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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

فرصت ها و تهدیدهای صنعت بوم گردی اصفهان  در جهت شکوفایی اقتصاد روستایی   

غفلت از ارزآوری صنعت سبز

تدبیری برای 
سواستفاده از 

تخفیف!
این روزهــا رقابــت در فروش 
مایحتــاج روز مــره بــه قدری 
 افزایش یافته اســت که بیشتر 
فروشــگاه های بزرگ دست به 
تبلیغات گســترده ای زده اند. از 
تبلیغات تلوزیونی گرفته تا وعده 
جایزه های بــزرگ و تخفیفات 
ویژه به مناســبت های مختلف. 
مردم هم که به دلیل فشار های 
اقتصادی زیاد، عرصه برایشــان 
تنگ شده اســت و جانشان بر 
لبشان رسیده است، فقط به دنبال 
قیمت کمتر هستند و دیگر حتی 
کیفیت را هم نادیده می گیرند.

زیرا قیمت ها آنچنان نجومی باال 
رفته که قشر متوسط و ضعیف 
جامعه که اتفاقا درصد زیادی از 
مردم جامعه را تشکیل می دهند 
توان خرید محصوالت با کیفیت 
را از دست داده اند و فقط در فکر 
گذشــتن از این موقعیت با این 
فشــارهای اقتصادی هستند و 
دیگر کیفیت زندگی برایشــان 

کمرنگ شده است.
در این بین برخــی از واحد های 

صنفی هم نهایت استفاده را...       استان اصفهان با داشتن حدود دو هزار روستا  و یکی از 20 منطقه گردشگری عشایر کشور، ظرفیت های خوبی برای توسعه دارد.

بازار طال و سکه 98/5/12 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,074,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,155,0004,192,000جدید

2,278,0002,298,000نیم سکه

1,469,0001,499,000ربع سکه

970,000969,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18408,400406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24539,900543,300 عیار

رییس انجمن جایگاه داران:

 اصفهان برای استفاده از کارت 
سوخت آمادگی ندارد

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد 
که برنامه استفاده از کارت سوخت شخصی از ۲۰ 
مرداد به قوت خود باقی است اما رئیس انجمن 
جایگاه داران ســوخت اصفهان تاکید دارد که 
این استان هنوز برای اجرایی شدن طرح مذکور 

آمادگی کافی ندارد.
شــرکت ملی پخــش فــرآورده هــای نفتی 
ایران اعــالم کرد: برنامــه اســتفاده از کارت 
هوشمند سوخت شــخصی از ۲۰ مرداد برای 
کل کشــور به قوت خود باقی اســت و انتظار 
مــی رود هموطنــان از تاریخ مذکور نســبت 
 به ســوخت گیری با کارت ســوخت شخصی 

اقدام کنند.
این شرکت تاکید کرد: در چهار کالنشهر...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

در شهر

نوروزی در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« خبر داد:

بازگشایی باغ نور با امکانات و شرایط متفاوت
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.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه موتوســواران باید از ورود به پارک ها 
خودداری کنند، گفت: ســه هفته قبل معاون حمــل ونقل و ترافیک 
ماموریت پیدا کرد تا با اجرای طرح ترافیکی مناسب از ورود موتورسواران 
به پارک های شهر جلوگیری کند که در این راستا اقداماتی انجام شده 

است.
قدرت اهلل نوروزی در برنامه رادیویی »ســالم اصفهان« اظهارکرد: باغ 
نور یکی از مجموعه های فرهنگی شهر بود که نیاز به تعمیرات اساسی و 

تجهیزات جدید داشت تا بهتر مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.
وی افزود: خوشبختانه در چند ماه اخیر شهرداری اصفهان این مجموعه 
را تعمیر و تجهیز کرده تا در یک آیین بازگشایی با شرایط مطلوب تر و 

امکانات بیشتر در اختیار شهروندان قرار گیرد.
شهردار اصفهان با اشــاره به روز خبرنگار به صاحبان قلم، خبرنگاران، 
روزنامه نگاران، عکاسان، مدیران مسئول و سردبیران رسانه ها این روز 
را تبریک گفت و اظهارکرد: خبرنگاران از جمله افرادی هستند که باید 
گرامی داشته باشند امیدواریم بتوانند به مسئولیت سنگین اجتماعی خود 
عمل کنند و همواره قلم ها و قدم های آنها در راه بیان حق و روشنگری 

مردم استوار باشد.
وی با اشاره به وجود پشه ها در پارک های اطراف زاینده رود، گفت: با توجه 
به جاری بودن آب در رودخانه زاینده رود، مردم شب های تابستان بیشتر 

برای شب نشینی اوقات خود را در این محل ها سپری می کنند و به طور 
طبیعی وقتی آب جاری و هوا گرم باشد، پشه  نیز وجود دارد که باید برای 

آن چاره اندیشی کرد.
نــوروزی ادامه داد: در چند روز گذشــته به طور ســرزده در بهضی از 
پارک های شهر حضور یافته و با مردم صحبت کردیم، اکثر آنها از تردد 
موتورسواران در پارک های شهر گالیه مند بودند، البته حق با شهروندان 
است زیرا مردم برای داشتن آرامش که حق طبیعی آنها است، به پارک ها 

مراجعه می کنند.
وی با تاکید بر اینکه موتوسواران باید از ورود به پارک ها خودداری کنند، 
تصریح کرد: سه هفته قبل معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
ماموریت پیدا کرد تا با اجرای طرح ترافیکی مناسب از ورود موتورسواران 
به پارک های شهر جلوگیری کند که در این راستا اقداماتی انجام شده 
اســت. نوروزی خاطرنشان کرد: شــهرداری اصفهان با نصب بنرهای 
تبلیغاتی برای فرهنگسازی اقدام کرده که امیدواریم با همکاری تمام 
شهروندان بتوانیم هوای یکدیگر را داشته باشیم تا نیاز به راهبندان و 

اجرای طرح های ترافیکی نباشد.

ایمنا
گــــــزارش

چرا دیگر ارز و سکه گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری 
نیست؟   

 انجماد سرمایه های سرگردان
 در بازارها   

مهاجرت سرمایه گذاران از بازار ارز نشان 
می دهد بهار وسخت اقتصاد ایران سپری 

شده است، این را آمار و ارقام ارائه شده 
از سوی بانک مرکزی نیز گواهی می دهد. 

آخرین آمارهای ارائه شده...
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اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان  شناسه: 553۶23

اطالعیه 

* شرایط عمومی: 
- اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور 

- تابعیت از نظام و التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی )یا معافیت دائم(

- نداشتن اعتیاد به انواع مواد مخدر 
- نداشتن محکومیت جزایی موثر 

-  داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی انجام کار مرتبط با شغل 

* شرایط اختصاصی 
داشتن حداکثر سن 35 سال تمام 

داشتن شرایط معدل دانشگاهی مطابق با دستورالعمل های ابالغی و ضوابط سازمانی این 
اداره کل به شرح جدول ذیل: 

بدینوسیله به اطالع می رساند اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی متخصص خود از بین فارغ التحصیالن دانشگاه در رشته های 
 تحصیلی به شرح جدول ذیل تعداد یک نفر )مرد( به صورت قراردادی از محل طرح های عمرانی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و عمومی بکارگیری نماید لذا داوطلبان محترم
 می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/05/20 مدارک و مستندات خود را از طریق پرتال این اداره کل به آدرس www.dres-isf.ir بارگذاری نمایند. در صورت لزوم جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32222889 )امور اداری( تماس حاصل نمایند. 

تعدادجنسیتگرایش  تحصیلیمدارک تحصیلیعنوان رشته

1مرد عمران – عمران با گرایش های معادل لیسانس و فوق لیسانسعمران

دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردیسایر دانشگاه های دولتی و پردیس ها دانشگاه های بزرگ

سایر واحدهامراکز استان و واحدهای علوم تحقیقات

151۶171718

* دانشگاه های بزرگ شامل: دانشگاه تهران – دانشگاه شهید بهشتی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشگاه شریف – دانشگاه عالمه طباطبایی – 
دانشگاه امیر کبیر – دانشگاه تبریز – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشگاه شیراز – دانشگاه اصفهان 

* ضمناً آدرس این اداره کل به شرح ذیل می باشد: 
اصفهان، خیابان باغ گلدسته، روبروی بازار هنر، اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

غالمرضا بابائیان- شهردار طرق رود شناسه : 544157

آگهي تجدیدمزایده فروش زمین
)نوبت دوم (

 

براساس مصوبه شماره 29 مورخ 1397/08/03 شورای اسالمی شهر طرق رود، شهرداري در نظر دارد دوقطعه زمین با کاربري مسکونی  به نشاني شهر طرق رود-محله باغستان پایین –اول ورودی 
شهر طرق رود- جنب بلوار اصلی امام علی )ع( را به قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومي موضوع ماده 13 آیین نامه مالي شهرداري ها بشرح ذیل اقدام نماید.

1- متراژ و قیمت پایه کارشناسی زمین ها بشرح ذیل :
الف: ب:قطعه B22به متراژ 198 متر مربع به قیمت کارشناسی 455/400/000ریال 
ب:قطعه B21 به متراژ198 متر مربع  به قیمت پایه کارشناسی 455/400/000ریال 

شرایط شرکت در مزایده:
1- واریز مبلغ 5% مبلغ پایه کارشناسی به شماره حساب 104۶29754001ریال نزد بانک صادرات بنام شهرداری طرق رود یا ضمانت نامه بانکي با اعتبار 3 ماه معادل مبلغ فوق  به همراه مدارک 
که شامل )برگ آگهی مزایده مهر و امضا شده و فیش واریزی به مبلغ 5% قیمت پایه زمین مورد نظر پیشنهاددهنده وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی  و برگ مشخصات شرکت کننده به صورت 
خوانا،کامل و مهرو امضا شده و قیمت پیشنهادی مورد نظر خود را که باید بیشتر از نرخ کارشناسی باشد مهر و امضا نموده ( در پاکت قرارداده و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.  

2- به مدارک ناقص، مخدوش و ناخوانا و خالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3 - پس از اعالم پیشنهادات و تعیین برنده سپرده اول تا سوم نگهداری و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد می گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ کتبی شهرداری جهت 
تنظیم قرارداد فروش اقدام ننماید سپرده وی بدون تشریفات قانونی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و پس از انقضای مهلت تعیین شده شهرداری در صورت ضرفه و صالح با نفرات دوم و سوم به 

ترتیب با توجه به مبلغ پیشنهادی قرارداد منعقد خواهد کرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم نیز به همان ترتیب نفر اول عمل خواهد شد.
4- مزایده بصورت کتبی می باشد.و شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده می باشد.

5  - کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
۶- شرکت کنندگان نسبت به دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالی شهرداری طرق رود تا روز شنبه مورخ  1398/05/19 اقدام نمایند..

7-   مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  1398/05/22 می باشد.  
8- کمیسیون روز یکشنبه  مورخ 98/05/27 در محل شهرداری طرق رود با حضور اعضا کمیسیون معامالت شهرداری تشکیل و برنده اعالم می گردد. 

9- کلیه هزینه های ارزیابی ، کارشناسی،مالیات ،بیمه و انتقال مالکیت به عهده برنده مزایده می باشد.
10- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن   54333420داخلی 4  تماس گرفته شود .    

 چاپ دوم

شهرداری خوانسار  شناسه: 553۶71

آگهی مناقصه 
نوبت اول

 

شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 517 مورخ 98/5/9 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به انجام عملیات روکش آسفالت خیابان های دانشگاه، 
هشت بهشت و سردار میر شفیعی حدود 40/000 متر مربع آسفالت 019 به ضخامت ۶ سانتیمتر کوبیده شده و بدون تعدیل را با برآورد مبلغ حدود 32.000.000.000 ریال 

را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید. 
شرایط: 

1- پیشنهاد دهندگان می بایست دارای صالحیت فنی رتبه بندی راه و ساختمان در رشته مرتبط باشند. 
2- پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ 1.۶00.000.000 ریال به حساب 010592298۶005 به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه واریز و یا ارایه ضمانت نامه بانکی با اعتبار 

3 ماهه به مبلغ مذکور در وجه شهرداری خوانسار اقدام نمایند. 
3- پیشنهاد دهندگان از تاریخ 98/5/10 لغایت پایان وقت اداری 98/5/24 مدارک ذیل را در پاکت الک و مهر شده شامل: 

الف( محتوی برگ استعالم و ضمانتنامه پیمانکار 
ب( محتوی برگ پیشنهاد قیمت ها براساس شرایط عمومی پیمان و فهرست بها همراه با آنالیز بهای موارد و یا قیمت مقطوع شامل تهیه قیر با پیمانکار و تهیه قیر با 

کارفرما )کلیه کسورات به عهده پیمانکار می باشد( را تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نمایند. 
4- زمان بازگشایی پیشنهادات رسیده روز شنبه مورخ 98/5/2۶ می باشد. 

5- متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات و مشخصات پروژه به دفتر فنی مراجعه و یا با تلفن 57770847 شهرداری تماس حاصل فرمایند. 
۶- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه تا مدت یک هفته از بازگشایی پاکت ها، شهرداری سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد 

آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و  سوم اقدام خواهد شد. 
7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک و یا کلیه  پیشنهادات مختار است. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 



خـــبــــر

تدبیری برای 
سواستفاده از تخفیف!

ادامه از صفحه یک:
 ... از شــرایط خــاص جامعــه 
می برند و تا مــی توانند جیب 
خــود را پــر مــی کنند.برخی 
واحدهای صنفــی طی روزهای 
گذشته  با ظاهرســازی، وانمود 
 کرده انــد  کــه در حــال ارائه

 تخفیــف هــای ویژه بــر روی 
برخی کاالهــا هســتند اما در 
حقیقت موجبات ضــرر و زیان 
مصرف کننــدگان را فراهــم 
کرده انــد. نرخ ســود واحدهای 
تولیــدی و حاشــیه ســود 
عمده فروشی ها و خرده فروشی ها 
بســته بــه نــوع کاال و خدمت 
کاماًل مشخص اســت و ضوابط 
مرتبط با خــود را دارد. بنابراین 
 اینکه برخــی کاالها از ســوی

 فروشگاه ها یا واحدهای صنفی 
با تخفیــف هــای غیرواقعی و 
صوری عرضه شــده و در نهایت 
قیمتــی کــه کاال بــه مصرف 
کننده اعطا می شود همان نرخ 
واقعی بر اســاس قیمــت تمام 
شــده و حاشیه ســود منطقی 
اســت؛ بنابراین ظاهرســازی و 
وانمود کردن بــه ارائه تخفیف، 
یک تخلف است. رقابت باید در 
جهت حمایت از حقوق مصرف 
کننده باشد نه در جهت افزایش 
قیمت که منجر به ســود بیشتر 
تولیدکننده می شــود؛ البته که 
اصناف مقصر هستند اما مقصر 
اصلی را ناظران امر به یدک می 
کشند. وقتی هر روز بیش از نیم 
ساعت از وقت برنامه تلوزیونی را 
آن هم در شــبکه ای سراسری 
که بیشــترین مخاطب را دارد 
 به تبلیغ یک فروشــگاه سپری

 می کنند باید نظارتی هم برای 
این کار باشد تا تخفیف ها واقعی 
باشند نه اینکه محصوالتشان را 
با قیمت بیشتری عرضه کنند و 
بعد تخیف بدهند تا آش همان 
آش باشد و کاســه همان کاسه، 

البته کمی هم داغ تر!
دو جریــان گرانــی کاال و گران 
فروشی کاال دست به دست هم 
داده است تا بازار افسار گسیخته 
شود. اولی تا حد زیادی اجتناب 
ناپذیر و دومــی غیرقابل قبول 
اســت؛  هرچند با گران فروشی 
 مقابل مــی شــود امــا حتما 
 نظــارت ها نــا کافی اســت و 
مجازات هــا با جرایم یکســان 
نیســت و اال این معضل به این 
شدت دامن گیر جامعه نمی شد. 
متأســفانه طی ماه های اخیر با 
پدیده شوم احتکار کاالهای مورد 
نیاز مردم نیز مواجه بوده ایم. به 
طوری که آمار رســمی حکایت 
از آن دارد کــه ثبت ســفارش 
کاالهای اساسی ظرف ماه های 
گذشته، به شدت افزایش یافته 
و تا ســقف ۵ برابر نیاز کشور در 
مصرف این کاالها، ثبت سفارش 
صورت گرفته است. در این میان 
البته نکته حائز اهمیت آن است 
که نباید ثبت سفارش را به منزله 
ورود کاالها به کشــور دانســت 
اما این پنج برابر نیــاز کجا می 
 رود و چرا باعــث ارزانی اجناس 

نمی شود؟
 یــک نظــارت همــه جانبــه بر

 قیمت هــا و ثبت ســفارش ها و 
همچنین شفاف سازی مردم باعث 
می شود هر صنفی نتواند دست به 
تخلف بزند و مردم با آگاهی از آن 
صنف حمایت نکنند تا این مشکل 
بر طرف شود. به نظر می رسد هر 
مشــکلی که وجــود دارد از عدم 
شفافیت نشات گرفته و در صورت 
بر طرف شدن این موضوع می توان 

به یک بازار یک رنگ نزدیک شد.

