روز ۲۰ مرداد 
صاحبان خودروهای شخصی و عمومی که 
در استفاده از کارت سوخت مشکل دارند 

باید اقداماتی را انجام دهند.
نخستین اقدام این است که تا ساعت ۱۲ 
شب آخرین روز تیرماه حتماً یکبار از کارت 

سوخت شخصی خود در جایگاه سوخت 
استفاده کنند.

اقدامات بعدی را به صورت گام به گام در 
ادامه بخوانید:

  ۱- پیام خطا در کارتخوان جایگاه 
سوخت 

در صورتی که مالک خودرو کارت سوخت 
دارد ولی به هنگام مراجعه برای سوخت 
گیری با کارت سوخت شخصی، پیام خطا 
در کارت خوان می بینند و یا کارت سوخت 
او شکسته و یا ناقص می باشد باید به دفاتر 

پلیس+۱۰ مراجعه کنند.

  ۲- رمز کارت سوخت را فراموش 
کرده اید؟

اگر مالک خودرو کارت سوخت دارد ولی 
رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده 
است برای حذف رمز باید به یکی از مناطق 
و نواحی شــرکت ملی پخش در سراسر 

کشور مراجعه کند.

  ۳- مدارکی که بــرای حذف رمز 
کارت سوخت نیاز است:

- شناسنامه و کارت ملی مالک خودرو
- مدارک شناســایی مالک وسیله نقلیه 
مانند کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت 

و بیمه نامه معتبر
)اما اشخاص حقوقی حتماً باید معرفی نامه 
رسمی از سازمان مربوطه داشته باشند در 

این معرفی نامه درج شــماره ملی و اصل 
کارت ملی نماینده ضروری است(

- اصل کارت هوشــمند سوخت خودرو، 
این کارت حتماً باید ســالم بدون چسب 

خوردگی و شکستگی باشد.
- در مرکــز پلیس+۱۰ فرمــی با عنوان 
درخواست رمزگشــایی در اختیار مالک 
خودرو قرار می گیرد که باید آن را با دقت 

پر کند.

  ۴- کارت سوخت را گم کرده اید؟
اگر مالک خودرو عمومی کارت هوشمند 
سوخت شخصی ندارد و قباًل درخواست 
صدور کارت المثنی داده است این کارت 
با اولویت در مرحلــه تولید پاکت گذاری 
و توسعه می باشــد که با مراجعه به دفاتر 
پلیس به اضافه ۱۰ و یا تماس با شــماره 
۰۹۶۲۷ می تواند از مرحله آن مطلع شود

  ۵- هنــوز درخواســت المثنی 
نداده اید؟

با مراجعه به دفاتر پلیس بــه اضافه ۱۰ 
درخواست صدور کارت سوخت شخصی 
المثنی کنید. برای صدور کارت المثنی 

مدارک زیر مورد نیاز است:
- مدارک هویتی مالک برای اشــخاص 
حقیقی مانند اصل شناسنامه اصل کارت 
ملی هوشمند و یا گذرنامه برای اشخاص 
حقوقی معرفی نامه رسمی از سازمان یا 
شرکت مربوطه با امضا و مهر مجاز به همراه 

اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا 
گذرنامه نماینده

- دارندگان وکالــت نامه معتبر قانونی از 
مالک خودرو می توانند بــا ارائه مدارک 
شناســایی معتبر مانند اصل شناسنامه 
یا اصل کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه 
برای درخواســت کارت سوخت المثنی 

اقدام کنند.

  ۶- درخواســت کارت المثنــی 
داده اید؟

در صورتی که کارت ســوخت شخصی 
مالک خودروی صادر شده و در باجه پست 
باشــد از طریق پیامک به مالک خودرو 
اطالع رسانی می شــود که با مراجعه به 
شعبه پستی مورد نظر کارت سوخت خود 

را تحویل بگیرد.

  7- خودروی لیزینگی خریده اید؟
یکی دیگر از موضوعات مهم در دریافت 
کارت ســوخت هوشــمند مربــوط به 
خودروهای لیزینگی که به صورت اجاره 
به شرط تملیک واگذار شده اند می باشد. 
دارندگان این نوع خودروها مدارکی مانند 
کارت خودرو را حتماً باید همراه داشــته 

باشند.

