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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

دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان:   

هزینه سبد زندگى کارگران چهار برابر دستمزد آنهاست

به بهانه روز جهانى شیر 
مادر؛

محرومیت فرزندان 
نسل  حاضر از حق 

طبیعیشان!
آســان نیست دوســال تمام به 
موجودى که نه مــاه در دل خود 
پرورشش داده اى، شیره جانت 
را بنوشــانى و با بزرگ شدن این 
موجود ، شکسته شدن خودت را 
به چشم ببینى. هرچند فرزند نور 
چشم مادر و پدر است و در صورت 
تربیت مناسب در آینده به مایه 
افتخار و تکیه گاه والدین تبدیل 
مى شــود اما در دوران باردارى و 
شیردهى مادر زحمت زیادى را 
متحمل مى شود. در اهمیت دادن 
شیر مادر به فرزندان همین بس 
که هیچ غذاى دیگرى نمى تواند 
جایگزین آن گردد. این شیر براى 
رشد جســمى و تکامل مغزى 
طفل بســیار مؤثر است، حاوى 
مواد ایمنى است و ارتباط عاطفى 
بین مادر و کــودك را محکمتر 

مى کند. 
زندگى امــروزى شــرایط را به 
گونــه اى رقــم زده اســت که 

ارزش ها به ضد ارزش ...       اگر به داد اقشار مزدبگیر نرسند و حمایت اجتماعى از کارگران و کارمندان نداشته باشند، شرایط سخت امروز منجر به بحران مى شود که کنترل آن بسیار سخت خواهد بود. 
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بازار طال و سکه 98/5/9 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
3,994,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,067,0004,192,000جدید

2,247,0002,298,000نیم سکه

1,449,0001,499,000ربع سکه

979,000969,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,743,8001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18402,900406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24536,500543,300 عیار

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت 
استان اصفهان:

مصوبه کارت سوخت به تغییر 
نرخ بنزین منجر مى شود

رئیس انجمن جایگاه داران ســوخت اســتان 
اصفهان گفت: اجراى مصوبه کارت سوخت در 
مرحله نخست به سهمیه بندى و سپس به تغییر 

نرخ بنزین منجر خواهد شد.
پیمان کامران در خصوص اجراى مصوبه کارت 
سوخت از 20 مرداد ماه تنها در چهار کالنشهر 
کشــور، اظهار کرد: به طور قطع اجبارى شدن 
اســتفاده از کارت ســوخت نوعــى عقبگرد و 

بازگشت به شیوه سهمیه بندى دهه 60 است .
وى با بیان اینکه متاســفانه دولت با عدم ارائه 
دکترین بلندمدت مدیریت اقتصــادى پویا و 
موثر، هر روز براســاس مولفه هاى سیاســى و 

اقتصادى اقدام به...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان: 

استارت آپ ها در فروش صنایع دستى 
موفق هستند

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت: فروش صنایع 
دستى در استارت آپ ها نسبت به فروشگاه هاى سنتى 

شرایط بهترى دارد.
 عباس شیردل درباره اوضاع بازار صنایع دستى با بیان اینکه 

اکنون بهترین زمان براى سفر است، اما گرماى هوا باعث شده تا 
مسافرت ها به شدت کاهش یابد، گفت: ...

استارت آپ ها در فروش صنایع دستى استارت آپ ها در فروش صنایع دستى استارت آپ ها در فروش صنایع دستى استارت آپ ها در فروش صنایع دستى استارت آپ ها در فروش صنایع دستى استارت آپ ها در فروش صنایع دستى استارت آپ ها در فروش صنایع دستى 

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت: فروش صنایع رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت: فروش صنایع رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان گفت: فروش صنایع 

 عباس شیردل درباره اوضاع بازار صنایع دستى با بیان اینکه  عباس شیردل درباره اوضاع بازار صنایع دستى با بیان اینکه  عباس شیردل درباره اوضاع بازار صنایع دستى با بیان اینکه 
اکنون بهترین زمان براى سفر است، اما گرماى هوا باعث شده تا اکنون بهترین زمان براى سفر است، اما گرماى هوا باعث شده تا اکنون بهترین زمان براى سفر است، اما گرماى هوا باعث شده تا اکنون بهترین زمان براى سفر است، اما گرماى هوا باعث شده تا اکنون بهترین زمان براى سفر است، اما گرماى هوا باعث شده تا 
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شهردارى گز برخوار در نظر دارد یک اتاق به مساحت 15 مترمربع واقع در ضلع غربى 
ساختمان ادارى شهردارى به منظور انجام خدمات تایپ و تکثیر را از طریق مزایده عمومى و 
در قالب قرارداد اجاره بها ماهیانه به مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت اسناد و مدارك مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه 1398/5/26 به دبیرخانه 
شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنا اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب سایت 
شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین امور مالى 
شهردارى با شماره تلفن 45721961-031 داخلى 120 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى 

به سواالت احتمالى مى باشد.
روابط عمومى شهردارى گز برخوارشناسه: 552252

آگهى مزایده عمومى

آگهى مزایده عمومى نوبت اول
اجاره واحد تجارى شماره 6 فرهنگسراى دانش و خالقیت

سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 3572/ش مورخ 
1396/12/27 شوراى محترم اسالمى شهر و مصوبه شماره 97/2749/و ر مورخ 1397/10/5 هیئت مدیره محترم سازمان 
فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر اجاره ماهانه یک واحد تجارى، خدماتى فرهنگسراى دانش و خالقیت 
را واقع در شاهین شهر، خیابان مخابرات، بین فرعى 7 و 8 غربى را  از طریق مزایده عمومى به صورت بهره بردارى به اشخاص 

حقیقى یا حقوقى به مدت دو سال واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1398/5/27 براى دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهاى 

سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

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

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر
شناسه: 546791

عباس اله یارى - شهردار ایمانشهر  

چاپ دوم

چاپ اول

شناسه: 544099

آگهى مزایده (نوبت اول) 
شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهردارى ها مصوب 1334/4/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 
71 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراى اسالمى کشور براساس مجوز شوراى اسالمى شهر 2 قطعه پالك زمین با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناسى 
رسمى دادگسترى از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز چهارشنبه مورخ 98/05/16 به امور مالى شهردارى مراجعه 
و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز شــنبه مورخ 98/05/19 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارایه نمایند. 

* الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

قیمت هر متر مربع کاربرىوضعیت ملکمساحت (متر مربع)شماره پالكردیف
پایه (ریال)

قیمت کل پایه 
(ریال)

15,500,000465,000,000تجارىزمین بایر13330

15,500,000465,000,000تجارىزمین بایر24130



خـــبــــر

محرومیت فرزندان 
نسل  حاضر از حق 

طبیعیشان!

ادامه از صفحه یک:
و  اســت  شــده  ..تبدیــل  .
تغذیه هاى دیگرى مانند شــیر 
خشک جانشین شیر مادر شده 
است . زن امروز خود را یک فرد 
مدرن مى دانند و عقیده دارد شیر 
دادن به نوزاد کارى بیهوده و وقت 
گیر است که او را از انجام وظایف 
اجتماعى باز مــى دارد. هر چند 
شــیر مادر براى طفل شیرخوار، 
اهمیت حیاتــى دارد و ارزش و 
جایگاه آن نیاز چندانى به بحث 
و اثبات ندارد، اما به دلیل اینکه 
زندگى ماشینى دنیاى صنعتى، 
منجر به دور افتادن انســانها از 
فطرت پاك انسانى شده به طبع 
چنین افــکارى نیــز رواج یافته 

است. 
البته بانوان مســلمان به واسطه 
فرامیــن اســالمى و بــه دلیل 
پاى بندى به دستورات اسالمى 
و بنا به سفارشات مؤکد پیشوایان 
دینــى بر حســب وظیفــه ، به 
فرزندان خود شیر مى دهند، هر 
چند این بیــم وجــود دارد که 
فرهنــگ شــیر دادن بــه نوزاد 
در بانوان اســالمى  مانند دیگر 
فرهنگ هاى این بانــوان دچار 

تنش هاى غرب گرایانه شود.
امروز روز جهانى شیر مادر است. 
اهمیت تغذیه طبیعى نوزاد سبب 
شده است تا از سوى سازمانهاى 
بهداشت جهانى ویونیسف همه 
ساله از 10 تا 16 مرداد بهعنوان 
هفته جهانى شــیر مادر تعیین 

شود. 
 هدف اصلى ایــن رویداد ترویج 
فرهنگ شــیردهى و شیردهى 
منحصر به فرد براى حداقل شش 
مــاه اول از زندگى نوزاد اســت. 
واقعیت این است که زنان امروز 
ما در برخى مواقع مجبور هستند 
براى تامین زندگى خود اشتغال 

داشته باشند. 
لیکــن بایــد تســهیالت ویژه 
شــیردهى و حمایت از خانواده 
در مورد مــادران شــاغل اجرا 
گردد تا خــأل عاطفى و تغذیه اى 
طفل پر شود. اما به دلیل کمبود 
این برنامــه ها بــه خصوص در 
کشورهاى جهان سود و در حال 
توســعه  با تمام مزایایى که شیر 
مادر براى طفل شیرخوار دارد و 
با تمام تبلیغاتى که در این راستا 
صورت مى گیرد، با این حال آمار 
نشــان مى دهد که تغذیه با شیر 
مادر، دچار افت شــدید شده و 
حتى در بین بعضى از خانواده ها 
به فراموشــى ســپرده شــده

 است.
در پایان ضمن گرامى داشتن روز 
جهانى شیر مادر و تشکر از تمام 
مادرانى که با گذشت و فداکارى  
از شیره جان خود به فرزندانشان 
نوشــاندند تا ما اکنون احساس 
بالندگى کنیم بــه ذکر آیه اى از 
قرآن کریم بسنده مى کنیم که 
در آن به طور کامل اهمیت شیر 
دادن به فرزندان بیان شده است:  
« مــادران، فرزندان را دو ســال 
تمام، شیر مى دهند. (این) براى 
کسى اســت که بخواهد دوران 
شیرخوارگى را تکمیل کند و بر 
آن کس که فرزند براى او متولد 
شده [پدر]، الزم است خوراك و 
پوشــاك مادر را به طور شایسته 
(در مدت شیر دادن بپردازد، حتى 
اگر طالق گرفته باشد.) هیچ کس 
موظف به بیش از مقدار توانایى 
خود نیســت! نه مادر (به خاطر 
اختالف با پدر) حق ضرر زدن به 

کودك را دارد، و نه پدر »

اقتصاد استان
02
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660 میلیارد تومان فعالیت عمرانى در سطح شهر
شهردار اصفهان گفت: 660 میلیارد تومان فعالیت عمرانى در سطح شهر در حال انجام است که بیش از 300 

میلیارد تومان آن در سالن اجالس هزینه مى شود.
قدرت اهللا نوروزى در حاشیه جلسه بررسى روند پیشرفت پروژه هاى عمرانى شهر اظهار کرد: در حال حاضر 
بخش زیادى از پروژه هاى بزرگ عمرانى فعال شهر از سالن اجالس تا تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید 

اردستانى و جاده فرزانگان در حال انجام است.
وى افزود: هر دو هفته یکبار جلساتى براى بررسى روند پیشرفت پروژه هاى عمرانى با حضور معاونان و مدیران 

مناطق شهردارى اصفهان برگزار و گزارش فعالیت ها ارایه مى شود.
شهردار اصفهان تاکید کرد: بر اساس اطالعات ارایه شده، پیشرفت پروژه هاى عمرانى در شهر قابل قبول بوده به طورى که 

تمام پروژه ها درصدى از برنامه زمانبندى جلوتر است.
وى با بیان اینکه شهردارى اصفهان در خصوص پرداخت دیون شرایط خوبى دارد، تصریح کرد: در شهردارى هیچ صورت وضعیتى بدون پرداخت 
نداریم و خوشبختانه 70 میلیارد تومان تعیین تکلیف شده که از این رقم، 40 میلیارد تومان پرداخت، 20 میلیارد تومان آماده پرداخت شده و 

هشت میلیارد تومان دیگر در جریان پرداخت قرار گرفته است.

11 مدرسه جدید در کاشان به بهره بردارى مى رسد
فرماندار کاشان ضمن تاکید به اهتمام مسئوالن به تکمیل پروژه هاى ناتمام گفت: 11 مدرسه جدید در 

کاشان به بهره بردارى مى رسد.
على اکبر مرتضایى در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه توزیع اعتبارات بر اساس عملکرد و میزان 
جذب اعتبارات و نیازهاى دستگاه هاى اجرایى است، اظهار داشت: اعتبارات عمرانى و ملى پیش بینى شده 

ویژه شهرستان کاشان از محل اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى شامل قانون استفاده متوازن از امکانات 
کشور، ماده 23 جرائم رانندگى، ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، سه درصد نفت و گاز و غیره است.

وى از افزایش 11 درصدى اعتبارات عمرانى شهرستان کاشان در سال جارى خبر داد و افزود: فرماندارى کاشان بر 
اساس بودجه تخصیص داده شده و جذب و مشارکت خیران و سایر منابع دولتى و غیردولتى چندین طرح عمرانى در دست 

اجرا در حوزه هاى آب، کشاورزى، راهسازى، نوسازى و تجهیز مدارس، ورزش و جوانان و غیره در مناطق شهرى و روستایى دارد.
مرتضایى ضمن اشاره به مشارکت حداکثرى خیران کاشانى در ساخت، نوسازى و تجهیز مدارس این شهرستان گفت: با کمک مجمع خیران 
مدرسه ساز کاشان و یارى خداوند متعال از محل تامین اعتبارات استانى تعداد 11 باب مدرسه در قالب احداث مدارس مشارکتى در سطح 

شهرستان کاشان ویژه سال تحصیلى جدید به بهره بردارى مى رسد.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

پیش بینى آینده جمعیتى استان اصفهان مطلوب نیست

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت :جمعیت این 
استان به لحاظ آمارى وضعیت خوبى دارد اما پیش بینى ها 
آینده اى نامطلوب را براى جمعیت این خطه نشان مى دهد.

حسین غفرانى  که در جلسه شوراى ثبت وقایع حیاتى شهرستان سمیرم در فرماندارى 
این شهرستان سخن مى گفت، افزود: در دوره حاضر شاهد جوانى جمعیت هستیم و 
این براى امروز شرایط خوبى است اما در سه دهه گذشته تعداد سالمندان دو برابر شده 

و جمعیت زیر 15 سال نیز به نصف کاهش یافته است.
وى خاطر نشان کرد: برآوردهاى آمارى حکایت از این دارد که از سال 1394 تا به امروز 
جمعیت به مرور کمتر شده و حتى درچهار ماه اول امسال نیز این روند ادامه داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه در سال 1404 افزایش ناگهانى سالمندى 
در استان اصفهان را شاهد خواهیم بود، ادامه داد: در این شرایط باید هر پدر و مادرى 2 

فرزند و بیشتر داشته باشند.
وى با تاکید بر همکارى و تعامل تنگاتنگ اعضاى شوراى ثبت وقایع حیاتى در پیشبرد 
اهداف و برنامه ها، افزود: خروجى این نشست ها به استقرار و نظم بهتر داده هاى آمارى مى 
انجامد و این مهم هر چه به زمان برگزارى سرشمارى هاى دوره اى نزدیک مى شود باید 

انسجام بهترى هم به خود بگیرد.
غفرانى کجانى ادامه داد: خروجى فرآیند هویتى و مهم ثبت وقایع ثبت 100 درصدى واقعه 
فوت و 99.5 درصدى والدت در همین شهرستان سمیرم با وجود پراکندگى باالى جمعیت 

عشایرى و روستایى به عنوان مرکز اصلى ییالق عشایر کشورمان است.

وى گفت: مطابق سرشمارى جمعیتى سال 1395، 38 هزار نفر از جمعیت این شهرستان 
روستاییان هستند که ساالنه بین 26 تا 29 هزار جمعیت عشایرى نیز به آنها افزوده مى شود.
غفرانى کجانى همچنین در باره صدور کارت هاى ملى هوشمند در استان اصفهان گفت: 
صدور این کارت ها در کل کشور 84 درصد و در استان اصفهان 85 درصد محقق شده است.

وى ادامه داد: افزون بر 3 میلیون و 415 هزار نفر تا امروز براى صدور کارت هوشمند ملى خود 
به مراکز و اداره هاى ثبت احوال مراجعه کرده اند و نزدیک به 600 هزار نفر دیگر باقى مانده 

اند که هنوز در این رابطه اقدام نکرده اند.
وى تاکید کرد: کارت هاى ملى قدیمى اعتبارى ندارند و افرادى که هنوز براى تعویض کارت 

خود اقدام نکرده اند باید هر چه زودتر براى گرفتن کارت جدید اقدام کنند.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا درباره آسیب شناسى 
نامگذارى فرزندان هم گفت: این موضوع فرابخشى است اما فراوانى باالیى از نام هاى دختر و 

پسر در سایت اداره ثبت احوال بامحوریت ایرانى و اسالمى بودن اسامى وجود دارد.
استان اصفهان بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارد که در 24 شهرستان و 105 شهر ساکن 

هستند.
شهرستان ســمیرم با افزون بر 100 هزار جمعیت شهرى، عشــایرى و روستایى در 160 

کیلومترى جنوب اصفهان واقع شده است.

