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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

اوضاع مسکن در هیجانات بازار ؛   

نوساناتقیمتیکهمستأجراناصفهانیرامتضررمیکند

آموزش های فنی 
حرفه ای ، جایگزین 
مناسبی برای دانشگاه

در دهه گذشــته مردم ایران بر 
این بــاور بودند که هــر کس به 
دانشــگاه برود و بتواند در رشته 
 خاصــی تحصیل کنــد، بعد از

  فــارغ التحصیلی بــه صورت 
حرفــه ای می توانــد در زمینه 
تحصیلی خود به کار مشــغول 
شود  که البته انتظار بیهوده ای 
نیست و رسالت واقعی دانشگاه 
همین باید باشد. اما واقعیت جور 
دیگری شــد و فارغ التحصیالن 
دانشــگاه به جرم درس خواندن 
و وقت تلــف کردن از بــازار کار 
محروم شــدند! در دهه 90 هر 
کس در کســب و کار موفقیتی 
حاصل کرده یا از بچه تنبل های 
کالس بوده و یا بعد از تحصیالت 
چند سالی به کسب تجربه در بازار 
آزاد پرداخته تا توانسته گلیم خود 
 را از آب بیرون بکشد.مسلما اگر 
دانشــگاه ها رســالت خــود را 
انجام می داننــد فارغ التحیالن 
دانشگاهی علم را با عمل همگام 
می کردند و اکنون دیگر به دلیل 
درس خواندن سرزنش نمی شدند 

اما متاسفانه...       از طرف قانون هیچ برخوردی با کسانی که قیمت های حبابی وضع می کردند صورت نگرفت، چون هیچ قانونی برای تعیین قیمت اجاره خانه ها از طرف قانون گذار وجود ندارد.
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بازار طال و سکه 98/5/5 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,094,0003,974,000قدیم

سکه طرح 
4,192,0004,106,000جدید

2,298,0002,288,000نیم سکه

1,499,0001,469,000ربع سکه

969,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,767,0001,720,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18406,800396,900 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24543,300529,100 عیار

 بایدها و نبایدهای تشکیل
 »استان اصفهان شمالی«

طرح تشکیل استان اصفهان شمالی منتقدان 
و طرفــداران خود را دارد امــا در این میان این 
سؤال مطرح می شود که در زمان کنونی ایجاد 
تشکیالت جدید به سود کشــور خواهد بود یا 

خیر؟ 
طرح تشکیل استان اصفهان شمالی، شش ماه 
است که به طور جدی در مجلس و در کمیسیون 
شــوراهای این نهاد انتخابی مطرح شده است. 
این طرح با ۳۳ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس 
شد. به گفته نماینده کاشــان »طرح تشکیل 
استان اصفهان شمالی بر اساس یک پژوهش، 
حدود دو سال پیش توسط ۴۶ نماینده به مرکز 
پژوهش های مجلــس داده شــد.« طرفداران 
تصویب این طرح معتقدند موضوع مهم در این 

میان بحث بوروکراسی اداری است که ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

کوثر بابایی
ســـرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

»ایده کاپ« مشارکت شهروندان اصفهانی 
در اداره شهر را تقویت می کند

دبیر اجرایی برنامه ایده کاپ شهر اصفهان گفت: ایده کاپ مشارکت 
شهروندان را در اداره شهر تقویت می کند و ایده های طرح شده می تواند 

یک ورودی برای رفع مشکالت کوچک شهری باشند.
علیرضا گلچین فر در حاشیه ششمین برنامه ایده کاپ با عنوان »نوجوان 
پویا شهر خالق« ، اظهار داشت: ما برای برگزاری ایده کاپ از برنامه ایده 

شو الگوبرداری کردیم؛ در برنامه ایده شو موضوعی انتخاب و بر اساس آن 
ایده هایی دریافت می شود سپس ایده های رسیده را به یک کسب و کار 

تبدیل و استارت آپ و یا شرکت دانش بنیان داده ...
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در شهر

افتخاری اعالم کرد:

واگذاری 200 دستگاه اتوبوس به بخش خصوصی
آذرماه سال 85 بود که هیئت وزیران بر اساس 
پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد 
تبصره )13( قانون بودجه سال 1385 کشور، 
دستورالعمل واگذاری خطوط اتوبوسرانی به بخش غیر دولتی و شیوه 

بهره برداری از آن را تصویب کردند.

با تصویب قانون خصوصی سازی اتوبوسرانی، طبق مصوبات شورای اسالمی 
شهر اصفهان ۷۵ درصد ناوگان اتوبوسرانی باید به بخش خصوصی واگذار شود، 
اما تاکنون ۴0 درصد از ناوگان اتوبوسرانی اصفهان به بخش خصوصی واگذار 
شده که با عدد ۷۵ درصد فاصله زیادی دارد، این در حالی است که در کالنشهر 
تهران بیش از 90درصد، شیراز ۱00 درصد و مشهد ۷0 درصد واگذاری ناوگان 

اتوبوسرانی به بخش خصوصی انجام شده است.
در مسیر اجرای این هدف، رانندگان اتوبوس دچار نوعی دل نگرانی شدند که آیا 
در سایه تغییر شرایط کاری باز هم امنیت شغلی خواهند داشت؟ از سوی دیگر 
شهروندان نیز نگران کاهش کیفیت سرویس دهی اتوبوس ها هستند در حالی 
که مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه معتقد است که  فرایند 
انجام خصوصی سازی به گونه ای نیست که رانندگان را نگران کند، زیرا ناوبران 
در بخش خصوصی نیز از تمام مزایا و امکانات بهره مند خواهند شد؛ حتی وقتی 
قرارداد با بخش خصوصی منعقد شود، باز هم این افراد تحت نظارت شرکت 

واحد محسوب می شوند.
برای آگاهی از زوایای مختلف خصوصی سازی اتوبوسرانی اصفهان، اقدامات 
انجام شده و برنامه های آینده، گفت و گو یی را با »قدرت افتخاری« مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه انجام داده ایم که مشروح آن در 

ادامه می خوانید:

    طبق مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان ۷5 درصد ناوگان 
اتوبوسرانی باید به بخش خصوصی واگذار شود، برنامه ریزی برای 

تحقق آن چگونه انجام شده است؟
موضوع خصوصی سازی در کشور نه تنها در بخش اتوبوسرانی بلکه در بسیاری 
از حوزه ها با چالش مواجه شده زیرا کسی به ماهیت آن چندان توجه نکرده 
و اصطالحاً همیشــه کیفیت را فدای کّمیت کرده ایم در واقع برای کاهش 

هزینه ها، کیفیت ارائه خدمات مورد توجه قرار نگرفته است.
یکی از بخش هایی که می توان راحت تر خصوصی سازی را در آن انجام داد، 
بخش های خدماتی مانند پاکبانی، نظافت، نگه داری ها، انتظامات مثل نگهبانی 
و همچنین شرکت واحد اتوبوسرانی است که امور را می توان به صورت حجمی 

واگذار کرد.
متأسفانه در سال های گذشته روش های مختلفی برای انجام خصوصی سازی 
انجام شده که ناشی از دستورالعمل وزارت کشور بوده است، به این صورت که 
مدل های مختلف خصوصی سازی در شهرهای مختلف انجام شده و شرایط به 
گونه ای است که در حال حاضر اصفهان جزء آخرین کالنشهرها از نظر میزان 

و سهم خصوصی سازی قرار دارد.
البته مدعی نیستم کیفیت خصوصی سازی در شهرهای مختلف بسیار ایده آل 
و مطلوب بوده، همچنان که معتقدیم در شهر اصفهان ایرادها و آسیب های 

مختلفی به موضوع خصوصی سازی وارد شده است.
یکی از دالیل نگرانی رانندگان و خانواده آنها ادامــه یافتن رویه های قبل و 

اتفاقات حادث شده در سال های گذشته اســت که این اتفاقات صرفاً ناشی 
از روش های خصوصی سازی یا رفتار مدیریتی نبوده بلکه یکی از دالیل آن 
افزایش فوق العاده هزینه ها است که در ابتدای روند خصوصی سازی به این 

منوال نبوده است.

    روش های قبلی برای فعالیت رانندگان در بخش خصوصی چگونه 
بوده است؟

روش هایی بود که در قالب شرکت های تعاونی واگذاری اتوبوس به رانندگانی 
که می خواستند تسویه حساب کنند و از شرکت واحد اتوبوسرانی منفک شوند، 
بسیار راحت با یک پیشنهاد جذاب مبنی بر واگذاری اتوبوس بر اساس ۱۷.۵ 
درصد هزینه خرید یک دستگاه اتوبوس به رانندگان انجام می شد؛ به عنوان 
مثال ۱0 سال قبل هزینه یک دســتگاه اتوبوس حدود ۸0 تا ۱00 میلیون 
تومان بود و مبلغ ۱۷.۵ درصد آن که سهم شهرداری ها از قیمت اتوبوس بوده، 
معادل ۱۷.۵ میلیون تومان بود که این مبلغ را به صورت اقساط پنج ساله یا 
حتی بیشتر از راننده دریافت، اتوبوس را به راننده واگذار و رانندگان نیز در قالب 

شرکت تعاونی از این اتوبوس بهره برداری می کردند.
در آن شرایط واگذاری، پیش بینی نوسازی ناوگان نشده بود که به عنوان مثال 
وقتی اتوبوس فرسوده شد، راننده یا شرکت تعاونی باید چه اقدامی انجام دهد؛ 
کسی به فکر این نبود که اگر قیمت اتوبوس آزاد شد و افزایش پیدا کرد، چه 

اتفاقی می افتد.
 روش دیگر این بود که بعضی از شرکت های بخش خصوصی، اتوبوس را به 
صورت پرداخت ۱۷.۵ درصد هزینه خریداری کردند یعنی اتوبوس هایی که 
دولت برای خریداری آن ۸۲.۵ درصد هزینه ها را پرداخت می کرد، شهرداری و 
اتوبوسرانی ۱00 درصد قیمت اتوبوس را با ۱۷.۵ درصد واگذار می کردند؛ البته 
آن زمان پرداخت اقساط و هزینه ها دشوار نبود، اما وقتی قیمت اتوبوس۳00 

تا ۴00 میلیون تومان افزایش یافت، کم کم مشکالت آغاز شد.
نکته دیگر اینکه رانندگانی که تحت عنوان راننده خود مالک در شرکت های 
تعاونی فعالیت می کنند، ارتباط مالی و حقوقی منسجمی با شرکت تعاونی 
ندارند و عمال شرکت تعاونی نمی تواند مدیریت خوب و جامعی بر روی این 
مجموعه داشته باشد. شرکت واحد اتوبوسرانی باید هنگام پاسخگویی درباره 
برنامه زمانبندی، نظافت اتوبوس، سرویس ها، رفتار رانندگان با مردم، انجام 
خدمات، تعمیرات و نگهداری اتوبوس های بخش خصوصی با یک شــرکت 

تعاونی مواجه باشد در حالی که متأسفانه فرآیند اینگونه نیست.

ایمنا
گــــــزارش

سعیداکرمخانی-رییسسازمانمدیریتحملونقلشهرداریشاهینشهر

محمدمغزینجفآبادی-سرپرستشهردارینجفآباد

شناسه: 538590

شناسه- 53858۷

آگهیمزایدهعمومی-نوبتاول

آگهیمناقصه)نوبتسوم(

چاپدوم

چاپدوم

 سازمان مدیریت حمل و نقل شــهرداری شاهین شهر به اســتناد مصوبه شورای اسالمی محترم شــهر در نظر دارد
 بهرهبرداریازبوفهترمینالبرونشهریواقعدرشاهینشهر–بلوارهسا–ترمینالشیشهای با قیمت کارشناسی رسمی 
و از طریق مزایده عمومی مستند به ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و طبق اسناد مندرج در آگهی به اشخاص حقیقی و 
حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید. بنابراین متقاضیان می بایست جهت اطالع از شرایط و 
شرکت در مزایده به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسالمی، مجموعه اداری انقالب مراجعه و نسبت 
به تحویل مدارک  تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1398/05/1۷ به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. 
پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز شــنبه مورخ 1398/05/19 با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و 

قرائت خواهد شد. 
سایرشرایط:

1- ســپرده شــرکت در مزایده مبلغ 5% قیمت پایه که به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حســاب شماره 
0112216666001 به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی می باشد.

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

رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
4- هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
5- سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهی مزایده مندرج است. 

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4433 مورخ 9۷/11/29 شورای محترم اسالمی شهر، عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت جهت معابر 
مناطق شهرداری نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 32.000.000.000 ریال با احتساب ما به التفاوت قیر، از محل اعتبارات عمرانی سال 1398 شهرداری 

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

شرایطشرکتدرمناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع 
مناقصه بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشته راه و ترابری( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.

مهلتومحلدریافتاسنادمناقصه:از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، همراه داشتن مدارک و رزومه 
شرکت، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/05/12 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. 

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

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

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کلموضوع مناقصه

3۷5.000.000 ریال۷.500.000.000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه یک

450.000.000 ریال9.000.000.000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه دو

150.000.000 ریال3.000.000.000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه سه

2۷5.000.000 ریال5.500.000.000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه چهار

350.000.000 ریال۷.000.000.000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه پنج



خـــبــــر

آموزش های فنی حرفه ای، 
جایگزین مناسبی برای 

دانشگاه

ادامه از صفحه یک:
...  در اکثر دانشــگاه های ما دروس 
تئوری به جای دروس عملی آمده و 
از این رو دانشگاهیان ما نتوانسته اند  

کاری از پیش ببرند.
به همین دلیل ما امروز شــاهد فقر 
مهارتی در کشورمان هستیم. کشور 
ایران بیش از هر زمــان دیگری به 
مهارت و تدبیر نیــاز دارد. با وجود 
اوضاع نابه ســامان اقتصــادی در 
کشــور و  افزایش نرخ بیکاری بین 
جوانان تحصیل کرده  متاسفانه هنوز 
مهارت آموزی چندان جدی گرفته 
نشــده اســت در حالی که  مهارت 
آموزی هنر تبدیل کــردن دانایی 
 به تواناییســت. انســان های ماهر 
می دانند که دانستن برای توانستن 
کافی نیست و این آگاهی برای رشد 

و تعالی کشور حیاتی است.
ششم مرداد ماه روز آموزش های فنی 
حرفه ای است. آموزش های فنی و 
حرفه  ای، آموزش  هایی هستند که 
انتظار می   رود دانش  آموختگان آن در 
زمان ورود به دنیای کار از سازگاری 
نسبی در مقایسه با دانش  آموختگان 
رشته  های نظری برخوردار باشند. 
به عبارت دیگر، این دانش  آموختگان 
باید توانایی الزم را برای اشــتغال 
داشته باشند. نیروی انسانی در اثر 
تربیت و آمــوزش می   تواند نگرش، 
دانش و مهارت الزم را به  دست آورد. 
به  همین علت، در اغلب کشورهای 
اروپایی و صنعتی بعد از دهه ۱۹۹۰م، 
توسعه صنعتی را در آموزش فنی و 
حرفه  ای می   دانند و در بهبود و رشد 

آن تأکید بسیار دارند.
 سازمان جهانی یونسکو در دفاع از 
آموزش های فنی حرفه ای و برای 
حفظ سیانت از این نوع آموزش ها در 
جهان تعریفی در سال ۱۹73راجع به 
این ماجرا داشته است. در این تعریف 
آمده : شاید بنیادی   ترین مانع در راه 
گسترش آموزش فنی در برخی از 
کشورهای در حال رشد، همان  گونه 
که در بسیاری از کشورهای پیشرفته 
نیز چنین است، وجود نگرش منفی 
بسیاری از افراد نسبت به این آموزش 
اســت. کار دســتی و فنی از قدیم 
به  مثابه کاری خوار و پســت و فقط 
درخور افراد بی  سواد در نظر گرفته 
شده است. درنتیجه، در بسیاری از 
کشور ها وضعی موجود است که در 
اثر آن درصد بزرگی از کســانی که 
دوره دبیرستان را به پایان می برند 
یا حتی فارغ  التحصیل دانشــگاه ها 
هســتند، صرفاً به ایــن دلیل که 
شــغل  های اداری کافی برای آنان 
وجود ندارد، بیکار می   مانند. روشن 
اســت که نمی   تــوان نگرش  ها را 
یک  شبه دگرگون کرد، اما با آموزش 
فنی به  عنوان عنصــر مکمل نظام 
آموزشی و با آگاه  سازی مردم نسبت 
به امکاناتی که آموزش فنی و حرفه  ای 
در اختیار افراد قرار می   دهد، تغییر 
نگرش   ها خیلی سریع انجام خواهد 

گرفت. 
البته طی سالیان متمادی و طوالنی 
و با دیدن نتایج این تفکر بسیاری از 
کشوهای در حال توسعه من جمله 
ایران به و گسترش آموزش های فنی 
حرفه ای روی آوردنــد. آموزش در 
زمان کم، با هزینه کم  برای منظور 
و مقصدی مشــخص. چــه لزومی 
دارد کســی که قرار اســت در یک 
کارگاه  مشغول به فعالیت شود تمام 
تخصص های الزم در مورد آن شغل 
را به صورت حرفه ای آموزش ببیند؟ 
بهتر نیست در زمینه ای که امکان 
فعالیت داریم یک متخصص باشیم تا 
اینکه در همه زمینه ها فعالیت کنیم، 
آن هم با تخصص های نصفه و نیمه 

که الجرم منجر به شکست شود؟!

اقتصاد استان
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بازنگریطرحهادیدر30روستایاردستانانجاممیشود
سرپرست بنیاد مسکن اردســتان گفت: با توجه به اینکه طرح های هادی هر ۱۰ سال باید بازنگری شود 

بازنگری طرح هادی در 3۰ روستای اردستان در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد.
سید ایمان فتوحی ظهر امروز)شنبه( در مراسم تجلیل دهیاران برتر شهرستان در بنیاد مسکن، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه طرح های هادی هر ۱۰ سال باید بازنگری شود بازنگری طرح هادی در 3۰ روستای اردستان 

در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد. تاکنون طرح بازنگری در 4 روستا انجام شده، 3 روستا در حال انجام است 
و مابقی نیز تا پایان سال آینده به اتمام می رسد.

