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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانه های مسافربری اصفهان در جمع خبرنگاران مطرح کرد:   

ایجاد فضای مناسب، خالق و پویا درپایانه ها

به یمن روز ازدواج؛

الگوی زندگیمان را 
با هدفمان همرنگ 

کنیم
دین مبین اسالم برای الگوبرداری 
تمامــی مراحــل زندگــی را با 
نمونــه های توحیــدی و کامل 
در خود جــای داده اســت. در 
عبادت،معاشرت،کســب رزق 
حالل و حتی ازدواج می توان به 
نمونه های عینی در تاریخ اسالم 
رجوع کرد و از آنها درس گرفت. 
ازدواج آسمانی حضرت علی )ع( و 
حضرت فاطمه)س( از بزرگترین 
مصادیق یک الگوی دینی برای 

پیوندی مبارک است. 
ازدواج امری الهی اســت  از آن 
 رو کــه   طبع و غریــزه، »زوج« 
می خواهــد، روان پــر تالطم، 
 »همسر« می طلبد و روح بی قرار،

 بدون »او« احســاس نقصان و 
کمبود می کند. خداوند هر یک 
را بدون دیگری نمی پســندد. از 
همین رو ، پیامبر صلی اهلل علیه وآله 
»ازدواج« را ســنت خویش و راه 
رسیدن به رضای الهی و صیانت 
بخشیدن به نیمی از دین معرفی 

می کند. ...        1۷ شرکت در ترمینال کاوه، 1۵ شرکت در ترمینال صفه، ۷ شرکت در ترمینال زاینده رود، ۶ شرکت در ترمینال جی و یک شرکت در ترمینال صمدیه فعال هستند.
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بازار طال و سکه 98/5/10 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,044,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,123,0004,192,000جدید

2,248,0002,298,000نیم سکه

1,449,0001,499,000ربع سکه

969,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,756,8001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18404,900406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24539,900543,300 عیار

شهردار اصفهان:

جشنواره فیلم های کودک و 
نوجوان نقش بسزایی در توسعه 

گردشگری دارد
شهردار اصفهان گفت:جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودک و نوجوان نه تنها در شکوفایی 
استعدادهای هنرمندان، فیلم نویسان و بازیگران 
بلکه در توسعه گردشــگری این استان و کشور 

نقش بسزایی دارد.
قــدرت اهلل نــوروزی با اشــاره بــه برگزاری 
 ســی و دومیــن جشــنواره بیــن المللــی 
فیلم های کودک و نوجــوان در اصفهان افزود: 
این جشنواره از ابعاد مختلف قابل بررسی است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به این رویداد 
فرهنگی بیان کرد: حضور  بیش از ۴۰ کشــور 
جهان در این جشنواره نشان دهنده اثربخشی 

مهمی در حوزه گردشگری است....
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

کسب و کار

۶0 درصد اراضی زراعی اصفهان بیمه کشاورزی نیست
حوادث طبیعی ساالنه میلیاردها تومان به 
همه بخش ها به ویژه کشاورزی خسارت 
وارد می کند ولی در اســتان اصفهان بر 
اساس آمار موجود ۶0 درصد اراضی زیر پوشش بیمه نیستند 
که تحقق این امر مهم نیازمند فرهنگ سازی و آگاهی بخشی 

است.

بیمه بخش کشاورزی می تواند مشکالت کشاورزان در مراحل کشت، 
تولید و برداشت محصوالت ناشــی از خشکسالی ، سرما، یخبندان و 
گرمازدگی و وقوع بالیای طبیعی نظیر ســیل، طوفان و تگرگ را به 

حداقل برساند.
در حالی که سال گذشته حدود ۵۵ هزار هکتار از اراضی زراعی استان 
اصفهان زیرپوشش بیمه بود این میزان در سال جاری به حدود ۹۰ 
هزار هکتار افزایش یافت اما همچنــان درصد زیادی از این اراضی و 

محصوالت آن بیمه نیست.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، با اشاره به اینکه ۷۸ 
محصول زراعی و باغی در استان زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار دارد، 
گفت: در زمان حاضر حدود ۹۰ هزار هکتار از اراضی زراعی معادل ۴۰ 

درصد زیر پوشش بیمه است.
منصور شیشــه فروش روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: سطح 
باغ های زیر پوشش بیمه در اســتان نیز ۲۷ هزار هکتار و معادل ۵۰ 

درصد آنهاست.
وی با بیان اینکه زیر پوشــش بیمه قرار گرفتن محصوالت در همه 
بخش های کشاورزی برای اطمینان از جبران خسارت مورد تاکید 
مسئوالن و کارشناسان است، تصریح کرد: در زمینه طیور این پوشش 

در استان ۱۰۰ درصد و برای حدود ۶۸ میلیون قطعه است.
شیشــه فروش، میزان زیر پوشــش بیمه بودن دام سبک در استان 
اصفهان را سه درصد و برای حدود ۱۰۶ هزار راس دام اعالم و اضافه 

کرد: این موضوع برای دام سنگین وضعیت بهتری دارد و معادل ۶۰ 
درصد برای حدود ۸۷ هزار راس است.

وی تاکید کرد: اگر همه این دام ها زیر پوشــش بیمه قرار بگیرند در 
زمان شیوع بیماری یا حوادث مختلف، خســارات بهره برداران کم 

می شود.
وی با اشاره به اینکه حدود پنج هزار و ۱۸۰ کندوی زنبور عسل نیز 
زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته 
در مجموع ۵۶۰ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان از محل صندوق 

بیمه کشاورزی پرداخت شد.
در کشور حدود ۱۵ میلیون هکتار اراضی زراعی وجود دارد که بنا بر 

آخرین آمار، ۳.۵ میلیون هکتار آن زیر پوشش بیمه است.
بدلیل کمبود منابع آبی در زمان حاضر از حــدود ۵۴۶ هزار هکتار 
اراضی کشاورزی استان اصفهان، حدود ۲۰۰ هزار هکتار زیر کشت 

زراعی می رود.
اصفهان در تولید گل شب بو، پیاز، سیب زمینی مینی تیوبر، گوشت 
بوقلمون، شیر خام، گوشــت مرغ، ماهیان زینتی و گرمابی و جوجه 
بومی، گاوداری صنعتی و مبارزه با ِســن گندم رتبه نخســت کشور 

را دارد. 

اخبار اصفهان
گــــــزارش

وی افزود: همه جای ایران 
سرای من اســت و به واقع 
بایــد اینگونه باشــد. ایران 
کشوری کهن است که مردم 
همچنان به تاریخ گذشــته 
خود می اندیشند و افتخار 
می کنند و تــا آنجا عالقه 
دارند که حتی شــعرهای شعرای هزاران 
سال پیش خود را می توانند بخوانند و به 
ذهن بسپارند این درحالی است که در دنیا 

چنین چیزی کمتر وجود دارد.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
ادامه داد: کشــور ایران علــی رغم همه 
فرازها و نشــیب ها به تاریخ خود افتخار 
می کند. ملت ایران هنوز یکپارچه است و 
 وحدت و یگانگی در میان همه آنها وجود

 دارد. 
در تمام شهرها و روستاهای کشور شهید 
داده ایم و این نشــان می دهــد هنگام 
مشــکالتی مثل جنگ، مردم چگونه در 

کنار هم می ایستند.
معین تصریح کرد: همدلی میراثی کهن و 
گرانبها است. در سیل اخیر جدا از حضور 
افراد و مقامات، مردم نشان دادند همدلی 
وجود دارد و به موقع مردم ایران پشتیبان 

یکدیگر خواهند بود. 
وی با بیــان اینکه میان مــردم اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد 

همدلی وجود دارد و همــه مردم، ادامه 
داد: بنیان استان خوزستان و شهر اهواز و 
بنیان شهر اصفهان، رودخانه بوده است و 
این نشان می دهد هر دو شهر برای آب تا 
چه اندازه اهمیت و ارزش قائل هستند و 
خوزستان هم مثل اصفهان از تاریخ کهنی 

برخوردار است. 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید 
کرد: امروز شــهر اصفهان میزبان تعداد 
زیادی از مــردم چهارمحال و بختیاری و 
خوزستان اســت و این کنار هم زندگی 
کردن اقوام در اصفهان نشــان می دهد 

که قطعا همدلی در میان آنها وجود دارد. 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه 
داد: آب مهمترین ابزار توســعه اســت، 
اگر امروز مدام از بزرگتر شــدن شهرها 
به خصوص شــهرهای بزرگ می نالیم و 
حاشیه نشــینی به یــک معضل عجیب 
بدل شده است به دلیل همین ضعف در 

مدیریت ها است.
معین خاطرنشان کرد: مردم این استان ها 
خودشان باید فکر کنند، و با یکپارچگی 
و وحدت و همدلی مسائل را حل و فصل 
کنند و عقل خود را دست دیگران ندهند.

آب، مهمترین ابزار توسعه است

 امروز شهر اصفهان 
میزبان تعداد زیادی 
از مردم چهارمحال و 
بختیاری و خوزستان 

است و این کنار هم 
زندگی کردن اقوام 

در اصفهان نشان می 
دهد که قطعا همدلی 

در میان آنها وجود 
دارد. 

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: ملت ایران هنوز یکپارچه است و وحدت و یگانگی در میان همه آنها وجود دارد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــورای اسالمی شهر اصفهان، فتح اهلل معین در نشست مشــترک اعضای شورای شهر و 
سازمان های مردم نهاد اصفهان و اهواز در خصوص موضوع همدلی برای آب، اظهار کرد: من خودم را عالوه بر اصفهانی بودن خوزستانی 
هم می دانم چراکه هم سال ها آنجا کار کرده ام و عالقه خاصی به مردم سرزمین خوزســتان دارم و هنوز هم اتفاقات این استان را به جد 

دنبال می کنم. 

ایسنا
گــــــزارش
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه های 
کامپیوتری بیمارستان حضرت امیرالمومنین )ع( شهرضا

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا 

با شماره تلفن 37924005-031 تماس حاصل فرمایند.
شناسه: 552232

الیحه اصالح چهار صفر در راه بهارستان

آیا مجلس به حذف چهار صفر 
رای می دهد؟

ممکن است الیحه حذف چهار صفر در مجلس رای 
نیاورد. این نکته را پور ابراهیمی نماینده مجلس و 

رییس سابق کمیسیون اقتصادی اعالم کرده است. 
حاال از پس مدتها بحث و بررسی بر سر حذف چهار 

صفر از پول ایران، باالخره الیحه حذف چهار صفر به 
تصویب رسید و شمارش معکوس برای ...

۷

وی افزود: طبیعی است که 
با کنترل و ابزارهای نظارتی 
مستقیم و مختلف و با محدودیت هایی که اداره کل 
میراث فرهنگی دارد مهمترین عامل پیشــگیری از 
رفتارهای تخریبی، افزایش فرهنگ سازی و آگاهی 

بخشی از میراث فرهنگی برای شهروندان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با بیان اینکه در شــب های بلند تابستان عده ای در 
کنار بناهای تاریخی همچون عمارت هشت بهشت، 
مسجد امام و شیخ لطف اهلل به بازی های توپی مشغول 
می شوند، تصریح کرد: یگان حفاظت میراث فرهنگی 
با همکاری نیروی انتظامی با کنترل و نظارت بیشتری 

سعی کرد تا از ادامه این فعالیت ها جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه در دو هفته اخیر هیچ گونه گزارشی 
دال بر بازی های توپی صورت نگرفته است، ادامه داد: 
با افزایش های گشت های موضعی و ممانعت از انجام 
این گونه فعالیت های ورزشی درصدد آگاهی رسانی 

در حفاظت بناهای میراثی و تاریخی برآمدیم.

شوخی با متعرضان به بناهای تاریخی نداریم
 مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان گفت: برخورد قانونی با متعرضان به بناهای تاریخی و حریم آنها انجام می شود اما قانون بهترین 

راه پیشگیری از رفتارهای تخریب گرایانه درباره این آثار است.
  فریدون اهلل یاری با اشاره به اینکه میدان امام خمینی )ره( به عنوان میراث ماندگار جهانی تفرج گاه گردشگران و شهروندان 
است،  اظهار داشت: گاهی این موضوع مطرح می شود که شئونات و ایمنی بناهای میراثی و تاریخی حفظ نمی شود و این موضوعی 

است هر چند وقت یک بار یگان حفاظت میراث فرهنگی با آن مواجه می شود.

مهر
گــــــزارش



خـــبــــر

الگوی زندگیمان را با 
هدفمان همرنگ کنیم

ادامه از صفحه یک:
... شــاید یکی از بارزترین مزایای 
ازدواج ایجاد حس آرامشــی است 
که در زوجین به واسطه این پیوند 
مبارک پدید می آید و همین حس 
آرامش باعث  اطمینان فرد، تحکیم 
بنیان خانواده و ثبــات و پایداری و 

امنیت اجتماع می گردد. 
با توجه به الگو پذیری مسلمانان از 
زندگی ائمه اطهــار می توان به این 
مهم دست یافت که زندگی موفق، 
در پناه ازدواجی موفــق، و ازدواج 
موفق، در گرو عمل به دســتورات 
روشنگرانه اسالم اســت. تأمل در 
زندگی موفق ترین انسان هایی که 
کره خاکی به خود دیــده، ما را به 
روش هایی کارآمــد و الگوبرداری 
صحیح از آنان بــرای نیل به اهداف 

متعالی سوق می دهد.
اســالم برای امــر ازدواج اهمیت 
ویژه ای قائل اســت . در تاکید این 
موضوع می توان به ده ها آیه و صدها 
روایت پیرامون ازدواج اشــاره کرد. 
همچنین توصیه ها و رهنمودهای 
 زیــادی در زمینــه ازدواج و در 
زمان های مختلف مانند قبل از عقد، 
بعد از عقد و در زندگی مشــترک 
وجود دارد که پیرامــون وظایف و 
حقوق مرد و زن در زندگی مشترک 
است و تاکید فراوانی شده تا جوانان 

مومن به ازدواج مبادرت ورزند.
در حدیثی از امیرمؤمنان علیه السالم 
می خوانیم: » تََزوَُّجوا َفإِنَّ رسوَل اهلل 
صلی اهلل علیه و آله قال: َمْن أََحبَّ أْن 
یَتَِّبَع ُسنَّتی َفإِنَّ ِمْن ُسنَّتی التَّْزویج؛ 
ازدواج کنید؛ زیرا رسول خدا علیه 
الســالم فرمود: هرکه دوست دارد 
از سنت من پیروی کند، پس بداند 
که یکی از ســنت های من ازدواج 
است«.  همچنین در قرآن کریم آمده 
است:» ُهَو الَِّذی َخلََقُکْم ِمْن نَْفٍس 
َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لَِیْسُکَن 
إِلَْیَها؛ اوســت آن کس که شما را از 
نفس واحدی آفرید، و جفت وی را 
از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد« 

)اعراف: 189(
اول ذیحجــه، به یمــن ازدواج پر 
برکت  حضرت  علی علیه السالم و 
 فاطمه زهرا علیهاالسالم  روز ازدواج

نام گزاری شده است.حضرت علی 
)ع( می فرماید: » به خدا قسم هرگز 
کاری نکردم که فاطمه خمشگین 
شود؛ اونیز هیچ گاه مرا خشمگین 

نکرد«. 
آیا ازدواج های امروز هم از زندگی 
ائمه اطهار الگو مــی گیرد؟ امروزه  
درباره عشــق و عالقــه در زندگی 
مشــترک، باورهــای فرهنگــی 
زیادی وجــود دارد از جمله این که 
 ازدواج باعــث از بین رفتن عشــق 
می شود یا رابطه همه زن و شوهرها 
 بعد از گذشــت چند ســال سرد 

می شود. 
 شــاید یکــی از علــل ایــن که 
زندگــی هــای امروزی کــم دوام 
تــر و سســت تــر بــه نظــر می 
آینــد، تغییر ســطح توقعــات و 
 آگاهــی همســران بــه خصوص 
زن ها، درباره زندگی مشــترک و از 
بین رفتن تدریجی تابوی طالق و 

جدایی باشد.
 وقتی الگوی یــک زندگی را تغییر 
می دهیم نباید انتظار داشته باشیم 
زندگی مان مانند گذشــته باشد. 
باید دید هــدف مــا از ازدواج یک 
زندگی زود گذر اســت و یا ما با این 
 ازدواج بنا داریم دینمــان را کامل 

کنیم.
 اگر جواب این سوال را برای خودمان 
مشخص کنیم ، الگوی زندگیمان 
را هم درســت انتخاب می کنیم و 
زندگیمان می شــود آنچه انتخاب 
کرده ایم  و برایش تالش کرده ایم نه 

آنکه در رویا پرورانده ایم!