این شهرستان سخن مى گفت، افزود: در دوره حاضر شاهد جوانى جمعیت هستیم و 
این براى امروز شرایط خوبى است اما در سه دهه گذشته تعداد سالمندان دو برابر شده 

و جمعیت زیر 
وى خاطر نشان کرد: برآوردهاى آمارى حکایت از این دارد که از سال 

جمعیت به مرور کمتر شده و حتى درچهار ماه اول امسال نیز این روند ادامه داشته است.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه در سال 

در استان اصفهان را شاهد خواهیم بود، ادامه داد: در این شرایط باید هر پدر و مادرى 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت :جمعیت این 
استان به لحاظ آمارى وضعیت خوبى دارد اما پیش بینى ها 
آینده اى نامطلوب را براى جمعیت این خطه نشان مى دهد.

فرزند و بیشتر داشته باشند.
وى با تاکید بر همکارى و تعامل تنگاتنگ اعضاى شوراى ثبت وقایع حیاتى در پیشبرد 
اهداف و برنامه ها، افزود: خروجى این نشست ها به استقرار و نظم بهتر داده هاى آمارى مى 
انجامد و این مهم هر چه به زمان برگزارى سرشمارى هاى دوره اى نزدیک مى شود باید 

انسجام بهترى هم به خود بگیرد.
غفرانى کجانى ادامه داد: خروجى فرآیند هویتى و مهم ثبت وقایع ثبت 

99.5فوت و 99.5فوت و 99.5
عشایرى و روستایى به عنوان مرکز اصلى ییالق عشایر کشورمان است.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت :جمعیت این 

و جمعیت زیر 
وى خاطر نشان کرد: برآوردهاى آمارى حکایت از این دارد که از سال 

جمعیت به مرور کمتر شده و حتى درچهار ماه اول امسال نیز این روند ادامه داشته است.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه در سال 

در استان اصفهان را شاهد خواهیم بود، ادامه داد: در این شرایط باید هر پدر و مادرى 
فرزند و بیشتر داشته باشند.

وى با تاکید بر همکارى و تعامل تنگاتنگ اعضاى شوراى ثبت وقایع حیاتى در پیشبرد 
اهداف و برنامه ها، افزود: خروجى این نشست ها به استقرار و نظم بهتر داده هاى آمارى مى 
انجامد و این مهم هر چه به زمان برگزارى سرشمارى هاى دوره اى نزدیک مى شود باید 

انسجام بهترى هم به خود بگیرد.
غفرانى کجانى ادامه داد: خروجى فرآیند هویتى و مهم ثبت وقایع ثبت 

ایرنا
خـــبــــر

    

اســتاندار اصفهــان در ادامــه به زمان 
بازپرداخت سرمایه در گردش طرح هاى 
کشاورزى اشاره کرد و گفت: درخواست مدیریت استان این است 

که این زمان از یک به دو سال افزایش یابد.
وى دریافت ضمانت نامه براى پرداخت تسهیالت طرح هاى بزرگ 
کشاورزى را از مشکالت فراروى سرمایه گزاران این بخش دانست و 
از بانک کشاورزى درخواست  کرد که تمهیدات الزم را براى برطرف 

شدن این مشکل اتخاذ کند.
رضایى صدور مجوز خاص براى تعیین تکلیف مطالبات غیرجارى 

بخش کشاورزى از سوى بانک کشــاورزى را خواستار شد و ابراز 
امیدوارى کرد با درنظرگرفتن ظرفیت هاى باالى کشاورزى استان 
اصفهان، بانک کشاورزى تسهیالت مناسبى به طرح هاى بزرگ 

کشاورزى این استان اختصاص دهد.
وى به ظرفیت هاى بالقوه کشــاورزى اصفهان اشاره کرد و گفت: 
تسهیل کردن زمینه سرمایه گزارى در بخش کشاورزى این استان 
ظرفیت هاى بالقوه این بخش را بالفعل تبدیل خواهد کرد و تاثیر 
بسزایى در افزایش تولید محصوالت کشاورزى کشور خواهد داشت.

استاندار اصفهان متوسط برداشــت گندم در کشور را ساالنه 3.2 

تن اعالم کرد و گفت: این میزان در اســتان اصفهــان 8.5 تن در 
سال است.

وى ادامه داد: به رغم خشکسالى طى سال هاى اخیر، اصفهان رتبه 
اول تولید شیر و گوشــت مرغ، رتبه دوم تولید عسل، تخم مرغ و 
محصوالت گلخانه اى، رتبه ســوم سیب زمینى و سیب درختى، 

رتبه پنجم تولید پیاز کشور را در اختیار دارد .
رضایى متوســط نرخ بیــکارى در کشــور را 12.1 درصد اعالم 
کــرد و اظهارداشــت: این میــزان در اســتان اصفهــان 13.3 

درصد است .

اختصاص خط ویژه اعتبارى بانک کشاورزى براى طرح ها ضرورى است
 استاندار اصفهان اختصاص خط ویژه اعتبارى بانک کشاورزى براى طرح هاى اولویت دار کشاورزى این خطه به منظور اجرا و تکمیل هرچه سریع تر این طرح ها را 

خواستار شد.
عباس رضایى در دیدار مدیرعامل بانک کشاورزى اظهارداشت: تخصیص این خط ویژه اعتبارى براى استان اصفهان باعث مى شود تا طرح هاى بزرگ کشاورزى 
استان هرچه سریع تر به بهره بردارى برسد و گامى در جهت رونق تولید و اشتغال در این خطه است. وى همچنین افزایش اختیارات سرپرستى بانک کشاورزى 
استان براى ارائه تسهیالت و استمهال وام ها را خواستار شد و گفت: افزایش این اختیارات موجب خواهد شد تا زمان فرآیند ارائه تسهیالت بانکى به متقاضیان کاهش 

یابد و ارائه این خدمات تسهیل شود.

ایرنا
خـــبــــر

متاسفانه در شرایط 
کنونى نه تنها شاهد 

حمایت تامین اجتماعى 
نیستیم بلکه در بحث 

درمان بسیارى از اقالم 
دارویى کمیاب شده و یا 
مراکز بهداشت و درمان 
اعم از تامین اجتماعى 

یا بیمه سالمت از جریان 
دارو در شبکه بیمه اى 

خود امتناع مى کنند.

دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان:   

هزینه سبد زندگى کارگران چهار برابر دستمزد آنهاست

دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه امروز عدد خطر 
فقر باالى 2 میلیون تومان است، گفت: دستمزد کنونى کارگران 
حتى یک چهارم هزینه سبد زندگى آنها را مطابق استانداردها 

تامین نمى کند.
 اصغر برشان با بیان اینکه بر اثر شدت تحریم ها و همچنین تورم 
همراه با رکود در حال حاضر شرایط اقتصادى جامعه کارگرى و 
مزدبگیران بحرانى است، اظهار کرد: با وجودى که امسال رقمى 
نزدیک به 40 درصد افزایش مزد داشتیم، اما کارگران در ابتداى 
سال و قبل از دریافت این مبلغ حدود دو برابر تاوان این افزایش 

را دادند، به این معنا که قدرت خریدشان دو برابر کاهش یافت.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      اگر به داد اقشار مزدبگیر نرسند و حمایت اجتماعى از کارگران و کارمندان نداشته باشند، شرایط سخت امروز منجر به بحران مى شود که کنترل آن بسیار سخت خواهد بود. 

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت استان اصفهان:

مصوبه کارت سوخت به تغییر نرخ بنزین 
منجر مى شود

رئیس انجمن جایگاه داران ســوخت استان 
اصفهان گفت: اجراى مصوبه کارت سوخت در 
مرحله نخست به سهمیه بندى و سپس به تغییر 

نرخ بنزین منجر خواهد شد.

پیمان کامران در خصوص اجراى مصوبه کارت سوخت از 20 مرداد ماه تنها در 
چهار کالنشهر کشور، اظهار کرد: به طور قطع اجبارى شدن استفاده از کارت 

سوخت نوعى عقبگرد و بازگشت به شیوه سهمیه بندى دهه 60 است .
وى بــا بیــان اینکــه متاســفانه دولــت بــا عــدم ارائــه دکتریــن 
روز  هــر  موثــر،  و  پویــا  اقتصــادى  مدیریــت  بلندمــدت 
براســاس مولفــه هــاى سیاســى و اقتصــادى اقــدام بــه تزریــق

 ُمسکن هاى زود گذر به جامعه مى کند، گفت: یکى از اقدامات تسکین دهنده، 
اجبارى شدن استفاده از کارت سوخت شخصى در کشور است .

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت استان اصفهان افزود: به دلیل عدم ارسال به 
موقع کارت هاى سوخت ثبت نام کنندگان وهمچنین فرسوده بودن زیرساخت 
ســامانه و نبود بودجه کافى دولت فعالً اجراى این طرح را به چهار کالنشهر 
تهران، کرج، اصفهان و تبریز محدود کرده که این نشان از عدم آمادگى کامل 

در اجراى این طرح است. 
وى همچنین اضافه کرد: با وجــودى که از ابتدا قرار بــود تمام هزینه هاى 
سهمیه بندى بنزین توسط دولت اجرا شود، اما در عمل جایگاه داران را مجبور 

به تعویض مودم سامانه به ارزش حدود 20 میلیون ریال کردند.
 کامران با بیان اینکه به اعتقاد مجریان طرح استفاده از کارت سوخت جهت 
جلوگیرى از قاچاق سوخت است، اظهار کرد: اگر این فرض را بپذیریم، بهتر 
بود این طرح با اولویت استان هاى مرزى اجرا مى شد که قطعاً میزان انحراف 

فراورده بیشتر از تهران، کرج و اصفهان است .
وى اشاره به اینکه به دلیل نرخ پایین سوخت، اشتیاق براى قاچاق نفت گاز 
بیشتر است، گفت: با توجه به اینکه مدت هاست نفت گاز به صورت سهمیه 
بندى، با کارت سوخت و پیمایشى توزیع مى شود، باید دید آیا اجراى این طرح 

توانسته جلو قاچاق این فراورده را بگیرد؟ 
رئیس انجمن جایگاه داران سوخت اســتان اصفهان ادامه داد: شاید اندکى 

قاچاق نفت گاز کمتر شده، اما به طور کامل از بین نرفته است.
وى با اعتقاد بر اینکه در حال حاضر هیچ مزیتى در اجراى مجدد کارت سوخت 
دیده نمى شود، تصریح کرد: به نظر مى رسد این طرح عالوه بر ایجاد مشکل 
براى جایگاه داران، به دلیل دارا نبودن همه خودروها به کارت ســوخت و از 
طرفى ایجاد محدودیت در کارت جایگاه داران به طور قطع در روزهاى نخست 
باعث ایجاد صف و مشکالت زیادى براى توزیع کنندگان و مصرف کنندگان 

بنزین خواهد شد.
کامران در ادامه گفت: جایگاه داران به عنوان خط مقدم جبهه توزیع بنزین، 
به دلیل عدم پرداخت مطالبات ســال 97 و اجرایى نشدن صحیح و کامل 
تبصره 14 قانون بودجه 98 و همچنین مشکالت ناشى از تبخیر بیش از حد 
فراورده در تابستان، از شرایط و روحیه مناسب براى اجراى دقیق و موثر طرح 

سوخت گیرى با کارت برخوردار نیستند .
وى تاکید کرد: با توجه به قرارداد بین جایگاه داران و شرکت پخش فراورده هاى 
نفتى این مجموعه خود را ملزم و موظف به اجراى دستورالعمل هاى پخش 

مى داند، اما جایگاه ها نیازمند همدلى بیشتر مدیران نفتى هستند.
رئیس انجمن جایگاه داران سوخت استان اصفهان با تاکید بر اینکه اجراى 
مصوبه کارت سوخت با دو رویکرد تهیه شده است، تصریح کرد: این طرح در 
مرحله نخست به سهمیه بندى و سپس به تغییر نرخ بنزین منجر خواهد شد . 
وى با بیان اینکه دولت ها باید بپذیرند که با مدیریت اقتصادى بلندمدت هر 
ساله به میزان تورم اعالمى بانک مرکزى نرخ فراورده نفتى را تعدیل کنند، 
اظهار کرد: در این شــرایط دولت و مردم در مقطعى خاص دچار مشکل و 
گرفتارى هاى مختلف نخواهند شــد، همچنین جایگاه داران به دلیل نرخ 
تکلیفى مجبور به ارائه خدمات تکلیفى با افزایش دســتمزد قطره چکانى 

نمى شوند .
 برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی خودرو در تاریخ 20 مرداد ماه 
فقط در کالنشهرهاي تهران، کرج، تبریز و اصفهان اجرا می شود، در حالیکه 
مصوبه قبلی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتــی از اجراي 

سراسري این برنامه در تاریخ 20 مرداد ماه حکایت داشت.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

وى بــا تاکید بــر اینکه 
متاسفانه افزایش قیمت 
ها در بازار تنها از نرخ دالر 
تبعیت نمى کند، افزود: به 
عنوان مثال اگر نرخ دالر 
از 16 به 13 هــزار تومان 
کاهش یابد انتظار تعدیل 
قیمت ها وجود دارد، اما نه تنها این اتفاق 
نیفتاده، بلکه اوضاع بدتر شــده و بهاى 
کاالهاى اساسى سبد خانوار سیرصعودى 

داشته است.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان با بیان 
اینکه کمبود برخى اقــالم از جمله دارو 
و دیگر کاالهاى ضرورى بعد از گذشــت 
چند ماه احساس مى شود، گفت: متاسفانه 
از سال گذشــته تاکنون مزدبگیران و به 
خصوص جامعه کارگرى تاوان از دســت 

رفتن قدرت خرید خود را مى دهند.
وى با بیان اینکه شــوراى عالى کار براى 
افزایش دستمزد کارگران تنها سالى یک بار 
تشکیل جلسه مى دهد، اظهار کرد: با توجه 
به جهش نرخ تورم، نمایندگان کارگران در 
خصوص افزایش دستمزد کارگران، در این 
شورا تقاضاى جلسه کردند که هنوز این 

جلسه تشکیل نشده است.
برشان با تاکید بر اینکه در شرایط بحران 

امروز دولتمردان باید براى آسیب کمتر 
قشر ضعیف تدبیرى اتخاذ کنند، گفت: 
در این شرایط دولت باید کاالهاى اساسى 
را به شیوه اى مناسب بین اقشار مزدبگیر و 
ضعیف تقسیم  کنند و یا تامین اجتماعى 
براى موضوع درمان، مراکز بیشترى را براى 

حمایت کارگران تحت پوشش قرار دهد.
وى ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونى 
نه تنها شــاهد حمایت تامین اجتماعى 
نیســتیم بلکه در بحث درمان بسیارى 
از اقالم دارویى کمیاب شــده و یا مراکز 
بهداشت و درمان اعم از تامین اجتماعى 
یا بیمه ســالمت از جریان دارو در شبکه 
بیمه اى خود امتناع مى کنند و حتى اثرى 
از کاالهاى اساسى ارزان قیمت در شبکه 
هاى توزیع شرکت هاى تعاونى ، فروشگاه 
هاى رفاه و رنجیره اى بــراى کارگران و 

کارمندان نیست.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان با تاکید بر 
اینکه دستمزد کنونى کارگران حتى یک 
چهارم هزینه سبد زندگى آنها را مطابق 
استانداردها تامین نمى کند، تصریح کرد: 

در حال حاضر هزینه سبد حقیقى زندگى 
یک خانوار کارگرى نزدیک به چهار برابر 
دســتمزد فعلى کارگر است و امروز خط 
فقر دچار نوسان است و فاصله معنادارى 

با دستمزد کارگران دارد. 
وى با بیان اینکه حداقل دســتمزد یک 
کارگر حدود یک میلیــون و 500 هزار 
تومان اســت و حتى دستمزد یک کارگر 
با داشتن همسر و فرزند نیز به 2 میلیون 
تومان هم نمى رســد، تاکید کرد: امروز 
عدد خطــر فقر باالى 2 میلیــون تومان 
است؛ منظور ما از خط فقر زندگى مرفهانه 
نیست، بلکه زندگى در حد معیشت ساده 

است.
 برشــان با تاکید بــر اینکه بســیارى از 
کارفرمایان بنا به دالیل مختلفى حتى از 
پرداخت حداقل دستمزد کارگران امتناع 
مى کنند، گفت: متاسفانه کارگران به دلیل 
نبود تعادل در عرضه و تقاضا مجبور به تن 
دادن دســتمزدهاى کمتر هستند و این 
موضوع در بانوان بیشتر دیده مى شود که 
در فروشگاه ها با دستمزد پایین 500 و یا 

600 هزار تومان کار مى کنند.
وى به دولتمردان هشدار داد که اگر به داد 
اقشار مزدبگیر نرسند و حمایت اجتماعى از 
کارگران و کارمندان نداشته باشند، شرایط 
سخت امروز منجر به بحران مى شود که 

کنترل آن بسیار سخت خواهد بود. 
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان تاکید کرد: 
در صورت تداوم بى توجهى دولت و یا عدم 
پرداخت بدهى  چند هزار میلیاردى خود به 
تامین اجتماعى، این سازمان نمى تواند سر 
موقع حقوق کارگران و مستمرى بگیران 

خود را پرداخت کند.
وى گفــت: متاســفانه ســازمان تامین 
اجتماعى امروز قادر به پرداخت به موقع 
هزینه مراکز طرف قرارداد خود همچون 
داروخانه ها، پزشــکان، بیمارستان هاى 
خصوصى و دولتى نیست و در حال حاضر 
بسیارى از مراکز درمانى خصوصى و حتى 
دولتى از پذیــرش دفترچه هاى تامین 
اجتماعى امتناع مى   کنند که اگر به این 
مسئله توجهى نشود این موضوع به بحران 

تبدیل مى شود.



