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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

جلسه مالقات مردمى شهردار اصفهان با شهروندان منطقه 9 برگزار شد:  

دیدار سه ساعته

اصالح ساختار بودجه 
کشور مهم تر از نان 

شب دولتمردان

اقتصاد ایران بیش از 50 ســال 
اســت که بــا مقوله «کســرى 
بودجــه» دســت و پنجــه نرم 
مى کند. بودجه یک کشور ویترین 
اقتصاد آن اســت. اگر بپذیریم با 
وجود فرصت هاى بى شــمار و 
امکانات فــراوان، کشــور ما در 
حکمرانى اقتصادى با ایرادهاى 
اساسى و ساختارى درگیر است، 
پس منطقى اســت که یکى از 
اصلى ترین گام ها در راســتاى 
ارتقاى حکمرانــى اقتصادى در 
کشور، اصالح ســاختار بودجه 

است.
آنچه در طول چند دهه گذشته 
تحــت عنــوان بودجه ریــزى 
انجــام مى شــده اســت، صرفا 
ثبت مجموعــه اى از ورودى ها و 
خروجى هاى مالى دولت بودجه 
بودجه و ارتباط چندانى با آنچه در 
کشورهاى توسعه یافته دنیا تحت 
عنوان سیاســت هاى بودجه اى 
اتفاق مى افتد، ندارد. حاکمیت و 
دولتمردان ایران هیچ استراتژى 
و برنامه ریــزى بلندمدتى براى 
توسعه پایدار اقتصاد نداشته اند و...      شهردار اصفهان: مردم فعالیت هاى فرهنگى و عمرانى را با نکته سنجى رصد کرده اند
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بازار طال و سکه 98/5/7 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,094,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,176,0004,192,000جدید

2,298,0002,298,000نیم سکه

1,479,0001,499,000ربع سکه

969,000969,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,797,8001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18407,200406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24542,400543,300 عیار

براى رفع بیکارى نیازمند 
استارت آپ ها هستیم

رئیس کمیســیون اجتماعى مجلس گفت: به 
مرحله اى رسیده ایم که حتى مهارت هم کافى 
نیســت و جز مهارت بایــد زمینه هاى افزایش 
بهره ورى فراهم شــود و از طریق استارت آپ ها 
و شرکت هاى دانش بنیان این مهم امکان پذیر 

است.
عبدالرضا عزیزى در آیین بزرگداشــت فعاالن 
حوزه مهارت گفت: توانســتیم در برنامه ششم 
توســعه تقویت آمــوزش فنى و حرفــه اى را 
بگنجانیم. به دنبال این اتفاق قانون نظام آموزش 
فنى و حرفه اى تصویب شد و نهایتا شوراى عالى 

فنى و حرفه اى تشکیل شد. 
 او با اشاره به دو رقمى بودن نرخ بیکارى در ایران 
بیان کرد: در مقطع کنونى قطعا به مهارت آموزى 

نیاز داریم و در این زمینه بخش...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

مجید سلیمى| خبر آنالین
یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

رشد 88 درصدى درآمد گمرك استان 
اصفهان

مدیر کل گمرك اصفهان گفت: در 4 ماهه نخست سال 98، 
بالغ بر یک هزار و 199 میلیارد و 603 میلیون ریال درآمد 
توسط گمرك اصفهان کسب و به خزانه واریز شده که این 

عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل 88 درصد رشد داشته 
است.

به گزارش روابط عمومى گمرك استان اصفهان، رسول 
کوهستانى با اشاره به اینکه تغییر و تحول الزام آور است بیان 

داشت: گمرك اصفهان بنا به دلیل جایگاه استراتژیک و ...
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شــهردار اصفهان به همراه 
معاونان و جمعى از مدیران 
خود در برنامه مالقات مردمى با شعار پاسخگویى 
در مســیر امید، با معتمدین و شهروندان منطقه 
9 دیدار و گفت و گو کرد تــا از نزدیک در جریان 
مسائل، دغدغه ها و مشکالت این منطقه و مردم 

آن قرار بگیرد.

شهردار اصفهان پیش از دیدار با شــهروندان منطقه در 
جلسه اى با حضور معتمدین منطقه 9، اهالى منطقه غرب 
و شمالغرب اصفهان را مردمى اخالق مدار ذکر کرد و گفت: 
گویى این مردم همان مردم زمان دفاع مقدس هستند و 
روحیه اى که از آن ها سراغ دارم همان روحیه است. باید 
قدر این خصایص واالى انســانى که در مردم این منطقه 
وجود دارد را دانســت و از برکت این مردم براى غلبه بر 

مشکالت استفاده کرد.
قدرت اله نوروزى منطقه 9 را ریه اصفهان ذکر کرد و بیان 
داشــت: 25 درصد مادى ها،  اشجار، فضاى سبز و ... شهر 
اصفهان در این منطقه واقع شده که رقم بسیار زیادى است، 
این ریه و فضاى سبز شهر اصفهان نیاز به آب دارد اما تهیه 

این آب چالش هاى بسیار زیادى به همراه دارد.
وى با بیان اینکه از ابتداى ورودمان به شهردارى اصفهان 
با بدهى هاى بســیار زیاد مواجه بودیم، اضافه کرد: امروز 
میزان بسیار زیادى از این بدهى ها تسویه شد که کار بسیار 

بزرگى است.
شهردار اصفهان در ادامه از روند اجرایى عملیات ساخت 
خط یک و دو مترو اصفهان سخن به میان آورد و افزود: خط 
یک مترو با تعامل همه مدیران ظرف چهار ماه تکمیل شد. 
هم اکنون نیز عملیات اجرایى خط دو با حجم بسیار وسیعى 
که دارد به صورت شبانه روزى در حال انجام است. کارهاى 
اجرایى این خط زیر زمین انجام مى شود تا براى مردم ایجاد 

مزاحمت نداشته باشد.
وى با بیان اینکه عملیات اجرایى این خط از دو جبهه انجام 
مى شود، تاکید کرد: این عملیات از دو جبهه انجام مى شود 
تا کارها با سرعتى 6 برابر پیش برود زیرا عملیات اجرایى 
خط دو به جاى یک جبهه در دو جبهه و در سه شیفت به 

جاى یک شیفت در حال انجام است.
نوروزى تاکید کرد: پیمانکار براى جبهه غرب خط دو نیز به 

زودى معرفى شده و کار خود را آغاز مى کند.

  رشد 56 درصدى میزان صدور پروانه در منطقه 9
وى بیان داشت: در سال 97 تنها 72 پروانه براى منطقه 9 
طى چهارماهه ابتداى سال صادر شده بود در حالیکه این 
رقم در 4 ماهه سال 98 به 112 عدد پروانه رسیده که نشان 
دهنده رشد 56 درصدى شهردارى منطقه 9 است. سال 
گذشــته از بودجه 3 هزار میلیاردى شهردارى تنها 315 
میلیارد تا این لحظه از ســال تحقق یافته بود اما با وجود 
افزایش 37 درصدى بودجه شهردارى براى سال 98 در 
چهار ماهه ابتدایى امسال تاکنون 1300 میلیارد تومان 
کسب شده که نشان دهنده رشد حدود هزار میلیاردى 
نسبت به سال گذشته اســت. این در حالیست که همان 
سال گذشته نیز در تحقق بودجه در میان سایر شهرهاى 
کشور شهردارى اصفهان رتبه نخست را کسب کرده بودیم.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه سال گذشــته 45 هزار 
و 996 متر در چهار ماهه نخســت در منطقــه 9 پروانه 
صادر شــده بود، خاطر نشــان کرد: این در حالیست که 
در چهار ماهه امســال 92 هزار و 300 متر پروانه صادر 
شده که رشد 101 درصدى رشــد متراژ پروانه را نشان 

مى دهد.
وى بودجه منطقه 9 شهردارى اصفهان را 60 میلیاردتومان 
ذکر کرد و افزود: سال گذشــته تا این لحظه 11 درصد 
بودجه تحقق یافته بود اما در سال جارى تا این لحظه 32 
درصد بودجه کسب شده که بیش از 90 درصد آن نقدى 

بوده است.
نوروزى با بیان اینکه برنامه هاى فرهنگى شــهردارى به 
صورت مویرگى در تمام مناطق شهردارى در حال انجام 
است، بیان داشت: ما فقط در کنار پل خواجو برنامه اجرا 
نکردیم. هم اکنون برنامه ها در همه مناطق اجرا مى شود 
تا عدالت فرهنگى به صورت یکنواخت در تمام سطح شهر 

اجرا شود.
وى گفت: الزم است وضعیت اتوبوس هاى شرکت واحد 
منطقه رسیدگى شده و ایستگاه آتش نشانى ناژوان، مخازن 
و کلکتورها ایجاد شود. امیدوارم همه با هم بتوانیم شهرمان 

را بهتر از گذشته بسازیم.
شــهردار اصفهان پیرامــون برنامه مالقــات مردمى با 
شهروندان این منطقه اظهار کرد: امیدوارم برگزارى این 

مالقات مردمى در منطقه 9 الگوى بســیار خوبى براى 
اجراى برنامه هاى بعدى در سایر مناطق شهر اصفهان باشد.
وى تصریح کرد: مردم بسیار دقیق و نکته سنج برنامه هاى 
مختلف شهردارى را به ویژه در حوزه فرهنگى و عمرانى 
دنبال کرده و از اجراى آنها خرسند مى شوند. دغدغه هاى 
مردم بسیار صحیح اســت اما زمانى که بین آنها حضور 
پیدا مى کنیم رضایتمندى خوبى را بین مردم مشــاهده 

مى کنیم.
نوروزى با اشاره به دغدغه مردم منطقه در خصوص اراضى 
ناژوان گفت: منطقه ناژوان از لحاظ کاربرى به دو بخش 
مسکونى و کشاورزى تقسیم مى شود. بخشى از منطقه 
ناژوان از طرح خارج شده و تحت نظر اداره کشاورزى است 
و امکان تغییر کاربرى در این منطقه وجود ندارد مگر اینکه 

طرح جامع این منطقه توسط مراجع ذیصالح تغییر کند.
وى با بیان اینکه مخاطب شکایات مردمى در این منطقه 
شــهردارى نیســت، افزود: البته باید گفت هدف سایر 
دستگاه ها نیز پاسدارى از ریه شهر اصفهان است که بیش 
از یک چهارم فضاى سبز شــهر اصفهان را در خود جاى 

داده است.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: امیدوارم با توجه بیشــتر، 
مشــکالت مردم برطرف و مردم ساکن در این مناطق به 
دلیل وجود این شرایط خاص دچار آسیب هاى کمترى 

شوند.

  باید از ظرفیت نهفته منطقه 9 استفاده شود
نایب رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز در این جلسه 
با بیان اینکه تجلى مشارکت مردم در مدیریت شهرى در 
منطقه غرب اصفهان به خوبى قابل مشاهده است، اظهار 
کرد: ظرفیت نهفته اى در این منطقه وجود دارد و مهم این 
است که مدیریت شهرى توانایى استفاده از این ظرفیت 
عظیم را داشته باشــد. وى تصریح کرد: مردم منطقه 9 
و غرب اصفهان خدمت را پاس داشــته و همواره آن را به 
خاطر مى ســپارند. امیدوارم عزم جزم شهردار اصفهان 
براى تمام مناطق شهرى بیش از گذشته بر مردم آشکار و 
هویدا باشد. در این جلسه هر یک از معتمدین، روحانیون 
و اهالى منطقه 9 شهردارى اصفهان نیز به بیان دغدغه ها 
و دیدگاه هاى خود راجع به مســائل و مشکالت منطقه 

پرداختند.

یکى از روحانیون این منطقه با بیان اینکه امیدوارم حضور 
شهردار اصفهان و مدیران وى موجب برکت براى منطقه 
9 شود، اظهار کرد: بسیارى از مسائل با حضور مدیر منطقه 
9 حل شده و امیدوارم سایر مشکالت نیز با ادامه و استمرار 

این رسیدگى ها برطرف شود.
وى گفت: مدیر منطقه 9 یکى از شــهرداران خوب شهر 
اصفهان اســت که همراهى خوبى با مــردم دارد و این 

همراهى باعث رضایت مردم شده است.

  لزوم توجه بودجه اى بیشتر به منطقه 9
وظیفه؛ یکى از معتمدین منطقه نیز گفت: این منطقه به 
دلیل واقع شدن در محدوده فضاى سبز اصفهان ساخت 
و ساز کمترى در آن صورت مى گیرد که همین موضوع 
درآمد کمترى را نیز نصیب منطقه کرده اســت که الزم 
اســت بودجه بیشــترى براى آن در نظر گرفته شود. از 
شهردار اصفهان درخواست دارم نگاه ویژه ترى به منطقه 

9 داشته باشد.

  کاربرى زمین هاى کشاورزى تغییر کند
اســماعیلى یکى دیگر از معتمدین محل در این جلسه 
کاربرى هاى کشاورزى منطقه را یکى از مشکالت اساسى 
منطقه ذکر کرد و بیان داشت: الزم است تغییر کاربرى هاى 
این زمین ها صورت بگیرد تا مردم بتوانند استفاده بهترى 
از زمین هاى خود داشته باشند. وى تصریح کرد: چندین 
هزار متر زمین بایر در منطقه وجود دارد که براى کشاورزى 
خوب نیست و رها شده که مى توان براى این زمین ها برنامه 

ریزى بهترى داشت.
جان نثارى، یکى دیگر از اهالى منطقه با بیان اینکه عبور 
مادى هاى بسیار زیاد در منطقه 9 از گذشته فضاى سبز 
بســیار خوبى را در منطقه ایجاد کرده بود، بیان داشت: 
باغات منطقه همگى سرسبز و کشــاورزى رونق بسیار 
خوبى داشــت، زمانى که جریان آب زاینده رود قطع شد 
مادى ها خشک و فضاى سبز با وجود تالش هاى بسیار زیاد 

شهردارى آسیب دیده است.
وى بیان داشــت: امیدوارم بودجه اى خــارج از بودجه 
شــهردارى از ســایر راه هــاى درآمدى بــراى منطقه 
9 کســب شــود تــا مشــکالت و مســائل منطقــه

 برطرف شود.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

میثم محمدى - شهردار زرین شهر  شناسه: 549624

آگهى مزایده 
نوبت اول

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 144 مورخ 98/3/25 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 
نسبت به واگذارى پارکینگ وسائط نقلیه سبک واقع در میدان انقالب به صورت اجاره براى مدت دو 
سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 98/5/24 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

2

شهرستان ها

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر خبر داد

کشف 50 دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق 
در خمینى شهر

انتظامــى  فرمانــده   
شهرستان خمینى شهر 
50 دستگاه  از کشــف 
ماینر خارجى(تولید ارز 
دیجیتال) و 5 سوئیچ 16 
ولت قاچاق به ارزش هفت 
میلیــارد و 500 میلیون 

ریال خبر داد.

ســرهنگ على جعفرى نژاد 
در جمع خبرنگاران با اعالم 

این خبر اظهار داشت: پس از وصول اخبارى که در ارتباط با تولید ارز دیجیتال در 
شهرك برق و الکترونیک شهرستان خمینى شهر بررسى موضوع در دستور کار 

ماموران انتظامى این فرماندهى قرار گرفت.
وى افزود: پس از انجام تحقیقات و کشــف اطمینان از ایــن موضوع یک گروه از 
ماموران مجرب با هماهنگى قضایى از این شــهرك بازرسى کردند که تعداد 50 

دستگاه ماینر خارجى و 5 سوئیچ 16 ولت قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر با اشاره به این که سه نفر در این ارتباط 
دستگیر شدند بیان داشت: ارزش دستگاه هاى کشف شده توسط کارشناسان هفت 

میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم شده است.