اقتصاد استان
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رانندگان نگران خصوصی سازی اتوبوسرانی نباشند
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: در انجام فرایند خصوصی سازی ناوگان اتوبوسرانی، 
جای هیچ گونه نگرانی برای راهبران وجود ندارد.  قدرت افتخاری اظهار کرد: در راستای برنامه ریزی های 
انجام شده برای تحقق اهداف استراتژیک شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان موضوع ادامه فرایند واگذاری 
ناوگان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن آسیب ها، مشــکالت و دغدغه ها پیگیری شد. وی افزود: در 

مباحث قبلی واگذاری ناوگان به بخش خصوصی با روش ها و راهکارهایی که به کار گرفته شده بود، دارای 
ایرادهای اساسی  بوده به طوری که در حال حاضر با توجه به تغییرات اساسی در نحوه خرید اتوبوس، افزایش 

قیمت اتوبوس و هزینه های پرسنلی امکان عملیاتی شدن آنها برای راهبران وجود ندارد. مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد: متأسفانه از یک سو در گذشته ذهنیت خوبی در خصوص موضوع خصوصی سازی با 

توجه به رفتار برخی از افراد مغرض که با اصل قانون اساسی مشکل دارند، ایجاد نشده و از سوی دیگر برای افراد دلسوزی که به واسطه گذشته 
نگران موضوع خصوصی سازی هستند، دغدغه هایی به وجود آمده بود. وی با تاکید بر اینکه در انجام فرآیند خصوصی سازی ناوگان اتوبوسرانی، 
جای هیچ گونه نگرانی برای راهبران وجود ندارد، گفت: الزمه تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری امور به مردم یا همان بخش خصوصی است 

و بر این اساس نیز شهرهای بزرگ کشور در این موضوع پیشگام تر از اصفهان اقدام کردند.

اختصاص ردیف بودجه ملی برای احداث جاده قدیم کاشان- قم
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی از اختصاص ردیف بودجه برای جاده قدیم 

کاشان-قم خبر داد و گفت: اکثر جاده های اطراف به سمت کاشان نا ایمن است.
 سیدجواد ساداتی نژاد در مراسمی به مناسبت کلنگ زنی شهرک آبشار کاشان که در سالن غیاث الدین 
جمشید دانشگاه آزاد اسالمی این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه فعال ترین وزارت خانه در کاشان و 

آران و بیدگل راه و شهرسازی است، اظهار داشت: متاسفانه اکثر جاده های اطراف به کاشان ناایمن است و تنها 
 جاده ایمن کاشان نیز جاده قمصر است که توسط خیر به بهره برداری رسید و بر همین اساس برای ایمن سازی 

جاده ها اقداماتی صورت گرفته که از جمله این اقدامات اصالح جاده کاشان به سمت برزک است.
وی ضمن اشاره به جاده حرم تا حرم کاشان افزود: خوشبختانه اقدامات خوبی برای این پروژه انجام شده است و امید است در 

آینده ای نزدیک آغاز عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود و جاده نوش آباد به کاشان و جاده سفید شهر به کاشان نیز از دیگر پروژه هایی 
است که در آینده ای نزدیک پیمانکار آن مشخص می شود. نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس ضمن اشاره به جاده قدیم کاشان - قم 
ابراز داشت: این جاده به دلیل عبور خودروهای سنگین از وضعیت نامناسبی برخوردار است و بر همین اساس با تالش های صورت گرفته برای 

این جاده ردیف ملی در نظر گرفته شد و امید است اقدامات بعدی آن نیز طبق برنامه ریزی های انجام شده انجام شود.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

شهردار اصفهان:

جشنواره فیلم های کودک و نوجوان نقش بسزایی در توسعه گردشگری دارد

شــهردار اصفهان گفت:جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودک و نوجوان نه تنها در شــکوفایی 
استعدادهای هنرمندان، فیلم نویسان و بازیگران 

بلکه در توسعه گردشگری این استان و کشور نقش بسزایی دارد.

 قدرت اهلل نوروزی با اشــاره به برگزاری سی و دومین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودک و نوجوان در اصفهان افزود: این جشــنواره از ابعاد مختلف 

قابل بررسی است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشــتر به این رویداد فرهنگی بیان کرد: حضور  
بیش از ۴۰ کشور جهان در این جشنواره نشــان دهنده اثربخشی مهمی در 

حوزه گردشگری است.
شــهردار اصفهان اظهار داشــت: تمام افرادی که برای حضور در جشــنواره 
به اصفهان ســفر می کنند، پیام آوران جشنواره و شــهر اصفهان به شهرها و 

کشورهای خود هستند و می تواند اصفهان را به خوبی معرفی کنند.
وی با بیان این که افراد حاضر در این جشنواره زاویه دید هنرمندانه دارند، ادامه 
داد: اصفهان به عنوان یک شــهر هنری می تواند سوغاتی خوبی برای پیام این 

جشنواره باشد تا این پیام به دیگر کشورها منتقل شود.
نوروزی ابراز امیدواری کرد با دائمی و مستمر شدن جشنواره بتوانیم راهی به سوی 

افرادی که به اصفهان عالقه و قصد ســفر دارند، ایجاد کرد تا این جشنواره مقصد 
سفر بسیاری به اصفهان باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش جشنواره فیلم های کودک و 
نوجوان در زندگی مردم و جامعه گفت: طبیعی است زمانی که در شهر رفت و آمد 
زیاد می شود، گردشگران بسیاری به شــهر سفر می کنند در نتیجه رونق و تولید 
ایجاد شده و بازار، کسب و کار و اشتغال رونق می یابد که در مجموع دستارودهای 

خوبی برای مردم و شهر رقم خواهد خورد.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه دستاوردهای متعدد جشنواره بین المللی فیلم 
های کودک و نوجوان موجب رونق در شــهر اصفهان می شود، اضافه کرد: یقین 
دارم که مردم از برگزاری این جشنواره ها خرسند خواهند شد و تاثیر جشنواره ها 

را احساس خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، سی و دومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان 
اصفهان از ۲8 مردادماه الی چهار شــهریور با حضور هنرمندان، فعاالن سینمای 

کودک و نوجوان برگزار می شود.
تاکنون نوزده جشنواره فیلم های کودک و نوجوان در اصفهان برگزار شده است. ایمنا

خـــبــــر

از فروردین امسال در 
پایانه صفه آزمایشگاه 

تشخیص طبی دایر شده 
است، همچنین در سال 

گذشته فضای شهربازی 
این پایانه بهسازی شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانه های مسافربری اصفهان در جمع خبرنگاران مطرح کرد:   

ایجاد فضای مناسب، خالق و پویا درپایانه ها

مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و پایانه های مســافربری 
شهرداری اصفهان با اشاره به عوارض ۵ درصدی که شرکت 
های مسافربری از مسافران دریافت می کنند، گفت: در سال 
گذشته حدود ۵ میلیارد و ۶00 میلیون تومان عوارض دریافت 

شده است.
عباس محبوبی در بازدید خبرنگاران از سه پایانه مسافربری 
کاوه، صفه و جی، افزود: برنامه این سازمان حفظ و نگهداری و 
اداره امور پایانه ها، طرح توسعه و تجهیز پایانه ها و همچنین 
ایجاد فضای مناســب، خالق و پویا با توجه به هنر ایرانی و 

اسالمی اصفهان است.

دریا قدرتی پور
گـــزارش
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      ۱۷ شرکت در ترمینال کاوه، ۱۵ شرکت در ترمینال صفه، ۷ شرکت در ترمینال زاینده رود، ۶ شرکت در ترمینال جی و یک شرکت در ترمینال صمدیه فعال هستند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار:

نتایج برنامه جامع شهر اصفهان به 
کالنشهرها تسری پیدا می کند

معاون شهرســازی و معماری شهردار 
اصفهان گفت: در فراینــد تهیه برنامه 
جامع شــهر اصفهان با رویکرد نوین، 
برنامه ریزی از پایین به باال خواهد بود تا نتایج مطلوب آن به 

سایر کالنشهرها تسری پیدا کند.

سید احمد حسینی نیا  اظهار کرد: کالنشهر اصفهان از سوی وزارت 
راه و شهرسازی به عنوان پایلوت تهیه برنامه جامع انتخاب شد و این 
برنامه سیاست های کلی، استراتژی برنامه ریزی و آینده نگری شهر 
را تا ۲۵ سال آینده برنامه ریزی می کند و بر اساس آنچه در دستور 
کار وزارتخانه بوده، تصمیم بر این است که در تهیه برنامه جامع یک 

رویکرد نوین را دنبال کند.
وی تصریح کرد: رویکرد تدوین برنامه جامع شهر اصفهان، مدیریتی 
و برنامه ریزی از پایین به باال توأم با مشارکت ذی نفعان به خصوص 

شهروندان است.
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان با بیان اینکه برنامه 
جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین در 9 گام تهیه می شود، افزود: گام 
اول امضای تفاهمنامه بود که در سال گذشته انجام شد و گام های 
بعدی تا گام چهارم و پنجم که تهیه گزارش و تشخیص است در سه 

سطح دنبال می شود.
وی ادامه داد: سطح اول مشــارکت مردم تحت عنوان گزارش های 
مردمانه است، از این رو از قشــرهای مختلف دعوت شد تا در چند 

جلسه در مدرسه بهشت آیین حضور پیدا کنند.
حسینی نیا گفت: در این جلسات از وکال، نظامیان، اساتید دانشگاه، 
حرفه مندان و تمام صنوف همچنین همه اقشار از جمله زن، مرد و 
حتی کودکان، نگاه مردمانه خود را نســبت به توسعه آتی و برنامه 
ریزی های شــهر مطرح کردند و دیدگاه ها در یک بســته توسط 

تسهیلگران که مشاوران هستند، تدوین شد.
وی اظهار کرد: کمیسیون هایی در حوزه محیط زیست، کالبد، حمل 
ونقل، اقتصاد و مباحث اجتماعی ذیل شورای راهبری تعریف و بر 

اساس آرای آن فعال شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه شورای 
راهبری از 1۷ عضو تشکیل شده و ترکیبی از افراد بخش خصوصی، 
عمومی و دولتی است، افزود: کمیسیون ها براساس آرای گروه های 
مرتبط شکل گرفته و جلســات تخصصی آن در حوزه های مختلف 
در حال برگزاری است تا تسهیلگران و متخصصان نظرات را دریافت 

کنند.
وی تاکید کــرد: جمع بنــدی نقطه نظــرات از امتیــاز دهی که 
اعضا با حضور در جلســات انجــام می دهند، صــورت می گیرد و 
مشــکالت احصــا و بــه کمیســیون ها اعــالم می شــود، البته 
مباحث تخصصی تــر با ذی نفعــان مربوطه مطرح خواهد شــد و 
 در نهایت جمع بندی مباحث کمیســیون ها به شــورای راهبری

 می آید.
حسینی نیا گفت: امیدواریم این مباحث با نگاه کارشناسی تطبیق 
شــود و محصول این جلســات برای اخذ مصوبه به مراجع قانونی 

مربوطه ارسال شود.
وی با بیان اینکــه تفاوت برنامه جامع شــهر اصفهــان با رویکرد 
نوین با برنامه ها و طرح های گذشــته توســعه شــهر، نگاه جلب 
مشــارکت ذی نفعان اســت، اظهار کرد: ویژگی این برنامه که در 
حال حاضر به عنوان پایلوت دنبال می شــود، نهادسازی )شورای 
 راهبری(، مشارکت ذی نفعان و مشــارکت مردم در تهیه این طرح

 است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تاکید کرد: در فرایند 
تهیه برنامه جامع شــهر با رویکرد نوین برنامه ریزی از پایین به باال 
خواهد بود تا همانطور که اصفهان در همــه امور پیش رو بوده، در 
این طرح و برنامه نیز نتایج مطلوب حاصل شود و خروجی های این 

تجربه به سایر کالنشهرها تسری پیدا کند.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

وی بــا بیــان اینکه در 
ســال 9۷ حــدود 1۳ 
میلیون مسافر از مسیر 
پنج پایانه مســافربری 
اصفهان با هزار و شــش 
ســرویس جابجا شدند، 
گفت: در بخش معاینه 
فنی نیز در پایانه جــی به بیش از  ۳8 
 هزار خودرو سواری خدمات ارائه شده

 است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانه 
های مسافربری شــهرداری اصفهان 
به فعالیت ۴۷ شــرکت مسافربری در 
اصفهان، اشــاره کرد و ادامه داد:  1۷ 
شــرکت در ترمینال کاوه، 1۵ شرکت 
در ترمینال صفه، ۷ شرکت در ترمینال 
زاینده رود، ۶ شرکت در ترمینال جی 
و یک شرکت در ترمینال صمدیه فعال 

هستند.
محبوبی وی بــا بیان اینکه از ســال 
گذشته در راستای ارائه بهتر خدمات 
به شهروندان و مسافران دو پایانه صفه و 
کاوه به خط مترو اصفهان متصل شدند،  
ادامه داد: ســال گذشــته در راستای 
امنیت پایانه ها بــه خصوص در پایانه 
کاوه، موتورســیکلت هایی که در آن 

تردد می کردند، شناسنامه دار شدند.
 مدیرعامل ســازمان حمــل و نقل و

 پایانه های مســافربری شــهرداری 
اصفهان اضافه کرد: از فروردین امسال 
در پایانه صفه آزمایشــگاه تشخیص 
طبی دایر شده است، همچنین در سال 
گذشته فضای شــهربازی این پایانه 

بهسازی شد.
وی با بیان اینکه دو پایانه صفه و کاوه 
مجهز به اتاق مراقبت از کودک یا اتاق 

مادر و کودک هستند، ادامه داد: برای 
ارائه بهتر خدمات، قرار است در پایانه 
صفه جایگاه گازوئیل اتوبوس احداث 
شــود و هفته آینده مناقصه این طرح 

برگزار خواهد شد.
محبوبی با اشاره به خدمات اجتماعی 
در پایانــه های مســافربری اصفهان، 
گفت: از سال گذشته در دو پایانه صفه و 
کاوه اورژانس اجتماعی فعال در اختیار 
بهزیستی قرار گرفته است تا دختران 
و پســران فراری به آغــوش خانواده 

هایشان بازگردند.
وی همچنین به طرح توسعه ترمینال 
صمدیه اشــاره کرد و گفت: احتمال 
دارد در ۶ ماه دوم امسال کلنگ زنی این 
طرح انجام شود که با اجرای این طرح 
از میزان بار ترافیکی دو ترمینال کاوه و 

زاینده رود کاسته خواهد شد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانه 
های مسافربری شــهرداری اصفهان 
ادامه داد: قرار اســت پایانه مسافربری 
اندیشه در ســمت زندان اصفهان در 
فضایی به مساحت ۶۵ هزار متر مربع 
احداث شود و در حال حاضر 1۴ هزار 
متر مربع زمین آن تسطیح شده است و 
اکنون در حال رایزنی جهت مجوزهای 
الزم هســتیم و در صورت راه اندازی 
آن، ترمینال زاینده رود به آنجا منتقل 

خواهد شد.
محبوبی در خصوص جابجایی برخی 

پایانه های اصفهان با توجه به شلوغی و 
میزان تردد باال در برخی مناطق شهر، 
اظهار کرد: پایانه مســافربری کاوه با 
توجه به اینکه به مترو اصفهان متصل 
است جابجا نخواهد شد، البته در حال 
رایزنی بــرای انتقــال برخی خدمات 
مربوط به اتوبوس هــا در نقطه دیگر 

شهر هستیم.
وی تاکیــد کــرد: طــرح راه اندازی 
اتوماسیون بار در آینده می تواند زمینه 
ســاز جمع آوری مشــاغل مزاحم در 
سطح شهر اصفهان و جابجایی بارهای 
مجاز توسط اتوبوس های بین شهری 
با رعایت شرایط استاندارد و حفظ جان 
و مال مسافران تحت نظارت ارگان های 

ذیربط خواهد شد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانه 
های مسافربری شــهرداری اصفهان 
در خصوص اینکه در برخی پایانه ها، 
اتوبوس ها به خصوص در شب خارج 
از ترمینال مسافر سوار می کنند، اظهار 
کرد: در این راستا با نیروی پلیس راهور 
و همچنین اداره کل راهداری در تعامل 
هستیم و پالک اتوبوس هایی که خارج 
از ترمینال مسافر ســوار می کنند را 
شناســایی و با آنها برخورد می شود و 
در حال حاضر یکی از شــرکت هایی 
که اتوبوس هایی آن دچار تخلف شده، 

تعطیل شده است.
وی تاکید کرد: البته متولی برخورد با 

اتوبوس های متخلف و شــرکت های 
مســافربری اداره کل راهداری است و 
مباحث نظارتی مربوط به داخل پایانه 
ها از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه 

های مسافربری بررسی می شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانه 
های مسافربری شــهرداری اصفهان 
تصریــح کرد: در مجمــوع ۴۰ درصد 
بودجه ســازمان مربوط به طرح های 
توسعه و بهسازی پایانه های مسافربری 

است.
وی با بیــان اینکه هزینــه نگهداری 
ترمینــال کاوه در ســال 9۷ حدود ۲ 
میلیارد تومان بود، تصریح کرد: بودجه 
کل پایانه های مسافربری اصفهان در 
سال جاری ۲1 میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

تومان است.
محبوبی همچنین با اشاره به طرح راه 
اندازی اتوماسیون بار برای نخستین بار 
در استان اصفهان، اظهار کرد: با توجه 
به محدودیت منابع درآمدی سازمان و 
لزوم پیش بینی تامین هزینه ها برای 
تداوم خدمت رســانی در پایانه های 
پنجگانه به شــهروندان و استفاده از 
فضاهای بال استفاده و تکمیل چرخه 
خدمات حمل ونقلــی در پایانه های 
مسافربری، سازمان پایانه ها اقدام به 
راه اندازی اتوماسیون بار در پایانه کاوه 
در مســاحت تقریبی ۳۰۰ متر مربع 

کرده است .



کهگیلویه و بویراحمد مقصد 
تورهای ایرانگردی می شود

مشــاور امور بانوان و خانــواده رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری کشــور گفت: براساس 
برنامه ریزی انجام شــده و تفاهم نامه 
بــا ۲ آژانــس ایرانگردی این اســتان 
مقصد تورهای ایرانگردان می شــود.