اقتصاد استان
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احداث خط انتقال  و  تصفيه خانه پساب شهري در شركت پااليش نفت اصفهان
 براي نخستین  بار در ایران پروژه ملي زیست محیطي  تصفیه و استفاده صنعتي از  فاضالب شهري در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با رویکرد کاهش مصرف منابع )آب شرب (  با ظرفیت 7۵0 متر مکعب درساعت راه 
اندازي شد. معاون مهندسي  وتوسعه شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: این شرکت در جهت صیانت از 
منابع ملي و با توجه به بحران آب در استان اصفهان ، به منظور مصرف بهینه از این مایه حیات ، استفاده از 

پساب شهري را براي تولید آب صنعتي مورد نیاز، طراحي و اجرا نموده  است.  سید مصطفي الهي گفت: بر 
اساس برنامه ریزي ها، انتقال وتصفیه پساب شاهین شهر با همکاري دو شرکت توانمند داخلي در سه مرحله 

ساخت ایستگاه پمپاژ پساب در محل تصفیه خانه ،احداث خط انتقال پساب به پاالیشگاه و ساخت تصفیه خانه در 
محل این شرکت انجام گرفت. این پروژه  ظرفیت تصفیه 7۵0 متر مکعب برساعت پساب شهري  را دارد، 

وي با بیان اینکه این پروژه ظرف مدت 24 ماه و صرف هزینه اي بالغ بر100 میلیارد تومان در محل شرکت پاالیش نفت اصفهان اجرایي شده، 
تصریح کرد:   بر اساس اعالم  واحد مهندسي پاالیشگاه ، مشکل اساسي بر سر راه محقق شدن اهداف این طرح و طرحهاي مشابه در کشور،  تغییر 
مشخصات پساب تحویلي  است که انتظار مي رود استاندارد آن توسط  اداره کل  استاندارد و سازمان محیط زیست ابالغ شود و فروشندگان 

پساب نیز موظف به رعایت آن گردند .

دانشگاه صنعتي اصفهان ميزبان ششمين كنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ايران
ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران، آبان ماه سال جاري به میزباني دانشگاه صنعتي اصفهان 

برگزار خواهد شد.
به گزارش دانشگاه صنعتی اصفهان، دبیر این رویداد علمي، گفت: هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم 
کردن بستری مناسب جهت گردهمایی متخصصان، دانشمندان و صاحبان صنایع در این حوزه به منظور 

همگرایی بیشتر در فعالیت های علمی، پژوهشی و صنعتی است تا عالوه بر آشنایی با نیازها و دستاوردها در 
زمینه رادار و سامانه های مراقبتی، با شناسایی چالش ها و راه حل های پیش رو، راهگشای پیشرفت در این 

بخش از صنعت کشور باشیم.
محسن مداح علي افزود: کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران به همت دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر و پژوهشکده 

فن آوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان، در راستای ایجاد پیوندی عمیق میان پژوهشگران و صنعتگران برگزار می شود.
وي ادامه داد: محورهای اصلی ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران شامل پردازش سیگنال و داده، مدلسازی اهداف و محیط، 
سیستم های رادار و سونار، آنتن و ماژول های فرکانس باال، تجهیزات و زیر سیستم ها، فناوری های نوظهور، مدیریت و به کارگیری سامانه های 

راداری و سامانه های مراقبتی و اختالل است.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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آخوندی:

قبوض عوارض دو مرحله دیگر توزیع می شود

مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان از توزیع سه 
مرحله ای قبوض عوارض نوسازی و عوارض کسب 
و پیشــه در ســال جاری خبر داد و گفت: تاکنون 

یک مرحله از توزیع قبوض انجام شــده و دو مرحله دیگر بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده تا پایان امسال صورت می گیرد.

نادر آخونــدی اظهار کــرد: توزیع انبوه نخســتین مرحله قبــوض عوارض 
نوســازی و کســب و پیشــه در مناطق 1۵ گانه شــهرداری اصفهان انجام 
 شــده که مهلت پرداخــت آن تــا ۳1 مردادماه ســال جاری تعیین شــده 

است.
وی با بیان اینکه مرحله دوم توزیع قبوض عوارض نوســازی و عوارض کسب و 
پیشه آبان ماه و مرحله ســوم و پایانی آن بهمن ماه سال جاری انجام می شود، 
تصریح کرد: عوارض کسب و پیشه و عوارض نوسازی درآمدهای پایدار محسوب 
می شود و تالش مدیریت شهری در سال جاری بهبود وصول این دو منبع درآمد 

است.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان اصالح نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه 
را از سال ۹۳ گامی در جهت محاسبه عادالنه تر عوارض دانست و افزود: محاسبه 
عوارض کسب و پیشه بر پایه نوع و تعرفه شغلی، مساحت ملک تجاری و موقعیت 

مکانی ملک و بر اساس قیمت منطقه بندی است و در سال جاری نیز اخذ عوارض 
بر پایه فرمول ذکر شده از بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری نیز در دستور کار 

مدیریت شهری قرار دارد.
وی با اشــاره به چگونگی محاسبه عوارض نوســازی، عنوان کرد: میزان عوارض 
نوسازی براســاس قانون و مشخصه های درج شــده محاسبه و بســته به متراژ 
ساختمان، متراژ زمین، نوع اسکلت ساختمان و امکانات خانه از قبیل آسانسور و 

استخر، متفاوت است.
آخوندی گفت: برای توزیع قبض عوارض نوسازی از سیستم توزیع شرکت پست 
استفاده می شود و ماموران با مراجعه به منزل افراد براساس کد بلوک ملکی تعیین 

شده برگه قبض نوسازی را تحویل می دهند.
وی با بیان اینکه بهبود وصول درآمدهای پایدار می تواند شــهرداری را در تامین 
هزینه های پایدار یاری و خدمت رســانی به شهروندان را تسریع کند، تاکید کرد: 
شهروندان اگر خواهان خدمت هســتند باید بهای آن را بپردازند، بهای خدمات 
شــهرداری پرداخت به موقع عوارض اســت که نهایتاً در همین شهر و برای خود 

شهروندان هزینه می شود. ایمنا
خـــبــــر

 هدف از بوم گردی ارائه 
یک مدل از گردشگری 
پایدار است که طی آن 

ساختار، بافت، معماری، 
معیشت و کارکرد اصلی 
روستا از دست نرود،در 

غیر اینصورت نمی توان 
نام  این پدیده را بوم 

گردی نمی توان گذاشت

فرصت ها و تهدیدهای صنعت بوم گردی اصفهان  در جهت شکوفایی اقتصاد روستایی   

غفلت از ارزآوری صنعت سبز

امروزه توســعه بومگردی در تمام دنیا به عنوان فرصتی برای 
توسعه گردشگری پایدار برشمرده می شود؛ البته این گردشگری 
در کنار تمام مزایا ممکن است تهدیدهایی برای روستاها به 

همراه داشته باشد.
امروزه گردشگری در تمامی دنیا به عنوان یکی از اصول اساسی 
توسعه پایدار برشمرده می شود و بر این اساس راه ها و طرح های 
جدید در جذب گردشــگرانی از سرتاســر دنیا موردتوجه 

مسئوالن کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است.

مهر
گـــزارش
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      استان اصفهان با داشتن حدود دو هزار روستا  و یکی از 20 منطقه گردشگری عشایر کشور، ظرفیت های خوبی برای توسعه دارد.

رییس انجمن جایگاه داران:

 اصفهان برای استفاده از کارت سوخت 
آمادگی ندارد

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
اعالم کرد که برنامه اســتفاده از کارت 
سوخت شخصی از 20 مرداد به قوت خود 
باقی است اما رئیس انجمن جایگاه داران سوخت اصفهان 
تاکید دارد که این اســتان هنوز برای اجرایی شدن طرح 

مذکور آمادگی کافی ندارد.

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعــالم کرد: برنامه 
اســتفاده از کارت هوشمند ســوخت شــخصی از 20 مرداد برای 
کل کشــور به قوت خود باقی اســت و انتظار می رود هموطنان از 
 تاریخ مذکور نســبت به ســوخت گیری با کارت سوخت شخصی 

اقدام کنند.
این شــرکت تاکید کرد: در چهار کالنشــهر تهران، کرج، تبریز و 
اصفهان پس از تاریخ مذکور محدودیت هایی در ســوخت گیری 
با کارت جایگاه ها صورت می گیرد و در ســایر شــهرها به تدریج 
اعمال خواهد شــد و جهت رفــاه حال عموم مــردم اجرای طرح 
 استفاده از کارت ســوخت شــخصی، تدریجی و مرحله به مرحله

 است.
درحالی که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم کرده 
است که این طرح از چهار کالنشهر از جمله اصفهان آغاز می شود، 
رییس انجمن جایگاه داران ســوخت این استان می گوید که هنوز 
آمادگی کافی برای این کار وجود ندارد و بسیاری از زیرساخت ها 

ایجاد نشده است.
پیمان کامران اظهار داشــت: با توجه به بازخوردهایی که از مردم 
داشتیم، هنوز بسیاری از آنها کارت ســوخت ندارند و از طرفی به 
دلیل به روز نبودن سامانه قبلی استفاده از کارت هوشمند، جایگاه 

داران ناچار به تهیه سامانه جدید هستند.
وی با بیــان اینکه دولت بایــد هزینه نصب این ســامانه را تامین 
می کــرد، افزود: امــا این کار بــه گــردن جایــگاه داران افتاد و 
 آنهــا باید مودم ســامانه را بــا هزینــه 20 میلیون ریــال تامین

 کنند.
کامران با تاکید بر اینکه بســیاری از جایگاه داران نیز روحیه الزم 
برای اجرای این طرح را ندارند، خاطرنشان کرد: بخشی از مطالبات 
آنها در ســال ۹7 پرداخت نشــد و حقوق آنها در سال ۹۸ افزایش 
نیافت از طرفی به دلیل تحریم ها، کیفیت بنزین کاهش یافته است 
که باعث افزایش تبخیر آن و ضرر جایگاه داران به ویژه در تابستان 

می شود.
وی با اشاره به این که یکی از دالیل اجرای این طرح، جلوگیری از 
قاچاق سوخت اعالم شــد، تصریح کرد: بهتر بود این کار با اولویت 

استان های مرزی انجام می شد.
این اظهارات در حالی است که به گفته مدیر روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، برنامه اســتفاده از 
کارت سوخت هوشــمند از بیســتم ماه جاری در این استان اجرا 

می شود.
بهمن علیپور تاکید کرد: آن دسته از مردم که مشکل کارت سوخت 
هوشــمند دارند در آغاز اجرای طرح می توانند از کارت ســوخت 
جایگاه ها استفاده کنند و هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

تا کنــون آماری دربــاره اینکــه تا کنــون چند درصــد مالکان 
خــودرو و موتورســیکلت، کارت ســوخت هوشــمند خــود را 
 دریافت کرده اند و می توانند از آن اســتفاده کنند، اعالم نشــده

 است.
طبق اعالم شرکت ملی پســت ایران، 770 هزار کارت سوخت در 
باجه  معطلی پست مانده اســت و با توجه به لزوم استفاده از کارت 
سوخت شــخصی خودرو از 20 مرداد، در صورت مراجعه  افراد در 

اختیارشان قرار می گیرد.
حدود 2۵0 جایگاه سوخت بنزین، نفت و گاز و 1۶0 جایگاه سی ان 

جی در استان اصفهان فعال است. 

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

توسعه بومگردی با توجه به 
عالقه مندی گردشگران به 
حضور در مناطق روستایی 
ازجمله اصول موردتوجه 
برای توســعه گردشگری 
است و کشــور ایران نیز با 
توجه به چهارفصل بودن، 
ظرفیت هــای بی بدیلی برای توســعه 

بومگردی روستایی دارد.
اصفهان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری 
دنیا ازجمله استان هایی است که بومگردی 
آن موردتوجه گردشگران داخلی و حتی 
خارجی است و تجربه سال های گذشته 
نشان داده است گردشــگران خارجی از 
این نوع سفرهای درون استانی استقبال 

خوبی می کنند.
ظرفیت بومگردی اصفهان به عنوان استانی 
که از یک سو، به جاذبه های تاریخی حتی 
در دورترین نقاط روستایی شهرت دارد و از 
سویی به عنوان استانی چهارفصل شناخته 
می شود که حتی در یک فصل از سال در 
سفر به شهرهای مختلف یک شهرستان 
آن، می توان آب و هوایی متنوع را تجربه 
کرد می تواند نقطه عطفی برای توســعه 

گردشگری کشور باشد.
ظرفیت های گردشگری طبیعی این استان 
مانند کویرگردی در زیباترین کویرهای 
دنیا مانند »مصر « و »ورزنه«، روستاهایی 
با کوهسارهای بلند و آبشارهای وحشی 
و بهره مندی از مناطق محافظت شــده 
چهارگانه از ویژگی های نابی است که در 

این توسعه می تواند مدنظر قرار گیرد.

    توسعه اقامتگاه های بوم گردی 
راهکار اصلی توســعه گردشگری 

روستایی
دراین ارتباط مدیــرکل میراث فرهنگی  
استان اصفهان از توســعه اقامتگاه های 
بوم گردی به عنوان راهکار اصلی توسعه 
گردشــگری روستایی اســتان اصفهان 
یادکرد و در گفت وگو بــا خبرنگار مهر، 
اظهار داشت: توسعه بومگردی می تواند 
زمینه های تولید و اشــتغال جوانان را در 

روستاها فراهم آورد.
فریــدون اهلل یاری با بیان اینکه اســتان 
اصفهان با داشــتن حدود دو هزار روستا  
و یکی از 20 منطقه گردشــگری عشایر 

کشــور، ظرفیت های خوبی برای توسعه 
دارد، ابراز داشت: علی آباد، قورتان، کلهرود، 
سین، جاجا، مشهد اردهال، مشهد کاوه 
آهنگر، پوده، دنگزلو، خفت، اســفرجان، 
نشــلج، دره، هاردنگ، مهرجان، گرمه، 
عروسان، دم آب، هسلینجه، یارند، هنجن، 
طره، کمجان، برز، طرق، نیسیان و ابیانه از 
جمله روستاهای گردشگری استان هستند 
که تاکنون نیز مورد استقبال گردشگران 

قرارگرفته اند.

    فرصتی که می تواند به تهدیدی 
جدی مبدل شود

اما در این میان بایــد دقت کنیم که این 
فرصت برای توســعه گردشگری به یک 
تهدید جدی مبدل نشود چراکه به گفته 
کارشناسان در بســیاری از مواقع توسعه 
باعث از بین رفتن بافت و کارکرد روستایی 
منطقه می شود و روستاییان با مشاهده 
سود حاصل از فعالیت های گردشگری، 
تمامــی تمرکز خــود را بــر روی بحث 
گردشگری می گذارند و از زندگی اصلی 
خود که همان کشاورزی و دامداری است 

دور می شوند.
دراین ارتباط پدر اقامتگاه های بوم گردی 
ایران روستای مصر را نمونه ای از این اتفاق 
می داند و می گوید متأسفانه به دلیل تردد 
زیاد گردشــگران داخلی در این روستا، 
ساکنین روزبه روز امکانات گردشگری آن 
را افزایش می دهند و در مقابل روزبه روز از 

کشاورزی در منطقه دور می شوند.
مازیــار آل داوود بــا بیــان اینکه هدف 
گردشگران از ســفر به این مناطق دیدن 
فرهنگ ها، آداب بومگردی، رسوم و سبک 
زندگی آن ها است و نباید آن ها را از بین 
برد، بیان داشت: در واقع این آداب ورسوم 
نسل به نسل و سینه به سینه به محلی ها 
رسیده و اگر تحت تأثیر ورود گردشگران 
ایــن آداب به فراموشــی سپرده شــده 
و در نهایت نمایشی شــوند، دیگر برای 

گردشگران جذابیتی نخواهند داشت.
وی بر نقش آموزش و آگاه سازی محلیان 

در این زمینه تأکید می کند و  معتقد است 
که محلی ها باید به خوبی توجیه شوند که 

گردشگری شغل دوم آن هاست.

    بوم گردی بخشی از گردشگری 
پایدار است

در همیــن ارتباط عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه هنر اصفهان نیز عقیــده دارد 
بومگردی بخشی از گردشــگری پایدار 
اســت و نمی توان از آن چشم پوشید اما 
از تهدیدهای این صنعت برای روستاییان 
نیز نمی توان غافل شد. زاهد شفیعی اظهار 
داشت:  انتظار می رود بومگردی به شکل 
پایدار نیز توسعه پیدا کند به گونه ای که به 
اکوسیستم و بافت روستا فشار وارد نکند. 