- همراه داشتن مدارک شناسایی وسیله 
نقلیه، کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه 
مالکیت و یا بنچاق محضــری به همراه 
بیمه نامه شخص ثالث معتبر خودرو برای 

درخواست کارت سوخت الزامی است.
- پر کردن فرم تعهد نامه در دفاتر پلیس 

۱۰+
- مرحله بعدی برای دریافت کارت سوخت 

المثنی پرداخت تنها مبلغ ده هزار تومان 
معادل یکصد هزار ریال با دســتگاه های 
کارتخوان بانک ملت مســتقر در دفاتر 

پلیس +۱۰ است.
- رسید ثبت درخواست کارت هوشمند 
سوخت المثنی حتماً باید از اپراتور دفاتر 

پلیس+۱۰ دریافت شود.
گفتنی است کسانی که در سایت دولت 
همراه ثبــت نام کرده اند نیــازی به ارائه 

درخواست المثنی ندارند.
و در پایان آن دسته از مالکین خودروهای 
شخصی که کارت ســوخت آنها دارای 
محدودیــت زمانی یعنی تاریــخ اعتبار 
می باشد و از تاریخ دی ماه ۱۳۹۳ کارت 
سوخت آنها غیر فعال شده است، کارت 
سوخت فعال شــده و از طریق پیامک به 

آنها اطالع رسانی خواهد شد.

برای فعال سازی کارت سوخت باید چه کنیم؟   

شمارش معکوس برای کارت سوخت خودرو
بر اساس اطالعات ارائه شده توسط شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران برای تغییر رمز و درخواست 
مجدد کارت سوخت باید از پاســخ این 7 سوال آگاه 

باشیم.
با آغاز مردادماه مهلت ۲0 روزه استفاده از کارت سوخت 

شخصی به شمارش معکوس می افتد.
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 در نتیجــه، هدف نهایی، 
متعهــد و بهــره ور نگه 
داشــتن کارمنــدان با 
عهده دار کردن آنها برای 
حل مشکالت قابل توجه 
است. ابتدا، درک تفاوت 
بین یک رئیــس جذاب 
و کار پرچالش بســیار مهم است. مقاله 
 Harvard Business اخیر مجلــه
Review دریافته اســت که احتمال 
بیشــتری وجــود دارد کــه کارمندان 
فیس بوک کارشان را ترک کنند و این به 
نحوه کارشان برمی گردد و نه به خاطر یک 
رئیس »ترسناک«.نویسندگان این مقاله- 
سه مســوول اجرایی منابع انسانی و آدام 
گرنت استاد دانشگاه وارتون- سال ها صرف 
مطالعه رویکرد های مدیریتی فیس بوک 
کرده اند. نویسندگان این مقاله می نویسند: 
وقتی این غول رسانه های اجتماعی شروع 
به پیگیری خروج کارمندان کرد همه چیز 
به مدیر آن قسمت مربوط نمی شد؛ بلکه 
نتایج نشان داد، کارمندان زمانی شغل شان 
را ترک می کنند که آن شغل لذت بخش 
نباشد، از نقاط قوت شان استفاده نشود و 

در حرفه خود پیشرفت نکنند.

  نیروی کار حل مشکل
بسیاری از موسســان مدت طوالنی روی 
این موضوع بحث می کننــد که چه نوع 
ســاختار رهبری ســازمانی را بپذیرند؟ 
)تحول آفرین یــا تبادلــی؟ مقتدرانه یا 
پیونددهنده؟( اما رهبران ســازمانی که 
این موضــوع را بی اهمیــت می دانند در 
نهایت به کارآفرینان تبدیل می شــوند؛ 
نه به خاطر اینکه می خواهند خودشــان 

کاری را راه  بیندازنــد، بلکه چون معتقد 
هستند که یک استارت آپ بهترین شکل 
برای پیگیری یک مشکل است که شخصا 
آن را جذاب یافته اند. دبــورا انکونا و هال 
گرگرسن، اســتادان دانشگاه MIT، این 
نگرش را »رهبری سازمانی هدایت شده با 
مشکالت۱« می نامند و می گویند که این 
رویکرد برای آنها امری معمول است. این 
دو فارغ التحصیل دانشگاه MIT هستند 