نقش واحدهای بوم 
گردی در سرمایه گذاری 

صنعت گردشگری
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری گفت: با حداقل 
سرمایه می توان واحدهای بوم گردی 
فعالی در صنعت گردشگری ایجاد کرد.

علی اصغرمونســان ، با اشاره به اینکه 
بوم گردی در واقــع اقامتگاه طبیعت 
گردی اســت، اظهار کرد: مکان هایی 
در روستاها چه در بخش جنگلی و چه 
کویر در راستای طبیعت گردی واقع 
شده که عمدتا با پشتیبانی روستاییان 

اداره می شود.
وی با بیان اینکه درحوزه بوم گردی از 
400 واحد به بیش از 1600 واحد رشد 
داشتیم، تصریح کرد:  سال ها مسئوالن 
بــه دنبــال جلوگیــری از مهاجرت 
روستاییان به شــهر بودند و از زمانی 
که بوم گردی ها اتفاق افتاد هم جلوی 
مهاجرت ها گرفته شد و هم بسیاری از 
جوانان در حال بازگشت به روستاها و 

ایجاد کسب و کار هستند.
مونسان با اشــاره به اینکه در شرایط 
فعلی اقتصادی هر فــردی نمی تواند 
کارخانه ای را راه انــدازی کند، افزود: 
حداقل ســرمایه یکــی از مهم ترین 
ویژگی بوم گردی اســت که جوانان و 
حتی اقشار محلی را ترغیب می کند 
تا برای خود کسب و کاری راه اندازی 

کنند.

عبدالمجیــد شــریف زاده، 
رئیــس گروه های ســنتی 
پژوهشگاه ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری درباره وضعیت 
بازار تولیــد و فروش صنایع 
دستی، به طرح این پرسش 
پرداخت که در حال حاضر واقعا مجموعه 
صنایع دســتی کشــور چقدر نیروهای 
متخصص دارد؟ چه کسانی االن در حوزه 
صنایع دستی کارشناس هستند و برای 

رونق این حوزه برنامه ریزی می کنند؟
او ادامه داد: عمده افرادی که امروز در این 
عرصه فعال هســتند، ارتباطی با صنایع 
دستی ندارند، رشــته تحصیلی آنها چیز 
دیگری است و کار تخصصی نمی کنند. در 
این میان طبیعتاً وقتی از نیروی متخصص 
بهره گیری نشــود، مباحث بــه بیراهه 
می روند. مهمترین نکته ای که باید مورد 
توجه قرار بگیرد این است که باید مباحث 

صنایع دســتی و چالش های موجود در 
تولید صنایع دســتی را بشناسیم و برای 
این چالش ها راه کار پیدا کنیم. این کار نیاز 
به برنامه ریزی گســترده و میان رشته ای 
دارد. باید متخصصیــن حوزه اقتصاد که 
با صنایع دستی آشنا هســتند به همراه 
متخصصیــن و تولیدکننــدگان صنایع 
دستی، مشکالت، چالش ها و دغدغه های 
این حوزه را بررســی کننــد و برای حل 

مشکالت راه کار ارائه دهند. 
رییس پژوهشکده هنرهای سنتی با تاکید 
بر اینکه با شــو نمی توان پیشرفت کرد، 
گفت: اینکــه تعدادی شــهر را به عنوان 
شهر صنایع دستی معرفی کنیم یا دهکده 
صنایع دستی داشته باشیم، اتفاق خوبی 
است، اما کفایت نمی کند. مهم این است 
که اتفاق جدیدی در این حوزه بیفتد. اگر  
10 شهر را در شورای جهانی صنایع دستی 
به ثبت برسانیم قطعا اتفاق خوبی است، 
اما در عین حال باید به این نکته نیز توجه 
کنیم که برای این شهرها چه کاری انجام 
داده ایم؟ به عنوان مثال وقتی همدان را به 
عنوان شهر جهانی سفال معرفی می کنیم 
و مدتی بعد به ما تذکر داده می شــود که 
در این شهر ســفال های چینی به فروش 

می رسد، وجهه خوبی ندارد.
مردم باید صنایع دستی را بشناسند 

تا برای آن هزینه کنند
شــریف زاده با بیــان اینکــه »در حوزه 

صنایع دستی نیازمند برنامه ریزی، کنترل 
و نظارت هســتیم«، یادآور شد: صنایع 
دستی ما بر اســاس اقتصاد سرمایه داری 
حرکت می کند و اقتصاد ســرمایه داری 
یعنی بازار، تولیــد و مصرف. در حالی که 
در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی 
اقتصاد بازار ســرمایه داری اصال فایده ای 
ندارد و باید اقتصاد رفتاری داشته باشیم؛ 
به این معنی کــه اول صنایع دســتی و 
محصول مورد نظر را معرفی کنیم تا مردم 
بشناســند و بدانند که صنایع دستی چه 
خصوصیات و ویژگی هایی دارد. اینجاست 
که مردم بر اساس اطالعاتی که به دست 
آورده اند، برای خرید صنایع دستی هزینه 

می کنند.
او با اعتقاد بر اینکه تبلیغات الزم در حوزه 
صنایع دستی باید از سوی سازمان میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
انجام شود، اظهار کرد: یکی از مشکالت 
صنایع دســتی این اســت کــه برخی از 
کارهایی که در بخــش خصوصی انجام 
می شد را دولتی کردیم و کارهایی که در 
بخش خصوصی انجام نمی شــد را به این 

بخش سپردیم
چطور انتظار داریم بــازار صنایع 

دستی پررونق باشد؟
او با تاکیــد بر اهمیت تبلیغــات در بازار 
فروش صنایع دستی، با طرح این پرسش 
که چقدر برای صنایع دســتی ایرانی در 

دنیا تبلیغ شده اســت؟ خاطرنشان کرد: 
اینکه غرفــه ای را در خارج از کشــور در 
اختیار هنرمند قرار بدهیم و خود هنرمند 
امکانــات و شــرایط الزم را فراهم کند، 
طبیعتا منجر به فروش نمی شود؛ چراکه 
تبلیغی صورت نگرفته و کســی محصول 
آن هنرمند را نمی شناســد. بارها پیش 
آمده که برخــی از خریــداران خارجی 
تصور کرده اند که محصوالت خاتم کاری 
شده، طرح هایی هســتند که روی چوب 
چسبانده شده اند و وقتی برای آنها توضیح 

داده می شــد که هنر خاتم کاری به چه 
صورت است، برایشان جالب بود و خرید 

می کردند.
رییــس پژوهشــکده هنرهای ســنتی 
با بیان اینکــه »کار فرهنگــی هزینه بر 
است«، خاطرنشان کرد: ما تبلیغی برای 
صنایع دستی نکرده ایم، بازاری نداریم و 
فکری هم برای آینده در نظر نگرفته ایم و 
در عین حال انتظار داریم که بازار پررونقی 
داشته باشیم. باید به این نکته توجه کرد 
که تولیدکننده نمی تواند هم تولید بکند و 

هم بازاریابی، عرضه و تبلیغ کند. 
او همچنیــن با اشــاره به طــرح »گذر 
صنایع دســتی« کــه چنــدی پیش از 
تابلــوی آن رونمایی شــد، بیــان کرد: 
در شــرایط فعلی گذر صنایع دســتی به 
چــه درد تولیدکننده می خــورد؟ اینکه 
اســم خیابانی که ۵0 ســال بــه عنوان 
راســته فروش صنایع دســتی شناخته 
شــده بود را به »گذر صنایع دســتی« 
 تغییر دهیم تاثیری در بــازار این حوزه 

ندارد.

رئیس گروه های سنتی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: 

شو ندهید! به برنامه ریزی اساسی نیاز داریم

ما تبلیغی برای 
صنایع دستی 

نکرده ایم، بازاری 
نداریم و فکری هم 
برای آینده در نظر 

نگرفته ایم و در عین 
حال انتظار داریم که 
بازار پررونقی داشته 

باشیم

رئیس گروه های ســنتی پژوهشگاه سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری، با تاکید بر 
اینکه با شو )رفتارهای نمایشی( نمی توان پیشرفت 
کرد، اظهار کرد: آنچه امروز در حوزه صنایع دستی نیاز 
داریم، برگزاری شو نیست؛ بلکه برنامه ریزی اساسی 
است که این امر هم نیاز به کارشناسان متخصص دارد.

گردشگری
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جوالن فالگیرها بر سفره گردشگران همدان
 رسم پارک نشینی و بوســتان گردی شــهروندان همدانی در این روزهای گرم تابستان در کنار

 بهره مندی گردشگران از این فضای دلنشین و سبز، با جوالن رمال ها و فالگیرها به ناخوشی تبدیل 
شده است.

این روزها پارک ها و بوستان های شهر همدان به ویژه در ساعات پایانی شب مملو از دوره گردهایی 
است که به شکل های مختلف به تامین درآمد برای خود می پردازند.

فارغ از فعالیت همیشگی دستفروشان دوره گرد، جوالن متکدیان، رماالن، دعانویسان، خنیاگران 
و آوازه خوان های دوره گرد و نوازندگان، هیاهوی کاذب را در سطح بوستان ها و پارک های همدان 

ایجاد کرده است.
تکدی گری، رمالی و دعانویسی از سایر شغل های کاذب به ویژه در ساعات شبانه در بوستان ها اوج 

گرفته و حتی به سفره مسافران و شهروندان همدانی نیز یورش برده است.
محصول اصلی برای فروش این افراد در واقع زبانشان است و با چرب زبانی و به کار بردن الفاظ محبت 

آمیز، به جلب رضایت مشتری خود برای دست به جیب شدن می پردازند.

»فالت بگیروم«، » نازخانم، آقای خوشتیب فالت بگیروم«، »فال بگیروم، بختت باز بشه« بیشترین 
عباراتی است که که رمال ها در مواجه با مردم و مسافران حاضر در پارک ها و بوستان ها بکار می برند.

 حتی به محض پاسخ منفی از سوی مخاطبان، تقاضای دریافت میوه، غذا و سایر مواد خوراکی را 
می کنند که به ناچار و برای رهایی از سماجت آنها، داده می شود.

برخی از رمال ها هم با بغل داشتن بچه ای، آن را طعمه قرار داده و خطاب به مردم می گویند حداقل 
کمکی به این طفل معصوم کنید!

 مشــاهده های عینی نشــان می هد که برخی از این رمال ها که به صورت تیمــی و گروهی به
 بوستان ها می روند، با یک کودک و جابجایی آن در بغل یکدیگر، دست به کاسبی با ترفند کمک 

به »طفل معصوم« می برند.
اغلب آنها دارای گرداننده ارشد هستند که نسبت به تقسیمشــان در سطح پارک و بوستان ها و 

چرخش های دوره ای برنامه ریزی و اقدام می کنند.
گویش آنها نیز نشان می دهد که بومی نبوده و اغلب از استان های جنوبی راهی همدان شده اند.

آب و هوای بکر همدان و برخورداری از امکانات اسکان در محیط باز نیز سبب شده تا نگران جا و 

مکان برای خواب و خوراک نباشند و بارها شاهد هستیم که 
در مکان هایی که امکان چادرزنی است، اسکان دارند.

آنچه مشخص است، رمال ها و دعانویس ها این روزها 
مشــکالتی را برای مردم و مســافران در پارک ها و 
بوســتان های همدان ایجاد کرده اند و هیچ نهادی 

به ویژه شهرداری اقدام قانونی را صورت نداده است.
جوالن رمال ها و دعانویس ها که همگی زن هستند و 

نوع پوشش آنها حتی از نقطه دور قابل تشخیص است، 
مشکی پوشانی هستند که تابســتان دل انگیز همدان را 

مخدوش ساخته اند.
انتظار می رود شــهرداری همدان اقدام الزم در ایــن زمینه به ویژه در 

ساعات شب نشینی مردم در بوستان ها را انجام دهد تا آرامش شهروندان و مسافران با چنین 
صحنه هایی که توام با سماجت و مزاحمت است، مخدوش نشود.

ورزش بیشتر از پول 
باعث خوشحالی می شود

معلوم اســت اگر 10 هزار تومان به 
کســی بدهیم، مرکز لذت در مغز او 
به همان اندازه ای کــه اگر به او غذا یا 
سیگار بدهیم، روشــن می شود. اما 
این اشتیاق اولیه، شادی و لذت دراز 
مدت و همیشگی را در همه افراد به 
دنبال نخواهد داشت. حتی آنها که در 
التری برنده می شوند هم بعد از ۵ سال 
به وضعیت سابق خود برمی گردند. 
باال رفتن درآمد به نظر نمی رسد که 
باعث شاد شدن بیشــتر مردم شود 
و بیشــتر تجارب منفی زندگی هم 
تاثیر خیلی کمی بر روی احســاس 
رضایت و خوشبختی طوالنی مدت ما 
خواهد داشت. پیتر اوبل استاد دانشگاه 
پزشکی میشیگان می گوید، “رابطه 
بین پول و خوشبختی خیلی خیلی کم 
و کوچک است.” برای خوشحال شدن 
چه راهی بهتر از انجام کاری اســت 
که مواد شیمیایی خوشحال کننده  
طبیعــی را از درون در بــدن آزاد 
می کند؟ آدم های واقعا خوشــحال 
از دنیای زندگی سالم و ورزش بهره 
می برند، نه فقط برای داشتن ظاهری 
خوب، بلکه چون به آنها احساســی 
حتی بهتر از حــس کنونی می دهد! 
چه در فضای آزاد بدوند یا در باشگاه 
ورزش کنند، آدم  های خوشــحال از 
فواید ورزش و ترشــِح اندروفین در 

بدن باخبرند.

درس اقتصاد
پول توجیبــی، نوعی درس 
اقتصاد در دوران نخســت 
زندگی اســت. یک کودک 
دوســت دارد بــرای خود 
اسباب بازی خاصی بخرد که 
به طور معمول برای او نمی 
خرند. او یاد می گیرد اگر آن 
اسباب بازی خاص را می خواهد، باید پول 
توجیبی اش را پس انداز کند و یک سری 
خرج ها را فراموش کند تا به خواسته خود 
برسد. این بهترین کالس درس برای اوست.

حقیقت دنیا
دلیل نمــی شــود اگــر والدین بســیار 
ثروتمندنــد، مبلغی کالن بــه عنوان پول 
توجیبی بدهند یــا هر از گاهــی مخارج 
مختلف او را متقبل شوند. هر پدر و مادری 
در هر شرایط اقتصادی باید مبلغی معقول 
به فرزندان خود بدهد تا او از همان دوران 

کودکی حقیقت زندگی را بشناســد. مبلغ 
پول توجیبی باید به نحوی باشد که فرزند 
با رعایت اقتصاد بتواند آن را مدیریت کند؛ 
نه آن قدر زیاد که کار به ولنگاری برســد و 
نه آن قدر کم که بودونبودش فرق چندانی 

نداشته باشد.
هفتگی یا ماهانه؟

برخی والدین بــه فرزند خــود به صورت 
روزانه، هفتگی یا ماهانه پــول می دهند، 
اما بهترین طریق آن ماهانه اســت. حقوق 
ماهانه و مدیریت آن تا آخر ماه دانشی است 
که هرکس باید در سنین کم بیاموزد. پس 
بهتر است، والدین پول توجیبی فرزند را به 

صورت ماهانه بدهند.
بــرای پولی که بــه عنوان پــول توجیبی 
به فرزند خــود می دهید، زمــان و مقدار 
مشــخصی را تعیین کنید و به این قواعد 
 پایبند باشــید. ایــن کار به کودک شــما 
می آموزد که باید بــرای هزینه های خود 
حدودی را تعیین کند. بــه نوعی این کار 
آغاز آموزش برنامه ریزی به کودکان است. 