وی با بیان اینکه در بازنگری طرح هادی روستایی توسعه همه جانبه پایدار منطبق با شرایط روز در روستا ها در نظر 
گرفته می شود، افزود: با توجه به جمعیت هر روستا میانگین 3۰ تا 4۰ میلیون هزینه بازنگری طرح روستا در نظر گرفته 

شده است.
سرپرست بنیاد مسکن اردستان گفت: اماکن جدید معیشتی، فضا های جدید آموزشی - ورزشی و بهداشتی - درمانی، گسترش روستا در 
بخش سکونتگاه های روستایی و رسیدگی به تخلفات و سیاست گذاری برای توسعه گردشگری و بوم گرایی از مهمترین برنامه هایی است که 

در بازنگری طرح هادی روستایی اجرا می شود.

گرمایهواتولیدمحصوالتدیمدرسمیرمراکاهشداد
 گرمای هوا و نباریدن باران بعد از بارش های خوب ماه فرورودین سال جاری ، باعث افت تولید محصوالت 

کشاورزی به ویژه تولیدات دیم در سمیرم شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم  اظهار داشت: عملکرد تولید محصول دیم در سمیرم به علت این 

عوامل و همچنین سرمازدگی مقطعی ابتدای سال جاری، پایین آمده است.
به گفته احمد تیموری، هر چند به نسبت سال گذشته که کل تولید دیم ما ۱۰ هزار هکتار بود هشت هزار 

هکتار بیشتر دیم کاری در کل منطقه داشته ایم، اما افت کیفیت با باال رفتن دمای هوا و بی بارشی های بعد از 
سیل و بارندگی های خوب بهاره را شاهد هستیم.

وی خاطر نشان کرد: عمده محصول دیم شهرستان جو و گندم است که برداشت آن آغاز شده و تا پایان مرداد نیز ادامه خواهد 
داشت. مدیر جهاد کشاورزی سمیرم درباره تولید سایر محصوالت باغی و زراعی این خطه تصریح کرد : سرمازدگی ابتدای امسال و عدم 

تلقیح ناشی از خشکسالی های یک دهه اخیر باعث کاهش تولید محصوالت شده بود اما انتظار داریم با وجود بارندگی های خوب، شاهد افزایش 
بیشتر تولید در بخش کشاورزی باشیم. وی کل باغ های سمیرم را ۲۵ تا ۲۶ هزار هکتار در سال های عادی قبل از خشکسالی برشمرد و افزود: 

۲هزار و ۵۰۰ هکتار از این سطح تا قبل از سال 7۵ خشک شد و یکهزار و ۸۰۰ هکتار نیز در سال زراعی ۹7-۹۸ خشک شده است.

کوثر بابایی
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

معاون وزیر صمت: 

خام فروشی مواد معدنی به نفع صنعت نیست

معاون امور معــادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در بازدید از غرفۀ فوالد مبارکه در 

نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید گفت: این 
وزارتخانه با خام فروشی موافق نیست و در سال رونق تولید حتما باید 
مواد معدنی را در داخل کشور به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر 

کنیم.
 

جعفر سرقینی، ضمن قدردانی از عملکرد مثبت این شرکت در افزایش تولید 
داخل و گسترش بازارهای صادراتی کشور، گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی 
در حوزۀ صنایع بزرگ کشور باید تداوم داشته باشد. اگر عمل به ساخت داخل 
پیگیری شود، صنعت کشور به خصوص صنایع معدنی و فوالدی، عالوه بر توسعه 

به ثبات هم خواهد رسید.
وی افــزود:  در چند ســال اخیر، وزارت صمــت اقداماتی بــرای جلوگیری از 
خام فروشــی مواد معدنی انجام داده که مهم ترین آن ایجاد محدودیت قانونی 
برای صادرات مواد خام معدنی بود و به این منظور معافیت های مالیاتی صادرات 
مواد خام معدنی برداشته شد؛ بدین ترتیب از طریق قانون و وضع عوارِض حداقل ۵ 

درصدی بر صادرات مواد خام برای سال ۹7 و ۸ درصد برای امسال و ۱۰ درصد برای 
سال آینده، خام فروشی کنترل شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنــی وزارت صمت با اعالم این کــه در بحث مواد 
اولیه در صنعت فوالد راهکارهای مناســبی در پیش گرفته شــده اســت، گفت: 
برای تولید فوالد موردنیاز، بــه حداقل ۱4۰ میلیون تن ســنگ آهن نیاز داریم و 
تأمین آن یکی از مشکالت اصلی ماست. برای حل این مشکل یا باید ذخایر جدید 
کشف کنیم یا واردات انجام دهیم؛ به عبارت دیگر صادرات سنگ آهن اآلن به نفع 
کشــور نیست.ســرقینی در ادامه گفت: پیش از این، تولید هر تن فوالد در کشور 
 ۱۰۰ دالر هزینۀ ارزی داشــت که ســال گذشــته این میزان به ۸۰ دالر کاهش 

یافت.
وی با اشــاره به الکترود گرافیتی و فروآلیاژها به عنوان منابع و مواد ارزبر و افزایش 
نرخ آن ها تصریح کرد: باید به جایی برسیم که صادرات زیاد و واردات کمی داشته 
باشیم؛ همچنان که آلمان ۱۲۰۰ میلیارد دالر صادرات و ۲۰۰ تا 3۰۰ میلیارد دالر 

واردات دارد. اخبار اصفهان
خـــبــــر

    

وی با اشاره به تشکیل ستاد بازسازی 
در اصفهان پس از ســیل های بهاره 
امسال در اســتان از جمله فریدونشــهر، فریدن، سمیرم، 
بویین میاندشت و چادگان، اظهار داشت: ۲۸۰ میلیارد ریال 
تســهیالت کم بهره و ۱۵۰ میلیارد ریال کمک بالعوض به 
منظور بهره برداری یکهزار و یکصد خانواده برای بازسازی 

واحدهای مسکونی سیل زده ابالغ شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان بــا بیان اینکه از 
این تعداد، 44۱ واحد مســکونی در سمیرم، ۱۵۲ واحد در 
فریدونشهر و ۱34 واحد در فریدن است، اضافه کرد: بنیاد 
مســکن به مرور زمان واحدهای مسکونی سیل زده را برای 
دریافت این تسهیالت و کمک های بالعوض به بانک های 

عامل معرفی می کند.
شیشــه فروش با اشــاره به کمک رهبر معظــم انقالب به 
خانوارهای خسارت دیده از سیل، خاطرنشان کرد: برای هر 
خانوار ۱۶۰ کیسه سیمان رایگان از سوی رهبر معظم انقالب 

و بنیاد مستضعفان اختصاص پیدا کرد.
وی ادامه داد: برای جبران خســارت های بخش کشاورزی 
سیل در اســتان اصفهان نیز 3۰۰ میلیارد ریال به صورت 

تســهیالت و ۱۵۰ میلیارد ریال به صورت کمک بالعوض 
ابالغ شد.

در پی بارش های بهاره و جاری شــدن سیل بخش هایی از 
مناطق جنوبی و سمیرم، بخش شرقی همچون دهستان های 
بهارستان و کوهستان، جبل، کوهپایه، خورو بیابانک و نائین 
و شهرستان های غرب استان اصفهان از جمله فریدونشهر، 

فریدن، بویین میاندشت و چادگان آسیب دیدند.
مدیریت بحران استانداری اصفهان، خسارت حاصل از سیل 

بهاره امسال در این استان را بیش از پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد 
ریال اعالم کرد. 

شیشه فروش همچنین با بیان اینکه اصفهان از آبان سال ۹۶ 
به دنبال زلزله کرمانشاه با تشکیل ستاد معین مدیریت بحران 
در شهر سر پل ذهاب، مسئول بازسازی و تعمیرات اساسی 
۱۱ هزار و ۶۹۸ واحد مســکونی شد، اظهار داشت: تا کنون 
از این واحدها، سه هزار و ۲۰۰ واحد با پیشرفت ۹۰ درصد 

احداث و 7۰۱ واحد مقاوم سازی شده است.
پس از زلزله هفت ریشتری اســتان کرمانشاه در سال ۹۶ 
، اســتان اصفهان به عنوان معین بازســازی سرپل ذهاب 

انتخاب شد.
شیشه فروش با اشــاره به اینکه اصفهان پس از سیل های 
بهاره امسال در شهر پل دختر و ۱۱ روستای استان لرستان 
نیز مسئول بازسازی واحدهای مسکونی سیل زده شد، افزود: 
تا کنون ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی با پیشرفت ۹۰ درصد 
تعمیر و 4۵۰ واحد با پیشرفت ۶۰ درصد احداث شده است.

پس از سیالب مهیب و طغیان رودخانه ها در فروردین امسال 
در بسیاری از استان ها، بازســازی مناطق سیلزده لرستان 

توسط پنج استان معین از جمله اصفهان انجام می شود. 

۸۸0میلیاردریالبرایجبرانخسارتسیلاصفهانابالغشد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۸۸0 میلیارد ریال تسهیالت و کمک بالعوض برای جبران خسارت سیل اصفهان در بخش های کشاورزی و 

مسکونی در سال جاری ابالغ شد.
منصور شیشه فروش افزود: از این میزان اعتبار، ۴۵0 میلیارد ریال برای جبران خسارت های کشاورزی و ۴۳0 میلیارد ریال برای احداث و بازسازی واحدهای مسکونی 

سیل زده است.

ایرنا
خـــبــــر

همان طور که بازار سکه و 
ارز بر اقتصاد کشور تأثیر 

گذاشت به مراتب در 
قیمت خانه و مسکن نیز 

تأثیرگذار بوده است.

اوضاع مسکن در هیجانات بازار ؛   

نوساناتقیمتیکهمستأجراناصفهانیرامتضررمیکند

رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: هیچ برخوردی 
با کسانی که قیمت های حبابی وضع می کردند صورت نگرفت، 
چون هیچ قانونی برای تعیین قیمت اجــاره خانه ها از طرف 

قانون گذار وجود ندارد.
رسول جهانگیری اظهار داشت: افزایش بیش از حد و تصاعدی 
قیمت مسکن بر اســاس هیجانات بازار بوده است که شاهد 
قیمت های غیر منطقی و حبابی بودیم، این در حالی است که 
افزایش قیمت طال و ارز بر قیمت های حبابی مسکن بی تأثیر 

نبوده است.

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     از طرف قانون هیچ برخوردی با کسانی که قیمت های حبابی وضع می کردند صورت نگرفت، چون هیچ قانونی برای تعیین قیمت اجاره خانه ها از طرف قانون گذار وجود ندارد.

 بایدها و نبایدهای تشکیل
 »استان اصفهان شمالی«

طرح تشکیل استان اصفهان شمالی منتقدان و 
طرفداران خود را دارد اما در این میان این سؤال 
مطرح می شود که در زمان کنونی ایجاد تشکیالت جدید به سود کشور 

خواهد بود یا خیر؟ 
طرح تشکیل استان اصفهان شمالی، شش ماه است که به طور جدی در مجلس 
و در کمیسیون شوراهای این نهاد انتخابی مطرح شده است. این طرح با 33 امضا 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. به گفته نماینده کاشان »طرح تشکیل استان 
اصفهان شمالی بر اساس یک پژوهش، حدود دو سال پیش توسط 4۶ نماینده 
به مرکز پژوهش های مجلس داده شد.« طرفداران تصویب این طرح معتقدند 
موضوع مهم در این میان بحث بوروکراسی اداری است که در استان اصفهان 
مشکالت اداری و مراجعات مردم به ادارات چالش هایی را به وجود آورده است 

که حتی مدیران استانی هم از این مشکل گالیه مند هستند.
همچنین افزایش رفاه اجتماعی یکی دیگر از دالیل پیشنهادی طرح استان 
اصفهان شمالی اســت. آن ها معتقدند یک اســتاندار، ۲۰ شهرستان در زیر 
مجموعه خود دارد که حتی در طول یک سال هم نمی تواند برای یک بار به آنجا 

سرکشی کند، در صورتی که با کوچک شدن استان، این اتفاق خواهد افتاد.
برای بررسی بیشتر این موضوع و آیا اینکه طرح تشکیل استان اصفهان شمالی تا 
چه حد کارشناسی شده و علمی است، با رسول زرگرپور- استاندار اسبق اصفهان 
که از سال ۱3۹۲ تا ۱3۹۶ در این سمت بوده است به گفت وگو پرداخته ایم  که 

در ادامه می خوانید:

    طرح تشکیل استان جدید، مغایر با اصل 7۵ قانون اساسی است
زرگرپور، اظهار کرد: این موضوع را از بُعد شکلی و حقوقی، اجتماعی و سیاسی 
و اجرایی می توان مورد بررسی قرار داد. از نظر بعد حقوقی طرح تشکیل استان 
اصفهان شمالی مغایر با اصل 7۵ قانون اساسی اســت چرا که ایجاد هرگونه 
تشکیالت جدید هزینه هایی را برای دولت خواهد داشت. مخصوصاً تشکیل 
یک استان نیاز به ارتقا تشکیالتی و ساختاری و استخدام نیروهای جدید دارد 
و این برای دولت هزینه هایی در پی خواهد داشت و مجلس بر اساس اصل 7۵ 
قانون اساسی نمی تواند طرحی را تصویب کند که برای دولت هزینه داشته باشد.

وی افزود: اگر دولت این پیشنهاد را خود به مجلس ببرد و اصل تأمین هزینه را 
قبول کند، اوضاع فرق می کند. بنابراین هیچ موقع در کشور اجازه تشکیالت 
جدید از طریق مجلس و طرح نتوانســته به نتیجه برسد چرا که حتی اگر بر 
فرض در کمیسیون هم تصویب شود به شورای نگهبان خواهد رفت و این شورا، 
مصوبه مجلس را مغایر با اصل 7۵ قانون اساسی تشخیص خواهد داد و آن را 

رد خواهد کرد.

    نباید چنین طرح های را بین مردم مطرح کرد
استاندار اسبق اصفهان تصریح کرد: موضوع دوم بحث های اجتماعی و سیاسی 
چنین طرحی است. در چهار سالی که بنده استاندار اصفهان بودم در آغاز کارم 
به دوستان کاشان که معموالً از عناصر سیاسی هم هستند پیشنهاد کردم که 
پیگیری این مسائل و تشکیل استان جدید را از طریق مراجع قانونی و حقوقی 
دنبال کنند و موضوع را در بین مردم طرح نکنند که سبب ایجاد مشکل شود. 
زمانی که بنده معاون عمرانی وزیر کشور بودم سابقه چنین موضوعی را در استان 
قزوین قبل از اینکه این استان تشکیل شود داشتیم که مجلس با آن موافقت 

نکرد، اما چون بین مردم مطرح شده بود سبب ایجاد تشنج در منطقه شد.
زرگرپور گفت: باید بررسی کنیم که مشکالت شهرستان کاشان چیست که 
خواهان استان شدن این منطقه هستند. خودشان می گویند »با مرکز استان 
۲۰۰ کیلومتر فاصله داریم«، اگر اینگونه است خور و بیابانک هم 4۰۰ کیلومتر 
با مرکز استان فاصله دارد و این دلیل نمی شود. باز هم گفتند »که مسئوالن 
استان اصفهان مشکالت ما را پیگیری نمی کنند«، در جواب گفتیم »شما بیایید 
احصا کنید کدام مسائل را حل نمی کنند، ما می آییم اختیار این مراکز را به شما 

می دهیم تا در شهرستان این مسائل را بتوانید حل کنید«.
وی در همین خصوص ادامه داد: آقایان یک سری پیشنهاد هایی را دادند و از 
جمله گفتند کمیسیون ماده پنج در کاشان تشــکیل شود و ما هم بخشی از 
اختیارات را به آن ها دادیم. مثاًل مجوزهایی را که صنعت می دهد در کاشــان 
تشکیل شــود و آن مواردی را که قانون اجازه می داد مجوزهایش را دادیم. به 
عنوان مثال در بحث اقتصاد مقاومتی پایین ترین تشکیالت، تشکیل کمیسیون 
اقتصاد مقاومتی در استان بود که برای نخستین بار تشکیل کمیسیون اقتصاد 

مقاومتی را در شهرستان تصویب کردیم.

انرژی

ایسنا
خـــبــــر

وی افزود: همان طور که 
بازار سکه و ارز بر اقتصاد 
کشور تأثیر گذاشت به 
مراتــب در قیمت خانه 
و مسکن نیز تأثیرگذار 
بوده که این اثرگذاری 
مربوط به عوامل ساخت 
و ساز و بسیاری از قسمت هایی است 
که مواد اولیه آن ها از خارج از کشور 

تهیه و وارد می شود.
رئیس اتحادیــه مشــاوران امالک 
اصفهــان با امید به ثبــات قیمت در 
بازار ارز بیان کــرد: پیش بینی ما این 
اســت که اگر روال ثبات بازار سکه و 
ارز به همین ترتیــب ادامه پیدا کند، 
طــی دو مــاه آینده شــاهد کاهش 
قیمت مســکن خواهیم بود، اما باید 

در نظر داشت که بازار مسکن از لحاظ 
 روحی و روانی هم تحــت تأثیر قرار 

می گیرد.
وی با اشــاره به این موضــوع که در 
نوسانات قیمت مسکن، مستأجران 
بیشترین ضرر را کردند، گفت: از طرف 
قانون هیچ برخوردی با کســانی که 
قیمت های حبابی وضــع می کردند 

صورت نگرفت، چون هیــچ قانونی 
برای تعییــن قیمت اجــاره خانه ها 
از طــرف قانون گذار وجــود ندارد و 
تعیین اجاره بهای خانه ها بر اســاس 
میل و عالقه صاحــب خانه ها انجام 
می شود که این موضوع نیز بر اساس 
 عرضــه و تقاضــای جامعه شــکل

 می گیرد.

جهانگیری ادامه داد: ما اعتقادمان بر 
این اســت که اگر دولت درصدد رفع 
ایرادات سیاست کد رهگیری که در 
سال های پیش اعمال می شد برآید و 
تمام قراردادهای امالکی را در سامانه 
ثبت کند می توانیم شاهد بهبود وضع 
قیمت مســکن و اجاره بهای خانه ها 

باشیم.