که تصمیم به شروع کسب و کار گرفتند.
 )موسسه کافمن در سال ۲۰۱۴ گزارش 
داده اســت که بیش از ۳۰هــزار و ۲۰۰ 
کسب وکار توسط فارغ التحصیالن دانشگاه 
ام آی تی راه اندازی شــده اند.( در رویکرد 
مدیریتی این دو کارآفرین بارها موضوعاتی 
که در آن به جای معادل ساختن نقش شان 
در سیاست، سلســله مراتب، خودستایی 
و سوء اســتفاده از اختیارات، از خودشان 
به عنوان »رهبر سازمانی« یاد می کردند، رد 
شد. گرگسن می گوید: »گویی کلمه رهبر 
سازمانی یک بیماری است.« البته، به عنوان 
مقیاس کسب و کار، گرگسون اشاره می کند 
که »به نظر این مشکل در حال از بین رفتن 
است و رهبر سازمانی مهم تر می شود.« او به 
جوان سازی پیکسار )Pixar( از استودیو 
انیمیشــن والت دیزنی به عنوان مثالی از 
رهبری هدایت شده با مشــکالت اشاره 
می کند که به یک تیم نیرومند خالق سابق 
باز می گردد که مدیــران اجرایی که برای 
رشد شکست خورده اند را کنترل می کند.

  رهبر سازمانی غیرهدایتگر
موسس یک شرکت که می خواهد تا جای 
ممکن حداقل هدایتگری را داشته باشد، به 
کارمندانی نیاز دارد که مسوولیت رهبری 
سازمان را به عهده بگیرند. اما به گفته انکونا، 
همه کارمندان عالقه مند به تبدیل شدن به 
رهبران سازمانی سنتی نیستند. عناوین 
عالی و دفاتر کاری شــیک، انگیزه اندکی 
به چنین کارمندانی می دهــد؛ بنابراین 
انگیزه باید در محیط کار ایجاد شود. انکونا 
می گوید: »بخشی از این پاداش این است 
که شما روی مشــکل بعدی شروع به کار 

کنید.« او می افزاید: »شــما همواره روی 
مشکالت بزرگ تر کار می کنید و شهرت 
خود را به عنوان یک حل کننده مشــکل 
می سازید.«به گفته انکونا اینکه همه افراد را 
متعهد نگه دارید، به همان اندازه مهم است. 
این به معنای استخدام افراد با مهارت های 
تشــخیصی قوی و به طور ایده آل در همه 

بخش های کسب و کار اســت. پرسش از 
متقاضیان کار در مورد نحوه روبه رو شدن 
با یک مشــکل خاص یا دادن یک نگرش 
به آنها برای حل، یــک راه برای انجام این 

کار است.
کارمنــدان در شــرکت های متمرکز بر 
مشــکل، همچنین زمان قابل توجهی را 

خارج از کســب و کار و در جست وجوی 
راه حل هایی در جهان وسیع تر می گذرانند. 
آیا شما یک رهبر سازمان هدایت شده با 
مشکالت هستید؟ به گفته انکونا و گرگسن، 
رهبران سازمانی هدایت شده با مشکالت، 
عالوه بر بیزاری از گرفتن عنان امور، به طور 
نمونه تخصص عمیقی در یک نظم تکنیک 
محور یا علمــی دارند. تصمیمــات آنها 
داده محور است و فقدان داده ها می تواند از 
سرعت همه چیز بکاهد. اما آنها همچنین به 
دانش وسیعی از دیگر حوزه های کسب وکار 
نیاز دارند تا اطمینان یابند که عالیق مالی 
در گرداب حل مشکالت از بین نمی روند. 
رهبران سازمانی هدایت شده با مشکالت، 
همچنین نسبت به همتایان خود تمایل 
دارند که کمتر مبادی آداب باشند. آنها به 
محیط های فیزیکی خود چندان اهمیتی 
نمی داند؛ یک گاراژ به اندازه یک گوشــه 
دفتر کار برایشان خوب است. آنها می توانند 
نسبت به سیاست ها توجهی نداشته باشند. 
هوش هیجانی نقطه قوت آنها نیست. چه 
خوب و چه بد، آنها به طور فوق العاده نسبت 
به خصوصیات اخالقی در دیگران شکیبا 

هستند.