فریبا رحمان پور اظهار کرد: کهگیلویه 
و بویراحمد با توجه به راه های زمینی 
زیبا با اســتان های فارس،چهارمحال 
بختیاری، خوزســتان و بوشــهر می 
تواند یکی از مقاصــد خوب ایرانگردی 
به ویژه طبیعت گردی باشــد.در چهار 
ماهه نخست ســال جاری ۲ میلیون و 
۱۳۷ هزار و ۲۹۲ گردشــگر داخلی از 
جاذبه های طبیعی و تاریخی اســتان 
دیدن کردند.وی بیان کرد: تفاهم نامه 
دیگری نیز با معاونــت مناطق محروم 
ریاست جمهوری امضا شده که براساس 
آن تمام ضوابط صــدور مجوز فعالیت 
استارتاپ های گردشــگری و صنایع 
دستی استان انجام می شود.مشاور امور 
بانوان و خانواده رئیس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور با اشاره به وجود ۲ صنایع دستی 
میخک و گلیم که مــی تواند به عنوان 
یک برنــد در کهگیلویه و بویراحمد در 
سطح کشور مطرح شــود گفت: برای 
انجام آموزش هــای تخصصی فعاالن 
صنایع دستی در استان اعالم آمادگی 

وجود دارد.

»سید امیرناصر طباطبایی« 
عضــو کمیســیون عالــی 
واحدهای اقامتی، پذیرایی 
و تفریحی کشور با گالیه از 
ضعف استان در زمینه تامین 
نیــروی انســانی کارامد و 
مناسب در صنعت هتلداری 
و به تبع آن گردشــگری، اظهار می کند: 
عالوه بر ضعف در تامین زیرساخت های 
مختص گردشگری مانند حمل و نقل، با 
کمبود و ضعف در تامین نیروی انســانی 
کارآمــد در صنعت پرورنــق و تاثیرگذار 

هتلداری روبرو هستیم.
وی نبود رشته های مرتبط با این صنعت 
در دانشگاه های شهری جهانی را یکی از 
مهمترین ضعف های یزد عنوان می کند 
و می گویــد: حتــی مقاطــع کاردانی و 
کارشناسی این رشــته   های مهم نیز در 
یزد وجود ندارد و بعضاً رشته های دیگری 
نیز که جزو ضرورت های گردشگری یزد 

هستند، هنوز وارد یزد نشده اند.
رییس جامعه هتلداران استان یزد تامین 

نیروی انســانی ماهر و کارآمد را یکی از 
جدی ترین نیازهای بخش گردشــگری 
شهر جهانی یزد عنوان و بر ضرورت تامین 
زیرساخت   های این رشته   های دانشگاهی 

تاکید کرد.
شناسایی نیازهای رشته ای استان با 

محور جهانی شدن
اما »سید محمود زنجیرچی« مدیر برنامه، 
بودجه و تحــول اداری دانشــگاه یزد به 
عنوان دانشگاه مادر استان از پایش مداوم 
رشته های تحصیلی دانشگاه های استان 
در طرح جامع دانشگاه که تا سال ۹۹ ادامه 
دارد، خبر می دهد و می گوید: براســاس 
پایش صورت گرفته در قالب طرح جامع 
دانشگاه، هر ساله استراتژی های مناسب 
برای رشــته های مورد نیاز اســتان بکار 

گرفته می شود.
وی اضافه می کند: در همین راســتا نیز 
رشته هایی که در دسته های خاصی قرار 
دارند، بازنگری شــده، مطابق با کاربرد و 
محورهای توسعه و بازار یا بروز می شوند 
یا از پذیرش دانشجو در آن ها ممانعت به 

عمل می آید.
این مســئول در رابطه با افزودن برخی از 
رشته های تحصیلی مورد نیاز یزد به عنوان 
شــهر جهانی، تصریح می کند: نیازهای 
رشــته ای استان متناســب با محورهای 
توســعه به ویژه جهانی شدن فعالیت ها، 
بررسی و شناسایی شده است که از جمله 
این رشــته ها می توان به هتــل   داری و 
رشته هایی مختص گردشگری اشاره کرد.

وی ادامه می دهد: البته طبعاً سیاست های 
ســخت   گیرانه وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در اعطای مجوز راه اندازی رشته 
را نیز باید در نظر داشــت ولی با این حال 
تــالش می کنیم که این رشــته ها با رفع 
هر چــه زودتر موانع آن   هــا مانند وجود 
عضو هیئت علمی در مراتب دانشیاری و 

استادی در استان، راه اندازی شوند.
زنجیرچی در همین رابطه اظهار می کند: 
متاسفانه از آنجایی که سرعت جذب هیات 
علمی برخی از رشــته ها مانند هتل داری 
و جهانگردی به واســطه کم بودن تعداد 
فارغ التحصیالن کند و دشــوار است، این 
رشــته ها نیز با ســرعت کمتری مجوز 

راه اندازی را دریافت می کنند.
این مسئول با بیان این که بعضاً رشته هایی 
مرتبط با شهرجهانی به دانشگاه یزد افزوده 
شده اســت، می گوید: البته این رشته ها 
در یک دانشــکده خاص تجمیع نشده اند 
و در علــوم مختلــف از نگاه های مختلف 
به گردشــگری پرداخته اند کــه از جمله 
آنها می توان به رشته   های »برنامه ریزی 
گردشــگری« و »مدیریت گردشگری و 
جغرافیــا« به عنــوان رشــته های فعال 
دانشــکده مدیریت و گروه جغرافیا اشاره 

کرد.
وی یادآور می شــود: طبعاً طرح جامع در 
دوره حیات خود نیازمند بازنگری اســت 
که این امر در مورد دانشگاه یزد و به ویژه 
رشــته های آن به طور مرتب و بنا به نیاز 
بازار کار انجام می   شود و هر چند تالش ما 

برای تحقق کامل برنامه جامع دانشگاه در 
انتهای این برنامه یعنی سال ۱۳۹۹ است 
اما با عنایت به مشکالت خارج از کنترل 
دانشگاه، انتظار تحقق بیش از ۹0 درصد 
این برنامه ها را به صورت واقع بینانه داریم.

پژوهشــکده نوپای میــراث جهانی، مغز 
متفکر استان

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه 
یزد از فعالیت پژوهشــکده نوپای میراث 
جهانی در دانشــگاه یزد خبــر می دهد و 
می گوید: پژوهشــکده میراث جهانی که 
مصوبه الزم را کسب و از هیات امنا مجوز 
فعالیت خود را دریافت کرده اســت، در 
مراحل آغازین فعالیت خود قرار دارد که 
در آن به تمام جنبه های شهر جهانی یزد 

مانند ابعاد اجتماعی، فرهنگی، انســانی، 
کســب و کار، معماری، آب و حمل و نقل 

می پردازد.
وی اضافه می کنــد: انتظار مــی رود که 
این واحد پژوهشــی بــا فعالیت جدی و 
بهره گیری از تجربه صاحبان تجربه و علم 
عالمان به مغز متفکر استان مبدل شود که 
البته این مهم مستلزم حمایت و همکاری 

دستگاه ها به عنوان بازوان اجرایی است.
این مسئول با بیان این که دانشگاه یزد از 
دانشگاه   های ســرآمد کشور در بسیاری 
از زمینه   هاســت، می گوید: هر چند که 
ارزیابی دقیقی در کشــور وجود ندارد اما 
جایگاه برخی از دانشــکده های دانشگاه 
یزد، مانند دانشکده معماری در کشور در 

رده سه دانشگاه برتر قرار دارد و به واسطه 
ارتباط   های جدی با دانشگاه ها و نهادهای 
بین   المللی مانند یونسکو می   توانیم نقشی 
جدی را برای این حوزه در دانشــگاه یزد 

تصور کنیم.
زنجیرچی در پایان نیز با اشــاره به برخی 
از اقدامات قابل توجه دانشگاه یزد، یادآور 
می شود: دانشــکده معماری دانشگاه یزد 
یکی از دانشــکده های فعــال در زمینه 
حفاظت از بافت جهانی و تاریخی یزد است 
و هرچند این اقدام هزینه هایی را همه ساله 
متحمل دانشگاه می کند ولی همواره در 
راستای ایفای رسالت اجتماعی خود حتی 
در شرایط سخت بودجه   ای سال های اخیر 
این مهم را در اولویت برنامه های خود دارد.

تالش شهر جهانی برای رفع مشکل نیروی ماهر صنعت گردشگری

بعضاً رشته هایی مرتبط 
با شهرجهانی به دانشگاه 

یزد افزوده شده است،  
البته این رشته ها در 
یک دانشکده خاص 

تجمیع نشده اند و در 
علوم مختلف از نگاه های 

مختلف به گردشگری 
پرداخته اند که از جمله 

آنها می توان به رشته   های 
»برنامه ریزی گردشگری« 

و »مدیریت گردشگری 
و جغرافیا« به عنوان 

رشته های فعال دانشکده 
مدیریت و گروه جغرافیا 

اشاره کرد.

در حالی برخی از فعاالن گردشــگری شهر جهانی 
یزد از کمبود نیروی انسانی متخصص در این صنعت 
درآمدزای استان گالیه دارند و نسبت به این وضعیت 
احســاس نگرانی می کنند که مدیــران بزرگترین 
دانشگاه استان از شناسایی نیازهای رشته ای استان 

بر محور توسعه و جهانی شدن یزد خبر می دهند.

گردشگری
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سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:
گرانفروشی بلیت هواپیما ممنوع!

به دنبال دریافت گزارش هایی از فروش بلیت پروازهای داخلی با قیمت باالتر از دامنه تعیین 
شده توسط ایرالین ها، سخنگوی این سازمان اعالم کرد که با هرگونه تخلف برخورد می شود 
و مسافران می توانند با مراجعه به سایت سازمان هواپیمایی شکایت خود را مطرح کنند؛ حتی 
اگر سفر به اتمام رسیده باشد.در روزهای اخیر گزارش هایی از سوی مسافران شرکت های 
هواپیمایی مبنی بر فروش بلیت با نرخ های باالتر از دامنه تعیین شده دریافت می شود. در این 
زمینه با رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تماس گرفتیم که او بر رعایت 
دامنه قیمت ها توسط شرکت های هواپیمایی تاکید کرد و هشدار  داد که با هرگونه تخلف در 

این زمینه برخورد می شود.
اگرچه نرخ بلیت پروازها برای شــرکت های هواپیمایی تکلیفی نیست؛ اما از سال گذشته، 
ایرالین ها با راهبری انجمن شــرکت های هواپیمایی، کف و ســقفی تعیین و به ســازمان 
هواپیمایی کشوری اعالم کردند  و همه ایرالین ها ملزم به رعایت آن شدند. جدول این نرخ ها 

در سایت انجمن شــرکت های هواپیمایی قابل دسترسی است. مســافران می توانند آن را 
مشاهده و با نرخ بلیت خود مقایسه کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری در این زمینه گفت: سازمان هواپیمایی با توجه به 
نظارت عالیه خود به شــرکت های هواپیمایی تاکید کرده تا بر نحوه توزیع بلیت های خود 
نظارت کافی داشته باشند. از سوی از مســافران می خواهیم تا بلیت خود را از مراکز معتبر 
خریداری کنند. دفاتر خدمات مسافرت هوایی دارای مجوز بند »الف« از سازمان هواپیمایی 
کشوری و مراکز فروش الکترونیک، دارای مجوز از سازمان هواپیمایی هستند که لیست آنها 
از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری در دسترس عموم قرار دارد.رضا جعفرزاده افزود: 
دفاتری هم که مجوز بند »ب« از سازمان میراث و گردشگری دارند می توانند بلیت هواپیما 
را در قالب بسته سفر ارایه دهند. طبیعی است که هرگونه فروش بلیت از طرق دیگر، قانونی 
نیست. البته ایرالین ها از سقف تعیین شــده تخطی نمی کنند اما ممکن است گرانفروشی 

توسط واسطه ها انجام شود.
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری اذعان کرد: در روزهای غیرپیک، معموال نرخ ها 

به کف قیمت نزدیک اســت. به همین دلیل در موارد 
پیک که بلیت ها به ســقف قیمت دامنه مورد نظر 

می رسد این شــبهه ایجاد می شود که گران شده 
اســت؛ در صورتی که این طور نیست. استدالل 
شرکت های هواپیمایی برای تعیین نرخ بلیت بر 
مبنای هزینه های تمام شده یک ساعت صندلی 
پرواز محاسبه شده که این  اســتدالل را سازمان 

هواپیمایی کشوری پذیرفته است.
به گفته جعفرزاده، نظارت بر نرخ بلیت، مستمر است. 

شهروندان می توانند هرگونه دریافت احتمالی وجه اضافی، 
خارج از دامنه قیمتی را از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری 

به آدرس www.cao.ir قسمت ســامانه حقوق مسافر، مطرح کنند که در اسرع وقت 
پیگیری و نتیجه اعالم می شود.

اصول ذخیره سازی 
 مواد غذایی

 در فریزر
به طورکلی یخچــال و فریزر از 
ارزش غذایی مــواد می کاهد. 
غذا هایــی کــه نیاز بــه دمای 
پایین دارد بایــد در یخچال و 
فریزر نگهداری شود. برای این 
مواد غذایی بایــد به »قانون دو 
ساعته« عمل کنید. این قانون 
یعنی بــه هیچ عنــوان اجازه 
ندهید گوشت، مرغ و غذا های 
دریایی وتخم مرغ بیشتر از دو 
ســاعت در دمای اتاق )دمای 
۹0 درجه فارنهایت/ حدود ۳۲ 

درجه سانتی گراد( بماند.
فضای یخچال و فریزر را شلوع 
نکنید تا هوا در داخل محفظه 
دستگاه به راحتی گردش کند. 
به صورت دوره ای دمای یخچال 
و فریزر را بررسی کنید. دمای 
یخچال ۴ درجه سانتی گراد و 
دمای فریزر -۱۸ درجه سانتی 
گراد تنظیم شــود. به برچسب 
مــواد غذایی بــرای نگهداری 
توجه کنید، بعضی ازاقالم غیر 
ازگوشت مانند ســبزیجات و 
مواد لبنی باید سرد نگه داشته 
شــود و نیاز به یخ زدن ندارد. 
درکوتاه ترین زمان از غذا های 

آماده استفاده کنید.

۱- با نگاه مبتنی بر کاهش هزینه 
ها در بازار جســت و جــو کنید. 
شــاید بتوانید در بسیاری از زمینه 
ها محصــوالت ارزان قیمت ولی با 
کیفیــت را جایگزین محصوالتی 
کنید که هم اکنون از آن ها استفاده 

می کنید.
۲- هنگامی که افسرده یا غمگین 
هســتید، به خرید نروید. مطالعات نشان 
می دهد وقتی شما در این وضعیت به بازار 
می روید، ناخودآگاه کاالهای بیشتری می 
خرید. وقتی حالتان خوب نیست، ابتدا سعی 
کنید با انجام کارهایی کوچک مثل صحبت  
کردن با یک دوســت، گوش دادن به یک 
موزیک زیبا یا خوردن خوراکی های مورد 
عالقه تان کمی روحیه خود را بهتر کنید و 

بعد به خرید بروید.
۳- حواســتان به زمان حراج فروشــگاه 
ها باشــد؛ چون برخی برندهای پوشاک، 
اجناسشان را در زمانی که فروش کمتری 
دارند، با تخفیف هــای 50 تا ۷0 درصدی 

عرضه می کنند.