آموزش مدیران 
تاسیسات گردشگری 

الزامی شد
مدیرکل دفتر آمــوزش و مطالعات 
گردشگری از تعریف دوره آموزشی 
جدید در گردشگری خبر داد و گفت: 
دســتورالعمل اجرایــی راه اندازی 
دوره کوتاه مدت »مدیریت عمومی 
تاسیســات گردشــگری« از سوی 
ریاست ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به ادارات 

کل ۳۱ استان کشور ابالغ شد.
زاهد شــفیعی توضیــح داد: دوره 
»مدیریــت عمومــی تاسیســات 
گردشگری« با هدف تربیت نیروی 
انســانی متخصص بــرای مدیریت 
انواع مختلف تاسیسات گردشگری 
و به عنوان یکی از شرایط الزم برای 
دریافت کارت مدیریت، بر اســاس 
دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید 
کارت مدیران تاسیسات گردشگری، 

طراحی شده است.
وی با بیان این که مخاطبان این دوره، 
متقاضیان دریافــت کارت مدیریت 
برای انواع تاسیســات گردشگری و 
عالقه مندان به آشنایی با این حوزه 
هستند، افزود: از این پس گذراندن 
دوره مــورد نظر بــرای متقاضیان 
حضــور در دوره هــای مدیریــت 
تخصصی تاسیســات گردشــگری 

الزامی است.

بهترین راهکار خانگی 
برای رفع چین و 

چروک پیشانی

خطوط اخم روی پیشانی دیگر فقط 
مربوط به سن و سال نیستند. پس به 
احتمال زیاد حتما خوشحال خواهید 
شــد اگر بدانید می توانید در خانه نیز 
به راحتــی این کار را انجــام دهید. با 
چند قطره روغن نارگیــل ارگانیک، 
پیشانی و صورت خود را به مدت چند 
دقیقه ماساژ دهید تا روغن به خوبی 
توسط پوست جذب شود. این کار را هر 
شب پیش از خواب انجام دهید.روغن 
نارگیل، پوست را مرطوب کرده و آن 
را سالم و شــاداب نگه می دارد. روغن 
نارگیل حاوی آنتی اکســیدان هایی 
است که می توانند رادیکال های آزاد 
را از بین ببرنــد. رادیکال های آزاد در 
پوســت تجمع می کنند و طراوت آن 
را می گیرند و منجر به تشکیل چین و 
چروک می شوند. روغن نارگیل، این 
رادیکال های آزاد را به طور موثر حذف 
کرده و بعد از مدتی استفاده ی مداوم، 

خطوط را برطرف می نماید.

هاستل یک مکان متفاوت 
از هتل و مسافرخانه است 
کــه تجربــه ای جدید در 
سفر را برای شما به ارمغان 
مــی آورد. در هاســتل ها، 
تعداد افــرادی که در یک 
اتاق ساکن می شــوند، از 
هتل و مسافرخانه بیشتر است و ممکن 
اســت حتی با افرادی غریبه، هم اتاقی 

شوید.
هرچند این موضوع در نگاه اول چندان 
جذاب نیســت، اما این تجربه گروهی 
برای بسیاری از مســافران به نکته ای 
مثبت در ســفر تبدیل شده است. البته 
این موضوع را در نظر بگیرید که در اغلب 
موارد، تنها یک یا دو تخت هاســتل ها 
اجاره می رود و معموالً با یک اتاق کاماًل 

پر، روبرو نخواهید شد.
هزینه پایین ســفر، در کنــار امکانات 
شخصی مناســب باعث شده تا هاستل 

به بهتریــن گزینه برای بــک پکر ها و 
گردشگرانی تبدیل شود که قصد دارند 

هزینه های سفر خود را کاهش دهند. 
هاســتل یک هتل ارزان قیمت اســت 
که شــباهت زیادی بــه مهمان پذیر و 
پانســیون دارد. البتــه تفاوت هایی نیز 
وجود دارد که تجربه استفاده از هاستل 
را، منحصربه فرد می کند. در هاستل ها 
هر مسافر یک تخت دارد که معموالً در 

اتاق های ۲ تا ۸ تختی قرار می گیرند.
هرچند نمی توان قانونــی ثابت را برای 
هاســتل ها در نظر گرفت، اما در اغلب 
موارد، سرویس بهداشتی و حمام، بین 
اتاق ها مشترک اســت. در واقع همین 
اشتراک در اتاق و ســرویس بهداشتی 
باعث شده تا هزینه های یک هتل، بین 

مهمان های یک هاستل، تقسیم شود.
این موضوع را در نظــر بگیرید که اگر 
به صورت گروهی سفر می کنید، اجاره 
چندین تخت در یک هاستل می تواند 
عالوه بر کاهش هزینه ســفر، تجربه ای 
به یادماندنــی را نیز برای شــما پدید 
بیاورد. در ســفر های شــخصی نیز با 
اشــخاصی جدید آشــنا خواهید شد و 
اطالعات عمومی بهتری از محل ســفر 

دریافت خواهید کرد.
در اغلب موارد، تیم مدیریتی هاستل ها 
بســیار صمیمی هســتند و حس یک 
تجربه گروهی را به شما منتقل می کنند. 
در هاســتل ها خبری از پیشخدمت و 
رستوران نیست و معموالً یک آشپزخانه 

مجهــز و البتــه مشــترک، در اختیار 
مسافران قرار داده می شود.

فواید هاستل
عالوه بر کاهش هزینه ها که پیش ازاین 
به آن اشاره شد، هاستل ها فوایدی دارند 
که می توان به آن پرداخت. بســیاری از 
افراد از محیط خشک و رسمی هتل ها 
فراری هســتند و بــه دنبــال مکانی 
می گردند که بیشترین شباهت را به یک 

تجربه گروهی، اما خانگی داشته باشد.
در هاســتل ها می توانیــد بــا کاهش 
هزینه ها، مدت بیشــتری را در ســفر 
باشــید. همین موضوع باعث شده که 
در ســفر های بین المللی، هاســتل به 
گزینه ای امن و مناســب تبدیل شود. 
این موضوع را در نظر بگیرید که اغلب 
هاستل ها بسیار تمیز هستند و در عمل 

تفاوت چندانی با یک هتل ندارد.
درست مثل مکان های اقامتی لوکس، 
هاســتل ها نیز در نزدیکــی محل های 
توریستی، بازار و بســیاری مکان های 
تفریحی قرار دارند. تعدادی از هاستل ها، 
اتاق هــای خصوصی را نیــز در اختیار 
مسافران قرار می دهند که البته هزینه ای 
بیشتر را به شــما تحمیل خواهد کرد. 
یک اتاق خصوصی در هاستل، شباهت 
زیادی به اتــاق یک هتــل دارد، با این 
تفاوت که از حمام و ســرویس، خبری 

نیست.
امکانــات گروهــی مثل آشــپزخانه و 
سیستم شستشو لباس نیز وجود دارد 

که خود شــخص باید برای استفاده از 
آن اقدام کند. معموالً یک صبحانه ساده 
نیز در هاستل ها سرو می شود که انتظار 

چندانی نباید از آن داشت.
مشکالت هاستل

شــاید مهمترین ایراد یک هاســتل، 
کمبود امنیــت آن در مقابل یک هتل 
مجهز باشــد. هرچند مدیریت صحیح 
در یک هاستل می تواند این مشکالت را 
به حداقل برساند. به عنوان یک توصیه 
کلی در سفر، بهتر است از حمل وسایل 
با ارزش خودداری کنید و این موضوع 
در استفاده از هاستل نیز صدق می کند.

تجربه هــای مشــترک مثــل حمام و 
آشپزخانه نیز در بعضی موارد، مشکالتی 
را منجر خواهد شــد که بــا صبوری و 
تجربه بیشتر در استفاده از این سرویس 
متفاوت، می توان آن ها را پشــت ســر 

گذاشت.
هاستل در ایران

مفهوم کلی هاستل در ایران، یک روش 
جدید اقامتی به حســاب می آید که نه 
مسافران اطالعات چندانی از آن دارند و 
نه حتی دست اندرکاران آن، تجربه الزم 

را در این زمینه کسب کرده اند.
از سوی دیگر شــاید عبارت هاستل در 

ایران، مفهومی جدید باشد، اما این روش 
از سفر، شباهت زیادی به کاروانسرا های 
قدیمی ایرانی دارد. هاستل های زیادی 
در ایــران وجود ندارد و بیــش از نیمی 
از آن ها نیز تنها به مســافران خارجی، 

خدمات ارائه می دهند.
با تمام این کمبودها، هنوز هم می توانید 
در ایران، یک هاســتل مناسب را برای 
سفر و اقامت پیدا کنید. تجربه شخصی 
مسافران نشــان می دهد که هاستل ها 
در ایران از پانســیون ها و مسافرخانه ها 
تمیزتر هستند و صمیمیت بیشتری در 

این مکان ها وجود دارد.

گرسنه خرید نکنید
کافی است زمانی که گرسنه 
هستید وارد ســوپرمارکت 
شوید تا فقط چشــم تان به 
دنبــال قفســه های کیک و 
بیسکویت باشد و انواع و اقسام 
آن ها را بخرید. در واقع خودتان 
هم می دانید خریدی که در زمان گرسنگی 
انجام می دهید، نیاز واقعی تان نیست و بدون 
شک بعد از سیر شدن، از این که صبر نکردید 
تا زمان ناهار و شام برسد و خودتان را با کیک 
سیر کردید، پشیمان می شوید؛ خریدی که 
می تواند هزینه زیادی به ســبدتان اضافه 
کند و در عوض چیزی هم به داشته هایتان 

اضافه نکند.
فهرست بنویسید

به نظر ما بهتر است پیش از خرید، نیاز های 
آشپزخانه تان را یادداشت کنید و بنویسید 

که برای هفته اخیر )یــا دو هفته پیش رو( 
چه چیز هایی کم دارید و باید آن ها را تهیه 
کنید. شما که خبر از یخچال و کابینت های 
خانه تان دارید، می توانید بهترین تشخیص 
را برای خرید داشته باشید؛ بنابراین با تهیه 
کردن فهرستی از مایحتاج غذایی خانه تان، 
کامال آگاهانه وارد فروشگاه می شوید و سراغ 
قفســه های مورد نیازتان می روید و خرید 

می کنید.
تنقالت باارزش جایگزین کنید

اگر بچه هایتان به چیپس و پفک عالقه دارند، 
خب حق دارند؛ چون از بچگی آن را خورده اند 
و خوشمزگی اش به مذاق شان خوش آمده. 
بهتر اســت از روز اول در ســبد خریدتان، 
تنقالتی به همان خــوش آب و رنگی، اما با 
جایگاه غذایی ارزشمندتر جایگزین کنید 
تا خوراکی هایی مانند چیپــس و پفک از 
فهرســت تان حذف شــوند و نبود این نوع 

خرید ها در خانه، برای بچه ها عادی شود.
کل فروشگاه را نگردید

بهتر اســت مطابق با فهرستی که در دست 
دارید در فروشگاه بگردید و دور گشت و گذار 
در فروشگاه را خط بکشید. این اتفاق خیلی 
طبیعی است که در حین قدم زدن در طول 
فروشگاه، چیز هایی می بینید که به نظرتان 
جالب اســت، ولی آنقدر مهم نبوده اند که 
شما در فهرستتان آن را بنویسید. طبیعتا، 
این گشــت و گذار بدون توجه به فهرست 
نیاز های اصلی خانه تان، خرج های اضافه تری 
روی دســتتان می گذارد که ممکن است 
بعد از بیرون آمدن از فروشگاه، از خریدتان 

پشیمان شوید.
مقایسه کنید

توصیه ما به شما این است که به محض دیدن 
کاالی مورد نظرتان، آن را برندارید؛ ممکن 
است گزینه های بهتری پیش رویتان وجود 
داشته باشــد. به قیمت و حجم موادی که 
می خرید دقت و آن ها را با هم مقایسه کنید. 
در خیلی از موارد، کاال هایی در ابعاد بزرگ، 
قیمت مناسبت تری نسبت به سایز کوچک 
و مقدار کمتر آن دارند که خرید آن کاالی 

بزرگ تر به صرفه تر است.
سبزی بخرید

به نظر می رسد این نکته بیشتر توصیه ا ی 
برای سالمت محسوب می شود تا اقتصادی؛ 
اما این طور نیست. در واقع فارغ از این موضوع 
که ســبزیجات را حتما در سبد غذایی تان 
داشته باشید، پیشنهاد ما این است که سبزی 
خوردن را به صورت دسته ای و البته روزانه 
بخرید. درست است که باید به خاطر پاک 
بودن و دسته بندی اش، کمی بیشتر هزینه 
کنید )آن هم به صــورت خیلی جزئی(، اما 
برای وقت و انرژی تــان در قبال پاک کردن 
چند کیلو ســبزی، ارزش قائل شده اید و از 
همه مهم تر این که ســبزی تــازه آن روز را 
می خورید. گاهی وقت ها الزم اســت برای 
وقت و انرژی و ســالمت تان، کمی بیشتر 

هزینه کنید.
به اندازه میوه بخرید

میوه خریدن از آن خرید هایی است که باید 
تعداد افراد خانــواده را در نظر بگیرید و بعد 
خرید کنید. اصال هم فکر نکنید که دانه ای 

برداشتن میوه ها زشت است و فروشنده یا 
مردم راجع به شما چه فکر می کنند. البته 
تازگی ها دانه ای خریدن میــوه بین مردم 
بیشتر مرسوم شده، اما بهتر است شما هم 
این رسم را بیشتر ترویج کنید؛ این طوری 
هم هزینه تان به اندازه می شود، هم مجبور 
نیستید در آخر هفته کلی میوه خورده نشده 
و له را دور بریزید یا در بهترین حالت تبدیل 

به لواشک یا مربایشان کنید.
محصوالت کم چرب لبنی بخرید

ســعی کنید برای خرید محصوالت لبنی 
مثل شیر و ماست و خامه، کم چرب هایش را 
جایگزین همه پرچرب هایتان بکنید. از آنجا 
که قیمت محصوالت کم چرب کمی ارزان تر 
از نمونه پرچرب همان کاالست، با یک تیر 

دو نشــان زده اید؛ هم هوای سالمت تان را 
داشــته اید و هم هزینه خریدتان )البته به 
مقدار بسیار جزئی( پایین آمده است. نگران 
طعم و مزه اش هم نباشید که به شما اطمینان 
می دهیم تفاوت طعم شان آن قدر نامحسوس 
است که بتوانید سالمت و ارزان بودنش را به 

طعمش ترجیح بدهید.
روزانه نان بخرید

بستگی به میزان مصرفتان، نان یک روزتان 
را بخرید و برای روز بعد دوباره آن را به صورت 
تازه تهیه کنید. با خرید چنــد نان به طور 
همزمان، هم به خودتــان برای خوردن نان 
مانده ظلم کرده اید و هم بعد از گذشت چند 
روز می بینید که مجبورید قسمت زیادی از 
همان نان ها را کنار بگذارید، در حالی که برای 

چند نان هزینه کرده اید. به نظر می رسد روال 
خوب برای خرید نان این است که یک نان 
می تواند جوابگوی یک شام سبک و صبحانه 

فردا باشد و دوباره فردا عصر نان تازه بخرید.
حواستان به تاریخ باشد

بین تاریخ تولیــد و تاریخ انقضای یک کاال، 
تاریخ انقضا آن چیزی است که مردم بیشتر از 
همه به آن توجه می کنند در صورتی که تاریخ 
تولید هم می تواند در خرید درست، تاثیرگذار 
باشد.درست است ماستی که تاریخ انقضایش 
برای پس فرداست سالم و قابل خوردن است، 
اما بهترین خرید، خرید کاالیی در روز تولید 
اســت.این طوری تا تاریخ انقضا چند روزی 
وقت دارید و بعد از گذشــت یک یا دو روز، 

مجبور به خرید دوباره ماست نیستید. 

 هاستل ها، بهترین گزینه برای سفرهای اقتصادی

10 نکته برای پرکردن مقرون به صرفه یخچال خانه

 اگر به صورت 
گروهی سفر 

می کنید، اجاره 
چندین تخت 

در یک هاستل 
می تواند عالوه 

بر کاهش هزینه 
سفر، تجربه ای 

به یادماندنی را نیز 
برای شما پدید 

بیاورد.

بستگی به میزان 
مصرفتان، نان یک 

روزتان را بخرید و برای 
روز بعد دوباره آن را به 

صورت تازه تهیه کنید. 

اگر در حال برنامه ریزی یک ســفر هستید، اولین 
پرسشــی که بعد از انتخاب مقصد بــا آن روبرو 
می شوید، محل اقامت اســت. محل اقامت در سفر 
باید با هزینه ها و کیفیت مورد نظر مسافران هماهنگ 
باشــد. اگر قصد صرفه جویی در هزینه های سفر را 
دارید و می خواهید با گزینه ای مناسب به نام هاستل 
آشنا شوید، مطالعه این مطلب می تواند به شما کمک 

کند.

این گزارش راهنمایی برای خرید های آشــپزخانه 
شماست که به طور مستقیم به جیب و از همه مهم تر به 
سالمت جسمی تان ارتباط دارد. رعایت نکات درست 
هنگام خرید کردن، هم حال روحی تان را بابت مدیریت 
هزینه هایتــان خوب و هم ســالمتی تان را تضمین 
می کند که هرچه هست از خورد و خوراک است. فقط 
امیدواریم وقتی وارد فروشگاه می شوید و چشمتان 
به زرق و برق های مواد غذایی داخل طبقات می افتاد، 
به تمام تصمیماتی که گرفته اید پشت پا نزنید و سبد 
خریدتان را به خواسته های لحظه ای تان نسپارید که 

پشیمان خواهید شد.
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واکنش به مصوبه ای که بازدید از موزه ها را 5 برابر گران کرد
رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران از ۵ برابر شدن نرخ ورودی موزه ها انتقاد کرد و 
گفت: این افزاش یکباره، غیرمنطقی و به لحاظ روانی غیرقابل تحمل است. ابراهیم پور فرج 
ـ رییس جامعه تورگردانان ایرانـ  در واکنش به این مصوبه گفت: درست است که ارزش آثار 
تمدنی و تاریخی ایران کم نظیر است اما کیفیت موزه ها و مجموعه های تاریخی ما دقیقا با 
کدام کشورها مقایسه شده اند که احساس می کنیم ارزان تر هستند و از قافله عقب مانده ایم 

و باید به نرخ جهانی ورودی موزه ها نزدیک شویم.
وی افزود: مساله این است که ما فقط قیمت موزه هایمان را با کشورهای دیگر همچون فرانسه 
مقایسه می کنیم اما سوال از تصمیم گیران این اســت آیا خدمات موزه ها و مجموعه های 
تاریخی ما هم شبیه کشورهایی است که با آن ها قیاس شده ایم که حاال قصد کرده ایم نرخ 
بلیت موزه هایمان را به آن ها شبیه کنیم. آیا خدمات دیگرمان شبیه آن ها است که موقع 
تعیین قیمت به استانداردهای دیگر کشــورها نگاه می کنیم. همه کارها را در گردشگری 
درست کرده ایم فقط همین ورودی موزه ها مانده بود که باید نرخ اش را سر و سامان می دادیم.