وی با بیان اینکه هدف از بوم گردی ارائه 
یک مدل از گردشــگری پایدار است که 
طی آن ساختار، بافت، معماری، معیشت 
و کارکرد اصلی روستا از دست نرود، ابراز 
داشت: در غیر این صورت نمی توان نام  این 
پدیده را بوم گردی گذاشت؛ در واقع این 
مدلی ناپایدار است که خیلی زود همه چیز 

را از بین خواهد برد.
برخالف نظــر آل داوود مدیرکل میراث 
فرهنگی اصفهان دراین باره نظر دیگری 
دارد و بیش از آن که این موضوع را تهدید 
تلقی کند از آن به عنوان فرصتی برای حفظ 

و توسعه روستاها یاد می کند.
 اهلل یــاری دراین ارتباط اظهار داشــت: 
هم اکنون بسیاری از روستاها با محدودیت 
منابع آبی روبه رو شده اند و بهره برداری ها از 
ظرفیت های کشاورزی مناطق روستایی 
بیش ازحد متعارف است و بر این اساس 

توسعه بومگردی ضروری است.
وی با بیان اینکه ساکنان روستاها دچار 
مشــکالتی چون بیکاری هــای فصلی 
و معیشتی شــده اند که آن ها را ناچار به 
مهاجرت کرده است، ابراز داشت: ازاین رو 
توسعه گردشگری نه تنها می تواند به توسعه 
آب وخاک در روســتاها کمک کند بلکه 
برخالف اعتقاد برخی که از نابودی فرهنگ 
و آداب ورسوم در این مناطق می گویند، به 

لحاظ فرهنگی نیز آثاری خواهد داشت.
وی تأکیــد کــرد: در واقــع زمانی که 
گردشــگری در این مناطق توسعه یابد 
مردم تحت تأثیر قرار می گیرند و دوباره 
آداب ورســوم ازدســت رفته را نیز احیاء 

خواهند کرد.
البته باوجود صحبت های  مدیرکل میراث 
فرهنگی اصفهان شــفیعی بازهم معتقد 
است اگر ما مفهوم بوم گردی را درک نکنیم 
روستاها دچار دگرگونی منفی خواهند شد 
و این به تمــام فعالیت هایی که به عنوان 
گردشــگری پایدار بــه آن می پردازیم 
آسیب می زند. بااین وجود به نظر می رسد 
شفیعی کاماًل دیدگاه منفی دراین ارتباط 
ندارد  چراکه در همین ارتبــاط ابیانه را 
نمونه خوبی از توسعه پایدار گردشگری 
معرفی می کند و می گویــد اهالی ابیانه 
به داشــته های خود احترام می گذارند و 
حتی وقتی از شــهر و محل زندگی خود 
به این روســتا برمی گردنــد، لباس های 
محلی می پوشــند و در هر شهر دیگری 
 که زندگی کنند، باافتخار خود را اهل ابیانه 

می دانند. 
نکته مهم اینجاست که نمی توان به صرف 
تهدیدهای اشاره شده فرصت های خوب 
توسعه بومگردی را نادیده گرفت بلکه الزم 
است مسئوالن با آموزش روستاییان راهکار 
مناسبی برای توســعه بومگردی و حفظ 
ارزش های روستایی بیندیشند؛ موضوعی 
که در روستای گرمه اصفهان اتفاق افتاده 
است، روســتایی که درست در مجاورت 

کویر مصر قرار دارد.
مازیار آل داوود در ارتباط با نقش بومگردی 
در توسعه روستای گرمه نیز ابراز داشت: 
روستای گرمه در راستای توسعه صنعت 
گردشگری خود و جلوگیری از مهاجرت 
جوانان به شهرهای بزرگ برای اولین بار در 
ایران اقدام به ایجاد اقامتگاه های بوم گردی 
کرد؛ اقدامی که توانسته در ۶ ماهه ابتدایی 
سال جاری حدود 1۶ هزار گردشگر را به 
این روستا جذب و اقتصاد آن را تا حدود 

زیادی رونق بخشد.



هتل مزاحِم ارگ 
کریمخان آتش گرفت

هتل »آسمان« که پرونده آن به عنوان 
مزاحم حریم منظری ارگ »کریمخان 
زند« در شیراز همچنان باز است، آتش 

گرفت.
حســن ســیادتانـ  رییس جامعه 
هتلدران اســتان فارسـ  با اســتناد 
به اظهارات مدیرعامل آتش نشــانی 
شهرداری شــیراز، این خبر را تایید 
کرد و  گفت: آتش سوزی پیش از ظهر 
شنبه ۱۲ مردادماه از طبقه منفی دو 
این هتل درحال ســاخت، آغاز شد و 
دود آن به طبقات باالتر سرایت کرد که 
با حضور سریع نیروهای آتش نشانی 
آتش درحال مهار است. خوشبختانه 

به شخصی آسیب وارد نشده است.
سیادتان گفت: هنوز علت حادثه معلوم 
نشده اما در محل آتش سوزی، ضایعات 
و تشــک های ابری دپو شده بود. قرار 
اســت مدیرعامل آتش نشانی شیراز 
بعد از بررســی عامل آتش سوزی را 

اعالم کند.
هتل آسمان که پرونده قضایی آن از 
سال ۱۳۹۴ به اتهام تخلف در ارتفاع 
و تعداد طبقات اضافی باز شده است، 
حریم منظــری ارگ کریمخان زند 
در شــیراز را مخدوش کرده اســت. 
سازمان میراث فرهنگی معتقد است 
کــه مزاحمت منظری ایــن هتل، از 
ثبت این ارگ تاریخی در فهرست آثار 

جهانی یونسکو مانع شده است.

کورش صالحــی در خصوص 
برگزاری جشــن چله تموز 
اظهار کرد: در ایران باســتان 
به شــادی اهمیــت فراوانی 
می دادند، زندگــی برمبنای 
شادی استوار بود و غم و اندوه 
و گریــه را کاری اهریمنــی 
می دانستند که خدا آن را دوست ندارد. از این 
رو در هر فرصت و مناسبتی تالش می کردند 
گرد هم آیند و در کنار هم ســختی ها را با 
محبت به یکدیگر و شادی سپری کنند تا به 

زندگی زیبایی بخشند.
وی ادامــه داد: بــه دلیل اینکه ســاختار 
اقتصادی ایران باستان کشاورزی و دامداری 
بود، بسیاری از جشــن ها و مناسبت های 
باستانی به زمین، شرایط جغرافیایی و انسان 
باز می گشــت. بر این پایه، هر ماه از ســال 
جشن های خاص خود را داشــت که تنها 
مناســب همان ماه بود. جغرافیای ایران و 
وجود چهار فصل این اجازه را می داد که این 
تنوع بوجود آیــد و در هر یک از ماه ها آیین 
خاص خودش برگزار شود که چله تموز نیز از 

همین نوع جشن ها به شمار می آید.

این پژوهشــگر تاریخ عنوان کرد: جشــن 
چله تمــوز، چنانکه از نامش پیداســت در 
چله تابســتان برگزار می شده است، یعنی 
هنگامی که چهل روز از تابســتان گذشته 
باشد. جشن چله تموز جشنی است که گرد 
و غبار روزگاران بر آن نشسته و آگاهی های 
زیادی درباره آن وجود ندارد. این جشــن 
با نام های دیگر هم دیده شــده که برخی از 
آن ها مانند »نوروز بل« را می توان با جشن 

چله تموز قرینه سازی کرد.
صالحی بیان کرد: در نزدیکی جشن تموز، 
جشــن نیلوفران برگزار می شده است که 
علت برگزاری آن دقیقاً مشــخص نیست. 
ابوریحان بیرونی اشاره می کند که در ششم 
تیرماه مردم جشنی برگزار می کرده اند که 
به آن جشن نیلوفران می گویند. این جشن 
می تواند با آیین چله تموز، جشن ها و مراسم 
آب و آبریزان در ارتباط باشد چرا که برخی 
پژوهشگران ادعا می کنند علت این جشن، 
روییدن گل های نیلوفر در این ماه اســت و 
ممکن است با جشــن تموز ارتباط داشته 

باشد اما قطعاً آن نیست.
وی تصریح کرد: در شب یلدا یا همان شب 
چله در اول زمســتان، بلندترین شب سال 
جشن گرفته می شده است که فلسفه خاص 
خود را داشته اســت. از آن جا که فرهنگ 
ایرانی مبنای طبیعی، فرهنگی و ملی داشته 
است بی گمان جشن چله تابستان که آغاز 

بلندترین روز سال اســت می تواند اهمیت 
فراوان داشته باشد.

وی افزود: شــب چله و چله تموز در واقع به 
لحاظ طبیعی قرینه هم هســتند زیرا یکی 
بلندترین شب سال و دیگری بلندترین روز 
سال است. بر این اساس شاید بتوان گمانه 
زد که چله تموز در آغاز بلندترین روز سال 
جشن گرفته می شده اما شواهدی که اکنون 
وجود دارد به ما نشان می دهد که این جشن 

در "امرداد ماه" برگزار می شده است.
این پژوهشــگر تاریخ اظهار کــرد: به علت 
کمبود منابع و اطالعات تاریخی با قاطعیت 
نمی توان راجع به تاریخ آغاز این جشــن ها 
ســخن گفت اما باید در نظر داشت پایه و 
اســاس اصلی جشــن های ایرانی طبعیت 
بوده اســت. چنانکه از نام آن برمی آید پس 
از گذشــت چهل روز از تابستان این جشن 

برگزار می شده است.
وی ادامه داد: در جغرافیــای ایران معموالً 
شرایط به شــکلی اســت که تا چله تموز 
کشــاورزان محصوالت خود را برداشــت 
می کنند. این جشن می توانسته بر این اساس 
برای سپاس گزاری از درگاه یزدان و شادی 
برای این کار باشــد. اگر مبنای کشاورزی 
برای این جشن قائل شویم می توان زمان آن 
را تا هنگامی که ایرانیان یک جانشین شدند 

و توانستند کشت و کار کنند، عقب ببریم.
صالحی افزود: باید در نظر داشت بخشی از 

جشن های طبیعی به مرور زمان جنبه آیینی 
گرفته و برای سپاس گزاری به درگاه یزدان 
بابت نعمت های داده شده و درخواست بهتر 
شدن وضعیت بوده است از این رو برداشت 
محصول و شــادی کردن و سپاس گزاری 
به درگاه یزدان که بخشی از فرهنگ کهن 
ما بوده اســت، می تواند از ریشــه  ها و علل 
برگزاری این جشــن باشــد اما بر اساس 
قرینه سازی با شب چله که بلندترین شب 
ســال بوده و مبنای نجومی  دارد می توان 
در پیدایش این جشــن، آن را به بلندترین 
روز ســال بودن نیز تطبیق داد. چنانکه در 
برگزاری شب چله، به چهل روز بعد از آغاز 
زمستان نمی رویم بلکه آن را در ابتدای دی 

ماه و آغاز زمستان برگزار می کنیم.
وی ادامه داد: بخش کوچکی از این فرهنگ 
در آثار تاریخی توسط مردان بزرگی چون 
فردوســی، ابوریحان و دیگران حفظ شده 
است اما بخش بزرگی از آن نابوده شده و یا 
اطالعات زیادی از آن در دست نیست از این 

رو اطالعات دقیقی در این باره وجود ندارد.
صالحی بیان کرد: بر اســاس دانسته های 
تاریخی، در زمــان دیلمیان بــه برگزاری 
جشنی بزرگ بر می خوردیم که دیلیمیان آن 
را برپا کرده و به آن اهمیت فراوان می دادند 
که به نوروز بل معروف است. شاید بتوان به 
سبب اهمیت و بزرگی، آن را با جشن چله 
تموز همسان دانست. این جشن در اواسط 

تابستان برگزار می شود و اکنون به نام سال 
نو تبری معروف است.

این پژوهشگر تاریخ ادامه داد: براساس قراین 
می توان این جشن را با جشن چله تموز یکی 
دانست. در این جشن مانند نوروز مردم لباس 
نو می پوشند، خوان می گسترانند، به دیدار 
هم می روند و به جشــن و پایکوبی و شادی 
می پردازند. بی گمان در گذر زمان بسیاری 
از مراسم و جشــن ها تغییر می کنند و این 
سنتی تغییرناپذیر است. رفتارها، جشن ها 
و بســیاری از موضوعات تابع شرایط زمانی 
و مکانی خود هستند از این رو تغییرات در 
آن ها به شــکل های گوناگــون صورت می 

گیرد.

یک پژوهشگر تاریخ مطرح کرد:

در ایران باستان به شادی اهمیت فراوانی می دادند
 

 بخشی از 
جشن های 

طبیعی به مرور زمان 
جنبه آیینی گرفته 

و برای سپاس گزاری 
به درگاه یزدان بابت 

نعمت های داده شده و 
درخواست بهتر شدن 

وضعیت بوده است 
از این رو برداشت 
محصول و شادی 

کردن و سپاس گزاری 
به درگاه یزدان که 
بخشی از فرهنگ 
کهن ما بوده است، 

می تواند از ریشه  ها 
و علل برگزاری این 

جشن باشد

یک پژوهشگر تاریخ گفت: جشن چله تموز قرینه 
جشن شب یلدا است اما اطالعات زیادی راجع به آن 

در دست نیست.
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چشم اندازهای طبیعی کارواندر خاش در انتظار گردشگران
 چشم اندازهای طبیعی دهســتان کارواندر خاش سیســتان و بلوچستان به ویژه 
نخلستان ها و جویبارهای جاری مهیای میزبانی از مســافران و گردشگران سراسر 

کشور است.
 ظرفیت های گردشگری، آبشارها، شالیزارها و نخلستان ها در کنار جویبارهای زالل 
آب دهستان کارواندر به عنوان موهبتی الهی و مجذوب کننده، در فصول مختلف سال 

اوقات خوشی را برای مسافران و گردشگران فراهم کرده است.
فصل تابستان و گرمای طاقت فرسای آن ایجاب می کند بسیاری از شهروندان اوقات 
فراغت خود را در مکان های سرســبز و خوش آب و هوا ســپری کنند که دهستان 
کارواندر با آن همه زیبایی و سرسبزی محیطی بکر و دیدنی را برای هموطنان تدارک 

دیده است.
احمد ریگی از شــهروندان خاش گفت: در فصل گرم تابستان ســفر خانوادگی به 
کارواندر و گشــت و گذار در کنار رودخانه زیبا، نخلستان ها، آبشار و چشم اندازهای 

دیدنی آن لحظات خوشی را ایجاد می کند. 
محمد میر یکی از هموطنان سیســتان و بلوچســتانی که برای تفریح و گذراندن 
مرخصی تابستانی به کارواندر سفر کرده است بیان کرد: کارواندر از مکان های مناسب 
برای گردش و تفریح و در امان ماندن از گرمای تابســتان و ســپری کردن لحظاتی 

خوش به همراه خانواده در زیر سایه نخلستان ها و نیزارهاست.
بخشدار مرکزی خاش گفت: دهســتان کارواندر در این فصل سال که فرصت انجام 
سفرهای تابستانی و نیز حضور خانواده ها در طبیعت اســت، یک مکان تماشایی و 

خوش آب و هوا با زیبائی ها و جلوه گری های خاص خود است.
علیرضا شهنوازان افزود: دهیاری کارواندر در سال های قبل یک مجتمع گردشگری 
در کنار آبشار طبیعی این روستا در میان کشتزارها و نخل های سر به فلک کشیده با 
امکاناتی نظیر آالچیق، استراحتگاه ها و سرویس های بهداشتی برای گذران اوقاتی 

خوش ایجاد کرده که همواره مورد استفاده مسافران و گردشگران قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: وجود آب و هوای مناسب، کوه ها، دره ها، رودخانه ها، نقاط جنگلی و 

دشت های زیبا و دیدنی در منطقه کارواندر تجلیگر 
قدرت خداوند متعال است که دل انسان را تازه 

و شادابی و سرزندگی را به او هدیه می کند. 
فرماندار خاش نیز با اشاره به اینکه دهستان 
زیبا و دیدنی کارواندر واقع در بخش مرکزی 
قطب مهم گردشــگری، تفریحی و سیاحتی 
این شهرستان است گفت: دهستان کارواندر با 

جذابیت های خاص و مردم خون گرم و مهمان 
نواز در فصول مختلف ســال میزبــان مهمانان و 

گردشگران است. 
صاحب گل صالحی افزود: وجود آبشارها، رودخانه، ارتفاعات و 

نخلستان ها در دهستان کارواندر برای مسافران در ایام مختلف سال لحظاتی 
خوش و ماندگاری را ثبت می کند.

بهترین برنامه های 
مدیریت گذرواژه

نرم افزارهــای مدیریت گذرواژه 
یکی از روش های توصیه شــده 
توسط کارشناسان برای ارتقای 
امنیت سایبری حساب های کاربری 
افراد در فضای مجازی اســت که 
می توانــد به کاربــران در حفظ 

رمزعبور اکانت خود کمک کند.
یکــی از مهم تریــن اشــتباهاتی که 
کاربران مرتکب می شــوند، استفاده 
از یک گــذرواژه برای حســاب های 
کاربری مختلفشان است چراکه آن ها 
بر ایــن باورند که انتخــاب و یادآوری 
یک گذرواژه جداگانه برای حساب های 
کاربری متفاوت برایشان بسیار دشوار 
و ناممکــن اســت. در ایــن صورت، 
بهترین راهــکار آن اســت که بجای 
استفاده از کلمات مشابه به هم از یک 
نرم افزار مدیریــت رمزعبور که امنیت 
سایبری آن توســط سایت های معتبر 
تایید شده است، اســتفاده کنند.  بر 
اســاس گزارش وب ســایت سی نت، 
نام تعدادی از بهترین نــرم افزارهای 
مدیریــت گــذرواژه و رمزعبــور که 
توسط کارشناســان امنیت سایبری 
 تایید شده، در فهرست زیر آمده است:
 Keeper--Password-Blur-Sticky
Password-Password Boss-
LastPass-Dashlane--EnPass-
 LogmeOnce--RoboForm-Zoho

Vault-True Key

معرفی پول به کودکان
پول تمام انسان ها را – چه کودک 
و چه بزرگسال- در موقعیتی قرار 
می دهد که نیاز به تصمیم گیری 
و انتخاب پیــدا می کنند. آموزش، 
تشویق، و توانا ساختن کودکان در 
نحوه خرج کردن پول، آنها را قادر 
می سازد تا بهتر بتوانند درآمدهای خود را 
در آینده پس انداز کنند و قسمت اعظمی 
از دارایی های خــود را در آن زمان ذخیره 
سازند. اگر کودکان به طور مکرر در تصمیم 
های روزانه ی خود خرج کردن پول هایشان 
را انتخاب کنند، این امــر در آینده  مالی و 
اقتصادی آنها نیز تاثیر منفی می گذارد. در 
این  قسمت قصد داریم تا شما را با ۱۵ شیوه 
ی ساده اما کارامد آشنا کنیم که به واسطه ی 
آن بتوانید مدیریت مالی را به فرزندان خود 

آموزش دهید.
۱- به محض اینکه کودکان شمارش را یاد 
گرفتند، پول را به آنها معرفی کنید. نقش 
فعالی در فراهم کردن اطالعات برای آنها 

داشته باشید. مشاهده و تکرار، دونمونه از راه 
های مهمی هستند که کودکان به واسطه 

آنها می توانند چیزهای زیادی یاد بگیرند.
۲- با کــودکان در مــورد ارزش هایی که 
شخصاً برای پول قائل می شوید، صحبت 
کنید. به بچه ها بگوییــد که چگونه می 
توانند پول هایشان را پس انداز کنند و از 
این مهمتر به آنها آموزش دهید که چگونه 
می توانند پول هایشان را هوشمندانه خرج 

کنند.
۳- به فرزندانتان کمک کنید تا اختالف 
میان نیاز، خواسته، و آرزو را به خوبی درک 
کنند. این امر به آنها کمک می کند که در 
آینده تصمیم های عاقالنــه تری در مورد 

نحوه خرج کردن پول هایشان بگیرند.
۴- هدف مندی اهمیت باالیی در یادگیری 
ارزش پول و پس انداز کردن دارد. انسان ها 
چه در دوره هــای ابتدایی زندگی و چه در 
میانسالی تا هدفی را برای خود تعیین نکنند، 
نمی توانند به آن دست پیدا کنند. در این 
قسمت می توانید هر وسیله  بازی و یا آیتم 
های دیگری را که کودک از شما تقاضای 
خرید آن را می کند به صورت هدف آنها قرار 
دهید. چنین هدف سازی هایی به کودکان 
کمک می کند که یاد بگیرند که در قبال 

خواست هایشان مسئولیت پذیر باشند.
۵- ارزش پس انداز کردن را در مقابل خرج 
کردن، به کودکان آموزش دهید. به کودکان 
یاد بدهید که اگر پول هایشان را پس انداز 
کنند، می توانند سودی که برایشان در بر 
دارد را به مبلغ اولیه ی پول خود اضافه کنند. 