۴- وقتی مــی خواهید بــرای خرید به 
سوپرمارکت بروید، فهرستی تهیه کرده و 
دقیقا بر طبق آن خرید کنید. ترفند برخی 
سوپرمارکت ها برای خرید بیشتر مشترین 
این است که اجناس ضروری و پرطرفدار 
را در انتهای ســوپرمارکت قرار می دهند 
تا مشتریان در مسیر رســیدن به آن ها با 
اجناس مختلفی رو به رو شــده و وسوسه 

شوند که آن ها را بخرند.
5- چیزهایی را بخرید که چندین بار بتوان 
از آن ها استفاده کرد؛ مثال باتری های قابل 
شارژ. حتی اگر قیمت اولیه این گونه اجناس 
کمی باالتر باشــد، در طول زمان موجب 

صرفه جویی قابل توجهی خواهدشد.
6- هزینه اجناسی را به آن ها نیازی ندارید 
اما می خرید را به صورت ساالنه محاسبه 
کنید؛ مثال اگر در زندگی تان روزی ۳000 
تومان هزینه غیرضروری دارید، با ضرب این 
رقم در تعداد روزهای سال می بینید ساالنه 

پول زیادی را از دست خواهید داد.
۷- از تبلیغات موسساتی که با سود زیاد به 
شما وام می دهند، اجتناب کنید؛ مگر اینکه 
بخواهید با آن پول یک خرید سرمایه ای 
انجام دهید و قادر به بازپرداخت اقساطش 

هم باشید.
۸- به خاطر داشته باشید بسیاری از وسایلی 
که در خانه شما هستند اما درست کار نمی 
کنند، نیاز به تعویض ندارند و با صرف هزینه 
ای کمتر می توان آن ها را تعمیر و مجددا از 

آن ها استفاده کرد.
۹- اگر می خواهید به مسافرت بروید، در 

صورت امکان زمان های اوج شــلوغی را 
 انتخاب نکنید؛ چون بعــد از این زمان ها 
می توانید همان خدمات را با هزینه های 

بسیار پایین تری دریافت کنید.
۱0- همیشــه در کیفتان یــک خوراکی 
مختصر و انرژی بخش داشته باشید تا اگر در 
خیابان یا محل کار گرسنه شدید، بتوانید با 
وسوسه خرید غذاها یا تنقالت گران قیمت 

مقابله کنید.
۱۱- سعی کنید برای مجالت موردعالقه 
تان اشــتراک تهیه کنید. اخیرا با حمایت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی امکانی فراهم 
شده است تا همه عالقه مندان به مطالعه 
مجله، نشریات محبوبشان را با 50 درصد 

تخفیف دریافت کنند.
۱۲- در زمان هایی که همه اقدام به خرید 
محصولی خاص می کنند، اگــر برایتان 
مقدور است کمی دست نگه دارید و وقتی 
بازار از تب و تاب افتــاد، همان جنس را با 
قیمت کمتر و تخفیفات بیشتر بخرید؛ مثال 
اگر لوازم التحریر را به جای شهریور در اوایل 
مهرما بخرید یا لباســی را به جای اسفند 
در روز دوم فروردیــن ماه خریداری کنید، 

برایتان ارزان تر خواهدبود.
۱۳- حســاب پولــی را کــه در اثر صرفه 
جویی به دست می آورید، داشته باشید و 
آن را در حسابی جداگانه نگهداری کنید. 
به بسیاری از حســاب های بانکی سود یا 
 وام تعلق می گیرد و به این ترتیب شــما 
می توانید با اســتفاده از پس انداز و بهره 
مرکب حاصل از صرفــه جویی های خود، 

صاحب سرمایه شوید.
۱۴- هر ماه پولــی را برای هزینه هایی که 
باید به صورت ساالنه پرداخت شود، کنار 
بگذارید؛ مثال اگر مالیات شما در سال 600 
هزار تومان اســت، این رقم را به تعداد ماه 
های سال تقســیم کنید و ماهی 50 هزار 

تومان برای آن کنار بگذارید.
۱5- با ســایت های خرید و فروش ارزان 
در اینترنت آشنا شــوید؛ سایت هایی که 
افراد می توانند اجناسی را که نیاز ندارند، 
به فــروش برســانند و یا کاالهایــی را به 
قیمت ارزان تهیه کنند. خود شما هم می 
 توانید چیزهایی را کــه واقعا دیگر برایتان

 استفاده ای ندارند، از این طریق به فروش 
برسانید.

۱6- یک قلک بــرای خود تهیه کنید و در 

طول روز هر مبلغی را که می توانســتید 
خرج کنید اما صرفه جوی کردید، داخل 
آن بیندازید. آخر ماه این قلک را بشکنید و 
۲0 درصد پول آن را صرف کاری کنید که 
دوســت دارید و از انجام آن لذت می برید. 
۸0 درصد این پول برای پس انداز و سرمایه 
گذاری است اما اینکه با آن ۲0 درصد چه 
کار می کنید، فقط به خودتان مربوط است.

۱۷- وقتی کاالیی را می بینید و دلتان می 
خواهد آن را بخرید، همان موقع برای خرید 
آن تصمیم نگیرید. ۲۴ ساعت به خودتان 
فرصت دهید، خــوب درباره آن فکر کنید 
و بعد اگر همچنان تصمیم داشــتید آن را 
خریداری کنید و هزینه آن هم مقرون به 

صرفه بود، برای خریدش اقدام کنید.
۱۸- پیش از هر خریدی مطمئن شــوید 

آنچه برایش هزینه صرف می کنید، یک نیاز 
است، نه یک وسوسه.

۱۹- بــرای خریدهای کوچــک به جای 
استفاده از کارت های بانکی با پول نقد خرید 
کنید؛ چون در این صورت است که متوجه 

می شوید چه مقدار هزینه کرده اید.
۲0- اگر متاهل هســتید، الزم است قبل 
از شروع برنامه مدیریت هزینه های خود، 
سایر اعضای خانواده را هم از برنامه ریزی 
تان آگاه و آن ها را کامال توجیه کنید؛ چرا که 
شما بدون همراهی آن ها نمی توانید برنامه 
اقتصادی خود را پیش ببرید؛ پس برای جلب 
رضایت آن ها بکوشید و برایشان از مزایای 
این تصمیم بگویید و تاکید کنید که با این 
پس انداز و صرفه جویی، به فکر آینده و رفاه 

خانواده هستید.

مدیریت هزینه های خانواده با 20 کلید طالیی!

 از تبلیغات 
موسساتی که با 

سود زیاد به شما وام 
می دهند، اجتناب 

کنید؛ مگر اینکه 
بخواهید با آن پول 
یک خرید سرمایه 

ای انجام دهید و 
قادر به بازپرداخت 
اقساطش هم باشید

 امروزه انسان ها همانند گذشتگان خود را آرزوها و 
خواسته هایی رو به رو هستند که به ناچار برای رسیدن 
به آن ها باید هزینه هایی بپردازند. اما متاسفانه شرایط 
اقتصادی و دخل و خرج زندگی به بسیاری از ما اجازه 
نمی دهد تا به تمامی آنچه دلمان می خواهد، دست 
یابیم و در نتیجه هیچ راهی جز کاســتن هزینه های 

غیرضروری نداریم.

اقتصاد خانواده
شنبه 12 مرداد 1398  | شمـاره 289

ISFAHAN
N E W S 03

خانه داری
سبک زندگی

ISFAHAN
N E W S

برترین ها
گزارش

ISFAHAN
N E W S

کدام سرویس قابلمه را انتخاب کنیم؟
تعویض سرویس قابلمه یکی از انتخاب های اجتناب ناپذیر برای هر خانه ای است. تنوع در 
طرح و رنگ این ظرف ها از یک ســو و ویژگی های مرتبط با سالمت هر یک از سویی دیگر، 
تصمیم گیری نهایی را سخت می کنند. در این مطلب سعی می شود با مرور خصوصیات انواع 
قابلمه ها، به شما بگوییم چه غذایی را در چه قابلمه ای بپزید تا هم سالم بمانید و هم غذایتان 

به بهترین نحو پخته شود.
چدن:چدن ها مناسب پخت طوالنی مدت با دمای متوسط هستند و اگر فاقد آلومینیوم باشند، برای 
پخت و پز مناسب محسوب می شوند. ظرف های چدنی برای تفت دادن، برشته، تنوری و سرخ کردن، 
مناسب هستند. این ظرف ها از آلیاژی ساخته شده اند که شامل آهن و کربن است. اگر به مدت طوالنی 
از این قابلمه ها استفاده شود شاید خطر هایی به همراه داشته باشد. به هر حال، در مقایسه با قابلمه های 
تفلون انتخاب مناسب تری است، اما در مقایسه با قابلمه های استیل، آلومینیومی و پیرکس از سالمت 

پایین تری برخوردار است.
استیل:این قابلمه ها بیشــتر برای پخت انواع خورش و غذا های آب دار مناسب اند. برای تفت دادن با 

حرارت باال، سرخ کردن در روغن، تفت آب پزی و درست کردن سس می توانید روی آن ها حساب کنید. 
مصرف کنندگان با خیال راحت و بدون نگرانی از بابت ورود امالح و ترکیبات شیمیایی به درون غذا، از 

این قابلمه ها استفاده کنند.
تفلون:این ظرف ها برای پختن موادی مانند ماهی، تخم مرغ و کرپ ها مناسب هستند. اگر قرار است 
آرام پزی انجام شود، تفلون بهترین گزینه به شمار می آید. بعد از ایجاد خراش هایی هر چند کوچک، از 
پختن غذا در قابلمه های تفلون خودداری کنید، چون از راه این خراشیدگی امالح شیمیایی به غذا وارد 

می شود و مشکالتی ایجاد می کند و حتی می توانند سرطان زا باشد.
آلومینیوم:بهتر است از ظرف های آلومینیومی برای سرخ کردن غذا و نگهداری روغن استفاده نشود. 
زیرا نمک به کار رفته در غذا باعث تخریب این ظرف ها و نفوذ آلومینیوم به درون روغن می شــود که 

مسمومیت زاست.
پیرکس:از ظرف های شیشه ای می توان برای یخ زدایی، پخت و پز در فر، ماکروفر، طبخ گوشت، کیک، 
پودینگ و کلوچه استفاده کرد. آن ها در دسته ظرف های ســالم قرارمی گیرند و استفاده از آن ها برای 

سالمتی ما خطری ندارد و هیچ گونه ماده شیمیایی از راه پیرکس های مقاوم وارد بدن نمی شود.
سرامیک:به طور کلی این قابلمه ها برای پخت و پز مواد غذایی با شعله کم مناسب هستند. اگر قصد 

آرام پز کردن گوشت ها و پختن کلوچه ها و گراتن را دارید، 
پیشــنهاد ما ظرف های سرامیکی اســت. سرامیک، 

پوششی اســت که در برابر سایش و حرارت، بسیار 
مقاوم است؛ در نتیجه از بهداشت و سالمتی خوبی 
برخوردار اســت، اما این موضــوع را نباید نادیده 
گرفت که پوشش سرامیکی پس از مدتی استفاده، 

نچســب بودن اش به مرور کم و کمتر می شــود. 
به عقیده کارشناســان، این ظرف ها نسبت به دیگر 

جنس ها برتری دارند.
بیشــتر  بــرای  مســی  قابلمه هــای  و  مس:تابــه 

کار هــا مناســب هســتند و از آن هــا می تــوان بــرای آب پز 
و بخارپــز کــردن، تفــت دادن و تفــت آب دادن اســتفاده کــرد. هر چند بــه دلیل 

 مشــکل ورود امالح مس بهتر اســت بــه طور مــداوم و طوالنــی مدتی از آن ها اســتفاده 
نشود.
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The Iranian government says 
it will  finish construction of 
a railway, that connects the 
oceanic port of Chabahar to 
Central Asia, by the end of next 
year. 
The 750-kilometer railroad 
starts from Shahid Beheshti 
harbor at Chabahar Port and 
will connect it to Zahedan, the 
provincial capital of Sistan and 
Baluchestan. The government 
has so far provided more than 
950 million dollars for the 
mega railway project. 

This railway will be later 
connected to Sarakhs on the 
Turkmen border, linking the 
Iranian railroads to that of the 
Central Asian nations. 
“When finished, the country’s 
only oceanic port will be linked 
to the South-North and East-
West corridors. That’s why it is 
important,” said Vice President 
Mohammad Baqer Nowbakht 
on Thursday as he was visiting 
the seventh block of the 
railway, connecting Khash to 
Zahedan. 

30% Drop in 
Number of New 
Cooperatives
A total of 229 new 
cooperatives were 
registered during 
the fourth month of 
the current Iranian 
year (June 22-July 
22), which shows 
a 30% decline 
compared with 
the corresponding 
period of last year, 
latest data released 
by the Ministry of 
Cooperatives, Labor 
and Social Welfare's 
Statistics and Strategic 
Data Center show.
With 3,480 members, 
these cooperatives 
are estimated to have 
created 4,275 jobs, 
indicating a 19% fall 
and a 4% increase 
respectively year-on-
year.
The highest number 
of cooperatives was 
registered in the 
provinces of Fars and 
Khorasan Razavi with 
28 and 20 companies 
respectively.
Most cooperatives 
were registered 
in the fields of 
agriculture (68) and 
industries (55). The 
two fields also had 
the largest number 
of members among 
others with 962 and 
783 respectively, 
according to Financial 
Tribune.Combined, 
they are estimated to 
have generated the 
highest number of 
jobs with 1,339 and 
629 respectively.
A cooperative is 
a jointly-owned 
enterprise engaged 
in the production 
or distribution of 
goods or the supply 
of services, operated 
by its members for 
their mutual benefit, 
typically organized 
by consumers or 
farmers. Cooperative 
businesses are 
typically more 
economically resilient 
than many other forms 
of enterprise, with 
twice the number 
of cooperatives 
surviving their first 
five years compared 
with other business 
models. 
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Iran gov't to finish Chabahar-Zahedan-
Sarakhs railways by end of next year

 Approximately 
$27.5 billion was 
repatriated by 
non-oil exporters 
to the secondary 
currency market 
known locally as 

Nima (Integrated Forex 
Deals System) since the 
fifth month of last calendar 
year (July 23-August 22, 
2018) up until now, the 
central bank governor said 
Tuesday.
Abdolnasser Hemmati 
said of the said amount, $3 
billion was brought back 
in the form of machinery, 
goods and raw materials 
as per CBI rules that allow 
exporting companies to use 
a portion of their overseas 
earnings to import their 
own needs or of third 
parties in the country, the 
website of the Central Bank 
of Iran reported. 
Nima is a CBI-affiliated 
platform where exporters 

sell their overseas currency 
earnings and importers 
purchase the currencies for 
importing non-essential 
goods, machinery, 
equipment and raw 
materials. The system logs 
data bout repatriated and 
currency traded for import 
and export. 
The market was launched 
in April 2018 as part 
of CBI policy to boost 
transparency in allocating 
foreign currency for import 
and export, according to 
Financial Tribune.
Hemmati said exporters 
repatriated their earnings 
in 74,000 transactions, 

reflecting the expanding 
role of the Nima market 
since its inception a year 
ago. 
According to the senior 
banker, the secondary 
market registered an 
estimated $46 billion in 
forex deals between 
importers and exporters 
over the one-year period. 
The money helped meet 
import needs to the tune 
of $22 billion,  he said. It 
was brought back to the 
country as per currency 
repatriation rules 
mandated by the CBI. Rules 
include selling currency 
via Nima, cash transfers 

through hawalah and 
selling to the bureaux 
exchanges. 
Based on rules announced 
by the CBI in mid-May, 
exporters of non-
petrochemical goods 
are obliged to sell at least 
50% of their earnings on 
Nima and 20% in cash 
to money changers. The 
balance can be used for 
importing goods either by 
the exporting firm or any 
other third party. 
Petrochemical companies 
must bring back a 
minimum of 60% of their 
forex earnings and sell it 
via Nima. 

Export of products in 
Sistan and Baluchestan 
prov. up by 86% in Q1
Head of Sistan and Baluchestan Industry, Mine 
and Trade Organization Nader Mirshekar said 
that more than $258 million worth of products 
were exported from this province in the first 
three months of the current year (March 21 
– June 21), showing a significant 86 percent 
growth in terms of value.
He went on to say that 377,067 tons of products, 
valued at $258,271,947, were exported from 
this southern province, showing a considerable 
86 percent hike in terms of value as compared 
to the last year’s corresponding period.
Statistics show that export of products through 
provincial customs offices increased only 10 
percent but export of these products through 
border marketplaces of this southern province 
registered a 126 percent hike as compared to 
the same period of last year, Mirshekar stated.
Border marketplaces in Sistan and Baluchestan 
province have got the lion’s exports share, 
he said, adding, “easy access to the markets 
of neighboring states, facilitation of exports 
process and also administrative bureaucracy 
have been cited as the main reasons behind 
considerable exports growth in this province.”
Major products exported from this province 
in the same period include construction 
materials (cement), gas, watermelon, tomato, 
dates, sanitary wares, mainly exported to 
the neighboring countries of Afghanistan, 
Pakistan, Turkey, Kuwait, United Arab Emirates 
and other countries.

 Iran's NIDC Releases 
5-Month Report
 The National Iranian Drilling Company has 
drilled and repaired 51 onshore and offshore 
oil and gas wells since the beginning of the 
current fiscal in March, the company’s deputy 
managing director for drilling affairs said.
"With the help of 3 offshore and 69 onshore 
rigs, NIDC, a subsidiary of the National Iranian 
Oil Company, has drilled 51,000 meters of oil 
and gas wells nationwide," Mohammad Ale-
Khamis was quoted as saying by ISNA. 
Of the total, 27 were development and 
exploratory wells and 24 underwent repairs.
"The wells were drilled in oilfields managed 
by the National Iranian South Oil Company, 
the Iranian Offshore Oil Company and the 
Petroleum Engineering and Development 
Company in the West Karoun oil block that 
includes several large oilfields straddling the 
Iran-Iraq border, namely Yaran, Yadavaran 
and Darkhoein," Financial Tribune quoted him 
as saying.
NIDC undertakes both offshore and onshore 
drilling and provides almost the entire drilling 
services needed by domestic oil and gas 
companies.
According to Seyyed Saleh Hendi, head of the 
National Iranian Oil Company's Exploration 
Department, there are 184 hydrocarbon fields 
in Iran, consisting of 380 reserves, of which 171 
are being developed and 209 have not been 
tapped. 
"In-place crude and gas condensates reserves 
are estimated at 228 billion barrels, most 
of which were discovered in the last four 
decades," Hendi said.
Proven gas reserves are close to 33 trillion 
cubic meters, making Iran home to one of the 
world’s biggest natural gas reserves.

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. 

 27$b Repatriated Via Iran's Secondary 
Currency Market in 1 Year
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Hemmati said 
exporters 
repatriated 
their earnings 
in 74,000 
transactions, 
reflecting the 
expanding role 
of the Nima 
market since its 
inception a year 
ago. 
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Iran's First refrigerated 
consignment exported to 
Oman by vessel
The first refrigerated consignment, 
including fruits, vegetables and curcubits 
was exported from Jask Port for Oman by 
a vessel.
Director General for Hormuzgan province 
Ports and Maritime Organization said the 
third trade line in Jask Port started its work 

temporally with aim to develop containers' 
exports for littoral states of the Persian Gulf 
and Sea of Oman.
Allah Morad Afifipour told reporters that 
refrigerated trucks carrying agricultural 
consignments, cucurbits and vegetables 
were loaded into a landing craft and 
departed for Oman.
He added that after evaluating and access 
of this temporally marine line, in a near 
future Iran prepares situation to do the job 

by bigger volumes and more speed.
At the first four months of the year 
in Iranian calendar (March 21, 2019) 
Jask Port had noticeable progress in 
exporting field, so by preparing necessary 
infrastructures in the port and other small 
ports of Makran coasts, work  for regional 
trade found accelerated process.
Jask Port is located 300 kilometers east of 
Bandar Abbas, capital of southern province 
of Hormuzgan.