او اضافه کرد: صرف نظر از این که اتفاقا موزه ها در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا رایگان 
هستند، اگر خودمان را با کشوری مثل فرانسه مقایسه می کنیم باید بدانیم در این کشور هم 
بلیت فقط یکسری از موزه ها حدود ۱۰ یورو قیمت دارد، سایر موزه ها ارزان تر هستند. چنین 

فاصله قیمتی هم بین بازدیدکننده داخلی و خارجی وجود ندارد.
پورفرج معتقد است: بهای جدید نرخ سفر به ایران را گران می کند، هرچند برخی معتقدند 
با این همه افزایش، قیمت موزه ها به ۱۰ دالر هم نرســیده است. اما فرض کنید با همین 
شرایط ۳۰ نفر بخواهند از تخت جمشید بازدید کنند، قیمت بلیت آن ها سه میلیون تومان 
می شود اگر این گروه روزی ۵ بازدید داشته باشد، دست کم باید روزانه ۱۵میلیون تومان برای 
ورودی ها درنظر گرفت. استداللشان چیست که می گویند افزایش تعرفه  موزه در قیمت تور 
ایران نمی تواند تاثیری داشته باشد. رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان به شیوه و زمان 
اعالم این مصوبه نیز معترض شــد و گفت: افزایش این تعرفه درست زمانی اعالم شده که 
آژانس ها تورهای پاییز، زمستان و حتی بهار آینده را از قبل و با قیمت مشخص فروخته اند. 
عجیب است که متولیان، به وقت ارائه این طرح از چنین مساله ای و وضعیت فروش تورهای 

ایران آگاه نبودند. وی افزود:  درست نیست هر زمان 
خواســتیم مصوبه ای صادر کنیم که این صنعت 
کم رمــق را تحت تاثیر قرار دهد. نمی شــود که 
یک مرتبه ۲۰ هزار تومان را به ۱۰۰ هزار تومان 
تبدیل کنیم. از نظر روانی غیرقابل تحمل است، 
به خصوص بــرای راهنماهــای خارجی که هر 

ســال چند نوبت با گروه به ایران سفر می کنند، 
آن ها متوجه ایــن تغییرات و فاصلــه نرخ ورودی 

بازدیکنندگان خارجی و ایرانی می شوند. برای آن ها 
هیچ وقت این فاصله توجیه نداشته اســت، چه برسد به 

حاال که یک باره قیمت را ۵ برابر کرده اند. دقت کنیم به مسائلی که 
در گردشگری بازدارنده است. تجربه نشان می دهد گردشگر با این افزایش یک باره 

قیمت، توجیه نخواهد شد.

نحوه استفاده از فرش و قالی در دکوراسیون خانه
استفاده از فرش در دکوراسیون خانه روش موثر و آسانی است برای تغییر اتمسفر 
خانه. قالی ها ،کف خانه را گرم و نرم می کنند و کفپوش مناسبی برای بازی بچه ها 
هستند. تنوع در طرح و نقش قالی ها انتخاب قالی مناسب برای اتاق شما را آسان 
کرده است. قالی ها در طرح های مدرن، زیبا، ظریف و تزئینی موجود هستند و 

می توانند جنبه های شخصیتی شما را در خانه جلوه دهند.
قالی راه راه

قالی راه راه طول یا عرض فضا را بیشتر از آنچه هست نشــان می دهند و درنتیجه فضا را 
بزرگتر جلوه می دهند. قالی های راه راه جدید جلوه زیبایی به اتاق می دهند و آن را بزرگتر 

نشان می دهند.
قالی طرحدار

قالی طرحدار جلوه و نقش و نگار به اتاق می بخشــد. استفاده از رنگ هایی که با رنگ اثاث 
خانه هماهنگ باشد، جلوه مدرن و شــیک به خانه می دهد و احســاس راحتی و گرمی 

می بخشد.
قالی مستطیل

قالی مســتطیلی برای ایجاد فاصله بین دو قســمت مختلف اتاق مناسب است. مثال این 
قالی برای ورودی خانه استفاده می شود. قالی های بافت ضخیم، نرم و در عین حال بادوام 

هستند.
قالی بافت

قالی های ابریشمی بهترین انتخاب برای مبلمان نرم همچون صندلی های پشمی هستند. 
رنگ روشن آنها می تواند دیوار تاکیدی را بیشتر نشان دهد و می تواند تم اتاق را برجسته 

سازد . قالی های پشم و پنبه بسیار نرم هستند و گزینه مناسبی برای اتاق نشیمن است.
قالی و فرش ایرانی

دکور کردن خانه با قالی های مدرن و ساده کار بسیار آسانی است اما دکور خانه با فرش های 
ایرانی و شرقی تجربه و خالقیت زیادی می طلبد. برای مثال بهترین جا برای قالی ایرانی 
به منظور جلوه بیشتر، قرار دادن آن زیر کاناپه است. ســپس صندلی و میزها را مجاور یا 

در مقابل آن قرار دهید. رنگ هــای طبیعی مانند 
نارنجی، نیلی و فیروزه ای می توانند به اتاق جلوه 

بیشتری بدهند.
می توانیــد از گلیم هــای قابــل انعطاف نیز 
اســتفاده کنید. گلیم ها رنگ های قوی دارند 
و طرح و نقش منظمی دارنــد که آنها را قابل 

استفاده چندگانه می سازد. از گلیم برای تزیین 
روی دیوار یا روی کاناپه نیز استفاده می شود.

فرش های شــرقی که از پشم ســاخته شده، برای 
هماهنگی با رنگ های تیره بســیار مناســب هستند. 

این فرش ها بسیار لوکس هســتند و گزینه مناسبی برای اتاق 
نشیمن هستند. فرش های شرقی به اتاق خنثی نقش و جلوه می دهد و موجب 

درخشش اتمسفر اتاق می شود.
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 Brazil began fueling Iranian 
stranded cargo ships 
following an order to that 
effect from the Brazilian 
court of justice.
A day after Brazil’s top 
court ordered state-run oil 
company Petrobras to fuel 
the two Iranian cargo ships 
that have been unable to 
leave the port of Paranagua 
for nearly two months, 
the company have begum 
fueling the Iranian vessels, 
according to a source with 
the knowledge of the case.  

Petrobras refused to refuel 
two Iranian grain vessels 
stranded on the Brazilian 
coast due to US sanctions 
holding up sales of fuel 
needed for their return 
trips.
Iranian Sepid shipping 
company took legal action 
with the Brazilian court of 
justice to thwart applying 
US sanctions on fueling 
cargo ships.
The two vessels had carried 
cargo to Brazil from Iran two 
months ago.

Iran stands 
at 9th place 
in thermal 
power plants’ 
capacity

The Islamic 
Republic of Iran 
stands at the 
world's 9th rank 
in thermal power 
plants’ capacity 
with 65-gigawatt 
production.
According to the 
Ministry of Energy, 
thermal power 
plants account 
for 80.8 percent 
share of total 
power plants in the 
country.
The total 
p r o d u c t i o n 
capacity of power 
plants in the world 
stands at 6,628 
gigawatts and 
thermal power 
plants have a 61 
percent share with 
the production 
capacity of 4,017 
gigawatts.Among 
non-thermal power 
plants, about 14.8 
percent of total 
nominal capacity of 
power plants of the 
country is related to 
the hydroelectricity 
power plants, 0.9 
percent to the 
renewable units, 
1.3 percent to 
nuclear power 
plants, 0.5 percent 
to the diesel-
powered units 
while the rest 1.8 
percent is related 
to the small-scale 
gas units.In Iran, 
gas-, steam- and 
combined cycle 
power plants with 
the production 
capacity more than 
25 megawatts are 
known as mega 
thermal power 
plant.In thermal 
power plants, 
thermal energy 
in the initial fuel 
is turned into 
electrical energy.
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Brazil begins fueling Iranian stranded 
vessels

By: Reza Sharifi
The human 
modern society 
i n c l u d i n g 
m o d e r n 
c a p i t a l i s t i c 
e c o n o m y 

implies some rules 
based on its nature. 
These rules simply 
come into existence for 
keeping a competitive 
environment to let all 
types of talents and 
creativities advance 
and force science and 
technology to move 
forward. Actually, the key 
feature of such a system 
is “competitiveness”, 
the characteristic that 
shape the human modern 
society in all aspects!
As a fact, universities 
play unbeatable role 
toward developments. 
But, this key role cannot 
be implemented using 
weak and impractical 
u n i v e r s i t y - b a s e d 
system. Consequently, 
the question is what 
makes academic centers 
powerful and pragmatic. 
The answer comes from 
the nature of Capitalism 
and what forces such a 
system to move forward!

According to the 
principles of market-
based economy, 
powerful competitive 
industries require new 
researches conducted 
day by day to help them 
surviving in dealing 
with progressive needs 
of modern human being 
motivated in context of 
the system! Additionally, 
powerful and pragmatic 
academic centers can 
help industries continue 
inside a competitive 
environment; but 
how? Progressive 
industries can push 
universities acting 
just like their research 
centers and force them 
by financing them to hit 
cutting edges of every 

aspects of sciences and 
technologies!
Too, the progressive 
industries require 
financial investments. 
To explain more, 
market-based economy 
is the key fact behind 
competitiveness in 
Capitalism. This means 
industries demand 
investments, or better 
to say, private funding 
to make and hold them 
strong and progressive in 
dealing with their rivals.
Of course, governments 
can facilitate the 
situation to attract these 
funds; but, they normally 
should not engage 
directly in industries’ 
management or invest 
directly to move them 

forward!
The past experience of 
Human in the communist 
societies during 20th 
century reveals the 
fact that government-
dependent industries 
cannot be satisfying 
and successful due 
to Human nature! 
Moreover, they cannot 
even survive within 
the global competitive 
environment nowadays. 
So, the path to progress 
has to include “private 
competitive market” 
concept.
Consequently, the 
question raised 
regarding the powerful 
economy and its 
essential requirement, 
financial investment

Trump warns France of 
tariffs in retaliation for 
taxing US tech companies

US President Donald Trump has vowed 
“substantial” retaliation against France for a 
tax targeting American technology companies, 
threatening to impose tariffs on French wine and 
blasting French President Emmanuel Macron’s 
“foolishness.”
“If anybody taxes them, it should be their home 
Country, the USA. We will announce a substantial 
reciprocal action on Macron’s foolishness 
shortly,” Trump tweeted on Friday.
Later in the Oval Office, Trump told reporters 
the tax decision by Paris was wrong and he 
threatened duties on French wine.
France is the world's top wine exporter in terms 
of revenue and the US is the world's largest 
consumer of wine and the largest import market.
"France put on a tax on our companies ... wrong 
thing to do. They should not have done that," 
Trump said.
“Might be on wine or something else,” he told 
reporters. "we'll be announcing that fairly soon."
"I've always liked American wines better than 
French wines. Even though I don't drink wine. I 
just like the way they look, OK?" Trump added.
The US president also said he maintains a "good 
relationship" with his French counterpart, 
saying he had just spoken with Macron on the 
phone.
"But they shouldn't have done this. They're used 
to taking advantage of the United States, but not 
with me as President," Trump continued.
The French parliament this month passed 
the "digital tax" law, which affects about 30 
multinational firms from the US, China, Germany, 
Spain and Britain, but mainly targets American 
technology giants like Google, Apple, Facebook 
and Amazon.
The French law requires taxing digital 
companies for income even if their headquarters 
are in other countries. Other European nations, 
including the UK and Germany, are considering 
similar taxes.
Trump and Macron spoke by telephone on Friday 
and discussed the tax and next month’s summit 
of the Group of 7 rich nations in France, the White 
House said.
French Economy Minister Bruno Le Maire 
indicated that Paris was not backing down on its 
tech taxes. “Universal taxation of digital activities 
is a challenge for us all. We want to reach an 
agreement within the G7 and the OECD. In the 
meantime, France will implement its national 
decisions,” Le Maire said.
Trump has generally had good relations with 
Macron, avoiding some of the more tense ties he 
has had with close US allies in Europe and Asia. 
The Trump administration has slapped steep 
tariffs on billions of dollars' worth of goods from 
the EU, Canada, Mexico and China.
Trump has used the tariff strategy to reduce 
America’s massive trade deficit with China and 
other large trading partners, as well as to force 
Mexico and Central American nations to curb 
illegal immigration to the US.

The key fact supporting investment is 
the presence of “Secure Economy”.

The Key to Progress!
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Iran hopes to 
complete “TAPI” 
pipeline with 
Pakistan
Chief Executive of the National Iranian 
Gas Export Company (NIGEC) Mehran 
Amirmoeini said to ILNA news agency 
that if the United States has not 
imposed sanctions on Iran, Pakistan 
would quickly launch a gas project 
from Iran.
“US economic sanctions on Iran have 
overshadowed the project. Pakistan 
says that due to the restrictions, it 
cannot finance the construction of the 
pipeline on its territory. We insist that 
the sanctions are not a big obstacle and 

they can do it,” he said.
He added that if the issues are not 
resolved between Afghanistan, India 
and Pakistan, the “TAPI” will remain 
on paper.
The Turkmenistan–Afghanistan–
Pakistan–India Pipeline (TAPI), 
also known as Trans-Afghanistan 
Pipeline, is a natural gas pipeline 
being developed by the Galkynysh – 
TAPI Pipeline Company Limited with 
participation of the Asian Development 
Bank.
 The pipeline will transport natural 
gas from the Galkynysh Gas Field in 
Turkmenistan through Afghanistan 
into Pakistan and then to India.
Amirmoeini said we are in the process 
of negotiating to encourage Islamabad 

to invest and build pipelines.
Following the contract signed between 
Iran and Pakistan in 1999 to complete a 
gas pipeline to help address Pakistan’s 
electricity problems, Tehran has 
fulfilled its commitments regarding 
construction of the pipeline inside 
Iranian territory.
But Islamabad has failed to implement 
execute its share, and negotiations are 
underway to convince Pakistan to get 
the job done, managing director of the 
National Iranian Gas Export Company 
said.
The US resanctioned Iran’s oil industry 
and banks last year after President 
Donald Trump abandoned the 
landmark international nuclear deal 
signed by Iran and six world powers.



Iranian vessels start refueling in 
Brazil
Two Iranian vessels which stranded at Brazilian ports 
under US-led sanctions began refueling in Brazil.
According to an informed source on Saturday, two 
Iranian vessels, Bavand and Termeh which have been 
stuck for around two months at Brazilian ports due to 
lack of fuel, which state-run oil firm Petrobras refuses 
to sell them due to US sanction, started  refueling in 
Brazil.
They will leave Brazil’sPort of Paranaguá after 
refueling.
Brazil’s Supreme Court judge on Thursday ordered 
the country’s state oil giant Petrobras to refuel two 
Iranian ships stranded off the country's coast.
The order came after Iran's top envoy to Brazil 
said Tehran could suspend imports from the Latin 
American country if the issue was not resolved.
Tehran imports goods worth about $2 billion a year 
from Brazil.
On Tuesday, Iran’s Ambassador in Brasilia Seyed Ali 
Saghaeyan told Brazilian officials that Tehran could 
easily find new suppliers of corn, soybeans and meat 
if the South American country refused to permit the 
refueling of the vessels.
Iran is one of the largest grain importers from Brazil 
and the complication with the Iranian ships is already 
worrying Brazilian traders about the broader impact 
on trade with the Islamic Republic.

 Syria strongly condemns 
continued destructive US 
interference in its affairs
Syria expressed strong condemnation of the 
continued destructive US interference in its affairs 
as it aims at prolonging and complicating the crisis, 
reiterating its categorical rejection of all US-Turkish 
understandings being a blatant aggression on Syria’s 
sovereignty and territorial integrity.
An official source in the Foreign and Expatriates 
Ministry said in a statement on Friday that “Syria 
expresses strong condemnation of the continued 
destructive US interference in its affairs as it aims at 
prolonging and complicating the crisis.”
The source said that Syria reiterated its categorical 
rejection of all forms of US-Turkish understandings 
which constitute blatant aggression on Syria’s 
territorial integrity and national unity being a flagrant 
violation of the International Law principles and UN 
Charter.
The source added that the pretexts being promoted 
by the Turkish regime in its aggression on Syria under 
the disguise of protecting its national security are 
disproved by the behaviors and policies of this regime, 
which has been the fundamental base for terrorism.
“Syria, which has been confronting all forms of 
terrorism for eight years, reaffirms the continued 
efforts to chase down the remnants of terrorism 
until it is completely eradicated from all Syrian 
territories along with the efforts exerted to confront 
all the separatist propositions, which threaten Syria’s 
sovereignty and territorial integrity,” the source 
continued to say.

Iran, China, UK speed up work on Arak 
nuclear reactor

“The joint committee tasked 
with redesigning the Arak 
Heavy Water Reactor Facility 
— comprised of Iran, China 
and Britain — is performing 
its job well,” said Salehi, Iran’s 
parliamentary news agency 

ICANA reported on Friday.
“We are consequently satisfied with 
the project’s progress because the 
reactor’s reconstruction has picked 
up pace after being delayed for several 
months,” he added.
The 40-megawatt Arak reactor 
is intended to produce isotopes for 
cancer and other medical treatments.
Under a multilateral deal initially inked 
between Iran and six world powers 
—including the US, China and Britain 
— in 2015, Iran agreed to redesign 
the Arak research reactor to cut its 
potential output of plutonium.
Washington and Beijing had initially 
formed a working group to assist Iran 
in redesigning the Arak facility.
However, Britain later replaced the 
US, which abruptly abandoned the 
deal — officially named the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 

— in 2018.
The nuclear chief further highlighted 
the importance of nuclear technology 
for the country’s energy sector, saying 
the Bushehr nuclear power plant is 
already generating an average of 2.7 
percent of Iran’s electricity needs.
That figure, he added, would increase 
following the inauguration of 
Bushehr’s second and third nuclear 
power plants, which are slated to 
become operational in the next six and 
eight years, respectively.
‘US isolation’
Salehi further pointed to a meeting 
of the International Atomic Energy 
Agency(IAEA)’s Board of Governors, 
which had been held at the request of 
the US earlier this month, saying the 
outcome of the meeting demonstrated 
Washington’s isolation.
During that meeting, Washington 

made an attempt in vain to rally the 
body behind its anti-Iran claims a 
few days after Tehran increased its 
uranium enrichment level beyond 
the limits set by the JCPOA as part 
of its legal reciprocal measures in 
the aftermath of the US’s exit from 
the agreement and the remaining 
signatories’ failure to live up to their 
end of the bargain.
“This is the first time that a member 
state of the Board of Governors calls 
for a session only to get isolated 
afterwards due to its baseless claims,” 
he said.
On July 10, the day of the Board of 
Governors session, Trump had 
threatened that Washington would 
push for a “substantial” increase in 
sanctions against Iran soon, accusing 
Tehran of secretly enriching uranium 
without providing any evidence.