در مورد مبلغ این پول دقت داشته باشید.
هزینه های فرزندتان را مناســب با سن و 
شــرایط او و خانواده برآورده و سعی کنید 
پولی که به او می دهید، برای او کافی باشد. 
 پول کمتر از مقــدار مورد نیــاز او، باعث

 می شود او خیلی زود با مشکالت اقتصادی 
رودررو شود و خود را ناتوان احساس کند و 
پول بیش از نیاز کــودکان هم معموال آنها 
را به ســمت مصارف تصنعی که برایشان 
 خالی از خطر نیســت می کشــاند و پول

 توجیبی اش را بدون فکر، خرج کند.
پس انداز هدفمند

ســعی کنید کودک خود را تشویق کنید 
 که بخشــی از پول توجیبی خــود را برای

 پس انداز کنار بگذارد و این مبلغ را در برنامه 
ریزی های خود منظور کند. با مشــورت و 
همراهی خود او برایش یک حساب بانکی 
افتتاح کنیــد و او را برای بیشــتر کردن 
موجودیش تشویق کنید. اگر کودک شما 
در سن مناسبی اســت، پول توجیبی او را 
به حساب بانکی او واریز کنید تا پولی را که 
نیاز دارد از حساب بانکی خود برداشت کند 
و باقی آن را پس انداز کند. این کار عالوه بر 
این که او را برای ورود به اجتماع و ملزومات 
زندگی اجتماعی آماده می کند، به رشــد 
حس اعتماد به نفس در وجود او نیز کمک 

خواهد کرد.
بچه ها اگر بخواهند، می توانند خوراکی را از 
خانه به مدرسه ببرند و از بوفه چیزی نخرند. 
بجز خوراکی هم خرج خاص دیگری ندارند. 
پس والدیــن باید آنها را تشــویق به جمع 
کردن پول توجیبی کنند تا بعدها بتوانند 
هر چه را که دلخواهشان می خواهد، بخرند. 
والدین برای تشویق بیشتر می توانند وعده 
کنند، اگر فرزند پولش را جمع کرد و قصد 
خرید داشت، به او کمک کنند و مابقی پول 
را بپردازند. این کار فرزند را تشویق به پول 

جمع کردن می کند.
میانه رو باشید

در مورد پول توجیبی و مقدار آن متعادل 
عمل کنیــد. برخــی از والدین تخصیص 

مبلغی به این منظور را بی دلیل می دانند، 
در حالی که اهمیت دادن به این مســئله 
باعث رشد شخصیتی کودک، ایجاد حس 
 اســتقالل و حــس تشــخص در وجود او

می شود و از اهمیت زیادی برخوردار است. 
در مقابل برخی والدیــن در این امر افراط 
می کنند و پول زیادی را برای این منظور 
در نظر می گیرند که این مسئله هم خالی 
از اشکال نیست و باعث رشد خودخواهی و 
زیاده خواهی در وجود کودک خواهد شد و 

قدرت مدیریت مالی را از او خواهد گرفت.
دریافت پول توجیبی را بــه انجام وظایف 

کودک وابسته نکنید
یکی از رفتارهای بســیار اشــتباه والدین، 

وابســته کردن دریافت پــول توجیبی به 
انجام وظایف کودک در منزل، مدرســه و 
یا انجام امور درســی است. این رفتار باعث 
می شود که رفتار کودک شما شرطی شود 
و همواره برای انجام اموری که بخشــی از 
وظایف اوســت انتظار جبران داشته باشد 
 و ایــن توقع، آینــده او را دچــار مخاطره 
می کنــد. او بایــد بیاموزد کــه برخی از 
 امور، جزئی از مســئولیت های اوســت. 
مسئولیت هایی که در صورت عدم توجه به 
آن بازخواست می شود. به طور کلی سعی 
کنید هدیه های نقــدی را محدود کنید و 
برای تقدیر از فرزند خود برای انجام وظایف 
خود هدیه های کوچکی چون کتاب، لوازم 

التحریر و یا وســایل مورد نیاز او را در نظر 
بگیرید.

قناعت را به او بیاموزید
زمان آموزش برنامــه ریزی برای مدیریت 
هزینه ها به کودکان، همین مرحله است. به 
او کمک کنید تا در یک دفتر کوچک موارد 
مورد نیاز و پولی که برای تهیه این موارد نیاز 
دارد را بنویسد و برای پرداخت هزینه های 
خود برنامه ریزی کند. موارد مورد نیاز خود 
را دسته بندی کند و هر کدام را به ترتیب در 
برنامه ماهانه خود قرار دهد. به این ترتیب 
میزان هزینه های خود را متناســب با پول 
دریافتی خود تنظیم کند. از تخصیص پول 
بیشتر به کودک خود بدون دلیل بپرهیزید.

اصول پول توجیبی دادن به کودکان

برخی والدین به فرزند 
خود به صورت روزانه، 
هفتگی یا ماهانه پول 
می دهند، اما بهترین 

طریق آن ماهانه 
است. حقوق ماهانه 

و مدیریت آن تا آخر 
ماه دانشی است که 

هرکس باید در سنین 
کم بیاموزد.

 وقتی کودک شما بزرگ تر و راهی مدرسه می شود، 
 شــرایط تربیتی او وارد مرحله جدیدی می شــود. 
 مرحله ای که تا حدود زیــادی بعد اجتماعی نیز پیدا 
می کند و ملزومات رفتاری خاصی را نیز اقتضا می کند. 
یکی از مواردی که در این زمان پیش می آید، مربوط 
به مسائل مالی است. پول، نحوه دریافت و برنامه ریزی 
برای هزینه و پس انــداز آن، در همین ایام به کودک 
آموخته می شــود و پایه رفتارهای اقتصادی او در 
آینده را پی ریزی خواهد کرد. بنابراین درخصوص پول 

توجیبی چند نکته را باید در نظر داشت.

اقتصاد خانواده
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با این 5 پیشنهاد آشپزخانه کوچکتان را بزرگتر کنید
خوشبختانه خانم ها توجه زیادی به جزئیات دارند. همین صفت باعث می شود که در 
استفاده بهینه از فضا موفق تر باشند. به کارگیری این مزیت در رابطه با محیط منزل 
به خصوص آشپزخانه اهمیت بیشتری پیدا می کند. حال اگر آشپزخانه ما کوچک 
باشد کمی خالقیت و دقت را نیز باید چاشنی انتخابمان کنیم. در ادامه ترفندهایی را 
جهت بزرگتر شدن فضای آشپزخانه با شما درمیان می گذاریم پس با ما همراه باشید.

1. لوازم بزرگ آشپزخانه را توکار انتخاب کنید
بدون شک کاالهای بزرگ آشپزخانه از جمله هود، سینک ظرفشویی، اجاق و فر فضای زیادی 
در آشپزخانه اشــغال می کنند. پس در انتخاب و خرید آنها عالوه بر کارایی ابعاد را نیز در نظر 
داشته باشید. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم که از مدلهای توکار جهت اشغال فضای کمتر 

استفاده کنید.
2.به داخل کابینت ها نظم دهید

برقراری نظم در آشپزخانه هایی با مساحت کم نسبت به مدل های متوسط و بزرگ از اهمیت 

باالتری برخوردار است. زیرا یک بی نظمی کوچک کافیســت تا کار کردن برای کدبانو سخت 
شود. از طرفی استفاده از ارتفاع در فضای محدود نیز نکته  قابل توجهی است. پیشنهاد ما در این 
زمینه نصب سبدهای نظم دهنده یا ارگنایزرهایی است که تنوع باالیی به لحاظ سایزبندی دارند.

3.سطل زباله را از دید خارج کنید
با قرار دادن سطل زباله داخل کابینت فضای تردد بزرگتر خواهد شد. برای این منظور می توان از 
سطل های ریلی استفاده کرد. این مدل از سطل ها از نظر سایزبندی )کوچک، متوسط و بزرگ(، 
نحوه خروج )تاندم و معمولی( و تعداد مخزن ها )تک، دو، سه و چهار مخزنه( دارای تنوع هستند.

 4.از فضای دیوارها غافل نشوید!
 با کم شدن مســاحت آشــپزخانه باید نگاهمان را نیز دقیق تر کنیم. به عنوان مثال دیوار بین 
کابینت های باال )دیواری( و پایین )زمینی( محل مناسبی جهت آویزان کردن برخی از لوازم دم 
دستی است. پیشنهاد می کنیم یک لوله 100 یا 1۵0 سانتی خریداری کنید. سپس تجهیزاتی 

مانند جالیوانی، جااسکاچی، جا ادویه ای و جا قاشق چنگالی را از آن بیاویزید.
 5.آبچکان دیواری را از لیست خود خط بزنید

اگر آشپزخانه شما آبچکان دیواری دارد آن را بیرون 
آورده و یک تخته کف کابینت قرار دهید. با این 

کار یک کابینت به چیدمان آشــپزخانه شما 
اضافه خواهد شد. برای شستشوی ظروف نیز 
یکی از مدل های آبچکان روی سینک، آویز یا 

تاشو را انتخاب و خریداری کنید.
تصمیم نهایی

بدون شــک تصمیم گیری نهایی بــه بودجه 
و ســیلقه شــما بســتگی دارد. اما همــواره این 

نکته را بــه خاطر داشــته باشــید که آشــپزخانه 
مکانی پرکاربرد اســت که نقــش مهمی در منــزل دارد. 

 پس ابعاد آن کوچک یا بزرگ بــرای چیدمان نیاز به زمان و جســتجو خواهیم
 داشت. 
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Iranian researchers have 
successfully conducted 
the final tests of Nahid-1 
telecommunication satellite, 
says the ICT minister.“The 
final tests of Nahid-1 have 
been accomplished,” Iran's 
Minister of Communications 
and Information Technology 
Mohammad-Javad Azari-
Jahromi wrote on Twitter late 
Tuesday.
Describing the test as a “beautiful 
achievement”, Jahromi 
highlighted, “No stop on the 

path to development!”Earlier, 
the director of Iranian Space 
Research Center (ISRC) Hossein 
Samimi said just one step has 
remained for launching Nahid-1 
satellite.He noted that Nahid-1 
project will be finalized and the 
satellite will be delivered for 
launching.Nahid-1, which means 
“Venus” in Persian, is a Low-Earth 
orbit communications micro-
class satellite, designed and 
developed by ISA in cooperation 
with the Iranian Space Research 
Center. 

First gasoline 
cargo to be 
offered at 
IRENEX on 
Wednesday

The National 
Iranian Oil 
P r o d u c t s 
D i s t r i b u t i o n 
C o m p a n y 
(NIOPDC) will 
offer 10,000 
tons of gasoline 
produced in 
Iran’s Persian 
Gulf Star Refinery 
(PGSR) at the 
i n t e r n a t i o n a l 
ring of Iran 
Energy Exchange 
(IRENEX) on 
Wednesday, IRIB 
reported.
This is the first 
gasoline cargo 
that will be 
offered at the 
energy exchange. 
The base price for 
each ton at this 
offering is set at 
$581.
The minimum 
amount of sales 
will be 1,000 
metric tons and 
the purchased 
product is going 
to be delivered at 
the PGSR storage 
in southern Iran.
As decided at 
IRENEX, the 
applicants have 
to initially pay 
10 percent of 
the value of the 
contract in rials 
or other foreign 
currencies and in 
case their bidding 
is accepted they 
must pay the rest 
to receive the 
purchased cargo.
The buyer 
company will also 
be required to pay 
for loading and 
unloading costs 
at the source of 
delivery.
According to 
the Managing 
Director of 
IRENEX Ali 
H o s s e i n i , 
A f g h a n i s t a n 
is the export 
destination for 
the 10,000-ton 
cargo of the first 
offering.
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Nahid1- telecommunication satellite 
passes final tests: ICT minister

By Haniyeh Sadat 
Prices started 
their incremental 
growth after 
almost two years of 
economic stability 
under JCPOA 

implementation.
As the economic index 
which is more tangible to 
common people, inflation 
rate plays a vital role among 
other economic indices due 
to its influence on people’s 
livelihood.
Along with the common 
people stand the Iranian 
business activists, producers 
and investors. Those whose 
businesses were tied with 
fluctuating forex rates and 
their impact on imports of 
raw materials and could 
not have a clear vision of the 
market's future to make safe 
investments.
No one can deny the positive 
correlation between forex 
rates and the inflation index 
in Iran, the two go hand-in-
hand in this country.
During the past one or 
two months, forex rates 
have cooled down. Dollar 
exchange rate stepped down 
to 118,000 rials in July from 
its previous level hovering 
around 144,000 rials in late 
March and the market seems 
to be experiencing a stable 
condition but is not highly 
predictable yet. 
The Governor of the Central 
Bank of Iran Abdolnaser 
Hemmati has repeatedly 
announced that the CBI has 
a good control over forex 
market and bubble of forex 
rates is getting smaller. "The 
illusion about any instability 
or inflation in domestic 
foreign exchange market, 
which was constantly spoken 

of, is broken for the nth time 
by the CBI management," 
Hemmati said on April 24.
Regarding the mentioned 
direct correlation between 
forex rates, Iranians expect 
inflation to warm down, 
too. ‘Now, it is time for the 
inflation rate to start its 
downward trend,’ people 
expect.
But nothing is yet felt at 
supermarkets, chain stores, 
bazzars, etc. Some not 
remarkable and periodic 
reduction in prices of cars 
and housing units have 
occurred recently but the 
markets are facing a kind of 
recession. 
Additionally, based on 
the latest report of the 
Statistical Center of Iran 
(SCI), consumer inflation 
registered a year-on-year 
increase of 48 percent in the 
Iranian month ending July 
22 compared with the similar 
month last year. The overall 
Consumer Price Index (using 
the Iranian year to March 
2017 as the base year) stood 
at 179.7 in the fourth month 
of the Iranian year, indicating 
a 2.8 percent rise compared 
with the previous month. The 
goods and services CPI in the 
12-month period ending July 
22 increased by 40.4 percent 
compared with last year’s 
corresponding period. SCI 
had put the inflation rate for 
the preceding Iranian month, 
which ended on June 21 at 
37.6 percent. 

What is going on then?
As a matter of fact, 
inflationary impacts of forex 
rates growth show their face 
very soon but the reverse 
process is a lazy to get started 
i.e. prices are more inclined 
to move on an uprising trend.
Mehr news agency 
conducted an interview with 
Dr. Bahamn Arman, Iranian 
economist and a university 
professor to get a better view 
over the issue.
Minimizing the role of all the 
governments in determining 
forex rates, Arman said 
that in Iran, for years the 
economists have required 
administrations to modify 
inflation rate based on real 
forex rates but due to political 
issues the idea has been 
rejected. “However, in some 
specific periods, inflation 
rate sprang forward and 
skyrocketed to modify itself 
in accordance with real forex 
rates,” he said. Inflation’s 
jump in the past year can be 
explained, accordingly, and 
due to the political conditions 
of the country in the said 
time, he added.
Dr. Bahman Arman
The Iranian economist also 
referred to the role of the 
international investment 
banks in designating forex 
rates and prices of oil and 
commodities besides 
capital markets all across 
the globe, which operate 
under political demands 
of their governments. In 

better words, working 
under their governments’ 
political demand, the global 
investment banks control 
flow of money across the 
world. “In my opinion, what is 
going on in Iran, in particular 
the story about the forex 
rates, is comprehensively 
an international political 
trend which goes along 
with domestic economic 
structure of the country,” 
he elaborated. “The put 
embargo on exports of 
Iranian oil and other types 
of the imposed sanctions on 
the country’s economy, those 
which restrict Iran’s relations 
with international banks or 
financial markets are all parts 
of the same puzzle,” he added.
“A mixture of both political 
and economic factors is 
affecting Iran,” Arman said.
In Arman’s idea, the inflated 
forex rates should not be 
considered as a means to 
blame administration since, 
with previous modified forex 
rates, imports of various 
kinds of products were 
economical while producing 
them domestically was a 
costly procedure and non-
economical. “The unreal 
and modified forex rates had 
made Iran a safe haven for 
importers and smugglers of 
the basic goods such as sugar, 
vegetable oil, and wheat 
putting a heavy burden on 
the shoulders of domestic 
producers” the Iranian 
economist said.  

Iran to Remove 4 Zeros 
from Currency
The Iranian cabinet passed a motion on 
Wednesday to lop off four zeros from the 
national currency, rial.
Governor of the Central Bank of Iran 
Abdonnaser Hemmati is going to provide 
more details of the administration’s decision 
to slash four zeros from rial.
In August 2018, Hemmati unveiled a new 
package of regulations on foreign currency 
trade which lifted a ban on the activity of 
money exchange markets.
In December 2016, Iranian President Hassan 
Rouhani’s cabinet had approved a motion 
put forward by the Central Bank to change 
the national currency from rial to toman, 
leading to a ten-fold decrease in banknote 
denomination, but it did not follow up the 
matter.
Toman has been long used as the unofficial 
unit of money in Iran, while rial and dinar have 
been the country’s formal currency and non-
decimal currency, respectively.
Rial came into being in 1798 as a coin worth 
1,250 dinars.

China, US Officials 
Meet for Trade Talks in 
Shanghai
 Top US and Chinese trade officials met in 
Shanghai on Wednesday for talks in a bid 
to end a year-long trade war, despite low 
expectations for progress and combative 
remarks from US President Donald Trump.
As US Trade Representative Robert Lighthizer 
and Treasury Secretary Steven Mnuchin 
landed in the Chinese commercial hub on 
Tuesday, Trump accused Beijing on Twitter 
of stalling, and warned of a worse outcome for 
China if it continued to do so.
This week’s meetings, the first in-person trade 
talks since a G-20 truce last month, come as an 
official survey showed China’s factory activity 
shrank for the third month in a row in July, 
underlining the growing strains placed on 
the world’s second-biggest economy by the 
trade war.
Vice Premier Liu He met and shook hands 
with Lighthizer and Mnuchin at Shanghai’s 
Xijiao State Guest Hotel in front of media 
on Wednesday morning ahead of the day’s 
negotiations, but the officials did not make any 
public remarks.
The trade row has dragged on for more than a 
year, with the world’s two largest economies 
slapping billions of dollars of tariffs on each 
other’s imports, disrupting global supply 
chains and shaking financial markets.
The Shanghai talks were expected to centre 
on “goodwill” gestures, such as Chinese 
commitments to purchase US agricultural 
commodities and steps by the United States 
to ease some sanctions on Chinese telecoms 
equipment giant Huawei Technologies, a 
person familiar with the discussions told 
Reuters earlier.
Trump had said on Twitter that China 
appeared to be backing off on a pledge to buy 
US farm goods, and he warned that if China 
stalled in the hope that he wouldn’t win re-
election in the November 2020 US presidential 
contest, the outcome will be worse for China.
 “The problem with them waiting ... Is that if & 
when I win, the deal that they get will be much 
tougher than what we are negotiating now ... 
or no deal at all,” Trump said.