Shell, like BP, Not Taking 
British-Flagged Tankers 
through Strait of Hormuz
Royal Dutch Shell is not taking any British-
flagged tankers through the Strait of 
Hormuz amid heightened tensions in the 
vital chokepoint for oil shipments.
“There are Shell-managed vessels in the 
Strait of Hormuz and that will probably 
continue to be the case. Currently, though, 

there are no UK-flagged vessels,” Chief 
Executive Ben van Beurden told reporters.
If the Anglo-Dutch oil and gas company 
does use a British-flagged vessel in the 
future, it will be accompanied by the Royal 
Navy as a precaution, van Beurden added, 
according to Reuters.Shell’s rival BP on 
Tuesday said it had not taken any of its own 
tankers through the Strait of Hormuz, along 
which about a fifth of the world’s oil passes.
Tensions spiked between Iran and Britain 

last month when Iranian commandos 
seized a British-flagged tanker in the Strait 
of Hormuz for violating international 
maritime rules.“Stena Impero” was seized 
for three cases of violation of maritime 
law when it was passing through the high-
traffic Strait of Hormuz on July 19. The UK 
vessel had switched off its GPS locator, in 
contravention of international regulations, 
and was sailing into the Strait of Hormuz in 
a wrong traffic pattern.



Iran, Japan call for 
widening scope of 
cooperation
 Parliamentary Vice-Minister for Foreign 
Affairs of Japan Kenji Yamada held a meeting 
with Iranian Deputy Foreign Minister for 
Political Affairs Seyyed Abbas Araghchi.
Parliamentary Vice-Minister for Foreign 
Affairs of Japan Kenji Yamada held a meeting 
with Iranian Deputy Foreign Minister for 
Political Affairs Seyyed Abbas Araghchi on 
Wednesday, July 31.
In the meeting, the Iranian deputy foreign 
minister described as positive the recent 
visit to Iran by Prime Minister of Japan Shinzo 
Abe, welcomed the Japanese government’s 
goodwill in the course of efforts to strengthen 
the bilateral ties and reduce the Middle East 
tensions, clarified Iran’s stances on the JCPOA, 
and called on the JCPOA parties to take practical 
steps to save the deal.
For his part, the Japanese Vice-Minister for 
Foreign Affairs highlighted the significance 
of cordial ties between the two countries, and 
stated, “Despite the existing limitations, Tokyo 
seeks to widen the scope of cooperation with 
Iran in various fields, including the health 
sector, environment and dealing with the 
natural disasters.”

Iran, Syria's diplomats 
discuss Syrian 
developments in Nur-
Sultan
Bashar Jaafari, head of the Syrian negotiating 
team in the Astana process, held a meeting 
with Iranian diplomat Ali-Asghar Khaji in 
Kazakhstan's capital Nur-Sultan.
Bashar Jaafari, the Permanent Representative 
of the Syrian Arab Republic to the United 
Nations and head of the Syrian negotiating 
team in the Astana process, held a meeting with 
Ali-Asghar Khaji, the Iranian Foreign Minister’s 
Senior Assistant in Special Political Affairs and 
head of Iran’s negotiating team in Nur-Sultan, 
the venue for the 13th round of the Syria peace 
talks.In the meeting, the two sides discussed 
the necessity for fighting against terrorism 
and expanding the Syrian government’s 
sovereignty over the entire territory.They also 
conferred on the developments in northeast 
of Syria and the need for the withdrawal of 
illegal foreign forces from that region, the 
political process in Syria and the formation 
of the Constitutional Committee.Other topics 
discussed between the two delegations were 
the necessity for the return of the displaced and 
an exchange of the detainees and abductees, 
particularly the fourth stage of swap that 
began on Wednesday with the participation 
of representatives from the Islamic Republic 
of Iran, Russia, Turkey and the United Nations.

US arms ban to be lifted if JCPOA 
survives by next year: Rouhani

Iranian President Hassan 
Rouhani said on Thursday 
that “the country’s nuclear 
deal, known as JCPOA, is 
not dead yet and if it stands 
by the next year, all the US 

arms embargo will be lifted.”
“We will be ready to trade arms 
as of next year,” he added, making 
the remarks at the session of 
Administrative Council of East 
Azerbaijan Province.
“Under the JCPOA, if it still stands 
by next year, the US arms ban on 
Iran will be lifted thoroughly and 
we can start buying or selling any 
kinds of weapons that we want,” 
he said, adding “Some want the 
deal not to survive, while it is a very 
important agreement regarding 
political and legal issues.”
Criticizing the US unilateral 
withdrawal from JCPOA, the 
Iranian President said “Risk 
aversion is the nature of trade and 
Americans have made cooperation 
with Iran very risky for European 
companies.”
He added, “The remaining parties 
to the JCPOA have promised to 
compensate for US’ withdrawal, 
but were unable to do so in action."
Rouhani continued, “We told 
them if they did not live up to their 
commitments, we will gradually 

decrease our commitments as 
well."
“We may reach positive results 
in negotiations in the coming 
weeks; but if we do not, we will 
take the third step firmer,” said the 
President, in reference to Iran's 
decision to reduce commitments 
to the JCPOA.
He also went on to say, “As we are 
able to defend our country, we will 
defend our economy as well."
“We will keep negotiating, but 
will run the country based on 
the assumption of the failure of 
negotiations,” continued Rouhani 
adding, “Our competent diplomats 
are able to defend Iranian nation’s 
rights with logic."
He added, “With the authorities 
given to the President by the 
Leader of the Islamic Revolution, 
we could reach the Geneva 
Agreement and unfreeze a large 
volume of Iran’s assets in the first 
100 days after the government 
took office."
Rouhani also said, “In the next step, 

the Leader kindly told us to let the 
entire political system take the 
responsibility."
He continued, “We discussed and 
decided on the nuclear deal in 7 
meetings of Supreme National 
Security Council."
“World Against Violence and 
Extremism (WAVE) Resolution 
was endorsed by the United 
Nations in the name of the Iranian 
nation,” said the President.
He said, “Increasing efficiency of 
our power plants to 57 per cent is a 
result of the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA)."
He continued, “It is only in Iran’s 
case that the United Nations 
Security Council has recognized 
Iran’s nuclear rights."
The first phase of Combined Cycle 
Power Plant besides International 
Carpet Fair (ICF) were 
inaugurated in East Azarbaijan 
province on Thursday in the 
presence of President Hassan 
Rouhani and some members of 
the Cabinet of Ministers.

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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Zarif says he was sanctioned 
because he is a threat to US 
agenda
 The Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif has reacted to the US sanctions on him by 
saying that the US move indicates Washington sees 
him as a 'threat' to its agenda.
"The US' reason for designating me is that I am 
Iran's 'primary spokesperson around the world'," 
the top Iranian diplomat wrote in a tweet early on 
Thursday after the US Treasury imposed sanctions 

on him for being the primary spokesperson of the 
Iranian Islamic Establishment around the world.
"Is the truth really that painful? It has no effect on 
me or my family, as I have no property or interests 
outside of Iran. Thank you for considering me such 
a huge threat to your agenda," Zarif added in his 
tweet.
The sanctions on the foreign minister came 
few weeks after his visit to the US to attend a UN 
meeting. Although, Zarif was permitted to be in only 
three buildings while in New York, he held several 
interviews with western media, elaborating on 
Iran's foreign policy and US cruel sanctions on Iran.

Furthermore, the 
sanctions came 
only hours 
after Tehran 
ridiculed the 
US Secretary 
of State Mike 
Pompeo's claim 
on his readiness 
to visit Tehran 
and speaking to 
Iranian people as a 
hypocritical gesture.

"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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US ridiculing itself at intl. 
arena by sanctioning Zarif: 
Velayati
In reaction to US sanctions on Foreign Minister Zarif, 
senior adviser to Iran’s Leader Ali Akbar Velayati said 
“such actions will undoubtedly be defeated once more 
and the US has ridiculed itself before the world countries, 
in particular its western allies.” “The US does not even 
have the power to confront Islamic Republic’s precise 
statements and logic,” he said.
 “The US president is a businessman who treats the 
international political arena like a toy,” he said, adding 
“with this person in office, no one has any doubts about 
the unreliability of the US.”“The US is being incrementally 
isolated among the world countries and imposing 

sanctions on FM Zarif is another sign of its helplessness 
and despair in the face of Iran’s clear logic,” Velayati added.
Addressing some of the ongoing catastrophes caused 
by some of the US allies in the region, the senior adviser 
said “the US, along with its allies, seek to divide Muslim 
countries but the Islamic Republic has been successful 
at neutralizing their plots.”The sanctions on the foreign 
minister came on August 1, a few weeks after his visit 
to the US to attend a UN meeting. Although Zarif was 
permitted to be in only three buildings while in New 
York, he held several interviews with western media, 
elaborating on Iran's foreign policy and US cruel 
sanctions on Iran.Furthermore, the sanctions came only 
hours after Tehran ridiculed the US Secretary of State 
Mike Pompeo's claim on his readiness to visit Tehran and 
speaking to Iranian people as a hypocritical gesture.
Meanwhile, the European Union said Thursday it regrets 

the 
US decision to impose 

sanctions against Iran’s foreign minister and vowed to 
continue working with him.

News

U.S. to renew 
sanctions 
waivers for 
five Iran 
nuclear 
programs: 
Washington 
Post
Croatian police 
launched a manhunt 
Thursday night after 
six people were found 
dead with gunshot 
wounds in a house 
in the capital Zagreb, 
state media reported.
August, 02, 2019 
- 12:41 Other Media 
Comments 
Six Shot Dead in 
Croatian Capital: State 
Media
Officers found the 
bodies in a home 
in a southern 
neighborhood of 
the city after being 
alerted by neighbors, 
who heard gunshots 
at around 1930 GMT, 
state-run Hina news 
agency reported.
"Six corpses have been 
found by police in 
the Kajzerica district 
of New Zagreb," the 
agency reported, citing 
a police source, AFP 
reported.
UN Nuclear 
Watchdog 
Aims to Name 
Permanent 
Chief by 
October
 The International 
Atomic Energy Agency 
(IAEA) aims to appoint 
a new Director-
General in October 
to assume office by 
January, the United 
Nations’ nuclear 
watchdog said on 
Thursday.
Romanian diplomat 
Cornel Feruta will 
head the agency 
until member states 
agree on a permanent 
successor to deceased 
Director General 
Yukiya Amano, the 
agency said last week.
The closing date for 
applications will be 
Sept. 5, the 35-nation 
Board of Governors 
decided in its meeting 
on Thursday.
The IAEA announced 
last week that Yukiya 
Amano had died, 
leaving the agency 
with a leadership 
vacuum at a time of 
tensions between Iran 
and the West following 
Washington’s decision 
last year to quit a 2015 
international deal.
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MFA statement;
US sanction on Zarif to 
have no impact on Iran's 
foreign diplomacy
The Iranian Ministry of Foreign Affairs 
has released a statement on the US 
sanction against Minister of Foreign 
Affairs of the Islamic Republic of Iran 
Mohammad Javad Zarif.
The Ministry of Foreign Affairs of the 
Islamic Republic of Iran condemns 
the US administration’s move to 
impose sanction on Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif, director 
of Iran’s diplomacy, and sees the 

measure as a clear sign of the US 
administration’s frustration, said the 
MFA's statement on Thursday.

The new US sanction reveals its 
administration’s fear and weakness 
vis-à-vis the Islamic Republic of Iran’s 
smart diplomacy which is based upon 
logic, the statement adds.
The Ministry of Foreign Affairs 
emphasizes that the recent sanction 
on the Minister of Foreign Affairs will 
have no impact on the efforts and 
activities of the Ministry of Foreign 
Affairs, or by the Minister of Foreign 
Affairs himself, as the person in charge 

of the country’s foreign policy, to prove 
the rightfulness of the Iranian nation, 
protect the national interests, and 
fight against the US administration’s 
economic terrorism, and the Foreign 
Minister will carry on with his mission 
and responsibility with maximum 
power and faith.
The administration of US President 
Donald Trump imposed sanctions 
on Zarif on Wednesday, saying in its 
statement that Zarif is Iran's "primary 
spokesperson around the world," 
and that the ban "is sending a clear 
message that Iran's "recent behavior is 
completely unacceptable.”



Sanctions unable to silence Zarif’s persuasive language: 
Takht-Ravanchi
The US sanction on Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif will 
not be able to silence Zarif’ eloquent language, says Iran's Ambassador and 
Permanent Representative to the United Nations Majid Takhte-Ravanchi.
Takht-Ravanchi noted that the sanction against the head of Iran’s diplomatic 
apparatus is the most telling proof of US officials' insincerity to negotiate with 
Iran.Answering a question about the impact of the sanction on foreign minister's 
activities, he highlighted that “just as the restrictions imposed on him during his recent 
new York trip did not affect his activities, so will the sanctions be unable to impact his measures and to 
suppress his logic and his eloquent and persuasive language.”

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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“The Ministry of Foreign Affairs 
of the Islamic Republic of Iran… 
regards the measure as a clear 
sign of the US administration’s 
frustration and desperation,” 
the ministry said in a statement 
on Thursday evening.“The 

new sanctions by the US reveal its 
administration’s fear and weakness in the 
face of the Islamic Republic of Iran’s smart 
diplomacy which is based upon logic,” it 
added.The ministry further emphasized 
that the recent sanctions on Zarif will have 
no effect on efforts by Zarif, as the person in 
charge of Iran’s foreign policy, “to prove the 

rightfulness of the Iranian nation, defend the 
national interests, and fight against the US 
administration’s economic terrorism”.
On Wednesday, the US Department of State 
said Washington has designated Zarif for 
acting on behalf of Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei. 
The US president had issued an executive 
order on June 24, imposing sanctions on 
the Leader and his office and authorizing 
sanctions on others associated with 
Ayatollah Khamenei.The senior Iranian 
diplomat has dismissed the US move, saying 
that being designated by the US would not 
affect him since he has ho properties outside 
Iran.“We know that calling for dialog & peace 
is an existential threat to B-Team. And since 
reason for designating me is my words, would 
‘US persons’ need OFAC license to ‘engage’ 
with me by reading my writings or listening 
to interviews?” Zarif said in a Twitter post.

In a tweet a few hours after the 
US imposed sanction on Iranian 
Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif, Iranian President 
Hassan Rouhani noted that Zarif 's 
"designation indicates that 
White House is frightened by his 
diplomatic capabilities."He went 

on to maintain that if the US is serious about 
negotiations, "who other than the FM can be 
their interlocutor?"Zarif heads the Islamic 
Republic's diplomacy and negotiates on 
behalf of the entire nation, Rouhani stressed. 
The administration of US President Donald 
Trump imposed sanctions on Zarif on 
Wednesday, saying in its statement that 
Zarif is Iran's "primary spokesperson around 

the world," and that the ban "is sending a 
clear message that Iran's "recent behavior 
is completely unacceptable.”The Ministry 
of Foreign Affairs of the Islamic Republic of 
Iran condemned the move, stressing that the 
sanction will have no impact on Iran's foreign 
policy.IRGC said in a statement that the US' 
measure shows how the Americans are 
“expressing their rage and anger at [Zarif ’s] 
way of expressing the truth [about them] and 
exposing their sinister nature.”Meanwhile, 
the European Union said Thursday it 
regrets the US decision to impose sanctions 
against Iran’s foreign minister and vowed to 
continue working with him.

Sanctions on Zarif Sign of US Frustration in 
Face of Iran: Foreign Ministry

If US serious about talks, who but Zarif 
can be their interlocutor?

Iran’s Ministry of Foreign Affairs strongly condemned 
US sanction on Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif and described the move as “a clear sign of the US 
administration’s frustration”.

Reacting to the US' decision to impose sanction on FM Zarif, 
Iranian President Hassan Rouhani said if the US is serious 
about negotiations, "who other than Zarif can be their 
interlocutor?"

“to prove the 
rightfulness 
of the Iranian 
nation, defend 
the national 
interests, and fight 
against the US 
administration’s 
economic 
terrorism”.

 the ban "is 
sending a 
clear message 
that Iran's 
"recent behavior 
is completely 
unacceptable.”
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Newly Discovered 
Exoplanet Trio 
among Closest to 
Earth
Japan will not contribute ships 
to US Middle East maritime 
force in the Strait of Hormuz, 
unidentified government 
sources announced according 
to a report.Japan may send 
warships independently to 
protect Japanese ships in the 
world’s most important oil 
artery, the Mainichi newspaper 
said on Friday, according to 
Reuters.
“We are closely monitoring 
the situation and continue 
to collect information while 

working closely with the United 
States and other countries,” said 
Japan’s Chief Cabinet Secretary 
Yoshihide Suga, when asked 
about the report.Besides Japan, 
Spain and Germany have also 
announced that they will not 
take part in a planned US-led 
naval mission to the Strait of 
Hormuz.Relations between 
the United States and Germany 
have soured since US President 
Donald Trump took office, 
due to disagreements on a 
range of issues from defense 
spending to trade tariffs, the 
NordStream 2 gas pipeline and 
Iran.While the US is trying to 
form a coalition against Iran 
in the Strait of Hormuz and 
Persian Gulf, Iran blames the US 

for the rising tensions.Iran shot 
down a trespassing US drone 
last month after it violated the 
country’s airspace despite the 
US claim that the downed drone 
was flying above international 
waters. Iran has stressed that 
it is the main protector and 
guarantor of the security in 
the Persian Gulf and Strait of 
Hormuz and that the security 
arrangements in the region have 
to be shaped by the regional 
countries themselves.
The US Secretary of State Mike 
Pompeo last week called on 
Japan, Britain, France, Germany, 
South Korea, Australia and other 
nations to join a maritime force 
to guard oil tankers sailing 
through the Strait of Hormuz.