Head of the Atomic Energy Organization of 
Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi says work on the 
reconstruction of the Arak heavy water reactor — a 
project jointly undertaken by China, Britain and Iran 
— has “picked up pace” following a pause.

Politics
Sunday,July 28, 2019, No.284

ISFAHAN
N E W S 05

News

Pak Gov. to apply new policy 
for easing country’s pilgrims’ 
commute to Iran
Ministry of Religious Affairs and Inter-faith Harmony of 
Pakistan is to apply a new policy to facilitate commute of 
the country’s pilgrim to Iran and then to Iraq and Syria 
before October, 2019, i.e. the beginning of Muslim calendar 
months of Safar and Muharrem.
The announcement was made in a Friday meeting with 
the presence of Noor-ul-Haq Qadri, Federal Minister of 
Religious Affairs and interfaith harmony and other Pak 
officials.

The Pak government will ensure security of the pilgrims 
and will coordinate with Shia bodies in this regard.
According to official data released by Iran, last year, above 
100,000 Pakistani pilgrims entered Iran via Mirjaveh 
border, trips of 64,100 of whom took place in Safar and 
Muharrem.
Mirjaveh is a city and the capital of Mirjaveh County, in 
Sistan and Baluchestan Province, Iran. It is the main road 
crossing point between Iran and Pakistan.
On July 24, Iranian and Pakistani officials held a meeting in 
Mirjaveh to strengthen joint border cooperation.
During the meeting which was held in Mirjaveh, the two 
sides talked about strengthening border cooperation, 

preventing illegal traffic, 
as well as effective fight 
against human and drugs 
trafficking
Both sides emphasized 
the need to strengthen 
joint cooperation to 
combat misconduct and 
terrorist acts.
At this meeting, Iranian 
officials emphasized that they 
will never allow anyone to create 
misunderstandings between the two countries.

The -40megawatt 
Arak reactor 
is intended to 
produce isotopes 
for cancer and 
other medical 
treatments.
Under a 
multilateral deal 
initially inked 
between Iran and 
six world powers 
—including the US, 
China and Britain 
— in 2015, Iran 
agreed to redesign 
the Arak research 
reactor to cut its 
potential output of 
plutonium.
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Iran to Take Legal Action 
against UK Ruling on Old 
Defense Deals: Envoy
Iranian Ambassador to London Hamid Baeidinejad said 
the country will take legal action against a British court 
ruling on a series of defense deals signed between the two 
countries before the 1979 Islamic Revolution.
A top court in Britain has dismissed a complaint lodged 
by Iran seeking at least £20 million in interest for a debt 
related to the defense deals. Judge Stephen Phillips from 
the High Court in London ruled on Friday that the UK does 
not have to pay the sum that Iran believes has accrued on 
£387 million owed to Tehran over the failed delivery of 
more than 1,500 Chieftain tanks and armored vehicles 
based on contracts signed as of 1971.
In a post on his twitter account late on Friday, Baeidinejad 

said, “The Islamic Republic of Iran disagrees with the UK 
court’s decision not to require the British company to pay 
part of the interest of its debt in the years of sanctions and 
will take the necessary legal action.”
“However, this ruling has no effect on the obligation of 
the British company to pay in full the several hundred 
million pounds of debt and its interest for over 30 years,” 
he added. 
The ruling deals a fresh blow to efforts meant to reduce 
tensions between Iran and Britain as the two countries 
are locked in several disputes, including two recent ship 
seizure incidents and a high-profile legal case related to 
the imprisonment of dual nationals.
Britain has repeatedly refrained from paying the debt 
it acknowledges it owes to Iran, citing illegal sanctions 
imposed by the United States on Tehran.
Newly-appointed Prime Minister Boris Johnson once 

briefed 
the journalists in February 

2018 after a trip to Tehran as foreign minister that the 
money will be paid back.

News

Multilateralism 
key to solve 
crises in Persian 
Gulf region: 
envoy
Iranian Ambassador 
to Ecuador Saadat 
Aghajani said on 
Friday that solving 
the crises gripping the 
Persian Gulf region 
entails multilateral 
efforts and collective 
wisdom.
The Iranian 
Embassy Ecuador 
held a specialized 
meeting on Friday, 
in the presence 
of Ecuadorian 
p r o f e s s o r s , 
diplomats, media 
people and managers 
of think-tanks on 
the situation in 
the region and the 
US’ destructive 
intervention.
Addressing the 
meeting, Aghajani 
highlighted the 
significance of 
multilateralism and 
collective wisdom in 
achieving stability 
and sustainable 
development in the 
region.
The Iranian diplomat 
said it is vital to 
discuss the Persian 
Gulf issue with figures 
who can contribute 
to resolving the 
challenges in the 
region.
Aghajani criticized 
the hostile policies 
of US President 
Donald Trump, 
saying, since Trump 
took office two years 
ago, Washington 
has shown various 
violent behaviors 
against other 
countries over the last 
two years.
The US’ attempt to 
create a war coalition 
with neighboring 
countries, its 
unilateral withdrawal 
from the 2015 
nuclear deal, signing 
big arms contracts 
aiming to turn the 
region into a big 
bomb, imposing 
sanctions against Iran 
which are the signs of 
economic terrorism, 
and sending more 
troops to the region, 
as well as using 
p s y c h o l o g i c a l , 
intelligence and 
cyberwar against Iran 
and breaching the 
territorial integrity 
and political borders 
are among the US’ 
warmongering and 
hostile activities 
in the past year, he 
added.

Iran
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Senior IRGC cmdr.:
Any mistake by enemies 
to lead to their own loss
 A senior Iranian commander cautioned 
the enemies about any wrong action 
against the country, saying the Armed 
Forces are fully prepared to defend the 
Islamic Republic and firmly respond to 
any threat.
Deputy Coordinator of the Islamic 
Revolutionary Guards Corps (IRGC) 
Brigadier General Mohammad Reza Naqdi 
said on Saturday that the region is passing 
through a sensitive phase, stressing that 
“any mistake by the enemies will lead to 
their own loss… If they want to continue 
[on this path], we will wait for [such] 
opportunities to do some greater moves.”
While stressing that the Islamic Republic’s 
military doctrine is based on deterrence, 
the top commander warned that if the 

enemies take any aggressive action, they 
should await Iran’s crushing and firm 
response.
The already high tensions between the US 
and Iran have been increasing since early 
May this year, when the US ordered the 
accelerated deployment of a strike group 
to the Persian Gulf, citing an alleged threat 
from Iran.
Six oil tankers have been attacked in the 
region in the past two months with the 
US putting the blame on Iran. Tehran 
dismissed any involvement and said the 
incidents were “suspicious,” an indication 
that it believed the US may have been 
staging a false flag.
On June 20, a US spy drone and another, 
crewed aircraft entered Iranian airspace. 
Iranian air defense forces shot the drone 
down but chose not to target the manned 
plane.
Later, the UK seized a supertanker 
carrying Iranian oil near Gibraltar, alleging 

that it was violating unilateral European 
Union sanctions by carrying crude for 
Syria. While Iran denied that the ship was 
bound for Syria, it condemned the seizure.
Tehran later impounded a British-flagged 
ship in the Strait of Hormuz for failing to 
stop after hitting an Iranian fishing boat, a 
violation of international maritime rules.
London has since called for the formation 
of a European-led mission to the Persian 
Gulf to ensure “safe passage” in the region. 
Washington has also announced its own 
separate plans to form an international 
military coalition in the Persian Gulf.



Zonnour said late on Thursday that the 
UK’s act to seize tanker carrying Iran oil 
was illegal and in line with fulfilling US 
administration’s aims.
Speaking to reporters, the senior 
lawmaker said the UK move in fact 
indicated US anger of Iran’s recent 

behavior toward Trump specially as regard 
Japanese Prime Minister’s trip to Iran and 
shooting down US spy drone in the Persian Gulf.
Due to the fact that US has no power in Gibraltar, 
it has made UK to commit vivid piracy, he added.
Despite the fact that UK is no longer a member of 
the EU, it has confiscated the Iranian tanker on 
the pretext of violating EU sanctions, he noted.
As Western experts confessed, this tanker with 
the capacity of carrying 2 million barrels of oil 
will not be able to berth in Syrian ports, Zonnour 
said.
Iran has started its diplomatic efforts for 
releasing this supertanker, he said adding that 
the UK will not be able to continue seizing this 
tanker based on the international regulations.
Elsewhere in his remarks, he referred to seizing 
UK oil tanker in Strait of Hormuz, saying it was 
not a retaliatory act, stressing that the UK tanker 
has violated the Iranian waters regulations.
Earlier, Iranian Ambassador to London Hamid 
Baeidinejad said Iran has presented detailed 
information regarding UK oil tanker Stena 
Impero violations in the Strait of Hormuz to the 
International Maritime Organization (IMO).
After having crash in region, the UK tanker has 
breached the maritime regulations by entering 
exit oath and turning off the navigation system, 
he added.
Referring to US claims as regard destroying an 
Iranian drone in the Persian Gulf, Zonnour said 

if this is the case US should release its pictures.
Earlier, Iran's Defense Minister Brigadier-
General Amir Hatami rejected reports on an 
Iranian drone shot-down by US navy.
Last Friday, the Islamic Revolutionary Guard 
Corps Navy impounded, British oil tanker, Stena 
Impero, when it was passing through the Strait 
of Hormuz en route to Saudi Arabia "for failing to 
respect international maritime rules”.
"UK tanker ship, Stena Impero, has been 
detained by the vessels unit of the IRGC Navy's 
First Naval Zone at the request of the Ports and 
Maritime Organization's office of Hormuzgan 
province for disregarding international 
maritime rules and regulations as it was passing 
through the Strait of Hormuz this afternoon," the 
statement by the IRGCN public relations said.
The statement added that the ship had 
been escorted to the Iranian coastal waters 
in Hormuzgan province and its control had 
been transferred to the Ports and Maritime 
Organization for further legal procedures and 
investigations.
A statement by Stena Impero shipping firm had 
announced there were 23 crew onboard the UK 
ship, stating that there had been no report on 
any harm or injury to the crew members since 
the vessel came under detention by the Iranian 
forces.
Director-General of the Ports and Maritime 
Organization's office in Hurmuzgan province 
stated that he filed a request for the seizure of 
the British tanker by the IRGCN after reports 
on its risky moves that made the vessel prone 
to accident.
Sources said that the British ship had switched 
off its tracking systems in violation of maritime 
rules and regulations and was making an entry 
from the exit point of the Strait of Hormuz in the 
South, disregarding the established procedures 
that require all entries be made through the 
Northern pass.
Director General of the Ports and Maritime 
Organization's office of Hormuzgan province 
Allah Morad Afifipour stated Saturday that the 
British oil tanker was seized because it ignored 
calls from a fishing boat after an accident in the 

waterway.
"The British oil tanker, Stena Impero, had an 
accident with a fishing boat on its way and 
according to the law, the reason and other issues 
related to the accident should be studied," 
Afifipour told FNA.
He added that sailors on the damaged fishing 
boat had contacted the British vessel, but the 
tanker had ignored their calls.
"When the British vessel did not respond to 
the fishing vessel, they informed Ports and 
Maritime Organization's office of Hormuzgan 
province according to the legal procedures," 
Afifipour said, noting that his office had 
requested the Judiciary and the IRGC to stop the 
British tanker.
Also, the UK owned tanker, MV Mesdar, 
operating under Liberian flag was stopped by 
Iran's naval patrols in the Strait of Hormuz on 
Friday evening after it started oil leaks in the 
waterway.
The ship was sent back to the international 
waters to continue its voyage after a short time 
and after it was warned to show full respect 
for environmental regulations and harmless 
navigation.
Senior military officials also rejected reports 
by some western media outlets claiming that 
the Liberian-flagged tanker had been seized, 
stressing that 'Stena Impero' was the only 
foreign ship under Iranian custody.
In early July, British marines and Gibraltar 
police seized an Iranian tanker off the Southern 
coast of the Iberian Peninsula. Gibraltar’s 
Chief Minister Fabian Picardo claimed that 
the ship was transporting crude oil to Syria 
“in violation” of the EU sanctions placed on 
Damascus. Washington has applauded the 
move, hailing it as a sign that Europe is on board 
with the US’ unilateral sanctions against Iran.
According to Fars News Agancy, the Iranian 
Foreign Ministry condemned the “illegal move” 
of London and described it as “tantamount 
to piracy”. Tehran accused the UK of doing 
Washington’s bidding and helping the US 
attempt to stifle the Islamic Republic’s oil 
exports, rejecting London's claim that the 

supertanker was carrying crude for Syria.
The attorney general announced on Friday that 
Gibraltar's supreme court has ruled that the 
Iranian tanker seized by Britain's Royal Marines 
can be detained for 30 more days. The court's 
decision came a day after a senior Gibraltar's 
official described as “constructive” talks with 
Iran, raising hopes that the tanker would be 
released imminently. 
Supreme Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei has slammed 
Britain’s illegal seizure of the oil tanker, warning 
London of a pending response to the seizure of 
the supertanker that he referred to as a case of 
"piracy".
Last Thursday, naval forces of the IRGC seized a 
foreign ship smuggling fuel in the Persian Gulf, 
according to a statement by the public relations 
office of the IRGC Navy's first zone. The foreign 
vessel was smuggling a million liters of fuel from 
Iran and was seized in Iranian waters South of 
Lark island. Yet, a statement issued by the IRGC 
on Thursday denied that any other foreign ship 
had been seized during the last week as claimed 
by the western media. The statement reiterated 
that the ship had been seized for "smuggling fuel 
from Iran", and no other reason.
The recent moves by foreign powers in the 
Middle East such as US sanctions on Tehran's 
oil, UK seizure of Iranian supertanker, as well 
as, "sabotage operations" on oil ships have 
intensified the turmoil in the region and the 
turmoil in the international energy market, 
affecting global crude prices in recent months.

MP:
UK after Pleasing US with Seizing Iranian Tanker

Chairman of the Iranian Parliament’s National Security and 
Foreign Policy Commission Mojtaba Zonnour lashed out at 
London for “illegally” seizing an oil tanker of his country in the 
Strait of Hormuz, underlining that the UK move was to meet the 
United States' anti-Tehran purposes.

The ship was 
sent back to the 
international 
waters to continue 
its voyage after a 
short time and after 
it was warned to 
show full respect 
for environmental 
regulations 
and harmless 
navigation.

Zarif, Omani counterpart hold meeting in Tehran
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif received his Omani counterpart 
Yusuf bin Alawi at the headquarters of Iranian Foreign Ministry on Saturday.
Promoting bilateral ties and holding consecutive talks between the two 
countries with the aim of exchanging views on the recent developments in the 
region have been cited as the main aim behind the visit.This is the second time 
in the past two months that the Oman minister is visiting Iran.Previously in May, 
bin Alawi and Zarif held talks on the bilateral ties, regional and international issues 
in Tehran.Oman is trying 'with other parties' to reduce tensions between the United 
States and Iran, the Omani Foreign Ministry tweeted on May 24.“There is a danger that a war breaks 
out, hurting the whole world ... Both parties, the American and the Iranian, are aware of the danger,” the 
tweet cited the Omani minister as saying in an interview with an Arabic publication, according to Reuters.

Germany has no plans 
to join Washington’s 
“maximum pressure” 
campaign against 
Tehran, Foreign Minister 
Heiko Maas said.
Germany would not 
take part in the US’ 
“maximum pressure” 
strategy against 
Iran, Maas said in an 
interview with Funke 
newspaper published 
on Friday, according to 
Reuters.
He also said that 
Germany will take a 
decision on whether 
to participate in a 
European-led naval 
mission to ensure safe 
shipping through the 
Strait of Hormuz once it 
has more clarity about 
the design of such a 
mission.
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بهره برداری از نخستین پیست دوچرخه سواری بانوان
معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: عالقه مندی، استقبال، 
درخواست و مطالبه بانوان شهر اصفهان شهرداری را بر آن داشت تا مکانی ایمن برای دوچرخه سواری آنان در 
نظر بگیرد.  حیب اهلل ناظریان اظهار کرد: بنا بر اعالنیه هایی که از طرف دادستانی و ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر صادر شد، شهرداری ها و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان موظف شدند تا مکان هایی ایمن که در 

مالعام نباشد برای تمرین دوچرخه سواری بانوان و دختران ایجاد کنند. وی افزود: شهرداری اصفهان و معاونت 
ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به عنوان نخستین نهاد پیگیری الزم را برای احداث مکانی امن به منظور 

دوچرخه سواری بانوان انجام دادند و امروز نخستین پیست دوچرخه سواری بانوان شهر اصفهان و در باغ فدک افتتاح شد. 
معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: دوچرخه سواری بانوان طرفداران 

زیادی دارد، اما خط قرمزهایی نیز در این زمینه است که باید رعایت شود، به عالوه خیابان های سطح شهر چندان برای دوچرخه سواری 
بانوان ایمن نیست. ناظریان ادامه داد: عالقه مندی، استقبال، درخواست و مطالبه بانوان شهرداری اصفهان را بر آن داشت تا مکانی ایمن را برای 
دوچرخه سواری آنان در نظر بگیرد، در این راستا جلساتی را با حضور اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، شهردار منطقه هفت و معاونت ترافیک، 

عمران و خدمات این منطقه برگزار کردیم و آنان حمایت الزم را برای ایجاد مکان امن برای ایجاد پیست دوچرخه سواری بانوان انجام دادند.

خسارت ۷۸۰ میلیارد ریالی سرما و تگرگ به کشاورزی کاشان
مدیر اداره جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به برآورد میزان خسارت های وارد شده به بخش کشاورزی این 
شهرستان در جریان سرمازدگی سال گذشته و سیل و تگرگ فروردین ماه امسال، گفت: ۷۸۰ میلیارد ریال 

خسارت به مزارع و باغات کاشان وارد شده است.
مجید کافی زاده از شهرستان کاشان با بیان اینکه سطح زیر کشت گلخانه ایی این شهرستان ۲۵ هکتار است، 

اظهار کرد: مشکالت پیش روی سرمایه گذاران متقاضی احداث گلخانه بررسی و رفع می شود.
وی با بیان اینکه کشت گلخانه ایی بستر مناسبی برای اشتغالزایی اســت، عنوان کرد: ۴۸۰ نفر در ۱۲۱ واحد 

گلخانه ایی این شهرستان مشغول به کار هستند که بخش عمده ایی از سبزی، خیار، گوجه فرنگی و صیفی مورد نیاز 
کشور را تولید می کنند.

