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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

درجا زدن عروس و داماد ها در خوان اول ازدواج ؛   

جهیزیه دست دوم هم گران است!

 مالیاتى که پزشکان 
دریافت مى کنند اما 

پرداخت نه!
« کارت خوان نداریم» .شاید شما 
هم بارها از شنیدن این جمله ، آن 
هم در مطب یک دکتر متخصص 
با آن همه دکوراســیون شیک و 
ویزیت هاى سرســام آور تعجب 
کرده باشــید، اما واقعیت دارد. 
مطب بیشــتر دکتر ها که اتفاقا 
پر رفت و آمد هم هستند و تعرفه 
دقیقى براى حق ویزیت ندارند،  
کارت خوان ندارد و باید پول نقد 
همراه داشته باشید اگر هم این 
قانون نانوشــته را ندانید و پول 
نقد همراه نداشته باشید مجبور
 مى شــوید به عابر بانک نزدیک 
مطب بروید و با پول نقد برگردید 
و اال از نوبــت خــود محــروم 
مى شوید. حاال اینکه عابر بانک 
مذکــور چقدر تا مطــب فاصله 
داشته باشــد و پیاده بشود رفت 
یانه؟ و تا شــما بر مــى گردید 
نوبتتان ســر جایش باشد یا نه ؟ 
تنها به شما مربوط مى شود نه به 

هیچ کس دیگر!
تمام این معضالتى که براى بیمار 
بیچاره ایجاد مى شــود ناشى از 

کمبود قانون و...       کم شدن تعداد مشتریان در بازار بسیار محسوس و علت آن گرانى کاال است و همین موضوع سبب شده تا متقاضیان خرید لوازم خانگى در بازار به شدت کاهش پیدا کند زیرا قدرت خرید آنها 
تنزل یافته است.
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بازار طال و سکه 98/5/8 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,074,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,145,0004,192,000جدید

2,298,0002,298,000نیم سکه

1,499,0001,499,000ربع سکه

979,000969,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,768,8001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18407,700406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24543,900543,300 عیار

بنیاد نخبگان اصفهان از 
طرح هاى جدید براى جذب 
سرمایه گذار حمایت مى کند

رییس بنیاد نخبگان اصفهان گفت: این بنیاد در 
صدد است از طرح هاى نوآورانه و فناور نخبگان 
این اســتان براى تهیه بانــک اطالعاتى و جذب 

سرمایه گذار حمایت کند.
منصور شریعتى افزود: بنیاد نخبگان اصفهان به 
عنوان تسهیل گر و حلقه واسط قصد دارد زمینه 
مناســبى را براى جذب ســرمایه اولیه از طریق 
خیران اشتغال، تسهیل ارتباط گروه هاى نخبه با 
مراکز شتابدهى و تامین سرمایه جمعى و برگزارى 
جلسه هاى مذاکره با سرمایه گذاران براى افراد 

زیر پوشش خود فراهم کند.
مرکز شــتاب دهى، مجموعه اى بــراى تقویت 
زیست بوم (اکوسیستم) کارآفرینى و شتابدهى به 

رشد استارت آپ  ها (کسب و کارهاى نو) ...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـــه
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ریسک را به جان بخرید؛

5 قانون اصلى براى یک تجارت موفق
همه مردم دوست دارند که روزى بتوانند 
یک شغل مستقل داشته باشند و با ایجاد 

یک تجارت جدید به موفقیت هاى پى 
در پى دست پیدا کنند. اما چطور مى 

توان مطمئن بود که این شغل جدید و 
کارآفرینى مى تواند موفقیت آمیز باشد 

و منجر به شکست نشود؟ در هر سال 
هزاران نفر در دنیا ورشکسته مى شوند و ...

همه مردم دوست دارند که روزى بتوانند همه مردم دوست دارند که روزى بتوانند 

هزاران نفر در دنیا ورشکسته مى شوند و ...هزاران نفر در دنیا ورشکسته مى شوند و ...هزاران نفر در دنیا ورشکسته مى شوند و ...
8

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه شناسه : 550696

آگهی نوبت دوم مزایده    
شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 98/37 مورخ 98/2/5 شوراى محترم اسالمى شهر میمه در نظر دارد 
ازطریق مزایده عمومى نســبت به فروش 13 پالك از  زمین هاى تفکیکى   واقع در خیابان ملت شهر میمه با 
کاربرى تجارى ومسکونى اقدام نماید . لذا متقاضیان میتوانند ازتاریخ درج آگهى درروزنامه حداکثر تا تاریخ 
98/5/23به شهردارى واقع درمیمه ، بلوارانقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به  شرکت در 
مزایده  اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن45422434 – 031 این شهردارى تماس حاصل ویابه سایت

 WWW.meymeh.irمراجعه نمایند. 
* ضمناً شهردارى دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده 

مى باشد. 

چاپ اول

چاپ دوم



مالیاتى که پزشکان 
دریافت مى کنند اما 

پرداخت نه!

ادامه از صفحه یک:
... توجــه نکردن به اربــاب رجوع و 
عدم تکریم آنان  در تمامى اداره ها

 و ارگان هاى خصوصــى و دولتى 
اســت. متاســفانه ناهماهنگــی

 بخش هاي مختلــف هم  می تواند 
به پیچیدگی امور و نارضایتی ارباب 
رجوع کمــک کنــد. گاه وضعیت 
به گونه اي اســت که گویی بعضی 
سازمان ها و ادارات از جزایري فاقد 
ارتباط، بیگانه و داراي اهداف متفاوت 
و گاه متضاد تشکیل شده اند که این 
شرایط باعث درماندگی ارباب رجوع 
و ایجاد زمینه سوءاســتفاده افراد 
فاسد می گردد. مقام معظم رهبري

  فرموده اند:«هیــچ کاري مهمتر و 
فوري تر از خدمات رسانی به مردم 
نیســت» . اما توجهى بــه این امر 
نمى شود. یکى از همین ارگان هاى 
خصوصى ، مطب ها هستند  که اتفاقا 
درآمد خوبى هم دارند اما در مقابل 
این درآمد خدماتى که کمترین آن 
داشتن یک کارت خوان است ارائه 
نمى دهنــد.  چند روزى اســت در 
رسانه ها و اخبار به طور مکرر اعالم 
مى شود مطب پزشکان از اول مهر 
ماه باید کارت خوان داشــته باشد و 
اال مورد بازخواســت و جریمه قرار 
مى گیرند اینکه تا چــه حد اخبار 
مذکور صحت داشته باشــد و زور 
مسئولین به پزشکان برسد معلوم 
نیست اما آنچه مسلم و معلوم است 
قانون اجبارى شدن استفاده از کارت 
خوان در مطب پزشکان براى تکریم 
ارباب رجوع اجرایى نخواهد شــد 
بلکه هدف گرفتن مالیات از جامعه 
پزشکى اســت. قرار بر این است در 
کارت خوان هایى که براى مشاغل 
درمانى و پزشکى در نظر گرفته شده 
بر اساس نرم افزار خاصى نام پزشک و 
مرکز درمانى درج مى شود و رسیدى 
که ارائه مى شود متفاوت بوده و بارکد 
مشخصى دارد. با اسکن این بارکد 
به وســیله گوشــى هاى هوشمند

 مى توان تاریخ ،نام پزشــک، مرکز 
درمانــى و مبلغ صورتحســاب را 
مشــاهده کرد و از اصالت دستگاه 
کارت خــوان مطلع شــد که این 
دستگاه تحت رصد مراجع نظارتى 
از جمله ســازمان امور مالیاتى قرار 
دارد.  گفته شده هم اکنون براى 130 
هزار پزشک و مشــاغل پزشکى در 
سازمان امور مالیاتى پرونده مالیاتى 

وجود دارد.
پزشــکى در ایران یکى از حرف پر 
درآمد است که به اعتبار این در آمد 
پزشکان از جایگاه اجتماعى باالیى 
نیز برخوردار شده اند. طبق تحقیقات 
در جهان درآمد پزشکان متخصص 
به طور متوسط 3 الى 4 برابر درآمد 
سرانه هر کشور اســت اما در ایران 
اوضاع به گونه اى دیگر رقم خورده 
است. متأسفانه آمار واقعى و شفافى 
پیرامون درآمد پزشکان متخصص در 
ایران وجود ندارد. به اذعان پزشکان 
متخصص ایرانى که در کشورهاى 
پیشرفته در حال خدمت هستند، 
حقوق یک پزشــک در ایران چند 
برابر همکار خود در خارج از کشور

 است.
بایدشرایطى فراهم شود تا  پزشکان 
کشور و تمامى مسئوالن قانون گزار 
مرتبط بدانند پزشــکى یک شغل  
است مانند تمامى شغل هاى موجود 
و پزشــکان کشــورمان به واسطه 
تحصیالتشــان تافته جــدا بافته 
نیســتند، مگر در رساندن خدمات 

به مردم. 
همه مردم کشــورمان باید در برابر 
قانون مالیات و دیگــر قانون هاى 
کشور یکى باشند تا به ایران توسعه 

یافته نزدیک شویم.

اقتصاد استان
02
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جشنواره تابستانى «نشاطستان» در محله هاى منطقه 10
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: «نشاطستان» هیجان انگیزترین جشنواره تابستانى با برنامه هاى 
متنوع است که با هدف ایجاد نشاط اجتماعى در بین شهروندان برگزار مى شود. به گزارش روابط عمومی 
منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس شهبازي اظهار کرد:  برنامه باغ و بازى نشاطستان ویژه محله هاى 
گرکان، فجر و عطار، روز دوم مردادماه سال جارى در بوستان صفاییه، روز سوم مردادماه در بوستان زرین 

کوب و روز چهارم مردادماه در بوستان پروین ساعت 18 برگزار شده است. وى با بیان اینکه روزهاى 23 تا 
25 مردادماه برنامه باغ و بازى ویژه محله هاى دشتستان، عسکریه و پروین در بوستان هاى  آل خجند، بوستان 

همافر و بوستان فرسان ساعت 18 برگزار خواهد شد، افزود: جشن نشاطستان با مشارکت شهروندانساعت 20 و 30 
دقیقه روز 25 مردادماه در بوستان فرسان برگزار مى شود. مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان ادامه داد: شهروندان مى توانند 

در برنامه هاى باغ و بازى بوستان مالصدرا روز 30 مردادماه، بوستان گل محمدى 31 مردادماه و بوستان اردیبهشت یکم شهریورماه ساعت 18 که 
ویژه شهروندان محله هاى هفتون، مالصدرا و شهرك گل نرگس برگزار مى شود، شرکت کنند. وى تصریح کرد: روز یکم شهریورماه سال جارى نیز 
جشن باشکوهى در  بوستان اردیبهشت واقع در خیابان معراج(خیابان شهید کشاورز) برگزار مى شود. شهبازى همچنین از برگزارى برنامه ورزش 

پهلوانى هر هفته پنج شنبه ها و جمعه ها در میدانگاه بوستان الله خبر داد و گفت: این برنامه ها تا شب عید غدیر در این محل برگزار مى شود.

معاون وزیر صمت: خام فروشى مواد معدنى به نفع صنعت نیست
معاون امور معادن و صنایع معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفۀ فوالد مبارکه در نخستین 
نمایشگاه فرصت هاى ساخت داخل و رونق تولید گفت: این وزارتخانه با خام فروشى موافق نیست و در سال 

رونق تولید حتما باید مواد معدنى را در داخل کشور به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر کنیم.
 جعفر سرقینى، ضمن قدردانى از عملکرد مثبت این شرکت در افزایش تولید داخل و گسترش بازارهاى 

صادراتى کشور، گفت: برگزارى چنین نمایشگاه هایى در حوزة صنایع بزرگ کشور باید تداوم داشته باشد. اگر 
عمل به ساخت داخل پیگیرى شود، صنعت کشور به خصوص صنایع معدنى و فوالدى، عالوه بر توسعه به ثبات 

هم خواهد رسید. وى افزود:  در چند سال اخیر، وزارت صمت اقداماتى براى جلوگیرى از خام فروشى مواد معدنى 
انجام داده که مهم ترین آن ایجاد محدودیت قانونى براى صادرات مواد خام معدنى بود و به این منظور معافیت هاى مالیاتى 

صادرات مواد خام معدنى برداشته شد؛ بدین ترتیب از طریق قانون و وضع عوارِض حداقل 5 درصدى بر صادرات مواد خام براى سال 
97 و 8 درصد براى امسال و 10 درصد براى سال آینده، خام فروشى کنترل شد. معاون امور معادن و صنایع معدنى وزارت صمت با اعالم این که 
در بحث مواد اولیه در صنعت فوالد راهکارهاى مناسبى در پیش گرفته شده است، گفت: براى تولید فوالد موردنیاز، به حداقل 140 میلیون تن 

سنگ آهن نیاز داریم و تأمین آن یکى از مشکالت اصلى ماست. براى حل این مشکل یا باید ذخایر جدید کشف کنیم یا واردات انجام دهیم.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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کم نیستند مشتریانى 
که از ابتداى کوچه همه 

مغازه ها را یکى یکى
 مى بینند و از قیمت ها 

سوال مى کنند و در پایان 
بدون هیچ گونه خریدى 

از انتهاى کوچه خارج
 مى شوند. 

درجا زدن عروس و داماد ها در خوان اول ازدواج ؛   

جهیزیه دست دوم هم گران است!
افزایش قیمت لوازم خانگى و محصوالتى که جهیزیه را تشکیل 
مى دهد موجب افزایش فشار اقتصادى بر خانواده ها و جوانان 
شده به طورى که فریضه آسمانى همچون ازدواج را براى دختران 

جوان و نوعروسان به یک کابوس مبدل ساخته است.
خرید جهیزیــه یکى از رســوم قدیمى ایرانیــان به ویژه 
اصفهانى هاســت که با خرید لوازم خانگى و اسباب زندگى 
دخترانشان را راهى خانه بخت مى کنند، نا گفته نماند که چندى 
پس از راهى خانه بخت شــدن دخترانشان با وجود استقالل 
این خانواده نوپا و کوچک اما خوانواده دختر باید به فکر تهیه 

سیسمونى یا به نوعى جهیزیه دوم، سوم و ... باشند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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بنیاد نخبگان اصفهان از طرح هاى جدید 
براى جذب سرمایه گذار حمایت مى کند

رییس بنیاد نخبگان اصفهان گفت: این بنیاد در 
صدد است از طرح هاى نوآورانه و فناور نخبگان 
این استان براى تهیه بانک اطالعاتى و جذب 

سرمایه گذار حمایت کند.