Inflation rate (the increase in consumer 
prices besides those of the producer), 
as one the main economic indices, has 
skyrocketed during the past recent 
year, i.e. as of the US withdrawal from 
the JCPOA, May 2018 ,8. 

May Iranian economy resuscitate from 
doldrums

news

Additionally, 
based on the 
latest report of 
the Statistical 
Center of Iran 
(SCI), consumer 
inflation 
registered a 
year-on-year 
increase of 48 
percent in the 
Iranian month 
ending July 
22 compared 
with the similar 
month last year. 
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 Iran Urges EU to Fulfill 
JCPOA Commitments
 The presidents of Iran and France discussed a 
range of bilateral and international issues, with 
the Iranian president renewing the call on the 
European parties to the 2015 nuclear deal to 
honor their commitments and take steps for 
normalizing Iran’s banking and oil relations.
In a telephone conversation with his French 
counterpart Emmanuel Macron on Tuesday, 
Iranian President Hassan Rouhani said the 
goal of the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) is to normalize Iran's economic 
relations with other countries.
"Unfortunately, despite Iran's full compliance 
with its commitments, only a small part of Iran's 
economic interests has been met, and after the 
withdrawal of the United States, not only have 
we not seen any serious action by Europe in 
this regard, but some European companies left 
Iran following the US' unilateral sanctions,” 
the president’s official website quoted him as 
saying.
Denouncing the inhumane US economic 
terrorism, Rouhani said, "Iran's full compliance 
with its commitments under the JCPOA while 
the other side does not do so is not acceptable 
for the Iranian nation."He also pointed to the 
tension-generating policies of the US in the 
region and its negative impacts on the security 
and stability of regional and international 
relations, saying, "The Islamic Republic of Iran 
has always been the main provider of freedom 
and security of navigation in the Persian Gulf, 
Strait of Hormuz and Sea of Oman, and will 
continue to play this role."
Rouhani also described the normalization of 
Iran's banking and oil relations as a primary 
step for teh JCPOA parties, stressing, "Allocation 
of a credit line by Europe in this regard can be 
a good start.""The more time passes and Iran 
takes next steps (to reduce commitments), 
the harder it will be for both sides to return 
to the starting point," he said, adding that, 
unfortunately, Europe has missed a lot of 
opportunities in the past year for living up to its 
commitments and cooperating with Iran."As we 
have repeatedly stated, Iran's move to reduce its 
JCPOA commitments so far could be returned 
to its previous state very fast if Iran's economic 
interests are met," Rouhani underlined.
The Iranian president also said that the US will 
not benefit from its hostile acts against Tehran 
and the continuation of the current trend will be 
a lose-lose situation for everyone.
"Iran has not begun any tension in the region 
and will not do so, but it will defend its interests 
against any tension creation powerfully," he 
added.Appreciating the French president's 
efforts to resolve the tensions, Rouhani said, 
"Iran always welcomes any initiative aimed 
at achieving fair solutions and constructive 
dialogue."

US' economic terrorism anti-human: 
President Rouhani

Speaking by telephone with 
the President of France 
Emmanuel Macron late 
on Tuesday, Dr. Hassan 
Rouhani referred to the goal 
of the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) 

as normalizing Iran's economic 
relations with other countries.
He stated, "Unfortunately, despite 
Iran's full compliance with its 
commitments, only a small part 
of Iran's economic interests were 
met, and after the withdrawal of the 
United States, we have not only not 
seen any serious action by Europe in 
this regard, but also some European 
companies left Iran following US' 
unilateral sanctions".
Describing the United States' 
economic terrorism anti-human, 
he said, "Iran's full compliance with 
its commitments under the JCPOA 
while the other side does not do 
so is not acceptable for the Iranian 
nation".
He went on to refer to tension-
generating policies of the US in the 
region and its negative impacts 
on security and stability of extra-
regional and international relations, 
saying, "The Islamic Republic of Iran 
has always been the main provider of 
freedom and security of navigation 
in the Persian Gulf, the Strait of 
Hormuz and the Sea of Oman, and it 

will continue to play this role".
Dr. Rouhani also described 
normalization of Iran's banking 
and oil relations as the first step and 
added, "Allocation of a credit line by 
Europe in this regard can be a good 
start".
"The more time passes and Iran 
takes the next steps, the harder it 
will be for both sides to return to the 
beginning point," he said, adding that 
unfortunately, Europe has missed a 
lot of opportunities in the past year 
for living up its commitments and 
cooperating with Iran.
President Rouhani added, "As we 
have repeatedly stated, Iran's move 
to reduce its JCPOA commitments 
so far is able to return to its previous 
state very fast if Iran's economic 
interests are met".
The United States will not benefit 
from its hostile acts against Iran, and 
the continuation of this trend will 
be lose-lose situation for everyone, 
said the President adding, "Iran has 
not begun any tension in the region 
and will not do so, but it will defend 

its interests against any tension 
creation powerfully".
Appreciating the French President's 
efforts for resolving issues, he said, 
"Iran always welcomes any initiative 
aimed at achieving fair solutions and 
constructive dialogue".
During the same phone call, 
President Emmanuel Macron of 
France said, "France will do its best 
to make sure that Iran enjoys its 
interests under the JCPOA, and 
to normalize Tehran's economic 
relations with other countries".
France is seeking solutions to 
establish economic relations with 
Iran despite US sanctions, he said, 
adding, "Iran-France relations have 
always been based on mutual trust 
and we believe that today, we need 
to attempt to pass these conditions".
 Macron went on to describe US 
sanctions against Iran unilateral 
and unacceptable, saying, "We need 
to have more cooperation in finding 
proper, fair solutions to easing 
regional tensions until we reach 
desired results".

President of the Islamic Republic of Iran stated that 
Europe has missed many opportunities for living up 
to its commitments and cooperation with Iran, saying, 
"Normalization of Iran's banking and oil relations 
is the first step of commitments Iran expects from 
Europe".
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U.S. to renew sanctions waivers 
for five Iran nuclear programs: 
Washington Post
The United States is set to announce this week it will renew 
sanctions waivers for five Iran nuclear programs that 
allow Russia, China and European countries to continue 
civilian nuclear cooperation with Iran, the Washington Post 
reported on Tuesday.
President Donald Trump, in an Oval Office meeting last 
week, sided with Treasury Secretary Steven Mnuchin 
who argued for renewing the waivers over objections by 
Secretary of State Mike Pompeo and national security 

adviser John Bolton, the Post said.
Mnuchin “argued to Trump that if the sanctions were not 
again waived as required by law by Aug. 1, the United States 
would have to sanction Russian, Chinese and European 
firms that are involved in projects inside Iran that were 
established as part of the 2015 nuclear deal,” the Post said, 
citing six unnamed officials.
A State Department spokesman declined to comment to 
Reuters.
Pompeo in May extended five of seven sanctions waivers for 
90 days. The waivers allow work at Iran’s Bushehr nuclear 
plant, the Fordow enrichment facility, the Arak nuclear 
complex and the Tehran Research Reactor.

Trump abandoned the 2015 
nuclear agreement with 
Iran and six world powers 
last year, arguing that he 
wanted a bigger deal that 
not only limited Iran’s 
atomic work but also 
reined in its support for 
proxies in Syria, Iraq, Yemen 
and Lebanon, and curbed its 
ballistic missile program. Trump 
tightened sanctions on Iran in May to 
try to choke off its oil exports.

"The more time 
passes and Iran 
takes the next steps, 
the harder it will 
be for both sides 
to return to the 
beginning point," 
he said, adding 
that unfortunately, 
Europe has 
missed a lot of 
opportunities 
in the past year 
for living up its 
commitments and 
cooperating with 
Iran.
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Germany Says 'Very 
Skeptical' about US Mission 
for Strait of Hormuz
Germany’s Vice-Chancellor and Finance Minister Olaf 
Scholz said on Wednesday he was very skeptical about a 
request by the United States to join a military mission for 
the Strait of Hormuz.
The United States has proposed stepping up efforts to 
safeguard the Strait of Hormuz in the Persian Gulf, at a 
time of heightened tension between  Washington and 
Tehran. About a fifth of the world’s oil passes through the 
strait.
The US had formally asked Germany to join France and 
Britain in a mission to secure the strait, the US embassy in 
Berlin said on Tuesday.

“I’m very skeptical about that, and I think that’s a 
skepticism that many others share,” Scholz told ZDF 
television, according to Reuters.
Scholz said it was important to avoid a military escalation 
in the region and that such a mission carried the risk of 
being dragged into an even bigger conflict.
“That’s why I think this is not a good idea,” he said.
There is considerable opposition among Scholz’s Social 
Democrats (SPD), junior partners in Chancellor Angela 
Merkel’s ruling coalition, to getting involved in a US-led 
mission.
Asked whether the coalition parties shared the same view 
on the US request, Scholz said, “Yes, that’s my impression.”
Washington has lately adopted a quasi-warlike posture 
against Tehran, and intensified its provocative military 
moves in the Middle East, among them the June 20 

incursion of 
advanced US-made RQ-4 Global 

Hawk into Iranian airspace over territorial waters off the 
coastal province of Hormozgan.
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Iran, Russia 
cop. to boost 
security of intl. 
waters: navy 
admiral
Iranian navy Admiral 
Parviz Salimi Panah 
said maritime 
c o o p e r a t i o n 
between Iran 
and Russia will 
increase security in 
international waters.
“Maritime security 
is very important 
in economic and 
strategic matters, 
and countries 
that are genuinely 
interested in 
maritime security 
will have a major 
impact on world 
peace,” the Iranian 
navy Admiral Parviz 
Salimi Panah said in 
a radio interview on 
Tuesday.
He noted that 
establishing a 
safe waterway is 
significant for global 
trade, adding “Iran 
and Russia are 
seeking measures to 
increase security for 
shipping lines.”
The navy admiral 
stressed that 
maritime security 
requires a collective 
approach, adding 
“the closer countries 
bring themselves 
to this approach 
and contribute to 
maritime security, 
the more effective 
it will be; hence, 
Russia's presence 
will certainly be very 
effective.”
On Monday, Iran and 
Russia, for the first 
time in the history 
of their relations, 
signed an agreement 
on maritime defense 
cooperation. The 
agreement was 
signed between 
Commander of 
the Iranian Army's 
Navy Rear Admiral 
Hossein Khanzadi 
and Russian Navy's 
C o m m a n d e r - i n -
Chief, Admiral 
Nikolai Yevmenov.
The two sides also 
highlighted the 
need for preserving 
the security of the 
Caspian Sea through 
collective efforts of 
all littoral states.
Khanzadi had also 
announced earlier 
an agreement for 
joint naval exercises 
between Iranian 
and Russian forces 
in the Indian Ocean, 
Arabian Sea, the 
Strait of Hormuz and 
the Persian Gulf.

Iran
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Iran Intelligence Forces 
Smash Network of 
Currency Offenders
 Iranian Intelligence Minister Seyed 
Mahmoud Alavi said the country’s 
security forces have identified and 
busted a network of currency offenders 
in the southern province of Hormozgan.
In remarks on Tuesday night, Alavi said 
the intelligence forces of Hormozgan 
Province have smashed the network 
involved in illegal currency exchange 
activities.He said the offenders have 
registered or rented a number of 
commercial companies during the years 

between 2016 and 2018 and after paying 
huge amounts of bribes, they registered 
the imports of basic commodities to 
receive more than $250 million at a rate 
of 42,000 rials from different banks.
The network has allocated a small 
portion of the foreign currency to the 
imported commodities and has acquired 
hundreds of billions of rials illegally, 
according to the minister. Since late 
August 2018, the Iranian Judiciary has 
held public trials of individuals involved 
in major economic corruption cases.The 
names of defendants were made public 
after Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei permitted 

the head of the Judiciary to take special 
measures in order to confront economic 
corruption and called for “swift and just” 
legal action against financial crimes.
Earlier, the Leader described “outright 
and unequivocal” treatment of economic 
corruption as one of the Judiciary’s 
major duties, stressing that confronting 
economic corrupts must be decisive and 
effective.The Leader urged the Judiciary 
to fully inform people about its measures 
to tackle economic corruption, saying the 
judicial system should let people realize 
the authenticity of its anti-corruption 
measures and turn the threats into 
opportunities.



INSTEX can’t function on US orders, stresses Zarif
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said the trade mechanism ‘INSTEX’ 
must be regarded as a European measure and cannot be effective if it caters 
to US’ orders.Speaking to reporters on the sidelines of a cabinet meeting 
on Wednesday, Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said EU’s trade 
mechanism for Iran, dubbed ‘INSTEX’, is still in its preliminary stages and has yet 
to become operational. He stressed that once operational, the mechanism must 
cover Iran’s oil revenues, and not to become an instrument to cater to US’ orders.
“INSTEX is an instrument for the implementation of Europe’s commitments, 
especially after the US’ withdrawal from the nuclear deal,” said Zarif. “It is obvious that t h e 
mechanism cannot work according to US’ approval. It needs to be regarded as a European measure. Europe 
needs to show the courage to comply with its commitments not to cater to US’ orders. 

Former German 
Ambassador to the 
Islamic Republic of 
Iran and new head of 
EU’s Trade Mechanism 
with Iran dubbed 
“INSTEX” Bernd Erbel 
said that European 
Union (EU) must take 
practical measures 
to save Iran’s nuclear 
deal known as Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).
He made the remarks 
on Wed. in an exclusive 
interview with KenFM, 
an independent 
German internet 
journalism portal, 
and expounded his 
viewpoints on Iran 
and ways of Europe’s 
cooperation and 
interaction to settling 
tensions in the region.
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Morning call to prayer : 
04:45:38  
Noon call to prayer : 
13:09:42   
Evening call to prayer: 
20:21:04  
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Once the tigers were 
predicted to soon become 
extinct in the world if 
effective conservation 
measures are not deployed, 
July 29 was observed as a 
day dedicated to awareness 

and support worldwide to conserve 
the tigers whose population dropped 
dramatically to less than 4,000 
individuals in the wild.
Caspian tiger’s roar has not been 
heard for years
Once upon a time, the Caspian tiger 
(Panthera tigris virgata) ranged from 
eastern Turkey through the southern 
Caspian region of northern Iran to the 
forested areas in Afghanistan, and 
northwestern China.
Since the beginning of 19th century, 
the Caspian tiger was rapidly losing 
ground to humankind, thus it was 
deprived of its habitat and prey 
and soon became a beast in its own 
territory, so conflicts started to hunt 
them down as a menace to human 
settlements.
Therefore, in the mid-20th century, 
their population whose genetic 
roots spanned over a million years 
started to shrink sharply, and finally 
vanished by the 1950s.
Although, there are reports of the 
last remaining Caspian tiger which 
was shot in Golestan National Park in 
1953, five years later, some claimed 

that a tiger has been spotted in 
Golestan area.
The Department of Environment’s 
experts have tried to find evidence 
of Caspian tiger existence searching 
their previous habitats for several 
years in the early 1970s, but not a 
single sign has been found.
Caspian tigers had been protected 
since 1957, with heavy fines for 
shooting, but it was too late for the 
majestic cat to make a recovery. 
Excessive hunting, poaching, habitat 
fragmentation, food shortages, 
poisoning and trapping wiped out 
the valuable species. 
An old picture of Caspian tiger in Iran
Initial attempts to bring back 
formidable tigers
In the Iranian calendar year 1389 
(March 2009- March 2010), two 
Siberian tigers were sent to Iran 
from Russia in exchange of two 
Persian Leopards; aiming to restore 
the Caspian tiger generation in 
the country, but after a while the 
male one died due to an outbreak 
of glanders (an infectious disease 
occurs primarily by ingestion of 
contaminated food or water).
The female tiger was quarantined 
for five years on the charge of being 
infected with the virus, but with 
the help of wildlife enthusiasts and 
the DOE after undergoing several 
medical tests, the animal was then 
moved to a suitable place in Tehran 
Zoo.
DNA tests added a spark of hope to 
the sad story
Although, 8 subspecies of tigers have 
been identified, in 2004 scientists 
revised the known classification to 
five subspecies from those previously 
identified, as they had been from 
a genetic standpoint that were 
separated by humans after years.
Lately, researchers and studies 
proposed that restoring the lost cats 

is possible, as the Siberian or Amur 
tiger show genetic kinship to the 
Caspian, because they once ruled 
from Caspian Sea's south shore to the 
forest areas of China and Korea, north 
to the forested edges of Siberia, while 
human cleaved their territory in two, 
separating the Caspian tiger from the 
Siberian.
But the question come up that 
whether the current nature of Iran 
has the capacity to accept and remain 
such an enormous species? And is 
it possible to revive a species which 
once gone extinct in the same region?
How Caspian tiger faded away in 
Iran?
Kaveh Feizollahi, a zoologist and an 
expert in the field of tigers, told IRNA 
that “tigers are flexible species which 
can adopt to a wide range of habitat 
and climate conditions, from the 
tropical regions of Asia to the ever-
snowy areas of Siberia. 
On the other hand, their reproductive 
rate is relatively high and the gap 
between the regenerations is short; 
it can change its hunting technique 
depending on the prey and habitat. 
However, some of its features 
have made it vulnerable to human 
development in West Asia.
The first feature of tigers which 
caused them to disappear was tiger's 
dependence on the water resources 
and its presence near river basins, 
lake edges and sea shores, where 
the highest concentration of human 
population exists and the conflicts 
pushed them toward extinction.
The second one is related to the prey, 
the natural prey they mainly fed 
on was deer, and they attracted to 
northern Iran probably because of 
the good population of red deer and 
roe deer.
However, with population of deer 
declined, the tiger was inevitably 
feeding on the wild boar, which has 