  تحویل متهمان به مراجع قضایى
وى از تحویل متهمان به مراجع قضایى خبر داد و با اشــاره به قاچاق و غیرقانونى 
بودن استفاده از دستگاه هاى مذکور گفت: استفاده از این دستگاه ها مصرف برق 

زیادى دارد و استفاده از آنها باعث اخالل در شبکه توزیع برق شهرى شده است.
جعفرى نژاد ابراز داشت: متهمان با اســتفاده از برق یارانه اى واحدهاى صنعتى 
تعطیل و نیمه تعطیل اقدام بــه فعالیتهاى غیرقانونى مى کننــد که با این افراد 

برخورد قاطع مى شود.

انتظامــى  فرمانــده   
شهرستان خمینى شهر 
 دستگاه 
ماینر خارجى(تولید ارز 

ولت قاچاق به ارزش هفت 
 میلیون 

ســرهنگ على جعفرى نژاد 
در جمع خبرنگاران با اعالم 



اصالح ساختار بودجه 
کشور مهم تر از نان شب 

دولتمردان
ادامه از صفحه یک:

...  این بالتکلیفى عمال فرصت رشد 
و توسعه اقتصادمان را کمرنگ کرده 
است. مدیریت بودجه و بخش عمومى 
در ایران به طور عمده ذیل دو دستگاه 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور 
اقتصادى و دارایى صورت مى گیرد. 
از نظر اجزاى بودجــه، بعد مصارف 
بودجه در اختیار ســازمان برنامه و 
بودجه است. این در حالى است که 
منابع بودجه به طور عمده از طریق 
وزارت امور اقتصادى و دارایى و وزارت 
نفت تامین مى شود. از سوى دیگر، در 
زمان اجراى بودجه در شکل کنونى 
آن، فرآیند تخصیص توسط سازمان 
برنامه و بودجه و پرداخت توســط 

خزانه دارى انجام مى شود.
به عالوه، در قانــون برنامه و بودجه، 
نظارت عملیاتى برعهده ســازمان 
برنامه و بودجه و نظارت مالى برعهده 
وزارت امور اقتصادى و دارایى است. 
نبود ســازوکارهاى مشخصى براى 
ارتباط بین این دو دســتگاه باعث 
شده است تا اجراى بودجه به صورت 
یکپارچه دنبال نشود. همین امر باعث 
بروز اختالف نظر این دستگاه ها در 
خصوص اجراى برخى از اصالحات 

ساختارى شده است.
سیاست هاى اقتصادى 4 دهه گذشته 
به گونه اى بودجه که نتوانســته نظر 
مثبت مردم را تامیــن کند. جداى 
از آن، ماهیت سیاســت گذارى هاى 
اقتصادى ســبب ایجــاد و تجمع 
مشکالت متعدد اقتصادى و ناتوانى 
دولت ها در حل و فصل آنها شــده 
اســت. بودجه عمومــى در ایران، 
عالوه بر کسرى مزمن و ساختارى، 
وابستگى بسیارى هم به درآمدهاى 
نفتى دارد. در اکثر سال ها درآمدهاى 
نفتى نتوانسته است از شدت کسرى 
بودجه بکاهد و جبران کننده بخشى 
از کسرى ساختارى بودجه و ناترازى 

دخل و خرج دولت باشد.
طى دو دهه گذشته به طور میانگین 
47 درصــد از کل مخــارج جارى و 
عمرانى دولت از محــل درآمدهاى 
عمومى تامین شده اســت. مابقى 
مخارج دولت (حدود 40 درصد) از 
محل درآمدهاى نفتى تامین شده و 
مابقى در حدود 13 درصد به صورت 
کسرى بودجه باقى مانده است. سهم 
درآمدهاى نفتــى در تامین مخارج 
دولــت در برخى ســال ها حتى به 
نزدیک 60 درصد هم رسیده است، 
بنابراین درآمدهاى نفتى نه تنها نقش 
عمده اى در تامیــن مخارج عمرانى 
دولت برعهده داشــته، بلکه حتى 
بخش قابل توجهــى از هزینه هاى 
جارى دولت نیز از محل درآمدهاى 

نفتى تامین شده است.
یکى از اصلى ترین ریشه هاى کسرى 
بودجه مزمن و ساختارى، گستردگى 
و حجم زیاد تعهدات دولت و ساختار 
بزرگ و پرهزینه بخش دولتى است. 
تعهدات بى حســاب و کتاب دولت 
و ســاختار پرحجم و چاق دولت و 
بخش عمومى نیز در اثر غلبه نگاهى 
خاصى به مفهــوم و کارکرد دولت 
شــکل گرفته که نقش نامحدود و 
مسلط براى دولت در اقتصاد و جامعه 
به وجود آورده اســت. این نوع نگاه، 
دولت را عهده دار تعهدات اجتماعى 
نامحدود و مسئول مستقیم تامین 
رفاه و گسترش عدالت اقتصادى در 
جامعه از طریق توزیع مستقیم منابع 

اقتصاد بین شهروندان مى داند.
به نظر مى رسد وقت آن رسیده که 
بپذیریم عرصه مدیریت اقتصادى، 
عرصه کوشــش و خطا و سخنرانى 
و خالقیت هاى فردى نیست، بلکه 
قواعد و اصول مشخصى دارد که اگر 
رعایت نشود، نتیجه نامطلوب خواهد 

بود.

اقتصاد استان
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700 کارآموز در برنامه هاى اوقات فراغت فنى و حرفه اى مشغول حرفه آموزى هستند
رئیس مرکز آموزش فنى و حرفه اى اردستان گفت: بیش از 700 کارآموز در برنامه هاى اوقات فراغت فنى و 

حرفه اى مشغول حرفه آموزى هستند.
حسن قاسمى سپرو در کارگاه آموزشى فرصت شغلى در مرکز فنى و حرفه اى اردستان، اظهار کرد: هدف از 
برگزارى این همایش معرفى مشاغل مختلف به جوانان شهرستان است. معتقد هستیم که صدها شغل در 

شهرستان اردستان وجود دارد که ناشناخته هست.
وى با بیان اینکه على رغم تمام مشاغلى که بالتصدى مانده است جوانان زیادى در اردستان وجود دارند که اشتغال 

ندارند، افزود: به تازگى و با توجه به موقعیت شهرستان اردستان که بیشتر کشاورزى و دامپرورى است رشته هایى 
مانند دام و طیور، پرورش بلدرچین و پرورش قارچ در مرکز اردستان راه اندازى شده است.

رئیس مرکز آموزش فنى و حرفه اى اردستان گفت: در حال حاضر در سطح شهرستان اردستان بیش از 700 کارآموز در برنامه هاى اوقات فراغت 
در رشته هاى مختلف فنى و حرفه اى مشغول حرفه آموزى هستند. قطعاً یادگیرى این گونه رشته ها مى تواند در جهت برطرف کردن نیاز شغلى 

شهرستان که همانا نیروى متخصص و ماهر است مؤثر باشد.
همچنین رئیس مرکز آموزش فنى و حرفه اى دو منظوره زواره، گفت: مرکز آموزش فنى و حرفه اى زواره هم اکنون در 12 رشته فعالیت دارد. 

تقویت بخش ارزى بانک رفاه به چرخه اقتصاد اصفهان کمک مى کند
رییس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: مسائل ارزى یکى از بخش هاى مهم و اثرگذار هر بانک است و بانک رفاه 

با تقویت این بخش مى تواند در اقتصاد استان اصفهان نقش موثرى ایفا کند.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، مسعود گلشیرازى در نشست مدیرعامل بانک رفاه کارگران 
با هیات نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان، تعامل بانک ها با فعاالن اقتصادى را عامل ایجاد حرکت بنیادى 

در چرخه اقتصادى و صنعت کشور  برشمرد و اظهار کرد: همراهى و همگامى بانک ها با بنگاه هاى اقتصادى 
مى تواند اقتصاد کشور را در شرایط تحریم کنونى پویا و فعال نگه دارد.

وى گفت: بنگاه هاى اقتصادى در شرایط کنونى مى توانند با تقویت صادرات غیرنفتى زمینه ورود ارز به کشور را با 
همکارى بانک ها فراهم کنند.

گلشیرازى با اشاره به سپرده گذارى ساالنه  105 هزار میلیارد تومان در استان اصفهان گفت: بانک رفاه کارگران مى تواند سهم بیشترى 
از این میزان را به خود اختصاص دهد.

رییس اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به افزایش نرخ ارز در یک سال گذشــته و نیاز بنگاه هاى اقتصادى به تامین مالى بیشتر گفت: یکى از 
چالش هاى بنگاه هاى اقتصادى استان اصفهان سرمایه در گردش است که نیاز به افزایش حد اعتبارى بانک ها به ویژه بانک رفاه در استان دارد.

مجید سلیمى| خبر آنالین
یادداشــت
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 با تدبیر حکیمانه و به 
موقع امام خمینى (ره) در 
12 مرداد 1359 نهادى با 

عنوان: شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى تشکیل 

گردید. 

به بهانه 12 مردادماه روز تشکیل شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى:   

کاشت نهال شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى در کشتزار حاصلخیز انقالب

به 12 مرداد نزدیک مى شویم. در چنین روزى نهال نوپاى شوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى در کشتزار حاصلخیز انقالب با نیتى 
خالصانه و کمال گرا، آرام گرفت تا به امید بارورى در سرزمین 
پربرکت انقالب، ریشه هاى خود را استوار کند و تنه و ساقه هاى 
را براى ایســتادگى در مقابل تند باد حــوادث و طوفان هاى 

سهمگین آینده محکم و پا برجا سازد.

یلدا توکلى
گـــزارش
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      در آستانه فرا رسیدن 12 مرداد ماه مراسم تکریم و معارفه ریاست شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان با حضور جمعى از مسئوالن و مدیران استانى در سالن 
اجتماعات صداوسیماى مرکز اصفهان برگزار شد.

رشد 88 درصدى
 درآمد گمرك استان اصفهان

مدیر کل گمرك اصفهان گفــت: در 4 ماهه 
نخست سال 98، بالغ بر یک هزار و 199 میلیارد 
و 603 میلیون ریال درآمد توســط گمرك 
اصفهان کسب و به خزانه واریز شده که این عدد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 88 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومى گمرك اســتان اصفهان، رسول کوهستانى با اشاره 
به اینکه تغییر و تحول الزام آور است بیان داشت: گمرك اصفهان بنا به دلیل 
جایگاه استراتژیک و شاهراه حیاتى کشور در زمینه حمل ونقل و تجارت جایگاه 

ویژه اى دارد.
مدیر کل گمرك استان اصفهان از دیگر دالیل اهمیت گمرك اصفهان وجود 
قطب هاى صنعتى نظیر فوالد، منســوجات، هواپیماســازى، لوازم خانگى، 
رنگ سازى، صنایع نظامى و .... برشمرد و اظهار داشت: طى 4 ماهه سال 98 بالغ 
بر 2 میلیون و 452 هزار تن کاال به ارزش 2 میلیارد و 49 میلیون و 506 هزار دالر 
استان اصفهان به مقصد 77 کشور جهان صادرات داشته و نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از نظر وزن 37 درصد و ازلحاظ ارزش 175 درصد رشد داشته است.
وى عمده ترین کاالهاى صادراتى از اســتان اصفهان را آهن و فوالد به ارزش 
624 میلیون دالر، محصوالت پتروشــیمى 264 میلیــون دالر، محصوالت 
شیمى آلى 88 میلیون دالر و فرش 54 میلیون دالر برشمرد و اظهار داشت: 
مهم ترین کشورهاى مقصد کاالهاى صادراتى اســتان اصفهان عراق با 485 
میلیون دالر و 24 درصد، چین با 286 میلیون دالر و 14 درصد افغانستان با 
176 میلیون دالر و 9 درصد، پاکستان با 131 میلیون دالر و 6 درصد و امارات 
متحده عربى با 124 میلیون دالر و 6 درصد ســهم از کل صادرات استان دارا 

هستند.
مدیر کل گمــرك اصفهان یکــى از برنامه هاى مهم خــود را افزایش جذب 
شرکت هاى استان به سمت گمرك اصفهان که تشریفات گمرکى خود را در 
گمرکات دیگر انجام مى دهند برشمرد و اذعان داشت: در چهار ماهه نخست 
امسال تشریفات 35 درصد از صادرات استان، از طریق گمرکات استان اصفهان 
انجام گرفته که با اجراى صحیح قوانین و ارائه تسهیالت بیشتر و اطالع رسانى 
مؤثر با هدف کاهش هزینه هاى ترخیص، مى توانیم این میزان را افزایش دهیم.

کوهستانى پزوه بابیان اینکه یک کارمند گمرك با بیش از 50 قانون مختلف 
باید آشنا باشــد و جهت ترخیص و یا ورود کاال به کشــور این قوانین را باید 
مدنظر قرار دهد، اذعان داشت: 39 هزار و 451 تن کاال به ارزش 169 میلیون 
و 764 هزار دالر به گمرك اصفهان وارد شــده که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل از نظر وزن 82 درصد و از حیث ارزش 65 درصــد افزایش یافته

 است.
 وى بیان داشــت: نقاط قوت ضعف و فرصت ها و تهدیدات گمرك اصفهان و 
همچنین برنامه هاى جهت بهبود وضعیت فعلى ارائه شده و در پرتال گمرك 
اصفهان بارگزارى شده، خواســتار این شد: همه ذى نفعان گمرك اصفهان با 

مطالعه آْن نظرات خود را اعالم کنند.
کوهستانى با بیان اینکه استان اصفهان یکى از مهم ترین قطب هاى تولید کشور 
است، گفت: در حال حاضر تعداد فعاالن اقتصادى در استان چهار شرکت است 
که این تعداد در شأن استان اصفهان نیست.  وى در خصوص مهم ترین کاالهاى 
وارداتى گمرك اصفهان طى 4 ماه ســال 1398 گفت: ماشین آالت برقى 48 
میلیون دالر، وسایل مکانیکى 33 میلیون دالر و آهن و چدن 20 میلیون دالر 
بوده است و در ادامه اظهار داشت: عمده ترین کشورهاى صادرکننده به مقصد 
گمرك اصفهان، چین با 19 درصد، مالزى با 14 درصد، ایتالیا با 13 درصد، آلمان 
13 درصد و کره جنوبى با 12 درصد، از کل واردات به مقصد گمرك اصفهان را 

به خود اختصاص داده اند. 

گــزارش

فارس
خـــبــــر

   روز میثاق با پاکى ها و 
آرمان هاى مقدس

12 مرداد را تمامى یاران 
دلسوز شوراى هماهنگى 
پاس مى دارنــد و از آن به 
عنوان روز میثاق با پاکى ها 
و آرمان هــاى مقدس یاد 
مى کنند. پاسداشت این روز، گرامیداشت 
برادرى ها، همفکرى ها، همراهى ها و هم 
نفسى هایى است که این نهاد را تا به امروز 
به اینجا رسانده است. بزرگداشت این روز، 
پاسداشت تمامى گام هاى استوارى است 
که بى شائبه، بى توقع، خالصانه و بى ادعا 
آمده بودند تا امام و انقالب را یارى کنند. 
عدالت را بگسترانند و معراج انسان را به 
عنوان یک آرمان مقدس و تمناى انسانى، 
بالعیان به نظاره بنشینند.12 مرداد روز 
تقدیرى شایســته از گمنامانى است که 
بیش از اینکه مردم در نظرشان بزرگ جلوه 
کنند خدا در نگاهشان عظمت یافته بود. 