اگر کودکان پولی را در خانه پس انداز کرده 
اند، سعی کنید خودتان بر روی آن مقدار 
پول به آنها سود بدهید. به آنها یاد بدهید 
که میزان سودهای خود را شمارش کرده 
و ببینند که چقدر سریع میزان سپرده های 
آنها افزایش پیدا مــی کند. دیری نخواهد 
گذشت که خودشان متوجه می شوند که 
سریع ترین راه برای رسیدن به اعتبار باال، 
پس انداز کردن مکرر پول هاســت. گاهی 
اوقات والدین هم با کودکان همراه شده و 
در پس انداز کردن پول ها با یکدیگر مسابقه 

می دهند.
۶- زمانی که به فزرندان خود پول تو جیبی 
می دهید، قدری اضافه تر بدهید تا تشویق 
به پس انداز کردن شوند. به عنوان مثال اگر 
میزان پول تو جیبی هفتگــی آنها ۵ هزار 
تومان اســت، به آنها ۶ هزار تومان بدهید 
تا حداقل بتوانند ۱هزار تومان آنرا پس انداز 
کنند. اگر هر هفته هزار تومان پس انداز کنند 
و شما هم به آنها سود ۵ درصدی بدهید، 
پس از یکسال مبلغ قابل توجهی را پس انداز 

خواهند کرد.
۷- کودکان را به بانک ببرید و برایشــان 
حساب باز کنید. باز کردن زود هنگام حساب 
پس انداز یکی از راه های است که می تواند 
آینده  مالی کودکان را تضمین کند. به خاطر 
داشته باشید که اگر زمانی که ازشما تقاضا 
کردند که برای خرید مبلغی از حسابشان 
بردارند، نباید با آنها مخالفت کنید. این کار 
ممکن است آنها را به طور کلی از پس انداز 
کردن دلسرد کند. شما همچنین می توانید 

بچه ها را با بازار اوراق بهادار آشنا کنید. اوراق 
بهادار دارای ارزش هستند، سود دهی باالیی 
دارند، و به صورت پول نقد نیستند که هر 
زمان که اراده کنند بتوانند آنرا خرج کنند. 
برخی از انواع اوراق بهادار نیز هســتند که 
برای دانشجویان معاف از مالیات می باشند. 
می توانید اوراق بهادار را به صورت هدیه به 
کودکان خود بدهید. با این کار فرزند شما 
به سرعت آن را نمی فروشد و برای هدف 

سازی های بیشتر نیز تشویق خواهد شد.
۸- حفظ پیشــینه  خوب در پس انداز و 
سرمایه گذاری از دیگر نکات مهمی است که 
جوانان باید یاد بگیرند. برای آسان تر کردن 
کار می توانید از ۱۲ پاکت نامه اســتفاده 
کنید؛ برای هر ماه یکی؛ و یک عدد پاکت 
بزرگتر که بتوانید کلیه  پاکت ها را در آن 

جای دهید. این سیســتم را در مورد تمام 
فرزندان خود اجرا کنید. کودکان را تشویق 
کنید که رسید کلیه  اجناسی را که می خرند 
در پاکت قرار داده تا به درستی متوجه شوند 

که با پول هایشان چه کاری می کنند.
۹- با کودکان به خرید بروید و به آنها نحوه 
صحیح خرید کردن و ارزش پول را آموزش 
دهید. رفتن به سوپر مارکت معموالً اولین 
تجربه کــودکان در یادگیری خرج کردن 
پول است. معموالً ۱/۳ درامد خانواده صرف 
خرید از سوپر مارکت و تهیه  مایحتاج روزانه 
زندگی می شود. خرج کردن صحیح پول 
در سوپرمارکت )استفاده از کوپن، خرید 
 از حراجی ها و بررســی اختالف قیمت( 
می تواند به صورت سالیانه چیزی در حدود 
یک میلیون و هشتصد هزار تومان برای شما 

ذخیره مالی در بر داشته باشد. برای اینکه 
به جوانان خود کمک کنید که این درس 
را آموش ببینند، باید به آنها یاد بدهید که 
چگونه می توانند برای مصرف غذاهای به 
صرفه تر برنامه ریزی کنند، از دور ریختن 
غذاهــا جلوگیری کــرده و نحوه  صحیح 
استفاده مجدد از باقیمانده غذاها را نیز به آنها 
آموزش دهید. زمانیکه که بچه ها را به مغاره 
های مختلف دیگر می برید، می توانید مقوله 
پیش خرید و پس انداز کردن بیشتر را نیز 
برای آنها بازگو کنید. با آنها پیرامون مطالبی 
نظیر قیمت، کیفیت، تعمیرات،خدمات پس 
از فروش و سایر مواردی که برای مشتری از 
اهمیت باالیی برخوردار است صحبت کنید. 
خرج کردن پول زمانی که به درستی برنامه 

ریزی شده باشد، لذت بخش خواهد بود.

آموزش مدیریت مالی و پس انداز کردن پول به کودکان

 به بچه ها بگویید که 
چگونه می توانند 

پول هایشان را 
پس انداز کنند و از 
این مهمتر به آنها 
آموزش دهید که 
چگونه می توانند 

پول هایشان را 
هوشمندانه خرج 

کنند.

به کودکان یاد بدهید که اگر پول هایشان را پس انداز 
کنند، می توانند ســودی که برایشان در بر دارد را به 
مبلغ اولیه پول خود اضافه کنند. اگر کودکان پولی را 
در خانه پس انداز کرده اند، سعی کنید خودتان بر روی 
آن مقدار پول به آنها سود بدهید. به آنها یاد بدهید 
که میزان سودهای خود را شــمارش کرده و ببینند 
که چقدر سریع میزان سپرده های آنها افزایش پیدا 

می کند.
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راهنمای انتخاب پارچه مبل و هر آنچه در مورد آن باید بدانید
ما اضطراب ناشــی از “انتخاب پارچه مبل“ را درک می کنیم. وقتی بسیاری از افراد روی خرید مبلمان 
ســرمایه گذاری می کنند، توقع تغییر و تحول عظیم در طراحی و دکوراسیون منزل را دارند. مبلمان، 
به عنوان اصلی ترین و بزرگترین اســباب و اثاثیه منازل، نقش موثری بر روی ظاهر دکوراسیون دارند. 
بنابراین، می توان گمــان برد که انتخاب رنــگ و پارچه رو مبلی تعیین کننده شــخصیت طراحی و 
دکوراسیون بعدی است.از رنگ، نقش و نگار پارچه رو مبلی گرفته تا کوسن ها تاثیر غیرقابل انکاری بر 

طراحی فضا دارند. 
طراحی جفت و جور

جفت و جور کردن رنگ مبلمان با رنگ دیوار انتخاب خوب و مطمئنی است. البته این انتخاب ممکن 
است شما را تا مدت های طوالنی به یک رنگ خاص پایبند کند. بنابراین، اول از هرچیز به فکر یک پالت 

رنگ برای ست کردن دیوار با مبلمان باشید. و این آغازگر طراحی و دکوراسیون جفت و جور است.
بر اساس متریال

سبک زندگی شما تا حد زیادی وابسته به انتخاب پارچه مبل بر اساس متریال می باشد. اما اجازه بدهید، 

فرض را بر روی این موضوع  بگذاریم که شما بزرگسال هستید و از توانایی الزم برای مراقبت برخوردار 
می باشید.چرم باکیفیت، یک متریال ایده آل است. به کارگیری جنس چرم محدود به زمان نیست. در 
عین حال، این جنس برای خانواده های دارای فرزند و صاحب حیوان خانگی مناسب می باشد. در این 
راستا، چرم از جمله اجناس انعطاف پذیر با همه فصول است. بنابراین، انتظار می رود که چرم در فصول 
گرم خنک بماند و در فصول سرد گرم باشد.با وجود آنکه برخی بر این باورند که چرم جزء انتخاب پارچه 
مبل دمده شده است، اما، با گذاشتن چندتا کوسن و انداختن یک پتو قادر خواهید بود انتخابتان را به روز 
نگه دارید.امروزه مبلمان چرم در انواع رنگ های خنثی-ای اعم از شکالتی تیره، کاراملی، زیتونی و رسی 

موجود می باشد. و اغلب این ها جزء ترندهای طراحی اتاق نشیمن ۲0۱۹ است.
سایر رنگ ها برای انتخاب پارچه مبل

برخی رنگ ها هستند که قادرند به عنوان پارچه رومبلی استفاده شوند. و ما این رنگ ها را از لحاظ تاثیر 
روانی بر محیط بررسی خواهیم کرد.

قرمز و صورتی
اگر تمایل دارید انرژی را به طراحی و دکوراسیون اتاق نشیمنتان تزریق کنید، از طیف های رنگ قرمز 
و صورتی استفاده کنید.سایه های صورتی معموال به ارمغان آورنده آرامش و شادی هستند.در مقابل، 

طیف های رنگ قرمز با شور و هیجان، عشق و گرما ارتباط 
دارند. سایه های قرمز انتخاب خوبی برای فصول سرد 

سال می باشند.
طوسی و خاکستری مایل به قهوه ای

اگر به دنبال طراحی و دکوراســیون کالسیک، 
ارگانیک، کاربردی و باشــکوه هستید، طوسی و 

خاکستری مایل به قهوه ای به عنوان انتخاب پارچه 
مبل ایده آل می باشــند.اگر تمایل دارید فضایتان 

را سرد جلوه بدهید، طوســی را انتخاب کنید و اگر به 
فضاهای گرم و صمیمی عالقه دارید، خاکســتری مایل به 

قهوه ای را انتخاب کنید.
زیتونی

زیتونی رنگ صلح، آرامش و امید است. اگر تمایل دارید فضایتان کالسیک و آرام به نظر برسد، 
انتخاب رنگ زیتونی به عنوان انتخاب پارچه مبل ایده آل خواهد بود.
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 Some 400 Iranian and foreign 
companies have announced 
readiness to take part in the 
12th Iran Stone Expo (2019), 
head of Trade Promotion 
Organization (TPO) of Markazi 
Province said on Saturday.
“Above 6,000 businesspeople 
active in stone sector have 
been invited by Iran to attend 
the event,” Mohamamdreza 
Hajipour said.“Representatives 
from India, Turkey, China and 
Italy announced that they will 
take part at the exposition,” he 

added.The exhibition is to be 
held from October 8 to 11 in 
Markazi Province, Mahallat, 
Nimvar.The exposition seeks 
increasing exports of Iran's 
stones. Over 6,000 factories 
and 1,200 mines are engaged 
in stone business in Iran. The 
Islamic Republic is home to 60 
billion tons of proven mineral 
reserves with 68 varieties. The 
country is ranked 10th and 
15th worldwide in terms of 
mineral variety and reserve 
volume respectively.

Iranian Official, 
Turkish 
President 
Discuss Closer 
Economic Ties
Iranian President’s 
Chief of Staff 
Mahmoud Vaezi and 
Turkish President 
Recep Tayyip Erdogan 
held talks on a range 
of issues, including 
ways to boost bilateral 
trade between the 
two neighboring 
countries.  
In the meeting, held 
in Turkey on Friday 
evening, Vaezi 
conveyed Iranian 
President Hassan 
Rouhani’s greetings 
to the Turkish nation 
and government and 
said Tehran welcomes 
closer cooperation 
with Ankara in all 
areas.
Erdogan and Vaezi 
also underscored 
efforts to increase the 
volume of Iran-Turkey 
bilateral transactions 
based on the annual 
trade target set by the 
two presidents.
The latest 
d e v e l o p m e n t s 
in the region as 
well as bilateral 
and multilateral 
cooperation aimed at 
enhancing regional 
stability, security and 
development were 
among other topics 
discussed at the 
meeting. 
Tehran and Ankara 
have ramped up 
efforts in recent 
years to boost 
bilateral trade, 
setting a $30-billion 
annual trade target 
and signing several 
agreements to 
enhance cooperation 
in various areas.
Turkey is one of 
Iran’s major trading 
partners in the region 
which has come 
under pressure from 
Washington to stop 
working with Tehran 
under a fresh wave of 
US anti-Iran sanctions.
Turkey has 
emphasized that the 
US demands to stop 
purchasing oil and gas 
from Iran would go 
unheeded by Ankara.
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400 Iranian, foreign companies ready to 
participate in Iran Stone Expo 2019

M o h a m m a d -
Reza Shanehsaz 
told ILNA news 
agency that we 
do not need U.S 
help in the field 
of medicine, 

because we produce 
about 92% of the needed 
drugs in our country.
He pointed out “Self-
sufficiency and progress 
in producing new drugs is 
a top priority for our well-
being and economy.”
“We are confident that U.S 
sanctions will ultimately 
benefit the Iranian nation, 
as these restrictions will 
increase our speed of 
development.”
The Head of IFDA 
underlined “Sanctions 
have been imposed 
when it is not possible to 

transfer money overseas 
and under sanctions, 
there is no difference 
between medicine and 
other products.”
“Up to now, none of 
our surgery has not 
been canceled due to a 
lack of equipment or 
drugs, which shows U.S 
sanctions are unfounded.”
In a tweet, U.S. Secretary 
of State Mike Pompeo 
claimed that "the U.S. 
does not, and never 
did, sanction food and 
medicine. They are 

exempt from sanctions.”
In response Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
said the U.S. sanctions 
against Tehran which 
ban Iranians’ access 
to financial services to 
buy food and medicine 
are "crimes against 
humanity”.
Last week, Health 
Minister Saeed Namaki 
said budget cuts, 
because of the drop in 
crude exports, have 
dramatically affected 

his department. The US 
sanctions have targeted 
all classes of Iranians, he 
added.
"The American claims 
that medicine and 
medical equipment are 
not subject to sanctions 
is a big and obvious lie," 
Namaki said.
Official reports say 
Iran produces some 
95 percent of the basic 
medicines it needs and 
even exports some 
of the production to 
neighbouring countries.

9 neighbor countries to 
import Iran gasoline: 
official
Nine neighboring countries have shown interest 
to import Iran’s high-quality gasoline, according 
to Chairman of Energy Commission of Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (TCCIMA) Reza Padidar.
Noting the supplying of gasoline at Iran Energy 
Exchange entitled “IRENEX”, he added, “of 
15 neighboring countries, nine have shown 
keen interest to purchase gasoline from the 
Islamic Republic of Iran.”These transactions 
will be made via national currencies within the 
framework of bartering deals, he added, citing 
US sanctions for the decision.Once sanctions are 
lifted and/or if monetary exchanges are eased, 
all the aforementioned 15 neighboring states 
will head towards lucrative Iranian market for 
importing gasoline, Padidar said.The first and 
second gasoline shipments, to be offered in 
IRENEX, would be exported to Afghanistan and 
Iraqi’s Kurdish Regional Government (KRG) 
respectively, he said, adding, “Pakistan and 
Armenia would be the next destinations for 
exporting gasoline.”
Elsewhere in his remarks, TCCIMA chairman 
pointed to the keen interest of Turkey, Republic 
of Azerbaijan and Iraq’s Irbil to import Iranian 
gasoline and said, “one of southern countries in 
the Persian Gulf littoral states is also a client of 
Iranian gas oil and fuel oil.”

 Iranian Gasoline Sold at 
IRENEX
Iran has offered 10,000 tons of gasoline for 
sale in the international ring of the Iran Energy 
Exchange (IRENEX).High-quality gasoline 
produced by the National Iranian Oil Refining and 
Distribution Company (NIORDC) was put up for 
sale on August 1, when a cargo of 3,000 tons was 
sold for shipment to export markets.
The buyers can place their bids for the remaining 
7,000 tonnes of gasoline in the IRENEX on 
Saturday.The Iranian gasoline has been put up 
for sale at a base price of $581 a ton.The minimum 
amount of petroleum available for international 
buyers is 100 tons, and the shipments would be 
delivered at the terminal of the Persian Gulf Star 
Refinery near Iran’s southern port city of Bandar 
Abbas.In July 2018, Iranian Vice President Eshaq 
Jahangiri said Iran would sell oil through stock 
exchange to counter the US sanctions on the 
country’s oil exports.