منصور شریعتى افزود: بنیاد نخبگان اصفهان به عنوان تسهیل گر و حلقه واسط 
قصد دارد زمینه مناسبى را براى جذب سرمایه اولیه از طریق خیران اشتغال، 
تسهیل ارتباط گروه هاى نخبه با مراکز شــتابدهى و تامین سرمایه جمعى و 
برگزارى جلســه هاى مذاکره با ســرمایه گذاران براى افراد زیر پوشش خود 

فراهم کند.
مرکز شتاب دهى، مجموعه اى براى تقویت زیست بوم (اکوسیستم) کارآفرینى 

و شتابدهى به رشد استارت آپ  ها (کسب و کارهاى نو) است. 
وى با بیان اینکه این طرح موازى کارى نیست و براى افرادى که تا کنون زیر 
پوشش تســهیالت و حمایت هاى بنیاد نخبگان قرار گرفتند، اجرا مى شود، 
اظهار داشت: در طرح مذکور، براى تبدیل ایده هاى جدید و فناورانه نخبگان 
به محصول و خدمات و تجارى سازى آنها، پیگیرى ویژه و از ظرفیت و توانایى 

سرمایه گذاران استفاده مى شود.
شــریعتى با بیان اینکه یک بانک اطالعاتى جامع نیز از طرح هاى نوآورانه و 
فناور نخبگان استان اصفهان در این طرح تهیه خواهد شد، خاطرنشان کرد: 
محدودیت موضوعى براى این کار وجود ندارد و از همه ایده ها استقبال مى شود.
وى یکى از اهداف بنیاد نخبگان را شبکه سازى بین افراد مستعد و برتر و تسهیل 
جذب سرمایه بر روى کسب و کارهاى آنها عنوان و اضافه کرد: نخبگان جامعه 
براى اجرایى کردن ایــده هاى خود نیازمند حمایت مالى و جذب ســرمایه 
خطرپذیر هستند بنابراین بنیاد تالش مى کند ارتباط آنها را با صاحبان سرمایه 

تسهیل کند تا در پیشرفت اقتصادى و فناورى کشور، مثمر ثمر باشد.
شریعتى با اشاره به اینکه تا کنون حدود 2 هزار و 600 دانش آموز و دانشجوى 
نخبه از تسهیالت و حمایت هاى بنیاد نخبگان استان اصفهان بهره مند شدند، 
تصریح کرد: این بنیاد، عضو ندارد بلکه به فراخور شــرایط علمى، تحصیلى و 
پژوهشى از نخبگان، مخترعان و برگزیدگان جشنواره هاى معتبر و المپیادها 

حمایت مى کند.
وى با بیان اینکه عالقه مندان به جذب سرمایه مى توانند ایده هاى خود را در قالب 
 Feasibility) یا طرح توجیهى (Business Plan) طرح کسب و کار
Study) به بنیاد نخبگان اصفهان ارسال کنند، گفت: ایده ها و طرح هاى داراى 

شرایط مورد نظر، پس از ارزیابى به سرمایه گذاران معرفى مى شوند.
بنیاد نخبگان به برنامه ریزى و سیاستگذارى براى شناسایى، هدایت، حمایت 
مادى و معنوى نخبگان، جذب، حفظ و به کارگیرى وپشتیبانى از آنان در راستاى 
ارتقاى تولید علم، فناورى و توسعه علمى و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر 
علمى، فناورى و اقتصادى در منطقه براســاس سند چشم انداز کشور در افق 

1404 مى پردازد.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

شاید زمانى خانواده هاى 
ایرانى براى خرید جهیزیه 
و سیسمونى به چند تکه 
به قول معروف  اســباب 
دست  بسنده مى کردند 
اما این روزها با افزایش تنوع 
کاالها، تولید انبوه و رشد 
روزافزون چشم و هم چشمى ها، جهیزیه 
دیگر چند تکه اســباب دســت نیست 
بلکه تمام و انواع لوازم (از جمله خوراك، 
پوشاك، کاالهاى چوبى، لوازم برقى و ...) 
یک خانه را شامل مى شود که با افزایش 
سرسام آور قیمت ها در سال هاى اخیر به 
ویژه سال گذشته تا کنون، شاید دختران 
به خانه بخت روند اما خانواده آنها زیر بار 
فشــار اقتصادى تهیه چنین ملزوماتى، 
بدبخت مى شوند. براى مشاهده بازار لوازم 
خانگى و ســنجش ریالى و روانى حال و 
روز نوعروسان و خانواده هایشان سرى به 
بازار زدیم. در مشــاهدات میدانى از بازار 
لوازم خانگى مشتریان به دو دسته اصلى 
تقسیم مى شوند. دســته اول افرادى که 
همچون ســایر بازارها براى خرید لوازم 
مورد نیازشان آمده اند و به دنبال اجناس با 
کیفیت و قیمت مناسب مى گردند؛ دسته 
دوم والدین و فرزندانى هســتند که براى 
خرید جهیزیه به بازار آمده اند و ســعى 
مى کنند تا با برنامه ریــزى براى بودجه 
خود، خرید ابتدایى ترین وسایل جهیزیه 
و زندگى مشترك را در اولویت قرار دهند. 
بازار لوازم خانگى تقریبا شــلوغ است، اما 
در واقع خرید و فروشى انجام نمى گیرد 
و همین امر موجب شــده تا این بازار هم 

به رغم مشترى هاى زیادش کساد باشد.
یک فروشــنده که به نظر کم سن و سال 
مى رسد، در پاسخ به این سوال که چطور 
خانــواده هایى که بــراى خرید جهیزیه 
آمده اند را مى توان از دیگران تشــخیص 

داد مى گوید:  خانواده هایى که از قیمت 
اجاق گاز و یخچال مى پرسند، براى خرید 
جهیزیه آمده اند. قیمت ایــن دو کاال به 
حدى افزایش یافته که ســایر خانواده ها 
کمتر براى تعویض اجاق گاز و یخچال به 
بازار مى آیند. البته خانواده هایى هم که 
از قیمت اجاق گاز و یخچال مى پرســند 
خریدار قطعى آن نیستند و اغلب مایوس 
از خرید جهیزیه از مغازه خارج مى شوند. 

   100 میلیون تومــان، براى خرید 
جهیزیه کم است

یک بانــوى جوان که به همــراه مادرش 
به بــازار آمده دربــاره وضعیت قیمت ها 
و خرید از بازار لــوازم خانگى مى گوید:  
قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرده و با 
این وضعیت،100 میلیون تومان هم براى 
خرید جهیزیه کم است. شعار ازدواج کافى 
نیست مسئوالن باید به بازار بیایند و قیمت 
ها را ببیند تا فکر نکنند تهاجم فرهنگى 

موجب کاهش آمار ازدواج شده است. 
مادر او نیز مى گویــد: در خاطر دارم که 
مادرم با 10 هزار تومــان برایم جهیزیه 
خرید و اکنون قیمت ها در بازار از صد برابر 
هم بیشتر شده. مگر یک بازنشسته چقدر 
حقوق مى گیرد که بتواند از پس مخارج و 
هزینه هاى این چنینى در بازار بر بیاید. خدا 
مى داند که چقدر پسر و دختر جوان زیر 
این آسمان، مى خواهند ازدواج کنند و بى 

پولى و فشار اقتصادى نمى گذارد.
مشترى ها در مغازه ها به دنبال اجناس 
ارزان قیمت مى گردند و متوجه مى شوند 
پولى که براى خرید جهیزیه کنار گذاشته 
اند بایــد صرف خرید تنها یکــى از اقالم 
جهیزیه شود و قیمت ها در بازار ذهن همه 
را به سمت و سوى وام و پرداخت اقساطى 

سوق مى دهد.

   مگر کسى مى تواند به ازدواج فکر 
کند؟!

یک فروشنده تقریبا سالمند لوازم خانگى 
که در اواســط کوچه مغازه دارد، درباره 
وضعیت بازار و میزان خرید و فروش اظهار 
مى کند:  هر کس دلیــل ازدواج نکردن 
جوانان را بى پولى و فشار  اقتصادى نمى 
داند، دروغ مى گوید. دولت گمان مى کند 
این دختر و پســرهاى جوان قصد ازدواج 
ندارند و ازدواج زده شده اند، در حالى که 
اگر هزینه هاى ازدواج از میان برداشــته 

شــود نیمى از جوانانى که به سن ازدواج 
رسیده اند در هفته اول ازدواج مى کنند.

وى ادامه مى دهد: مدام در رسانه ها اعالم 
مى کنند سن ازدواج باال رفته. در واقع سن 
ازدواج باال نرفته، سن ازدواج را باال برده اید. 
با این هزینه ها مگر دیگر کسى مى تواند 
به ازدواج فکر کند؟ خرید یک جهیزیه به 
پنج سال کار مداوم با حقوق باال نیاز دارد و 
این در صورتى است که بعد از آن پنج سال 
قیمت ها باال نرفته باشد که البته در ایران 

فکر باالنرفتن قیمت ها یک لطیفه است.
یکى از مشتریان این مغازه هم در حالى 
که با ناامیدى در حال ترك مغازه اســت، 
مى گوید: چند سال پیش مردم از تجمل 
و تجمل گرایى در تهیه و خرید جهیزیه 
صحبت مى کردند امــا اکنون قیمت ها 
آنقدر افزایش یافته که دیگر کسى توان 
تهیه حداقل ا را هم ندارد چه رسد به تجمل 
گرایى.  در بازار مشتریان زیادى هستند 
که مدام از مغازه اى به مغــازه دیگر مى 
روند و در بین راه با هم درباره اینکه چگونه 
مخارج جهیزیه را تامین کنند مشورت مى 
کنند. کم نیستند مشتریانى که از ابتداى 
کوچه همه مغازه ها را یکى یکى مى بینند 
و از قیمت ها ســوال مى کنند و در پایان 
بدون هیچ گونه خریدى از انتهاى کوچه 
خارج مى شوند. یک فروشنده جوان انواع 
اجاق گاز هم که در انتهاى کوچه یخچال 
فعالیت مى کند چنین مى گوید:  خانواده 
هاى زیادى در طول روز مراجعه مى کنند 
و فقط قیمت مى پرســند. اوایل با دیدن 
اینکه خانواده اى توان خرید ندارد غصه مى 
خوردم اما دیگر عادى شده چون اگر خودم 
هم جاى آنها بودم توان خرید نداشتم. با 

این وضعیت هیچ وقت ازدواج نمى کنم.

   لوازم دست دوم خوب سراغ ندارید؟
وى ادامه مى دهد: چون مغازه ما در آخر 
کوچه است بسیارى از خانواده ها به مغازه 

ما که مى رسند دیگر متوجه توان خرید 
خود شده اند و پس از پرس و جو از قیمت 
هاى اجناس از من مى پرسند، لوازم خانگى 
دست دوم خوب ســراغ دارى؟ . یکى از 
همــکاران دیروز مى گفت، مــردم براى 
اینکه هزینه هاى جهیزیه را کم کنند به 
دنبال قابلمه هاى روحى هستند و با بیان 
اینکه قابلمه هاى تفلون براى سالمتى مضر 

است، خود را توجیه مى کنند. 
یک فروشنده دیگر نیز که براى صحبت با 
همکارش به این مغازه آمد، اظهار مى کند:  
چند ماه پیش مادر و دخترى به مغازه ام 
آمدند و از قیمت اجناس سوال کردند، به 
نظر مى رسید از قیمت ها شاکى نیستند 
اما خریدى نکردند و از مغازه بیرون رفتند. 
امروز برگشته بودند و میزان پول الزم براى 
خرید اجناس را به قیمت پنج ماه گذشته 
به دنبال داشتند اما قیمت ها 2 تا 3 برابر 

شده بود؛ نا امید برگشتند. 
با وجود همه مشــکالت این بازار اما باید 
گفت که لــوازم خانگى تنها بخشــى از 
جهیزیه است و بسیارى کاالها و ملزومات 
متنوع و مختلف دیگرى در جهیزیه وجود 
دارد که هزینه هاى خرید آنها نیز سرسام 

آورشده است.

   مردم مى خواهند خرید کنند اما 
نمى توانند

حســین عباســى عبدلى، نایب رییس 
اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران لوازم 
خانگى اصفهان معتقد است کاهش تعداد 
مشترى مربوط به همه بازارها است و این 
مشکل گریبان گیر بازار لوازم خانگى نیز 
شده است. وى مى گوید: کم شدن تعداد 
مشتریان در بازار بسیار محسوس و علت 
آن گرانى کاال است و همین موضوع سبب 
شده تا متقاضیان خرید لوازم خانگى در 
بازار به شدت کاهش پیدا کند زیرا قدرت 

خرید آنها تنزل یافته است.

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدرضا محمدى قورتانى داراى شناسنامه شماره 478 به شرح دادخواست 
به کالسه 980143 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حســین محمدى قورتانى به شــماره شناسنامه 4 در 
تاریخ 1383/11/15 اقامتگاه خود را بدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- محمدرضا محمدى قورتانى فرزند حســین ش ش 478 پسر 2- حبیب اله 
محمدى قورتانى فرزند حسین ش ش 11 پسر 3- مرتضى محمدى قورتانى فرزند 
حسین ش ش 5650018278 پسر 4- محمدجواد محمدى قورتانى فرزند حسین 
ش ش 5650018286 پســر 5- مرضیه محمدى قورتانى فرزند حسین ش ش 
6437 دختر 6- راضیه محمدى قورتانى فرزند حسین ش ش 13 دختر 7- فاطمه 
محمدى قورتانى فرزند حسین ش ش 538 دختر 8- جمیله حیدرى قورتانى فرزند 
عبدالحسین ش ش 9 همســر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بن رود شناسه: 549310

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
پرونــده:  شــماره   139803902004000145 آگهــى:  شــماره 
139704002004000347 پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9702596 ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف سمت جنوب پالك شماره چهار هزار 
و ســى و نه فرعى از چهارده هزار و چهارصد و پنجاه و هشت اصلى مفوز و مجزى 
شده از دوازده هزار و سى و یک فرعى از اصلى مذکور قطعه ده به مساحت 218/79 
مترمربع که مقدار 11/70 مترمربع آن مساحت تراس است واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به انضمام ششدانگ انبارى شماره چهار هزار و سى و سه فرعى به مساحت 
5/94 مترمربع به آدرس اصفهان خیابان جابر کوى الله نبش بن بست نسیم مجتمع 
عقیق پالك 35 کدپستى 819623481 که سند مالکیت آن در صفحه 319 دفتر 
49 امالك به شماره ثبتى 10487 و با شماره چاپى 412721 سرى د سال 93 ثبت 
و صادر شده است با حدود شماال اول بطول 6/85 متر دیوار اشتراکى با پالك 4038 
فرعى دوم در دو قسمت که اول شرقى اســت بطولهاى 4/32 متر دیوار اشتراکى و 
4/15 متر درب اختصاصى و دیوار اشتراکى و محدود است به راه پله مشاعى پالك 
4030 فرعى سوم که غربى اســت بطول 4/32 متر دیوار اشتراکى با پالك 4030 
فرعى چهارم در دو قسمت که اول غربى است بطولهاى 0/30 متر و 2/20 متردیوار 
اشــتراکى با پالك 4038 فرعى پنجم بطول 1/30 متر به پنجــره و دیوار نورگیر 
مشاعى شرقا اول بطول 7/70 متر دیواریست به فضاى پالك 14458/986 دوم در 
سه قسمت که اول جنوبى و سوم شمالى است بطولهاى یک متر و 0/60 متر و یک 
متر بدیوار داکت بطول 5/15 متر دیواریست به فضاى پالك 14458/986 جنوبا اول 
در شش قسمت که اول پخى شکل است و سوم شرقى و چهارم پخى شکل و ششم 
پخى شکل و بطولهاى 1/77 متر دیواریست و 6/02 متر پنجره و دیواریست و 3/63 
متر دیواریست و 0/88 متر و 5/10 متر و 0/88 متر دیوار کوتاه و محدود است بفضاى 
حیاط مشاعى پالك 4037 فرعى دوم در دو قسمت که اول غربى است بطولهاى 
0/61 متر و یک متر دیواریســت به فضاى خیابان غربا بطول 17/40 متر پنجره و 