عزیزانى که بسیارى از آنها دیگر در میان 
ما نیستند. آن ها خوب دریافته بودند که 
روزى، همه چیز آشکار مى شود و همگان 
با نیت ها، عقاید و آمالشان در مقابل حق 
تعالى حضور خواهند یافت. اگر شــوراى 
هماهنگى امروز در صدر مى درخشــد و 
آرزوى بســیارى از یاران صدوق انقالب، 
خدمت در این نهاد مقدس اســت تجلى 
عینى عقــل و نفس در ایــن جوالنگاه و 
آوردگاه خدایى است. میدان جهاد اکبرى 
که درجدالى همیشگى و نزاعى مبارك، 
به مدد تــالش مدیــران آن، نفس اماره، 
شکست خورده همیشگى این جدال است 
که به با همتى بى بدیل کنار گذاشته شده 
و پیروز این میدان عقل شــکوفایى است 
کــه در اوج، قدر خویش را بــر رأس امور 
نشانده. اینکه در شورا مسئولى از مدیرى 
دلگیر نیست. و سراسر فکر و ذکر مدیران، 
خیرخواهى، خیر رسانى و دعاگویى براى 

یکدیگر است حکایت حرکت قرارگاهى 
است که رو به ثبات و استقرار در دارالقرار 
حقیقى دارد. تمامى کسانى که تا کنون 
راهبرى این کشتى را در دریاى پر تالطم 
انقالب بر عهده گرفته اند با درك هاى رقیق 
و بینش هاى دقیق، موشکافانه، حقایق و 
دقایق را از خرافات و خیاالت بازشناخته و 
با فکر و ذکر، عمل و تدبیر، صبر و شکیبایى، 
پذیــرش واقعیت ها، این بیــت را زمزمه 

جانشان ساخته اند.

  تشکیل شوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى

آرى پس از پیروزى شــکوهمند انقالب 
اسالمى و استقرار جمهورى اسالمى ایران، 
موضوع مشــارکت مردم در عرصه هاى 
مختلف به عنــوان نمــاد و تبلور عینى 
جمهوریت مورد توجه ویژه حضرت امام 
خمینى (ره) و سایر مسئوالن کشور قرار 
گرفت. نهادهاى انقالبى در تالش بودند 
تا به هر نحو ممکن و با فداکارى، انقالب 
اســالمى را حفظ نمایند. این تالش در 
تمامى امور بویژه امور تبلیغى از جمله چاپ 
عکس، پوستر و کتاب گرفته تا برگزارى 
راهپیمایى و مراسم و صدور اعالمیه و بیانیه 

مشاهده مى گردید.
 هر نهاد انقالبى ســعى مى کرد تا اهداف 
انقــالب را تبلیغ نمــوده و حرکت هاى 

مردمى را سازماندهى نماید.

 ایــن احســاس مســئولیت تبلیغى و 
اینکه همــه در امــور تبلیغــى انقالب 
شرکت داشــتند، گاهى اوقات منجر به 
ناهماهنگــى و بروز مشــکالت اجرایى 
مى گردید. تعدد دســتگاه هــا و مراکز 
تبلیغى و تنوع نقش هریک در مواجهه با 
چالش ها و رخدادهاى پیش روى انقالبى 
نوپا، لزوم ایجاد هماهنگى و حفظ انسجام 
منطقى بین این دستگاها را بیش از پیش 
بر همگان روشن مى ســاخت تا اینکه با 
تدبیر حکیمانه و بــه موقع امام خمینى 
(ره) در 12 مرداد 1359 نهادى با عنوان: 
شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى 

تشکیل گردید. 
این شــورا در طــول ســال هاى پس از 
پیروزى انقالب اسالمى تا کنون در ایجاد 
همبستگى تشکل ها و جناح هاى سیاسى 
در برگزارى مراسم و آیین هاى با صداقت و 
ایجاد تمهیدات الزم براى حضور مستمر 
مردم در پاسدارى از دستاوردهاى انقالب 
و ارزش هاى آن و نیز اعالم مواضع نظام 
جمهورى اسالمى نسبت به سیاستهاى 
استکبار جهانى نقش برجسته اى را ایفا 

کرده است.

  تکریم و معارفه ریاســت شوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى استان

گفتنى است در آســتانه فرا رسیدن 12 
مرداد ماه مراسم تکریم و معارفه ریاست 

شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان با حضور جمعى از مســئوالن و 
مدیران اســتانى در ســالن اجتماعات 
صداوسیماى مرکز اصفهان برگزار شد و 
با حکم آیت اهللا احمد جنتى محمدعلى 
احمدى رئیس جدید شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان شد. 
محمدعلــى احمــدى دانش آموختــه 
کارشناسى ارشد حقوق و هم اکنون دبیر 
کنگره ملى ســرداران و 24 هزار شهید 
استان اصفهان است. وى در کارنامه کارى 
خود سوابقى چون مسؤول تبلیغات جبهه 
و جنگ قرارگاه کربال، مسؤول تبلیغات 
و انتشارات سپاه اصفهان، معاون شوراى 
هماهنگى تبلیغات اســالمى استان در 
دهــه 70، مدیر طــرح و برنامه ســپاه 
اصفهان، معاون بازرســى سپاه اصفهان، 
جانشین بسیج اصفهان، رئیس ستاد امر 
به معروف و نهى از منکر اصفهان، مدیرکل 
سیاسى و انتخابات استاندارى اصفهان، 
دبیر کمیسیون کارگرى اســتان، دبیر 
کمیســیون دانشجویى اســتان، معاون 
فرهنگى اجتماعى ســپاه صاحب الزمان 
استان اصفهان، فرمانده بسیج شهردارى 
اصفهــان و مدیرعامــل اتوبوس رانــى 
شهردارى اصفهان را در کارنامه خود دارد. 
پیش از این جعفر عســکرى مسئولیت 
شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 

اصفهان را بر عهده داشت.

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 911016-98/4/31 به موجب تقاضاي وارده 11016 مورخ 
1398/2/12 به استناد 2 برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء 
شهود رسما گواهی گردیده آقاي محمدرضا شیخ پور فینی مدعی 
است 34/59 سهم مشاع از 5057 سهم ششدانگ باستثناي بهاي 
ثمن اعیانی آن یک قطعه زمین به مســاحت 1930/89 مترمربع 
شماره 6748 فرعی مفروز و مجزي شده از 6152 فرعی از شماره 
34 اصلی واقع در بخش 2 کاشــان ذیل دفتر الکترونیک شماره 
139620302034000578 به نام آقاي محمدرضا شــیخ پور 
فینی ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 619285 الف 97 صادر 
و تسلیم گردیده است و به موجب دستور شماره 940245 مورخ 
1394/6/22 رئیس شعبه 3 حقوقی دادگستري کاشان بازداشت 
می باشد به علت جابجایی مفقود گردیده و تاکنون پیدا نگردیده 
است و چون درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق 
تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/5/8  رئیس 

ثبت اسناد و امالك کاشان  شناسه: 542124
آگهی

شعبه اول اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده کالسه 972642 شعبه اول له خانم زهرا قائد امینی علیه 
آقاي مســعود مهدي پور خداوردي بــه آدرس اصفهان بزرگمهر 
خ رکن الدوله ســه راه پیروزي کوي صبوري کوي مسعود پالك 
48 بابت محکوم به و هزینه هــاي اجرایی به مبلغ 12/011/600 
تومان و بابت نیم عشــر دولتی 600/580 تومان اموال توقیفی به 
شرح: 1- کفش زنانه پاشــنه بلند Balon چرم مصنوعی پشت 
چرم زیپی مشکی با کفی جنس pu در سایز بندي کامل 37-40 
تعداد شش جفت مجموع قیمت پایه 4/080/000 ریال 2- کفش 
اسپرت زنانه fashion با رویه استریچ و کفی جنس pu در رنگ 
قهوه اي در سایزبندي کامل تعداد شانزده جفت مجموع قیمت پایه 
10/400/000 ریال 3- کفش پاشنه بلند زنانه بدون برند با رویه 
چرم مصنوعی (بیاله پشت چرم) و کفی جنس pu در سایزبندي 
غیرکامل و رنگ مشــکی تعداد چهار جفت مجمــوع قیمت پایه 

2/200/000 ریال 4- کفش اســپرت زنانه palizan قهوه اي 
و orginal مشــکی با رویه چرم مصنوعی (بزي) و کفی pu در 
ســایزبندي کامل از هر مارك 11 جفت تعداد بیست و دو جفت 
مجموع قیمت پایه 11/660/000 ریال 5- کفش پاشنه بلند زنانه 
بدون برند با رویه بلند زیپی چرم مصنوعی پشــت چرم شدانگ و 
کفی pu به رنگ مشکی در ســایزبندي کامل تعداد شش جفت 
مجموع قیمت پایــه 4/080/000 ریال 6- کفش اســپرت زنانه 
Balon کف صاف با رویه چرم مصنوعی پشت چرم و کفی pu و 
رنگ مشکی در سایزبندي کامل تعداد دوازده جفت مجموع قیمت 
پایه 8/160/000 ریال 7- کفش لژ و پاشنه زنانه بدون برند با رویه 
چرم مصنوعی پشت چرم شــدانگ و کفی pu و رنگ زرشکی در 
سایزبندي کامل تعداد پنج جفت مجموع قیمت پایه 3/400/000 
ریال 8- کفش دوفصل زنانه Balon با رویه چرم مصنوعی پشت 
چرم شرانگ و کفی pu و رنگ سرمه اي در سایزبندي کامل تعداد 
نه جفت مجموع قیمت پایه 4/500/000 ریال جمع کل قیمت پایه 
چهل و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال تعداد هشتاد 
جفت 48/480/000 ریال می باشد که مورد اعتراض هیچ یک از 
طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلســه مزایده اي در مورخ 
98/6/5 در ســاعت 11 تا 10 صبح در محل اجراي احکام برگزار 
می گردد طالبین شرکت در جلســه مزایده می توانند با واریز ده 
درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به شماره حساب 
2171350205001 بانک ملی و ارائه آن به اجراي احکام از اموال 
بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. مدیر اجراي احکام شــوراي حل اختالف اصفهان  شناســه:  

531323
آگهی حصر وراثت

آقاي ابوالقاسم داروغه به شناسنامه شماره 90 به شرح دادخواست 
به کالســه 680/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا داروغه به شماره 
شناسنامه 650 در تاریخ 1398/2/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نصرت 
آرمیون فرزند ماشااله ش ش 2790 همسر متوفی 2- طاهره داروغه 
ش ش 606، 3- حسن داروغه ش ش 7627، 4- فاطمه داروغه ش 
ش 44955، 5- ابوالقاســم داروغه ش ش 90، 6- حسین داروغه 
ش ش 149 همگی فرزندان متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی /متوفیه نزد او باشد 
ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان   
شناسه: 547605

آگهی حصر وراثت
خانم اشرف جعفرزاده زارع به شناسنامه شــماره 1084 به شرح 
دادخواست به کالسه 675 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نجف خانم عابد به 
شماره شناسنامه 1598 در تاریخ 91/10/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- محمد جعفرزاده زارع فرزند رمضانعلی ش ش 33501 همسر 
متوفی 2- علی جعفرزاده زارع فرزند محمد ش ش 556،  3- اشرف 
جعفرزاده زارع فرزند محمد ش ش 1084، 4- اکرم جعفرزاده زارع 
فرزند محمد ش ش 634، 5- اعظــم جعفرزاده زارع فرزند محمد 
ش ش 62، 6- معصومه جعفرزاده زارع فرزند محمد ش ش609، 
7- راضیه جعفرزاده زارع فرزند محمد ش ش 11 فرزندان متوفی 
و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی /متوفیه نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شوراي 

حل اختالف کاشان   شناسه: 547567
آگهی ابالغ

آگهی ابالغ جهت قرار تحریر ترکه شماره 36/98 ش 10 حقوقی 
کاشان شماره کالسه 36/98 ش 10 حقوقی کاشان قمصر به وقت 
رسیدگی شنبه 98/7/9 ساعت 17  خواهان: فریبا درستکار قمصري 
خواسته: تحریر ترکه اموال متوفی مرحوم احمد درستکار قمصري 
اعم از اموال منقول و غیرمنقول، خواهان: دادخواســتی مبنی بر 
خواسته مذکور تسلیم شعبه دهم شــوراي حل اختالف کاشان - 
قمصر نموده که تحت رسیدگی است بنا بر خواسته خواهان مبنی 
بر تحریر ترکه با استناد به مواد 209 و 210  قانون امور حسبی قرار 
تحریر ترکه صادر و براي اجراي قرار تحریر ترکه در وقت تعیین شده 
نسبت به نشر آگهی در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار به هزینه 
خواهان اقدام و از کلیه ورثه یا نمایندگان قانونی آنها، بستانکاران، 
مدیونین به متوفی و هر کس که حقی نسبت به ترکه متوفی دارد  
براي تحریر ترکه در موعد مقرر فوق حاضر شود و در غیر این صورت 
شورا تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. دفتر شعبه دهم شوراي حل 

اختالف کاشان - قمصر شناسه: 547572
آگهی

کالسه پرونده 1226/97ش4 ح  شماره دادنامه : 140  98/2/22 
مرجع رسیدگی شــعبه  4حقوقی شــوراي حل اختالف برخوار 

خواهان  حمید جعفري  خوانده :  1-سید مهدي موسوي 2-علیرضا 
محمدي آدرس: 1- مجهول المکان  2-خــورزوق بلوار ولی عصر 
روبروي بانک رفاه خواســته : مطالبه درخصــوص دعوي  حمید 
جعفري علی آبــادي  فرزند : رضــا     بطرفیت  1-ســید مهدي 
موســوي  فرزند : ســید حجت اهللا  2- علیرضا محمدي مقوم به 
100/000/000 ریــال موضوع قولنامه عادي مــورخ 97/7/19 
میان خواهان و خوانده ردیف اول نظر به مفاد دادخواست تقدیمی 
خواهان و پاسخ استعالم مبنی بر اینکه سند موضوع دعوي به نام 
خوانده ردیف دوم میباشــد و لذا دعوي خواهــان را  وارد و ثابت 
تشخیص داده مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 362 ، 367 
قانون مدنی و مواد 519 ، 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
الزام خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
سند خودرو سواري پژو 405 به شماره 318د 59 ایران 43 به نام 
خواهان و نیز پرداخت مبلغ 1/360/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم مینماید و در خصوص خوانده ردیف 
اول نظر به پاسخ استعالم و عدم توجه دعوي به وي مستندا به بند 
4 ماده 84 و مــواد 89 ، 197 قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد 
دعوي خواهان صادر و اعالم میگردد . راي صادره حضوري اســت 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه عمومی حقوقی برخوار می باشد . قاضی شورا داود صفیان 

شناسه : 527637

 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: 4644-98/4/29 چــون تحدید حــدود اختصاصی 
ششدانگ قطعه باغ محصور 4 جریبی بشــماره 947 فرعی از 
پالك 33 اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشــان که طبق 
پرونده ثبتی بنام حسین سروي زاده فینی و احمد سروي زاده 
فینی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده بنا به دسور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق 
تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/5/30 
در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ نموده و باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1398/5/8 

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 540702

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره صادره: 1398/40/572539 تاریــخ ثبت صادره: 
1398/4/11 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ یک باب 
خانه به شــماره پالك 159 فرعی از 83 اصلی واقع در قزاآن 
بخش یک حوزه ثبتی قمصر که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام خانم سوسن قزاآنی و اسداله قزاآنی و غیره در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشــنبه 
مورخ 98/7/1 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشــار: 98/5/8 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

قمصر  شناسه: 521187

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: 57574-98/5/2 چــون تحدید حــدود اختصاصی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 165/65 مترمربع بشماره 
5596 فرعی مجزي از 1854 فرعی از پالك 1 اصلی واقع در راوند 
بخش 4 کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام ابوالفضل میثمی فر در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
بنا به دسور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضاي 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/6/2 در ساعت 
8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و 
باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1398/5/8 رئیس اداره ثبت 

اسناد کاشان شناسه: 545598



باغ هرندی نگین شهر 
کرمان می شود

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی استان 
کرمان از نامناســب بودن وضعیت 
باغ هرندی کرمان انتقاد کرد و گفت: 
منابع خوبی از سوی میراث فرهنگی 
استان امسال روی احیا باغ هرندی 
خواهیم گذاشــت و قول می دهیم 
که باغ هرندی در وسط شهر کرمان 

همانند یک نگین بدرخشد.
فریدون فعالی  از نقش رســانه ها در 
جذب گردشگر ســخن گفت و در 
ادامه با اشاره به حمایت های میراث 
فرهنگی برای احیا و نگهداری بناهای 
تاریخی که در تملک میراث فرهنگی 
نیستند و در ادامه از نامناسب بودن 
وضعیت بــاغ هرندی انتقــاد کرد و 
افزود: منابــع خوبی امســال روی 
احیا باغ هرندی خواهیم گذاشــت 
و قول می دهیم که بــاغ هرندی در 
وسط شهر کرمان همانند یک نگین 

بدرخشد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی استان 
کرمان ادامه داد: با باغ هرندی همان 
اقدامــات و کارهایی که بــا آرامگاه 
سعدی در شیراز کردیم را خواهیم 
نمود تا این باغ را بــه عنوان یکی از 
مقاصد بازدید گردشگران داخلی و 

خارجی در شهر کرمان کنیم.