  ارتباطات یک مهارت کلیدی است
با این وجود، رهبران سازمانی هدایت شده با 
مشکالت، هنوز نیاز به پذیرفتن تالش های 
همکارانه برای موفقیــت دارند. برخی از 
قدرتمندترین رهبران ســازمانی سنتی 
متعهد به انتشار یک فرهنگ حل مشکالت 
بین کارمندان شان هستند.اسکات کوک، 
 Intuit( به عنوان یکی از موسسان اینتویت
یک شرکت تولید نرم افزار آمریکایی( در 
اشاعه ویژگی های حل مشکالت در سراسر 
شرکت خود بســیار خوب عمل می کند. 
گرگســن توصیف می کند که چه تعداد 
از مدیران اینتویــت، در زمان گفت وگو با 
کارمندان، از گفت وگوهــای کوک با برد 
اسمیت، مدیر ارشد اجرایی این شرکت، 
رفتارهایی را به عنوان راهنما برای خودشان 
انتخــاب می کنند. گرگســن می گوید: 
»کوک با سواالت ســاده ای مانند »با چه 
مشکالت دشواری درگیر هستید؟«، شروع 
می کند و »در پایان ســوال او این اســت 

»چگونه می توانم کمک کنم؟«

 پیش به سوی کسب و کار موفق تر؛   

بدون تقلید از کسی یک رهبر سازمانی باشید

موسس یک شرکت 
که می خواهد تا 

جای ممکن حداقل 
هدایتگری را داشته 
باشد، به کارمندانی 

نیاز دارد که مسوولیت 
رهبری سازمان را 

به عهده بگیرند. 

به نظر می رسد برای راه اندازی یک کسب و کار موفق در دنیای 
امروز، »رهبری ســازمانی خوب« مورد نیاز اســت. اما برای 
رهبرسازمانی که کاریزمای پایینی دارد یا نمی تواند قلب و ذهن 
کارمندان را تســخیر کند، این پایان دنیا نیست. گاهی، برای 
کارمندان موثرتر است که به جای اینکه به رهبر سازمان وفادار 

باشند، به کارشان وفادار باشند.

کتاب نبایدهای کسب و 
 کارهای کوچک، 

چراغ راه کارآفرینان

 کتاب نبایدهای کســب و کارهای 
کوچک و کارآفرینانــه یک روایت 
توصیفی مبتنی بر داســتان های 
کوتــاه از فعالیت هــای اقتصادی 
بنگاه هــای کوچک اســت که به 
مخاطب می گویــد از چه کارهایی 
باید پرهیز کرد و چه تصمیماتی را 

به چه شکلی نباید گرفت.
هیچکس بی نیاز از تجربه دیگران 
نیست. بسیاری از جوان ها در برابر 
تجربیــات دیگران احســاس بی 
نیازی می کنند و بر اثــر این پندار 
غرورآمیز، سال ها از عمر عزیز خود 
را در کســب تجربه ای می گذرانند 
که می توانستند سال ها قبل، بدون 
صرف وقــت و به رایــگان، آن را از 
کتاب ها، بی مّنت و بی ادعا به دست 