دیواریست به فضاى خیابان حدود انبارى شماال بطول 3/30 متر دیوار اشتراکى با 
پالك 4032 فرعى شــرقا بطول 1/80 متر دیواریست بدیوار پالك 14458/986 
جنوبا بطول 3/30 متر دیوار اشــتراکى با پالك 4034 فرعى غربا بطول 1/80 متر 
در اختصاصى و دیوار اشتراکى با پارکینگ مشــاعى پالك 4031 فرعى که طبق 
نظر کارشناس رسمى پالك فوق ســاختمانى است با اسکلت بتنى سقف تیرچه و 
بلوك دیوار آجرى با بدنه کاغذ دیوارى و روکوب سنگ کف سالن پارکت pvc کف 
اطاقها موکت درب و پنجره ها آلومینیومى بدنه و کف سرویسها و آشپزخانه کاشى 
و سرامیک داراى آشپزخانه دوم کابینت آشپزخانه MDF نماى ساختمان آجر و 
سنگ داراى پله و بدون آسانسور گرمایش پکیج و رادیاتور سرمایش اسپیلیت و کولر 
آبى داراى انشعابات آب مشترك آپارتمانى برق به شماره اشتراك 8680980 گاز 
به شماره اشتراك 2176565146 مى باشد داراى استعالم شهردارى منطقه 8 به 
شماره 8/91/24713 مورخ 91/10/3 و تاریخ پایان کار 79/11/8 مى باشد قدمت 
ساختمان حدود 18  سال مى باشد ملکى آقاى مهدى نیک نام که طبق سند رهنى 
شماره 161937 مورخ 91/10/10 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 15 
اصفهان در رهن بانک سامان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى 
بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/6/4 در اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول شهید صداقتى 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه هشت میلیارد و نود و پنج میلیون و دویست و سى هزار ریال شروع و به هر 
کس خریدار باشدبه باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه اخبار اصفهان چاپ اصفهان مورخ 98/5/9 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این 
اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

شناسه: 547073
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم به خوانده

 آقاى حسنعلى حسینى مارانى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت حمیدرضا 
بزرگزاد ایمانى وفا  فرزند منوچهر به این شورا تسلیم که به کالسه  267_98  ثبت و 
براى روز چهارشنبه 98/6/13 ساعت  4/45 عصر  وقت رسیدگى تعیین شده است 
نظر به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامههاى کثیراالنتشار طبع و نشر میشود و از 
خوانده مذکور دعوت به عمل مى آید جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگى حاضر شود. در صورت 

عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود 
چنانچه بعد نیازى به آگهى باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است. دبیر 

شعبه 4 شوراى حل اختالف برخوار _ خورزوق شناسه :   549192
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم به خوانده

 آقاى حسنعلى حسینى مارانى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت حمیدرضا 
بزرگزاد ایمانى وفا  فرزند منوچهر به این شورا تسلیم که به کالسه  268_98  ثبت و 
براى روز چهارشنبه 98/6/13 ساعت  5 عصر  وقت رسیدگى تعیین شده است نظر 
به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامههاى کثیراالنتشار طبع و نشر میشود و از 
خوانده مذکور دعوت به عمل مى آید جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگى حاضر شود. در صورت 
عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود 
چنانچه بعد نیازى به آگهى باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است. دبیر 

شعبه 4 شوراى حل اختالف برخوار _ خورزوق شناسه: 549190
آگهى ابالغ وقت رسیدگى

 نظر به اینکه خواهان على رضا بحق دادخواســتى به خواسته مطالبه مبلغ پانزده 
میلیون ریال به انضمام کلیه خســارات قانونى و تاخیر تادیه و هزینه دادرســى به 
طرفیت سیدحمزه غفارى آرانى به مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم که 
پس از ارجاع به شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف به کالسه 1371/97 ثبت و براى 
تاریخ 98/6/13 ساعت 9/45 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذك مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد که در وقت مقرر در 
جلسه دادرسى حاضر شوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشاراین 
آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ 

خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف کاشان شناسه : 549257
آگهى ابالغ وقت رسیدگى

 نظر به اینکه خواهان سیدمسعود گلى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 2 فقره 
چک به شــماره 444106-97/12/15 و 444105-97/11/1 به طرفیت حمید 
هاشم زاده به مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
سوم حقوقى شوراى حل اختالف به کالسه 446/98 ثبت و براى تاریخ 98/6/10 
ساعت 17/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذك مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسى 
حاضر شوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشاراین آگهى به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 

مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف کاشان شناسه : 549267
آگهى حصر وراثت

آقاى محمدحســن قاضى فرزند حبیب اله داراى شماره شناســنامه 156 شرح 
دادخواست به کالسه 1398/348 از این شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده 

و چنین توضیح داده که شــادروان عصمت مملى فرزند محمدمهدى به شــماره 
شناسنامه 260 در تاریخ 1398/3/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدحسن قاضى فرزند حبیب اله ش ش 156 
صادره از خوانسار فرزند متوفى 2- محسن قاضى فرزند حبیب اله ش ش 118 صادره 
از خوانسار فرزند متوفى 3- اختر قاضى فرزند حبیب اله ش ش 17155 صادره از 
خوانسار فرزند متوفى، اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او مى باشد 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى به شورا تحویل دهید بدیهى است با انقضاى مهلت 
مقرر گواهى انحصار وراثت صادر خواهد شد. رئیس شوراى حل اختالف شعبه دوم 

شهرى خوانسار شناسه : 549908
آگهى المثنى سند مالکیت

 شماره صادره: 1398/40/577371 تاریخ ثبت صادره: 1398/5/7 آقاى لطف اله 
خان عاملى به استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شده است که ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه گلستان به مساحت 
465/30 مترمربع به شماره 818 فرعى از 804 فرعى مجزى از 25 اصلى واقع در 
حوزه ثبتى قمصر که ذیل شماره 4304 صفحه 187 دفتر 28 به نام لطف اله خان 
عاملى ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم نامبرده گردیده است که در اثر جابجایى 
مفقود شده است چون درخواســت المثنى سند مالکیت نموده و طبق تبصره یک 
ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى 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 
مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 1398/5/9 کفیل ثبت اسناد و امالك قمصر شناسه : 549245
آگهى

کالسه 820/97ش5 ح اخطار اجرایى مشخصات محکوم علیه : نام: محمد زینلى 
نام پدر: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:  محمدجواد پوردایى نام پدر: تقى 
نشانى محل اقامت: دستگرد _ خیابان بعثت _ پالك 143 محکوم به به موجب راى 
شــماره 973 تاریخ 97/11/27 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان برخوار که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/155/000 ریال بابت هزینه ى دادرسى و نیز پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/9/21 لغایت اجراى حکم در حق 
محکوم له راى صادره غیابى و از طریق نشر آگهى است که هزینه ى آن احتساب گردد 
و هزینه ى حق االجرا نیز بر عهده ى محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است  ظرف 
10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد ، صریحا اعالم نماید . سید حسام 

الدین ارشش – قاضى شورا شناسه : 514319



محسن نیرومند - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان  

آگهى ثبت انتخابات انجمن صنفى کارفرمایى
 نمایندگان بیمه رازى استان اصفهان (ثبت 5-3/2-459) 

* ضمناً برابر ماده 23 اساسنامه انجمن صنفى کلیه اسناد و اوراق مالى و بهادار و تعهد آور با امضاى رییس هیئت مدیره به اتفاق خزانه 
دار و ممهور به مهر انجمن صنفى معتبر خواهد بود. 

به اســتناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 1389/08/03 هیئت وزیران و به موجب صورت جلســه هاى مورخ 1398/02/25 مجمع عمومى و 
1398/02/31 هیئت مدیره و سایر مدارك تسلیمى، اسامى و سمت هر یک از اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره انجمن صنفى که از تاریخ 1398/02/25 

به مدت سه سال و بازرسان که از تاریخ یاد شده به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح زیر مى باشد: 

رییس هیئت مدیره 1- محمود شیر جزى 

نایب رییس 2- فاطمه بیک محمدى 

خزانه دار3- لیال توکلى

سایر اعضاى اصلى هیئت مدیره 4- 

اعضاى على البدل هیئت مدیره 5- رویا صادقى، لیال صادقى سهى

بازرس اصلى6- سمیه هارونى

بازرس على البدل7- اکرم زارع

دبیر8- محمدرضا فروتن پور

آمار واحدهای 
بومگردی کشور در 

دولت تدبیر بیش از ۴ 
برابر شد

معاون رئیــس جمهوری و رئیس 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور گفت: 
تعداد واحدهای بومگردی کشور 
از ۴۰۰ واحد در آغاز فعالیت دولت 
تدبیر و امید اکنون به یکهزار و ۷۰۰ 

واحد رسیده است.
علی اصغر مونســان در حاشــیه 
افتتاح همزمان ۴۳ واحد بومگردی 
مازندران در تنکابن با اشاره به تاکید 
رئیس جمهوری بر افزایش تعداد 
واحدهــای بومگردی در کشــور 
افزود: با توجه به وســعت مناطق 
طبیعی و روستاهای کشور، تالش 
می شــود تا واحدهای بومگردی 
در کشــور با توجه به ظرفیت باال 

افزایش یابد.
وی بومگردی را در راستای طبیعت 
گردی دانست و گفت: واحدهای 
بومگردی در روستاهای جنگلی و 
کویری ایجاد شده و از همه مهمتر 
در راســتای حفاظت از طبیعت 

فعالیت می کنند.
مونســان یکی از ویژگــی های 
اقامتگاه های بومی را ایجاد اشتغال 
با حداقل سرمایه بیان کرد و گفت 
: اقامتگاه های بومگردی عالوه بر 
ایجاد اشــتغال با حداقل سرمایه 
، باعــت مهاجرت معکــوس به 
روستا شده و بســیاری از جوانان 
و روســتائیان در حال بازگشت به 

روستاها هستند.
وی تاکید کــرد : یکــی دیگر از 
جاذبه های بومگردی توجه ویژه 
گردشــگران خارجی به اســکان 
در این مکان ها اســت که به جای 
اقامــت در هتل های ۵ ســتاره 
ترجیح می دهند در اقامتگاه های 
بوم گردی با سبک و سیاق سنتی 

اقامت کنند.
رئیس ســازمان میراث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگری کشور 
همچنین از تدوین آئین نامه بهره 
برداری از واحدهای بومگردی در 
راستای افزایش کیفیت در آینده 

نزدیک خبر داد.
وی با اظهار این کــه مازندران از 
قطب های گردشگری کشور است 
، اظهار امیدواری کرد هر چه زودتر 
تورهای گردشگری گروهی جای 
گردشگری انفرادی را در مازندران 
بگیرد تا منابع اقتصادی خوبی برای 

استان داشته باشد.

جزیره هرمز از قدیمی ترین 
جزایر فعال ایران،  خاورمیانه 
و شــمال آفریقاســت که 
روزگاری با موقعیت ویژه و 
استراتژیکش مدخل تجاری 

ایران بود.
تاریخ هرمز برخالف وضعیت 
فعلی اش،  بسیار پرفرازونشیب بوده است؛ 
برای مثال این قلعه  ۵۰۰ ســاله  در زمان 
اشغال جزیره هرمز به دست پرتغالی ها و 
به دستور شخص آلبو کرک ساخته شده 
است، بعدها که شــاه عباس صفوی پای 
پرتغالی ها را از خلیج فارس کوتاه کرد، قلعه 
هرمز اولین جایی بود که به دست سرداران 
ایرانی به فرماندهی امامقلی خان باز پس 

گرفته شد.
قلعه پرتغالی های هرمــز یکی از چندین 
قلعه ای اســت که به همین نام در جنوب 
ایران توســط پرتغالی ها ســاخته شده 
اســت؛ پرتغالی ها در زمان اشغال ایران 
این ساختمان ها را برای اسکان نظامیان 
و اغلب در فاصله ای کوتاه از بندرگاه های 
اصلــی می ســاختند، این قلعــه نیز در 
فاصله ای کمتر از یک کیلومتر از اســکله 
اصلی جزیره ســاخته شده و به نوعی تنها 

بنای تاریخی جزیره به شمار می آید.
بعد از طاقــی ورودی قلعــه در حیاطی 
نیم دایره دو توپ بــزرگ و زنگ زده قرار 
دارد، این دو توپ تنها یادگاران نظامی از 
دوره حضور پرتغالی ها در ایران و یکی از 
نقاط موردعالقه عکاسی برای گردشگران 

هستند.
درست در مرکز بنا یک کلیسای زیرزمینی 
اســرارآمیز و دیدنی وجود دارد، ســقف 
مرجانی و ستون های رنگی اش که با الهام 
از نخل های جنوب ایران ســاخته شده، 
تلفیقی زیبا و درعین حــال غریب از هنر 
معماری پرتغالی و ایرانــی را ایجاد کرده 
اســت؛ با اولین بارندگی پس از اتمام کار 
بنا، آب از سقف چکه کرد و تمام سالن را 
گرفت و به همین دلیــل آن را به آب انبار 
تغییر کاربری دادند و مراســم مناجات را 

به داالن ها منتقل کردند.
آب انباری بزرگ تر برای تأمین آب قلعه، 
اتاق های اسکان، ســیاه چال و انبار نیز در 
این قلعه وجود دارد، با وجود بی دقتی در 
نگهداری از بنا، همه این بخش ها دیدنی 
هستند. اما بهترین محل برای لذت بردن 
پشت بام قلعه اســت؛  جایی که بلندترین 

صدا، صدای موج و باد اســت و  تا آنجا که 
چشم کار می کند نیلی مواج خلیج فارس 

است.
یک راهنمــای گردشــگری در هرمز در 
توضیح تاریخچه قلعه پرتغالی ها در جزیره 
هرمز اظهار کرد: ساخت قلعه پرتغالی ها 
مربوط به سال هزار و ۵12 میالدی است، 
و در سال هزار و 622 در زمان شاه عباس 
صفوی پرتغالی ها توسط سردار شجاع امام 
قلی خان از این جزیره بیرون رانده شدند.