NIOC to offer 9th round of 
supplying gas condensate at 
IRENEX
The National Iranian Oil Company (NIOC) will 
offer two million barrels of gas condensate at 
the international ring of the energy exchange 
entitled “IRENEX on Tuesday August 6 at the base 
price of $60.17 per barrel.This is the 9th round 
of supply of gas condensate in the international 
ring of energy exchange since the current 
Iranian calendar year (started Mar. 21) and also 
4th round of supplying gas condensate in the 
international ring according to the instructions 
notified by the oil minister in the current tear.
The least possible amount for loading a cargo 
for land transportation is 110 tons. Accordingly, 
purchasers can receive their cargoes for at most 
three months after the purchasing date.The 
delivery of cargoes in other areas strictly depends 
on the previous approval of the National Iranian 
Oil Company (NIOC).

The Head of Iran's Food and Drug 
Administration (IFDA) has repudiated 
as a “lie” the claim by Washington that 
medicine is exempted from sanctions.

US claim of not targeting Iran's Medicine 
Sector is a “Lie”: Iran official

news

“Up to now, 
none of our 
surgery has not 
been canceled 
due to a lack of 
equipment or 
drugs, which 
shows U.S 
sanctions are 
unfounded.”
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China's New UN Envoy 
Says Beijing Ready to Fight 
US on Trade
China's new UN ambassador warned on 
Friday that if the United States wanted to 
fight China on trade "then we will fight," 
and signaled that trade tensions could 
hurt cooperation between the countries 
on dealing with North Korea.
US President Donald Trump vowed on 
Thursday to slap a 10% tariff on $300 
billion of Chinese imports from next month, 
sharply escalating a trade dispute between 
the world's biggest economies.
In unusually blunt remarks for a United 
Nations' diplomat from China, Zhang Jun 
described Trump's move as "an irrational, 
irresponsible act" and urged Washington 
to "come back to the right track." He 
also said Beijing was prepared to take 
countermeasures, Reuters reported.
"China's position is very clear that if US 
wishes to talk, then we will talk, if they 
want to fight, then we will fight," Zhang 
said. "We definitely will take whatever 
necessary countermeasures to protect 

our fundamental right, and we also urge 
the United States to come back to the right 
track in finding the right solution through 
the right way."Zhang served as an assistant 
minister for foreign affairs in Beijing before 
beginning his role as UN ambassador 
this week. He spoke to a small group of 
reporters at UN headquarters.When asked 
if China's trade relations with the United 
States could harm cooperation between 
the countries to deal with North Korea, 
Zhang said it was difficult to predict.
But he added: "It will be hard to imagine 
that on the one hand you are seeking the 
cooperation from your partner, and on the 
other hand you are hurting the interests 
of your partner."As North Korea's ally and 
neighbor, China has played a key role in 
agreeing to and enforcing UN Security 
Council sanctions on Pyongyang over its 
nuclear and ballistic missile programs.
Since Trump and North Korean leader Kim 
Jong Un met for the first time a year ago, 
China has signaled Pyongyang should be 
encouraged and that "at an appropriate 
time" sanctions should be eased. He added 
that China had not decided when that 

should be.
"You cannot simply ask DPRK to do as 
much as possible while you maintain the 
sanctions against DPRK, that definitely is 
not helpful," he said, using North Korea's 
official name - the Democratic People's 
Republic of Korea.
Zhang also said that while he was very 
willing to cooperate with other UN 
member states, China would never allow 
interference in the country's "internal 
affairs, especially on issues related to 
Xinjiang, Tibet, and to Hong Kong."
China has been widely condemned for 
setting up detention complexes in remote 
Xinjiang, where the UN says at least 1 
million ethnic Uighurs and other Muslims 
have been detained. Beijing describes them 
as "education training centers" helping 
to stamp out extremism and give people 
new skills.In Hong Kong, protests against a 
proposed bill that would allow people to be 
extradited to stand trial in mainland China 
have grown increasingly violent, with 
police accused of excessive use of force and 
failing to protect protesters from suspected 
gang attacks.



Guarantor states highlight 
Syria’s sovereignty, coop. to 
eradicate terrorism
 Guarantor States of Astana process (Russia, 
Iran and Turkey) have once again reaffirmed 
their adherence to sovereignty, independence, 
unity and territorial integrity of the Syrian Arab 
Republic.
The three guarantor states stressed in the final 
communique of the 13th round of Astana talks held 
in the Kazakh capital of Nur-Sultan respecting and 
adhering to goals and principles of UN Charter and 
the international resolutions that reject occupying 
the Syrian Golan, on top of which, Resolution No. 
497.
They also affirmed determination to continue 
to cooperate in the complete eradication of the 
terrorist organizations of Daesh [ISIL] and Jabhat 
al-Nusra besides all the entities affiliated to Al-
Qaeda, Daesh and other terrorist organizations 
identified by the UN Security Council.
They referred to the detailed reviewing and 
studying of the situation in the de-escalation 
zone in Idleb, expressing deep concern over the 
increasing spread of Jabhat al-Nusra terrorists in 
that area.
The Guarantor States highlighted the need for 
establishing calm in the de-escalation zone in 
Idleb through implementing the agreements 
related to the area comprehensively, particularly 
the memorandum reached in Sochi on 17th of 
September, 2018.
They pointed out in the communique that the 
situation in the Syrian al-Jazira area was discussed, 
asserting that sustainable security and stability 
could be achieved there only on the basis of 
respecting the sovereignty and territorial unity 
of Syria, expressing rejection of all attempts of 
creating new facts on the ground under the pretext 
of counterterrorism.
They also expressed determination to face the 
separatist agendas which aim at undermining 
Syria’s sovereignty and territorial integrity.
The Guarantor States of Astana process reaffirmed 
adherence to push forward the political process, 
which is led and owned by the Syrians.
The final communique pointed out to the tripartite 
consultations and those with representatives of 
UN special envoy for Syria Geir Pedersen’s office on 
the results of forming and launching a committee 
for discussing the current Constitution in Geneva 
in a way that corresponds with the outcomes of the 
Syrian National Conference in Sochi.
The Guarantor states called on the international 
community, the United Nations and its 
humanitarian organizations to increase the 
humanitarian assistance to all the Syrians and 
boost their help to Syria through developing 
the basic infrastructure projects, stressing the 
necessity of facilitating the voluntary return of the 
Syrian refugees due to terrorism to their areas of 
residence.

Iran reiterates its commitment to the 
security of the Persian Gulf; Iran MP

Member of Majlis National 
Security and Foreign Policy 
Commission Mohammad 
Mahdi Broumandi said 
that Iran has control 
over the region and has 
always sought to maintain 

security. In fact, the presence of 
trans-regional forces has created 
problems for countries in the 
region.
The U.S. has blamed Iran for attacks 
on oil tankers in the region in 
recent months, a charge Tehran 
has denied. In July, Iran seized 
the British-flagged Stena Impero 
tanker, a move widely viewed as 
retaliation for the detention of 
an Iranian tanker in the British 
overseas territory of Gibraltar. It 
also detained an Emirati-based 
tanker and accused it of smuggling 
fuel.
“Capture of the Iranian oil tanker 
based on fabricated excuses 
but British ship had broken 
“international rules” and Iran is 
dealing with any violation,” he 

added.
The lawmaker refers to Iran next 
step to reduce its commitments 
under the 2015 nuclear deal, 
known as JCPOA and said “JCPOA 
is an international agreement 
and it is approved by the Security 
Council. Iran fully implements its 
obligations under the accord but 
our counterparts have not fulfilled 
their commitments.”
“The Europeans just say, "We're 
sorry" and "America has not done 
well and is doing wrong" but 
that is no longer enough for us 
and all parties must meet their 

commitments.”
Iran is set to further cut its 
commitments to its international 
nuclear deal unless its European 
partners move to protect it from 
U.S. sanctions by ensuring it 
can sell oil and receive income, 
its foreign minister told state 
television on Wednesday.
Iranian official called the reduction 
of Iran's commitments under the 
nuclear deal as an “unchangeable 
strategy” that "will be continued 
in line with Articles 26 and 36 of 
the JCPOA until the full realization 
of Iran’s rights.”

An Iranian lawmaker said Iran has the responsibility 
for securing the Strait of Hormuz and the Persian Gulf.
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China to step up coordination on 
Iran’s Arak reactor renovation
 China will continue to step up communication and 
coordination with all relevant parties and jointly advance 
the project on renovation of Iran’s Arak heavy water nuclear 
reactor, said China’s Foreign Ministry spokesperson.
The US recently announced its decision to extend the 
sanction waivers on nuclear projects under the JCPOA, 
including the renovation of the Arak heavy water nuclear 
reactor. The waivers will allow Russia, China and European 
countries to continue civilian nuclear cooperation with Iran.
Asked to comment about the announcement at a press 

conference on August 2, China’s Foreign Ministry 
Spokesperson Hua Chunying said that “The JCPOA, a 
multilateral agreement endorsed by the UN Security 
Council, should be implemented fully and effectively for 
its vital importance in the international non-proliferation 
regime and peace and stability in the Middle East.”
She went on to add, “The relevant JCPOA content on 
nuclear projects demonstrates the balance of Iran's non-
proliferation obligation and its right to the peaceful use of 
nuclear energy. It also reflects the purposes and principles 
of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 
Observing and implementing the JCPOA serves the interests 
of all parties including the US.”

“Renovation of the Arak heavy 
water nuclear reactor is an 
important part of the JCPOA, 
which is headed up by China 
and the UK,” she said. “All 
parties including Iran have 
highly applauded China's 
active efforts in implementing 
this project, and stressed that 
they will continue to provide support. 
China will continue to step up communication and 
coordination with all relevant parties and jointly 
advance the project.”

“JCPOA is an 
international 
agreement and 
it is approved 
by the Security 
Council. Iran fully 
implements its 
obligations under 
the accord but our 
counterparts have 
not fulfilled their 
commitments.”
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Zarif: JCPOA Joint 
Commission Holds US 
Accountable for Turmoil
 All members of the Joint Commission of the 2015 Iran 
nuclear deal hold the US culpable for creating troubles 
after scrapping the agreement, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said.In an interview with ICANA, 
Zarif said the JCPOA Joint Commission members have 
reached a consensus that the US government is held 
accountable for all the turmoil.“Iran’s demands have 
been definite and clear since the beginning, and it has not 
expected anything beyond the JCPOA,” he said.Tehran 
has made clear that if the other parties do not implement 
the JCPOA in full, it will also carry out the deal partially, 
although all Iranian measures have been within the 

framework of the JCPOA, the minister underlined.
On the calls on Iran to refrain from taking the third step 
to reduce its JCPOA commitments, Zarif said, “It is within 
the purview of the Islamic Republic to make a decision 
about it, and if the commitments of the foreign parties 
to the JCPOA are not met, this step will be certainly taken 
in line with the previous measures.”On May 8, 2018, US 
President Donald Trump pulled his country out of the 
JCPOA, a 159-page nuclear agreement between Iran and 
the Group 5+1 (Russia, China, the US, Britain, France and 
Germany) that came into force in January 2016.
Following the US withdrawal, Iran and the remaining 
parties launched talks to save the accord.
However, the EU’s failure to ensure Iran’s economic 
interests forced Tehran to stop honoring certain 
commitments under JCPOA, including an unlimited rise 
in the stockpile of enriched uranium.Iran maintains that 

the 
new measures are not 

designed to harm the JCPOA, but to save the accord by 
creating a balance in the commitments.

News

Iran Slams 
US Sanctions 
on Russia
 Iran’s Foreign 
Ministry denounced 
the new sanctions that 
the US has imposed 
on Russia as an act of 
economic terrorism.
In a statement on 
Friday, Foreign 
Ministry Spokesman 
Abbas Mousavi 
condemned the 
new sanctions that 
Washington has 
imposed against 
Moscow.
"The Americans' 
insanity in 
extreme use of 
economic terrorism 
and unlawful 
and unilateral 
p u n i s h m e n t s 
against countries 
that do not think and 
behave like them is a 
failed trick that has 
lost its efficiency 
and will definitely 
have no result for 
that country," the 
ministry’s website 
quoted Mousavi as 
saying.
His comments came 
after US President 
Donald Trump 
imposed new 
sanctions against 
Russia over the 
poisoning of a former 
Russian spy and his 
daughter in the UK 
in March 2018.The 
fresh sanctions ban US 
banks from providing 
loans to Russia, and 
Washington will also 
be opposing any loan 
extension to Moscow 
by international 
institutions.Russia's 
Foreign Ministry said 
it regretted the latest 
US move.
Thailand 
delivers 
11 Iranian 
convicts 
to Islamic 
Republic
An official from 
Iranian Ministry of 
Justice announced 
on Saturday that 
Thailand has handed 
over 11 of Iranian 
convicts to the Islamic 
Republic.“According 
to a prior agreement, 
Thailand delivered 
11 of Iranian convicts, 
who have spent years 
in Thai prisons, to the 
Islamic Republic,” 
Mahmoud Abbasi said.
“Most of the extradited 
ones have been 
convicted of drug 
smuggling,” he added.

Iran
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World opposes US 
sanctions against Iranian 
Foreign Minister

World countries and the United Nations 
have censured the administration of US 
President Donald Trump over imposing 
sanctions on Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif.
Chinese Foreign Ministry spokeswoman 
Hua Chunying slammed Washington's 
decision at a press briefing in Beijing on 
Thursday.
“We have taken note of the statement of 
the US side and the reaction of Mr. Zarif 
himself. The position of the Chinese side 
on this issue is very clear. China opposes 
unilateral US actions ... We think it is not 
facilitating the solution of the problem,” 
Hua said.
She stressed that negotiation and 
dialogue were the best ways to resolve 
the simmering tensions between 
Washington and Tehran.
“The US has repeatedly stated that it is 
ready to hold talks with Iran without 
preconditions. We hope that the actions 

of the United States will not diverge from 
their statements,” the senior Chinese 
official noted.
The US' reason for designating me is 
that I am Iran's "primary spokesperson 
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.
— Javad Zarif (@JZarif) July 31, 2019
In separate statements on Wednesday, 
the US Treasury announced the 
imposition of sanctions against Zarif 
because he “acted or purported to act for 
or on behalf of, directly or indirectly, the 
Supreme Leader of the Islamic Republic 
of Iran”.
Back on June 24, US President Donald 
Trump announced new sanctions 
against Iran, targeting Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei and top commanders of 
the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC).

In his statement on Zarif ’s designation, 

US Secretary of State Mike Pompeo 
claimed that the top Iranian diplomat 
is a “key enabler” of Iran’s policies 
throughout the region and the world.
The US Treasury Department also 
said 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 European Union has also regretted 
the US decision, stating that it intends to 
keep working with the Iranian foreign 
minister.
“We regret this decision, and from our 
side, we will continue to work with Mr. 
Zarif as Iran's most senior diplomat, and 
in view of the importance of maintaining 
diplomatic channels", Carlos Martin 
Ruiz de Gordejuela, the spokesman 
of the European Commission for 
the international cooperation and 
development, said.
Moreover, Deputy Permanent 
Representative of Russia to the United 
Nations, Dmitry Polyanskiy, slammed 
the US move to impose sanctions on 
Zarif, arguing that the measure will 
block the way for any dialogue.



Exports from Khoy county reach $9mn in four months
More than 16,000 tons of goods worth $9 million were exported through Khoy 
county in Iran’s West Azarbaijan province during the first four months of the 
current fiscal year (March 21- July 21), a senior official at the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration said.
According to Asgar Chavoshi, Director of the Customs Administration of Khoy 
county, the figures show an 80% increase in both volume and value compared 
with the similar period of last year.
The official noted that the products were exported through the county’s two 
customs, namely Khoy with a share of $4 million and Razi with a share of $5 million.
Some 50% of the products exported through the customs were manufactured by industrial enterprises 
of the Khoy county.

Foreign Minister 
Mohammad Javad 
Zarif said that It is an 
honor for him to be 
sanctioned for serving 
Iranian people and 
defending their rights.
Addressing a 
ceremony to support 
flood-hit people in 
Lorestan province, 
he deplored that they 
could not benefit 
from the aid of Iranian 
expatriates due to US 
sanctions blocking 
Iranian banking ties.
"Surely, what we are 
proud of, belongs 
to the people. All 
honors, resistance 
and progress have 
been achieved by the 
people," he said.
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Morning call to prayer : 
04:48:34  
Noon call to prayer : 
13:09:29   
Evening call to prayer: 
20:18:26  
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Zarif says he's 
proud of US 
sanctions for 
serving Iranian 
people

Iran reiterates its 
commitment to the 
security of the Persian 
Gulf; Iran MP

Zarif: JCPOA Joint 
Commission Holds 
US Accountable for 
Turmoil

9 neighbor countries 
to import Iran 
gasoline: official
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Medicine Sector is a “Lie”: Iran official
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Spokesman for Yemeni Armed 
Forces Brigadier General Yahya 
Saree said the solid propellant 
and Scud-type Borkan-3 missile 
was launched from an undisclosed 
location in Yemen the previous 
day, and struck a designated 

military site in Dammam in Saudi Arabia’s 
Eastern Province, Press TV reported.
Speaking at a press conference in the capital 
city of Sana'a on Friday, Saree further 
highlighted that the radar-evading missile 
has undergone successful experimental 
tests, and can hit targets deep inside the 
countries of aggression.
Separately, dozens of Saudi-sponsored 
militiamen loyal to former Yemeni 
president Abd Rabbuh Mansur Hadi have 
been killed and injured when Yemeni army 
troops, backed by fighters from allied 
Popular Committees, launched an attack 
in Saudi Arabia’s southern border region 
of Jizan.
An unnamed Yemeni military source told 
Arabic-language al-Masirah television 
network that Yemeni soldiers and their 

allies pounded the positions of Saudi 
mercenaries north of the mountainous 
Jabal al-Nar area of the region, located 967 
kilometers southwest of the capital Riyadh, 
on Friday afternoon.
The source added that dozens of Saudi-
paid militiamen were killed and injured in 
the process, whilst a number of fled to save 
their lives.
Furthermore, more than a dozen 
militiamen backed by the United Arab 
Emirates have been killed in a surprise 
attack by members of the al-Qaeda in the 
Arabian Peninsula (AQAP) terrorist group 
in Yemen’s southern province of Abyan.
A local source, speaking on condition of 
anonymity, told Arabic-language al-Masdar 
Online news website that the extremists 
staged an ambush on the command center 
of UAE-paid Security Belt Forces, which 
forms the elite military wing of the so-
called Southern Transitional Council, in 
the al-Mahfad district of the province late 
on Thursday, killing 15 mercenaries and 
injuring several others in the process.
The source added that pro-Hadi militants, 
supported by Boeing AH-64 Apache attack 
helicopters of the Saudi-led military 
coalition pounding Yemen, later managed 
to wrest control over the site.