Britain to Spend 
an Extra £2.1bln 
on No-Deal Brexit 
Planning
Britain said it is ramping up 
preparations for a no-deal Brexit 
by spending an extra 2.1 billion 
pounds to stockpile medicines, 
hire more border officials and 
fund one of the biggest peacetime 
advertising campaigns.
Prime Minister Boris Johnson, who 
took power last week, has pledged 
to leave the European Union 
without transitional arrangements 
in three months’ time unless the 
EU agrees to renegotiate the 
deal reached by his predecessor 
Theresa May.
In his first major policy 
announcement, new finance 
minister Sajid Javid said the outlay 

would allow the government to 
increase training for customs 
officials, hire more staff to deal 
with an expected increase in 
passport applications, and 
improve infrastructure around 
ports.Javid said the United 
Kingdom’s economy was strong 
enough to cope with a no-deal 
Brexit and rejected criticism that 
the money would be better spent 
on healthcare or education.
“A lot of the work was going on 
but (what) we needed to do was 
turbo charge it to make sure we are 
properly, genuinely ready,” he said 
on a tour of a Tilbury Docks near 
London, Reuters reported.
The main opposition Labour 
party branded the spending an 
“appalling waste of taxpayers’ 
cash” because the majority of 
lawmakers in parliament had 
made clear their intention to 

block an exit without a withdrawal 
agreement.
Wrenching the United Kingdom 
out of the EU without a deal 
means there would be no formal 
transition arrangements to cover 
everything from post-Brexit pet 
passports to customs procedures 
on the Northern Irish border with 
EU member Ireland.
Many investors say a no-deal Brexit 
would send shock waves through 
the world economy, tip Britain into 
a recession, roil financial markets 
and weaken London’s position 
as the pre-eminent international 
financial center.
Supporters of Brexit say that while 
there would be some short-term 
difficulties, the disruption of a no-
deal Brexit has been overplayed 
and that in the long term, the 
United Kingdom would thrive if it 
left the EU.



ساخت 100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده
معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرســازی گفت: برنامه دولت ساخت 400 هزار واحد 
مسکونی در سراسر کشور است که عملیات اجرایی 150 هزار واحد آن تا پایان ماه جاری با حضور رئیس جمهور 
آغاز خواهد شد. مهران کفاش در سفر به کاشان اظهار کرد: نگاه وزارتخانه، تولید مسکن به صورت مشارکتی 
است هرچند که موضوع مسکن در سراسر کشور متاثر از یکسری پارامترهای مختلف و متاثر از فضای اقتصادی 

است. وی افزود: بخشی که در اختیار وزارتخانه است در سال رونق تولید انصافا کار به خوبی، با سرعت و با پیگیری 
روزانه وزیر با انجام جلسات در استان های مختلف در حال انجام است.

معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد: اولویت وزارتخانه تکمیل پروژه هایی است 
که بیش از 70 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به جز پروژه های مشارکتی، پروژه جدیدی را در دستور کار قرار نمی دهیم.

کفاش تصریح کرد: برای بازآفرینی و احیای بافت های فرسوده، به مسائل رونمایی ها و ظاهری تاکنون توجه شده است، اما وزارت مسکن 
100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده ایجاد می کند که به عنوان اقدام ملی و یک کار اساسی است که قبال به آن توجه نشده بود.

وی با اشاره به اعطای تسهیالت ارزان قیمت یک میلیارد ریال، گفت: این موضوع حائز اهمیت است زیرا وزارت راه و شهرسازی و برنامه های ارائه 
شده به مجلس، احیای بافت فرسوده برای بخش زیادی از رونق مسکن است.

مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت مراقب کالهبرداران سایبری باشند
رئیس پلیس فتای استان اصفهان به مالکان خودروها و موتورسیکلت های فاقد کارت سوخت توصیه کرد 

مراقب اپلیکیشن های جعلی و بدافزارها باشند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس اصفهان، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی با اشاره به اینکه مالکان خودروها و 
موتورسیکلت های فاقد کارت سوخت مراقب اپلیکیشن های جعلی و بدافزارها باشند،اظهار داشت: شهروندان 

باید صرفاً به مراکز و سامانه های اعالم شده مراجعه و از رفتن به سایر سایت ها و دانلود اپلیکیشن های مختلف 
جداً خودداری کنند چراکه ثبت کردن اطالعات در سایت های متفرقه می تواند زمینه سوء استفاده از کاربران را 

فراهم آورد.
وی افزود: با اعالم شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، مالکان خودرو و موتور سیکلت های فاقد کارت سوخت 

تا قبل از ۲0 مرداد صرفا با مراجعه به دفاتر مجاز پلیس 10+  در راستای پیگیری کارت سوخت اقدام و به سایت های متفرقه و درگاه های تایید 
نشده مراجعه نکنند.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان ابراز داشت: متاسفانه برخی از شهروندان در هنگام ثبت نام به نشانی سایت توجه نکرده و با جستجو از طریق 
موتورهای جستجو و یا رفتن به لینک هایی که در دیگر سایت ها ارائه شده در دام سودجویان سایبری گرفتار می شوند.
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میزان نفت گاز یورو 4 
که برای حمل و نقل در 

کشور مورد استفاده 
قرار می گیرد، 50 

میلیون لیتر در روز 
است که همه آن در 
داخل کشور تولید 

می شود.
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الیحه اصالح چهار صفر در راه 
بهارستان

آیا مجلس به حذف چهار 
صفر رای می دهد؟

ممکن است الیحه حذف چهار صفر 
در مجلس رای نیاورد. این نکته را پور 
ابراهیمی نماینده مجلس و رییس 
سابق کمیســیون اقتصادی اعالم 
کرده است. حاال از پس مدتها بحث و 
بررسی بر سر حذف چهار صفر از پول 
ایران، باالخــره الیحه حذف چهار 
صفر به تصویب رســید و شمارش 
معکوس برای بررسی این الیحه در 
مجلس شــورای اسالمی آغاز شده 
است.  به نظر می رسد این الیحه یکی 
از مهمترین و فراگیرترین برنامه های 
اقتصاد را در بــردارد چرا که تغییر 
واحد پولی ایــران را در اواخر قرن 
جاری اجرایی می کند. واحد پولی 
ایران اوایل قرن حاضر به ریال تبدیل 
شد.  با این حال ریال هیچ گاه جای 
خود را به درستی در ابیات محاوره ای 
مردم باز نکرد. تومان این واحد غیر 
رسمی پول ایران، از پس رشد تورم و 
از میان رفتن ارزش واحدهای خردتر 
از تومان کم کم به فراموشی سپرده 
شد و ریال ایران تنها در اسناد رسمی 

و حسابرسی کاربرد دارند.
 پورابراهیمــی، نماینــده مجلس 
شورای اســالمی حاال در واکنش 
به تصویــب الیحه حــذف چهار 
صفر، در برنامــه یا تلویزیونی گفته 
است: موضوع حذف 4 صفر اولویت 
اقتصادی کشور نیســت، اما اینکه 
می تواند آثار مثبتی داشــته باشد 

قابل قبول است.
وی معتقد اســت: با توجه به اینکه 
برای مسائل مهم و کالن اقتصادی 
از جمله فرمان اجرایی مقام معظم 
رهبــری در طرح اصالح ســاختار 
بودجه کشور بعداز 4 ماه هنوز مدل 
عملیاتی مشخصی تعریف و اجرایی 
نشده اســت لذا "حذف 4 صفر" از 
نظر ما )مجلس( اولویت نیست، اما 
اینکه این موضوع به طور اساســی 
کار درستی اســت مجلس معتقد 
است که درست اســت. وی تاکید 
کردافزود: اســاس ایــن کار از نظر 
مجلس مورد تائید است، اما اولویت 

مجلس نیست.
پورابراهیمــی تاکید کــرد: ضعف 
نظارتی بانــک مرکــزی و حجم 
نقدینگی به اقتصاد کشــور صدمه 
زده است بنابراین انتظار از دولت این 
است که اولویت ها باید مبنا باشد و 
بر اساس آن تصمیم گیری شود و 
ساختارهایی که الزم است اصالح 
شود که در صورت انجام این کارها 
حذف 4 صفر دیگر مطرح نخواهد 
بود. وی گفت: حذف 4 صفر حتی 
ممکن است در صحن علنی مجلس 

حذف شود و به تصویب هم نرسد.

  حذف صفر آخرین مرحله از 
اصالحات اقتصادی

 در عین حال حیدر مســتخدمین 
حسینی می گوید حذف چهار صفر 
آخرین مرحله از اصالحات اقتصادی 
است و نباید در اولین مرحله این ابزار 

مورد استفاده قرار گیرد.
 وی با اشاره به اینکه حذف صفرها 
در دوران ثبات اقتصادی باید صورت 
گیرد، به خبرآنالیــن گفت: بنده 
مقطع زمانی انجام این کار را مناسب 
و مساعد نمی دانم حتی برای تغییر 

ریال به تومان.
او با اشاره به اینکه اگر بخواهیم این 
کار را کنیم در اصل باید پشتوانه پول 
ایران را اصالح کنیــم، توضیح داد: 
بنده به هیچ عنوان ورود به این بحث 
را به صالح کشــور و دولت و مردم 
نمی دانم. هرچند بحث درســتی 
است و جایگاه خاص خود را دارد اما 
ساختار اقتصاد ما اصال آمادگی این 

کار را ندارد.  

خبرآنالین
خـــبـــر
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چنــد وقتی اســت که 
در موضــوع آلودگــی 
هــوا، افزایــش غلظت 
آالینده »ازن« و هشدار 
بــه خودروســازان و 
موتورسیکلت ســازان 
مطرح شده اســت. به 
تازگی نیز رئیس گروه سالمت هوای 
مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشت ضمن هشدار نسبت به وجود 
آالینده »ازن« به خودروسازان تذکر 
داده و بر لزوم جدی گرفتن استفاده 
از کاتالیست در صنایع خودروسازی 

تاکید کرده است.
چندی پیش رئیس گروه ســالمت 
وزارت بهداشــت اعــالم کــرده بود 
که شــاخص آالینده ازن بــه دلیل 
افزایش ناکس که از احتراق سوخت 
خودروها و موتورســیکلت ها ناشی 
می شــود افزایش یافته، اما به گفته 

معاون نظارت بر اجرای اســتاندارد 
سازمان ملی استاندارد ایران، کیفیت 
سوخت تغییری نکرده و بنابراین علت 
ناکارآمدی کاتالیست ها چیز دیگری 

است.
به دنبــال تذکر وزارت بهداشــت به 
خودروسازان درباره افزایش آالینده 
»ازن«، دبیر انجمن خودروســازان 
ایران اعالم کرد که مسئوالن محیط 
زیست به جای ایراد به خودروسازان، 
باید برای کیفیت ســوخت و مجهز 
کردن جایگاه ها به بنزین و گازوئیل 
باکیفیت فکری کنند، تا ادعای وزارت 
نفت مبنی بر توزیع سوخت باکیفیت 
 در جایگاه هــای ســوخت محقــق 

شود.
این در شرایطی است که سعید مداح 
مروج - مدیــر هماهنگی و نظارت بر 
تولید شرکت ملی پاالیش و پخش - به 
ایسنا گفت: آمار و ارقام تولید و توزیع 
بنزین و نفت گاز نشــان می دهد که 
اکنون نه تنها در کالن شهرها کیفیت 
بنزین با استاندارد یورو 4 است، بلکه 
در اســتان هایی که پاالیشگاه نیز در 
آن ها قرار دارد، وضعیت سوخت کامال 

مطابق استاندارد است.
وی با بیــان این کــه در بندرعباس، 
هرمزگان، خوزستان، آبادان، تبریز، 
آذربایجان شرقی، غربی، اراک، استان 
مرکزی، تهران و کــرج بیش از آنچه 

که تعهد داشته ایم، ســوخت توزیع 
می شود، تصریح کرد: هیچ مشکلی در 
زمینه ی تامین و تولید سوخت نداریم 
و می توان با صراحــت اعالم کرد که 
نه تنها بنزین بلکه در حوزه نفت گاز 
وضعیت کیفیت در حد اســتاندارد 

است.
مروج بــا تاکید بــر این مســاله که 
مشــخصات فنی بنزیــن و نفت گاز 
از نظر فنی به طــور کامل منطبق با 
اســتانداردهای یورو 4 است، تصریح 
کــرد: ارزیابی ها نشــان می دهد که 

ســوخت تولیدی در داخل کشــور 
مشکلی ندارد و  حتی گوگرد موجود 
در بنزین معمولی نیــز در محدوده 

مجاز قرار دارد.
وی درباره وضعیــت توزیع نفت گاز 
یورو 4 نیز گفت: میزان نفت گاز یورو 
4 که برای حمل و نقل در کشور مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، 50 میلیون 
لیتر در روز است که همه آن در داخل 

کشور تولید می شود.
مدیر هماهنگی و نظــارت بر تولید 
شرکت ملی پاالیش و پخش با اشاره به 

نظارت های بیرونی بر وضعیت کیفیت 
سوخت کشــور اظهار کرد: سازمان 
محیط زیســت هر ماه در این زمینه 
گزارشی را تهیه می کند و آن گزارش 
را در اختیار شرکت پاالیش و پخش، 
وزارت نفــت و دیگر ســازمان های 

ذیربط قرار می دهد.
مروج درباره علت آالیندگی خودروها 
در کشــور گفت: در بحث آلودگی و 
آالیندگی، ســوخت تنها یک پارامتر 
است چراکه در این حوزه باید به عوامل 
دیگری همچون میــزان مصرف یک 

خودرو، نوع سیســتم موتور خودرو و 
موارد دیگری از این قبیل توجه کرد.

مدیر هماهنگی و نظــارت بر تولید 
شــرکت ملی پاالیش و پخش افزود: 
همچنین آنچه که به عنوان خروجی 
موتــور از خودرو خارج می شــود، به 
لحاظ آالیندگــی در هر یک متفاوت 
اســت. بنابراین باید به مــواردی که 
ســبب کاهش آالیندگی در خودرو 
می شود، توجه شود که متاسفانه در 
داخل کشور ما این موارد چندان مورد 

توجه قرار نمی گیرد.

مقصر آالیندگی خودروها کیست؟   

دود سیاه باالی سر خودروسازان
در حالی  که خودروســازان ســعی دارند توپ تولید 
آالیندگی توســط خودروها را به زمین مسئوالن نفتی 
بیندازند و تقصیرها را متوجه کیفیت سوخت کنند، مدیر 
هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش 
صراحتا اعالم کرده که سوخت تولیدی در داخل کشوری 
هیچ مشکلی ندارد و کامال مطابق با استانداردهای یورو 

4 است.