عبدالرســول ســلمانی خاطرنشان کرد: 
پرتغالی ها و اســتعمارگری آن ها و غارت 
کشــتی های ایرانی در تنگه هرمز 11۵ 
سال طول کشیده است، قلعه پرتغالی ها 
طی ۳۵ سال ســاخته شده و جنس آن از 

سنگ و ساروج است.
این راهنمای گردشگری در جزیره هرمز 
افزود: کلیســایی با نقش و نماهای بسیار 
زیبایی نیز در این قلعه وجود دارد که افراد 
ساکن در قلعه از این مکان به عنوان محل 

عبادت خود استفاده می کردند.
ســلمانی تصریح کرد: نوع ســنگ هایی 
که در ســاخت قلعه پرتغالی ها استفاده 
شده سنگ های اســفنجی است که هم 
مرغوبیت بســیار باال و هم اســتحکامی 
دارد که می تواند در نگه داشــتن سد هم 
از آن استفاده شــود چراکه سبک وزن و 
محکم اســت و وزن زیادی را به سد وارد 
نمی کند؛ از ســنگ های اسفنجی هم در 
ساختمان ســازی و هــم در آب انبارها و 
برکه های آبی که در قلعــه وجود دارد در 

طبقه باال و پایین استفاده شده است.
وی عنوان کــرد: این نوع ســنگ حالت 
تصفیه کننده آب را نیــز دارد و درنهایت 
پرتغالی ها می توانستند با آب انبارهایی که 

اینجا بوده حدود یک سال دوام بیاورند.
این راهنمای گردشگری در جزیره هرمز با 
بیان اینکه بین سه تا پنج هزار نفر از افراد 
کشور پرتغال در این قلعه حضور داشتند، 
خاطرنشان کرد: امروز این قلعه نمادی از 
اســتعمار و همچنین نمادی از شجاعت 
سربازان دلیر ایرانی برای آزادسازی جزیره 

هرمز است.
سلمانی بیان کرد: توپ هایی که در بیرون 
قلعــه پرتغالی های هرمز قرار دارد، ســر 
پر و معــروف به توپ های نادری اســت، 
از گلوله هــای آهنی کــه در انبار مهمات 
قلعه وجود داشته استفاده می شده است؛ 
انتهای تــوپ فتیله ای داشــته، فتیله را 
آتش می زدند، بــاروت داخل توپ آتش 

می گرفته و گلوله پرتاب می شده است.
وی گفت: چــون کشــتی ها در آن زمان 
چوبی بوده با این توپ ها آسیب می دیدند 
اما امروز در صورت سالم بودن این توپ ها 
توانایی تخریــب کشــتی های جدید را 

ندارند.
این راهنمای گردشگری در جزیره هرمز 
با اشــاره به اینکه امروز قلعــه پرتغالی ها 

به عنوان نمادی از مبــارزات آن زمان در 
دید همه بازدیدکنندگان قرار دارد، اظهار 
کرد: این قلعه 2۰ هزار مترمربع مساحت 
دارد که 1۵ هزار مترمربع از آن باقی مانده 
و پنج هزار مترمربع آن براثر فرسایش از 

بین رفته است.
یــک تاریخ شــناس هرمزگانــی نیز در 
گفت وگو با ایســنا، در خصــوص تاریخ 
مبارزات ایران با اســتعمارگران پرتغالی 
اظهار کرد: حــوزه خلیج فــارس حدود 
صدســال با مرکزیــت جزیــره هرمز در 
دســتان پرتغالی ها بوده اســت؛ افرادی 
پادرمیانی کردند و با پرتغالی ها قراردادی 
بسته و حضورشان در جزایر خلیج فارس 

تائید شد.
رامیــن آذرمهر افــزود: زمانی که شــاه 
اسماعیل صفوی در شرق ایران با ازبک ها 
و در غرب با عثمانی هــا درگیر بود، توان 
درگیــری در جبهه ســوم یعنــی حوزه 

خلیج فارس را نداشت.
وی تصریح کرد: پس از گذشت این دوره 
وقتی شــاه عباس اول مشــکل جنگ با 
عثمانی هــا و ازبک ها را حــل کرد به این 
دیدگاه رســید که بایــد دونقطه حوزه 
خلیج فارس شامل بندر جرون )بندرعباس 
کنونی(، جزیره قشــم و جزیــره هرمز و 

همچنین قندهار را پس بگیرند.
مدیر مرکز اسناد تاریخی شهر بندرعباس 
ادامه داد: والی فارس سپاهی تهیه کرد و 
بعدها فرماندهی این جنگ را به پســرش 

امام قلی خان سپرد.
آذرمهر عنــوان کــرد: امام قلــی خان 
با ســپاهی از کرمان و همــدان و مناطق 
دیگر ابتدا بندرعباس را در سال هزار و 2۳ 
هجری قمری، حدود 11 سال قبل از فتح 
هرمز، فتح کرده و قلعه پرتغالی ها در شرق 

بندرعباس را تخریب کردند.
وی خاطرنشان کرد: امام قلی خان پس از 
فتح بندرعباس تجدیدقوا و در سال هزار 
و ۳1 و ۳2 هجری قمری قشم را فتح کرد، 
دلیل اینکه ابتدا بندرعباس و جزیره قشم 
را فتح می کند این بوده که قلعه هرمز آب 
و غذای موردنیاز خود را از قشــم و نابند 
در بندرعبــاس تأمین می کرده اســت و 
برای اینکه بتواننــد جزیره هرمز را تحت 
محاصره قرار دهند باید ابتدا قشم و نابند 

را فتح می کردند.
این تاریخ شــناس هرمزگانــی ادامه داد: 
وی پس از فتــح این دونقطــه به هرمز 
لشکرکشــی کرد و بــا همراهی متحدان 
محلی و نیروی دریایی بریتانیا هرمز را فتح 
کرد و پرتغالی ها را بعــد از نزدیک به یک 

قرن از خاک هرمز بیرون راند.
آذرمهــر در خصوص تأثیــرات فرهنگی 
قلعه پرتغالی ها در جزیره هرمز و اســتان 
هرمزگان بیان کرد: برخی معتقدند بنای 
قلعه پرتغالی ها ساخته دست پرتغالی ها 
نبوده و این قلعه در دوره ای قبل تر ساخته 

شده است.
وی ادامــه داد: هرمــزگان جــز معدود 
مراکزی اســت که با انواع و اقسام گروه ها 
و ملیت ها به دالیل مختلف دوســتانه و 
خصمانه  ازجملــه هلندی ها، پرتغالی ها، 
انگلیسی ها، حیدرآبادی ها و ... در ارتباط 
بوده و هرکــدام از خود یک یــادگار در 

هرمزگان به جای گذاشته اند.
مدیر مرکز اسناد تاریخی شهر بندرعباس 
ابراز کرد: از معبد هندوهــا که مربوط به 
هندی هاســت، مســجد ناصری و منبر 
گپ که مربوط به حیدرآبادی ها هستند، 
گور فرنگ که مربوط به هلندی هاست تا 
قلعه های موجود در قشم و هرمز که مربوط 
به پرتغالی هاست یادگار و یادآور ارتباطی 
جهانی بوده و از این نظر بسیار ارزشمند 
است.آذرمهر اضافه کرد: قلعه پرتغالی ها 
جز معدود بناهای این منطقه اســت که 
ســالم مانده و می توان از آن هم به عنوان 
یک عامل گردشــگری و هــم در جهت 
ایجاد ارتباط با جهان امروز از آن استفاده 
کرد؛ برای مثال می توان با کشور پرتغال 
مســئله خواهرخواندگــی را مطرح کرد 
چراکه پرتغالی ها با تاریخ هرمزگان عجین 
هســتند و به همین خاطر ما نباید تنها از 
دید مسئله استعمار به قلعه پرتغالی ها نگاه 
کنیم بلکه باید از زاویه های خوب نیز آن را 

در نظر بگیریم.
وی اظهار کرد: قدمت جزیره هرمز خیلی 
بیشــتر از قلعه پرتغالی هاســت و عقبه 
فرهنگی بســیار خوبی دارد، ما اگر روی 
این عقبــه مانور می دادیم امروز ســطح 
فرهنگــی جزیره هرمز خیلــی باالتر بود 
هرچند همین اندک یادگارهای فرهنگی 
باقیمانده نیز بــه دلیل وجــود این آثار 

تاریخی است.
این اســتاد دانشــگاه افزود: اگر بتوانیم 
هرمــز و آثــار تاریخــی و فرهنگی اش 
را بیشــتر معرفــی کنیــم، کالس های 
آموزشی بیشتری برگزار کنیم، ارتباطات 

گردشــگری و حوزه های فرهنگــی را با 
نگاه خلیج فارس ایجــاد کنیم، می توانیم 
کارهای فرهنگی خوبــی در هرمز انجام 

دهیم.
آذرمهر تصریح کرد: جزیره هرمز گیرایی 
خیلی خاصــی دارد که تنهــا مربوط به 
رنگ هایش نبوده و مربوط به گذشته پربار 
فرهنگی آن اســت، هرچند که متأسفانه 
خیلی از آثار و مناطق هرمــز هنوز مثل 
خیلی از مناطق دیگــر هرمزگان مغفول 
مانده اســت.وی عنوان کــرد: امروزه در 
فضای تاریخی ایران، وقتی سخن از مبارزه 
با اســتعمار به میان می آید از رئیسعلی 
دالوری که مربوط به حدود 1۳۰ ســال 
پیش است یا میرزا کوچک خان جنگلی 
و کسان دیگر یاد می کنیم و این در حالی 
است که بنده با یادآوری مسئله استعمار 
و با دیدن قلعه پرتغالی هــا به یاد خواجه 

عطا می افتم.
این تاریخ شــناس هرمزگانــی ادامه داد: 
خواجه عطا حدود سال های 9۰6 تا 91۳ 
هجری قمری با پرتغالی ها مبارزه کرده و 
اولین نماد مبارزه با استعمار در هرمزگان 
بوده و مربوط به بیش از چهارصد سال قبل 
است، وی وزیر عمارت هرمز و شخصی با 
مقام لشکری و کشوری بود که موفق شد 
پرتغالی ها را شکســت دهد و در آخر پای 
میز توافق با آن ها بنشیند درحالی که حتی 
به توافق نیز راضی نبود و به دلیل خیانت 
والی فارس مجبور بــه توافق با پرتغالی ها 
شد، صدســال بعد نیز مبارزات امام قلی 
خان منجر به فتح هرمــز و بیرون راندن 

پرتغالی ها از این منطقه شد.
آذرمهر خاطرنشــان کرد: اولین استعمار 
در ایــن منطقه مربــوط بــه پرتغالی ها 
و اســپانیایی ها بــوده که در ایــن میان 
پرتغالی ها به ســمت جنوب ایران آمدند، 
به همین دلیل اولین مبارزه با استعمار هم 
در هرمز انجام می شود؛ ازاین رو ازنظر بنده 
قلعه پرتغالی ها نماد مبارزه با اســتعمار و 

پاسداری از مرزها است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان هرمزگان نیز در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بسیاری از 
میراث فرهنگی اســتان هرمزگان جنبه 
ملــی و بین المللی دارد، بســیاری از این 
میراث از قدمت زیــادی برخوردارند و در 
چند مورد وجود این آثار وابسته به حضور 
برخی کشورها در اســتان هرمزگان بوده 
است.رضا برومند افزود: قلعه پرتغالی ها در 
هرمز معروف ترین قلعه پرتغالی ها در ایران 
است، با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از 
آخرین مرمت اضطراری قلعه پرتغالی ها 
می گذرد و با توجه بــه خطراتی که برای 
گردشگران وجود داشت از نیمه دوم سال 
9۷ به طورجدی پیگیر مرمت و ایمن سازی 

قلعه پرتغالی ها در جزیره هرمز بودیم.
در  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  وی 
اردیبهشــت ماه ســال جاری مبلغ یک 
میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای مرمت 
قلعــه دریافت کردیــم، دو اتفاق مهم در 
مورد قلعه پرتغالی ها در این چند ماه رخ 
خواهد داد، اول برداشت سوله ای که برای 
نگهداری و حمــل و جابجایی معدن گل 
سرخ از سال ها در بخشــی از فضای قلعه 
را به خود اختصاص داده بــود با توجه به 
دستور اســتاندار هرمزگان و هماهنگی و 
همکاری بخش هــای مختلف به خصوص 
فرمانداری بندرعباس و بخش داری هرمز 
خوشبختانه کار برداشتن سوله جوار قلعه 
پرتغالی ها شروع شده و به زودی به پایان 

خواهد رسید.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان هرمزگان تصریح کرد: 
بعدازآن محوطه ســازی قلعه پرتغالی ها 
شروع خواهد شد که چشــم انداز خیلی 
خوبــی را برای قلعــه به وجــود خواهد 
آورد و می توانــد بخشــی از دغدغه های 
عالقه مندان به آثار تاریخــی و فرهنگی 

را رفع کند.

شهر ملی گلیم نقش برجسته ایران کجاست؟
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم از فروش 
انواع صنایع دســتی به ارزش بیش از 1۰ میلیارد ریال در اســتان در ســه 

ماههاول امسال خبر داد.
عبدالمالک شنبه زاده اظهار کرد: عمده ترین و پرطرفدارترین محصول، گلیم 
نقش برجسته است که در مناسبت های مختلف مانند ایام نوروز، فروش آن 

رونق بیشتری می گیرد.
وی با بیان اینکه این آمار از عملکرد فروشگاه های صنایع دستی استان احصاء 
شده است، تصریح کرد: هم اکنون 12۰ کارگاه صنایع دستی در استان وجود 

دارد که در ۳۳ رشته فعالیت دارند.
شنبه زاده، تعداد صنعتگران دارای پروانه تولید را 9۷۰۰ نفر در سطح استان 
اعالم کرد و گفت: معرق، جاجیم، کارهای سفال، چوب، گیوه بافی، سیاه چادر 

و لباس محلی از عمده صنایع دستی استان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم بازارچه های 
ثابت صنایع دستی، برپایی نمایشگاه در نوروزگاه ها در روزهای آغازین سال 
و برپایی نمایشگاه در ورودی جاذبه های تاریخی را فرصت های خوبی برای 

رونق بخشیدن به کسب و کار فعاالن این عرصه عنوان کرد.
گلیم نقش برجسته مهم ترین و شاخص ترین صنعت دستی و بومی استان 
ایالم است و با توجه به شاخص هایی از جمله پیشــینه و تعداد باالی افراد 
شاغل در این صنعت،  به عنوان شهر ملی گلیم نقش برجسته معرفی شده 

است.
این هنر صنعت در سال 6۷ در ردیف فهرست آثار ملی کشور به شماره ۴2 به 

نام گلیم نقش برجسته استان ایالم به ثبت رسیده است.
 گلیم نقش برجسته تلفیقی از گلیم ساده و گره قالی در متن است. در گذشته 

که فرشی وجود نداشت مردم از گلیم در خانه ها استفاده می کردند که همین 
عامل موجب رونق بافت گلیم در استان ایالم شده است.