severe population fluctuations and 
is a temporary source of food.
The third item is hunting, tiger 
hunting intensified during their 
final periods living in Iran, due to 
the reduction of prey and hunting 
livestock. 
Tiger cubs were also captured for 
illegal trade, in addition, land use 
changes, superstitions and using 
their organs in traditional medicine 
were among the other factors 
eradicated tigers.”
Is it possible to bring back the 
vanished Caspian tiger?
Feizollahi went on to say that “the 
word "possibility" is usually used in 
two distinct meanings; if the word 
means the possibility of a theoretical 
and scientific idea in an ideal setting, 
then the answer is yes. 
But it is very unlikely, as it is used in its 
daily sense, according to the records 
and conditions of the country's 
wildlife. 
Assuming that the word "possibility" 
has been used in the first sense, it 
should be said that before any 
such project is started, a feasibility 
study must first be prepared. 
However, such a report was not 
prepared till December 2010, 
when the DOE representatives 
went to St. Petersburg to attend the 
international tiger conservation 
forum.”
“Certainly, there is no proper habitat 
for tiger in Iran. If there are intentions 
to revive the tiger population in Iran, 
or, in other words, to ensure a stable 
population of it, a natural habitat 
must be prepared, including, good 
vegetation cover, clean water and 
enough bait.
Before restoring the Caspian tiger 
in the country, other species of red 
and roe deer must be increased; for 
example, 20 tigers in a hypothetical 
area may need a population of 10,000 

large mammals, which may take 
several years to expand. 
After that, the tigers must gradually 
enter the prepared area; If there is no 
wild tiger, the tigers kept in captivity 
should be used as a parent and re-
wild their cubs. 
The whole process is very difficult, 
costly, and time consuming.
What the DOE did, the transfer of 
two Siberian tigers from a Russia to 
a wildlife park in Iran has nothing to 
do with a conservation program,” he 
explained.
He went on to add that to start 
conservation process, one should 
initially notice the reason behind 
Caspian tiger reintroduction 
in Iran; merely restoring an 
extinct species out of curiosity or 
enthusiasm toward history, or using 
a flag species to attract people's 
attention and support, while playing 
the international role of Iran in 
protecting global biodiversity.
Why conservation of tigers is 
important?
“In fact, saving the tiger from 
extinction and maintaining its 
habitat is the biggest concern of 
the international community for 
the conservation of biodiversity, 
because if we cannot save a precious 
and flexible specie like tiger from 
extinction, there is no hope to save the 
more unknown species that do not 
attract attention, and the world will 
be depopulated of animals.
According to an article released in 
2010, the cost of protecting each wild 
tiger was estimated at $10,000 per 
year, while the price of a tiger skin on 
the smuggling market is twice that. 
This will require an annual budget 
of $40 million to protect tigers in 
the world. One of the conservation 
activists pointed out that the budget 
in global economy is less than a drop 
of water,” he concluded.

Can Iran get 2nd chance at extraordinary long-extinct Caspian tiger?

The outstanding Caspian tigers once roamed over most 
of northern provinces of Iran, have gone extinct half 
a century ago, but recent studies show that tigers can 
make a comeback using the Siberian tiger subspecies, 
which detected genetic similarities with the Caspian 
tiger. But here the question arises that can Iran get a 
second chance to return the big cats and not lose them 
again?

The first feature 
of tigers which 
caused them to 
disappear was 
tiger's dependence 
on the water 
resources and its 
presence near river 
basins, lake edges 
and sea shores, 
where the highest 
concentration of 
human population 
exists and the 
conflicts pushed 
them toward 
extinction.
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صداى مردم چادگان را به گوش مسئوالن برسانید
فرماندار چادگان گفت: صدا و سیما باید با تولید برنامه هاى پرمحتوا صداى مردم چادگان را به گوش مسئوالن 
برساند. عباس توکلى در جلسه کارگروه اجتماعى فرهنگى، اظهار کرد: از خانواده بزرگ صدا و سیما مى خواهیم 

مشکالت مناطق محروم چادگان را در رسانه ملى منعکس کنند.
وى گفت: على رغم این که شهرستان در کنار بزرگ ترین مخزن آبى استان قرار دارد روستاهاى بى شمارى هستند 

که در کل شبانه روز فقط 4 ساعت آب آشامیدنى دارند.
توکلى نامناسب بودن آب آشامیدنى در بعضى نقاط را قابل قبول ندانست و افزود: منعکس کردن این مشکالت در 

رسانه ملى قطعاً مى تواند بخشى از آن ها را مرتفع کند.
فرماندار چادگان ارتقاء تجهیزات فنى صداوسیما به خصوص در مناطق روستایى، را خواستار شد و گفت: رفع مشکل قطعى آب 

در نقاط شهرى، تولید برنامه هاى مختلف به خصوص در حوزه گردشگرى و تجهیز کردن دفتر خبرى به امکانات مناسب بخشى از این 
مشکالت است، امیدواریم با تدابیر و اقداماتى که انجام مى شود در آینده نزدیک این موارد مرتفع شود .

همچنین بهرام عبدالحسینى- مدیرکل صدا و سیماى مرکز اصفهان گفت:  این واقعاً عدالت نیست که روستاهاى مجاور زاینده رود حتى آب 
آشامیدنى نداشته باشند که به جد این مورد در دستور کار این سازمان تا حصول نتیجه قرار خواهد گرفت.

5میلیون مشمول هنوز شماره شبا نداده اند
مشاور رئیس کل سازمان خصوصى سازى با تشریح آخرین وضعیت سود سهام عدالت سال مالى 97 گفت: 

5 میلیون مشمول سهام عدالت که در قید حیات هستند هنوز شماره شباى بانکى خود را اعالم نکرده اند.
بر اساس آمار، از 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت 2.2 میلیون نفر تا آن تاریخ متوفا شده بودند و 47 
میلیون نفر مشمول ســهام عدالت در قید حیات بودند و ظرف حدود سه سال گذشته که طرح واریز سود 

سهام عدالت اجرا شد، حدود 300 هزار نفر جدید از مشــموالن نیز فوت کردند که تاکنون در مجموع 2.5 
میلیون مشمول سهام عدالت فوت شده اند. سید جعفر سبحانى در خصوص سود سهام عدالت سال مالى 97، 

اظهار داشت: محل تأمین سود سهام عدالت از سود تعلق گرفته به 49 شرکت سرمایه پذیر است که زمان برگزارى 
مجامع این شرکت ها معموالً متفاوت است. سبحانى گفت: با این حال بر اساس ارزیابى هاى صورت گرفته مى توان گفت که 

سود سهام عدالت سال مالى 97 از سال هاى 95 و 96 بیشتر خواهد بود.  وى همچنین در ادامه با بیان اینکه از سود سهام عدالت مربوط به سال 
مالى 96 جامانده اى نداریم، اظهار داشت: منتهى 5 میلیون نفر مشمول زنده سهام عدالت هنوز براى اعالم شماره شباى شماره حساب بانکى خود 
مراجعه نکرده و شماره شبا ندادند که از این عده درخواست مى شود براى گرفتن سود سال 95 و 96 سهام عدالت به سامانه سهام عدالت به نشانى

 https://www.samanese.ir/ مراجعه کنند و بعد از راستى آزمایى شماره شباى آنها سود سهام عدالت به تدریج واریز مى شود.
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به اعتقاد همتى، 
اصالح نرخ برابرى 
پول ملى از طریق 

حذف صفرها وجهه 
پول ملى را در صحنه 

بین المللى ارتقا 
مى بخشد.
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فعاالن بازار: گرانى هاى یکى 
دو روز اخیر منطق اقتصادى 

ندارد
سایت هاى آگهى، به 
قیمت  خودرو شوك 

وارد کردند

بازگشت قیمت ها به سایت ها بار 
دیگر بازار خودرو را تکان داد.

رشد یک تا 5 میلیونى قیمت ها، 
طى دیروز و امروز، به گفته اهالى 
بازار هیچ مبناى اقتصادى خاصى 
را دارا نبوده اســت.برخى فعاالن 
بازار دلیل عمده رشد قیمت ها را 
روانى مى دانند و معتقدند تحت 
تاثیر بازگشت قیمت ها و آزادى 
عمل آگهى دهنــدگان، چنین 

اتفاقى رخ داده است.
 پیــش از ایــن درج قیمــت بر 
اگهى هاى خودروى نو و دســت 
دوم در سایت هاى خرید و فروش 
ممنوع اعالم شــده بــود. رئیس 
مرکز مبــارزه با جرایــم ملى و 
سازمان یافته پلیس فتا گفته بود: 
حذف قیمت هاى بــازار خودرو 
و مســکن توســط پلیس فتا به 
مدیران ســایت هاى واسط ابالغ 
شد. این اقدام با هدف پیشگیرى 
از افزایــش شــدید قیمت ها در 
بخش مســکن و خودرو صورت 
گرفت اما در ســه ماه گذشــته، 
قیمت ها در بازار با نوســان روبرو 
شــد اما کاهــش مــورد انتظار 

مشتریان محقق نشده است.
 از دو روز گذشــته که سایت ها 
درج قیمت بر اگهى هاى مسکن و 
خودرو را از سر گرفته اند، افزایش 
محسوس قیمت در بازار خودرو 
رخ داده است. یکى از فعاالن بازار 
در این خصوص بــه خبرنگار ما 
گفــت: اتفاقى کــه رخ داده این 
است که قیمت ها در بازار بسیار 
کمتر از قیمت هاى درج شده بر 

اگهى هاست.
به عنوان مثال پژو 207 دنده اى 
از 116 میلیون تومــان به 121 
میلیون تومان رســیده اســت. 
قیمت پــژو 207 اتوماتیک نیز 
از 158 میلیون تومــان به 163 
میلیون تومان رســید. سمند ال 
ایکس نیز امروز 77 میلیون تومان 
آگهى شد اما دیروز 74.5 میلیون 

تومان قیمت خورد. 
 وى گفــت: نتیجه ایــن اتفاق 
افزایــش قیمت واقعــى خودرو 
نیســت بلکه این وضعیت سبب 
مى شود افکار عمومى با هیجان 
و فشار روبرو شوند و اگر تقاضایى 
براى خرید داشــته باشند تحت 
تاثیر این جو آن را بــه بازار وارد 

نکنند.

   پاى فروش اقســاطى به 
سایت ها باز شد

در عین حال رکود شــدید خرید 
و فروش در بازار خودرو ســبب 
شده اســت آگهى هاى متعددى 
براى فروش اقســاطى خودروها 
منتشر شود. فروش خودرو با یک 
سوم تا دو ســوم قیمت نهایى به 
صورت پیــش پرداخت و تحویل 
چک براى اقســاط بعدى،برخى 
آگهى دهندگان مدعى بودند که 
به تعداد باال خــودرو در اختیار 
دارند و ایــن خودروهــا نیز در 
پارکینگ هــاى سرپوشــیده و 
اســتاندارد نگهدارى مى شــود.
دارا بودن چــک کارمندى یکى 
از مهمترین شروط براى تحویل 
خودرو در این قالب بود و ســند 
زدن نیز به پس از پایان اقساط از 
سوى اگه دهندگان موکول شده 
اســت.به نظر مى رسد کسادى 
بازار ســرمایه گذاران را راضى به 
معامله اقساطى خودروها با هدف 
بازگرداندن سرمایه ها کرده است. 
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باالخره دولت براى حذف 
«صفر» از پول ملى تصمیم 
گرفت. در تازه ترین تصمیم 
دولت، کلیات الیحه حذف 
4 صفر از پول ملى تصویب 
شد. اگرچه این الیحه تنها 
در دولت مصوب شده و باید 
براى نهایى شدن در مجلس نیز به تصویب 
برسد و پس از آن در دستور کار قرار گیرد.

البتــه دولت در آذرماه ســال گذشــته 
اعــالم کــرده بــود: «هیــات دولت در 
جلســه خود به ریاســت حجت االسالم 
روحانى، رییس جمهور،  به ادامه بررسى 
پیشــنهادهاى کارگروه منتخب درباره 
«الیحه بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران»  پرداخت و مواد دیگرى از این الیحه 
را به تصویب رساند.  براساس موادى از این 
الیحه که به تصویب هیات وزیران رسید، 
واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال 

 تعیین شد.»
براساس طرح پیشــنهادى بانک مرکزى 
که در دولت به تصویب رسیده، واحد پولى 
ملى جدید تحت عنوان «تومان» تعریف 

مى شود که هر «تومان» معادل 10 هزار 
ریال فعلى و 100 ریال جدید خواهد بود.

   4 صفر از پول ملى چگونه حذف 
مى شود؟

عبدالناصر همتى، رییس کل بانک مرکزى 
دیروز در حاشیه جلســه هیات دولت از 
تصمیم دولت درباره حذف 4 صفر از پول 
ملى خبر داد و اعالم کرد: «جزییات بیشتر 
این طرح از سوى سخنگوى دولت تشریح 
خواهد شــد.» بر این اساس، على ربیعى، 
سخنگوى دولت گفت: «در جلسه امروز 
هیات دولت، کلیــات الیحه حذف چهار 
صفر از پول ملى در دولت تصویب شد.» 
وى با بیان این که جزییات این الیحه در 
جلسات آتى دولت بررسى مى شود، عنوان 
کرد: «سعى مى کنیم الیحه را با دوفوریت 

به مجلس ارسال کنیم.»
اواسط دى ماه ســال گذشته رییس کل 
بانک مرکزى از تقدیم الیحه حذف 4 صفر 
از پول به دولت خبر داده و اعالم کرده بود: 
«امیدوارم هر چه ســریع تر این مهم به 

نتیجه برسد.»
عبدالناصر همتى، صیانت از سپرده هاى 
مردم و ثبات بازار پول را مهم ترین دغدغه 
بانک مرکزى دانســته و تاکید کرده بود 
که «این امر، اصــل مهم بانک مرکزى در 

پیشبرد طرح اصالح نظام بانکى است.»
وى همچنین در نشست با نمایندگان عضو 
فراکسیون والیى مجلس عنوان کرده بود: 

«در نظر داریم چهار صفر را از پول حذف 
کنیم  که باید هر چــه زودتر این تصمیم 
گرفته و انجام شود. حذف چهار صفر به این 
معنا است که به جاى 10 هزار تومان گفته 

شود 10 تومان.»
پس از آن، همتى بالفاصله با انتشار مطلبى 
در صفحه شــخصى خود در اینستاگرام 
نوشت: «الیحه حذف 4صفر پول ملى را به 
دولت ارائه کرده ام و با توجه به عرف چند 
ده سال گذشته بین مردم پیشنهاد شده 
هر ده هزار ریال فعلــى معادل یک تومان 
و هر تومان معادل 100 ریال جدید باشد. 
امیدوارم با تصویب دولت و تایید مجلس 

محترم اقدامات اجرایى آن را آغاز کنیم.»
رییس کل بانک مرکــزى همچنین در 
اینســتاگرام خود، درباره فرآیند زمانى 
اجراى این طرح گفت: «یک فرآیند زمان بر 
به لحاظ حقوقى و فنــى دارد و برمبناى 
برآورد کارشناسان ما اجراى آن نزدیک دو 

سال طول مى کشد.»
همتى البته تصریح کرد که «این اقدام کنار 
سایر اقدامات اساسى بانک مرکزى براى 
اصالح نظام بانکى و به کارگیرى ابزارهاى 
نوین سیاست هاى پولى و شیوه هاى جدید 
و کارآمد نظارت بــر بانک ها خواهد بود و 
عملیاتى شدن آن عمال متأخر بر اصالحات 

بانکى خواهد بود.»
رئیس شوراى پول و اعتبار درباره سازوکار 
ورود اسکناس هاى جدید به جامعه و حذف 
اسکناس هاى قدیمى نیز متذکر شد: «بعد 

از قانونى شدن، پول هاى جدید به تدریج و 
با جایگزینى آنها با اسکناس هاى فرسوده 
قبلى وارد چرخه مى شــوند و هزینه آن 
قابل مقایســه با هزینه چاپ حجم زیاد 

اسکناس هاى فعلى نخواهد بود.»
به اعتقاد همتى، «اصالح نرخ برابرى پول 
ملى از طریق حذف صفرها وجهه پول ملى 
را در صحنه بین المللى ارتقا مى بخشد و 
اقدامى است که در بسیارى از کشورها کنار 
سایر اقدامات، سرآغازى براى اصالحات 

جدى اقتصادى است.»