مدیر اداره جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به فعالیت واحدهای دامداری در این شهرستان، تصریح کرد: در حال حاضر  ۵۸۶ واحد پرورش بره پروار 
با ظرفیت ۵۵ هزار ۸۳۲ راس، ۳۰۰ واحد پرورش گوسفند گوشتی با ظرفیت ۷۰ هزار راس، ۴۴۹ واحد صنعتی گاو شیری با ظرفیت شش هزار و 

۴۰۰ راس و تولید روزانه ۱۲۰ تن شیر و ۴۱۶ واحد صنعتی پرورش گوساله با ظرفیت ۱۰ هزار راس در این شهرستان فعال است.
کافی زاده گفت: عالوه بر تولید چهار هزار و ۸۰۰ تن گوشت مصرفی شهرستان در این واحدها زمینه اشتغال سه هزار نفر فراهم شده است.

ایسنا
گــزارش
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اختالف بین نرخ رشد 
نقدینگی و نرخ رشد 

اقتصادی منجر به 
تورم می شود و معادل 

آن ارزش پول ملی 
کاهش می یابد.
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 ترخیص خودروهای
 دپو شده را فراموش 

کنید!

بعــد از اتمــام مهلــت ترخیص 
خودروهای دپو شــده از گمرک و 
در حالی که صاحبان خودرو منتظر 
تمدید مجدد این زمان بودند، موضع 
دولت از این حکایــت دارد که فعال 
زمانی برای آن در نظر گرفته نخواهد 
شد. در این شــرایط حدود ۶۴۰۰ 
خودرو در گمــرک بالتکلیف باقی 

می ماند.
حدود ۱۳ هزار خــودرو از مدت ها 
قبــل در گمرکات،  مناطــق آزاد و 
بنادر به دالیل مختلف از جمله ثبت 
ســفارش های غیرقانونی یا تغییر 
سیاست های ارزی دپو شده بود که 
سرانجام در نیمه دوم سال گذشته در 
مورد آنها تصمیم گیری شد و دولت 
مهلت چهارماهه ای را از اواخر دی ماه 
تا نیمه اردیبهشت ماه تعیین کرد تا 
صاحبان خودرو برای ترخیص آنها 

اقدام کنند.
 با پایان مهلت در اردیبهشت ماه، بار 
دیگر این زمان تمدید و فرصت دو 
ماهه دیگــری در اختیار مخاطبان 
قرار گرفــت که نیمه تیرمــاه بود، 
اما این زمان هم به پایان رســید و 
تمام خودروهایی که در این فاصله 
ترخیص شده بودند به حدود ۶۶۵۰ 
دستگاه رســید و نزدیک به ۶۴۰۰ 
دستگاه دیگر به دالیل مختلف در 

گمرک باقی ماند.
گمرک ایران اعالم کرده بود تا زمانی 
که هیات دولت به عنــوان مرجع 
اصلی در مورد تمدید زمان ترخیص 
تصمیم گیــری نکنــد، مجوزی 
برای این موضوع نــدارد و منتظر 
اقدام هیات دولت است. اما آنچه به 
تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرد از این حکایت داشت که 
دولت فعــال تصمیمی برای تمدید 
زمان برای ترخیص خودروهای دپو 
شده ندارد. رحمانی گفته با توجه به 
این که پیش از این یک مرتبه مهلت 
تعیین شده، فعال مجددا این تمدید 
انجام نخواهد شد. از ۶۴۰۰ دستگاه 
خودرو مانده در گمــرک، ۱۰۴۰ 
دســتگاه حتی پروانه الکترونیکی 
دریافت کرده اند. ولــی با توجه به 
این که مجوزهای خروج آنها تکمیل 
نشده بالتکیف باقی مانده است. ۳۴۰ 
دستگاه خودرو نیز همچنان پروانه 
دریافت نکرده بودنــد و مابقی هم 
جزئیات عدم ترخیص آنها مشخص 
نیست، اما پرونده های قضایی یکی 
از مســائلی اســت که پیش روی 
آنها قــرار دارد. آن طور که پیش تر 
مسئوالن گمرک اعالم کردند برای 
این که پیش بینی می کردند زمان تا 
تیرماه مجددا تمدید نمی شود، به 
گونه ای سیستم را پیش بردند که 
در مرحلــه اول پروانه الکترونیکی 
صادر و خــودرو به ســمت درب 
خروجــی گمرک هدایت شــده و 
مابقی مجوزها از جمله اســتاندارد 
در آن زمان دریافــت و خودرو در 
حداقل زمان ترخیص شــود، اما با 
این وجود حدود ۱۰۴۰ دستگاه در 
این مرحله باقی مانده اند و فرصت به 
پایان رسیده است که اگر تا حدی 
دیگر این فرصت وجود داشت این 
تعداد از خودروها نیز خارج شــده 
بودند. با این حــال بنابر اعالم وزیر 
صمت، برخی از خودروهای دپو شده 
دارای ظرفیت بیش از ۲۵۰۰ سی 
سی هستند و برخی دیگر ضوابط 
فنی و استاندارد آنها تعریف نشده 
است. البته به گفته او، از نظر وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت ترخیص 
خودروهای دپو شده هیچ مشکلی 
ندارد و می توانند ثبت سفارش انجام 
دهند اما خودروهایــی که با موانع 
قضایی مواجه هســتند، از اختیار 

وزارت صمت خارج هستند.

خبرآنالین
خـــبـــر
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این کارشــناس مســائل 
اقتصــادی ادامــه داد: در 
خصوص کاهش تقاضای 
دالر و سایر ارزهای معتبر 
چند دلیل می تواند وجود 
داشــته باشــد که یکی از 
دالیل، کاهــش تقاضای 
سفته بازی و ســوداگرانه نسبت به دالر و 
سایر ارزهای معتبر است که این مهم به 
دلیل نزدیک شــدن قیمت بازار آزاد و ارز 
نیمایی ناشی از سیاست بانک مرکزی است 
که سبب شده جذابیت سفته بازی کاهش 
یابد و سوداگران دیگر عالقه ای برای حضور 

در این بازار نداشته باشند.
وی کاهش واردات را عامل دیگری برای 
کاهش تقاضای دالر دانست و افزود: تبعا به 
دلیل افزایش قیمت دالر و افزایش قیمت 
تمام شده کاالهای وارداتی، قدرت خرید 
خانوار برای خرید این نوع از کاالها کاهش 
یافته و از آنجاکه بخشی از کاالهای وارداتی 
به کشور، کاالهای مصرفی است که گاهی 

مشابه داخلی آن نیز وجود دارد، می تواند 
به فرصتی برای رونق تولید داخلی تبدیل 

شود.
دالمن پور تصریح کرد: کاهش تقاضای دالر 
به دلیل افزایش قیمت تمام  شده کاالهای 
واردتی جای تاسف نیز دارد که آن به دلیل 
افزایش قیمت تمام شده کاالهای وارداتی 
اساســی، تکنولوژی، دارو و ... است و این 
اتفاق خانوارهایی را که برای تامین نیازهای 
خود از قبیل دارو یا سایر کاالهای اساسی 
نیازمند کاالی خارجی هستند، با مشکل 
مواجه می شوند و هم در بخش تولید نیز 
برای تامین مواد اولیه و کاالی واسطه ای 
به بازارهای خارجی هســتند، با مشکل 

مواجه می شوند.
این مدرس دانشــگاه یادآور شــد: دلیل 
سوم کاهش تقاضای دالر، محدود شدن 
فعالیت کارت هایی اســت که در خارج از 
کشــور فعال بوده و روند خروج سرمایه 
از کشور را آســان می کنند که این مهم با 
سیاست هایی که بانک مرکزی در پیش 
گرفته اســت، امکان خروج سرمایه کم 
شده است. همچنین کاهش تقاضای ارز 
مسافرتی، ارز دانشجویی، ارز برای کاالی 
لوکس خارجی و ... از چرخه تقاضا، دلیلی 
دیگر برای کاهش تقاضا و قیمت دالر است.

وی با اشــاره به عرضه دالر و تاثیر آن در 
کاهش قیمت، عنوان کرد: در بخش عرضه 
نیز بانک مرکزی در مواقعی با تزریق ارز به 
بازار از هیجانات جلوگیری کرده ولی فشار 

بانک مرکزی به بازگشــت ارز صادراتی 
بازرگانان به کاهش قیمت دالر دامن زده 

است.
دالمن پــور، اعــالم اســامی ۱۵۰ نفر از 
دریافت کنندگان ارز دولتی به میزان چهار 
میلیارد دالر که ارز حاصل از صادرات را به 
کشور وارد نکرده اند، به قوه قضائیه را دلیلی 
بر کاهش قیمت دالر دانست و گفت: نیاز 
صادرکنندگان بــه نقدینگی برای تولید 
نیز سبب شــد که ارز صادراتی به چرخه 
بازار وارد شود و این افزایش عرضه سبب 
کاهش قیمت دالر در بازار شد. همچنین 
رونق بازارهای موازی برای سرمایه گذارانی 
که به دنبال افزایش ســودآوری هستند، 
سرمایه گذاران را متقاعد به حضور در این 
بازارها کرده است. برای مثال عرضه اولیه در 
بورس اوراق بهادار نیز توجه سرمایه گذاران 
را به این بازار جلب کرده و اقدام به عرضه ارز 
در اختیار خود جهت ورود به بورس اوراق 

بهادار کرده است.
این کارشناس مســائل اقتصادی گفت: 
اختالف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد 
اقتصادی منجر به تورم می شود و معادل آن 
ارزش پول ملی کاهش می یابد و از آنجاکه 
رابطه بین ریــال و دالر در بحث مدنظر 
است، بنابراین از سویی دیگر مابه التفاوت 
نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی 
آمریکا نیز می توانــد ارزش پول ملی آن 

کشور را کاهش یا افزایش دهد.
این مدرس دانشــگاه ادامه داد: در شش 

سال گذشته رشد نقدینگی دالر سه درصد 
بیشتر از نرخ رشد واقعی اقتصاد آمریکا بوده 
و به عبارت دیگر در شش سال گذشته این 
کشور سه درصد نرخ تورم را تجربه کرده 
اســت و در ایران هم همین مابه التفاوت 
یعنی ۲۵ درصد نرخ رشــد نقدینگی از 
نرخ رشــد واقعی اقتصاد بیشتر بود و اگر 
۲۲ درصد تفاوت بین نــرخ تورم داخلی 
و خارجی در نظر گرفته شــود، می توان 
گفت که باید در شش ســال گذشته به 
طور متوسط هر سال ۲۲ درصد نرخ دالر 
در کشور افزایش پیدا می کرد که این مهم 
سبب شــکاف ۳.۴ برابری بین دو نرخ در 
کشور شده اســت، یعنی طی شش سال 
گذشــته که دالر ۳۳۰۰ تومان بوده، این 
عدد به ۳.۴ ضرب شــود، عدد ۱۱ هزار و 

۲۰۰ تومان به دست می آید.
دالمن پور  تصریح  کرد: اگر فرض شــود 
که هیجانات ناشی از تحوالت سیاسی در 

منطقه در حال کاهش باشد، انتظار می رود 
نرخ دالر کاهش یابد و اگر این هیجانات 
وزن و اهمیت بیشتری پیدا کند، مجددا 
بازار ارز به ســمت کاهــش قیمت پیش 
می رود و امکان رسیدن به نرخ های پایین تر 

نیز وجود دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید 
بر حمایت از سیاست های بانک مرکزی، 
یادآور شــد: اگــر بانک مرکــزی بتواند 
سیاست های خود را که در کوتاه مدت نتایج 
مثبتی داشته با سیاست های بلندمدت 
همراه کند، شاهد ادامه ثبات در بازار ارز 
خواهیم بود و باید توجه داشت که در حال 
حاضر بانک مرکزی توانسته اعتباری را در 
بازارهای پولی و مالی به دســت آورد و با 
کمک دولت اقدامات بلندمدت در جهت 
کنترل نقدینگی داشته باشد و دولت نیز در 
جهت رشد اقتصادی برنامه داشته باشد؛ به 
مرور شاهد کاهش تورم و کاهش نوسانات 

در نرخ ارز خواهیم بود .
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه کشور در 
جنگ اقتصادی قرار دارد، افزود: با وجود 
این شرایط اقتصادی سخت، بانک مرکزی 
توانسته اعتبار و توان الزم را برای کنترل 
بازار از خود نشان دهد و باید این اقدامات 
کوتاه مدت با سیاست های بلندمدت عجین 
شود تا شاهد ثبات قیمت های ارز باشیم و 
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این 
است که کشور ناگزیر است اگر ساالنه ۲۲ 
درصد اختالف نرخ تورم داخلی و خارجی 
را تجربه می کند، معادل همان مقدار نرخ 
ارز را تغییر دهد که اگــر این مهم اتفاق 
نیافتد و با سیاست های نرخ دالر ثبات نگه  
داشته شود، همانند فنری رفته رفته نرخ ارز 
منقبض و جمع تر شده و زمانی می رسد که 
دیگر بانک مرکزی توان کنترل این نرخ را 
ندارد و بازار با یک خبر دچار تنش جدی و 

جهش قیمتی می شود.

بررسی علل ثبات تقریبی نرخ ارز؛   

چه شد که دالر آرام گرفت؟
یک کارشناس اقتصادی دالیل کاهش نرخ ارز طی مدت اخیر و 

ثبات تقریبی در بازار را تشریح کرد.
محمد دالمن پور با اشاره به دالیل کاهش قیمت دالر در هفته های 
اخیر، اظهار کرد: قیمت  در بازارهای اقتصادی تحت تاثیر نیروی 
عرضه و تقاضا بوده و این دو نیرو تعیین کننده قیمت تعادلی 

بازار است.

آگهي حصر وراثت
خانم زهرا صابري داراي شناسنامه شماره ۴۹۱۹۴ به شرح دادخواست کالسه ۶۶۰ از 
این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول 
دست موسي بشناسنامه ۳۲۴ در تاریخ ۹۸/۲/۲۹ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- زهرا صابري فرزند رحمت اله 
ش ش ۴۹۱۹۴ فرزند متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي/

متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي 
صادر خواهد شد. قاضي  شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه: ۵۴۴۷۴۹

آگهي حصر وراثت
خانم زهرا ظهیري هاشــمي داراي شناسنامه شــماره ۱۲۵۰۰۹۴۱۰۰ به شرح 
دادخواست کالسه ۶۴۶ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علي ظهیري هاشمي بشناسنامه ۵۴۷ در تاریخ ۹۸/۴/۲۰ 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱- اکرم ظهیر زاهدي فرزند غالمعلي ش ش ۷۲۳ همسر متوفي ۲- فاطمه هاشمي 
فرزند سیدحسین ش ش ۳۷ مادر متوفي ۳- فائزه ظهیري هاشمي فرزند علي ش 
ش ۱۲۵۰۳۰۲۳۵۸، ۴- زهرا ظهیري هاشمي فرزند علي ش ش ۱۲۵۰۰۹۴۱۰۰ 
فرزندان متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 

شد. قاضي  شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه: ۵۴۴۷۵۷
آگهي حصر وراثت

آقاي هاشم رضایي داراي شناسنامه شماره ۴۱۳۳۲۵۰۰۰۳۵ به شرح دادخواست 
کالسه ۶۲۸ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهدي رضایي بشناسنامه ۱۶۸۸۰۸ در تاریخ ۹۸/۳/۲۲ اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- یاسمین رضایي 
فرزند مهــدي ش ش ۴۱۳۴۹۳۰۰۰۸۳، ۲- نازنین رضایــي فرزند مهدي ش ش 
۴۱۳۴۹۱۰۰۵۳۱ فرزندان ۳- زهرا حسیني فرزند ابراهیم ش ش ۴۱۳۴۴۲۰۰۰۷۸ 
مادر ۴- هاشــم رضایي فرزند محمدرضا ش ش ۴۱۳۳۲۵۰۰۰۳۵ پدر ۵- فاطمه 
جعفري فرزند حیدر ش ش ۴۱۳۴۶۹۱۰۰۱۰ همســر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد 
و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شــد. قاضي  شعبه ششم شوراي حل اختالف 

کاشان شناسه: ۵۴۳۱۸۶
آگهي حصر وراثت

آقاي سعید برادران داراي شناسنامه شماره ۵۷۲ به شرح دادخواست کالسه ۶۴۳ 
از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محترم خانم ابرهمیمي بشناسنامه ۲۳ در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۱ اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- علي محمد برادران ش 
ش ۱۳، ۲- مولود خانم برادران کله ش ش ۱۲، ۳- شمسي برادران ش ش ۸، ۴- سعید 
برادران ش ش ۵۷۲، ۵- محمدرضا برادران ش ش ۱۴ همگي فرزندان عباس.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. قاضي  شعبه ششم شوراي حل 

اختالف کاشان شناسه: ۵۴۴۷۴۸
آگهي حصر وراثت

آقاي اصغر سیاح داراي شناسنامه شماره ۱۲ به شرح دادخواست کالسه ۶۵۶ از این 
دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
خانم جلوداریان بشناســنامه ۲۸۱۲۶ در تاریخ ۹۲/۸/۴ اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- اصغر سیاح فرزند ابراهیم 
ش ش ۱۲، ۲- محمد سیاح فرزند ابراهیم ش ش ۲۹۴، ۳- منصور سیاح فرزند ابراهیم 
ش ش ۱۲۵۰۸۶۴۶۹۰، ۴- طاهره سیاح فرزند ابراهیم ش ش ۳۴۰ فرزندان متوفي 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. قاضي  شعبه 

ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه: ۵۴۳۲۵۰
آگهي ابالغ وقت رسیدگي

نظر به اینکه خواهان غالم سخي کریمي فرزند علي داد دادخواستي به خواسته مطالبه 
وجه طبق رسید مطالبه وجه فیش کنتور گاز مطالبه وجه لوله کشي گاز فاکتور  لوله 