گلیم نقش برجسته ایالم نسبت به دیگر مناطق کشور متفاوت است چراکه 
بافنده ای به نام »سحر چالنگر« ساکن روستای زنجیره )از توابع شهرستان 
سرابله استان ایالم ( در قســمتی از گلیم بافته خود موفق به اجرای نقشی 
برجسته با استفاده از گره قالی می شود که از آن پس زمینه ای برای رشد و 

ترویج گلیم نقش برجسته فراهم می آید.
حاال گلیم نقش برجســته در جای جای اســتان ایالم رواج یافته و بیش از 
چهار هزار نفر را در این صنعت دستی زیبا مشغول به کار کرده است، هرچند 
صنعتگران این حرفه با مشــکالت زیادی مواجه هستند اما باعث شده نام و 

آوازه گلیم ایالم شهرت ملی و جهانی پیدا کند.
بانوان ایالمی از مادران خود بافت گلیم نقش برجسته را آموخته و این هنر 
زیبا را به ارث برده اند و بســیاری از بانوان ایالمی به راحتی با این هنر آشنا 
هستند.عبدالمالک شنبه زاده، مدیر کل میراث فرهنگی استان ایالم پیش از 
این و در سال 9۷ گفته، گلیم نقش برجسته از نظر اصالت و تولید مهمترین و 
شاخص ترین صنعت دستی و بومی استان ایالم است که ساالنه سه هزار متر 
از این نوع گلیم توسط بافندگان ایالمی تولید می شود.اظهار داشت: در استان 
ایالم چهار هزار و ۵۰۰ نفردر ۵2 کارگاه مشغول بافت گلیم نقش برجسته 
هســتند. ۵۰ درصد از افرادی که در حوزه صنایع دســتی مشغول فعالیت 

هستند در حوزه تولید گلیم نقش برجسته کار می کنند.
وی ادامه داده، اکنون گلیم نقش برجسته استان ایالم در 2۰ کشور دنیا به 
فروش می رسد، البته با ذکر این نکته که ارز آوری صنایع دستی استان طی 
یک سال گذشته 1۰ میلیون دالر بوده اســت. این محصول، هولوگرام ملی 
دریافت کرده و به عنوان سوغات و برند اختصاصی ایالم به عنوان استان ابداع 

کننده گلیم نقش برجسته ثبت شده است.

قلعه پرتغالی ها؛ ردپای خونین یک مبارزه در خاک سرخ هرمز

 از معبد هندوها 
که مربوط به 

هندی هاست، 
مسجد ناصری و 

منبر گپ که مربوط 
به حیدرآبادی ها 

هستند، گور 
فرنگ که مربوط 
به هلندی هاست 

تا قلعه های موجود 
در قشم و هرمز 

که مربوط به 
پرتغالی هاست 
یادگار و یادآور 

ارتباطی جهانی بوده 
و از این نظر بسیار 

ارزشمند است.

 روزگاری دعوا بر سر تکه خاک هایش بود و امروز 
بر سر نامش! و شاید تنها موج های خستگی ناپذیر، 
الک پشت های چندصد ساله، خاک خونین رنگ 
هرمز و دیوارهای خامــوش قلعه پرتغالی ها رمز و 

رازها و دردهای خلیج فارس را به یاد بیاورند.
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سفر به غرب ایران ارزان می شود؟
سفر به غرب ایران با تور و خدمات آژانس برای هر نفر دست کم ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد، 
باالترین نرخی که بــرای تورهای ماجراجویانه این منطقه درنظر گرفته شــده حدود یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای یک نفر است. قیمت این تورها در کنار محدودیت های حمل 
و نقل عمومی به این بخش از جغرافیای ایران باعث شده بیشتر مردم تجربه  سفرهای شمال 
را به غرب ایران نیز بکشانند، یعنی بدون توجه به تورهای گران زمینی، با خانواده و دوستان، 
سفرهای شخصی به استان های غربی داشته باشند. رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی ایران اما گفته می خواهند این ساختار را با طراحی تورهای ارزان و آسان 

کردن شرایط سفر، تغییر دهند.
حرمت اهلل رفیعی با اشاره به اجرای طرح سیاست ارزان و آسان سازی سفر به استان های غربی، 
گفت: توسعه گردشگری استان های غرب که شامل اردبیل، آذربایجان غربی، شرقی، ایالم، 
کرمانشاه، کردستان، لرستان و همدان می شود در راستای سیاست گذاری های سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای توازن و توزیع سفرهای داخلی، هدف قرار گرفته 

است. در این استان ها مجموعا ۵۰۰ آژانس مسافرتی شناسایی شده که فعال کردن آن ها در 
حوزه تورهای داخلی در اولویت ما است.

وی با اشــاره به هزینه برخی تورها که به مراتب از سفر شخصی بیشتر است، اظهار کرد: به 
همین منظور از استانداران خواسته ایم به توسعه گردشگری اهتمام بیشتری نشان دهند و 
برای طراحی بسته های سفر ارزان اقدام کنند. برخی از استانداران و شهرداران در این مناطق، 
آگاهی خوبی درباره گردشگری دارند، ما از آن ها درخواست کردیم برای گردشگری بیشتر 
تبلیغ و هزینه کنند. فکر می کنیم توانی که استانداران دارند از بودجه و ظرفیت آژانس های 
خصوصی خارج است. در جریان این طرح نیز قرار است اجرای تورهای غرب را به آژانس های 

این استان ها واگذار کنیم تا پویاتر شوند.
او در پاسخ به این سوال که آیا محور این سیاست ها و برنامه ی انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی ترویج سفر با تور به غرب ایران است یا به طور کل ازدیاد سفر به این مناطق مدنظر 
قرار گرفته است، گفت: طبیعتا هدف ما به عنوان آژانس دار ترویج سفرهای گروهی و همراه 
با تور است. وقتی بدون تور سفر می کنیم خیلی نمی توانیم مقصد و جاذبه های آن را درک 

کنیم. در واقع وقتی تصمیم می گیرم با اتومبیل شخصی 
سفر کنیم، فقط از »رفتن« لذت می بریم. کم پیش 

می آید پیش از سفر درباره مقصد و جاذبه های آن 
مطالعه کنیم و یا هنگام بازدید بدون راهنما، دانش 
بیشتری از آثار پیدا کنیم. این تجربه را در یکی از 
سفرهایم به ترکیه داشتم، با این که سفرهای زیادی 
به این کشور داشته ام اما یک بار که با راهنما راننده ای 

مســیر کوتاهی را از فرودگاه طی می کردم به قدری 
اطالعات خوبی دریافت کردم که انگار تا به حال سفری 

به ترکیه نداشتم.رفیعی افزود: سفر با تور مزایای بسیاری 
دارد؛ سفر فراتر از یک لذت لحظه ای و ناپایدار معنی پیدا می کند، 

هزینه ها را کاهش می دهد، دانش و شناختمان را بیشتر می کند و اگر مشکلی پیش 
آید همراه با گروه، راحت تر می توان پیگیری کرد و به طور کل حاشیه امن آن بیشتر است.

گزارش
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 Iranian lawmakers have rejected 
a bill proposed by the government 
to conclude monetary pacts 
with other countries to break 
the monopoly of the US dollar in 
foreign trades.
The bill failed to obtain approval by 
the Parliament during today’s open 
session with 69 votes in favor, 99 
votes against and 11 abstentions 
by 206 lawmakers in attendance.
The bilateral monetary treaties 
are aimed at ditching dollar in trade 
transactions.A Parliamentarian, 
Hassan Nowruzi, who opposed 

the plan, said approving such 
bill would only lead to the 
entanglement of several laws 
and will not contribute to better 
implementation of monetary 
policies.In turn, Hadi Ghavami, 
another lawmaker pro to the bill, 
believes that a currency swap 
agreement between states could 
potentially lessen the US dollar's 
influence, and it is a fundamental 
solution for settling economic 
problems and overcoming new 
round of sanctions imposed by the 
US on Iran.

Iran, 
Australia 
stress 
expansion 
of banking, 
trade coop.

Deputy Governor 
of the Central 
Bank of Iran (CBI) 
Akbar Komijani 
held talks with 
A u s t r a l i a n 
ambassador to 
Tehran Ian Biggs 
on development 
of banking and 
trade cooperation.
Referring to the 
financial and 
banking relations 
as the first step 
for developing 
b u s i n e s s 
r e l a t i o n s h i p s , 
Komijani said that 
Iran and Australia 
have economic 
c a p a c i t i e s 
and banking 
and business 
relationships, and 
emphasized on 
the cooperation 
of two countries in 
various fields.
Ian Biggs, for his 
part, said that 
financial relations 
between the two 
countries are not 
yet in place, and 
it is necessary 
to increase the 
volume of trade 
between Iran and 
Australia.
It is scheduled 
to set meetings 
between the 
heads of the 
central banks, 
the ministers 
of economy, 
industry and 
agriculture of the 
two countries 
to find ways to 
use financial 
channels within 
the framework of 
international law 
and regulation 
as well as to 
develop economic 
relations.
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Lawmakers reject bill on bilateral 
monetary pacts

According to 
the Ministry 
of Industry, 
Mine and Trade, 
c h a i r w o m e n 
of the Board of 
Directors and 

chief executive of the 
Export Guarantee Fund of 
Iran (EGFI) was selected 
as Board of Directors of 
AMAN Union for two years 
unanimously.
Membership of the Fund 
in the Board of Directors 
of AMAN Union will 
enable the Fund to 
further cooperate and 
collaborate in the field of 
collecting foreign claims 
and reinsurance with other 
Islamic countries and also 
will facilitate consulting 
on financing for Iranian 
exporters of technical and 
engineering services.

Accessibility of the Export 
Guarantee Fund of Iran 
(EGFI) to more foreign 
buyers’ information is the 
other salient advantages 
behind membership of the 
Fund in AMAN Union.
Possibility of consulting the 
Fund to provide financing 
to Iranian exporters of 
technical and engineering 
services is of the other 
significant advantages in 
this field.

AMAN UNION is a 
professional forum 
assembling Commercial 
& Non-commercial Risks 
Insurers & Reinsurers in 
Member Countries of the 
Organization of the Islamic 
Conference and of the Arab 
Investment & Export Credit 
Guarantee Corporation 
(DHAMAN).
AMAN UNION was 
launched on 28th 
October, 2009 following 

an agreement between 
the Arab Investment and 
Export Credit Guarantee 
Corporation (DHAMAN) 
and the Islamic Corporation 
for the Insurance of 
Investment and Export 
Credit (ICIEC) to join their 
efforts for establishing a 
union for commercial and 
non-commercial risks 
Insurers and Reinsurers in 
their respective Member 
Countries.

Trading various 
commodities worth over 
$309 million on IME
 Researchers at Stanford, led by Iranian 
assistant professor of applied physics, have 
developed a ‘quantum microphone’ that 
could be the basis for more efficient quantum 
computers.
According to engadget, researchers at 
Stanford have developed a "quantum 
microphone" which can detect the smallest 
known units of sound -- packets of vibrational 
energy called phonons. The device could form 
the basis for even more efficient quantum 
computers.
Phonons have previously been impossible to 
measure because traditional microphones 
are not nearly sensitive enough to pick them 
up. A microphone works by detecting when a 
sound wave interacts with a membrane, but 
the phonons are so small that they can't be 
detected individually due to the Heisenberg 
Uncertainty Principle.Instead of relying on 
indirect measurement of sound waves, the 
scientists built a device which measures the 
energy of phonons directly using minuscule 
resonators which act like mirrors for sound. 
The device can trap the photons and measure 
the vibrations they cause, with different 
energy levels corresponding to different 
numbers of phonons.The device is described 
in a paper in Nature, and could be a step 
towards the creation of a new type of quantum 
computer. The ability to detect small packets 
of sound could allow for devices which encode 
information using sound energy, allowing the 
storage of massive amounts of data in a small 
machine.A phonon quantum computer could 
be even more compact and efficient than a 
quantum computer which uses photons, or 
particles of light, as phonons are easier to 
manipulate than photons. If scientists can 
create a quantum computer using phonons, 
it could store more information in a smaller 
space than using photons.

President to Inaugurate 
Major Projects in Visit to 
NW Iran
 Iranian President Hassan Rouhani plans to 
pay a visit to the northwestern province of 
East Azarbaijan on Thursday and inaugurate 
several major development projects there, the 
governor of the province said.
Heading a high-ranking delegation, including 
some cabinet members, Rouhani will arrive 
in Tabriz, East Azarbaijan, on Thursday, 
Mohammad Reza Pour-Mohammadi told 
Tasnim.During the president’s visit to the 
province, a number of major development 
projects totally valued at 100,000 billion rials 
(about $2.4 million) will be inaugurated, 
he stated.  He further described the launch 
of water projects in border areas as the 
most important programs on the agenda of 
Rouhani’s trip to East Azarbaijan Province. 
The governor went on to say that the first 
phase of the combined cycle power plant of 
Heris County in the province with a capacity 
to produce 300 megawatts of electricity will 
also be inaugurated.In February 2018, Iranian 
Energy Minister Reza Ardekanian highlighted 
the country’s self-sufficiency in the area 
of power generation and said the Islamic 
Republic is the top producer of electricity in 
the Middle East.

 Export Guarantee Fund of Iran (EGFI) 
won an international seat in the Islamic 
Countries Exports Guarantee Funds 
Union for a period of two years.

EGFI wins an intl. seat in AMAN 
Union

news

Accessibility 
of the Export 
Guarantee 
Fund of Iran 
(EGFI) to more 
foreign buyers’ 
information is 
the other salient 
advantages 
behind 
membership 
of the Fund in 
AMAN Union.

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

economy
News

ISFAHAN
N E W S

Foreigners Can Get 
5-Year Residence 
Permit in Iran 
for $250,000 
Investment: Minister
TEHRAN (Tasnim) – Iranian Interior 
Minister Abdolreza Rahmani Fazli said 
foreign nationals who invest 250,000 
US dollars in the country will be granted 
residence permits for 5 years.
“According to a plan approved by the 
administration, any foreigner who 
invests or deposits $250,000 (in a bank 
acount) in the country is granted a five-

year residence permit,” Rahmani Fazli 
told reporters in Tehran on Tuesday. 
The spokesman for the Iranian 
administration, Ali Rabiee, had earlier 
said that the country has decided to 
offer 5-year residence permits to those 
foreigners who invest 250,000 euros in 
Iran.
According to Rabiee, investment can be 
in the form of deposits in Iranian banks, 
purchase of stocks in the local equities 
market, investing in production or real 
estate.
The offer came against the backdrop of 
increased tensions between Iran and 
the US with Washington imposing new 
sanctions against the Islamic Republic.

The US has ratcheted up pressure on Iran 
since last year after withdrawing from 
the 2015 nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Since then, the administration of US 
President Donald Trump is trying to 
reduce Iran’s oil exports to “zero,” and 
has sent an aircraft carrier strike group, 
a bomber squad, an amphibious assault 
ship, and a Patriot missile battery to the 
Middle East to try to stack up pressure 
on Tehran.
Iranian officials, however, have 
dismissed such moves as psychological 
warfare, saying the country has its own 
ways of circumventing the American 
bans and selling crude oil.

Iran wins first step of legal case 
against Turkmenistan in gas 
dispute
According to an informed source in the 
Iranian Oil Ministry, Iran has won the first 
phase of a legal case in a dispute over gas 
against Turkmenistan and the Central Asian 

country has to pay compensations.
After two years that Iran sued Turkmenistan 
over ceasing gas supplies to Iran during 
2017 winter in the International Court of 
Arbitration (ICA), an informed source in 
Iranian Oil Ministry told Iranian news outlets 
today that the country has won the first 

phase of a legal case against Turkmenistan 
and the Central Asian country has to make 
up for Iran’s losses.Over the past two years, 
Iran provided credible evidence to the court 
which proved that Turkmenistan was not 
allowed to cut off gas supplies, thus it has to 
pay compensations to Iran.