آگهي مزایده اموال غیرمنقول
اجراي احکام حقوقي شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي 
در خصوص پرونده اجرایي کالسه 961556 ج/11 له سهیال هادي و علیه 
آقاي مهدي پناهي پور مبني بر مطالبه مبلغ 8/701/549/800 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاي اجرایي و حــق االجراي دولتي در تاریخ 98/6/3 
ســاعت 9:30 صبح در محل اجراي احکام دادگســتري اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 35/547 به اســتثناي بهاي ثمنیه یک 
دانگ آن حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ ملکي به پالک ثبتي شماره 817 
و 814/1 بخش یک اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي که 
ذیال درج شده اســت ملکي مهدي پناهي پور و اکنون در تصرف مالکانه 
مستاجر دارد مي باشد توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل 
ارزیابي شده نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشاني فوق  
مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن ده درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باشــد و 
مابقي ثمن معامله ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزي به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده در خصوص ارزیابي 
ملک تجاري به عرض مي رساند: پس از مطالعه پرونده کالسه 961556 
در شــعبه 11 اجراي احکام مدني اصفهان به محل وقوع ملک به آدرس 
خیابان طالقاني مقابل بانک ملي پالک ۲۲6 و کدپستي 8135764371 
مغازه پارچه فروشي سینا مراجعه و از محل بازدید معاینه و بررسي هاي 
الزم جهت ارزیابي به عمل آمد مغازه در سه طبقه زیرزمین همکف و اول 
مي باشد زیرزمین به صورت انباري استفاده مي شد که داراي یک سرویس 
بهداشتي است همکف در دو قسمت ابتدا فروشگاه در انتها )پستو( جهت 
پله هاي طبقه باال و پایین و بخشي هم بعنوان آبدارخانه استفاده مي شد 
و طبقه باال به صورت انبار مشاهده گردید ســقف ها با آهن و آجر )طاق 
ضربي( است و مساحت مغازه و پســتو جمعا حدود 40 )چهل( متر مي 
باشد. ملک داراي ۲ ســند یک برگي به شماره پالک ثبتي 817 و شماره 
دفتر الکترونیکي 1396۲030۲0۲3009537 مالک شــش دانگ بجز 
ثمنیه یک دانگ آن آقاي مهدي پناهي پور است و پالک ثبتي 814/1 به 
شماره دفتر الکترونیکي 1396۲030۲0۲30096۲3 مالک  ششدانگ 
آقاي مهدي پناهي پور اســت. با توجه به موارد فوق الذکر موقعیت وقوع 
محل مالک نوع کسب و پیشه کاربرد طبقات و جمیع جهات موثر در قیمت 
در زمان مباشرت به کارشناسي ارزش شش دانگ مغازه و پستو به مبلغ 
18/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان و 
ارزش ثمنیه یک دانگ آن 375/000/000 ریال معادل سي و هفت میلیون 
و پانصد هزار تومان تقویم و تقدیم مي گــردد. در نتیجه ارزش 35/547 
حبه مشاع آن به استثناي ثمنیه یک دانگ آن به مبلغ 8/701/549/800 
ریال ارزیابي که مقدار 0/441 حبه مشــاع آن به مبلغ 107/915/000 
ریال بابت حق االجراي دولتي و مقدار 35/106 حبه مشــاع آن به مبلغ 
8/593/634/800 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابي مي گردد. دادورز 

اجراي احکام حقوقي اصفهان  شناسه: 511460
آگهي مزایده اموال غیرمنقول

اجراي احکام حقوقي شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي 
در خصوص پرونده اجرایي کالســه 980489 ج/د لــه 1- آقاي مرتضي 
اسماعیلي و علیه حمید عرب بیگي مبني بر مطالبه مبلغ 750/9۲4/971 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایي در تاریخ 98/6/5 ساعت 11/30 
صبح در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش یک دستگاه اتومبیل سواري سمند به شماره انتظامي 945 ل 
98 ایران 43 که توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي 
شــده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیــده برگزار نماید. 
طالبین خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشاني اصفهان، 
خیابان کهندژ پارکینگ نصر مراجعه و از خودرو بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملي 

در وجه اجراي احکام حقوقي در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بــود. هزینه هاي اجرایي بر 
عهده محکوم علیه مي باشد و مابقي ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
و اال ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف خودرو مورد 
مزایده: مبني بر ارزیابي یک دستگاه ســواري سمند کارشناس از وسیله 
فوق بازدید نتیجه بشــرح ذیل باستحضار مي رســد. مشخصات وسیله: 
سواري سمند LX - EF7 بشماره 945 ل 98 ایران 43 رنگ سفید مدل 
139۲ شماره موتور 40966 شماره شاسي 556163، نظریه کارشناسي: 
از وسیله فوق در پارکینگ نصر اصفهان بازدید گردید برابر اعالم خواهان 
وسیله از مورخه 95/7/10 توقیف مي باشد. اسناد و مدارک وسیله رویت 
نگردید موتور و گیربکس خاموش بود، باتري نداشت الستیکها فرسوده 
خراشیدگي و خط خوردگي روي درب عقب  سمت راست و گلگیر عقب 
سمت راست، با توجه به زمان توقیف احتماال فاقد بیمه نامه شخص ثالث 
مي باشد. قیمت پایه کارشناسي وسیله با توجه به مدل وضعیت ظاهري 
و مدت زمان توقیف آن در بــازار روز امروز جهت فروش به صورت مزایده 
حدودا مبلغ 400/000/000 ریال ارزیابي مي گردد. دادورز اجراي احکام 

حقوقي اصفهان  شناسه: 51170۲
آگهي مزایده اموال غیرمنقول

اجراي احکام حقوقي شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي 
در خصوص پرونده اجرایي کالسه 97۲084 ج/6 له آقاي مهدي نظام زاده 
و علیه آقاي قاسمعلي شفیعي مبني بر مطالبه مبلغ 1/73۲/873/134 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایي و حق االجراي دولتي در تاریخ 
1398/6/9 ســاعت 10:30 صبح در محل اجراي احکام دادگســتري 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 18 حبه )1/5 دانگ مشاع( 
مشاع از 7۲ حبه ششدانگ ملکي به پالک ثبتي شماره 4574 بخش سه 
اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي که ذیال درج شده است 
ملکي آقاي قاسمعلي شفیعي و اکنون در تصرف مستاجر دارد مي باشد 
توسط کارشناس رسمي دادگستري به شــرح ذیل ارزیابي شده نظریه 
وي مصون از تعــرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید 
مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــاني فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن ده درصد بها به  صورت نقد 
یا چک تضمین شــده بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باشد. مابقي ثمن معامله 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس: اصفهان خیابان مجلسي 
ضلع شــمال مقبره عالمه مجلســي و پارکینگ، کوچه ابواسحاقیه، بن 
بست ابواسحاقیه، انتهاي غربي بن بست، پالک 13 پشت دانشکده علوم 
و حدیث و انتهاي داالن. مشخصات ملک: ملک مورد نظر به صورت منزل 
مسکوني قدیمي داراي عرصه اي به مســاحت حدود ۲00 مترمربع که 
طبق اسناد و مدارک ابرازي ششدانگ پالک ثبتي 4574 واقع در بخش 3 
ثبت اصفهان انتقالي مع الواسطه از محمدرضا و غیره که بنامشان آگهي 
شده با قید اینکه درب مدخل مورد ثبت در داالن اشتراکي باالخانه 4575 
گشوده مي شود و باالخانه مذکور روي عمارت غربي مورد ثبت واقع شده 
به انضمام قدرالحصه از زیرزمین در زیر ساختمان مدرسه 4573 و درب 
سند مورد ثبت به داالن باالخانه گشوده مي شود که از آن حق العبور دارد 
و در صفحه 40۲ دفتر 6۲ به شماره 6۲18 و همچنین صفحه 488 دفتر 
10۲ بشماره 13415 داراي سابقه ثبت و مالکیت و حدود آن طبق سند 
بوده که طبق سند شماره 105745 مورخ 1366/10/17 دفترخانه 7۲ 
اصفهان بنام آقاي قاسمعلي شفیعي 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ انتقال 
قطعي غیرمنقول مي یابد. ملک مذکور در اختیار مستاجر و داراي سه اتاق، 
سرویس بهداشتي و آشــپزخانه  در یک طبقه با دربهاي خارجي چوبي و 
فلزي مي باشد. با توجه به عرض کم داالن امکان دسترسي وسیله نقلیه 
ماشیني به ملک مذکور وجود ندارد. ملک داراي شکستگي با دیوارهاي 
اشتراکي، سقف ها از آهن و چوب آجر و خشت مي باشد. شایان ذکر است 
با توجه به نامه شــهرداري منطقه 3 اصفهان پالک ثبتي مذکور در طرح 

میدان امام علي و محدوده مشخص شــده جهت احداث دانشگاه علوم و 
حدیث قرآني مي باشد. نظریه کارشناسي: با عنایت به موارد فوق از جمله 
مســاحت، قدمت، موقعیت، راه دسترســي و کلیه عوامل موثر در قضیه 
ارزش سه دانگ پالک 4574 که به صورت منزل مسکوني مجزا طبق وضع 
موجود بوده مبلغ یکصد میلیون تومان برآورد و اعالم میگردد که ارزش 1/5 
دانگ مشاع آن مبلغ پنجاه میلیون تومان مي باشد. دادورز اجراي احکام 

حقوقي اصفهان شناسه: 511877
آگهي مزایده اموال منقول

اجراي احکام حقوقي شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در 
خصوص پرونده اجرایي کالسه 971448 ج 7 له آقاي غالمحسین کریمي 
علیه آقاي حسن مسعودیان مبني بر مطالبه مبلغ 1۲5/7۲5/476 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایي و حــق االجراي  دولتي فروش یک 
دستگاه چاپ بنر با مشخصات قید شده در تاریخ 98/6/9 ساعت 11:30 
صبح در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش اموال توقیفي که توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح 
ذیل ارزیابي شده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشاني 
اصفهان خیابان جي انبار پارکینگ الهور مراجعه و از اموال بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشــتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال پس از 
پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاي اجرایي بر عهده 
محکوم علیه مي باشــد و مابقي ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال 
ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط خواهد شد. اموال مورد مزایده: لوازم 
خانگي توقیف شده در محل اصفهان، خیابان جي، انبار پارکینگ الهور و 
مطابقت مختصات و مشخصات اموال که به شرح زیر مي باشد یک دستگاه 
یخچال   ویترین ایستاده با موتور یک چهارم دانفوس ساخت آلمان گاز 4/4 
با کنداکتور سایکو یک دستگاه یخچال فریزر و درب با موتور یک چهارم 
دانفوس آلمان گاز 404 با کندراسیون آلمان با توجه به قیمت روز بازار که 
داراي نوسانات غیرمعمول نیز مي باشد هر دو دستگاه اموال فوق به ارزش 
توقیفي روز مبلغ یکصد و نوزده میلیون ریــال 119/000/000 ارزیابي 
مي گردد مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضي گزارش مي گردد. مدیر 

اجراي احکام مدني دادگستري اصفهان  شناسه: 511880
آگهي ابالغ وقت رسیدگي

در خصوص دعوي آقاي احمدرضا ســلطاني فرزند حبیب اله با طرفیت 
1- خلیفه مهدوي فرزند فضل اله ۲- احمد لیرابي فرزند حسین به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمي یک دستگاه خودروي سواري پیکان به شماره 
49-189 ق ۲1  که به شــوراي حل اختالف سمیرم ارجاع در شعبه اول 
شوراي حل اختالف به کالسه 97-849 ثبت گردید و به تاریخ 98/6/1۲ 
ساعت 5:30 عصر تعیین وقت گردید. نظر به مجهول المکان بودن خوانده 
و تقاضاي خواهان و تجویز ماده 73 ازقانون آیین دادرســي مدني مراتب 
یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي تا خوانده فوق و در 
تاریخ مقرر در شوراي حل اختالف سمیرم حاضر شود. دبیرخانه شعبه اول 

حقوقي شوراي حل اختالف سمیرم  شناسه: 550518
آگهي فقدان سند

شــماره نامه: 13988560۲0۲5005045 نظر بــه اینکه آقاي محمد 
سعید سیدقلعه به والیت از آقاي محمد سپهر ســیدقلعه با تسلیم یک 
برگ درخواست کتبي به شماره ۲50105۲۲ مورخ 98/3/۲0 و استشهاد 
شهود به شــماره 105۲1 مورخ 98/3/۲ دفترخانه ۲48 اصفهان مدعي 
مفقود شدن ســند مالکیت )به علت جابجایي( ششدانگ پالک شماره 
۲861 فرعي از ۲4 اصلي بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضي صدور 
سند مالکیت المثني مي باشند. سند مزبور در سیستم امالک ذیل شماره 
الکترونیکي 1395۲030۲0۲500۲651 تحت شماره چاپي 147931 
ج 94 ســابقه ثبت دارد و به موجب سند انتقال شــماره ۲0668مورخ 
96/1/۲4 دفترخانه 160 اصفهان به نامبرده انتقال یافته است. لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت دریک 

نوبت آگهي مي  شود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهي است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثني طبق 
 مقرررات خواهد شــد. مدیر واحد ثبتي حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان  

 شناسه: 55۲074
آگهي مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهني(

شــماره آگهــي: 13980390۲004000146 شــماره پرونــده: 
13950400۲004000451 پرونده اجرایي به شماره بایگاني 9501437 
تمامي ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پالک شماره 5 فرعي از 
4051 اصلي مجزي شده از 405/1 که آن هم مجزي شده از شماره اصلي 
است واقع در کوچه تکیه واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان 
خیابان حافظ کوچه میرعماد کوچه شــهیدان رحیمي جنب مســجد 
ظلمات که سند مالکیت آن در صفحات 65 و 68 و دفتر امالک جلد 45 و 
ذیل شماره 5403 به مالکیت آقاي اصغر پاکدل فرد ثبت و سند مالکیت 
شــماره هاي چاپي 3۲6640 و 3۲6641 صادر گردیده است. با حدود و 
مشخصات شماال دیواري است به راهرو 4051/4 شرقا به شارع جنوبا به 
دیوار اشــتراکي با داالن خانه شــماره 4051/1 غربا به دیوار اشتراکي با 
خانه مزبور. طبق نظر کارشناسان رســمي پالک ثبتي شماره 4051/5 
داراي 145 مترمربع عرصه و ۲90 مترمربع اعیاني در دو طبقه شامل 5 
واحد تجاري به مساحت 145  مترمربع در طبقه همکف و 145 مترمربع 
پارکینگ در زیرزمین با اسکلت بتون ســقف تیرچه بلوک دیوارها آجر و 
مالت ماسه و سیمان، نماي بیروني سنگ دربهاي فلزي با حفاظ و شیشه 
نماي داخلي گچ و رنگ و کاشــي، کف موزاییک و سرامیک فرش شده 
سیستم سرمایش و گرمایش اسپیلت دیواري، قدمت ساختمان حدود ۲5 
سال و داراي انشعابات آب و فاضالب و گاز و برق سه فاز و تک فاز مي باشد. 
بر اساس استعالم به عمل آمده از شــهرداري منطقه ملک مذکور داراي 
پروانه 5 واحد تجاري در طبقه همکــف و زیرزمین با کاربري پارکینگ و 
گواهي پایان ساخت به شماره 13/8637 مورخ 80/4/۲5 مي باشد و فعال 
هر دو طبقه به صورت کارگاه طالسازي فعال و مورد استفاده مستاجرین 
قرار دارد که طبق سند رهني شماره 665۲9 مورخ 91/1۲/14 تنظیمي 
در دفترخانه اسناد رسمي شماره 1۲9 اصفهان در قبال بدهي خانم الهه 
محمدي ده چشمه در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مي باشد و ملک فوق 
فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الي 1۲ روز یک شنبه مورخ 98/6/3 در 
اداره اجراي اسناد رســمي اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقي 
چهارراه اول شهید صداقتي ابتداي خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مي شود. مزایده از مبلغ پایه 30/450/000/000 ریال سي 
میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي 
و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد مي گردد ضمنا این آگهي در یک نوبت در روزنامه 
اخبار اصفهان چاپ اصفهان مورخ 98/5/1۲ درج و منتشر مي گردد و در 
صورت تعطیلي روز مزایده به روزبعد موکــول مي گردد. توضیحا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طي چک تضمین شده بانک ملي 
در وجه اداره اجراي اسناد رسمي بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاي 
کتبي و ارائه کارت شناسایي معتبر الزامي است. ضمنا برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقــت اداري همان روز طي فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. اداره اجراي اسناد رسمي 

اصفهان  شناسه: 546770



کسب و کار
شنبه 12 مرداد 1398  | شمـاره 289

ISFAHAN
N E W S

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

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

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

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

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

ویژگی های شخصی 
برخورداری از ویژگی های 
شخصی به بهتر شدِن شما 
و تعامالت تان با دیگران 
کمک می کند و از شــما 
مدیر موفقی می سازد که 
دیگران بــرای آن احترام 
قائلنــد و از پیروی کردن از او احســاس 

رضایت می کنند.

  ۱. خودانگیزی
اگــر مدیــر از خودانگیزی برخــوردار 
نباشد، نمی تواند به دیگران انگیزه بدهد. 
خودانگیزی یا به  عبارتی، توانایِی انگیزه 
دادن بــه خــود و پذیرفتــن وظایف، از 
ویژگی های شخصی یک مدیر موفق است.

  ۲. صداقت
کارمندان به مدیر موفق اعتماد می کنند، 
چون به صداقت او ایمان دارند. یک مدیر 
موفق از حق  کارمندانش دفاع می کند، از 
قوانین سرپیچی نمی کند، به گفته هایش 

پایبند است و صداقت توشه ی راه اوست.

  ۳. قابلیت اعتماد
یک مدیر موفق باید قابل اعتماد باشــد و 
رؤسا و زیردستانش بتوانند روی او حساب 

باز کنند.

  ۴. خوش  بینی
آیا شما با امید، چشم به راه آینده هستید؟ 
نگرش خوش بینانه ی یک مدیر، روحیه  ی 
کارمندانــش را باال می بــرد، الهام بخش 
آنهاست و باعث می شود از کاری که انجام 

می دهند، لذت ببرند.

  ۵. اعتماد به  نفس
شــما باید بتوانید تصمیمات تــان را با 
اعتمادبه نفس بگیرید و به دیگران نشان 
بدهید که قــادر بــه تصمیم گیری های 
درست هســتید. اعتمادبه نفس شما به 
نفع اطرافیان تان است و ناخودآگاه به آنها 

منتقل می شود.

  ۶. آرامش
یک مدیر موفق در مواجهه با ســختی ها 
ناامید نمی شــود و توانایِی آرام ماندن در 
شــرایط بحرانی و انجام اقدامات الزم از 

خصوصیات چنین فردی است.

  ۷. انعطاف پذیری
میزان خاصــی از انعطاف پذیــری برای 
انطباق با موقعیت های مختلف، الزمه ی 

مقام مدیریت است.

ویژگی های شخصی
برای یک مدیــر موفق، داشــتن هوش 
کسب وکار مهم است. با اینکه نیاز نیست 
میزان هوش یک مدیر در حِد هوش یک 
معامله گر حرفه ای باشــد، اما آشنایی با 
اصول و روال اساسی کســب و کار برای او 

مفید خواهد بود.

  ۸. دانش صنعت
شــما از صنعتی که در آن مشغول به کار 
هستید، چقدر آگاهی دارید؟ برای اینکه 
بتوانید پاســخ گوی پرســش ها باشید و 
کارهایتان را به نحو مؤثری انجام بدهید، 
باید از دانش صنعت برخوردار باشید. شاید 
کارگران نیازی به دانش صنعت نداشــته 
باشند، اما یک مدیر موفق، تاحدودی از این 

دانش برخوردار است.