 زیبایی صورت با
 بادکش درمانی

 بلند کردن پوست صورت به وسیله 
بادکش و مکش آن، یک راه بدون 
درد است تا جریان خون در این محل 
افزایش پیدا کند. با افزایش جریان 
خون در روی پوســت سلول های 
موجود در آن می توانند اکســیژن 
و مواد مغذی بیشــتری را دریافت 
کرده و پوست شــما زیباتر شود. 
همچنین مکش ایــن بادکش ها 
باعث می شود که گره های لنفاوی 
بدن تحریک شوند که این کار منجر 
به زهکشی بهتر سموم و مایه های 
اضافی در ناحیه صورت و گردن می 
شود. بعالوه بادکشی صورت اگر در 
پیشانی، بینی و سینوس ها نیز انجام 
شود ممکن است حتی باعث تسکین 
سردرد و گرفتگی های تنفسی شما 
نیز شود. با این حال بادکش صورت 
عمدتاً به منظور جوانســازی بافت 
های صورت با تسهیل جریان خون، 
افزایش روند اکســیژن رسانی به 
سلول ها و تخلیه ســموم لنفاوی 

انجام می شود.

پارک جنگلی ناژوان
منطقه ناژوان که حاال دیگر 
مدت هاست با عنوان پارک 
جنگلــی ناژوان شــناخته 
می شود، یکی از اصلی ترین 
مراکز تفریحی در اصفهان 

است.
نزدیکــی پــارک جنگلــی نــاژوان به 
زاینده رود، پوشــش گیاهی این پارک 
و امکاناتی که دارد، ایــن پارک ۱۲۰۰ 
هکتــاری را بــه یکــی از اصلی تریــن 
مکان های تفریحی اصفهان برای جوانان 

تبدیل کرده است.
وقتی در این پارک هســتیم می توانیم 
عالوه بر قدم زدن زیر تبریزی ها، کبوده ها 
و صنوبر های ســر به فلک کشــیده، به 
جاهایی مثل باغ پرندگان، آکواریوم، باغ 
خزندگان، باغ موزه پروانه ها، موزه صدف، 

تله سیژ و شهربازی هم برویم.
شــهرداری اصفهان برای آنهایی که به 

قصد تفریح، جاده زیبای الفت را پشــت 
سر می گذارند، امکاناتی مثل آالچیق و 
باربیکیو فراهم کرده اســت. صرف ناهار 
در طبیعــت زیبای ناژوان بــه ویژه اگر 
زاینده رود پرآب باشد، حالمان را عوض 

می کند.
آدرس: اصفهان، اتوبان شــهید حبیب 
اللهی، میدان سهروردی، خیابان الفت، 

پارک جنگلی ناژوان
کوه صفه

در منتهی الیه جنــوب اصفهان، کوهی 
تاریخی ســت کــه آن را بــام اصفهان 
می دانند. مسیر رســیدن به صفه مثل 
راه شیری نورانی ســت و تقریبا از بیشتر 
جاهای شهر می شود آنرا دید؛ هیوالیی 
نورانی که انگار در آن بــاال خوابیده و از 

شهر مراقبت می کند.
می توان یک روز صبح یا بعدازظهر به این 
کوه رفت و در کنار یکــی از جاذبه های 
طبیعی آن مثل چشمه درویش و گردنه 
باد نشســت و از خنکی هوا لــذت برد. 
تله کابیــن، بولینــگ، باغ وحش، پارک 
بادی، چند رستوران و چایخانه از دیگر 

جاذبه های کوه صفه هستند.
آدرس: برای رســیدن به کوه صفه باید 

خود را به بلوار شهدای صفه برسانیم.
جلفا

تقریبا کسی نیســت که اصفهان برود و 
وقتی را هرچند کوتاه به جلفا اختصاص 
ندهد. محله ای که سنگفرش است، یک 
عالمه مغــازه و کافه و رســتوران دارد و 

ســرزنده و شلوغ اســت. جایی که دلت 
می خواهد راهــت را به داخــل یکی از 
مغازه ها کج کنی یا در یکی از کافه هایش 

چند دقیقه ای بنشینی.
عصرها میــدان جلفا و خیابــان نظر و 
خیابان های منتهی بــه آن مثل خاقانی 
که تعدادی از ســاندویچی های معروف 
اصفهان مثل کارن را هم در خودش جای 

داده، جای سوزن انداختن ندارد.
در اینجا الزم نیســت کار خاصی کنیم 
تا بهمان خــوش بگذرد. قــدم زدن در 
خیابان ها و نشســتن روی نیمکت های 
ســنگی، در جایــی که هر طــرف که 
ســربرگردانیم، کافه ای هست، خودش 
برای گذران روز کافیست. کافه رستوران 
هرمس، شــربتخانه فیــروز، کافه آنی، 
کافه ســتاره و ســاندویچی آرابو جزو 

معروف ترین ها در این محله اند.
آدرس: محلــه جلفا در کنــاره جنوبی 
زاینده رود، خیابان حکیــم نظامی قرار 

گرفته.
شهر رویاها

شــهر رویاها یــا دریم لند، شــهربازی 
بزرگی ســت کــه آن را بزرگ تریــن 
شهربازی خاورمیانه می دانند و داشتن 
این عنوان به این معنی ســت که خاطره 
شــهربازی های کوچکی که ســه چهار 
وسیله بیشتر ندارند را باید به فراموشی 

سپرد.
شهربازی رویاها، از مکان های تفریحی 
اصفهان بــرای جوانــان، ۱۷۰ هزار متر 

مربع مساحت دارد. شهر واژگون، دنیای 
زیر آب، سفر به فضا، ســالن بازی های 
کامپیوتری و ســالن جلوه های ویژه را 

اینجا پیدا می کنیم.
در بهار و تابســتان این مجموعه تا ۱۲ 
شــب و در پاییز و زمســتان تا ساعت ۷ 

باز است.
آدرس: بزرگــراه کمربنــدی شــرق 
اصفهان، بعد از روشن دشت، نرسیده به 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوراسگان.
سیتی  سنتر

در اتوبان شهید دســتجردی، روبه روی 
ورودی جنوبی ســپاهان شــهر، سیتی 

سنتر اصفهان قرار دارد. مجموعه ای که 
خیلی بزرگ است و می گویند با دبی مال 
برابری می کند. سیتی  سنتر، چهارمین 
مرکز خرید بزرگ دنیاست که در هفت 

طبقه طراحی شده.
در دو طبقــه آن ســینما و مرکــز 
همایش های بین المللی قرار دارد. برای 
غذا هــم می توانیــم روی فودکورت آن 
حســاب کنیم و هم روی رســتوران ها 
و کافه هایــی که در این مرکز ســاخته 
شده اند. هایپراستار در ســه طبقه این 
ســاختمان قــرار گرفتــه و بزرگترین 

هایپراستار اصفهان است.

کافه رادیو
شما در سفر به اصفهان متوجه می شوید 
خیلی از کافه ها اسمشان رادیو است، اما 
کافه رادیو اصلی در چهارباغ عباســی، 
کوچه ســپاهان قرار گرفتــه. این کافه، 
یکی از محبوب ترین کافه ها در اصفهان و 

پاتوق خیلی از جوان هاست.
دیگر مکان های تفریحی اصفهان برای 
جوانان شامل باغ غدیر واقع در بزرگراه 
شهید صیاد شــیرازی و خیابان عالمه 
امینی،بولینگ و کارتینــگ پردیس یا 
حکیم نظامی واقــع در ابتدای کوه صفه 

هستند.

مدیریت این مسائل ممکن 
است پیچیده به نظر برسد، 
ولی با اندکــی برنامه ریزی 
قابل انجام است. اندیشیدن 
به نحــوه  اولویت بندی این 
اهداف می تواند بــه ایجاد 
برنامه ای برای پوشش تمام 
نیازهای خانواده، و هم چنین 
ایجاد شــرایطی مناســب برای پس انداز 
کردن و اختصاص پــول  برای تعطیالت و 
سایر کارهای تفریحی و دلپذیر کمک کند.
۱. ایجاد صندوقی برای موارد ضروری

هرگز نمی توانید پیش بینی کنید در آینده 
قرار اســت چه اتفاقــی بیفتد،کودک تان 
بیمار شود، خود یا اعضای خانواده تان دچار 
تصادف شوید، یا به شکل غیر منتظره ای 
کارتان را از دست بدهید. به همین خاطر 
کنار گذاشتن پول برای موارد ضروری از 
اهمیت باالیی برخوردار است. کارشناسان 

توصیه می کنند، دست کم به اندازه  مخارج 
ســه ماه تان را در صندوق موارد ضروری 
نگهداری کنید. با وجود این، اگر شــما یا 
همسرتان شــغل آزاد دارید یا درآمدتان 
قابل پیش بینی نیســت، شاید حتی بهتر 

باشد پول بیش تری را نیز پس انداز کنید.
۲. بررسی اولویت های بلند مدت

شــاید خیلی دور بــه نظر برســد، ولی 
برنامه ریزان مالی توصیه می کنند در میان 
تمام اهداف بلند مدت تان، پس انداز برای 
دوران بازنشستگی را در اولویت قرار دهید 
، حتی باالتر از پس انــداز برای تحصیالت 
دانشگاهی فرزندان تان. به خاطر بسپارید، 
دانشــجویان به انواع مختلفی از وام های 
دانشــجویی دسترســی دارند، ولی هیچ 
وام خاصی برای والدین بازنشســته وجود 
ندارد. هم چنین، همیشه به یاد بسپارید، 
بســیاری از کمک های مالی دولتی شامل 
پس اندازهــای بازنشســتگی والدیــن 
نمی شوند. بنابراین، تا آن جا که می توانید 
در صندوق های بازنشستگی سرمایه گذاری 
کنیــد، و از برنامه های مالــی کاملی که 
کارفرمایــان در اختیار کارمندان شــان 

می گذارند، بهره مند شوید.
ســپس، بــرای هزینه هــای دانشــگاه 
فرزندان تان پس انداز کنیــد. هزینه های 
دانشــگاه هــر ســال افزایــش می یابند 
و هم چنیــن هزینه های جدیــدی نیز به 
مجموعه  آن ها اضافه می شــوند، بنابراین، 
تا آن جا که می توانید بــرای این هزینه ها 
نیز پس انداز خوبی جمع آوری کنید. البته، 

صندوق ها و تسهیالت دانشجویی مختلفی 
برای کمــک بــه پرداخــت هزینه های 
دانشــگاهی وجود دارند کــه روی کمک  

آن ها نیز می توانید حساب کنید.
اکنون می توانید به سایر اولویت های بلند 
مدت  خانواده تان نیز فکــر کنید. یکی از 
اولویت های مشترک خانواده ها پرداخت 
هزینه های مراقبت از والدین ســالخورده 
است. چنان چه مسئول نگهداری از والدین 
سالخورده تان هستید، باید به راه هایی برای 
کاهش هزینه های تان فکر کنید، از جمله 
نگهداری از آن ها در خانه  شــخصی تان و 

هم چنین جمع آوری پس انداز.
۳. بررسی اهداف کوتاه مدت

هنگامــی کــه اقدامــات الزم را بــرای 
اولویت های بلند مدت تــان انجام دادید، 
می توانید به بررسی اهداف کوتاه مدت تان 
بپردازیــد. این کار را با تهیه  فهرســتی از 
اهداف پنــج ســاله  پیــش روی خود و 
خانواده تان آغاز کنید. این فهرست ممکن 
است شــامل مواردی نظیر سپری کردن 
تعطیالت، خرید خودروی جدید، بازسازی 
و تغییر وســایل خانه، و برگزاری مراسم 

عروسی باشد.
برای رسیدگی به هر یک از اهداف بزرگ 
کوتاه مدت تــان می توانید یک حســاب 
پس انــداز افتتــاح کنیــد. هم چنیــن، 
می توانید در خصوص امکان افتتاح حساب 
زیرمجموعه  حســاب پس انداز اصلی تان 
با مسئوالن بانک مشــورت کنید. این کار 
کمک تان می کند روی برآوردن هر یک از 

اهداف تان به طور جداگانه تمرکز کنید. در 
صورت افزایش موجودی حساب پس انداز 
مربوط بــه اهداف بلند مدت تــان، در هر 
هفته یــا در هر مــاه، می توانید موجودی 
حســاب پس انداز مربوط به اهداف کوتاه 

مدت تان را نیز افزایش دهید.
۴. داشــتن خالقیت و حفظ انعطاف 

پذیری
اگر احساس می کنید نمی توانید به اندازه  
کافی به اهداف کوتاه مدت تان برسید، برای 

تقویت پس اندازتــان باید راه های خالقانه 
را مد نظر قرار دهید. مثــال اگر در آینده 
نزدیک برنامه ی سفر دارید، از یک یا دو ماه 
قبل به جای رفتن به رســتوران یا تهیه ی 
غذا از خارج از خانه، خودتان آشپزی کنید. 
اگر برای خرید یک خــودرو برنامه ریزی 
می کنید، حتی بعد از آن که تمام اقســاط 
خودرو به پایان رســید نیــز هم چنان به 
پرداخت قســط – در حســاب پس انداز 
مربوط به خرید خودرو – ادامه دهید. این 

مبلغ می تواند پیش  قسط بسیار مناسبی 
برای خرید خودروی بعدی تان باشد.