Iran strongly condemns 
Saudi air raid on Yemen
 Iranian Foreign Ministry spokesman expressed 
disgust at such savage and inhumane acts, 
and offered condolences to the families of the 
victims.
Iranian Foreign Ministry spokesman, Seyyed 
Abbas Mousavi has strongly condemned 
the latest Saudi-led airstrikes on a market in 
northern Yemeni province of Sa’ada which left 
dozens of civilians dead or wounded.
In a Tuesday statement, Mousavi expressed 
disgust at such savage and inhumane acts, 
and offered condolences to the families of the 
victims.
“More than four years on since the devastating 
war on Yemen began, the aggressors have had 
no achievement but the destruction of Yemen, 
and they want to make up for their defeats both 
in the political arena and on the ground by killing 
women, children and civilians,” said Mousavi.
He criticized the international community for 
remaining tight-lipped in the face of war crimes 
committed by aggressors against Yemen, and 
said, “The US and some European countries are 
accessories to these crimes by selling weapons 
to the aggressors and should be answerable for 
their actions”.

At Least 11 Dead, 5,000 
Hospitalized as Extreme 
Heat Engulfs Japan: 
Officials
At least 11 people died and 5,664 were 
hospitalized over the past week as a sudden 
heat wave spread across all parts of Japan, the 
Japanese Fire and Disaster Agency said on 
Tuesday.
Between July 22 and 28, the number of people 
admitted to Japanese hospitals spiked thrice as 
intense high temperature soared up to 32-35 
degrees Celsius, the agency said.
The heat wave came as an abrupt shift from 
relatively cold June and early July when 
temperatures plummeted to the 30-year low 
for the time period of early summer, it added, 
Sputnik reported.
According to The Japan Times newspaper,  on 
Sunday, temperatures reached 35.8 C degrees 
in Hatoyama, Saitama Prefecture, 35.7 C in 
Date, Fukushima Prefecture, 35.5 C in Daigo, 
Ibaraki Prefecture, and 35.4 C in Kiryu, Gunma 
Prefecture, according to the Meteorological 
Agency. Temperatures rose above 30 degrees 
also in Chiba, Tottori, Fukuoka and Yamanashi 
prefectures.
Moreover, Hokkaido Railway Co.partially 
suspended the train traffic, mainly those 
departing from and arriving at stations in the 
eastern part of Hokkaido, due to fears of rail 
distortion by the strong heat wave, according to 
Japanese-based media reports.

South Korea, US Agree to Discuss Defense 
Cost Sharing in 'Reasonable, Fair' Way

The two sides talked about 
the upcoming negotiations 
over Seoul's share of the 
cost for the stationing of the 
28,500-strong US Forces 
Korea (USFK) for next year, 
when US National Security 

Adviser John Bolton visited Korea 
last week, the official said.The local 
daily JoongAng Ilbo reported that 
Washington has tentatively decided 
to request that Seoul pay US$5 billion 
under a renewed bilateral cost-sharing 
arrangement for next year, more than 
a fivefold increase from the previous 
year."When US National Security 
Adviser John Bolton was visiting Korea 
on July 23 and 24, South Korea and 
the US agreed to have consultations 
over the sharing of the defense cost in 
a reasonable and fair direction," the 
official said on condition of anonymity.
"We believe that the specific size of the 
defense cost sharing is a matter that 
should be discussed in the 11th SMA 
negotiations," he added.
The official was referring to the 
Special Measures Agreement (SMA), 
a bilateral cost-sharing deal. The 
allies are expected to launch new SMA 
negotiations in the coming months, 
as the current one-year deal is set to 

expire on Dec. 31.
During a parliamentary session, 
Foreign Minister Kang Kyung-wha 
said that Seoul and Washington 
share the understanding that the two 
sides should lead their consultations 
"toward the fair, reasonable defense 
cost sharing.""When John Bolton 
was visiting Korea last week, there 
was an exchange of views (on the 
issue) in principle, but there were no 
consultations on the specific amount 
(of the cost)," Kang said.
"The South Korea-US alliance is key 
to peace and stability not only on the 
Korean Peninsula but also in Northeast 
Asia. As there is also a contribution 
that we are to make to the alliance, we 
will try to make an agreement as we 
conduct the negotiations," she added.
Under the 10th SMA, which was struck 
in February following months of 
grueling negotiations, Seoul agreed to 
pay 1.04 trillion won (US$879 million), 

an increase of 8.2 percent from 960 
billion won the previous year.
Seoul has been bracing for the 
new round of negotiations, with 
expectations that Washington will 
demand a hefty rise in its share of the 
defense cost, given that US President 
Donald Trump has pressured 
American allies to jack up their 
defense costs.Another Seoul official 
said that both Seoul and Washington 
recognize the need to promptly launch 
the SMA negotiations."As the current 
deal will remain effective until the 
end of this year, the US sufficiently 
understands the need for the SMA 
consultations to start promptly," the 
official told Yonhap News Agency on 
condition of anonymity.Since 1991, 
Seoul has shouldered partial costs 
under the SMA for Korean civilians 
hired by the USFK, the construction of 
military facilities to maintain the allies' 
readiness and other forms of support.

South Korea and the United States have agreed to 
conduct discussions in a "reasonable and fair" way 
on how to share the cost for the upkeep of American 
troops in South Korea, a foreign ministry official said 
Tuesday.
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China Warns US to Stop 
'Maximum Pressure' on Iran
 China called on the US to stop its so-called "maximum 
pressure" campaign against Iran and avoid creating new 
obstacles for parties to implement the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).Ensuring the full and effective 
implementation of the JCPOA, the 2015 Iran nuclear deal, 
is both the requirement of UN Security Council resolutions 
and the only viable and effective approach to resolve the 
Iran nuclear issue and deescalate tensions, Chinese Foreign 
Ministry spokesperson Hua Chunying said at a press 
briefing on Monday when asked to comment on a meeting 

held in Vienna on Sunday, Xinhua reported.The meeting 
was held in the Austrian capital to discuss the latest 
developments around the 2015 nuclear deal between 
Tehran and world powers. A Chinese delegation also 
attended the session.Hua said the Chinese side called on 
parties to remain calm and restrained, resolve differences 
within the framework of the Joint Commission meetings 
and promote the easing of the current tensions.At the 
meeting, the parties reaffirmed their commitment to the 
JCPOA, sought to resolve the issue of Iran's implementation 
and reiterated their opposition to the US adoption of 
unilateral sanctions and long-armed jurisdiction to 
obstruct other countries' implementation of the JCPOA, 

according to Hua.
In May 2018, US President 
Donald Trump pulled his 
country out of the JCPOA.
Iran and the remaining 
parties launched talks 
to save the JCPOA after 
the US withdrawal, 
but the three EU parties 
to the deal (France, 
Britain, and Germany) have 
failed to ensure Iran’s economic  
interests.
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defense cost 
sharing.""When 
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visiting Korea 
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was an exchange 
of views (on the 
issue) in principle, 
but there were no 
consultations on 
the specific amount 
(of the cost)," Kang 
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Iranians Advised to Avoid 
Traveling to Russia’s 
Northern, Southern Regions
TEHRAN (Tasnim) – Iran’s Embassy in Moscow advised 
Iranian citizens to refrain from traveling to Russia’s 
northern and southern regions, where the authorities are 
concerned about illegal border crossings.
The embassy issued a statement after a number of Iranian 
nationals encountered problems upon arrival in some 
Russian airports.
The statement warns Iranian citizens to avoid traveling to 
the northern and southern regions of Russia, where they 
may come under suspicion of planning to cross Russian 
borders illegally.
The embassy has also noted that carrying an entry visa 

alone is not enough for foreign nationals to visit Russia, 
noting that the Moscow government preserves the right 
to refuse travelers entry for insufficient documents or on 
suspicion of trying to use the Russian soil for migration.
The statement also deplored the “unacceptable” 
treatment of a number of Iranian citizens at a Moscow 
airport, saying the embassy has held several meetings 
with the Russian Foreign Ministry officials and sent 
a couple of letters of protest to voice objection to the 
treatment of Iranian travelers.
The Islamic Republic’s Embassy in Russia has always 
emphasized that Iranian nationals must be treated with 
respect and their rights must be protected, the statement 
added.Under a 2016 agreement, Iranian tourists, in 
groups of 5 to 50 people, can travel to Russia without an 
entry visa for up to 15 days.
In November 2015, Iran and Russia clinched the 

agreement 
on simplifying visa requirements, 

during Russian President Vladimir Putin’s visit to Tehran. 
The accord took effect in February 2016.

News

Iranian 
Ship Bavand 
Leaves Brazil, 
Second Vessel 
Following Soon
Iranian ship Bavand, 
which had been at the 
heart of a geopolitical 
spat between 
Brasilia and Tehran, 
set sail from Brazil 
on Monday after 
receiving fuel from 
state-run Petroleo 
Brasileiro, the port of 
Paranaguá said.
Meanwhile, a second 
Iranian ship, the 
Termeh, which set 
sail from Paranaguá 
port two days ago, 
was on Monday 
heading to the 
southern Brazilian 
port of Imbituba, 
where it is due to pick 
up a shipment of corn 
before heading back 
to Iran.
The ships were 
stranded after 
Brazil’s state oil 
company, known as 
Petrobras, refused 
to sell them bunker 
fuel in the wake of 
US sanctions against 
Iran. Petrobras 
eventually relented in 
the face of a supreme 
court ruling, Reuters 
reported.
Iran, Russia 
sign MoU 
on maritime 
defense 
cooperation
Iran and Russia have, 
for the first time in 
the history of their 
relations, signed 
an agreement on 
maritime defense 
cooperation.
Commander of the 
Iranian Army's Navy 
Rear Admiral Hossein 
Khanzadi held talks 
with Russian Navy's 
C o m m a n d e r - i n -
Chief, Admiral 
Nikolai Yevmenov, on 
Monday.
Khanzadi was on a 
three-day visit to 
Russia to attend a 
ceremony marking 
the country’s Navy 
Day, called the 
Main Naval Parade, 
which was held in 
St. Petersburg and 
Kronshtadt on July 
28.
During the meeting 
on Monday, the two 
navy commanders 
signed an agreement 
on maritime defense 
cooperation. The 
MoU is said to be the 
first of its kind signed 
between the two 
countries, according 
to IRIB.
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 Ayatollah Mojtahed-
  Shabestari : 
UK must not play with the 
lion’s tail
A member of the Assembly of Experts 
said that the IRGC’s seizure of the British-
flagged  Stena Impero oil tanker has 
shown the strength of Iran’s armed forces 
and warned the  enemies, especially the 
United Kingdom and the United States 
 not to play with the lion’s tail. 
RNA – In an exclusive interview with 
Rasa News Agency, Hujjat al-Islam Javad 
Mojtahed-   Shabestari, the representative 
of the people of West Azerbaijan province 
in the Assembly of    Experts ,  praised 
the action by the Navy of the Islamic 
Revolutionary Guard Corps (IRGC) in 
 capturing the British oil tanker Stena 

Impero in the Strait of Hormuz on July 
19th and said,   “The IRGC’s capture of the 
British tanker led to peace of mind for the 
great Iranian people.” 
   The teacher in the Islamic Seminary 
added, “The decisive action by the IRGC 
was in  response to the British forces’ 
illegal and aggressive seizure of the 
Iranian tanker [Grace 1].  The actions by 
the IRGC  indicates the ascendancy and 
the authority of the Islamic Republic  of 
Iran.” 
He stressed that the IRGC were as 
acting in regard to the verse of the 
Holy Quran: “Should  anyone aggress 
against you, assail him in the manner 
he assailed you” [2:194] and stated, 
  “The Holy Quran says that you have the 
right to reciprocate against any act of 
aggression  by the enemies.”  Hujjat al-

Islam Mojtahed-  Shabestari said that in 
terms of international regulations, Iran’s 
 action was completely legal, the Stena 
Impero  was seized by the IRGC but the 
tanker was  handed over to the Ports and 
Maritime Organization until the legal 
process is finished.  
The member of the Assembly of Experts 
 stated, “It’s hoped that this is a lesson for 
all of  the enemies of the Islamic Republic 
so that they never violate the sanctities of 
revolutionary  and Islamic Iran and don’t 
play with the lion’s tail.” 
He explained, “The IRGC has always 
been very active in developing defensive 
equipment,  protection and serving the 
Islamic Revolution, which has angered 
the enemies. For this  reason, the IRGC 
has been sanctioned and have accused it 
of being a terrorist group.” 



Armed forces ready to counter biological threats
Armed forces are equipped with necessary skills and facilities to identify any 
biological threat in time and carry out treatment procedures, according to 
head of the health department at the General Staff of the Iranian Armed Forces.
Speaking to Mehr correspondent on Tuesday,  Brigadier General Hassan 
Araghizadeh, Head of the health department at the General Staff of the Iranian 
Armed Forces, said the country’s Passive Defense Organization, which is a 
subsidiary of the General Staff of the Armed Forces, has special sectors dedicated 
to carrying out extensive research and taking the necessary measures in countering 
bioterrorism.
There are also several clinics, paraclinical units and laboratories at IRGC and Army’s universities of medical 
sciences which specialize in this field and are fully ready to counter biological threats, he added.

 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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It is almost half a decade since 
PlayStation 4 was introduced. 
Since then, there has been no new 
hardware. But, the CEO of the 
company has affirmed that the 
new device will be released soon, 
the Inquirer reported.