  ۹. آشنایی با زمان واگذاری
یک مدیر موفق می داند که می تواند برخی 
از وظایفــش را به دیگران واگــذار کند، 
همچنین می داند چه کسانی آن وظایف 
را با موفقیت انجام می دهند و در این راه از 

کمک گرفتن از این افراد، دریغ نمی کند.

  ۱۰. رویکرد سازمانی
بــرای اینکه مدیــر موفقی باشــید باید 
رویکرد سازمانی را ســر لوحه ی کارتان 
قرار بدهیــد. روند پیشــرفت پروژه ها، 
کارمندان و وظایف شان را پیگیری کنید 
تا در جریان اموری قرار بگیرید که باید در 

کسب وکارتان به آنها رسیدگی شود.

  ۱۱. مدیریت مقدماتی مالی
با مفاهیم مقدماتی مالی آشنایی داشته 
باشید تا بدانید چگونه مسائل مالی مربوط 

به پروژه ها را مدیریت کنید.

  ۱۲. سلسله  مراتِب کاری
شما باید سلسله  مراتب کارتان را بشناسید 

و از آن پیروی کنیــد. حتما وظایف تان را 
درک کنید و بدانید گزارش کارتان را باید به 
چه کسی بدهید. همچنین باید از نحوه ی 
تأثیر ســازمان بر زیردستان خود آگاهی 

داشته باشید.

  ۱۳. مفاهیم حقوقی
نیاز نیســت کارشناس مســائل حقوقی 
باشــید، اما بایــد مفاهیــم حقوقی در 
حیطه های آزار و اذیت جنسی، روش های 
صحیح استخدام و اخراج، محرمانه بودن و 

مسائل دیگر را درک کنید.

ویژگی های ارتباطی
یک مدیر موفق باید بتواند به نحو مؤثری 
ارتباط برقرار کند. شــاید از ویژگی های 
مختلفی که به ارتباطات مربوط می شوند، 

تعجب کنیــد. حتمــا توانایی خــود را 
برای برقراری ارتبــاط تقویت کنید. اگر 
می خواهیــد هم زمان با انجــام وظایف 
مدیریتی  خود، به خوبی با دیگران ارتباط 
داشته باشید، سعی کنید از ویژگی های زیر 

برخوردار شوید:

  ۱۴. ارتباطات نوشتاری
یاد بگیرید در قالب  ایمیل، یادداشت و پیام 
تشکر، به نحو مؤثری با دیگران ارتباط برقرار 
کنید. طرزِ نگارش یــک مدیر موفق باید 
حرفه ای و بدون اشتباهات دستوری باشد.

  ۱۵. سخنرانی
ســخنرانی کردن، اعالم رسمی خبرها و 
بیان دقیق ایده ها در مصاحبه ها یا خطاب 
به کارگران از ویژگی های یک مدیر موفق 

است.

   ۱۶: بازخورد سازنده
ارائه ی بازخورد های سازنده و مفید از دیگر 

ویژگی های یک مدیر موفق است.

  ۱۷. گوش دادن فعال
یکی از مهم ترین مهــارت  های ارتباطی، 
گوش دادن اســت. حتما به صحبت های 
کارمندان، رؤسا و مشتریان خود به صورت 

فعال گوش بدهید.

  ۱۸. قاطعیت
هنگام دادِن دستورالعمل ها، در مورد کاری 
که باید انجام بشود و نتیجه ای که انتظار 

می رود، قاطعیت داشته باشید.

  ۱۹. آمادگی برای سخنرانی
از پیش به متن ســخنرانی خود فکر و آن 
را تهیه کنید تا سخنرانِی روشن و دقیقی 

داشته باشید.

  ۲۰. خدمات مشتری
خدمات مشــتری یک ویژگِی رابطه ای 
است. اگر می خواهید مدیر موفقی باشید، 
باید بتوانید با مشتریان خود رابطه ی خوبی 
برقرار کنید. سعی کنید آنها را درک کنید 

و خودتان را جای آنها بگذارید.

  ۲۱. میانجی
آیا می دانید چگونه صلــح برقرار کنید؟ 
معموال یک مدیر موفق در موقعیت هایی 
قرار می گیرد که به واسطه ی آنها باید میان 

کارمندان، میان یک کارمند و مشتری یا 
میان یک عضو ارشد سازمان و یک کارمند، 
به عنوان میانجی عمــل کند. این ویژگی 
را در خودتان تقویت کنید و تکنیک های 
 حل اختالف را یاد بگیرید تا مدیر موفقی

 باشید.

  ۲۲. عضو تیم
آیا شــما عضوی از یک تیم هستید؟ اگر 
می خواهید مدیر موفقی باشید، باید بتوانید 
به عنوان عضوی از یــک تیم، مایل به کار 
کردن با دیگران باشــید و به وظایف تان 

عمل کنید.

  ۲۳. احترام
اگر می خواهید به  عنوان مدیر، شــما را 
محترم بشمارند، باید با دیگران محترمانه 
رفتار کنید. این کار به خود شما بستگی 
دارد که الگوی چنین رفتاری برای دیگران 

باشید.

  ۲۴. همکاری
شما باید بتوانید با تیم خود همکاری داشته 
باشــید و بدانید ایده ها و شخصیت ها را 

چگونه با هم ادغام کنید.

  ۲۵. ارزش قائل شدن برای دیگران
یــک مدیــر موفــق کاری می کند که 
کارمندانش احساس باارزش بودن کنند. 
کارمنــدان احتیاج دارند از ســوی مدیر 
به کمک هایشــان مهر تأیید زده شود تا 
احساس کنند وجودشــان برای سازمان 

مفید است.

۲۵ ویژگی شخصیتی و کاری مدیران موفق؛

چاره ای جز موفقیت نیست!

یک مدیر موفق می داند 
که می تواند برخی از 

وظایفش را به دیگران 
واگذار کند، همچنین 

می داند چه کسانی آن 
وظایف را با موفقیت 

انجام می دهند.

آیا به خوبی با دیگران کار می کنید و راهنمای خوبی هستید؟ 
این دو ویژگی شاید از شما یک مدیر خوب بسازد، اما برای اینکه 
عنوان مدیر موفق به شما اطالق شود، باید از ویژگی های دیگری 
نیز برخوردار باشید. در تعیین اینکه آیا شما مدیر موفقی خواهید 
شد یا نه، عواملی نقش دارند. خبر خوب این است که ویژگی های 
یک مدیر موفق، لزوما نباید ذاتی باشند و به صورت اکتسابی نیز 
می توان آنها را به دست آورد. اگر در فکِر مدیریت هستید، این ۲۵ 

ویژگِی مدیران موفق را به خاطر داشته باشید.

کوروش خسروی مطرح کرد:
تعامل با استارت آپ ها 

برای حل مشکالت 
شهری

عضو کمیســیون اموراقتصادی، 
حقوقی و گردشگری شورای شهر 
اصفهان گفت: مدیریت شــهری 
و شــهرداری ها در همــه دنیا و 
همچنین ایران به ویژه کالنشهر 
تهران در حال حرکت به ســمت 
اســتفاده از ظرفیت و پتانســیل 
استارت آپ ها بوده و برای تعامل 
بیشــتر با آنها برای حل مسائل و 
مشکالت خود در حال برنامه ریزی 

هستند.
کوروش خســروی اظهار کرد: ماه 
گذشته شهرداری تهران یک رویداد 
بزرگ Reverse Pitch )یا ارائه 
معکوس( را به منظور بهبود تعامل با 
استارت آپ ها برگزار کرد. در چنین 
رویدادهایی برخالف همایش های 
معمول که فعاالن کسب و کارهای 
نو و استارت آپ ها در آن به ارائه ایده  
و تکنولوژی های خود می پردازند، 
کارفرمایــان توضیح می هند که به 

چه تکنولوژی و ایده ای نیاز دارند.
وی افزود: در این راســتا شهرداری 
تهران در یک رویداد ارائه معکوس، 
نیاز این نهاد به فعالیت استارت آپ ها 
در حوزه پســماند و اینکه آنها در 
فرآینــد جمــع آوری، تفکیک و 
بازیافت پســماند چه کمکی می 
توانند به شــهرداری تهران داشته 

باشند را مطرح کرد.
دبیر جشنواره ملی کارآفرینی شیخ 
بهایی خاطرنشــان کرد: به تازگی 
شهرداری تهران چنین رویکردی 
را در حوزه پساب نیز در پیش گرفته 

است.

  تعامل شهرداری اصفهان با 
شرکت های دانش بنیان، نوپا 

و استارت آپ ها
خسروی گفت: شهرداری اصفهان 
نیز چنین اقداماتی را آغاز کرده و به 
این جمع بندی رسیده است که برای 
حل مسائل و مشکالت خود به تعامل 
با شــرکت های دانش بنیان، نوپا و 
اســتارت آپ ها با ایده های خالقانه 

بپردازد.
وی افزود: با توجه به گردشگرپذیر 
بودن شهر اصفهان، نیاز اساسی این 
افراد به اسکان و اینکه همیشه اسکان 
مســافران در اصفهان یک چالش 
جدی بوده است، شهرداری اصفهان 
حدود شش ماه قبل با الگوبرداری 
از اســتارت آپ معروف ایــر بی ان 
بــی )Airbnb( و همکاری با یک 
شرکت خصوصی، سامانه ای با عنوان 
 )eReserving( ای رزروینــگ
برای معرفی منازل مســکونی در 
اصفهان که قابل ارائه به گردشگران 
 این کالنشــهر اســت، راه اندازی

 کرد.
عضــو کمیســیون اموراقتصادی، 
حقوقی و گردشگری شورای شهر 
اصفهــان اضافه کرد: شــهروندان 
اصفهانی می توانند منازل مسکونی 
خود را در این ســامانه برای اجراه 
به مســافران و گردشگران معرفی 
کنند. گردشگران نیز می توانند با 
خیالی آســوده پیش از رسیدن به 
اصفهــان بدون اینکه بــه ترافیک 
شهر اضافه کنند یا هزینه فرصتی 
برای یافتن محل مورد نظرشــان 
بپردازند با یک قیمت مناســب از 
 محل اسکان خود اطمینان کسب 

کنند.
خسروی یادآور شــد: این سامانه 
 در تمام ســال فعال اســت و همه

 می توانند از آن بهره ببرند.

۰۸
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

شرکت سهامی نمایشگاه ها در اجرای اقتصاد هوشمند پیشرو است
»معصومه آقاپور« در گفت و گو با روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
گفت: نحوه مدیریت و ساختار نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شاخصه مثبت و اصلی این نمایشگاه 
نسبت به سال های گذشته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم شورای اسالمی به تدبیر مدیریت 
نمایشــگاه بین المللی ایران در برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اشــاره کرد و افزود: در مقابل همه 

تهدیدهای بین المللی علیه ایران، می توانیم اتحاد در صنعت ساختمان را در یک جا شاهد باشیم. 
آقاپور این مساله را یک هاب قوی ساختمانی در کشور تلقی کرد و گفت: این فرصت می تواند برای افزایش میزان 

صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران به کار گرفته شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسالمی ارزش افزوده موجب در صنعت ساختمان را چند برابر ارزش افزوده 

منابع زیرزمینی عنوان کرد و افزود: منابع زیر زمینی ما رو به اتمام است اما صنایع ساختمانی هیچگاه اتمام نمی یابد و ساخت و ساز جزو اولویت 
های بشر محسوب می شود.

 B2C و C2C ، C2B، B2B بی تو بی( در معامالت این نمایشگاه را نقطه اصلی قوت آن دانست و یاد آور شد: 4 روش( B2B وی تکیه بر روش
در معامالت تجاری به کار گرفته می شود که بیش از 70 درصد معامالت تجاری در دنیا از طریق B2B انجام می شود.
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استارت آپ

تأثیر استارت آپ ها در همگرایی اقتصادی منطقه ای

از دهه ۸۰ میالدی تاکنون بسیاری از کشورهای صنعتی از 
سیاست  تمرکز بر  کسب وکارهای بزرگ به سمت ایجاد محیط 

مناسب برای کسب وکارهای نوپا حرکت کرده اند. 

در سال های اخیر، برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی ســال 200۸ و حفظ و گسترش 
فناوری اطالعات و ارتباطات، سیاســت گذاری های صنعتی، از طریق گســترش فرهنگ 
کارآفرینی و تشویق مشــارکت مستقیم شــهروندان در روند کارآفرینی، مبتنی بر ایجاد 

زمینه های الزم در گسترش اســتارت آپ ها و به طور کلی ظهور خود اشتغالی بوده 
است. سرمایه گذاری های جدید به عنوان راهی برای اشتغال زایی جوانان که از کمبود 
فرصت های شغلی رنج می برند می باشد. کسب وکارهای نوپا، به عنوان قالب جدیدی از 
سرمایه گذاری های نوین مبتنی بر نوآوری، موجب تسریع پذیرش و گسترش مرزهای 

فناوری می شود.
از جمله اقداماتی که دولت ها برای کمک به توسعه استارت آپ ها انجام می دهند می توان 
از تامین کمک هزینه های تحقیق و توسعه، مزایای مالیاتی، حمایت از شتاب دهنده ها 
و صندوق های ســرمایه گذاری خطرپذیر نام برد. در صنایع تولیدی نیز فناوری های 
دیجیتال باعث ارتقاء الگوهای تولیدی که فرصت های جدیدی در بازار ایجاد می کند، 
جریان بیشتر درآمد، ارائه خدمات پیشرفته و افزایش بهره وری می شود. انتقال اقتصادها 
به دوران دیجیتال، رشد نوع جدیدی از کسب وکارها را بر پایه عوامل و ویژگی های کامال 

متفاوت از قواعد بازی سنتی ایجاد کرده است.
این تغییرات مجموعه ای از فرصت ها را برای شرکت هایی که قادر به انطباق با پارامترها 
و ویژگی های جدید فناوری های دیجیتال هستند عرضه می نماید. از این منظر برخی از 
پویایی هایی که برای ترویج ظهور استارت آپ های فعال در عرصه دیجیتال، باید مورد توجه 
سیاست گذاران قرار گیرد، ضروری است. پژوهش های مبتنی بر کارآفرینی تاکید می کند، 
رویکرد تفسیری برای توسعه استارت آپ ها، ایجاد یک اکوسیستم منطقه ای مناسب در این 
زمینه است. با این حال ایجاد یک اکوسیستم برای استارت آپ های دیجیتال کاری پیچیده 
و سنگین است و نیازمند هدایت صحیح و مشارکت فعال بسیاری از بازیگران محلی است. از 
این رو برای ایجاد محیط هایی که باعث رشد و شکوفایی استارت آپ ها می شوند نیاز به اقدامات 
جدید سیاست گذارانه است و در این میان اســتارت آپ ها نیز نیازمند منابع متفاوتی برای 

حمایت از شرکت های نوپای خود هستند.
برای دســتیابی به این هدف بایــد چارچوب های اقتصادی و اجتماعی حمایتی شــکل و 
پتانســیل های اقتصادی گســترده تری در اختیار کارآفرینان قرار گیرد. ایجاد شبکه ای از 
استراتژی های حمایتی، توسعه رهبری و مشاوره ای در سطح منطقه ای، به جای تسهیالت 
مالی صرف که تاثیرات محدودی به دنبال دارد، موجب ایجاد روابطی پایدار و مولد میان تمامی 
ذینفعان منطقه می شود و منابع مالی متنوعی را جذب می نماید )مانند فاینانس، سرمایه 
گذاری جمعی و معامالت پایاپای( که توسعه سیستم نوآوری و پیوستن به مشتریان محلی، 

تامین کنندگان، دانشگاه ها و غیره را به دنبال دارد.
در ایران نیز طی سالیان گذشته با توجه به گسترش زیرساخت های ارتباطی فضای استارت آپی 
بسیار پررونق بوده است. در حال حاضر اکوسیستم استارت آپی ایران با حضور ارکانی نظیر 
صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، فرشتگان کسب  وکار و نیروهای خالق و توانمند به 
درجه ای از بلوغ رسیده که می تواند در سطح منطقه فعالیت خود را گسترش دهد. عالوه بر این 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با معرفی و اجرایی کردن کالن طرح »نوآفرین« گامی بلند 
اما محکم در توسعه این بخش و ایجاد اشتغال برداشته است. این طرح، بخشی از روند ایران 

هوشمند است که در نهایت به دنبال جایگزینی اقتصاد دیجیتالی با اقتصاد نفتی ایران است.
علی رغم برخی موانع فنی و حقوقی، به نظر می رسد حداقل های مورد نیاز در زمینه زیرساخت 
برای رونق کسب و کارهای دیجیتالی در کشور مهیا است و حضور کسب  و کارهای ایرانی در 
کشورهای منطقه با توجه با مولفه های اقتصادی روز که صادرات را بسیار توجیه پذیر نموده 
است می تواند موجب رشد تصاعدی شرکت های داخلی شــود. نباید فراموش کرد عمده 
کشورهای هم  مرز با جمهوری اسالمی ایران دارای پتانسیل قابل مالحظه ای در مقایسه با 

کسب  وکارهای ایرانی نیستند.
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گــــــزارش

یک مدیر موفق در 
مواجهه با سختی ها ناامید 

نمی شود و توانایِی آرام 
ماندن در شرایط بحرانی 

و انجام اقدامات الزم از 
خصوصیات چنین فردی 

است.
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