“We have said that if the other 
parties to the JCPOA do not 
completely fulfill their obligations, 
we will comply with the deal 
partially though all our measures 
have [so far] been within the 
JCPOA’s framework,” Zarif told 

ICANA on Saturday.The top diplomat said, 
under the current situation, the third step 
to reduce commitments will remain on the 
agenda, stressing that “only Iran” has the 
right to decide on upholding or deferring 
such a decision.All the member states of 
the JCPOA commission have reached a 
consensus that the United States has made 
all the tensions, while Iran’s demands 
have been clear since the very first day and 
Tehran’s expectations have never surpassed 
those mentioned in the deal, he added.
Zarif ’s remarks came days after 
representatives of the JCPOA signatories -- 
the UK, France, China, Russia and Germany 

-- held an extraordinary meeting of the 
JCPOA Joint Commission in Vienna to discuss 
the future of the landmark accord over 
a year after US President Donald Trump 
withdrew from it.Ever since quitting the deal 
in May 2018, Trump has tried to block trade 
between Iranian and European companies 
by imposing sanctions that target a wide 
range of Iranian exports, including its crude 
oil.The European signatories of the deal 
have refused to follow Trump’s suit and 
said they would try to salvage the deal by 
protecting European businesses through 
a special payment channel, called INSTEX.
Months after unveiling their solution to 
the sanctions, however, Iran has yet to see 
any real benefits.Frustrated with Europe’s 
inaction in the face of US pressure, Iran began 
to reduce its JCPOA commitments earlier 
this year, using the mechanisms defined in 
the deal.

Yemen’s Army Unveils New Generation of 
Homegrown Missiles

Third nuclear step remains on agenda 
under current situation: Zarif

Yemen’s military unveiled a new generation of 
domestically-built Borkan (Volcano) long-range missiles. Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says Iran will take 

the third step in reducing its commitments to the 2015 
nuclear deal under the current situation, as the other parties 
to the deal have shown inaction in preserving the pact.
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Iran develops 
synthetic bones by 
3D-printing
President of Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences 
said Saturday that researchers 
of the university have obtained 
technologies for both producing 
the required substance and 
also the printer for 3d-printing 
artificial bones.
Mohammad Aghajani said in 
a press conference that this 
10-year-long study has two 

important results; first, a 
biomaterial was produced in 
the course of research which 
is a combination of ceramic 
and polymer, is identical to 
natural bone structure and can 
be used in 3d-printers. And 
the second achievement is the 
know-how to manufacture the 
required 3d-printers which was 
obtained through cooperation 
with several universities of 
technology across the country, 
he added.
To treat the patients using this 
technology, Aghajani continues, 

they need first to undergo 
some medical imaging so that 
engineers would be able to 
extract the detailed information 
and design the exact dimensions 
of the needed bone. Then, it will 
be printed and implanted in the 
patient’s body, he noted.
Up to now, five patients 
suffering from maxillofacial 
injuries and also another 
patient having foot problems 
have been treated using this 
technology and results of their 
surgeries are fully satisfying, 
he added.

Venezuela Will 
Address UN 
Security Council 
over US Blockade 
Threat: Maduro
 Caracas wants to address the 
UN Security Council to draw 
their attention to US threats 
to impose a blockade on 
Venezuela, President Nicolas 
Maduro said on Friday.
"All of Venezuela, in a civic-
military union, repudiates 
and rejects the statements of 

(US President) Donald Trump 
about a supposed quarantine, 
a supposed blockade," Maduro 
said, adding that Venezuelan 
seas would remain "free and 
independent."
The Venezuelan president said 
he had asked the country's 
ambassador to the United 
Nations Samuel Moncada to 
denounce the US threats to 
the UN Security Council, Tass 
reported.
Venezuela faces an economic 
crisis which is further 
exacerbated by US sanctions. 

In a letter to UN High 
Commissioner on Human Rights 
Michelle Bachelet, Maduro said 
that the United States stripped 
Venezuela of its oil assets worth 
$30 bln.
Moreover, over $7 bln in banks 
meant for purchasing food 
and medicines, were frozen 
or seized, Maduro added. The 
Venezuelan Foreign Ministry 
described the US sanctions 
as "economic terrorism" that 
"deprives Venezuelan people 
of their right to have access to 
food.".



نقاط حادثه خیز محور ابیانه در شهرستان نطنز اصالح می شود
 رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان نطنز از ایمن سازی و رفع نقاط پرحادثه در 

محور روستایی ابیانه در شهرستان نطنز خبر داد.
 حسن کریم زاده اظهار داشت: این اداره به منظور رفع نقاط پر حادثه در محور ابیانه و همچنین 
محور آنتنی اتصال آزاد راه نطنز  به بزرگراه کاشان - اردستان اقدامات متعددی را در دستور کار 

قرار داده است.
وی افزود: در راه های روســتایی منتهی به ابیانه عملیات کوه بری و رفــع موانع دید در دو مرحله در 

دست انجام است.
 سرپرست اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان نطنز بیان دشــت: همچنین عملیات خط کشی ۲۲ 

کیلومتر  از این مسیر نیز به اتمام رسیده است.
وی با اشاره به اینکه محور آنتنی آزاد راه کاشــان به نطنز یکی از محورهای مهم این شهرستان به شمار می آید، گفت: عملیات 
ایمن سازی ۱۰ دستگاه پل دالی با نصب تعداد ۸۵ صفحه گاردریل به همراه ۱۴۰ پایه گارد ریل   از جمله اقدامات انجام شده در 

راستای ارتقای ایمنی تردد در این محور به شمار می آید.

بهسازی ۵۴۰۰ متر از معابر کلیشادوسودرجان
شهردار کلیشادوسودرجان از بهسازی و آسفالت پنج هزار و ۴۰۰ متر از معابر این شهر خبر داد.

حامد اخگیر در جمع مردم این شهر با اشاره به تشکیل نخستین میز خدمت شهرداری، اظهار کرد: مسئوالن 
باید پاسخگوی شهروندان باشند و گزارش عملکرد خود را به آنان ارایه کنند.

وی با بیان اینکه براساس فرمایشات رهبر معظم انقالب خدمت صادقانه به شهروندان و رونق و آبادانی شهرها 
از وظایف اصلی مدیران شهری است، عنوان کرد: مشارکت شهروندان، مهم ترین عامل موفقیت شهرداری ها 

در انجام وظایف و تعهدات خود است.
شهردار کلیشادوسودرجان با اشاره به فعالیت های عمرانی این شــهرداری، تصریح کرد: امسال بیش از پنج هزار و 

۴۰۰ متر از معابر شهری در طرح نهضت آسفالت با اختصاص اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان بهسازی و آسفالت می شود.
اخگر با بیان اینکه ایجاد امکان برای برخورداری همه شهروندان از خدمات و امکانات شهری از مهم ترین وظایف شهرداری ها است، خاطرنشان 
کرد: طرح استاندارسازی و مناسب سازی پنج هزار و ۷۰۰ مترمربع از پیاده راه ها و معابر شهری باهدف ایجاد بستر الزم برای استفاده افراد توانخواه 
از خدمات و امکانات شهری انجام شده است. وی از اجرای اجرای طرح حمل و نقل پاک در این شهر با اختصاص اعتباری بر ۳۰۰ میلیون تومان خبر 

داد و افزود: ایجاد پردیس علم و فناوری و اتمام پروژه های نیمه تمام شهری از مهم ترین برنامه های امسال است.

خبرآنالین
گــزارش
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بحث بررسی قیمت 
تمام شده تمام کاالها 

که نان نیز جزیی از 
جامعه کاالیی است، 

به طور مستمر در 
سازمان حمایت، 

شورای آرد و نان و 
در سطح باالتر، ستاد 

تنظیم بازار بررسی 
می شود

اقتصاد ایران
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چرا دیگر ارز و سکه گزینه 
مناسبی برای سرمایه گذاری 

نیست؟   
انجماد سرمایه های 

سرگردان در بازارها   

مهاجرت سرمایه گذاران از بازار ارز 
نشان می دهد بهار وسخت اقتصاد 
ایران سپری شده است، این را آمار و 
ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی 

نیز گواهی می دهد.
آخریــن آمارهای ارائه شــده از 
سوی بانک مرکزی نشان می دهد 
قیمت ها در میانه تابســتان گرم 
سال ۱۳۹۸، کاهشی چشمگیر 
را نسبت به بهار سال جاری تجربه 
کرده است. بانک مرکزی متوسط 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی را در فروردیــن ماه برابر 
با ۴ میلیــون و ۶۲۶ هزار و ۵۰۰ 
تومان اعالم کرده است. متوسط 
قیمت سکه در اردیبهشت ماه به ۴ 
میلیون و ۸۴۱ هزار و۲۰۰ تومان 
رسید اما خرداد نقطه آغاز کاهش 
قیمت ها در این بــازار مهم برای 

سرمایه گذاران بود.
 متوسط قیمت ســکه در خرداد 
ماه ۴ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۶۰۰ 
تومان رسیده است. از این مقطع 
نوسان قیمت سکه به نفع کاهش 
قیمت ها بوده است به طوری که 
ســکه بارها به کف کانال چهار 
میلیــون نزدیک شــد و حتی 
چند روزی در کانال سه میلیون 
تومن ســپری کرد تا بار دیگر به 
کف کانال چهــار میلیون تومان 

بازگردد.
 سکه در حال حاضر نیز به قیمتی 
در حدود ۴ میلیــون و صد هزار 
تومــان معامله می شــود و این 
کاهش قابل توجه به عقیده فعاالن 
این بازار تداوم دارد چرا که از یک 
سو حباب سکه تخلیه شده است 
و از سوی دیگر چشم اندازی برای 
بازگشت سود به این بازار متصور 
نیست. از این روست که سرمایه ها 
در حال حاضر در بازارها منجمد 
شده اند، در بازار سکه و ارز، خودرو 

و مسکن.
 فعاالن بازار می گویند در ماه های 
قبل شدت جابجایی سرمایه ها 
در بازارها به حدی بود که تبدیل 
سکه به مسکن، خودرو به سکه، 
ارز به خــودرو و ... آرامــش را از 
تمامی بازارها ربوده بود اما امروزه 
توقف روند رو به رشــد قیمت ها 
سبب شده اســت، سرمایه ها در 
بازارها منجمد شوند و این اولین 
نشــانه های پایان بهار دالالن و 
صاحبان سرمایه های سرگردان 
است چرا که ســرمای استخوان 
سوز رکود تبدیل سرمایه های غیر 
نقدی به نقــدی را بیش از پیش 

دشوار خواهد کرد.

   بازار ارز یخ زد
 در بازار موازی سکه، یعنی بازار ارز 
نیز وضعیت به همین شکل است. 
بانک مرکزی متوسط قیمت ارز 
در فروردین ماه را ۱۳ هزار و ۵۵۲ 
تومان گزارش کــرد. این رقم در 
اردیبهشت ماه به ۱۴ هزار و ۵۰۹ 
تومان رسید و خرداد ماه متوسط 
این قیمت با آغاز روندی کاهشی 

به ۱۳ هزار و ۴۲۷ تومان رسید.
 متوســط قیمــت دالر در بهار 
امســال ۱۳ هزار و  ۸۷۷تومان 
برآورد شــده اســت اما در حال 
حاضــر دالر به قیمتــی برابر با 
۱۱ هزار و ۹۰۰ تومــان در بازار 
آزاد و ۱۱ هــزار و ۸۰۰ تومان در 
صرافی های بانکی خرید و فروش 
می شود و این خود نشان از میزان 
کاهش قابل توجه قیمت ارز در 
حال حاضر نسبت به بهار سخت 

اقتصاد ایران دارد.

خبرآنالین
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

۵ سالی می شــود که نان، 
رنــگ قیمت جدیــد به 
خود نگرفته است؛ این در 
شرایطی است که هر کاال 
و محصولی ایــن روزها در 
بازار دیده می شود، قیمتی 
کامال متفاوت با ۵ سال قبل 
دارد. این موضوع منجر به این شده که در 
حال حاضر برخی نانوایان به دلیل افزایش 
هزینه های جانبی، دست به کوچک کردن 
و یا کاهش کیفیــت نان ها بزنند. نانوایان 
می گویند: »توان تولید نان با قیمت های 
کنونی را ندارند، زیرا نمی توانند هزینه های 
کارگری، اجاره، آب، برق و گاز را پرداخت 

کنند. «
در این شرایط، تنور عرضه چند نرخی نان 
به خصوص سنگک و بربری نیز در مناطق 
و محله های مختلف داغ شــده و برخی از 
نانوایان از نرخ مصوب عدول کرده اند؛ حتی 
اگر آردی که خریداری کرده اند، به صورت 

یارانه ای باشد.
مصوبه قیمت نان سنتی مربوط به سال 
۱۳۹۳ است و تاکنون نرخ نان و آن مصوبه 

ثابت مانده اســت. براســاس بخشنامه 
ســال ۱۳۹۳ برای نانوایی های یارانه ای 
قیمت هــر عدد نان لــواش ۲۱۰ تومان، 
تافتون ۴۰۰ تومان، بربــری ۷۰۰ تومان 
و ســنگک ۸۰۰ تومان بوده اســت. اما 
قیمت هایی که در عمل در ســطح شهر 
دیده می شــود، این گونه است که قیمت 
نان ساده سنگک ۲۰۰۰ تومان، سنگک 
پرکنجد ۴۵۰۰ تومان، ســنگک یک رو 
کنجد ۲۵۰۰ تومان، سنگک دورو کنجد 
۳۰۰۰ تومان، سنگک سبزیجات ۳,۵۰۰ 
تومان و سنگک سبوس دار ۳۰۰۰ تومان، 
تافتون ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومــان، بربری بین 
۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و لواش ۳۰۰ تومان 
به فروش می رســد. طبق آمارها، تعداد 
فعلی واحدهای نانوایی کشــور ۹۰ هزار 
واحد دارای پروانه بهره برداری و ۱۰ هزار 
نانوایی بدون پروانه بهره برداری است که از 
این تعداد، بیش از ۹ هزار واحد نانوایی در 

استان تهران فعال هستند.
البته بنا به گفته بیژن مقدم، مدیرعامل 
اتحادیه نانوایی های سنتی کشور، »افزایش 
قیمت نان مربوط به واحدهای آزادپز است 
که نزدیک ۲۰ درصــد واحدهای نانوایی 
کشور را تشکیل می دهند و طبق قانون، 
واحدهای نانوایی آزادپز به دلیل خرید آرد 
آزاد مشمول نرخ گذاری مصوب نمی شوند 
و می توانند تولید خود را با یک حاشــیه 
ســود منطقی به دست مصرف کنندگان 

برسانند. «

وی متذکر شــد: »۸۰ درصد واحدهای 
نانوایی سنتی کشــور یارانه ای هستند و 
این واحدها اجازه هیچ افزایش قیمتی را بر 

روی نرخ نان ندارند. «

  سناریوهای مطرح درباره قیمت نان
در حــال حاضــر اصالح قیمــت نان در 
دســتور کار دولت قرار گرفتــه و گفته 
می شــود ۳ ســناریو تاکنون برای این 
منظور مطرح است. عباس تابش، رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در 
گفت وگو بــا خبرگــزاری خبرآنالین در 
توضیح سناریوهای مطرح برای قیمت نان 
گفت: »بحث بررسی قیمت تمام شده تمام 
کاالها که نان نیز جزیی از جامعه کاالیی 
است، به طور مستمر در سازمان حمایت، 
شــورای آرد و نان و در سطح باالتر، ستاد 

تنظیم بازار بررسی می شود. «
وی متذکر شــد: »این بدان معنا نیست 
که قیمت نان تغییر خواهد کــرد، اما ما 
ســناریوهای مختلف قیمت تمام شده 
آرد، نان و گندم و به عالوه این که چگونه 
این کاالها به دست مشــتری بررسی را 
داریم بررســی می کنیم و اگر تصمیمی 
گرفته شود، به اطالع عموم مردم خواهیم 

رساند. «
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح 
می کند: »قیمت نان در دست بررسی است 
و سازمان حمایت بررسی های کارشناسی 

را انجام داده و ســناریوهای مختلف را به 
شورای آرد و نان ابالغ کرده و داریم بررسی 

می کنیم. «
تابش افزود: »اگــر در جمیع جهات نیاز 
به تغییر قیمت باشد، به طور قطع اعالم 
می شــود و تا این لحظه هیچ تصمیمی 
برای تغییر قیمت گرفته نشــده و تمام 
عرضه کنندگان نان مکلف هستند براساس 

مصوبات موجود عمل می کنند. «
وی با ذکر این نکته که با نانوایی هایی که 
افزایش قیمت داشــتند، حتما برخورد 
می شود، عنوان کرد: »گزارش هایی در این 
خصوص داشته ایم و پرونده ها به تغزیرات 

ارسال شده است. «
از  حمایــت  ســازمان  مدیرعامــل 
مصرف کنندگان تصریــح کرد: »در حال 

حاضر همه نانوایی های موجود در سطح 
کشــور به یک طریقی یارانه می گیرند و 
مکلف هستند براســاس مصوبات عمل 

کنند. «

  نهایی شدن قیمت نان تا یک ماه دیگر
حســین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر 
صنعت در امور بازرگان نیز هفته گذشته در 
نشست خبری عنوان کرد: »قیمت نان در 
برنامه ریزی هایی در استان ها و در جلساتی 
با حضور استاندار تعیین می شود و در یک 
ماه آینده نیز در تهــران قیمت، نهایی و 

تعیین می شود. «
وی همچنین از تدوین سناریوهای اصالح 
قیمت نان از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خبر داد و گفت: »ســناریوهای 

مختلفی تدوین شده تا چرخه گندم، آرد 
و نان کشور اصالح قیمت شود؛ البته این 
اصالح نرخ به نوعی صورت خواهد پذیرفت 
کــه مصرف کننده دچار شــوک قیمتی 

نشود. «
عباس قبادی، معــاون بازرگانی داخلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره 
قیمت نان اعالم کرد »به زودی با هماهنگی 
وزارت کشور برای تنظیم بازار این کاال از 
رییس جمهور دستورات الزم را می گیریم.« 
وی در همایش معاونیــن امور بازرگانی و 
توسعه تجارت ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان ها عنوان کرد: »قیمت 
مصوب ســبوس ۱۲۵۰ تومان اســت، با 
همین قیمت که مصوبه تنظیم بازار است 

جلو می رویم.«

تدوین سناریوهای اصالح قیمت نان در دولت؛   

»قوت غالب« ایرانی ها از چه زمانی گران می شود؟
در حالی از سال ۹۳ تاکنون قیمت نان دولتی ثابت مانده، اما 
گزارش های میدانی حاکی از آن است که بسیاری از نانوایی ها 
از قیمت های مصوب عدول کــرده و به بهانه های مختلف نان 

را با نرخ هایی باالتر در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.