آورند.
خواندن کتابی که تجربیات دیگران 
را بیــان می کند، هم به اســتفاده 
بهینه از عمر می انجامد و هم اینکه 
تجربه های مطرح شــده در کتاب، 
چون نردبانی اســت که تنها کافی 
است پا بر پله های آن بگذاریم، آن 
وقت اســت که تا دوردســت ها را 
خواهیم دید. بهترین روش انتقال 
تجربه، همراهی با داســتان است 
و ایــن روش در بیشــتر کتابهای 
تأثیرگذار استفاده شده است. زمانی 
که شخصی داســتانی را می خواند 
در حقیقت نویســنده بــه مغز او 
پیام می دهد که تو قرار نیســت به 
زحمت بیفتی، قرار نیســت کاری 
کنی، پــس راحت بــاش و گوش 
کن، تجربه آموزی کن. نویســنده 
اســترس را از خواننده می گیرد و 
آرامش را به وی می دهد و ســپس 
در البه الی صفحات کتاب، مطالب 
خود را به خواننده انتقال می دهد. 
امروزه ثابــت شــده تأثیرگذاری 
داستان ها، خاطرات و یادگیری های 
ما حصل از آنها، بســیار مؤثر تر از 
نگارش خشــک و چهارچوب دار 
است. نویسنده داستان و یا روایتگر 
رویدادها، خواننــدگان را به فضای 
داستان می برد، آنها را بدون اینکه 
زحمت و دشــواری ببینند درگیر 
می کند. در داستان و روایتگری ها 
خواننده با پیگیــری مراحل ماجرا 
بدون اینکه خود بدانــد با آموزش 
توصیفی، در حال فراگیری اســت. 
به همین جهت است که از سالهای 
پیش در کشــورهای توسعه یافته 
چگونگی نوشــتن وقایع و اتفاقات 
مــوردی و چگونگی حــل کردن 
چالش ها خصوصــاً در یک فضای 
کار تیمی در کالس های دانشگاه و 
در رشته های چون مدیریت اجرایی، 
مدیریت بازرگانی و مدیریت بازاریابی 
مورد توجه قــرار گرفــت. کتاب 
نبایدهای کسب و کارهای کوچک 
و کارآفرینانه بر اســاس دو داستان 
واقعی از دو کســب و کار متفاوت 
است که دو کارآفرین متفاوت تجربه 
کرده اند. ابتدا داســتان کوتاهی از 
فعالیت هر یک از کســب و کارها 
مطرح می شود و در آخر نبایدهایی را 
که می توان ازآنها درس گرفت مطرح 
و تحلیل می شود. نویسندگان این 
کتاب تالش کرده اند که این نبایدها 
با زبانی ساده مطرح و سپس با اصول 
علمی کســب و کار، آن را تحلیل 
کنند. آنچه در این کتاب مطرح شده، 
مشکالت واقعی کســب و کارهای 
کوچک و اشتباهات کارآفرینان این 
کسب و کارهاست که مطالعه آنها 
می تواند مانع از تکرار این اشتباهات 

در سایر کسب و کارها باشد.
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برنامه های ویژه ارائه محصول در بستر IPG از سوی ایران
بهزاد علیپور در خصوص برنامه های ایران کیش گفت: با توجه به زمینه هایی که برای استارت آپ ها و همچنین 

دیجیتال مارکت ها و فروش الکترونیکی وجود دارد، تمرکز بیشتری دراین بستر خواهیم داشت.
معاون فناوری اطالعات ایران کیش  با بیان اینکه دراین نمایشگاه ایران کیش با ارائه نرم افزار پات و تمامی 
ویژگی ها و مزایای آن حضور یافته است گفت: انواع دستگاه های  POSو PCPOS و MPOS   و 

صندوق فروشگاهی  را در این نمایشگاه در نسخه هایی با کیفیت بهتر ارائه داده ایم. علیپور با اشاره به اینکه 
امسال در غرفه ایران کیش  در نمایشگاه الکامپ محصوالت ایران کیش با ارتقای کیفیت عرضه شده، گفت : ایجاد 

زیر ساخت های جدید برای آنکه بتوان کیفیت محصوالت، نحوه ارائه خدمات و نحوه مدیریت بر پیشرفت پروژه های 
جدید و فعلی را از لحاظ شاخص های مختص به حوزه آی تی بهبودبخشید در نظر گرفته شده است. همچنین در زمینه ارائه 

خدمات و SLA تالش می  کنیم که پایداری و حفظ بهتری برای محصوالت و خدمات شرکت داشته باشیم با در نظر گرفتن این که شرکت ایران 
کیش یک شرکت تخصصی در حوزه فناوری اطالعات است، این اتفاق می تواند در رضایت مندی مشتریانمان تاثیر بسیار خوبی داشته باشد. وی 
اظهار کرد: خبرهای خوبی درارتباط با پات داریم و در صندوق فروشگاهی با فروشگاه های زنجیره ای بزرگ گفتگوهایی شده است که اخبار آن 

را واحد توسعه بازار و معاونت کسب و کارهای نوین خواهد داد.

ایرنا
خـــبــر

ISFAHAN
N E W S

برترین ها
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

سرمایه فراوان است، شما ایده بیاورید

بیست وپنجمین دوره نمایشگاه الکامپ امسال در حالی به 
پایان رسید که نقش استارت آپ ها و توجه به اقتصاد دیجیتال 
پررنگ تر از تمامی سال های گذشته بود. الکامپی که شاید پیشرفتی در زمینه 
برگزاری یک نمایشگاه استاندارد و معقول نداشت اما نشانه پررنگی از خیز واقعی 

کشور برای اوج گرفتن در مسیر آشفته دیجیتال بود.