PS5 Specifications
The console will come with lots of long-
awaited improvement; it is going to feature 
a Solid State Drive (SSD) with a “system 
memory increase” that has not been 
revealed. The advantage of the SSD feature 
is an increase in playtime as well as a fewer 
loading screen.
With this feature, you can render Red Dead 
Redemption 2 and Spider-Man in a fraction 
of the time. One demerit of this feature 
is that it can be very costly, which could 
significantly increase the cost of the console.
Other confirmed specifications of the PS5 
are the GraphicalProcessing Unit (GPU) 
and the Central Processing Unit (CPU). The 
two will be made by semiconductor giant 
AMD. The GPU is expected to support ‘ray 
tracking.’. The advantage of ‘ray tracing’ 
technology is that it makes standard and VR 
games appear life-like.
The PlayStation 5 will also be designed to 
support 8K resolution. The only setback 
here is that 8k TV is expensive, but the 
introduction of the 8k resolution is the right 
way of preparing the console for the future.
The last confirmed specification is the usual 
CPU upgrade. This upgrade will be based 
on the third generation of the AMD’s Ryzen 
line that comprises cores powering the 
7-nanometer Zen2 microarchitecture of 
the company.
PS5 Unconfirmed Specifications
Some of the leaked PS5 details have not 
been confirmed, but they could still be 
true because most of the unconfirmed 
specifications are actually some of what 

people are expecting.
One of these unconfirmed specifications 
is that the PS5 will come with a graphical 
capacity that doubles that of the PS4, which 
means the new console will have Pro’s 
capacity that is up to 14 teraflops. This 
means that the new console will be able 
to complete 14 trillion operations in one 
second.
Currently, the Pro’s graphical processing 
unit of PS4 is capable of 4.2 teraflops. This 
extensive upgrade was supported by one 
industry expert. The two other details that 
have not yet been confirmed are as follows:
2TB of hard drive Storage
4GB DDR4 and 24GB GDDR6 RAM for the 
Operating System
PS5 Price
The price of the PS5 has not been revealed; 
the cost will be made known on the release 
date. According to the senior correspondent 
for The Wired, Peter Rubin, the future 
console will not carry an exorbitant price 
tag.
Due to its high-tech features, you should 
expect a price between the range of $399 
and $499 if Sony does not deviate from its 
former pricing strategy. They are likely 
to follow the same course because the 
PS4 pricing strategy has hitherto been 
successful.
During its recent earnings call, Sony 
announced that it had sold over 96.8 million 
PS4 units globally. With that being said, the 
cost of the new console may be a bit higher. 
The Pastebin leaks revealed that the price of 
the PS5 would be about $100 higher than its 
predecessor, PS4.
In 2006, the PS3 came in two versions, 20GB 
and 60 GB which retailed at $499 and $599 
respectively. Looking at this trend, the price 
speculation is not wholly unprecedented.
PS5 Rumors
No doubt, there has been a lot of rumors 
about the PS5. One of such rumors suggests 
that PS4 games will be backward compatible 
with PS5. This is based on a patent that was 
filed by Sony, which means you can still use 
all your PS4 Discs on the new console.

“[The issue of] Afghanistan is 
among the priorities of the 
Islamic Republic’s foreign policy, 
and Iran considers Afghanistan’s 
security as its own security,” 
Special Assistant to the Speaker 
of the Iranian Parliament for 
International Affairs Hossein 

Amir-Abdollahian said in a meeting with 
UN Special Envoy for Afghanistan Ingrid 
May Hayden on Tuesday.
The official said Iran warmly welcomes 
Afghanistan’s peace process with the 
leadership of its government and nation 
while stressing that the role and presence 
of the country’s neighbors in reaching 

political solutions is vital and undeniable.
The Iranian official said, “Holding 
parliamentary elections, despite its 
many challenges, is a positive step toward 
boosting Afghanistan’s democracy and 
political trend."
“In the same vein, holding presidential 
elections on the determined date will 
bear a great significance [to continue this 
political process],” he added.
Elsewhere in his remarks, Amir-
Abdollahian criticized the United 
States’ destabilizing measures in the 
region, including Afghanistan, saying 
that Washington’s policies have only 
contributed to the increase of insecurity 
and volatility in Afghanistan.
“The US policies have only dragged 
Afghanistan toward insecurity 
and volatility. The United States only 
pretends it will withdraw its troops from 
Afghanistan to claim the war is over,” he 
said.

PS5 Release Date Confirmed Neighbors play pivotal role in reaching 
political solutions in AfghanistanSony’s next-gen PS5 console will soon be released and the 

PlayStation Console will be better, bigger, more powerful 
and costlier than any other PlayStations before it. A senior Iranian parliamentary official referred to the 

ongoing political challenges in Afghanistan, saying 
neighbors paly an undeniably important role in ensuring 
the country’s security and solving its political challenges.
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"inflection 
point" for the 
country and that 
as more evidence 
is uncovered 
the American 
people will come 
to "understand 
the gravity of the 
situation."
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Newly Discovered 
Exoplanet Trio 
among Closest to 
Earth
Three newly discovered 
exoplanets could help 
researchers redefine the 
shaky line between rocky and 
gaseous planets, according to 
new observations from NASA’s 
Transiting Exoplanet Survey 
Satellite (TESS).
It was NASA's powerful planet-
hunting TESS (Transiting 
Exoplanet Survey Satellite) 
space telescope that spotted the 
trio of exoplanets orbiting a star 
about 73 light-years from Earth, 
CTVNews reported.
The newly discovered worlds are 
among the smallest and nearest 

ever detected.
One of them is a rocky super-
Earth called TOI-270 b that is 
slightly bigger than our planet.
The other two, TOI-270 c and 
TOI-270 d, are icy, gas-dominant 
sub-Neptunes that are about 
twice the size of Earth.
One of the sub-Neptunes, the one 
furthest from the star, is located 
in what is known as a habitable 
zone that has the potential to 
store liquid water.But scientists 
believe the atmosphere is likely 
too dense to support life.
Researchers believe the new 
discovery might serve as a way 
to study the "missing link" to 
understanding a type of planet 
not present in our own solar 
system; something between a 
rocky planet like Earth and a 
gaseous planet like Saturn or 

Jupiter.
Scientists believe the new 
exoplanets could offer clues as 
to how our solar system was 
formed.TESS busy studying the 
star systemSince it was launched 
by NASA in April 2018, TESS has 
been busy studying the mass, 
size, density and orbit of a large 
number of small planets orbiting 
the nearest stars in the celestial 
hemispheres.
So far, TESS’ sky-scanning 
missions have led to the 
discovery of 21 planets and more 
than 850 candidate exoplanets.
"TESS is the mission that is going 
to detect some of those planets 
that we first dream of going to 
in a realistic way," explained 
Padi Boyd, NASA’s Chief of 
the Exoplanets and Stellar 
Astrophysics Lab.
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هر تاجر یا اقتصاددانى به 
خوبى مى داند براى آغاز 
یک تجــارت جدید باید 
ریسک آن را پذیرفت و 
در مرحله ابتدایى آن را به 
جان خرید. اما یان میزان 
ریسک و درصد آن است 
که مى تواند در موفقیت یک شغل تعیین 
کننده باشد. بنابراین بهتر است تحقیقات 
گسترده اى پیش از آغاز یک تجارت بر 
روى آن انجام شود و به قوانین و قواعدى 
دست یافت که در نهایت بتوان بهترین 

تصمیم در این زمینه را گرفت.
محققــان و اقتصاددانان بى شــمارى 
در ایاالت متحده آمریکا و انگلســتان 
تحقیقات مختلفى را بر روى فرآیندهاى 
موفقیت در یک تجــارت انجام داده اند 
و به نتایج ارزنده اى نیــز در این زمینه 
دســت پیدا کرده اند. اما نکته اى که از 
اهمیت بســیار زیادى برخوردار است، 
شناخت صحیح این قوانین و فرآیندها 
است تا بتوان بهترین ها را انتخاب کرد 
و به درســتى از آنها بهر مند شد. در این 
مطلب تحقیقاتى که در ماه فوریه سال 
2016 میالدى در یکى از دانشکده هاى 
علمى- تحقیقاتى ایالت کالیفرنیا انجام 
گرفته است، آمده و به قواعد و قوانینى 
که براى دســتیابى به موفقیت در یک 
تجارت یا کســب و کار نیاز خواهدبود، 

اشاره شده است.

  از همین حاال آغاز کنید
معموال هنگامى که فرد یا افرادى قصد 
ایجاد یک شغل یا تجارت جدید را دارند، 
دایما به زمان آن مى اندیشــند و تصور 

مى کنند باید تالش کننــد تا بهترین 
زمان براى به نتیجه رســاندن تجارت 
مربوطه را انتخاب کنند. اما موضوعى که 
بسیار اهمیت دارد، این است که مساله 
زمان همیشگى اســت و براى رهایى از 
آن باید همین امروز تصمیم گیرى کرد 
و از همین حاال اقدامــات الزم را انجام 
داد. یکى از اقتصاددانان انگلیسى معتقد 
است: «هرگز زمان کامل و دقیقى در آغاز 
یک تجارت وجود ندارد تا بتوان براساس 
آن برنامه ریزى کرد و به محصول نهایى 
دســت یافت. پس بهترین زمان براى 
شروع همین امروز است و بهترین فرصت 
دیروز بود و بدترین زمان فرداست. اگر 
شما دنبال یک زمان و فرصت مناسب 
باشید، قطعا هرگز آغاز نمى کنید و در 

مسیر موفقیت قرار نمى گیرید.»

  یک «نیچه» براى خود پیدا کنید
تصمیم گیرى درخصــوص این که چه 
افراد یا افــرادى را براى ارتقاى ســطح 
عملکرد در تجارت خــود انتخاب مى 
کنید، از اهمیت بسیار زیادى برخوردار 
است. بنابراین پیش از انجام هرکارى بهتر 
است یک گروه «نیچه» داشت باشید تا 
بتواند بهترین اســتراتژى و راهکارهاى 
جذب مشــترى را پیش روى شما قرار 
دهد. شما نمى توانید از هر کسى خواهش 
کنید تا از محصول شما استفاده کنند یا 
به عنوان مشترى دائمى از خدماتتان بهره 
مند شوند. اما مى توانید افراد اندیشمند و 
باتجربه را در اختیار  بگیرید تا با استفاده از 
علم خود، مشتریان را بدون هیچ خواهش 

و تمنایى به سوى شما جذب کنند.

  بازار را به خوبى بفهمید
ممکن است شــما بهترین و برزگترین 
محصول یا خدمات را به مشتریان عرضه 
کنید، اما با این وجود درك صحیحى از 
بازار هدف خود دارید؟ آیا مى دانید چه 
موقع باید تیرها را به ســوى بازار نشانه 
بگیرید؟ پاسخ به این سواالت بسیار مهم 
و ارزشمند هستند و باید مورد توجه قرار 
گیرند. شما همیشه براى بازارهاى هدف 
باید یک راه حل جداگانه داشته باشید و 

همگى را به طور دقیق زیر نظر بگیرید. 
دستیابى به این راه حل ها نیازمند یک 
شناخت دقیق است که این شناخت نیز 
از طریق مطالعه زیاد و مشــاوره گرفتن 
امکان پذیر خواهدبود. سازماندهى بین 
تولید و عرضه یک محصول یا خدمات با 
شرایطى که بازار دنبال مى کند، از ارکان 

مهم و موثرى به شمار مى رود.

  هر جلسه اى که شما را به مقصد 
نزدیک مى کند، بپذیرید

زمانى که یک تجارت جدید را آغاز مى 
کنید، معموال بیش از 75 درصد ایده و 
نظریه هاى خوب و مناســب از جلسه و 

مالقات هاى اختصاصى به شما پیشنهاد 
مى شود. بنابراین سعى کنید هیچ وقت 
این جلسات هر اندازه کوتاه با تعداد کم نیز 
از دست ندهید، زیرا در گام نخست قطعا 
نمى دانید کدامین جلسه با چه افرادى 
مى تواند بهترین ایده را به شما ارایه دهد. 
هنگامى که یک کمپانى نوپا را راه اندازى 
مى کنید، قطعا نیازمند آن خواهید بود تا 
با افراد مختلــف درخصوص موضوعات 
متفاوت بحث و گفت و گو کنید. پس این 
بخش را به هیچ وجه فراموش نکنید و به 
فکر کسب ایده و نظریه هاى جدید و قابل 

توجه باشید.

  ســرمایه گذاران فرشته را هم 
درنظر بگیرید

سرمایه گذاران فرشته، سرمایه گذارانى 
هستند که در تجارت یک تبحر و تجربه 
بى نظیر دارند و مى توانند بودجه شاخص 
با ارزش مالى باالیى را به سیستم تزریق 
کنند. این نوع تجربه با بودجه پایین هم 
مى تواند بسیار ارزشمند و مفید باشد و 
به پیشبرد اهداف در کوتاه مدت کمک 

شایانى کند.
بدترین حالت در یک تجارت این است 
که یک فرد خاصى را در کنار خود داشته 
باشید و تنها به یک یا چند دیدگاه محدود 
اکتفا کنید. اینجاســت کــه مى توان 
گفت این تجــارت راه به جایى نمى برد 
و به زودى به شکست منجر خواهدشد. 
سرمایه گذاران فرشته در کنار مهارت 
هاى تجربى که دارند، قادرنــد با افراد 
شاخصى ارتباط بگیرند که شاید براى 
یک مالقات کوچک با آنها مجبور باشید 
ماه ها انتظار بکشید. بنابراین ارزش این 
نوع ارتباطات به اندازه اى است که مى 
تواند موفقیت هاى پى در پى را به شما 
نزدیک تر کند و پیشنهادات اقتصادى و 
تخصصى غیرمنتظره اى را در پى داشته 

باشد.
هرکدام از این ســرمایه گذاران فرشته 
داراى یک ایده و پیشــنهاد منحصر به 
فردى هســتند که مى تواند مهارت و 
نتیجه بالقوه اى را به ارمغان بیاورد. پس 
زمان را از دست ندهید و هرچه سریعتر به 

دنبال این سرمایه گذاران باشید.

ریسک را به جان بخرید؛

5 قانون اصلى براى یک تجارت موفق

تصمیم گیرى 
درخصوص این که چه 
افراد یا افرادى را براى 
ارتقاى سطح عملکرد 

در تجارت خود انتخاب 
مى کنید، از اهمیت 

بسیار زیادى برخوردار 
است.