آگهي
پیرو پرونده کالســه ۱۴۳/۹۷ از جانب خواهان محســن رضایی فرزند 
حبیب الــه بطرفیت احســان شــجاعی قهریزجانی فرزند حســن به 
خواســته مطالبه وجه چک به انضمام کلیه خســارات قانونی و دادرسی 
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به پرونده کالســه ۱۴۳/۹۷ شعبه اول 
حقوقی شــورای حل اختالف بخش بن رود ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۱۳۹۸/۵/۱۴ ســاعت ۱۰:۳۰ تعیین که حسب دستور رئیس شورا طبق 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم شناسایی آدرس خوانده 
به درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک مــاه پس از تاریخ انتشــار آگهی 
به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود دادخواســت و 
ضمائم را رویــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی به شــورا حاضر 
 گردد. مدیر دفتر شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف بخش بن رود

 شناسه: ۵۵۲۵۱۸
آگهی ابالغ اجراییه

شــماره نامــه: ۱۳۹۸۰۴۹۰۲۱۲۲۰۰۰۴۷۷ شــماره پرونــده: 
۱۳۹۷۰۴۰۰۲۱۲۲۰۰۰۰۳۸/۱ شــماره بایگانــی پرونده: ۹۷۰۰۰۴۸  
بدینوســیله بــه خانم مهنــاز رســتگارفر فرزنــد مصطفــی کدملی 
۱۲۲۹۹۶۱۸۷۹ بدهکار پرونده کالسه ۱۳۹۷۰۴۰۰۲۱۲۲۰۰۰۰۳۸/۱ 
که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر 
سند ازدواج شــماره ۱۰۴۳۹-۱۳۷۹/۱۱/۱۷ تنظیمی دفتر ازدواج ۲۲ 
خوانسار معادل ۷۰ عدد سکه بهار آزادی بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق 

ماده ۱۸/۱۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه درج و منتشر می گردد. ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار اگهی دیگری عملیات 
اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. مدیر اجرا واحد اجرای 

اسناد رسمی خوانسار شناسه: ۵۵۲۷۶۰
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شــماره پرونده: ۱۳۹۷۰۴۰۰۲۱۲۲۰۰۰۰۳۸/۱ شماره بایگانی پرونده: 
۹۷۰۰۰۴۸ شــماره آگهــی ابالغیــه: ۱۳۹۸۰۳۸۰۲۱۲۲۰۰۰۰۰۵ 
بدینوسیله اعالم می گردد سهم االرث شما از پالک ۲۱/۱۹۵ بخش سه 
ثبت خوانسار در قبال طلب مهریه خانم معصومه تشیعی بازداشت گردیده 
لذا طبق ماده ۸۷ آیین نامه اجرای مراتب بشما اخطار می شود ضمنا هر 
گونه نقل انتقالی از طرف شــما نســبت به مورد بازداشت ممنوع است و 
ترتیب اثر داده نمی شــود. در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
چاپ و منتشر گردیده است. مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خوانسار 

شناسه: ۵۵۲۷۷۰
آگهی حصروراثت

خانم اعظم کاغذی به شناسنامه شــماره ۴۶۸۱ به شرح دادخواست به 
کالسه ۶۸۷ از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فخری خاکی به شماره شناسنامه ۲۰۶ در تاریخ 
۹۶/۷/۱۲ اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: ۱- زهرا کاغذی فرزند غالمحسین ش ش ۶۱۵۷، 
۲- اعظم کاغذی فرزند غالمحسین ش ش ۴۶۸۱ فرزندان متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 

می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: 

۵۵۲۶۶۲
آگهی حصروراثت

خانم فاطمه ذوالفقاری نژاد به شناسنامه شماره ۶۱۸۲ به شرح دادخواست 
به کالسه ۶۹۲ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان گوهر بخشی به شماره شناسنامه ۲۵۵ در تاریخ 
۹۷/۱۲/۵ اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: ۱- محمدحسین ذوالفقاری نژاد فرزند ماشااله ش 
ش ۱۳۵۱، ۲- زهرا ذوالفقاری نژاد فرزند ماشااله ش ش ۶۱۸۳، ۳- عباس 
ذوالفقاری نژاد فرزند ماشااله ش ش۶۱۸۲، ۴- محمدعلی ذوالفقاری نژاد 
فرزند ماشااله ش ش ۴۵۰۵۱، ۵- زهره ذوالفقاری نژاد فرزند ماشااله ش 
ش ۴۵۰۴۹، ۶- فاطمه ذوالفقاری نژاد فرزند ماشــااله ش ش ۶۱۸۳، ۷- 
اعظم حسینی زاد فرزند ماشااله ش ش ۴۵۰۵۰، اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی 

شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: ۵۵۲۶۶۱
آگهی حصروراثت

آقای آمیر سیدحســن اعتمادی به شناسنامه شــماره ۴۱۱۰۲ به شرح 
دادخواست به کالسه ۶۹۹ از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضوان کاظمینی مقدم به شماره 
شناســنامه ۲۹۳ در تاریخ ۹۸/۳/۲۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- آمیر سیدحسن 
اعتمادی  فرزند عباس آقــا ش ش ۴۱۱۰۲، ۲- نیره ســادات اعتمادی 
فرزند عباس آقا ش ش ۴۴۸، ۳- زهره الســادات اعتمادی فرزند عباس 
آقا ش ش ۱۷۴۳، ۴- فاطمه الســادات اعتمادی فرزند عباس آقا ش ش 
۳۵۰۰، ۵- ســیدمحمدعلی اعتمادی فرزند عباس اقا ش ش ۴۶۰۸۶، 
۶- سیدمحسن اعتمادی فرزند عباس آقا ش ش ۴۶۱ فرزندان متوفی و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان

 شناسه: ۵۵۲۶۶۶
آگهی ابالغ وقت  رسیدگی

نظر به اینکه خواهان محســن غفوری دادخواســتی به خواسته مطالبه 
وجه طبق رسید بانکی به طرفیت مریم وجدانی به مجتمع شوراهای حل 
اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف به کالسه ۴۷۴/۹۸ ثبت و برای تاریخ ۹۸/۶/۱۶ ساعت ۱۷ وقت 
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده 
لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه 
دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 
نمایند. انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شــده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه سوم 

شورای حل اختالف کاشان شناسه: ۵۵۲۶۵۷

بازار

ایسنا
گـــزارش

مرغ صعود می کند؛ مسئوالن سکوت!
در حالیکه در هفته  اخیر قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش 
یافته و حدود ۴000 تومان از نرخ مصوب ۱۲ هزار ۹00 تومانی 
ســتاد تنظیم بازار گران تر فروخته می شود، هیچ کدام از 
مسئوالن وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در این رابطه 

پاسخگو نیستند!

قیمت گوشت مرغ از هفته گذشــته تا کنون کیلویی بیش از ۱۷ هزار تومان 
افزایش یافته است. این در حالی اســت که براساس جدیدترین مصوبه ستاد 
تنظیم بازار، نرخ مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان باید ۱۲ 
هزار ۹۰۰ تومان باشد و به نظر می رسد نظارت درستی در این زمینه وجود ندارد 
که سودجویان در بازار هر زمانی که دلشان می خواهد، با قیمت ها بازی می کنند.

در این رابطه حمید ورناصری - مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام - به ایسنا 
گفت: هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشندگان نباید از نرخ های مصوب ستاد 

تنظیم بازار تخطی کنند و همه باید آن را رعایت کنند.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه به گفته اتحادیه ها و تشکل های بخش 
خصوصی، مرغداران قیمت مرغ زنده را تا کیلویی ۱۱ هزار تومان افزایش داده اند، 
اظهار کرد: قیمت گوشت مرغ همچون دیگر محصوالتی که مشمول قیمت گذاری 
ستاد تنظیم بازار است، نباید باالتر از نرخ های مصوب باشد و مرغداران مکلف هستند 

که براساس آن کاالی خود را بفروشند.
البته دیگر مسئوالن دستگاه های متولی از وزارت جهاد کشاورزی تا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ازجمله معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی، مدیرکل تنظیم بازار 
وزارت جهاد کشــاورزی، معاون بازرگانی وزیر جهادکشاورزی و دبیر ستاد تنظیم 
 بازار و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با وجود پیگیری های مکرر پاســخگوی ایســنا

 نبودند.
در شرایطی که مسووالن و به ویژه ریاســت محترم جمهوری بر ضرورت کمک به وضعیت 
معیشت مردم و تنظیم بازار در شرایط فعلی تاکید کرده اند، مشخص نیست که مسووالن یاد 
شده چه وظیفه ای مهمتر از تنظیم بازار گوشت مرغ به عنوان یکی از ارزاق اصلی و عمومی 

شهروندان دارند که در این رابطه پاسخگو نیستند.

  اصناف مقصر گرانی مرغ نیستند!
رئیس اتاق اصناف تهران می گوید که گرانی و کمبود مرغ ارتباطی با اصناف ندارد و واحدهای 
توزیعی تنها رابط تولیدکننده و مصرف کننده هستند. در این میان مشخص نیست در نهایت 

مسوولیت گرانی یکباره قیمت مرغ با کدام بخش است!؟
قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هفته گذشته قیمت مرغ دستخوش تغییر 
شد که در این زمینه باید تاکید شود، اصناف در زمینه عرضه گوشت مرغ تنها توزیع کننده 
هستند و قیمت و میزان عرضه با توجه به هزینه نهایی تولید، خرید و حجم در اختیار قرار داده 

شده به واحدهای توزیعی، مشخص می شود.
وی ادامه داد: صنوف توزیعی اگر مرغ در اختیار داشته باشند عرضه خواهند کرد و اگر از سوی 
واحدهای تولیدی و دســتگاه های مرتبط مرغ در اختیار آن ها قرار داده نشود، نمی توانند 

عرضه ای داشته باشند.

  عرضه محصوالت کیلویی و باز در سوپرمارکت خالف قانون است
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سؤال که یکی از مشکالت اصناف، تداخل صنفی است 
و در چند سال اخیر برخی واحدهای سوپرمارکتی به عرضه گوشت، میوه و سبزی می پردازند، 
آیا این خالف قانون اســت؟ گفت: واحدهای ســوپرمارکتی طبق قانون تنها اجازه عرضه 
محصوالتی همچون گوشت، فرآورده های پروتئینی و میوه را، به صورت بسته بندی شده دارند.

نوده فراهانی تصریح کرد: اما اگر محصوالت به صورت باز و کیلویی عرضه شود، واحد صنفی 
مرتکب تخلف شده و طبق قانون فعالیت آن تداخل صنفی است.

از هفته گذشــته قیمت گوشــت مرغ افزایش یافت و به حدود ۱۷ هزار تومان هم در بازار 
رسید، این در حالی اســت که مهدی یوســف خانی، رئیس اتحادیه فروش پرنده و ماهی 
اعالم کرد که مرغداران مقصر گرانی گوشــت مرغ هســتند چرا که هر کیلوگرم مرغ زنده 
 در مرغداری را که باید ۸۵۰۰ تومان بفروشــند تا بیش از کیلویــی ۱۱ هزار تومان عرضه 

می کنند.



کسب و کار
یکشنبه 13 مرداد 1398  | شمـاره 290

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

با این حال دســتیابی به 
تمرکز ذهنــی در کارها، 
آن چنان هم که فکر می 
کنید ســخت نیست. در 
این مقاله برای شــما از ۷ 
روش تضمین شــده، اما 
ســاده ای خواهیم گفت 
که با انجام آن ها ضمــن افزایش تمرکز، 
می توانید میزان بهــری وری از کارتان را 
افزایش دهید. پس تا انتهای این مقاله مفید 

همراه ما باشید.
اکثر افراد نمی توانند بــه بازدهی کافی 
برسند. کارهای بســیاری برای باال بردن 
بازدهی وجود دارد. بعضی ها ممکن است 
با حواس پرتی، چالش ها و شگفتی های 
مختلف روبرو شوند، با این حال باید خود را 

با چالش های مختلف تطبیق دهند.
فرآیند تطبیق یافتن بــا چالش ها هرگز 
متوقف نمی شود، چرا که زندگی همیشه 
در حال تغییر است. با این حال این فرآیند 
تا حدودی بهبود یافته تا نسبت به گذشته، 
دارای بازدهی و کارآمدی بیشتری باشد. در 
ادامه این مقاله راهکارهای مفیدی جهت 
کاهش حواس پرتی، بهبود تمرکز و انجام 
کار در زمان کمتر، کهمی توانند برای هر 

کسی مفید باشند، بیان خواهد شد.

پومــودورو  روش  از   .۱   
)Pomodoro( استفاده کنید

روش »پومودورو« بر اساس تحقیقی است 
که نشان می دهد اگر افراد به صورت مکرر 
اســتراحت کنند، مولد تر هستند و این 
بسیار قانع کننده است. کار کردن با این 
روش در میان کارآفرینان جوان که متعهد 

به افزایش بهره وری هستند، رایج است.
استفاده از روش پومودوروآسان است: به 
اندازه یک زمان مشخص کار کنید، پنج یا 
ده دقیقه استراحت کنید، و سپس به کار 
بازگردید. این عمل را تکرار کنید و »بلوک 
های زمانــی« پومودورو خــود را ردیابی 
کنید تا بتوانید بهره وری خــود را دقیقا 

ارزیابی کنید.
با بلوک های ۲۵ یــا ۵۵ دقیقه ای با یک 
اســتراحت ۵ دقیقــه ای شــروع کنید. 
با گذشــت زمان، می توانید مدت زمان 
خود را تنظیم کنید، امــا این مکان برای 
شروع عالی اســت. زمان بندی در اینجا 
مهم اســت، بنابرایــن از چیــزی مانند 
 پوملــو)Pomello( بــرای پیگیــری

 بلوک های پومودورو استفاده کنید. پوملو 
خیلی خوبست، زیرا حتی با ترلو ادغام شده 
، که برای پیگیــری اهداف و وظایف کلی 

بسیار مناسب است.

  ۲. روی مرورگر خود تمرکز کرده و 
آن را قفل کنید

بعضی ها عادت بــدی دارند که همزمان 
چند زبانه را استفاده می کنند. در اینحالت، 
فرد همزمان در حال کار کردن با چندین 

زبانه در مرورگر است.
با رعایت این کار، فرد واقعا پیشرفت می 
 Pocket کند. استفاده از ابزارهایی مانند
و OneTab برای ســاده سازی زبانه ها 
مفید است. با این کار، مطالب مورد نیاز در 
آینده به نحوی کارآمدتر خوانده و جمع 
آوری می شوند. همچنین ایمیل هایی که 
از جاهای مختلف در صندوق ورودی وجود 
دارند و با کلیک روی آنها یک زبانه جدید 
باز و رها می شود نیز باعث حواس پرتی در 

هنگام خواندن می شود.
اما، فراتــر از آن، می توان با اســتفاده از 
برنامه ای ماننــد TabZolo، زبانه های 
مرورگر را قفل کرد، که باعث می شود در 
حین کار، حواس پرتــی از بین برود. اگر 
در هنگام استفاده از کامپیوتر، زبانه های 
جدیدی باز شده )پاپ آپ( و به  طور مکرر 
از یک وب سایت مشخص بازدید می کند، 
 پیشنهاد می شود همه این ابزارها را بررسی

 کنید.

  ۳. از مدیتیشــن ذهن آگاهی 
استفاده کنید

اساســا دو راه برای کاهش حواس پرتی 
وجــود دارد: بیرونی؛ ازبیــن بردن منبع 
حواس پرتی، یا درونــی؛ افزایش توانایی 
تمرکز. دو موردی که تاکنون بیان شد )و 
بیشتر این لیست( از نوع بیرونی هستند، 
در حالی که مدیتیشن ذهن آگاهی درونی 
است. برای به حداکثر رساندن توانایی خود 
برای کاهش حواس پرتی، نیاز به ترکیب هر 

دو استراتژی درونی و بیرونی دارید.
مدیتیشن ذهن آگاهی، مانند سایر شکل 
های مدیتیشــن، به آرامش ذهن کمک 
می کند و به طور طبیعی تمرکز را بهبود 

می دهد. با این حــال، توجه خاص ذهن 
آگاهی به ایجاد شفافیت ذهن است. این 
چیزی است که اجازه می دهد ذهن آگاهی 
یک ابزار فوق العاده بــرای بهبود تمرکز 

باشد.
تحقیقات در مورد ذهن آگاهی ثابت کرده 
است که حتی پنج دقیقه تمرین می تواند 
تاثیر قابل توجهی داشته باشد، بنابراین 

ذهن آگاهی نیازمند زمان زیادی نیست.