هرگــز نمی توانیــد پیش بینــی کنیــد 
چه اتفاقاتــی در آینده خواهنــد افتاد یا 
چه اهدافــی در آینده برای تــان به وجود 
خواهد آمد تا برای شــان پس انداز کنید. 
برنامه ریــزی بــرای اهــداف بلند مدت 
و پس انــداز بــرای اهداف کوتــاه مدت 
آمادگی تان را برای رو به رو شــدن با هر 

اتفاقی در آینده تضمین می کنند.

مکان  های تفریحی اصفهان مناسب برای جوانان کجاست؟

۴ روش عالی برای مدیریت پول و پس انداز در خانواده

در محله جلفا الزم 
نیست کار خاصی 

کنیم تا بهمان خوش 
بگذرد. قدم زدن در 
خیابان ها و نشستن 

روی نیمکت های 
سنگی، در جایی 

که هر طرف که 
سربرگردانیم، 
کافه ای هست، 

خودش برای گذران 
روز کافیست

برای رسیدگی به 
هر یک از اهداف 

بزرگ کوتاه مدت تان 
می توانید یک حساب 
پس انداز افتتاح کنید. 

هم چنین، می توانید در 
خصوص امکان افتتاح 

حساب زیرمجموعه  
حساب پس انداز 

اصلی تان با مسئوالن 
بانک مشورت کنید

مکان های تفریحی اصفهان برای جوانان کجاست؟ 
این سوالی ست که جوابش هم برای خود اصفهانی ها 
و هم برای دها هزار مســافری که ساالنه به نصف 
جهان می روند مهم است. اصفهان به همان اندازه 
که دست پری در داشــتن جاهای تاریخی دارد، 
مراکز تفریحی و پاتوق های زیادی دارد که یک بار 
سر زدن به آنها باعث می شود بخواهیم دوباره به 

آنها برگردیم.

با یک برنامه ریزی کوچک، می توانید برای رســیدن 
به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تان پس انداز کنید. 
جمع کردن پس انداز شخصی به اندازه کافی دشوار 
است، ولی وقتی می خواهید برای یک خانواده پس انداز 
کنید، مسائل پیچیده تر نیز می شوند. باید فرصت ها 
و خواســته های کوتاه مدت و اهــداف بلند مدت و 
هم چنین، عواملی را که معموال باعث ایجاد هزینه های 
غیر منتظره می شوند، ســبک سنگین کنید. در این 
نوشتار با ۴ روش عالی برای مدیریت پول و پس انداز در 

خانواده آشنا می شوید.
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چشم یزد به زیبایی بادگیرهایش روشن می شود
در نودمین جلسه رسمی کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسالمی یزد، بحث 
نورپردازی معابر و مسیر گردشگری بافت تاریخی یزد مطرح و مقرر شد بعد از ارزیابی نهایی 

بادگیرها و ساباط بافت جهانی یزد توسط شهرداری نورپردازی شوند.
 »سپنتا نیکنام«، با بیان این که طرح نورپردازی برای مسیرهای گردشگری با تأکید بر خط 
آسمان از جمله مواردی است که توسط کمیسیون در دســتور کار حوزه خدمات شهری 
شــهرداری قرار گرفته، اظهار کرد: نورپردازی معابر و بناهای بافت تاریخی نقش مهمی در 

معرفی بیش از پیش ظرفیت های بافت جهانی یزد ایفا می کند.
وی نورپردازی بناها و معابر بافت تاریخی یزد را از جمله ضرورت های اجرایی برای توســعه 
گردشگری شب دانســت و بیان کرد: نورپردازی معابر بافت تاریخی عالوه بر زیبایی نقش 

مهمی در افزایش امنیت عمومی بافت ایفا می کند.
رییس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورا بافت تاریخی یزد را یکی از ظرفیت های 
اجتماعی شهر میراث جهانی عنوان کرد و افزود: شهرداری به طور ویژه حوزه خدمات شهری 

باید این مهم را بیش از پیش در دستور کار جدی خود قرار دهد.
»حسین صالحیان« معاون خدمات شهری شهرداری با بیان این که احصا بناهای تاریخی با 
مالکیت عمومی در بافت تاریخی را ضروری دانست و افزود: برخی از اماکن تاریخی موجود در 
بافت جهانی یزد در تملک اداره کل اوقاف بوده و اخذ مجوز الزم برای نورپردازی ضروری است.

وی گفت: بادگیرهای 34 نقطه در بافت تاریخی یزد شناسایی شده که بعد از بررسی نهایی 
فرآیند اجرایی در راستای تأمین نورپردازی الزم انجام می شود.

معاونت خدمات شهری در ادامه با بیان این که تأمین انرژی برای نورپردازی معابر و بناهای 
تاریخی از جمله ضرورت های الزم در این حوزه اســت، تصریح کرد: حوزه خدمان شهری 

نمی تواند در بناهایی که در تملک شهرداری نیست طرح نورپردازی را اجرایی کند.
»محمد صفدرپور« رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری نیز با بیان این که در 
حال حاضر 9۰۰ میلیون تومان اعتبار برای نورپردازی بافت جهانی یزد در نظر گرفته شده 
است، بیان کرد: در بررســی های انجام شده پنج مسیر »حد فاصل مسجد جامع تا محوطه 
زندان اسکندر«، »محله کوشکنو«، »حد فاصل مسجد جامع تا محله شاه ابوالقاسم«، »بازار 

دروازه مهریز تا چارسوق شاهی« و »محله سهل بن علی« 
پایش شدند.

وی افزود: در پایش انجام شــده معابر گردشگری 
بافت جهانی یزد نورپردازی روز و شــب بناهای 
تاریخی، مســیرها، بادگیرها، بازارچه، آب انبار، 
حسینیه و ساباط مورد بررسی و ارزیابی میدانی 

قرار گرفته است.
صفدرپور پیش بینی فرآیند نگهداری و اجرای طرح 

نورپردازی را از جلمه اقدامات در دســتور کار سازمان 
سیما و منظر برای نورپردازی معابر گرشگری بافت تاریخی 

یزد دانست و خاطرنشان کرد: بخش اعظم فعالیت نورپردازی معابر 
گردشگری بافت تاریخی متوجه کابل کشی و مسیرسازی برای ورود تأسیسات الزم 

است.

دکوراسیون آشپزخانه رومی با طراحی شیک و امروزی
امروزه اغلب افراد ترجیح می دهند برای دیزاین داخلی آشپزخانه منزل خود از سبک 
دکوراسیون مدرن استفاده کنند ولی باز هم عده ای پیدا می شوند که تمایل دارند 
آشپزخانه ای با طراحی داخلی کالسیک و خاص داشته باشند. در ادامه ایده هایی برای 
طراحی دکوراسیون آشپزخانه رومی را در اختیار شما قرار داده ایم که امیدواریم این 

سبک دیزاین داخلی مورد پسندتان قرار بگیرد.
دکوراسیون کالسیک یا رومی از انواع سبک های لوکس و الکچری طراحی داخلی محسوب می 
شود و اگر شما برای دیزاین داخلی قسمت های مختلف منزل تان از این سبک طراحی استفاده 
کرده اید بهتر است طراحی داخلی آشپزخانه را هم به کمک این سبک بی نظیر و متفاوت انجام 

دهید.
آشــپزخانه رومی به دلیل سبک طراحی متفاوتی که دارد با شــکوه و با وقار به نظر می رسد. با 
توجه به اینکه کابینت ها مهم ترین جزء در آشــپزخانه محسوب می شوند و بیشترین بخش از 
دیوار آشپزخانه را اشغال می کنند، بهتر است در انتخاب آن ها حساسیت و دقت الزم را به خرج 

دهید.کابینت های کالســیک یا کابینت های ممبران برای دکوراسیون آشپزخانه های رومی 
انتخابی مناسب و ایده آل محسوب می شوند.برای طراحی داخلی آشپزخانه ها با سبک رومی 
از رنگ های تیره نظیر مشکی و قهوه ای و خاکستری تیره استفاده می شود. همچنین برخی از 
افراد برای طراحی داخلی دکوراسیون این آشپزخانه ها از رنگ های روشن نظیر کرم ، سفید و 

طوسی استفاده می کنند.
کابینت های رومی دارای طراحی شــیک و منحصر به فردی هستند و برای آشپزخانه با سبک 
دکوراسیون کالسیک می توانند انتخاب ایده آل و مناسبی باشند. این مدل کابینت ها می توانند 
به فضای آشپزخانه شما روح و نشاط ببخشــند و عالوه بر این فضای آشپزخانه با مدل کابینت 

رومی باشکوه و جذاب تر به نظر می رسد.
کابینت هایی که در طراحی داخلی آشــپزخانه های رومی اســتفاده می شــوند دارای تاج و 
درها و دســتگیره های لوکس و الکچری هســتند. همچنین تاج روی این طرح کابینت ها از 
 جنس چوب است و دارای طراحی سلطنتی هســتند.در آشپزخانه ها با سبک طراحی رومی از

 فرم های قوس دار و دایره ای شکل استفاده زیادی می شود. همچنین در این دیزاین های داخلی 

اغلب جزیره یا میز های چند کاره در وسط آشپزخانه 
قرار داده می شوند. کابینت های رومی اغلب در 

انواع رنگ های ســرد طراحی می شوند. اکثر 
افراد تمایل دارند که از کابینت کالسیک سفید 
برای فضای آشپزخانه خود استفاده کنند که 
این مدل کابینت ها می توانند حس پاکیزگی 

و نشاط را به فضای آشپزخانه شما ببخشند.
 کابینت هــای رومــی با رنــگ ســفید برای

 آشــپزخانه ها با متراژهای کوچک و بزرگ قابل 
استفاده هستند و شــما می توانید به کمک این مدل 

کابینت ها، طراحی دکوراسیون شــیک و بی نظیری را در 
فضای آشپزخانه منزل خود داشته باشید. بنابراین بهتر است شما در هنگام انتخاب 

مدل و رنگ کابینت آشپزخانه تان حساسیت الزم را به خرج دهید. 
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 Iran has exported some 
$12.2 million worth 
of commodities from 
Sarakhs customs office in 
northeastern province of 
Khorasan Razavi over the 
first quarter of the current 
Iranian year (started on 
March 21) up by 280% 
compared to the same 
period last year, local official 
said on Monday.
Omid Jahankhah, the 
supervisor of Khorasan 
Razavi’s customs office, 

told IRNA that the export of 
commodities from Sarakhs 
customs office have also 
grown 334% in term of 
weight during the three-
month period.  
Cement, glass, plastic 
products, tomato paste, 
biscuit, marble stone and 
cosmetics were the main 
Iranian items which were 
exported to Uzbekistan, 
Turkmenistan and 
Kyrgyzstan through Sarakhs 
customs office, he said.

Iran to 
recognize 
the issue of 
cryptocurrency 
miners; Iran 
minister told

Iran’s Minister of 
Information and 
Communications 
T e c h n o l o g y 
Mohammad Javad 
Azari Jahromi 
has urged the 
regularization of 
bitcoin mining 
business in Iran, 
given the recent 
reports of bitcoin 
miners’ use of 
Iran’s cheap 
power.
He added that 
The government 
is to recognize 
the issue of 
cryptocurrency 
miners, but it's 
necessary to 
regulate it.
“The government 
is the decision 
maker on Bitcoin 
miners, and the 
final decision will 
soon be made,” the 
minister said.
"We discussed 
this issue at the 
Cabinet meeting. 
There were some 
debates, but no 
final decision was 
made," he said.
Jahromi went 
on to add that 
the government 
needs to have legal 
certifications for 
cryptocurrency 
miners.
Iran has moved 
to legalize 
the mining of 
Bitcoin and other 
cryptocurrencies, 
r e c o g n i z i n g 
the energy-
consuming digital 
coin mining 
as a legitimate 
industry – and 
potentially a 
way around the 
US sanctions 
crippling its 
economy.
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None-oil exports of goods from Sarakhs 
customs office up %280

The Iranian 
g o v e r n m e n t 
needs no more 
wheat imports 
thanks to the 
favorable crop 
harvest and 

procurement from local 
farmers at a time of 
declining grain stocks 
around the world.
Self-sufficiency in wheat 
production may have been 
one of the most important 
things that Tehran was able 
to do to counter the threats 
to the country's food 
security; because Iran’s 
enemies do not hesitate to 
take any action to hit the 
country.
Three years ago, Iran 
officially announced its 
self-sufficiency in wheat 
production, and now, in 
addition to providing 
domestic demand, Tehran 
can export wheat to other 

countries of the world.
Vice Chairman of the 
National Foundation 
of Wheat Farmers 
Empowerment Aligoli 
Imani said to ILNA news 
agency correspondent 
that importance of wheat 
self-sufficiency is so high 
and any shortage can lead 
to social, economic and 
political insecurity.
He added “Wheat is the 
most important meal of 
Iranian households, and 
so lack of wheat can lead to 

dissatisfaction and social 
insecurity.”
In its latest report on 
Iran’s agricultural 
sector, the Business 
Monitor International 
estimates that Iran’s 
wheat production will 
reach 16 million tons 
by 2019-20 and wheat 
yields are expected to 
improve, because of the 
use of modern technology, 
greater access to inputs 
and a larger area of the 
country benefiting from 

new irrigation facilities.
Aligoli Imani said “If Iran 
had to import 7 tonnes of 
wheat like before; it needed 
at least $ 1.5 billion in 
funding, which could have 
a negative impact on the 
country's economy.”
Iran has played an effective 
role in neutralizing the 
US measures against the 
food security in Iran by 
increasing the volume of 
strategic reserves, reducing 
dependency and vast 
storage of basic goods.

Trading various 
commodities worth over 
$309 million on IME
 During weekdays ending up to July 25, 
approximately, 258,145 MT of commodities 
worth over $309 million were traded on the 
Iran Mercantile Exchange.
According to the report from IME 
International Affairs and PR, last week, on 
the domestic and export metal and mineral 
trading floor of IME, 44,254 MT of various 
products worth close to $61 million were 
traded.
On this trading floor, 41,402 MT of steel, 940 
MT of copper, 1,780 MT of aluminum, 120 MT 
of molybdenum concentrates and 12 MT of 
precious metal concentrates were traded by 
customers.
The report declares that on domestic and 
export oil and petrochemical trading floors 
of IME, 212,485 MT of different commodities 
with the total value of $246 million were 
traded.
On this trading floor, 55,000 MT of VB feed 
stock, 50,675 MT of bitumen, 45,776 MT of 
polymer products, 24,860 MT of chemical 
products, 2,894 MT of insulation, 30,500 MT 
of lube cut oil as well as 2,900 MT of sulfur 
were traded.
Moreover, the agricultural trading floor 
witnessed trading of 15 kg of saffron strands.
Furthermore, 1,406 MT of commodities were 
traded on the side market of IME.

Iran's oil exports to China 
continues despite US 
sanctions
China’s still importing oil from Iran weeks 
after the US imposed sanctions aimed at 
halting sales of crude oil from the Persian Gulf 
nation.
The export of Iranian oil to China continues 
while Washington is monitoring Iranian oil 
shipments and last week imposed sanctions 
on a Chinese company for transporting Iranian 
oil.
U.S. Secretary of State Mike Pompeo said on 22 
July that Chinese company Zhuhai Zhenrong 
and one of its executives knowingly violated 
US sanctions banning the import of Iranian oil.
China is buying Iranian oil in defiance of 
US sanctions.Beijing customs data show 
China still importing Tehran’s oil despite US 
measures designed to cut Tehran's exports 
to 'zero'.Iran stresses that it will continue 
oil exports despite all pressures. Deputy Oil 
Minister Amir Hossein Zamaninia said in early 
May that Iran has mobilised all its resources 
to sell oil in a 'grey market', to circumvent 
illegitimate US sanctions against the country.
Oil sales are a crucial part of Iran’s efforts 
to stand against the 'maximum pressure' 
campaign of financial sanctions launched 
by the US after it pulled out of a landmark 
nuclear deal last year.The deliveries of Iranian 
oil to China come as Beijing wrestles with 
Washington over trade, with the world’s two 
largest economies fighting over tariffs, access 
to each other’s markets and the role of the US 
in extending sanction threats to countries that 
deal with its adversaries.
Despite US sanctions, our oil refineries have 
been operating with high capacity over the last 
year, and this week, Iran's gasoline production 
exceeds 110 million litres per day, which is the 
highest historical figure.