   خوب و بد حذف صفر از پول
حذف صفر از پول ملى کشورها نخستین 
بار پس از پایان جنگ جهانى دوم و تورم 
باالى آلمان غربى تجربه شد که چاپ مارك 
جدید را به دنبال داشت. پس از آن به ویژه از 
دهه 60 و 70 میالدى به این سو این عمل 

بارها و بارها در کشورهاى مختلف که اکثرا 
کشورهاى در حال توسعه بودند، به اجرا 
درآمد. در مجموع کشورهایى که داراى 
تورم باالیى هستند، براى تسهیل مبادالت 
پولى و کاهش هزینه هاى چاپ اقدام به این 
کار کرده اند؛ هرچند که برخى از آنها موفق 
نبوده اند. در واقع حذف صفر از پول ملى 
تاثیرى در شاخص هاى اقتصادى کشور 
ندارد و به طور عمده جنبــه روانى دارد. با 
وجود این به اعتقاد کارشناسان حذف صفر 
آخرین حلقه پروژه اصالح و تقویت پول 
ملى محسوب مى شود. به معناى دیگر، در 
صورتى که کشورها همزمان سیاست هاى 
ضدتورمى و اصالح سیاست هاى پولى را 
انجام دهند، این اقدام مى تواند آثار مثبتى 

به همراه داشته باشد.
البته حذف صفر از پــول ملى درکاهش 
هزینه ها نیز تاثیر مثبتى دارد. براین اساس 

نقل و انتقال آســان تر پول و کاســتن از 
مخاطرات آن در حجم کالن، سادگى در 
مبادالت و نگهدارى ســاده تر حساب ها، 
ترازنامه ها، صرفه جویى در هزینه هاى چاپ 
اسکناس، صرفه جویى در وقت نیروهاى 
انسانى و هزینه هاى معامالتى در مسائل 
مالى کشور، اثرات مثبت روانى در جامعه 
(افزایش اعتماد مردم) مهم ترین این مزایا 

هستند. 
البته این کار هزینه هایى نیز به دنبال دارد. 
در صورتى که صفرها حذف شود، باید تمام 
اسکناس و مســکوکاتى که هم اکنون در 
جریان است، در یک دوره زمانى مشخص 
جمع آورى و امحا شود. طبق اعالم بانک 
مرکزى در پایان سال 97 میزان اسکناس 
و مسکوك در دست اشخاص به عدد 57 
هزار و 750 میلیارد تومان رسیده بوده که 

امحا و چاپ دوباره آن هزینه باالیى دارد.

دیدگاه کارشناسان درباره مصوبه جدید هیات دولت؛   

اگر صفرها بروند، حال اقتصاد خوب مى شود؟
برخى کارشناسان اقتصادى درباره حذف 4 صفر از پول 
ملى معتقدند «زمان مناسب این کار، هنگامى است که 
به ثبات اقتصادى برسیم که متاسفانه هنوز این اتفاق 

نیفتاده و روز به روز ارزش پول ملى پایین تر مى آید.»

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه بنائی علی آبادي به شناســنامه شماره 1250364442به 
شرح دادخواست به کالسه 685/98 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شهال مظلوم دیزچه به 
شماره شناسنامه 1297  در تاریخ 1397/7/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-  علیرضا 
بنائی علی آبادي فرزند حسنعلی ش ش 515 همسر متوفی 2- فاطمه 
بنائی علی آبادي فرزند علیرضا ش ش 1250364442، 3- فائزه بنائی 
علی آبادي ش ش 1250141303  فرزند علیرضا همگی فرزندان متوفی 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه 
نزد او باشد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان 

شناسه: 549269

آگهی
شماره پرونده: 594/97 شماره دادنامه: 174/98 بتاریخ 98/3/3 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه 13 شوراي حل اختالف کاشان به تصدي امضاء 
کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی 
شــورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختعم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. راي قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست ســعید قاري فینی فرزند عباس به طرفیت 1- سیدمجید 
حســینی فرزند ســیدمصطفی 2- ســید حمیدرضا جعفري قمصري 
3- محمد سعادتی فرزند علی اکبر به خواســته الزام به تنظیم و انتقال 
ســند رســمی یک دســتگاه خودرو پیکان پژو 206 مدل 1381 رنگ 
 10FSE24047480 مشکی شماره شاسی 81625034 شماره موتور
شماره پالك 53 ایران 674 هـ 13 بعالوه خسارات دادرسی شورا پس از 
بررسی محتویات پرونده شامل تصویر بیع نامه عادي فی مابین خواهان و 
سیدمجید حسینی و کارت وسیله نقلیه و بیمه نامه شخص ثالث خودرو و 
اظهارات محمد سعادتی مالک رسمی خودرو نیز اظهارات خوانده ردیف 
اول در شورا و پاسخ استعالمات راهور مورخ 81/1/18 دعوي خواهان را 
وارد دانسته است و به استناد مواد 1257 و 1258 قانون مدنی و 194 و 
198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده محمد سعادتی به 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند رسمی خودرو 
موصوف به نام خواهــان صادر می نماید و در خصــوص دعوي خواهان 
بطرفیت دیگر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به اســتناد بند 4 ماده 
84 قانون اخیر قرار رد دعوا صادر می گردد و در خصوص مطالبه خسارات 
دادرسی به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی حکم به بی حقی خواهان صادر 
شود راي صادره نسبت به حمیدرضا جعفري قمصري غیابی بوده ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شورا و راي صادره مجموعا ظرف 
20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی کاشان می باشد. 

قاضی شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف کاشان شناسه: 549214

آگهی
شماره پرونده: 790/97 شماره دادنامه: 1127/97 بتاریخ 97/9/22 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم شوراي حل اختالف کاشان به تصدي 
امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. 
قاضی شــورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختعم رسیدگی را اعالم 
و بشــرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. راي قاضی شــورا: در 
خصوص دعوي آقاي مبین مروي فرزند اسماعیل به طرفیت آقاي محمد 
پرویزي به خواسته مطالبه مبلغ 85/900/000 ریال بابت خسارت وارده 
به خودرو تریلی به شماره انتظامی 156 ع 26 ایران 68 به علت تصادف 
شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارك ارائه شده نظریه افسر 
کاردان فنی تصادفات ناظــر بر تعیین خوانده به عنــوان مقصر و اینکه 
نظریه مذکور مصون از تعرض مانده و با عنایت به ادله ارائه شده و نظریه 
کارشناس در تعیین میزان خسارت و حضور خوانده در جلسه رسیدگی 

واقعی و اینکه دفاعیات و ایرادات موثر و قابل خدشــه اي در قبال دعوي 
خواهان ارائه ننموده است فلذا قاضی شورا توجها به نظریه مشورتی اعضا 
محترم حل اختالف دعوي خواهان را ثابت تشــخیص و مستندا به ماده 
328 از قانون مدنی و مواد 198، 519، 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه 
هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 1 و 2  از قانون مسئولیت مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 85/900/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ هزینه دادرسی - کارشناسی وفق مقررات 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/7/3 وفق شاخص 
اعالمی از سوي بانک مرکزي که حین االجرا از سوي دایره اجرا محاسبه 
و تعیین خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. راي صادره 
حضوري و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی شهرستان کاشان می باشد. قاضی شعبه 3 حقوقی شوراي حل 

اختالف کاشان  شناسه: 549250

آگهی حصر وراثت
آقاي احسان شکریزبه شناسنامه شماره 373 شرح دادخواست به کالسه 
688 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه خانم کمان ساز به شماره شناسنامه 1269  در 
تاریخ 1397/12/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  طاهره شکرریز فرزند رحمت اله 
ش ش 8283، 2- صدیقه شکرریز فرزند رحمت اله ش ش 691، 3- زهرا 
شکرریز فرزند رحمت اله ش ش 2599، 4- علی شکرریز فرزند رحمت اله 
ش ش 858، 5- احسان شکرریز فرزند رحمت اله ش ش 373، 6- حسن 
شکرریز فرزند رحمت اله ش ش 325، 7- محسن شکرریز فرزند رحمت 
اله ش ش 34 فرزندان متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشــد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم 

شوراي حل اختالف کاشان شناسه: 551121

آگهی حصر وراثت
آقاي اردشیر جهانگیري سربیشه به شناســنامه شماره 12755 شرح 
دادخواست به کالسه 686 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی جان جهانگیري سربیشه 
به شماره شناسنامه 687  در تاریخ 98/1/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-  شازاده 
عسگري فرزند مرادعلی ش ش 906 همسر متوفی 2- بهروز جهانگیري 
سربیشــه فرزند علی جــان ش ش 192380604، 3- پویا جهانگیري 
سربیشه فرزند علی جان ش ش 4210242381، 4- فرهاد جهانگیري 
سربیشه فرزند علی جان ش ش 4210101044، 5- کریم جهانگیري 
سربیشــه فرزند علی جان ش ش 12561، 6- اســماعیل جهانگیري 
سربیشه فرزند علی جان ش ش 6605، 7- منوچهر جهانگیري سربیشه 
فرزند علی جان ش ش 1603، 8- اردشــیر جهانگیري سربیشه فرزند 
علی جان ش ش 12755، 9- حجت اله جهانگیري سربیشه فرزند علی 
جان ش ش 1219، 10- مجید جهانگیري سربیشــه فرزند علی جان 
ش ش 1218 فرزندان متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشــد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم 

شوراي حل اختالف کاشان شناسه: 551108

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان قاسم رومی فوالدوندي فرزند روزعلی دادخواستی 
به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت محمد جهانگیري سربیشه فرزند 
عباس به دادگســتري کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه چهارم 
دادگاه حقوقی به کالســه 971227 ثبت و براي روز 98/6/21 ساعت 

10:00 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبردگان ابالغ می گردد که در 
وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان می توانند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر دادگاه مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده 
در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. مدیر دفتر 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کاشان شناسه: 551129

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان محمد حاجی هاشمی ورنوسفادرانی دادخواستی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو زانتیا به شماره انتظامی ایران 
53-899 د 33 مقوم به 170/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات 
قانونی و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند یا محضر 
دادگاه به طرفیت آقاي جواد شــیرازي فرزند اکبر به دادگستري کاشان 
تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 8 دادگاه حقوقی به کالسه 89/98 ثبت و 
براي روز 98/7/29 ساعت 12:00 ظهر جهت استماع شهادت شهود وقت 
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده 
لذا به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در 
امور مدنی مراتب به نامبردگان ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه 
دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان می توانند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه 
نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محســوب شده در صورت عدم 
حضور دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. مدیر دفتر شعبه هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی کاشان شناسه: 551119

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالســه پرونده : 257_98 ش 3 ح وقت رســیدگی :  98/6/13 ساعت 
17 خواهان:  علیرضا عابدي  خوانده :  قیس زاینده رود  فرزند عبدالرزاق    
آدرس : مجهول المکان  خواســته :  الزام به انتقال خواهان دادخواستی 

تســلیم دادگاههاي عمومی نموده که جهت رســیدگی به شعبه سوم 
حقوقی شــوراي حل اختالف برخوار ارجاع گردیده و وقت رســیدگی 
تعیین شــده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دســتور شــورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشــار آگهی می شــود . تا خوانده 
از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر شــورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رســیدگی حضور بهم رســاند چنانچه 
بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شــود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 
ده روز است.  مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف برخوار

 شناسه :   550808

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 989210211951066-98/4/23 نظر به اینکه سند مالکیت 
یک باب خانه پالك ثبتی 2119 فرعــی از 3385 اصلی واقع در جندق 
بخش 6 ذیل ثبت 1000 در صفحه 364 دفتر 7 امالك به نام محمدعلی 
آزادي فرزند ابوالقاسم ســابقه ثبت دارد اینک نامبرده با ارائه یک برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود آن به گواهی دفترخانه 287 
خور و بیابانک رسیده مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
از بین رفته است و درخواســت صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق 
را نموده لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصلسند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خور و بیابانک  

شناسه: 535121
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دوم آن که براى انتشــار 
آن صاحب کســب و کار 
هزینه اى انجام نمى دهد 
و بدون اطــالع صاحب 
کسب و کار در حال انتشار 
است و نکته ى سوم این 
که سرعت انتشار آن باال 
است ! البته باید بدانید که این بازاریابى 
دهان به دهان مى تواند جنبه ى منفى هم 
داشته باشد ! یعنى مشتریانتان از کسب 
و کار شــما بد بگویند، که در آن صورت 
احتماالً باید با کسب و کارتان خداحافظى 
کنید. این نکته را هم فراموش نکنید که 
مشــتریان مهمترین نیروى محرکه ى 

ایجاد بازاریابى دهان به دهان است.
مردم عاشق حرف زدن و تقسیم نظراتشان 
هســتند. آن ها همچنین دوست دارند 
که دربــاره  دیگــران و ایده هاى جدید 
حرف بزنند. همینطور در مورد چیزهاى 
خریدنى، از کاالهــاى بانمک و خنده دار 
گرفته تا چیزهایى کــه چندان هیجان 

انگیز نیستند.
قبال درباره  بازاریابى شرکت به شرکت و 
شرکت به مشترى شنیده اید. بازاریابى 
شــفاهى به مردم واقعى که با هم حرف 
مى زنند- مشترى به مشترى – مربوط 

مى شود.
بازاریابى شفاهى در واقع نوعى سرویس 
دهى به مشتریان است که باعث میشود 
آن ها در مورد شما به دوستانشان توصیه 
کنند. همچنین دربــاره کاالهاى فوق 
العاده اى است که مردم دوست دارند آن ها 

را به دیگران هم نشان بدهند.
هیچ چیز قابل مقایســه با این نیست که 
کاالیى آن قدر خالص و جالب ارائه کنید 
که مردم نتوانند از حرف زدن درباره آن 
خوددارى کنند و هیچ چیــز بهتر از این 
نیست که مشــتریان، حمایت از کاال یا 
شرکت موردعالقه شــان را وظیفه  خود 

بدانند.
 

چهار قانون بازاریابى شفاهى
 

  قانون اول: جلب توجه کنید
هیچ کس دربــاره  شــرکت ها، کاالها و 
آگهى هاى معمولى و کســالت آور حرف 
نمى زند. اگر مى خواهیــد مردم راجع به 
شما حرف بزنند، باید یک کار جالب انجام 
دهید. اگر جالب نباشید، هرگز کسى یک 
دقیقه هم درباره  شــما مکالمه نخواهد 
کرد. کالم خود شما هم برنیامده، خاموش 
خواهد شد و بدون اینکه اثرى از آن باقى 

بماند، محو خواهد شد.
قبل از اینکه یک آگهى جدید ســفارش 
دهید یا یک محصول جدید عرضه کنید 
و یا یــک غذاى جدید به لیســت غذاى 
رســتورانتان اضافه کنیــد، از خودتان 
بپرسید: «آیا کســى در مورد این غذا به 

دوستانش چیزى خواهد گفت؟»
قبل از اینکــه آگهى و تبلیــغ دیگرى 
سفارش دهید، یک دقیقه تامل کنید. به 
این فکر کنید که چقدر پول صرف خواهید 
کرد. به این فکر کنید که شــما و هزاران 
نفر دیگر در سراسر دنیا، چندبار از مقابل 
صدها آگهى گذشته اید، بدون اینکه حتى 
متوجه آن ها بشــوید. پس آگهى جدید 
سفارش ندهید، مگر اینکه چیزى باشد 

که واقعا ارزش حرف زدن داشته باشد.

 
  قانون دوم: آن را آسان کنید

نقل کالمى، تنبل است. اگر مى خواهید به 
جایى برسید، باید آن را هل بدهید. براى 
این منظور، باید دو کار انجام دهید: یک 
پیام بسیار ســاده پیدا کنید و در انتشار 
آن به مردم کمک کنیــد. با یک جمله 
آسان که همه به راحتى آن را حفظ کنند، 
شروع کنید؛ مثل: «اینجا نان خامه اى تازه 
سرو مى شــود»، یا «در زمان انتظارتان 
براى میز خالى، نوشیدنى و خوراکى سرو 

مى کنیم».
 

  قانون سوم: مردم را راضى کنید
بهتریــن  رضایتمنــد،  مشــتریان 
تبلیغ کننــدگان براى شــما هســتند. 
خوشحالشــان کنید. کاالهاى جالب و 
خوش کیفیت درست کنید و خدمات و 
سرویس خوب ارائه دهید. براى مشتریان 
، تجربه اى به یادماندنى بسازید. مشکالت 
را حل کنید. در سرویس دهى سنگ تمام 
بگذارید و خالصه، کارى کنید که مردم 
را به هیجان بیاورید و در آن ها اشــتیاق 

سفارش به دوستانشان را برانگیزید.
اگر مردم شما را دوست داشته باشند، با 
دوستانشــان درباره  شما حرف خواهند 
زد. آن ها مى خواهند که دوستانشان هم 

از چیزى که شما عرضه مى کنید، لذت 
ببرند. از خوشــحال کردن مردم، بیشتر 
از هر روش دیگرى، نقل کالمى خواهید 

گرفت.
 

  قانون چهــارم: اعتماد و احترام 
کسب کنید

اگر مورد احترام نباشید، کالم مثبتى به 
دســت نخواهید آورد. هیچ کس درباره  
شرکتى که دوست ندارد یا به آن اعتماد 
ندارد، ســخن خوبى نخواهد گفت و به 
دوستانش معرفى نخواهد کرد، که مبادا 

شرمنده شود.
اصــول اخالقــى را درنظــر بگیرید. با 
مشتریان خوب رفتار کنید. با آن ها حرف 

بزنید و احتیاجاتشان را برآورده کنید.
کارى کنید کــه مردم با غــرور، تجربه  

کار یا معامله با شــما را براى هرکس که 
مى شناسند، تعریف کنند.