همه مردم دوست دارند که روزى بتوانند یک شغل مستقل داشته 
باشند و با ایجاد یک تجارت جدید به موفقیت هاى پى در پى دست 
پیدا کنند. اما چطور مى توان مطمئن بود که این شغل جدید و 
کارآفرینى مى تواند موفقیت آمیز باشد و منجر به شکست نشود؟ 
در هر سال هزاران نفر در دنیا ورشکسته مى شوند و به همان 
اندازه نیز افرادى هستند که پله هاى صعود را یکى پس از دیگرى 
طى مى کنند. فرق این افراد در چیست؟ جوش شانس هستند یا 

مسیر صحیح با ریسک پایین را انتخاب مى کنند؟ 

حضور استارت آپ ها 
در نمایشگاه صنعت 

ساختمان

معاونت پشــتیبانى برنامه ریزى و 
تحقیقات اتــاق تعــاون گفت: در 
شــرایطى که در تحریم قرار داریم 
و مســکن در رکود به سفر مى برد 
این نمایشگاه فرصتى مناسب براى 

تحقق شعار سال است.
نمایشگاه صنعت ساختمان مرداد 
ماه هر ســال از ســوى اتاق تعاون 
ایران برگزار مى شــود. امسال نیز 
این نمایشگاه در راستاى شعار سال 
که رونق تولید است با حضور 960 

شرکت در حال برگزارى است.
در این نمایشگاه 9 کشور خارجى 
شامل: ترکیه ،کره جنوبى، انگلیس، 
اردن، ایتالیا، چین، اسپانیا، امارات 
و آمریکا حضور دارنــد. با توجه به 
اینکه بازاریابى یکى از اهداف سنتى 
نمایشگاه ها است؛ توسعه صادرات 
غیر نفتى، ارتباط صنعت با دانشگاه 
و اســتفاده از ظرفیت هاى داخلى 
در تولید محصــوالت و تکنولوژى 
هاى مورد نیــاز از اهــداف اصلى 
نمایشگاه اســت. این نمایشگاه که 
به عنوان فرصتى براى ارائه آخرین 
دستاوردها، اختراعات و صنایع بومى 
سازى شده توسط تولید کنندگان 
داخلى است، در شرایط عدم تعادل 
بازارها مى تواند زمینه ساز سرمایه 
گذارى هاى جذاب در حوزه مسکن 

تلقى شود. 
على مطیع جهانى معاونت پشتیبانى 
برنامه ریزى و تحقیقات اتاق تعاون 
و دبیر اجرایى نوزدهمین نمایشگاه 
بین المللى صنعت ســاختمان، با 
اشــاره به حضور 9 کشور خارجى 
شامل ترکیه. کره جنوبى، انگلیس، 
اردن، ایتالیا، چین، اسپانیا، امارات 
و آمریــکا در این نمایشــگاه بیان 
کرد: در نمایشگاه نوزدهم صنعت 
ساختمان مساحتى بالغ بر 80 هزار 
متر مربع تحت پوشش قرار گرفته 
است که نسبت به سال قبل افزایش 
قابل توجهى داشــته است.  مطیع 
جهانى از برگــزارى دوره برگزارى 
تامین مالى بنگاه اقتصادى، تبادالت 
بانکى با عراق، روش ها و حمل کاال به 
سوریه و احیاى بافت فرسوده در این 
نمایشگاه خبرداد. وى درباره نقش 
حضور اتاق تعاون براى خروج بازار 
مسکن از رکود گفت: اتاق تعاون به 
عنوان پارلمان غیــر دولتى از تمام 
ظرفیت براى خروج از رکود مسکن 

تمام تالش خود را انجام مى دهد.
حضور شــرکت هاى دانش بنیان، 
اســتارت آپ ها و صندوق نوآورى 
و شــکوفایى ریاســت جمهورى و

 پارك هــاى علمى و فنــاورى در 
این نمایشــگاه مى تواند در شرایط 
اقتصادى جدى تر از گذشــته در 
جهت رفع نیازهاى اولیه و تجارى 
ســازى نوآورى ها و اختراعات در 
حوزه صنعت ساختمان گام برداشته 
و در بســیارى از حوزه ها و فناورى 
هاى مهم نیز صادرکننده خواهند 
بود و از شرایط تحریم به عنوان یک 
فرصت بزرگ براى جهش فناورى 

کشور استفاده خواهد شد.
این مقام مســئول در ادامــه ابراز 
داشت: در شرایط اقتصادى امروز و 
با توجه به نیاز متقاضیان در حوزه 
مسکن و نگرانى براى سرمایه گذارى 
مخصوصاً براى کسانى که توان مالى 
ضعیفترى دارند، این نمایشگاه که با 
حضور حداکثرى صاحبان صنایع 
ســاختمان برگزار مى شــود تاثیر 
شایانى در جهت برون رفت مسکن 
از رکود اقتصادى چند ساله در ایران 

خواهد داشت. 
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جشنواره استارت آپ پروپوزال ها با موضوع تجارى سازى برگزار مى شود
پارك علم و فناورى مدرس، جشنواره اســتارتاپ پروپوزال (استارپوزال) را با محوریت تجارى 

سازى و حل معضالت کشور برگزار مى کند.
پارك علم و فناورى دانشــگاه تربیت مدرس در نظر دارد با هدف ایجاد انگیزه و کمک به ارائه 
پروپوزال هاى با قابلیت تجارى ســازى، همچنین حمایت از پروپوزال هاى فناورانه با رویکرد 

حل معضالت کشور، جشنواره «استارپوزال» ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس را برگزار 
کند.

براساس این گزارش، مهلت دریافت طرح هاى دانشجویى تا 30 مهر ماه است. اختتامیه و اعالم نتایج 
نهایى در آذر ماه سال جارى مقارن با هفته پژوهش خواهد بود که این جشنواره همراه با برگزارى همایش و 

دعوت از کارآفرینان موفق است.
به نفر اول این جشنواره 150 میلیون ریال، نفر دوم 120 میلیون ریال، نفر ســوم 90 میلیون ریال و نفرات چهارم تا دهم 30 

میلیون ریال اهدا خواهد شد.
عالقه مندان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر با شماره 66919151 داخلى 4083 تماس حاصل کنند.

اکوموتیو
خـــبــر

ISFAHAN
N E W S

نبض اقتصاد
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

هوش مصنوعى؛ جهت گیرى جدید سرمایه گذاران

شرکت سرمایه گذارى سافت بانک (SoftBank) را 
عمدتا به خاطر سرمایه گذارى اش در حوزه استارت آپ ها 
مى شناســیم؛ ســرمایه گذارى اى که با ایجاد صندوق 100 میلیارد دالرى 
به نام Vision ســروصداى زیادى به پا کرد. این شرکت حاال از صندوق 

سرمایه گذارى جدید خود رونمایى کرده است. 

حاال Vision Fund 2  قرار است از نظر میزان سرمایه گذارى از صندوق نخست هم 
فراتر برود و 108 میلیارد دالر سرمایه (از سرمایه گذاران) جذب و در بخش تکنولوژى 
سرمایه گذارى کند. این صندوق حاال شرکاى سرمایه گذارى خوبى هم پیدا کرده از جمله 
اپل و مایکروسافت از شرکت هاى تکنولوژى گرفته تا صندوق سرمایه گذارى قزاقستان. 
خود سافت بانک هم قرار اســت 38 میلیارد دالر از سرمایه مورد نیاز این صندوق را از 
درآمدهاى صندوق نخست تامین کند. برخى سرمایه گذاران بالقوه دیگر مانند گروه 
گلدمن ساکس هم در حال مذاکره براى سرمایه گذارى هستند. بانک استاندارد چارتر و 
بانک وال استریت هم در میان سرمایه گذاران قرار دارند تا یک صندوق پرستاره را تشکیل 
دهند. افتتاح Vision Fund 2 یک پیروزى بزرگ براى ماسایوشى سان مدیر اجرایى 
سافت بانک است که تنها دو سال پیش اولین صندوق را در چشم اندازى از تردیدها و 

مشکالت براى قابلیت تداوم آن آغاز کرد.
  

   قدم دوم آقاى سان در سرمایه گذارى استارت آپ
وقتى صندوق اول این شرکت به 6/ 98 میلیارد دالر سرمایه رسید در واقع بزرگ تر 
از هر نوع صندوق سرمایه گذارى واحد دیگر بود. در واقع صندوق ویژن فاند قوانین 
سرمایه گذارى جسورانه و سرمایه گذارى درصنعت تکنولوژى را تغییر داد از جمله 
اینکه حداقل مبلغ چک ها در آن 100 میلیون دالر تعیین شد و بعد میلیاردها دالر 
در غول هاى تاکسى اینترنتى مثل اوبر و Didi Chuxing (غول تاکسى اینترنتى 
چین) سرمایه گذارى کرد. سافت بانک باعث شد تا ســرمایه گذاران جسورانه 
مشهورى چون سکویا (Sequoia) نیز مجبور به افزایش حجم سرمایه گذارى 
خود براى گرفتن سهام در اســتارت آپ هاى باارزش شوند. این کار باعث شد که 
استارت آپ هایى که در مراحل نهایى سرمایه گذارى هستند همچنان ارزششان 
باالتر رود و ورود به بورس و عمومى شدن سهامشان را به تاخیر بیندازند. نتیجه این 
مدل سرمایه گذارى Vision Fund اول هنوز نامشخص است. اوبر که اخیرا وارد 
 Vision .بورس شده قیمت سهامش از زمانى که وارد بورس شده پایین تر آمده است
Fund به رغم این کاهش ارزش سهام اوبر همچنان سهام خود را در آن حفظ کرده 
است. اولین صندوق سافت بانک یا Vision Fund اول سرمایه خود را به طور عمده 
 Vision از سرمایه گذاران عربستان سعودى و اماراتى تامین کرد. اما سرمایه گذاران
Fund دوم را چند بانک ژاپنى و تایوانى، شرکت هاى بیمه و بازنشستگیو اساسا نوع 

محافظه کارترى از سرمایه گذاران تشکیل مى دهند.
از صندوق اول حاال حداقل دو سرمایه گذار در صندوق دوم هم سرمایه گذارى کرده اند: 
اپل و شرکت تایوانى فاکسکان.هرچندعربستان سعودى و سرمایه گذاران ابوظبى هنوز 
قراردادى امضا نکرده اند اما وال اســتریت ژورنال گفته است آنها نیز به سرمایه گذارى 
مجدد در صندوق دوم عالقه نشان داده اند. به نظر مى رسد سرمایه  مورد نظر آقاى سان 
ـ رئیس سافت بانک – به موقع جمع شود؛ چیزى که این شرکت سرمایه گذارى انتظار 
دارد به سرعت در شرکت هاى تکنولوژى هزینه کند. تا پایان ماه مارس سافت بانک گفته 
است که Vision Fund حدود 64 میلیارد دالر در 71 یک شرکت سرمایه گذارى 
کرده است که تاکنون دو شرکت از آن مجموعه وارد بورس شده اند. از ماه مارس تاکنون 
هم این شرکت 5 میلیون دالر دیگر سرمایه گذارى جدید داشته است. با توجه به اینکه 

Vision Fund پرداخت 7 درصد سود ساالنه را به برخى از سرمایه گذاران تضمین 
کرده به نظر مى رسد این صندوق بخش عمده پول را در صندوق اول هزینه کرده است.

با این حال مسیر سرمایه گذارى سافت بانک در صندوق نخست آنقدرها هم هموار نبود. 
در خردادماه سال 97 این شرکت کل سهامش در فلیپ کارت (آمازون هند) را به شرکت 
وال مارت فروخت. در مهرماه سال 97 سروصداى ایجاد شده پیرامون ناپدید شدن جمال 
خاشقجى باعث افت سهام ســافت بانک، یکى از بزرگ ترین شرکت هاى سرمایه  گذار 
درحوزه تکنولوژى شد. سافت بانک حتى در اردیبهشــت ماه امسال به دنبال عرضه 
عمومى بخشى از سهام این شرکت براى تامین سرمایه مورد نیاز صندوق Vision بود. 
این صندوق براى تامین نهایى سرمایه حتى با سلطان عمان هم وارد مذاکره شد. حاال 
اما به نظر مى رسد آقاى سان از بابت سرمایه مورد نیاز صندوق اول نفس راحتى کشیده 

است.

   سرمایه گذارى روى هوش مصنوعى
صندوق Vision Fund 2 قرار است روى سرمایه گذارى در استارت آپ هاى هوش 
مصنوعى متمرکز شود. در واقع میزان فزاینده داده هاى جمع آورى شده جهانى توسط 
سنسورها و دوربین ها و ماشین هاى دیگر فرصتى را براى هوش مصنوعى در این عرصه 
ایجاد کرده؛ چیزى که به گفته آقاى سان به شرکت ها اجازه مى دهد پیش بینى کنند 
که مردم چه کار خواهند کرد. مدیر سافت بانک هفته گذشته در کنفرانسى که در توکیو 
برگزار شد گفت: قدرت پیش بینى آینده در حال پدیدار شدن است و میزان اطالعات 
در 30 سال آینده حدود یک میلیون بار افزایش خواهد یافت. این سرمایه گذارى جدید 
سافت بانک احتماال یک ادغام در عرصه تلفن همراه آمریکا را هم تحت تاثیر قرار خواهد 
داد؛ جایى که شرکت مخابراتى اسپرینت تحت مالکیت سافت بانک و شرکت تى  موبایل 
در حال مذاکره براى ادغام هستند و فعال وزارت دادگسترى در حال بررسى این ادغام 
است. این ادغام مخالفانى دارد که تالش مى کنند جلوى آن را بگیرند. شرکت اسپرینت 
حدود 40 میلیارد دالر بدهى دارد و اگر این ادغام صورت بگیرد شــرکت سافت بانک 
دیگر ســهام اقلیتى از مجموعه جدید را در اختیار خواهد داشت و این بدهى جزئى از 
بدهى سافت بانک به حساب نخواهد آمد. در واقع این ادغام به سود سافت بانک است 
چراکه دست این شرکت را براى انجام ریسک هاى بیشــتر- در حوزه سرمایه گذارى 

استارت آپى- باز مى گذارد.

شرکت سرمایه گذارى سافت بانک (SoftBank) را 
عمدتا به خاطر سرمایه گذارى اش در حوزه استارت آپ ها 
100مى شناســیم؛ ســرمایه گذارى اى که با ایجاد صندوق 100مى شناســیم؛ ســرمایه گذارى اى که با ایجاد صندوق 100 میلیارد دالرى 

مشکالت براى قابلیت تداوم آن آغاز کرد.
  

   قدم دوم آقاى سان در سرمایه گذارى استارت آپ
وقتى صندوق اول این شرکت به 

از هر نوع صندوق سرمایه گذارى واحد دیگر بود. در واقع صندوق ویژن فاند قوانین 
سرمایه گذارى جسورانه و سرمایه گذارى درصنعت تکنولوژى را تغییر داد از جمله 

اینکه حداقل مبلغ چک ها در آن 
در غول هاى تاکسى اینترنتى مثل اوبر و 

چین) سرمایه گذارى کرد. سافت بانک باعث شد تا ســرمایه گذاران جسورانه 
مشهورى چون سکویا (

خود براى گرفتن سهام در اســتارت آپ هاى باارزش شوند. این کار باعث شد که 
استارت آپ هایى که در مراحل نهایى سرمایه گذارى هستند همچنان ارزششان 
باالتر رود و ورود به بورس و عمومى شدن سهامشان را به تاخیر بیندازند. نتیجه این 

مدل سرمایه گذارى 
بورس شده قیمت سهامش از زمانى که وارد بورس شده پایین تر آمده است. 

Fund به رغم این کاهش ارزش سهام اوبر همچنان سهام خود را در آن حفظ کرده 
است. اولین صندوق سافت بانک یا 

شرکت سرمایه گذارى سافت بانک (SoftBank) را شرکت سرمایه گذارى سافت بانک (

وقتى صندوق اول این شرکت به 
از هر نوع صندوق سرمایه گذارى واحد دیگر بود. در واقع صندوق ویژن فاند قوانین 
سرمایه گذارى جسورانه و سرمایه گذارى درصنعت تکنولوژى را تغییر داد از جمله 

اینکه حداقل مبلغ چک ها در آن 
در غول هاى تاکسى اینترنتى مثل اوبر و 

چین) سرمایه گذارى کرد. سافت بانک باعث شد تا ســرمایه گذاران جسورانه 
مشهورى چون سکویا (

خود براى گرفتن سهام در اســتارت آپ هاى باارزش شوند. این کار باعث شد که 
استارت آپ هایى که در مراحل نهایى سرمایه گذارى هستند همچنان ارزششان 
باالتر رود و ورود به بورس و عمومى شدن سهامشان را به تاخیر بیندازند. نتیجه این 

مدل سرمایه گذارى 
اکوفارس

گــــــزارش

بدترین حالت در یک تجارت 
این است که یک فرد خاصى 
را در کنار خود داشته باشید 
و تنها به یک یا چند دیدگاه 

محدود اکتفا کنید. 
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