With the Iran government's measures 
in recent years, the country has been 
freed of wheat imports and the volume 
of imports has reached zero.

Iran's food security is high despite its 
enemy measures
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Self-sufficiency 
in wheat 
production 
may have been 
one of the most 
important 
things that 
Tehran was able 
to do to counter 
the threats to 
the country's 
food security; 
because Iran’s 
enemies do not 
hesitate to take 
any action to hit 
the country.
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Iran’s Defense 
Ministry to Boost 
Cooperation 
with Domestic 
Automakers
The Iranian Defense Ministry plans 
to boost cooperation with domestic 
companies producing auto parts in 
a bid to counter economic sanctions 
against the Islamic Republic’s 
automotive industry, a deputy defense 
minister said.
Speaking to Tasnim, Seyed Javad 
Hosseinikia, a member of the presiding 
board of the parliament’s Industries 
and Mines Commission, said the deputy 
defense minister attended a meeting of 
the commission on Sunday evening and 
briefed the MPs on mutual cooperation 
between the defense ministry and 
domestic manufacturers of auto parts.

During the meeting, the deputy defense 
minister said that in order to counter 
the sanctions, it was decided that 
the ministry’s subsidiaries would 
cooperate with domestic auto part 
firms to manufacture some parts 
such as airbags and some electronic 
components, whose shortage due to 
the sanctions has created difficulties 
for automakers, Hosseinikia stated. 
According to the deputy defense 
minister, there is a good capacity for 
the production of automotive parts in 
the Defense Ministry, and contracts 
have already been signed with the auto 
part companies, the lawmaker added. 
Back in January, CEO of Iran’s major 
car manufacturer Iran Khodro (IKCO) 
said his company is employing the 
technology that PSA Peugeot Citroen 
has brought to Iran although the French 
automaker has left the country in light 
of the US sanctions.
The IKCO chief said his company tries 

to continue producing the cars that 
were to be manufactured jointly under 
the contract with Peugeot even if the 
French side does not agree to keep the 
agreement.
In June 2016, Iran Khodro and the 
French carmaker Peugeot-Citroen 
(PSA) agreed to launch a joint auto 
company in Tehran under a joint 
venture worth 400 million euros.
But in 2018, the French company 
reneged on the agreement and decided 
to obey the US sanctions against Tehran 
by leaving Iran.



All trans-regional movements 
under Iran's constant watch
A top Iranian military commander reiterated on Monday 
that all the movements made by the enemies and trans-
regional states in territorial and international waters are 
under the Iranian armed forces’ constant watch.“NEDAJA 
[Persian acronym for Navy Aviation], as part of the 
Iranian Army, constantly monitors all the territorial and 
international waters in which potential threats can be 
posed [against Iran],” Captain Mansour Ruholamini, the 
chief of the Islamic Republic of Iran Navy Aviation said 
on Monday.He added that NEDAJA’s helicopters, aircraft 
and drones are actively conducting round-the-clock 
surveillance missions over the strategic Strait of Hormuz, 
the Persian Gulf and the Sea of Oman to ensure no threat 
would be posed against the country’s territorial integrity.
Captain Ruholamini underlined the country's integrated 
defensive and radar systems, saying the Army constantly 
monitors threats in land, air and sea so that if the enemy 
wants to take any action, it will face the firm response.He 
highlighted the country's high defense capabilities and 
preparedness of its armed forces, and in the meantime, 
warned of Iran's crushing response in case of any hostile 
move against the country.The top commander made 
the remarks amid the heightened tensions between 
the US and Iran.In recent years, Iran has made major 
breakthroughs in its defense sector and attained self-
sufficiency in producing important military equipment 
and hardware.Iran has also conducted major military 
drills to enhance the defense capabilities of its armed 
forces and to test modern military tactics and state-of-
the-art army equipment.

No power able to manage possible 
war in an area of 8 million km2: 
cmdr
A senior Iranian commander said that a possible war in 
the region will expand in an area of 8 million km2 and 
no power has the required capacity to manage such an 
area.“The fate of a possible war will be determined by 
the extent of the conflict’s area and time. Geographical 
management of the war in a land which spans 8 million 
km2 is not proportional to capacities of any power 
for starting and ending a war,” Major General Gholam 
Ali Rashid, the commander of the IRGC's Khatam al-
Anbiya Headquarters, said Monday while addressing 
commanders of IRGC Aerospace Force.“The history 
of wars in western Asia during the past four decades 
show that human and material losses for war initiators 
including Saddam [Hussein], America, the Zionist regime 
and Saudi Arabia, were the result of their mistakes in 
calculations and decision-making. Lengthening and 
expansion of wars, too, happened due to other factors 
which couldn’t be calculated,” he added.The commander 
went on to say that it is the “the ability to manage the 
war in wide geographical regions in an extended time” 
which will determine the fate of war, not “the destruction 
power” of involved parties.Tensions in the region erupted 
after US implemented a series of hostile policies on Iran, 
namely withdrawal from the nuclear deal, re-imposition 
of economic sanctions, deploying forces in the region, 
and designating IRGC as a foreign terrorist organization 
among others. 

Iran after Promoting Security in 
Persian Gulf Region

“Security is achieved by the 
countries of the very same 
region and trans-regional 
countries’ interference 
can lead to unpredictable 
dangers,” Larijani said at the 
meeting with bin Alawi.

“Some countries must change their 
behavior to achieve a stable security 
because their current behavior is 
disrupting the region. The regional 
capacity is limited and it cannot go on 
with the prolonged war in Yemen,” 
the top lawmaker added, referring to 
5-year long aggression of Saudi Arabia 
and the UAE against Yemen.
Larijani further noted the seizure of an 
Iranian oil cargo by London in the Strait 
of Gibraltar, and questioned the cost-
benefit rationality behind the move, 
reminding that the UK had already 
voiced opposition to the United States' 
anti-Iran policies.
After US President Donald Trump 
unilaterally withdrew Washington 
from the nuclear deal of 2015, officially 
known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), Iran 
remained in the treaty because of the 
commitments and promises made by 
the UK, France and Germany, Larijani 
said, adding that now it is unknown 
why London joined the US in its anti-
Tehran pressures with pirating an 
Iranian oil tanker in the Strait of 

Gibraltar.
“Why was the Iranian tanker stopped?” 
Larijani asked, adding that it is unclear 
what benefits the British are seeking 
with “pirating the Iranian tanker”.
Oman’s top diplomat, for his part, 
stressed that Tehran and Muscat are 
pursuing the same objective in the 
region which is stable security.
“We rest assured that Iranians are 
wise and we hold that Iran is playing a 
very important role in contributing to 
the security of the region,” bin Alawi, 
highlighted.
The Omani foreign minister arrived 
in Tehran on Saturday and met with 
his Iranian counterpart Mohammad 
Javad Zarif.Zarif and Yousef bin Alawi 
reviewed the latest developments in 
bilateral relations and regional and 
international issues.
During the meeting, the two top 
diplomats discussed the trend 
of cooperation between the two 
countries, stressing the importance 
of continued consultations between 
Tehran and Masqat.

Iran and Oman have had good political 
and economic relations from old times 
and the ties have even expanded in 
recent years due to extended banking 
cooperation between the two 
countries.
Earlier this month, Omani Minister of 
Transport and Communication Ahmed 
bin Mohamed al Fatisi said that his 
country was resolute to invest in Iran’s 
Southeastern port city of Chabahar to 
further expand maritime cooperation 
between Tehran and Oman.
In a meeting with Rahmani, al Fatisi 
voiced readiness of his country for 
investing in Chabahar development 
projects, and emphasized the 
importance of being active in the 
maritime field.
According to Fars News Agancy, the 
Omani side pointed to the brotherly 
and friendly relationship between 
Iran and Oman, and emphasized on 
the need to strengthen transportation 
and infrastructural cooperation as 
well as presenting facilities in line with 
promoting bilateral trade volume.  

Iranian Parliament Speaker Ali Larijani, in a meeting 
with Omani Foreign Minister Yusuf bin Alawi bin 
Abdullah in Tehran on Sunday, said that his country’s 
strategy is focused on upholding security and peace in 
the Persian Gulf region.
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Iranian General: Scope of 
Battlefields to Decide Fate of 
War in Middle East
 A top Iranian military commander said the fate of any war 
breaking out in the Middle East will hinge on the scale of 
the theater and duration of the battle, not on the intensity 
of the war.
In a visit to the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Aerospace Force’s Missile Units on Monday, Commander 
of the Khatam al-Anbia Headquarters Major General 
Gholam Ali Rashid said the fate of any war in the future will 
be decided by the “scope of the battlefields and the element 

of time.”“The history of West Asia wars in the past four 
decades shows that the human and material losses inflicted 
on initiators of wars like Saddam (Hussein), the US, the 
Zionist regime and Saudi Arabia, resulted from a mistake 
in the calculations and decision making,” the commander 
said.He also warned warmongers against a military conflict 
in an expanse of 8 million square kilometers in the Middle 
East, stressing that no power in the world would be able to 
end such a war.“The capacity for long-term management 
of war in extensive geographical areas, not its intensity or 
destructive power, would determine the final result of a 
war,” the Iranian general added.
Iranian officials and military authorities have frequently 

warned the adversaries that 
they would not be deciding 
when to end a war if one 
ever were to break out.
Last year, Leader of 
the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei said the US 
government is aware of the 
crushing response it will have 
to face in case of taking military 
action against Iran, reiterating that the 
time of hit and run is over.

Larijani further 
noted the seizure of 
an Iranian oil cargo 
by London in the 
Strait of Gibraltar, 
and questioned 
the cost-benefit 
rationality 
behind the move, 
reminding that 
the UK had already 
voiced opposition 
to the United States' 
anti-Iran policies.
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Spokesman: Iran to Take 
Next JCPOA Step Decisively
Iran’s Foreign Ministry spokesperson warned the 
remaining parties to the 2015 nuclear deal that their 
failure to ensure Iran’s interests with practical measures 
will force Tehran to take the third step to reduce its 
commitments more decisively than the two previous 
ones.
“Iran is serious about taking measures to reduce the 
(JCPOA) commitments, and if such a trend goes on, it 
will be taking the third step, which will be firmer than 
the first and second ones,” Abbas Mousavi said at a press 
conference on Monday.
On INSTEX -a payment channel that the three European 
parties to the nuclear deal are working on to maintain 
trade with Iran- Mousavi made it clear that lack of 

practical measures will not be acceptable to Iran and 
will leave Tehran with no choice but to take the third step 
decisively.
“We are still waiting for Europeans to take practical and 
tangible measures for implementing the JCPOA,” he said.
Earlier this month, Iran declared the second step to 
reduce its commitments by ramping up the level of 
uranium enrichment to over 3.67 percent.
Iran maintains that the new measures are not designed 
to harm the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
but to save the accord by creating a balance in the 
commitments.
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, US, Britain, 
France, and Germany) on July 14, 2015, reached a 
conclusion over the text of the nuclear deal.
The accord took effect in January 2016 and was supposed 
to terminate all nuclear-related sanctions against Iran all 

a t 
once, but its 

implementation was hampered by the US policies and 
its eventual withdrawal from the deal.
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Japan opposes 
joining US-
proposed 
coalition 
in Strait of 
Hormuz
Japan has voiced 
opposition to 
sending troops 
to the Strait of 
Hormuz as part 
of US-proposed 
coalition to 
patrol the Middle 
East region’s 
w a t e r w a y s , 
according to 
reports.  
The Japanese 
g o v e r n m e n t 
remains cautious 
about joining 
a US-proposed 
coalition of allies 
to patrol the Strait 
of Hormuz off Iran, 
as the United States 
seems struggling 
to secure the 
participation of 
other countries, 
according to 
Japanese news 
outlets.
In an apparent sign 
of Washington's 
frustration, US 
Secretary of State 
Mike Pompeo, 
in a television 
interview on 
Thursday, urged 
Japan, Britain, 
France, Germany, 
Norway, South 
Korea and 
Australia to join 
the envisioned 
naval coalition.
According to 
Nippon, in Tokyo, 
there is persistent 
opposition to 
sending troops to 
the region, given 
Japan's emphasis 
on diplomatic 
efforts to resolve 
tensions there.
In June, Prime 
Minister Shinzo 
Abe visited 
Iran, in a bid to 
mediate between 
Washington and 
Tehran as tension 
soared between 
the two countries 
following the 
US' continued 
p r o v o c a t i v e 
measures.
Among Japanese 
officials including 
at the Foreign 
Ministry, there are 
concerns that the 
possible US-led 
coalition could 
be regarded as an 
attempt to contain 
Iran, jeopardizing 
the diplomatic 
efforts, according 
to Nippon. 

Iran
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US Employing MKO 
Terrorists in Psycho War 
on Iran: Official
Head of Iran’s Civil Defense Organization 
Brigadier General Gholam Reza Jalali 
said the US government is employing 
the terrorist Mojahedin-e Khalq 
Organization (MKO or MEK) in the 
cognitive and psycho war on the Islamic 
Republic.
The MKO terrorists have always been 
puppets of the United States and, of 
course, they have an expiration date, 
Brigadier General Jalali said in a speech 
on Monday.
“Fortunately, Iraq has been cleaned of the 

MKO terrorists today but now they are 
present in a location in Albania and are 
pursuing new acts of treachery this time 
in cyberspace,” he added.
“The Americans are using the MKO in a 
cognitive war,” the official said, adding, 
“Many comments that are full of hatred, 
insults and mockery are uploaded by 
these very MKO members using fake 
accounts.”
Brigadier General Jalali further 
emphasized many news reports in 
cyberspace which are against the Islamic 
establishment of Iran are rooted in the 
psychological operations of the MKO that 
are based on lies.
The MKO - listed as a terrorist 
organization by much of the 

international community - fled Iran in 
1986 for Iraq and was given a camp by 
former Iraqi dictator Saddam Hussein.
They fought on the side of Saddam during 
the Iraqi imposed war on Iran (1980-88). 
They were also involved in the bloody 
repression of Shiite Muslims in southern 
Iraq in 1991 and the massacre of Iraqi 
Kurds.
The notorious group is also responsible 
for killing thousands of Iranian civilians 
and officials after the victory of the 
Islamic revolution in 1979.
More than 17,000 Iranians, many of them 
civilians, have been killed at the hands 
of the MKO in different acts of terrorism 
including bombings in public places, and 
targeted killings.



Mitigating tensions with Iran still top priority: British 
ambassador
British ambassador to Tehran said mitigating tensions between Iran and UK is 
still Britain and its embassy’s top priority.
British ambassador to Iran, Rob Macaire posted a link of a report by the British 
government on its attempts to decrease tensions in the Persian Gulf in his twitter 
account, saying, “Mitigating tensions maintains Britain and its embassy’s top 
priority”.
The British oil tanker “Stena Impero” was seized by Islamic Revolutionary Guard 
Corps (IRGC) on July 19 upon the request of Ports & Maritime Organization of Hormozgan for violating 
international maritime regulations.