مطالبه وجه برق جمعا به مبلغ ۴۰/۲۶۴/۰۰۰ ریال به همراه کلیه خسارات به طرفیت 
ابراهیم مالجوادي به مجتمع شــوراهاي حل اختالف کاشان تقدیم پس از  ارجاع 
به شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف به کالســه ۱۱۹۱/۹۷ ثبت و براي تاریخ 
۹۸/۶/۱۶ ساعت ۹/۱۵ وقت رسیدگي تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب مدني 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 رسیدگي جهت دریافت 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهي به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف کاشان شناسه: ۵۴۴۷۵۸
آگهي ابالغ وقت رسیدگي

در خصوص دعوي آقاي ســید حمید داودي فرزند سید حســن با طرفیت آقایان 
۱- علي رضا زاهدپور ۲- مهدي جوالیي ۳- رحیم خالدي فرزند ۱- قربانعلي ۳- صبر 
به خواسته مطالبه مبلغ ... کل بستون خواســته که به شوراي حل اختالف سمیرم 
ارجاع در شعبه اول شوراي حل اختالف به کالسه ۲۴۲/۹۸ ش ح ثبت گردید و به 
تاریخ ۹۸/۶/۹ ساعت ۶ عصر تعیین وقت گردید. نظریه مجهول المکان بودن خوانده 
و تقاضاي خواهان و تجویز ماده ۷۳ از قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در 
یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي تا خوانده فوق و در تاریخ مقرر در شوراي حل 

اختالف سمیرم حاضر شود. دبیرخانه شعبه اول حقوقي  شناسه: ۵۴۱۷۱۵
برگ دادخواست به دادگاه عمومي

خواهان سیدحمید داودي فرزند سیدحسن شغل آزاد به نشاني سمیرم خیابان قدس 
کوچه شهید منصورزاده خواندگان: ۱- علي رضا  زاهدپور فرزند قربانعلي ۲- مهدي 
جوالیي ۳- رحیم خالدي فرزند صبر هر سه شــغل ازاد به نشاني هر سه : سمیرم 
بلوار آبشار بلوار سي متري جنب مسجد قبا وکیل یا نماینده قانوني: رسول سلطاني 
سمیرمي فرزند کرامت اهلل شغل وکیل به نشاني سمیرم خیابان قدس روبروي بیت 
العباس. تعیین خواســته و بهاي آن: ۱- تقاضاي صدور حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد و یازده میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال بابت پرداخت 
کلیه دیون ناشي از معامله خودرو وانت زامیاد مدل ۱۳۹۴ آبي روشن روغني شماره 
شاسي nazp۱۱۴۰bf۰۴۱۵۱۱۸ با خواهان و هزینه هاي نقل و انتقال بر طبق 
شرایط قولنامه پیوست ۲- تقاضاي صدور حکم به مطالبه خسارات ناشي از محروم 
کردن خواهان از انتفاع خودرو فوق از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ الي ۱۳۹۸/۳/۲ با جلب نظر 
کارشناس رسمي دادگستري مستند به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخي درآمدهاي 
دولت و مصرف آن در موارد معین، به انضمام کلیه خسارات دادرسي و حق الوکاله 
وکیل، دالیل و منضمات دادخواست: ۱- کپي مصدق سند مالکیت خودرو ۲- کپي 
مصدق هزینه محضر و تعویض پــالک ۳- کپي مصدق فاکتور محاســبه مالیات 
۴- هزینه صدور کارت خودرو به دلیل فقدان آن ۵- فاکتور صورت وضعیت تخلفات 
۶- فاکتور هزینه پیشخوان و مفاصاحساب عوارض خودرو ۷- قبض پرداخت مبلغ به 
آقایان رحیم خالدي و مهدي جوالیي ۸- قولنامه عادي خودرو ۹- صورتجلسه مورخ 
۱۳۹۸/۲/۸، ۱۰- عندالزوم شهادت شهود، شعبه اول شوراي حل اختالف سمیرم  

شناسه: ۵۴۱۷۱۵
آگهي حصر وراثت

آقاي نورمحمد شــیري داراي شناسنامه شماره ۷۶ به شــرح دادخواست کالسه 
۱۸۵/۹۸ ش ۲  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زینت بگم ملکي بشناسنامه ۱ در تاریخ ۹۸/۲/۱۸ اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- متقاضي نورمحمد 
شیري پسر ۲- حمیدرضا شیري پسر ۳- سعید رضا شیري پسر ۴- اسماعیل شیري 
پسر ۵- خوش قدم شیري دختر ۶- مریم شــیري دختر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و 
یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهي صادر خواهد شد. رئیس شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان 

نایین  شناسه: ۵۴۵۱۴۶
آگهي فقدان سند مالکیت

شماره صادره: ۱۳۹۸/۰۲/۵۷۲۹۱۸ تاریخ ثبت صادره: ۱۳۹۸/۴/۱۳ نظر به اینکه آقاي 
مرتضي چنگیزي محمدي فرزند داوود با ارائه یک برگ استشهاد محلي که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهي شده مدعي فقدان سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
به استثنا ثمنیه اعیاني یک درب مغازه به پالک ثبتي ۱۲۳۹  اصلي واقع در بخش یک 
نایین که در صفحه ۳۱۸ دفتر جلد ۹ امالک بنام اقاي حسن خواجه زاده ناییني ثبت و 
مع الواسطه طي سند انتقال شماره ۱۸۱۸۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۱۴ دفترخانه ۲ نایین 
به اقاي مرتضي چنگیزي محمدي انتقال قطعي یافته و معامله دیگري انجام نشده 

مي باشد و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده لذا طبق ماده ۱۲۰ اصالحي 
ایین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهي و یا وصول واخواهي بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله در صدور المثني سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین شناسه: ۵۲۰۷۶۳
آگهي مزایده اموال منقول

اجراي احکام حقوقي شعبه هشتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده اجرایي کالسه ۹۷۱۲۹۶ ج ۸ له اقاي رضا خالقي مقدم و علیه آقاي مصطفي 
مجتبایي مبني بر مطالبه مبلغ ۱۸۲۲۲۹۸۳۰ ریال بابت محکوم به و هزینه هاي 
اجرایي و حق االجراي دولتي در تاریخ ۹۸/۵/۲۸ ســاعت ۱۲ صبح در محل اجراي 
احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۸ جهت فروش اموال توقیفي که 
توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي شده و نظریه وي مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف ۵ روز قبل 
از جلسه مزایده به نشاني اصفهان رهنان خ امام رضا پمپ بنزین امام رضا مراجعه و از 
اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاي 
آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باشد و مابقي 
ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابي دستگاه هاي پمپ بنزین اینجانب 
کارشناس منتخب در تاریخ ۹۷/۱۲/۴ ضمن هماهنگي با آقاي نصرت اهلل قاسمي به 
عنوان خواهان به آدرس اصفهان رهنان خیابان امام رضا پمپ بنزین امام رضا مراجعه 
و گزارش کارشناسي مورد نظر با توجه به میزان تکمیل بودن شرایط روز بازار میزان 
استهالک و کلیه عوامل موثر در موضوع به عنوان نرخ پایه جهت انجام مزایده به شرح 
زیر و به ضمیمه دو تصویر به اطالع مي رساند. ارزیابي و مشخصات فني پنپ بنزین: یک 
دستگاه پمپ تلمبه برقي، بنزین مورد مصرف براي پمپاژ بنزین معمولي و گازوییل دو 
نازله کار کرده حسب اظهار آقاي نصرت اهلل قاسمي دستگاه قبل از توقیف سالم و کامل 
و در حال نصب شده روي سکو بوده است ساخت و مونتاژ شرکت شهاب گستر ایران 
 BL - B۲۲۲ ،BL۷۶۱۴۹ مدل و سریال YUNLIN INDUSTRY با برند
کالسه C ساخت سال ۲۰۱۴ ظرفیت ۴۰ تا ۱۳۰ لیتر در دقیقه با فشار خروجي ۲/۳ 
تا ۳/۵ بار که از محل نصب سکو باز شده و در ایوان جایگاه پمپ بنزین تحویل امین 
اموال آقاي حجت اهلل میرحسیني گردیده تجهیزات استاندارد و تجهیزات اضافي این 
دستگاه عبارت است از: دو عدد پیمانه ۲ دستگاه شیر برقي ۲ عدد شمارنده مکانیکي 
دو دستگاه الکتروموتور پمپ شناور سرخود خودمکش منبع تغذیه دو عدد صفحه 
نمایشگر دو عدد Persel دو عدد قطعي کننده دو عدد برد فرمان برقي براي اتصال 
به سامانه هوشمند کارت خوان دو عدد دستگاه کارت خوان دو آیتم آخر اشاره شده 
به عنوان تجهیزات اضافي در انبار موجود وجزو  ارزیابي محسوب مي شوند و دو عدد 
شلنگ ۴ متري به انضمام دو عدد نازل جمعا به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال 
۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابي و برآورد مي گردد. مدیر و دادورز اجراي احکام حقوقي 

اصفهان شناسه: ۵۴۱۶۰۰
آگهي مزایده

شماره مزایده: ۱۳۹۸۰۴۳۰۲۱۲۶۰۰۰۰۲۲ کالسه ۹۷۰۰۵۳۹ ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱۹۸/۷۰ مترمربع شماره نه هزار و نهصد و نود و چهار فرعي مفروز 
و مجزي شده از پانزده اصلي واقع در بخش دو کاشان به نشاني کاشان بلوار الغدیر 
کوچه غدیر سوم رو به روي ساختمان یاس که در صفحه ۵۲۲ دفتر ۳۷۸ امالک ذیل 
ثبت شماره ۵۳۱۵۶ بنام محسن خشــت زرین ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده با حدود و مشخصات شــماال بطول ۱۰ متر دیوار به دیوار خانه احداثي در 
باقي مانده ۱۵ اصلي شرقا اول بطول ۱۰  سانتي متر دیوار به دیوار باقي مانده شماره 
مرقوم دوم بطول ۲۰/۱۵ متر دیوار به دیوار خانه احداثي در جزء باقي مانده فوق الذکر 
جنوبا بطول ۹/۹۰ متر درب و دیواري است به کوچه غربا بطول ۲۰/۳۰ متر به قطعه 
زمین جزء باقي مانده که طبق نظر کارشناس رسمي ششدانگ پالک فوق در حال 
حاضر به صورت منزل مسکوني دو طبقه با قدمت حدود ۱۵ سال مي باشد با عرصه به 
مساحت ۱۹۸/۷۰ مترمربع و زیرزمین به مساحت ۱۱۵ مترمربع و همکف به مساحت 
۱۱۵ مترمربع و پارکینگ به مساحت ۱۷/۵۰ مترمربع و حیاط به مساحت ۸۳/۷۰ 
مترمربع و سرسرا به مساحت ۱۱/۵۰ مترمربع با مشخصات ساختماني نما آجر سه 
سانتي متري و کف موزاییک و سقف آهن و آجر و مصالح مصرفي اسکلت نیمه فلز و 
حیاط سازي موزاییک و آجر داراي یک امتیاز آب و دو امتیاز برق و یک امتیاز گاز مي 

باشد که با احتساب کلیه موارد فوق جمعا به مبلغ هفت میلیارد و ششصد و چهل و نه 
میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال ارزیابي و قطعي گردیده است ملکي نامبرده باال 
طبق سند رهني شماره ۳۳۶۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ دفترخانه اسناد رسمي ۱۲۳ 
کاشان در رهن بانک ملت شعبه معلم کاشان مستقر شده است از ساعت ۹ الي ۱۲ روز 
چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ در محل اجراي اسناد رسمي کاشان واقع در کاشان 
نبش میدان جهاد ابتداي بلوار باهنر اداره ثبت اسناد و امالک از طریق مزایده به فروش 
مي رسد. مزایده از مبلغ پایه هفت میلیارد و ششصد و چهل و نه میلیون و چهارصد و 
پنجاه هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقدا فروخته مي شود. پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول مي 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد مزایده روز اداري بعد از تعطیلي 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهي در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار چاپ اصفهان مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ درج و منتشر مي گردد. اداره ثبت اسناد 

و امالک کاشان   شناسه: ۵۴۵۶۰۵
آگهي مزایده اموال غیرمنقول

اجراي احکام حقوقي شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده اجرایي کالســه ۹۶۱۴۰۸ ج/۱۱ له خانم ســمیه الســادات کاظمي علیه 
۱- محمدرضا ملکوتي خواه بر مطالبه مبلغ ۶/۰۹۱/۴۳۴/۰۰۵ ریال بابت محکوم به 
و هزینه هاي اجرایي و حق االجراي دولتي در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲ ساعت ۸:۳۰ صبح 
در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۸ جهت فروش ۳۶ 
حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ ملکي به پالک ثبتي شماره ۲ فرعي از ۱۲۱۱۷ بخش 
اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســي که ذیال درج شده است ملکي 
آقاي محمدرضا ملکوتي خواه و اکنون در تصرف استیجاري محکوم علیه مي باشد 
توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي شده و نظریه وي مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف ۵ روز قبل از 
جلسه مزایده به نشاني فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
شد. هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باشد و مابقي ثمن حداکثر ظرف یک 
ماه پرداخت و اال ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: ملک مورد ارزیابي یک قطعه زمین فاقد دیوار حصارو هر گونه مستحدثات و 
اعیاني است و به نشاني اصفهان خیابان مشتاق دوم خیابان بازارچه کوچه انصارالمهدي 
نرسیده به مســیر دکل برق و در شــمال یک واحد گاوداري قرار دارد بنابر نظریه 
کارشناسي مورخ ۹۶/۵/۱۰ آقاي مهدي ایزدي کارشناس محترم رسمي دادگستري 
رشته امور ثبتي و تصویر ابرازي از سند مالکیت ملک فوق داراي پالک ثبتي شماره 
۲ فرعي از ۱۲۱۱۷ اصلي واقع در بخش ۵ حوزه ثبتي منطقه شمال شرق اصفهان با 
حدود اربعه شماال به طول ۱۱/۰۵ متر پي است به شماره یک فرعي شرقا پي است به 
طول ۱۷ متر به باقیمانده ۱۲۱۱۷ اصلي جنوبا در دو قسمت اول پي است به طول ۹ 
متر به کوچه دوم به طول ۲/۷۵ متر پي است به کوچه غربا پي است به طول ۱۷/۳۰ 
متر به کوچه و مساحت این ملک طبق سند و وضع موجود برابر ۱۹۸/۰۵ یکصد و 
نود و هشت و پنج دسیمتر مربع مي باشد. همچنین به استناد پاسخ استعالم شماره 
۴/۹۸/۵۱۱ مورخ ۹۸/۱/۲۴ مدیریت محترم منطقه ۴ شهرداري اصفهان عنوان آن 
شعبه محترم ملک مورد ارزیابي داراي کاربري فضاي سبز است و مي بایستي عقب 
نشیني در گذرها از محور و در ضلع جنوب شــرقي ۲/۵×۲/۵ رعایت گردد. نظریه 
ارزیابــي: ارزش کل ملک موصوف پالک ثبتي ۲ فرعــي از ۱۲۱۱۷ اصلي بخش ۵ 
اصفهان با مساحت موجود و مندرج در تصویر سند ابرازي به مقدار ۱۹۸/۰۵ مترمربع 
بدون رعایت عقب نشیني با توجه به کاربري فضاي سبز موقعیت ملک و مجاورت آن با 
ساختمان هاي مسکوني عرضه و تقاضا قیمت متعارف بازار و همچنین با لحاظ نمودن 
همه عوامل موثر و دخیل در کارشناسي و ارزیابي به مبلغ ۳/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
و بنابر پاسخ استعالم شماره ۱۳۹۴۰۵۸۰۳۰۲۷۰۰۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۷ اداره 
ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مضبوط در پرونده سهم مالکیت آقاي محمدرضا 
ملکوتي خواه شــماره ملي ۱۲۸۸۴۳۴۳۸۳ به میزان سه دانگ از شش دانگ ملک 
مورد ارزیابي داراي سند مالکیت المثني با شــماره چاپي ۸۸۸۳۶۵ سري ب سال 
۹۰ به مبلــغ ۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یک میلیارد و نهصد و هشــتاد میلیون ریال 
 برآورد قیمت شده و به حضور اعالم مي گردد. دادورز اجراي احکام حقوقي اصفهان 

 شناسه: ۵۴۰۶۹۶



کسب و کار
یکشنبه 6 مرداد 1398  | شمـاره 284

ISFAHAN
N E W S

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: گلریز

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

    هرگــز از ایجــاد 
روابط دوستانه غافل 
نشــوید )کارمندان 
باید احساس کنند که 

ارزشمند هستند(
عالوه بر مزایــای جانبی 
حفظ کارمنــدان )مانند 
هزینه های بــاالی جابه جایــی و ارزش 
تجربیات و ســرمایه گذاری انجام شده(، 
هر رابطه طوالنی مدتی وقتی مطلوب تر 
خواهد شد که افراد احساس کنند ارزشمند 
هســتند. اگر کارمندان تان چنین حسی 
داشته باشند، آن گاه تمرکز بیشتری روی 
کارشان دارند و به ماندن در محیط کارشان 
عالقه مند می شــوند. برای این کار الزم 
نیست هزینه زیادی پرداخت کنید، صرف 
یک وعده صبحانه  یا ناهار در محیط کار یا 
یک رستوران، در نظر گرفتن یک جایزه، 
آشنایی مختصر با هر شــخص و برپایی 
یک مســابقه تفریحی برای ایجاد رقابت 
دوستانه در محیط کار، می تواند راه هایی 
برای ایجاد روابط دوستانه بین کارمندان 
باشــد بدون اینکه نیازی به صرف بودجه  

زیادی داشته باشید.

    همیشه به بهترین ویژگی های افراد 
توجه کنید

مثبت اندیشــی ُمســری بوده و در واقع 
مقدمه ای بــرای آغاز یــک راه طوالنی 
اســت! این حقیقت در »روابط کاری« و 
در زندگی هم صدق می کند. افکار مثبت 
را در ذهن تان ایجاد کرده، کارمندان خوب 
را شناسایی کنید و در طول روز سعی تان 
این باشــد که از کلمات مثبت و مناسب 
استفاده کنید. موارد زیادی در روابط کاری 
وجود دارد که قادر به تغییر آنها نیستید، 
اما می توانید دیدگاه تــان را تغییر دهید! 
می توانید با صحبت کــردن از تغییرات و 
به کارگیری استراتژی های مناسب تغییر، 
به کارمندان تان کمک کنید تا به بهترین 
ویژگی ها در یکدیگر توجــه کنند و جو 

مثبتی را در محیط کار به وجود آورند.