 از همین ابتدا تکلیف مان را با برگزارکنندگان اجرایی الکامپ مشخص می کنیم. مشکالت 
مربوط به گرما، عدم تهویه مناسب، جانمایی های نامناســب، ناهماهنگی ها، بی نظمی و 
به همریختگی و مواردی از این  دست هم به نظر نقطه مشترک تمام جشنواره ها و  نمایشگاه های 
ماست. مسائلی که گاهی اوقات رو به بهبود می روند اما انگار هیچ وقت خوب نخواهند شد! 
الکامپ امسال هم نه تنها جدا از این کاروان نبود بلکه پرچمداری هم کرد. اجرایی که هیچ 
فرقی با برگزاری یک نمایشگاه مواد غذایی نداشت و هوشمندی و دیجیتاالیز عناصری بود 
که کوچکترین بهره ای از آن در اجرای الکامپ برده نشده بود.  بهرنگ فاطمی در توییتی در 
همین باره نوشت: »ورودی الکامپ کسی فریاد می زد که دانشــجو رایگان است! بعد از آن 
صف بلیت کاغذی بود و پنج متر جلوتر کاغذهای مچاله که روی زمین ریخته شــده بود و 
بعد از آن صف ثبت نام و باجه  اطالعاتی که روی آن نوشته شده بود نقشه نداریم!« از شیوه 
برگزاری که بگذریم، طراحی و دکور برخی غرفه ها نسبت به گذشته نوآورانه تر شده بود. غرفه 

خدمات واقعیت مجازی آلفا، غرفه  ســفر مارکت و استفاده از پله های هواپیما 
در طراحی غرفه، اســتفاده از کامیون و دی جی و موسیقی در فضای باز توسط 
یکی از شــرکت های تاکسی اینترنتی بخشــی از نکات جالب ظاهری الکامپ 

بیست وپنجم بود.
هر چند بیش از ٥۱۰ مجموعه، شرکت، سازمان، نهاد و استارت آپ در نمایشگاه 
امسال حضور داشتند اما تعداد زیادی از مجموعه ها هم به الکامپ امسال نیامدند. 
مدیر مجموعه ۳dfast با اعالم این که تصمیم به عدم حضورشان در الکامپ امسال 
نتیجه تجزیه و تحلیل اطالعات شان از حضور در سال های گذشته و شرایط خاص 
اقتصادی به منظور باالبردن بهره وری بوده و مجموعه های دیگری هم تمرکز بر 

روی رشد مجموعه شان را دلیل عدم حضور اعالم کردند.
استارت آپ هایی که افراد دارای معلولیت راه اندازی کردند، حضور جالب سرویس 
دوچرخه اشتراکی هوشمند بیدود، استارت آپ های دانش آموزی، غرفه های واقعیت 
مجازی و پیشرفت در غرفه های شرکت های بازی ســاز از دیگر موارد قابل توجه 

الکامپ نودوهشت بود.

   دولتی ها، شاید خصوصی ها و داستان پول
حضور شخصیت های سیاسی و مدیران خصوصی و دولتی در الکامپ امسال بیشتر از همیشه 
بود. آنها حضوری فراتر از خودنمایی های مرسوم در تجمعات و مراسم شلوغ هر روزه داشتند 
و شاید بشود نتیجه گرفت که باالخره خبر اهمیت گذر از شیوه های سنتی در تمامی شئون 
اداره کشور به گوش مسئوالن زیادی رسیده است. بیژن زنگنه، محمد نهاوندیان، امیر ناظمی 
و پیروز حناچی ازجمله حاضران بودند. غرفه های دولتی و وزارتخانه ها هم از این قاعده جدا 
نبودند. ماجرای امسال به نظر جدی تر از همیشه می رسید و اقدامات دولتی ها در زمینه های 
الکترونیک عملیاتی تر از قبل شده بود. تفاهم نامه های همکاری در حوزه های مختلف دیجیتال 
ازجمله اقتصاد دیجیتال هم بیشتر از همیشه بین مسئوالن در الکامپ امسال به امضا می رسید. 
خالصه کالم این که اقتصاد دیجیتال، پول و سرمایه، ارز مجازی و بالک چین کلماتی بود که 