 Trade between Iran 
and India stood at about 
$17 billion in 2018, 
witnessing an increase 
of 24% compared to 
2017, according to Iran's 
Ambassador to India Ali 
Chegini.
The United States pulled 
out of the nuclear deal it 
signed with Iran together 
with China, the UK, Russia, 
France and Germany 
last year and reimposed 
sanctions on Tehran. The 
new round of sanctions 
dubbed by Washington 
as "toughest ever" are 
aimed at restricting Iran's 
international trade.
Iran’s exports to India 
stood at $13.36 billion, 
accounting for 2.6% of 
India's total imports 
during the year under 
review.
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In an interview with Mehr News 
Agency, Abu Said expressed deep 
concerns of the deterioration 
of the medical condition of 
Sheikh Zakzaky, who has been 
imprisoned for four years now, 
saying the top Shia cleric should 

be released and undergo treatments 
before its too late.
Sheikh Zakzaky, who is in his mid-sixties, 
lost his left eyesight in a 2015 raid by 
security forces that left more than 300 of 
his followers and three of his sons dead. 
His wife also sustained serious wounds.
Here is the full text of the interview:
Do you confirm the reports on poisoning 
Sheikh Zakzaky in prison?
Unfortunately, Sheikh Zakzaky's health 
condition has recently been deteriorated. 
He has already lost one of his eyes and is 
not physically able to move.
According to the information available, 
there is a high probability that he has 
been injected with a substance that would 
kill him slowly; Nigeria's authorities 
refuse to deal with the issue and follow 
his health condition; this has increased 
the concerns.
Is the Nigerian government trying to 
slowly kill Sheikh Zakzaky?
There is some unconfirmed information 
to date that a major country is pushing 
Nigeria's government and security 
agencies to abandon Sheik Zacksaki in 
jail to get rid of him slowly. That is because 
Sheik Zakzaky has always taken national 
positions regarding the central issues and 
other strategic topics.

This is not new! Because such rumors 
have been spreading while no one 
has denied them. Therefore, strong 
and serious warnings have been sent 
to the Nigerian government about the 
consequences of this irrational and 
unjustifiable measure against Sheikh 
Zakzaky; this arrest is illegal.
Do the UN or other international human 
rights organizations pursue Sheikh 
Zakzaky’s case?
Yes, it [the UN] has paid attention to this 
issue. We have also been focusing on the 
issue at the International Committee 
on Human Rights. In the same vein, we 
have conveyed a message to Nigerian 
President Muhammadu Buhari through 
the secretary-general of ICHR in West 
Africa to push him to release the top cleric.
We will keep our stance and continue 
our efforts with the help of all the UN-
supervised institutions and authorities 
to prevent any interference by some 
major countries in dealing with Sheikh 
Zakzaky’s issue and internal affairs.
What ways are there to push the Nigerian 
government to release Sheikh Zakzaky?
There are several ways to free Sheikh 
Zakzaky from prison, including imposing 
a full criminal charge on Nigeria's highest 
authority.
We will send a clear letter addressed to 
Nigeria's President Buhari to explain 
everything related to this issue. Because 
otherwise, the situation will get harder, 
and if the Sheikh Zakzaky is not treated 
immediately, worse things may happen 
to him.

"My personal view is that (Trump) 
richly deserves impeachment," 
Nadler told CNN on Sunday.
"He has done many impeachable 
offenses, he's violated the laws six 
ways from Sunday."
Nadler has before said former 
special counsel Robert Mueller's 

report presents "very substantial evidence" 
that Trump is "guilty of high crimes and 
misdemeanors" -- an impeachable offense, 
but the chairman on Sunday stopped 
short of committing to launching an 
impeachment inquiry into the President. 
The House Judiciary Committee, Nadler 
said, needs "more evidence" to determine 
whether or not the chamber should take the 
first step in a long impeachment process.
The House Judiciary Committee on Friday 

announced they were moving to obtain the 
secret grand jury material from Mueller's 
report in federal court, arguing they 
need more information to investigate the 
President. The lawsuit comes on the heels 
of Mueller's testimony before Congress 
-- testimony that Democrats advocating 
for impeachment say clearly detailed the 
President's criminal conduct.
Nadler said Sunday that, despite the fact 
that fewer than half of House Democrats 
support launching an impeachment probe, 
Mueller's testimony was an "inflection 
point" for the country and that as more 
evidence is uncovered the American people 
will come to "understand the gravity of the 
situation."
The lawsuit, filed Friday in DC District 
Court, quotes Nadler saying that articles 
of impeachment "are under consideration 
as part of the Committee's investigation, 
although no final determination has been 
made." The language in the lawsuit was 
approved by House Speaker Nancy Pelosi, 
according to a source familiar with the 
matter.

‘A country’ influencing Nigerian govt. not 
to release Sheikh Zakzaky: IHRC

Trump Should Be Impeached: US House 
Judiciary Chairman

Commissioner of the Islamic Human Rights Commission 
(IHRC) in the Middle East Haitham Abu Said says a major 
country is exerting considerable influence on the Nigerian 
government not to release the critically-ill prominent 
Nigerian Muslim cleric Sheikh Ibrahim Zakzaky from the 
prison.

US House Judiciary Chairman Jerry Nadler said he 
personally believes President Donald Trump "richly 
deserves" to be impeached, arguing Trump has "violated 
the laws six ways from Sunday."
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Iran Says Open to 
Talks with Saudi 
Arabia
Iran’s Foreign Ministry 
described a call from Riyadh 
for talks with Tehran as a 
“positive signal”, saying the 
Islamic Republic welcomes 
any initiative for unconditional 
resolution of regional issues.
Speaking at a weekly press 
conference in Tehran on Monday, 
Foreign Ministry Spokesman 
Abbas Mousavi said Iran deems 
the comments by Saudi officials 
about negotiation with Iran as a 
“positive signal”.
“Iran has repeatedly called for 
the settlement of problems 

among Islamic countries 
without preconditions, and 
warmly welcomes any measure 
that would result in the 
proximity of Islamic countries,” 
he said.
It is in Muslim nations’ best 
interests to settle differences 
with neighbors, as it would 
prevent the illegitimate states 
from misusing the current 
situation, Mousavi added.
“Iran’s response to any positive 
signal will be a positive one,” the 
spokesman underlined.
He further hailed the United 
Arab Emirates’ decision to 
pull its forces out of Yemen as a 
good step in reducing tensions, 
saying it would contribute to de-

escalation in Yemen, a hotbed of 
regional tensions.
Iranian diplomatic officials 
have long been urging Saudi 
authorities to follow the 
path of sincere benevolence 
and pay regard for regional 
nations, saying that under such 
conditions, Iran will be ready for 
interaction with Riyadh within 
the framework of regional and 
bilateral cooperation.
Saudi Arabia and its allies 
launched the war on Yemen 
in March 2015 in an attempt 
to reinstall the Riyadh-allied 
former regime and crush the 
Houthis -- objectives that have 
failed to materialize due to 
Yemenis’ stiff resistance.
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  مهارت هاى ارتباطى
توانایــى در برقرار کردن 
ارتباطى خوب و موثر به 
هر طریقى از ویژگى هاى 
بســیار مهمى است که 
کارفرما هــا بــه دنبالش 
هســتند. خوب ارتباط 
برقرار کردن از طریق ایمیل، حرف زدن، 
تماس هاى تلفنى و با زبان بدن و البته خوب 
گوش کردن و توانایى پیروى از دستورات 
و بازخورد ارائه دادن، همگى از مهارت هاى 

ارتباطى محسوب مى شوند.

  روراستى
کارفرما ها به اطالعات دقیــق و به موقع 
در مورد کسب و کارشان و کارمندان نیاز 
دارند. مرتکب خطایى شده اید؟ بسیار خب، 
پنهانش نکنید، به آن اعتراف کنید و یاد 

بگیرید دیگر آن را تکرار نکنید.

  صالحیت هاى تکنیکى
بیشــتر ِســمت ها نیاز بــه مهارت هاى 
خاصى دارند. اگر شما استخدام شده اید 
که کار هاى خاصى را انجــام دهید پس 
باید مهارت هاى الزم را داشــته باشــید. 
فراموش نکنید که از هــر فرصتى براى 

تقویت مهارت هاى تان استفاده کنید.

  وجدان کارى
بــه موقع ســر کارتــان حاضر شــوید، 
وظایف تــان را به خوبى انجــام دهید، به 
هدف هاى شــرکت و ضــرب االجل ها 
توجه داشته باشــید و با تمام توان خود 
کار کنید. یک کارفرما از کارمندش دیگر 

چه مى خواهد؟

  انعطاف پذیرى
کارفرما هــا و کارمندا شــان نیــاز دارند 
نسبت به شرایط متغیر کسب و کار، فورا 
واکنش مناسب را نشان دهند. کارفرما ها 
مى خواهند بدانند چه کسى مى تواند براى 

تغییرات الزم، دست به عمل بزند.

   اراده و پشتکار
مدیران و کارفرما ها معموال اهداف چالش 
برانگیزى پیــش پاى کارمنــدان خود 

مى گذارند، اما این هدف ها در نهایت قابل 
دسترس اند. کلید رسیدن به این هدف ها 
این است که بتوانید ســخت کار کنید و 
با پشــتکار و اراده در مواجهه بــا موانع و 
مشــکالت، همچنان رو به جلو حرکت 

کنید.

  توانایى همکارى و سازگارى با سایر 
کارمندان

کارفرما هــا و مدیــران دوســت دارند 
کارمندانى داشته باشند که بتوانند دوش 
به دوش آن ها کار کنند و با روحیه ى تیمى 
قوى در کنار همکاران خــود بمانند و در 
شــرایط گوناگون، خود را با بقیه سازگار 

کنند.

  اشــتیاق و توانایى براى افزودن 
دانش و تقویت مهارت

کسب و کار ها تغییر مى کنند و اغلب نیاز 
است راهى براى رسیدن به دانش و آگاهى 
جدید، گسترش مهارت ها و کشف راه هاى 
تازه براى انجام امور پیــدا کنید. افرادى 
که به یاد گرفتن عالقه دارند و مى توانند 
دانش خود را به دیگران نیز انتقال بدهند، 

ارزشمندند.

  مهارت هاى حل مسئله
شرکت ها و ســازمان ها به دنبال افرادى 
هستند که انگیزه ى وارد شدن به چالش ها 
را با حداقل نیاز به دیگران داشته باشند. 
کارمندان باید بتوانند متوجه شــوند چه 
کارى باید در چه زمانى انجام شود و طبق 

آن واکنش نشان بدهند.

  مهارت مدیریتى
وقتى شــرکت ها افراد را براى ِسمت هاى 
مدیریتى اســتخدام مى کنند به دنبال 
کســانى هســتند که بتوانند تعامالت 
موفقیت آمیزى با کارمندان داشته باشند. 
حتى اگر شــما در ِســمت مدیریت قرار 
نگیرید، باز هم مهارت مدیریت و رهبرى، 
مهارتى ارزشمند است که باید به آن مجهز 
باشید. همه ى کار ها و ِسمت ها، کم و بیش 

به مهارت مدیریتى نیاز دارند.

  وفادارى
کارفرما ها باید بتوانند به کارمندان خود 
اعتماد کنند و اطمینان داشته باشند که 
آن ها نیــز تمام تالش خــود را مى کنند. 
مدیران دوست ندارند افرادى را استخدام 
کنند که نیاز به دیده بانى و مراقبت مداوم 

دارند و قابل اعتماد نیستند.

  نگرش مثبت
نگرش و بینش شــاید همه چیز نباشد، 
اما بى نهایت ارزشمند اســت. کارفرما ها 
مى خواهند کارمندان شان حتى در شرایط 
استرس برانگیز و دشوار نیز نگرش مثبت 
خود را حفظ کنند. مثبت اندیشى باعث 

افزایش قدرت صبر و تحمل مى شــود و 
کارفرما ها دوســت دارند افرادى را به کار 
بگیرند که «مى توانم» ورد زبان شان است 

و هراسى از روبرویى با مشکالت ندارند.

  روابط عمومى خوب
براى موفقیت در کار و زندگى الزم است 
اصول ارتباطات موثــر را بدانید و بتوانید 
از آن ها بــه خوبى اســتفاده کنید. این 
بدان معنا اســت که عالوه بر آشــنایى با 
فرهنگ ارتباطات، قادر باشــید با مدیر 
و ســایر همکارانتان درســت و حرفه اى 
رفتار کنید. بسیارى از افراد هستند که با 
وجود مهارت هاى بــاالى حرفه اى مدام 
در حال تغییر شغل هســتند و یا این که 
در محیــط کارى نمى تواننــد از نهایت
 مهارت هایشان سود ببرند و توانایى هاى 
خود را بــه مدیران بشناســانند، یکى از 
مهم ترین عوامــل بازدارنده موفقیت در 
کار نداشــتن روابط عمومى موثر است. 
اگر چــه بخشــى از اصــول ارتباطى به 
خلق و خوى شخص بســتگى دارد، مثال
 بعضى ها خونسرد هستند ولى بعضى ها 
زود از کوره در مى روند، البته این جور رفتار 

ها باید شــناخته وکنترل شود، اما بخش 
عمده مهارت هاى ارتباطى اکتسابى و قابل 
یادگیرى اند. مثال نحوه لباس پوشــیدن 
شما در محل کار در جذب مخاطب بسیار 
موثر است و اگر شــما این کار را به خوبى 
بلد نیســتید مى توانید در مدت کوتاهى 
آن را بیاموزید. یا وقت شناسى در ساخت 
شخصیت کارى شما بسیار مهم است که 
با کمى برنامه ریزى و ممارست مى توانید 

وقت شناس باشید.

  کامپیوتر
امروزه اگر شــما در رشــته تحصیلى و 
تخصصى خود نهایت مهارت و کارایى را 
داشته باشید، اما در استفاده از کامپیوتر 
و مهارت هــاى اولیه آن ناتوان باشــید، 
مسلما شکست خواهید خورد. در دنیاى 
فناورى شــما الاقل بایــد از مهارت هاى 
اولیه کامپیوترى برخوردار باشید. داشتن 
 ICDL مهارت هاى 7 گانه کامپیوتر که به
معروف است براى کسانى که مى خواهند 
وارد کارهاى سازمانى و ادارى و فنى شوند 
ضرورى است. اگر شما بتوانید با مهارت در 
موتور هاى جستجوگرى مانند گوگل به 

دنبال مطلب، مقاله یا عکس بگردید، به 
سرعت مى توانید مدیران وهمکاران خود را 
متعجب کنید و آن ها قبول کنند که شما از 
هر موضوعى مطلع هستید وهر مشکلى را 
مى توانید حل کنید، این گونه توانایى ها در 

آینده شغلى شما بسیار موثر است.

  زبان انگلیسى
داشــتن مدرك تافل و مدارك تخصصى 
زبان هاى خارجى براى برخى از رشته ها 
اهمیت زیادى دارد و از شرایط استخدام 
اســت، اما به عنوان یک فرد عادى که در 
جستجوى یک کار متوسط هستید، الاقل 
باید از اصطالحات انگلیســى مربوط به 
رشته خودتان سر درآورید و در بحث هاى 
کامال تخصصى از عهده درك اصطالحات 
انگلیسى که مستقیما با کار شما در ارتباط 
هستند بر بیایید. تلفظ صحیح اصطالحات 
حرفه اى باعث مى شود شنونده قانع شود 

که شما بر آن کار مسلط هستید.