    مسئولیت کامل کارها را بر عهده 
بگیرید

من شک دارم تنها کســی باشم که این 
عبارات را می شــنوم که »ایــن کاِر من 
نیســت« یا »مســئولیت این کار با من 
نیست.« اگر به جای شانه خالی کردن از 
کار، مسئولیت آن را بپذیریم )حتی اگر کار 
و وظیفه  ما نباشد(، اعتبار و احترام بیشتری 
بین همکاران و مشــتریان مان کســب 
خواهیم کرد که این امر باعث تقویت روابط 
کاری می شود. اگر شما یا کارمندان تان در 
مورد مسئولیت کارها بحث و جدل دارید 
باید به دنبال راهکاری برای حل آن باشید.

    آن قدر هم جدی نباشید
به یاد ماندنی ترین لحظات برای تیم من 
زمانی بود که به شوخی و خنده می گذشت 
و افراد از روی عالقه با هم رفتار می کردند. 
در یک شرط بندی آنها من را مجبور کردند 
که در صورت همکاری جهت رسیدن به 
اهداف پیش بینی شــده، من یک کیک 
شــکالتی ۳ کیلوگرمی را بخورم. آن روز 
وقتی مــن در حال تالش بــرای خوردن 
کیک بودم )و در آخر هم موفق نشدم!( آنها 
مشغول دلداری دادن به من بودند. خاطره 
به یادماندنی دیگر مربوط به روزی بود که 
افراد تیم من موفق نشدند به اهداف تعیین 
شده  آن روز دست یابند و همگی مجبور 
به نقاشی کردن صورت های شان شدند و 
در نتیجه آن روز یکی از به یادماندنی ترین 
و ارزشــمندترین لحظــات کاری ما بود 
)خاطرات نگارنده(. همبستگی ایجاد شده 
از طریق تفریح و سرگرمی بی نظیر است! 
بیشتر افراد به دلیل داشتن یک سرپرست 
و ناظر جدی شغل خود را ترک می کنند و 
گاهی افزودن کمی چاشنی شوخی و تفریح 
به حفظ روابط کاری کمک زیادی می کند. 
 )Mary Poppins( مــری پاپینــز
می گوید: »کار هم نوعی بازی اســت یک 

سرگرمی هم در کنار آن پیدا کنید!«

    یاد بگیرید که چگونه با هم بحث 
کنید )روش های حل تعارض را یاد 

بگیرید(
برای اینکــه بتوانید مدیریــت ارتباط با 
کارمندان خود را هر چــه بهتر بر عهده 
بگیرید، باید بدانید که چگونه با هم بحث 

کنید.
روش هــای حل تعــارض بــه کارفرما و 
کارمندان کمک می کند تا محیط کاری 
سالم تری داشته باشند، همچنین به آنها یاد 
می دهد که چطور یک مسئله را حل کنند 
و با همکاری یکدیگر به توافق برسند. این 
مورد به شما کمک می کند تا روابط شغلی 
و محیط کار شادتر و با بهره وری باالتری 

داشته باشید.

    هرگز مانع رشــد یکدیگر نشوید 
)یکدیگر را به رشد و تعالی تشویق کنید(

یکی از آســان ترین راه ها برای نگهداری 
کارمنــدان، ایجاد فرصتی برای رشــد و 
تعالی چه از طریق یادگیری و چه از طریق 
سپردن نقش های جدید به آنهاست. ۳۵ 
درصد از افراد موفق کسانی بوده اند که در 
زمان استخدام در یک شرکت »برنامه های 
یادگیری و توســعه « برای آنهــا یکی از 

مهم ترین عوامل بوده است.

برخی از مهم ترین گزینه ها برای کمک به 
رشد کارکنان عبارتند از:

مدیریت ارتباط با کارمندان - رشد و تعالی
آموزش متقابل: همان طور که ورزش کاران 

برای تقویت عضالت شان با یکدیگر تمرین 
می کنند، شما نیز از کارمندان تان بخواهید 
تا وظایف مربــوط به همــکاران خود را 
بیاموزند و مهارت های  بیشــتری کسب 
کنند. آموزش متقابل به شما کمک می کند 
تا در صورت غیبت یا ترک کار توسط یک 
کارمند، نیروی جایگزین در اختیار داشته 
باشــید و کارمندان نیز خیال شان از این 
بابت راحت اســت که می توانند در سایر 
بخش های شرکت نیز مشغول به کار شوند.

یاد گرفتن کارها در کنار یکدیگر: می توانید 
برنامه ای ترتیب دهید که کارمندان وظایف 
سایر نقش ها در شرکت را بیاموزند تا در 
صورتی که در جست وجوی فرصت شغلی 
دیگری بودند، به جای بیرون از شــرکت، 
در درون آن به دنبــال موقعیت دیگری 
باشند. همچنین این کار روشی مفید برای 

جمع آوری اطالعات درباره  فرصت های 
یادگیری و فرآیند تشــویق کارکنان به 
یادگیری اســت. آیا افراد دائما ســؤاالت 
تکراری می پرســند؟ این بدین معناست 
که ما با کمبود مهارت مواجه هستیم که 
باید از طریق آموزش آنالین برطرف شود. 
آیا مدیران به ندرت به ایــن کار مبادرت 
می ورزند؟ حتی کارمندان نیز به کســب 
مهارت های رهبری نیاز دارند. همچنین 
باید ارتباطات مدیران و کارمندان نیز مورد 

بررسی قرار گیرد.
دوره های آموزشــی آنالین: در سال های 
اول زندگی، ما مشغول مطالعه هستیم تا 
خودمان را برای آینده آماده کنیم. وقتی 
آینده از راه می رســد، دیگر فرصتی برای 
یادگیری نداریم یا اینکه آن قدر مشغول 
هســتیم که وقت آن به وجــود نمی آید. 
دوره های آموزشــی آنالیــن معموال به 
یادگیــری الکترونیکی گفته می شــود. 
می توانید برای کارمندان خود دوره های 
آنالیــن در نظــر بگیرید که هــر زمان 
که خواســتند بتوانند در هر دوره ای که 
مدنظرشان است شرکت کنند. موضوعات 
این دوره ها می تواننــد مرتبط با وظایف 
کارمندان باشند مانند ایجاد یک جدول 
محوری در اکسل یا مهار ت های رفتاری 
مثل بهبود مهارت رهبری. ایجاد دسترسی 
آزاد به این دوره ها بهترین راه برای ایجاد 
فرهنگ یادگیری و تشویق کارمندان به 

پیشرفت و توسعه مهارت های شان است.

    سعی نکنید یکدیگر را تغییر دهید 
)خودتان را با فرهنگ سازمانی وفق 

دهید(
فرهنگ سازمانی شامل همان چیزی است 
که کارمندان از لحظه  اول ورود به سازمان 
تجربه می کنند. اگر خواهــان جذاب تر 
شدن فرهنگ سازمانی برای کارکنان خود 
هستید، ابتدا باید اهداف و چشم اندازهای 
شرکت را در نظر بگیرید. کارکنان شما تا 
چه حد با اهداف سازمانی آشنا هستند؟ 
آیا اهداف، مأموریت و چشم انداز شرکت 
به طور کامل در محیط کار مشخص شده 
است؟ اگر کارکنان از ارزش های سازمانی 
شــما آگاه و آنها را درک کرده باشند، ۵۱ 
برابر تمایل بیشتری به مشارکت در کارها 

از خود نشان می دهند.
فرهنگ سازمانی باید در طول زمان به طور 
طبیعی تکامل یابد و ابتدا توسط کارکنان 
هدایت می شود. این به معنای مرور فرآیند 
استخدام شما برای تعیین میزان موفقیت 
فرهنگ سازمانی در مصاحبه  اولیه است. 
بسیاری از مهارت ها قابل یادگیری هستند 
اما شــخصیت یک فرد معمــوال تغییر 
نمی کند. اســتخدام برای تکمیل نیرو و 
آماده کردن فرصت های توســعه شغلی 

باقی مانده صورت می گیرد.
ســرمایه گذاری روی فرهنگ سازمانی و 
برنامه های توسعه  حرفه ای برای کارمندان 
بیان گر این حقیقیت اســت که شما به 
وقت و تخصص آنها توجه دارید. مدیریت 
روابط کاری مانند ازدواج، مشکل به نظر 
می رسد اما اگر تالش کنید، نتیجه  آن را 
خواهید دید و بعــد از آن در مورد کارتان 
 می گویید که »ما یک خانواده  بزرگ و شاد 

هستیم.«

مدیریت ارتباط با کارمندان؛   

 یک ارتباط سازنده 

برای اینکه بتوانید 
مدیریت ارتباط با 

کارمندان خود را هر چه 
بهتر بر عهده بگیرید، 

باید بدانید که چگونه با 
هم بحث کنید.

سطح توقعات کارمندان در گذشــته این قدر باال نبود، یعنی 
کارمندان خواستار انعطاف پذیری باال، شفافیت کاری، فرهنگ 
سازمانی گرم و دوستانه نبودند و اصراری نداشتند که حس کنند 
نقش مهمی در پیشرفت سازمان ایفا می کنند. امروزه اگر کارفرما 
نتواند این توقعات را برآورده کند، باعث بی انگیزگی در کارمندان 

خواهد شد.
در حال حاضر بســیاری از کارفرمایان بر استراتژی های حفظ 
کارمندان تمرکز دارند، اما ما می خواهیم ۷ پیشنهاد توصیه شده 
توسط متخصصان مشاغل را در اینجا مطرح کنیم تا بتوانید با 
به کارگیری این موارد، مدیریت ارتباط با کارمندان خود را به نحوی 

احسن بر عهده بگیرید.

داروهای هوشمند 
ایرانی

استارت آپ های ایرانی این روزها 
راه ورود به عرصه های مختلف را 
فرا گرفته اند و اخیرا نیز در زمینه 

دارو گام برمی دارند.
 اســتار آپ های ایرانی امســال 
ســال خوبی را تجربه می کنند و 
 فرصت فعالیت برای آن ها در اکثر

 عرصه ها فراهم شده است. البته 
عرصه دارو یکی از آن هاست.

    استارت آپ های ایرانی
در ایران اســتارت آپ ها امسال 
سال خوبی را پشت سر می گذارند 
و مورد حمایــت مالی دولت قرار 
می گیرند. استارت آپ های ایرانی 
در زمینه های مختلف دســت به 
ارایه اپلیکیشــن پرداخته اند. در 
زمینه های صنعتی بیش از صنایع 
دیگر گام بر می دارند. استارت آپ 
های ایرانی تعداد زیادی دارند اما 
نزدیک به ۵00 تای آن ها اخیرا 
در بیســت و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی الکامپ به شهروندان 
ایرانی و بازدیدکنندگان خارجی 

معرفی شدند.

    استارت آپ دارویی
در گزارش فعلی به معرفی استارت 
آپی می پردازیم که در زمینه دارو 
فعالیت است. این فناوری ایرانی 
دســت به تولید دارو نمی زند اما 
به شــما در خوردن داروهایتان 
کمک می کنــد. اســتارت آپ 
داروچی موجب هوشمند شدن 
دارو شــده و مصرف آن در زمان 
درست را به شــما یادآوری می 
کند. این اســتارت آپ خدمات 
زیادی در زمینه دارو به بیماران 
ارایه می دهد به گونه ای که افراد 
می توانند با استفاده از آن، در هر 
لحظه از خدمات دارویی مختلف 
از جمله یــادآوری زمان مصرف 
دارو، ارسال نسخه دارویی درب 
منزل، مشاوره آنالین، خرید انواع 
محصوالت مراقبتی و بهداشتی 

بهره مند شوند.

    عملکرد داروچی
داروچــی یا همان اســتارت آپ 
دارویی، از راه دانلود اپلیکیشــن 
و پیامــک یــا ارســال تمــاس 
صوتی امکان دسترســی را برای 
عالقمندان فراهــم می کند. این 
اپلیکیشــن همچنین بــه بیمار 
کمک می کند تــا برای یادآوری 
زمان مصــرف دارو از صدای فرد 
خاصی مثاًل همســر یا فرزندش 
استفاده کند. اگر بیماران بخواهند 
از اپلیکیشــن داروچی استفاده 
کنند کــه می تواننــد به گوگل 
پلی یا اپ استور ســر بزنند. اگر 
هم بخواهند از قابلیت های آن از 
جمله پیامک یا تماس اســتفاده 
کنند با انتخــاب گزینه برای هر 
تعــدادی می توانند یــادآوری 
دارو از طریــق اپراتور ســرویس 
 گویــا و یــا پیامــک را داشــته 

باشند.
البته اپلیکیشن داروچی جامع تر 
از سیستم پیامکی آن است . این 
اپلیکیشن تمام موارد را در خود 
دارد اما سیستم پیامکی یا صوتی 
تنها با نوتفیکیشن به بیمار برای 
خوردن دارو سر وقت یادآوری می 
کند. استفاده از سیستم پیامک و 
صوت برای بیمارانی با ســن باال 
طراحی شده که اطالعات کافی 
در خصوص دریافت اپلیکیشن و 

یا کار با آن را ندارند.
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رشته های تخصصی و داروسازی و دندانپزشکی اعتباربخشی می شوند
معاون آموزشی وزارت بهداشت از آغاز نظام اعتباربخشی رشته های تخصصی و داروسازی و دندانپزشکی 

خبر داد.
به گزارش وزارت بهداشت، دکتر باقر الریجانی معاون آموزشــی وزارت بهداشت در دومین روز یکصد و 
 نهمین اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی به اقدامات انجام شده در توسعه آموزش علوم پزشکی طی 

سال های گذشته اشاره کرد و گفت: در این زمینه شاخص هایی وجود دارد که قابل توجه است. الریجانی با 
بیان اینکه ۲ هزار رشته مقطع در حوزه علوم پزشکی راه اندازی شده، گفت: بیش از ۲00 هزار دانشجو در حوزه 

علوم پزشکی در حال تحصیل هستند و در سال ۹۷ حدود ۳۵ هزار نفر در مقاطع مختلف تحصیلی فارغ التحصیل 
شده اند. وی با اشاره به بار کاری باال در حوزه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی، گفت: در سال حدود ۴۸ آزمون در حوزه علوم 

پزشکی برگزار می شود و در حال حاضر ۷۳ درصد از این آزمون ها الکترونیک برگزار می شود. تالش ما این است که تا آخر سال تمام آزمون ها 
در دانشگاه ها به صورت الکترونیک برگزار شود. معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاهها در کنار این حجم زیاد امور جاری، 
برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را دنبال می کنند و تمام اسناد باالدستی مرتبط با حوزه آموزش در تدوین برنامه های 

تحول مورد بررسی قرار گرفته و در این بسته ها با تعریف صدها پروژه پژوهشی در حوزه آموزش در مسیر مرجعیت علمی حرکت می کنیم.

مهر
خـــبــر

ISFAHAN
N E W S

برترین ها
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

»ایده کاپ« مشارکت شهروندان اصفهانی در اداره شهر را تقویت می کند

دبیر اجرایی برنامه ایده کاپ شهر اصفهان گفت: ایده 
کاپ مشارکت شهروندان را در اداره شهر تقویت می کند و ایده های طرح 

شده می تواند یک ورودی برای رفع مشکالت کوچک 
شهری باشند.

علیرضا گلچین فر در حاشیه ششــمین برنامه ایده کاپ با 
عنوان »نوجوان پویا شــهر خالق« ، اظهار داشــت: ما برای 
برگزاری ایده کاپ از برنامه ایده شو الگوبرداری کردیم؛ در 
برنامه ایده شو موضوعی انتخاب و بر اســاس آن ایده هایی 
دریافت می شود ســپس ایده های رســیده را به یک کسب 
 و کار تبدیل و اســتارت آپ و یا شــرکت دانش بنیان داده 

می شود.
وی با بیان اینکــه ما این ایده را الگو قرار دادیم تا مشــارکت 
شــهروندان را در اداره شــهر تقویت کنیم، ابراز داشــت: ما 
به دنبال این هســتیم که این ایده ها یــک ورودی برای رفع 
مشکالت شهری باشند، البته منظور مشکالت کوچک و خرد 
شهر است یعنی اگر این ایده ها را به ماهی تشبیه کنیم برنامه 
ایده کاپ قالبی اســت که با آن می توان یکسری ماهی های 
کوچک را گرفــت و برای حل مشــکالت کالن باید از قالب های 
 دیگری اســتفاده کرد و در این تشــبیه برای رفع آنها نه قالب بلکه باید تور پهن

 کرد.
دبیر اجرایی برنامه ایده کاپ شهر اصفهان گفت: برنامه ایده کاپ در دو بخش شامل 
بخش دریافت ایده ها و بخش طرح ها برگزار می شود که بخش دوم شامل ایده هایی 
اســت که یک مرحله جلوتر رفته و به طرح تبدیل شــده اند و برای محصول دهی 

آماده است.
وی ادامــه داد: در هر بخــش ایده ها و طرح هــای برتر انتخاب می شــوند که در 
بخش طرح ها ســعی کرده ایم زمینه های اجــرای آن را با همــکاری بخش های 
مختلــف شــهرداری فراهــم کنیــم و ایده هــا را هم به بخــش نظــام ایده ها 
 و پیشــنهادات شــهرداری ارائه می کنیم تا بررســی و در صــورت قابلیت، اجرا 

شود.
گلچین فر ادامه داد: در ششمین برنامه ایده کاپ ویژه نوجوانان از آنها انتظار طرح 
و محصول نداشتیم و بخش طرح را از برنامه ایده کاپ نوجوانان حذف کردیم و ۱۴ 
ایده ارائه شــد در حالی که در برنامه های قبل تعداد هفت ایده و هفت طرح ارائه 

می شدند.
گفتنی است؛ ایده های نوجوانان برای شهر در ششمین برنامه ایده کاپ به میزبانی 
مدیریت پژوهش، خالقیت و فناروی های نوین و با همکاری خانه نوجوان سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان روز پنجشنبه دوم مرداد در کتابخانه 

مرکزی شنیده شد.
مهر

گــــــزارش

عالوه بر مزایای جانبی حفظ 
کارمندان )مانند هزینه های 

باالی جابه جایی و ارزش 
تجربیات و سرمایه گذاری انجام 

شده(، هر رابطه طوالنی مدتی 
وقتی مطلوب تر خواهد شد که 
افراد احساس کنند ارزشمند 

هستند.
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