بیشتر از گذشته به گوش می رسید.
این حضورها در کنار حضور شرکت های دولتی و خصوصی و البته شبه خصوصی شتاب دهنده، 
مجموعه های تسهیل گر و سرمایه گذار تکان جدیدی را در بازار الکترونیک ایران به رخ کشید. 
الکامپ امسال نمود فضای بیرونی حوزه کسب و کار دیجیتال بود و ورود پول و سرمایه های 
زیاد به این بخش را به نمایش عمومی گذاشــته بود. وحید نوری در توییتی با اشاره به این 
موضوع نوشــت:   »الکامپ دو  سال پیش همه دنبال ســرمایه بودند و الکامپ امسال همه 

سرمایه گذارند«.
بازار عکس های یادگاری مدیران غرفه ها و شــرکت ها در کنار مسئوالن هم داغ بود؛ آن قدر 
که محمدرضا صادقی از مجموعه  ملکرادار در توییتی خطاب به نوپاها نوشــت: »این که با 
فالن سرمایه گذار، وزیر یا معاون سازمان در بازدید از نمایشگاه عکس گرفتید، نشانه موفقیت 

تجارت تان نیست!«

    منتورهای صفر کیلومتر
خیلی ها بهترین سالن الکامپ امسال را سالن استارت آپ ها دانستند. در میان آنها غرفه تینوتک 
که مربوط به ایده های دانش آموزی بود فضای جالب و متفاوتی داشت. شیوه ارایه آنها و مدل 

حضورشان مخاطب را به الکامپ های آینده بسیار امیدوار می کرد.
غیر از حضور همیشــگی بنیانگذاران غول های حوزه دیجیتال و اســامی همیشگی مانند 
بنیانگذاران و مدیران علی بابا و همراه اول و شرکت هایی از این دست در پنل ها و سمینارها، 
حضور بیش از اندازه مدرسین استارت آپ، منتورها و منتقل کنندگان تجربه در الکامپ امسال 
توی چشم می زد. هر چند بازار دیجیتال ایران به معنای واقعی کلمه نیاز به نیروهایی حرفه ای 
در تمامی سطوح دارد و آموزش نکته ای است که بیشتر از سرمایه به کار این بازار خواهد آمد اما 
حضور کسانی که بدون طی درجه های واقعی پیشرفت و کسب تجربه ملموس و البته درنهایت 
موفق در شرکت ها و مجموعه های پیشین، حاال منتور شده اند و قصد انتقال تجربه های نداشته  
خود را دارند، چنگی به دل نمی زند. شاید نیاز است که ابتدا مجموعه هایی برای تربیت منتور و 

آموزش همین منتورها شکل بگیرد تا اوضاع را سر و سامان دهند.

  شوینده ها و غرفه های یک متری
غرفه های مختلف خدمات دهنده در حوزه شست وشو و نظافت و تعمیرات و کارواش امسال 
هم حضور پرتعدادی داشتند. هر چند پیشرفت زیادی در میان آنها دیده نمی شد و تفاوتی 
با کسب وکارهای  سال پیش در همین حوزه نداشــتند. هیچ کدام از گمنام های  سال پیش 
نتوانستند امسال اسم پررنگ تری را در کنار بزرگتر هایی مانند آچاره پیدا کنند. غیر از یکی از 
شرکت ها که با توپ پر به الکامپ امسال آمده بود و از حامیان مالی جشنواره امسال بود. شاید 
این وضع سبب شود که  سال بعد کمتر شاهد حضور غرفه هایی باشیم که جواب منفی خود 
را از بازار گرفته اند و باید به فکر ترک بازار یا تغییر ایده خود باشند. وفا علی کمالیان در توییتی 
با اشاره به همین موضوع نوشته است: »به همه  استارت آپ های نوپا که بودجه حضور در یک 
استند یک متر مربعی را صرف توسعه خودشان، سازمان یا محصول شان کرده اند، تبریک 

می گویم.«

شهروند
گــــــزارش

کارمندان در شرکت های 
متمرکز بر مشکل، 

همچنین زمان 
قابل توجهی را خارج 

از کسب و کار و در 
جست وجوی راه حل هایی 

در جهان وسیع تر 
می گذرانند. 
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