  فن مذاکره
شاید به نظر برســد یادگیرى فن مذاکره 
به عنوان یک تکنیک بازاریابى، فقط براى 
کسانى که مستقیما با مشــترى و ارباب 
رجوع در ارتباط اند ضرورى باشد، اما شما 
هم به عنوان یک کارمند، کارگر و یا کسى 
که در یک محیط عمومى کار مى کنید، 
باید بتوانید خواسته هاى برحق شغلى و 
سازمانى خود را به بهترین شکل با دیگران 
مطرح کنید. همچنین باید قادر باشــید 
عملکردتان را در قالب کلمات در معرض 
دید مدیرتان قرار دهید. هستند کسانى 
که با وجــود وجــدان کارى زیاد و تالش 
هاى خستگى ناپذیر همواره در محیط کار 
نادیده انگاشته مى شوند. چرا که این افراد 
قادر نیستند نحوه عملکرد و فعالیتهایشان 
را بــا اســتفاده از یک فن بیــان خوب و 
قدرت مذاکــره به گوش مدیــران خود

 برسانند.

  گزارش نویسى
تهیه یــک رزومه از ســوابق تحصیلى و 
حرفه اى یا تهیه یک گــزارش، مهارتى 
الزم و واجب در امر استخدام و در طول کار 
است. کسانى که بتوانند به بهترین شکل 
ممکن مهارت هایشان را در یک گزارش در 
معرض دید مدیران قرار دهند وخواسته ها 
و مشکالت یا دست آورد ها را در یک نامه 
ادارى گویا و فشرده تقدیم کنند، تصمیم 
گیرى سریع و موثر را براى مدیران ساده 
تر مى کنند و در نهایت به آسانى و سرعت، 
توجه آن ها را به خود و اهدافشــان جلب 

مى کنند.

  آشنایى با قانون
محیط کار یک محیط رسمى و سازمانى 
اســت که مدیران براى بهبــود عملکرد 
کارکنان شــان قواعــدى در آن جا وضع 
مى کنند. آگاهــى از ایــن قوانین براى 
همه کارکنان ســازمان یا اداره ضرورى

 است.
 از سوى دیگر در هر کشورى قانون هایى در 
خصوص کار و فعالیت سازمانى حاکم است 
که هر فرد شاغل باید از قوانین کار کشور 
خود و مباحثى چون حداقل دســتمزد، 
قوانین بیمه و مســائلى از این دست آگاه 

باشد. 

   اخالق حرفه اى
اخالق حرفــه اى در محیط هــاى کار 
که تعدادى از افــراد به منظــور هدفى 
خاص گرد هم مى آیند مفهومى بســیار 
گسترده دارد که شــامل موارد متعددى 
مانند مســئولیت پذیرى، صادق بودن، 
احترام به دیگران، عدالــت و انصاف، هم 
دردى با دیگران، رقابت ســالم و وفادارى
 مى شــود. این اصول را اخالق حرفه اى 
مى گویند، اخالق حرفه اى از مهم ترین 
ابزار گسترش فعالیت هاى تجارى و ادارى

 است. 

مهارت و ویژگى هایى که کارفرماها به دنبال آن هستند؛

با این مهارت ها هرگز بیکار نمى مانید

امروزه اگر شما در رشته 
تحصیلى و تخصصى 

خود نهایت مهارت 
و کارایى را داشته 

باشید، اما در استفاده از 
کامپیوتر و

 مهارت هاى اولیه آن 
ناتوان باشید، مسلما 

شکست خواهید خورد.

شما در هر کجایى بخواهید اســتخدام شوید یا اگر مشغول به 
کار هستید، اگر بخواهید کنار گذاشته نشوید و خوب پیشرفت 
کنید، به جز مدرك تحصیلى وتخصص، تعدادى از مهارت هاى 
عمومى هستند که به آن ها احتیاج دارید. برخى از این مهارت 
ها قابل فراگیرى اند و برخى ریشه در خلقیات و تربیت شما دارند 
و تغییرشان  کمى دشوار است. براى موفقیت در محیط کار بهتر 
است آن مهارت ها که قابل فراگیرى است را بیاموزید و بعضى از 
اخالق و خلقیات خود را تعدیل یا تقویت کنید. برخى مهارت ها 
هستند که کارفرما ها براى استخدام نیروى مناسب به آن ها توجه 
مى کنند. اگر شما هم دنبال کار هستید بهتر است که این مهارت ها 

را در خود تقویت کنید.

مالکان فکر، حقوق و 
قوانین خود را به چالش 

کشیدند

کافه مالکیت فکــرى در پارك علم 
و فناورى دانشــگاه تهران با حضور 
استارت آپ ها و مخترعان و بسیارى 
از شرکت هاى فناور و دانش بنیان با 
هدف بررسى چالش هاى مالکیت 

فکرى برگزار شد.
همچنین در این کافه چالش هاى 
فناورى هاى نو، چگونگى ثبت پتنت 
و ارزش گذارى پتنت مورد بررسى و 

گفت و گو قرار گرفت.
در کشورهاى پیشرفته دارایى هاى 
فکرى مالــک دارد و از مالکان فکر 
بســیار مراقبت کرد. زیرا سرمایه 
انســانى مهمترین دارایى است که 
روز به روز فناورى جدید خلق مى 
کند. دارایى دولت ها و حتى شرکت 
هاى خصوصى شناســایى و حفظ 
و مراقبت از مالکان فکرهاى فناور 

است.
در حال حاضر کشور داراى نیروى 
انسانى خوش فکر و خالق است که 
باید بسیارى از نرم افزارهاى ابداعى 
ماندگار و به خارج کشــور نیزصادر 
شــود که این موضوع در گرو حفظ 
مالکیت فکرى است و تمامى شرکت 
هاى خصوصى نیز باید به این حوزه 

کمک کنند.

  قوانین ثبت اختراع در مسیر 
اصالح

مهرداد الیاســى رئیس اداره ثبت 
اختراع مرکــز مالکیــت معنوى 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
عصر یکشنبه در این کافه با اشاره 
به چالش هاى مالکیت فکرى گفت: 
یکى از چالش ها ثبت نرم افزار ها به 

عنوان اختراع است.
وى ادامه داد: قانونى در ســال 82 
تصویب شد که اصل بر رد اختراع بود 
و کمکى به ثبت اختراعات نرم افزارى 
نمى کرد. کشورهاى پیشرفته در این 
زمینه ساز و کارى ایجاد کردند که 
اگر نرم افزارى جنبه توانمند سازى 
یا برد صنعتى دارد در نظام اختراع 
ثبت شــود. و آمریکا بر این اساس 
16 هزار اختراع نرم افزارى در سال 

گذاشته ثبت کرد.
الیاسى تصریح کرد: در ایران نیز روى 
ثبت چنین اختراعاتى کار و بررسى 
شد که در نهایت باید ویژگى هایى 
مثل تکنیکى یا غلبه تکنیکى و برون 
داد سخت افزارى داشته باشد و در 
دانمارك نیز قانون ثبت پتنت نرم 

افزارى به این صورت است.
رئیــس اداره ثبت اختراع کشــور 
عنوان کرد: با توجه به سختى این 
کار و سنگ اندازى ها مقرر شد نرم 
افزارهایى که جنبه کاربرد صنعتى 

دارند براى ثبت بررسى شود.
وى با اشــاره به چالش دیگر نظام 
مالکیت معنوى گفت: متاسفانه در 
این حوزه کسانى که علم و توانایى 
ندارند مداخله مى کنند. ســالیان 
زیادى اســت که قانون کپى رایت 
اصالح نشده و هنوز قانون بالتکلیف 

مانده است.
الیاسى اضافه کرد: به روز رسانى دیگر 
چالش ها بود که زیر ســاخت هاى 
خوبى در این حوزه انجام شد و ثبت 
پتنت از حالت اوراق بهادار به صورت 
الکترونیکى شــد زیرا بدون نظام 
کارامد و به روز شده نمى توان پتنت 
و اختراع ثبت کرد. رئیس اداره ثبت 
اختراعات عنوان کرد: کشورهایى 
مثل ژاپن و آمریکا پتنت مشترك 
تعریف مى کنند بنابراین نیاز است 
عالوه بر چارچــوب داخلى در بین 

الملل هم چارچوب داشته باشیم.
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استارت آپ ها باعث رشد صنعت مى شوند
وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد «نوآورى باز» در برگزارى نمایشگاه بین المللى صنعت ساختمان را بسیار 
سودمند توصیف کرد .  رضا رحمانى در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت ساختمان 
حضور بیشتر استارت آپ ها در نمایشگاه هاى ایران را یکى از مولفه هاى رویکرد «نوآورى باز» دانست و 
افزود: حضور استارت آپ ها و شرکت هاى دانش بنیان از الزامات رشد صنایع ما محسوب مى شود و هفته 

قبل نیز نمایشگاه توانمندى هاى ساخت داخل را داشتیم که توسعه پیوند شرکت هاى دانش بنیان با همه 
صنایع را در آن شاهد بودیم .

وزیر صمت اعالم کرد: در نوزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت ساختمان نیز 40 استارت آپ حضور دارند و 
موجب توسعه جهشى این بخش خواهد بود و افزایش سطح کیفى محصوالت این صنعت را هم به دنبال خواهد داشت .

رحمانى یادآور شد: یکى از محورهاى هفت گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از فناورى و نفوذ شرکت هاى دانش بنیان در صنایع ما 
است که در غالب چند برنامه پیگیر آن هستیم .

وى همچنین از همکارى وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت علوم و فناورى و معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى در خصوص حضور 
پررنگ شرکت هاى دانش بنیان در صنایع خبر داد .
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استارت آپ

براى رفع بیکارى نیازمند استارت آپ ها هستیم

رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس گفت: به مرحله اى 
رسیده ایم که حتى مهارت هم کافى نیست و جز مهارت 

باید زمینه هاى افزایش بهره ورى فراهم شود و از طریق استارت آپ ها 
و شرکت هاى دانش بنیان این مهم امکان پذیر است.

عبدالرضا عزیزى در آیین بزرگداشت فعاالن حوزه مهارت گفت: توانستیم در 
برنامه ششم توسعه تقویت آموزش فنى و حرفه اى را بگنجانیم. به دنبال این 
اتفاق قانون نظام آموزش فنى و حرفه اى تصویب شد و نهایتا شوراى عالى فنى 

و حرفه اى تشکیل شد. 
 او با اشاره به دو رقمى بودن نرخ بیکارى در ایران بیان کرد: در مقطع کنونى قطعا 
به مهارت آموزى نیاز داریم و در این زمینه بخش خصوصى مى تواند با دانشگاه ها 

همکارى کند و در کنار آموزش هاى نظرى، آموزش هاى عملى نیز ارائه شود. 
 رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس با تاکید بر اینکه براى رفع مشکل بیکارى 
بهترین کار مهارت آموزى در دانشگاه هاســت، عنوان کرد: االن ما به مرحله اى 
رسیده ایم که حتى مهارت هم کافى نیست و جز مهارت باید زمینه هاى افزایش 
بهره ورى فراهم شود و از طریق استارت آپ ها و شرکت هاى دانش بنیان این مهم 

امکان پذیر است. 

 رئیس اتاق دوستى ایران و برزیل با اشاره به اینکه در یک سال فقط شش میلیون دالر 
کاالهاى اساسى از برزیل وارد کرده ایم، بیان کرد: با استفاده از دانش و فناورى نوین 

مى توانیم این کاال ها را در داخل تولید کنیم. 
 او ادامه داد: براى رســیدن به افزایش بهره ورى در تولید نیازمند فارغ التحصیالنى 
هستیم که مهارت هاى الزم را داشته باشــند و براى این منظور نیازمند همکارى با 

بخش خصوصى هستیم. 
 عزیزى با بیان اینکه در ایران به ازاى هر 30 نفر یک کارمند دولت وجود دارد، گفت: 
این در حالى است که در ژاپن این نسبت 300 به یک اســت و مردم هم از خدمات 

دولتى راضى تر هستند.
او ادامه داد: باید کارها را به بخش خصوصى داد. االن راندمان بخش دولتى بسیار پایین 
است و تمامى بودجه جارى دولت که رقم باالیى هم هست صرف این بخش مى شود. 
 عزیزى در پایان بیان کرد: بهترین بخشى که مى توان براى مهارت آموزى و افزایش 
بهره ورى به سراغ آن رفت سازمان فنى و حرفه اى است و باید از این سازمان حمایت 
کرد. این در حالى است که ما بعضا شاهد هستیم که این سازمان باید دنبال نهاد هاى 

دیگر باشد و از آنها بخواهد، همکارى کنند. این رویه باید برعکس شود.  رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس گفت: به مرحله اى 
رسیده ایم که حتى مهارت هم کافى نیست و جز مهارت 

باید زمینه هاى افزایش بهره ورى فراهم شود و از طریق استارت آپ ها 
و شرکت هاى دانش بنیان این مهم امکان پذیر است.

عبدالرضا عزیزى در آیین بزرگداشت فعاالن حوزه مهارت گفت: توانستیم در 
برنامه ششم توسعه تقویت آموزش فنى و حرفه اى را بگنجانیم. به دنبال این 
اتفاق قانون نظام آموزش فنى و حرفه اى تصویب شد و نهایتا شوراى عالى فنى 

و حرفه اى تشکیل شد. 
 او با اشاره به دو رقمى بودن نرخ بیکارى در ایران بیان کرد: در مقطع کنونى قطعا 
به مهارت آموزى نیاز داریم و در این زمینه بخش خصوصى مى تواند با دانشگاه ها 

همکارى کند و در کنار آموزش هاى نظرى، آموزش هاى عملى نیز ارائه شود. 
 رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس با تاکید بر اینکه براى رفع مشکل بیکارى 
بهترین کار مهارت آموزى در دانشگاه هاســت، عنوان کرد: االن ما به مرحله اى 
رسیده ایم که حتى مهارت هم کافى نیست و جز مهارت باید زمینه هاى افزایش 
بهره ورى فراهم شود و از طریق استارت آپ ها و شرکت هاى دانش بنیان این مهم 

امکان پذیر است.  رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس گفت: به مرحله اى رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس گفت: به مرحله اى 

عبدالرضا عزیزى در آیین بزرگداشت فعاالن حوزه مهارت گفت: توانستیم در 
برنامه ششم توسعه تقویت آموزش فنى و حرفه اى را بگنجانیم. به دنبال این 
اتفاق قانون نظام آموزش فنى و حرفه اى تصویب شد و نهایتا شوراى عالى فنى 

و حرفه اى تشکیل شد. 
 او با اشاره به دو رقمى بودن نرخ بیکارى در ایران بیان کرد: در مقطع کنونى قطعا 
به مهارت آموزى نیاز داریم و در این زمینه بخش خصوصى مى تواند با دانشگاه ها 

همکارى کند و در کنار آموزش هاى نظرى، آموزش هاى عملى نیز ارائه شود. 
 رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس با تاکید بر اینکه براى رفع مشکل بیکارى 
بهترین کار مهارت آموزى در دانشگاه هاســت، عنوان کرد: االن ما به مرحله اى 
رسیده ایم که حتى مهارت هم کافى نیست و جز مهارت باید زمینه هاى افزایش 
بهره ورى فراهم شود و از طریق استارت آپ ها و شرکت هاى دانش بنیان این مهم 

ایلنا
گــــــزارش

محیط کار یک محیط رسمى و 
سازمانى است که مدیران براى 

بهبود عملکرد کارکنان شان 
قواعدى در آن جا وضع

 مى کنند. آگاهى از این قوانین 
براى همه کارکنان سازمان یا 

اداره ضرورى است.
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