 
دالیلى که مردم را به حرف زدن 

ترغیب مى کند
 

  آن ها شما و کاالى شما را دوست 
دارند

مردم به این علت حرف مى زنند که شما 
کارى کرده یا چیزى فروخته اید که آن ها 
را به حرف زدن ترغیب کرده است. آن ها 
کاالهاى شما را دوســت دارند و از نحوه  
برخورد شما با مشتریان خوشحالند. شما 

یک کار جالب انجام داده اید.
اصل این است که به آن ها سوژه اى براى 
حرف زدن بدهید. شــما هرقدر جالب تر 

باشید، سخنگویان بیشتر به حرف زدن 
ترغیب خواهند شد. مشتریان بى دلیل 
به شــما عالقه مند، یا متنفــر ( یا داراى 

احساس خنثى) نخواهند شد.
اگر کاالهاى شما ارزش حرف زدن داشته 
باشند، توصیه  بیشــترى از جانب مردم 
خواهند گرفت. اگر کاالیتان را جنجالى تر 
بسازید، مستقیما وارد سوژه هاى بحث و 

گفتگوى مردم مى شود.
این که مى گوییم به مردم سوژه اى براى 
حرف زدن بدهید، یعنى اینکه در نحوه  
معرفى و ارائه  کاالها، خدمات و شرکتتان، 
نوآورى کنید. صرف وجود شرکت شما 
به تنهایى دلیلى بــراى حرف زدن مردم 

نیست.
حتى پورشورترین هواداران شما هم براى 
ادامه توجه و عالقــه، مرتب به چیزهاى 
جدید نیاز دارند. الزم نیست که همیشه به 
دنبال تدابیر هوشمندانه باشید. فقط باید 

سوژه را داغ نگه دارید.
 

  حرف زدن به آن ها احساس خوبى 
مى دهد

زمانى که به دیگــران توصیه مى کنیم 
چه چیزهایــى بخرند، درواقــع داریم 
معلوماتمــان را بــه رخ مى کشــیم. ما 
مى خواهیم هوشمند جلوه کنیم. بسیارى 
از مردم از اینکه در زمینه  مورد عالقه شان، 
متخصــص و صاحب نظر باشــند، لذت 

مى برند.
و حاال با وبالگ ها و جوامع مجازى، این 
نوع ارتبــاط کالمى به ســطح باالترى 
رسیده است. مردم در اینترنت معلومات 

خود را نشان مى دهند و با دیگران قسمت 
مى کنند.

برخــى از مــردم آن قــدر در مــورد 
دانسته هایشان اشتیاق دارند که دوست 
دارند دیگران را هم در این لذت، شریک 
کنند. آن ها از اینکه مــردم، نام تجارى 
درســتى را انتخاب نکرده اند و یا کاالى 
پست ترى را خریده اند، ناراحت مى شوند.

این ها همان افرادى هستند که وقتى شما 
در فروشگاهى مشغول خرید هستید، نزد 
شما مى آیند و به شما خرید کاالهایى را 
توصیه مى کنند که به عقیده شان، در دنیا 

بهترین هستند.
ســعى کنید ایــن قبیل مشــتریان را 
شناسایى کنید و با دادن خدماتى فراتر از 
سایر مشتریان آن ها را در حلقه خودى ها 

وارد کنید.

  احساس ارتباط با گروه
تمایل به عضویت در یــک گروه، یکى از 
قوى ترین احساسات بشــر است. ما به 
شدت خواهان داشتن ارتباط با دیگران 

هستیم.
زمانى که شــور و هیجانات خــود را با 
گروهى از افراد با سالیق مشترك، قسمت 
مى کنیم، به ما احســاس رضایت خاطر 
مى دهد. ما بــا افرادى کــه طرفدار تیم 
فوتبال یا گروه موسیقى موردعالقه مان 
هستند، احساس پیوند داریم و همین طور 
با کسانى که در انتخاب خودرو یا لباس با 
ما هم سلیقه هستند. باید کارى کنید که 
افراد احساس تمایز کنند، گویى عضوى 

از خانواده  شرکت هستند.

تمام چیزهایى که باید درباره بازاریابى شفاهى بدانید؛

مشترى را تبدیل به بازاریاب کنید

اگر مورد احترام 
نباشید، کالم مثبتى به 

دست نخواهید آورد. 
هیچ کس درباره  شرکتى 

که دوست ندارد یا به 
آن اعتماد ندارد، سخن 

خوبى نخواهد گفت و 
به دوستانش معرفى 

نخواهد کرد، که مبادا 
شرمنده شود.

بازاریابى شفاهى ، یا بازاریابى دهان به دهان ( Word Of Mouth ) از 
کاراترین انواع بازاریابى است. تحقیقات نشان داده است، مردم به 
نظرات و توصیه هاى شفاهى دوستان و آشنایان بیش از تبلیغات 
تجارى در رسانه ها توجه مى کنند. احتماالً شما هم این حقیقت 
را تایید خواهید نمود. به هر حال تبلیغات دهان به دهان از چند 
جهت حائز اهمیت است؛ اول آن که بیشتر مورد توجه مردم و 

شنونده آن قرار مى گیرد.

رئیس اتحادیه صنایع 
دستى اصفهان: 

استارت آپ ها در 
فروش صنایع دستى 

موفق هستند

رئیس اتحادیه صنایع دســتى 
اصفهان گفت: فــروش صنایع 
دستى در استارت آپ ها نسبت 
به فروشگاه هاى سنتى شرایط 

بهترى دارد.
 عباس شــیردل درباره اوضاع 
بازار صنایع دستى با بیان اینکه 
اکنون بهترین زمان براى سفر 
است، اما گرماى هوا باعث شده 
تا مسافرت ها به شدت کاهش 
یابد، گفت: صنف صنایع دستى 
با مشکالت بسیار زیادى  روبرو 
است، برخى کسبه میدان نقش 
جهان روزانه هیچ فروشى ندارند. 
امیدواریم تا پایان فصل و بهتر 
شدن هوا تعداد مسافران افزایش 
یابد و بــازار صنایــع نیز بهتر 

شود.
وى سپس با بیان اینکه «گرانى 
قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان 
را بسیار آزار مى دهد» اظهار کرد: 
گرانى مواد اولیه مشکل اصلى 
صنایع دستى است، قیمت مواد 
اولیه و فلزاتى چون مس و برنج 
افزایش زیادى داشته است؛ تمام 
مواد اولیه صنایع دستى در داخل 
کشور تولید شــده و هیچ کدام 
از آن ها وارداتى نیســت، اما باز 
هم شاهد گران شدن این مواد 
هستیم. به عنوان مثال قیمت 
مس از کیلویى 30 هزار تومان 
به 80 تا 100 هزار تومان رسیده 

است.
رئیس اتحادیه صنایع دســتى 
اصفهــان با اشــاره بــه ورود 
اســتارت آپ ها به بازار صنایع 
دستى تاکید کرد: شرکت هاى 
اســتارت آپى در بــازار صنایع 
دســتى فروش قابــل توجى 
دارند اما فروشــگاه هاى سنتى 
مشکالت زیادى در فروش دارند.

شیردل در پاسخ به سوالى مبنى 
بر برنامه هاى اتحادیه براى تغییر 
نگرش فروشــندگان ســنتى 
صنایع دستى گفت: کالس هاى 
آموزشى براى تمام فروشندگان 
برگزار شده تا بتوانند در فضاى 
مجازى کار خود را تبلیغ کنند 
و از این فضا براى بازاریابى کمک 

گیرند.
استان اصفهان یکى از بزرگترین 
مراکز تولید انواع مختلف صنایع 
دستى ایران محسوب مى شود. 
این اســتان از قدیم االیام مهد 
هنرهاى زیبا و صنایع ظریفه بوده 
اســت. تزئینات آجرى، کاشى 
کارى، گچ برى و انواع خط در آثار 
تاریخى اصفهان، از حدود قرن ها 
پیش تا دوره معاصر، بر اطراف و 
جوانب مناره ها و داخل و خارج 
مساجد، قصرها و هنرهاى زرى 
دوزى و قلم کارى، ترمه و نقره 
کارى و تذهیــب و تحریر انواع 
کتاب، قرآن و قطعات نگارگرى 
و نقاشــى جملگى به مرکزیت 
هنرى اصفهان گواهى مى دهند.
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پاویون استارت آپ هاى انرژى برپا مى شود
پاویون استارت آپ هاى حوزه انرژى با همکارى ستاد توسعه فناورى مرتبط در معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى در دومین نمایشگاه بین المللى صنعت گاز و اولین نمایشگاه صنایع پایین دستى نفت 

ایران، برپا مى شود. 
به گزارش ســتاد خبرى دومین نمایشــگاه بین المللى صنعت گاز ایــران IRGS2019، گردهمایى 

استارت آپ هاى انرژى و برگزارى نشســت هاى تخصصى، فرصتى مناسب براى معرفى توانمندى  هاى 
شتاب دهنده ها، عرضه تقاضاهاى صنعت گاز و نفت و همچنین تبادل اطالعات است.

برپایه این گزارش رویکرد دومین نمایشــگاه بین المللى صنعت گاز ایران، « توان ســاخت داخل، بومى سازى
 فناورى ها و همکارى هاى مشترك»  است که حضور استارت آپ ها با هر سه رکن رویکرد نمایشگاه،  تطابق دارد.

این گزارش مى افزاید استارت آپ هاى عالقه مند به حضور در نمایشگاه و نشست هاى تخصصى مى توانند مراتب را از طریق ستاد توسعه 
فناورى حوزه انرژى یا ستاد برگزارى نمایشگاه هماهنگ کنند. خاطر نشان مى شود دومین نمایشگاه بین المللى صنعت گاز ایران همزمان با 
اولین نمایشگاه بین المللى صنایع پایین دستى نفت ایران در تاریخ 5 تا 8 شهریورماه 98 در مرکز نمایشگاه هاى بین المللى شهر آفتاب برگزار

 مى شود و اطالعات تکمیلى از طریق gasshow.ir قابل مشاهده و دسترسى است.
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استارت آپ

حضور پر رنگ استارت آپ ها در صنعت نمایشگاهى

حسین زاده گفت: حضور استارت آپ ها و شرکت هاى دانش 
بنیان در صنعت نمایشگاهى کشور در سال جارى تقویت 

شده است.

 بهمن حسین زاده مدیر عامل شرکت نمایشــگاه بین المللى ایران در حاشیه نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللى صنعت ســاختمان در جمع خبرنگاران گفت: در این نمایشگاه 950 

شرکت داخلى و خارجى حضور دارند.

وى ادامه داد: 80 هزار متر مربع فضا در این نمایشگاه در اختیار شرکت هاى داخلى و 
خارجى ساختمان قرار دارد.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللى ایران با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ها سعى 
شده است عرصه براى ارائه نوآورى و دیدگاه هاى جدید متخصصان صنعت ساختمان 
فراهم باشد گفت: 95 درصد از مواد اولیه و یا محصوالت صنعت ساختمان در اختیار 
شرکت ها و تولید کنندگان داخلى است و ما در این نمایشگاه سعى کرده ایم از 120 
بازرگان و تجار جهت صادرات و یا واردات محصوالت صنعت ساختمان استفاده کنیم.

حســین زاده تصریح کرد: محصوالتى همچون ، سنگ هاى تزئینى، سیمان، درب و 
پنجره و فوالد در این نمایشگاه عرضه مى شوند که با صادرات این محصوالت مى توانیم 

زمینه هاى توسعه صنعت ساختمان را هم فراهم کنیم.
وى از حضور شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ ها در تمامى نمایشگاه هاى کشور 
خبر داد و گفت: خوشبختانه در یک سال گذشــته به حضور استارت آپ ها در تمامى 
نمایشــگاه هاى تخصصى و عمومى بها داده شده است و این اســتارت آپ ها در کنار 

دانشگاه ها هم مى توانند بیش از گذشته موفق باشند.
حسین زاده به استفاده از BTB و همچینین CTC در صنعت ساختمان اشاره کرده و گفت : 
عدم ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه باعث شــده که در چند سال گذشته نتوانیم به 
دستاورد هاى نوین دست یابیم، اما مى توان با اســتفاده از فرصت  نمایشگاه ها و استفاده از 

نوآورى ها نوین در این عرصه گام هاى بزرگى را برداریم.
مدیر عامل شرکت نمایشــگاه بین المللى ایران با اشــاره به اینکه تمامى نیاز هاى وارداتى 
کشور هاى همسایه بررسى شده است گفت: حضور کشور هاى مختلف در نمایشگاه ها و بررسى 

نیاز هاى آن ها زمینه ساز افزایش میزان صادرات محصوالت مى شود. به طور مثال ایران بسیارى 
از محصوالت تخصصى به ویژه در حوزه صنعت ساختمان را به کشور پاکستان صادر کرده و 

پاکستان یکى از کشور هاى هدف براى صادرات محصوالت است.
حسین زاده اظهار کرد: در نمایشگاه هاى تخصصى 200 تا 300 قرارداد با کشور هاى خارجى 

براى صادرات محصوالت داخلى منعقد شده است.
وى با اشاره به اینکه اتاق تعاون ایران مجرى تخصصى برگزارى نمایشگاه صنعت ساختمان 
است گفت: خوشبختانه اتاق تعاون هر ساله نمایشگاه را به صورت حرفه اى برگزار مى کند و با 
توجه به اینکه نمایشگاه صنعت ساختمان در ایران به عنوان یکى از برند هاى نمایشگاهى است 
و هر ساله شرکت هاى بسیار قوى و داخلى در آن حضور دارند توانسته با استفاده از مدیران 

جوان خود نمایشگاه را برگزار کند.
حسین زاده با اشاره به اینکه گره هاى صنعت و دانشــگاه باز نشده است گفت: دولتمردان، 
نمایندگان، صنعتگران و دانشگاهیان باید همواره به استفاده از فناورى هاى نوین و همچنین 

توانمندى هاى متخصصان جوان توجه کنند.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللى ایران ادامه داد: در صنعت نمایشگاه نوآورى هاى جدید 

مطرح کرده ایم و با ارائه محصوالت جدید سعى کرده ایم نیاز کشور را تامین کنیم.
وى گفت: با وجود آنکه ایران در تحریم است باید با استفاده از تولیدات داخلى خود بتوانیم 
تحریم هاى ظالمانه را دور بزنیم و با استفاده از توان و تولیدات نیرو هاى جوان مانع خروج ارز 

از کشور شویم.
وى بیان کرد: ساالنه 600 رویداد نمایشگاهى در کشور برگزار مى شود و باید هر ساله ارتباط 

تولید کنندگان و دانشگاهیان بیشتر از قبل شود.

حسین زاده گفت: حضور استارت آپ ها و شرکت هاى دانش 
بنیان در صنعت نمایشگاهى کشور در سال جارى تقویت 

وى ادامه داد: 
خارجى ساختمان قرار دارد.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللى ایران با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ها سعى 
شده است عرصه براى ارائه نوآورى و دیدگاه هاى جدید متخصصان صنعت ساختمان 

فراهم باشد گفت: 
شرکت ها و تولید کنندگان داخلى است و ما در این نمایشگاه سعى کرده ایم از 

بازرگان و تجار جهت صادرات و یا واردات محصوالت صنعت ساختمان استفاده کنیم.
حســین زاده تصریح کرد: محصوالتى همچون ، سنگ هاى تزئینى، سیمان، درب و 
پنجره و فوالد در این نمایشگاه عرضه مى شوند که با صادرات این محصوالت مى توانیم 

زمینه هاى توسعه صنعت ساختمان را هم فراهم کنیم.
وى از حضور شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ ها در تمامى نمایشگاه هاى کشور 
خبر داد و گفت: خوشبختانه در یک سال گذشــته به حضور استارت آپ ها در تمامى 
نمایشــگاه هاى تخصصى و عمومى بها داده شده است و این اســتارت آپ ها در کنار 

دانشگاه ها هم مى توانند بیش از گذشته موفق باشند.
حسین زاده به استفاده از 

عدم ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه باعث شــده که در چند سال گذشته نتوانیم به 
دستاورد هاى نوین دست یابیم، اما مى توان با اســتفاده از فرصت  نمایشگاه ها و استفاده از 

حسین زاده گفت: حضور استارت آپ ها و شرکت هاى دانش حسین زاده گفت: حضور استارت آپ ها و شرکت هاى دانش 

شده است عرصه براى ارائه نوآورى و دیدگاه هاى جدید متخصصان صنعت ساختمان 
فراهم باشد گفت: 

شرکت ها و تولید کنندگان داخلى است و ما در این نمایشگاه سعى کرده ایم از 
بازرگان و تجار جهت صادرات و یا واردات محصوالت صنعت ساختمان استفاده کنیم.

حســین زاده تصریح کرد: محصوالتى همچون ، سنگ هاى تزئینى، سیمان، درب و 
پنجره و فوالد در این نمایشگاه عرضه مى شوند که با صادرات این محصوالت مى توانیم 

زمینه هاى توسعه صنعت ساختمان را هم فراهم کنیم.
وى از حضور شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ ها در تمامى نمایشگاه هاى کشور 
خبر داد و گفت: خوشبختانه در یک سال گذشــته به حضور استارت آپ ها در تمامى 
نمایشــگاه هاى تخصصى و عمومى بها داده شده است و این اســتارت آپ ها در کنار 

دانشگاه ها هم مى توانند بیش از گذشته موفق باشند.
فصل اقتصاد

گــــــزارش

بازاریابى شفاهى در واقع نوعى 
سرویس دهى به مشتریان 

است که باعث مى شود آن ها در 
مورد شما به دوستانشان توصیه 
کنند. همچنین درباره کاالهاى 

فوق العاده اى است که مردم 
دوست دارند آن ها را به دیگران 

هم نشان بدهند.
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