  ۴. استفاده از رسانه های اجتماعی 
را بــرای مطابقت بــا اهداف خود 

ویرایش کنید
ایده این مورد آن اســت که رســانه های 
اجتماعی برای مطابقت با اهداف، سازگاری 
پیدا کنند. این امر ممکن است به معنی 
کاهش یک پلتفرم اجتماعی باشد اگر باعث 

انحراف می شود، یا به سادگی، استفاده از 
رسانه های اجتماعی کاهش یابد، که می 
تواند با اســتفاده از چیزی به نام مسیر با 
کمترین مقاومت از طریــق پاک کردن 
فالن برنامه یا مسدود کردن وب سایت در 

مرورگر انجام شود.
به طور خالصه شما می توانید بدون محروم 
کردن خودتان از رسانه های اجتماعی و 
همچنین دنبال کردن افرادی که روی شما 
نفوذ دارند )به ویژه افرادی که الگوی شما 
هستند(، استفاده از رسانه های اجتماعی 
را برای مطابقت با اهداف خود شــخصی 

سازی کنید.

  ۵. زودتر از خواب بیدار شوید
زمان کار کردن تقریبا به همان اندازه نحوه 
کار کردن مهم است. بر این اساس صبح 

های آرام مهم ترین زمان روز هستند. در 
کتاب هایی مانند »معجزه صبح« که در 
لیست پرفروش های نیویورک تایمز قرار 
گرفته است نیز به زود بیدار شدن توصیه 

می کند.
بیشتر راهنمایی ها و منابع، زمان بیداری 
مضحکی را به شما یاد می دهند، اما تنها 
کاری که باید انجام دهیــد کار کردن در 
صبح زود است. اگر کمی زودتر بیدار شوید 
سی دقیقه تا یک ساعت زودتر، می  مثال ً
توانید از یک زمان طالیی برای آماده سازی 
کارها برای روز پیش روی استفاده کنید.

این کار باعث می شود که در سرتاسر روز، 
بسیار موثرتر کار کنید.

  ۶. برای روزتان از قبل برنامه داشته 
باشید

ممکن است ســال ها تالش نیاز باشد تا 
بتوان از قبل برای روز پیــش روی، یک 
برنامه ریزی مناسب با توجه با خصوصیات 
شــخصی ایجاد کرد. می توانید از کتاب  
»سال ۱۲ هفته ای« اســتفاده کنید که 
نشان می دهد چگونه می توان اهداف اصلی 
خود را به زمان های کوچکتر تقسیم کرد. 
به این ترتیب، می توانید با حداقل تالش، 

بسیار دقیق باشید.
همچنین می توان برای تمــام روزهای 
هفته پیش روی، از قبل برنامه ریزی کرد. 
همانطور که هفته پیش می رود و همه چیز 
تغییر می کند، می توان برنامه هفتگی را 
 ،Evernote تنظیم کرد. با استفاده از
برنامه هفتگی را تهیه کنید و هرروز برنامه 
»روزانه« را کپی کنید، و کارهایی که باید 

انجام دهید را در آن بنویسید. در پنج دقیقه 
)یا کمتر( برنامه روزانه شما آماده می شود. 
این کار کمک می کند تــا حواس پرتی 
کاهش یابد و در حین ارائه و داشتن تمرکز، 

حداکثر بازده را نیز بدست آورد.

  ۷. از پاداش های کوچک استفاده 
کنید

وارن بافت )Warren Buffet( هرروز 
در یک رســتوران محلــی در زادگاهش 
اوماها، نبراسکا شام می خورد. او همیشه 

یک نوع غذا را سفارش می دهد.
چرا این کار مهم است؟ بخشی از دلیل بافت 
به خاطر نوعی انگیزه است. هرروز، با انگیزه 
این که از غذای مورد عالقه اش لذت ببرد 
با شوق فراوان کار می کند. استفاده از این 
نوع پاداش، بسیار مؤثر بوده و اعمال آن در 

زندگی آسان است.
این کار را انجام دهید: یک پاداش کوچک 
برای خود در نظر داشته باشید. الزم نیست 
که غذا باشد، این پاداش می تواند هر نوع 
کار کوچکی باشد که بری شما لذت بخش 
است. سپس از این کار به عنوان پاداش کار 
کردن در یک روز سخت استفاده کنید و 
ببینید که چگونه هر روز تمرکزتان به طور 

منظم بهبود می یابد.
از این هفت مورد برای کاهش حواس پرتی، 
بهبود تمرکز و بازدهی بیشــتر استفاده 
کنید. بفهمی که کدام مورد برای شما مؤثر 
است، و مجموعه ای از بهترین استراتژی 
ها و تاکتیک های خــود را پیدا کنید که 
به شما امکان می دهد هر روز به بهترین 

نحو کار کنید.

۷ راه تضمین شده ساده برای کاهش حواس پرتی و افزایش بهره وری؛

آفتیبهنامحواسپرتی

تحقیقات در مورد ذهن 
آگاهی ثابت کرده است 

که حتی پنج دقیقه 
تمرین می تواند تاثیر 

قابل توجهی داشته 
باشد، بنابراین ذهن 
آگاهی نیازمند زمان 

زیادی نیست.

امروزه آن چنان مشغله های کاری و زندگی زیاد شده که بسیاری 
از مردم دچار حواس پرتی و کاهش تمرکز بر روی کارهای خود 
هستند. مثال کامپیوتر خود را با این هدف روشن می کنند که کار 
خاصی انجام دهند، اما آن چنان در کارهای مهم و غیر مهم دیگر 
غرق می شوند که به کلی هدف خود را فراموش می کنند. یا مثال 
کارمندان برخی ادارات آن قدر حجم کاری دارند که در بسیاری 
اوقات به دلیل خستگی ناشی از فشــار کاری، تمرکز خود را از 
دســت می دهند و به اصطالح دچار حواس پرتی می شوند. در 
این شرایط کارها را آنچنان که باید و شاید با کیفیت و درست 

انجام نمی دهند.

ساخت کندوی 
هوشمند توسط یک 

تیم استارت آپی

پژوهشــگران دانشــگاه صنعتی 
شــریف بــا ســاخت کندویی 
هوشمند موفق به افزایش بازدهی 
کندوهای زنبور عسل و کمک به 

زنبورستان ها و زنبورداران شدند.
تیم اســتارت آپی دانشگاه شریف 
به سرپرســتی دکتر امین رضایی 
زاده اســتادیار دانشکده  مهندسی 
برق دانشــگاه صنعتی شــریف و 
دکتر مهدی شــهرداد اســتادیار 
پژوهشــکده برق جهاددانشگاهی 
با اســتفاده از اینترنت اشیاء موفق 
به ساخت کندویی هوشمند با نام 
 )+Kando۱( کندووان پــالس
شدند. این کندو هم برای زنبورداران 
و زنبورستان ها و هم برای زنبورداری 

شخصی قابل استفاده است.
دکتر شهرداد در خصوص هدف از 
ساخت این کندو گفت: با استفاده 
از تکنولــوژی روز و با هدف کمک 
به زنبورداری حرفــه ای )مدیریت 
کندو و زنبورستان ها( و همچنین 
زنبورداری شهری و شخصی کندوی 

هوشمند ساخته شده است.
وی افــزود: کندوی هوشــمند به 
زنبورداران کمک می کند تا با نصب 
اپلیکیشنی بر روی موبایل خود از 
آخرین وضعیت کندو، اتقاقات اخیر 
و همچنین مشکالت پیش آمده در 
کندو آگاه شوند و با استفاده از این 
اطالعات بهترین و مناســب ترین 
اقــدام را در جهت برطــرف کردن 

مشکل انجام دهند.
دکتر شهرداد یادآور شد: افرادی که 
به صورت شخصی و در حد محدود 
نیز زنبورداری می کنند، این امکان 
را دارند تا با توجه به دانش کمی که 
در خصوص زنبــورداری دارند و با 
اســتفاده از این نرم افزار به بهترین 
شــکل از زنبورها مراقبت کرده و 

سبب افزایش بازدهی کندو شوند.
وی در خصــوص اقدامــات و 
فعالیت های صورت گرفته در زمینه  
کندوی هوشمند در دنیا اظهار کرد: 
کشورهایی نظیر آمریکا، استرالیا و 
اسلوونی برای اولین بار در دنیا در این 
حوزه فعالیت هایی انجام داده اند، اما 
کاری که توسط این تیم در دانشگاه 
صنعتی شریف انجام شده، به نوعی 

جدید است.
دکتر امین رضایی زاده، اســتادیار 
دانشــگاه صنعتی شــریف نیز در 
خصوص ویژگی ها و اجزای این کندو 
گفت: با استفاده از اینترنت اشیاء نرم 
افزاری به منظور ارتبــاط و انتقال 
اطالعات به زنبورداران تهیه شــده 
است. کندوی هوشمند شامل یک 
کندوی شاهد اســت که ارتباطات 
را بین ســرور و تلفن همراه برقرار 
می کند و با استفاده از سنسورهایی 
که در کندو وجود دارد، اطالعاتی را 

جمع آوری می کند.
وی افزود: در اکثر مواقع کندوها در 
موقعیت های خاصی نصب می شوند 
و دسترسی آسان به آنها مهیا نیست. 
در چنین شرایطی کندوی هوشمند 
می تواند این امــکان را فراهم آورد 
که عالوه بر انتقال آنالین اطالعات 
کندو به زنبوردار، به عنوان محافظ 
و دزدگیر عمل کنــد و تهدیدها و 
اتفاقات پیش آمده را به گوشی همراه 
وی ارسال کند.معموال زنبورداران 
فعالیت هــا و اقداماتی کــه برای 
زنبورها انجام شده است را به صورت 
دستی نوشته و ثبت می کنند. اما در 
کندوی هوشمند نرم افزار مدیریت 
 QR code زنبورستان ها مبتنی بر

طراحی شده  است.
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تصویب6آئیننامهبرایارائهتسهیالتبهاستارتآپها
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات گفت: 6 آئین نامه جداگانه برای دسته 
بندی های متفاوت تیم های استارت آپی در نظر گرفته شده که مبالغ آنها با یکدیگر متفاوت 

است.
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات اظهار کرد: صندوق پژوهش 

و فناوری نوآفرین توانسته تا کنون مجوزهای الزم را دریافت کند و آئین نامه اولیه آن نیز طی 
دو هفته گذشته تصویب شد. 

وی افزود: بر همین اساس در هفته گذشته جلسه دوم کارگروه تشکیل شد که توانست مصوباتی را 
برای راه اندازی هر چه سریع تر صندوق تدوین کند.

ناظمی درباره مبالغ تسهیالتی که به اســتارت آپ ها ارائه می شــود، توضیح داد: 6 آئین نامه جداگانه برای دسته بندی های 
متفاوت  در نظر گرفته شده که مبالغ آنها با یکدیگر متفاوت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی راه اندازی این صندوق می تواند کمک زیادی به استارت آپ های شکل گرفته ونوپا 
کند تا هر چه سریع تر شاهد فعالیت بیشتر این استارت  آپ ها باشیم.

ایسنا
خـــبــر

ISFAHAN
N E W S

selfmade:منبع
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

شهرهای استارت آپی جدید که اقتصاد جهانی را متحول می کنند

در طول دهه  گذشته، بیشــتر بحث های اکوسیستم های 
استارت آپی بر این مســئله متمرکز بوده که کدام شهر یا 

منطقه به »سیلیکون ولی بعدی« تبدیل خواهد شد.

اگرچه مکان های بسیاری با مسیرهای رشد نویدبخش وجود دارند، اما باور کارشناسان بر این 
است که چنین دیدگاهی کوته بینانه بوده و به این معنا است که باید قهرمان جدیدی ظهور 

کند و بر قهرمان قبلی سایه اندازد.
در حقیقت، »سیلیکون ولی بعدی« وجود نخواهد داشت. درعوض، تحقیقات جدید توسط 

استارت آپ ژنوم با عنوان گزارش اکوسیستم اســتارت آپی جهانی در سال ۲۰۱۹ 
)GSER( اشــاره به وجود ۳۰ هاب »بعدی« دارد که به جرم بحرانی رســیده و 
وضعیت اقتصاد جهانی را تغییر خواهند داد. درحالی که هیچ کدام از آن ها در آینده  قابل 
پیش بینی به بزرگی سیلیکون ولی نخواهند بود، هریک به واسطه  سلطه  منطقه ای یا 

پیش رو بودن در یکی از زیربخش های استارت آپی شکوفا خواهند شد.
در حال حاضر مشخص نیست که چه اکوسیســتم هایی در نهایت به عنوان عوامل 
تحول جهانی مطرح خواهند شد، اما سرنخ های بزرگی وجود دارد. اولین جایی که باید 
برای تعیین نقاط مهم بعدی به دنبال آن باشیم، رتبه بندی موجود اکوسیستم های 
استارت آپی است. این گزارش هر ساله ۱۵۰ اکوسیستم پیش رو را رتبه بندی می کند، 
که از جمع آوری داده های بیش از یک میلیون شــرکت در ســطح جهان به دســت 
می آید. جدیدترین فهرست رتبه بندی نشان می دهد که سیلیکون ولی در صدر است 
و نیویورک سیتی، لندن، پکن، بوســتون، تل آویو، لس آنجلس، شانگهای، پاریس و 
برلین در رتبه های بعدی قرار دارند. این ۱۰ قطب پیش روی جهانی به دلیل داشــتن 
استارت آپ های فراوان و کســب وکارهای کوچک، از شهرت خوبی برخوردار هستند. 
به عنوان مثال، نیویورک که جایگاه دوم اکوسیستم های استارت آپی را به خود اختصاص 
داده، دارای بیش از ۹۰۰۰ اســتارت آپ، یونیکورن های متعدد و ارتباطات بین المللی باال 
)شاخص اندازه گیری میزان ارتباطات بنیان گذاران استارت آپ ها با سایر اکوسیستم های برتر 
جهانی( است. از طرف دیگر، پکن به طور پیوسته در حال صعود در رتبه بندی اکوسیستم ها 
است زیرا میزبان بیش از ۱۰۰۰ شرکت هوش مصنوعی است، که یکی از چهار بخش دارای 
بیش ترین رشد در سطح جهانی به شــمار می رود. درحالی که ۱۰ اکوسیستم اشاره شده 
در باال برخی از رهبران شناخته شــده تر در انقالب جهانی استارت آپی هستند، بد نیست 
به سایر قطب های دارای سریع ترین رشد نیز نگاهی بیاندازیم. استارت آپ ژنوم این دسته 

از اکوسیســتم ها را »اکوسیســتم های Challenger« می نامد و ۱۲ مورد از این دست 
اکوسیستم ها به ترتیب حروف الفبا عبارت اند از: هلسینکی )فنالند(، هانگژو )چین(، جاکارتا 
)اندونزی(، الگوس )نیجریه(، ملبورن )استرالیا(، مونترال )کانادا(، مسکو )روسیه(، بمبئی 

)هند(، سائوپائولو )برزیل(، سئول )کره جنوبی(، شنژن )چین( و توکیو )ژاپن(.
در بین این فهرست، می توان به الگوس به عنوان رقیب برتر رهبری منطقه ای در قاره  آفریقا 
اشاره کرد. با توجه به اقتصاد گسترده تر و شتاب فعلی، شاخص های مختلف به این واقعیت 
اشاره می کنند که کســب جایگاهی در میان ۱۰ رتبه  برتر جهانی دور از دسترس نیست. 
شاخص ها حاکی از آن است که این شهر بزرگ ترین شــهر آفریقا و یکی از شهرهای دارای 
سریع ترین نرخ رشد در جهان و بزرگ ترین قطب فناوری در آفریقا بوده و غول های جهانی مانند 
گوگل و فیسبوک در آنجا سرمایه گذاری کرده اند و وقتی صحبت از راه اندازی کسب وکارهای 

موبایل باشد کارآفرینان جوان در راس آن ها حضور دارند.
وقتی صحبت از رهبری در یک حوزه  استارت آپی خاص باشد، مونترال را می بینیم که به عنوان 
یکی از نقاط فعال جهانی برای استارت آپ های هوش مصنوعی )AI( ظهور می کند. از سال 
۲۰۱6، بیش از یک میلیارد دالر در شــرکت های هوش مصنوعی مستقر در آنجا )از جمله 
استارت آپ قابل توجه Element AI( ســرمایه گذاری شده و بیشترین تمرکز محققان 
 ،NeurIPS دانشگاهی هوش مصنوعی را در جهان دارد. همچنین مونترال میزبان کنفرانس

بزرگ ترین رویداد ساالنه  هوش مصنوعی در سطح جهانی است.
جامعه  جهانی استارت آپی اکنون )نه فقط در سیلیکون ولی( به موتور برتر اشتغال زایی و رشد 
اقتصادی در جهان تبدیل شده است. قطب های بعدی، که تا حدودی در این گزارش پیش بینی 
شدند، نقاطی هستند که بخش عمده ای از این رشد در آن ها در حال اتفاق است و مکان هایی 
هستند که اقتصاد جهانی در آن ها بازسازی خواهد شد؛ به ویژه در زمینه های تولید پیشرفته، 

فناوری کشاورزی، هوش مصنوعی و بالک چین.

زومیت
گــــــزارش

اکثر افراد نمی توانند به بازدهی 
کافی برسند. کارهای بسیاری 

برای باال بردن بازدهی وجود 
دارد. بعضی ها ممکن است 
با حواس پرتی، چالش ها و 

شگفتی های مختلف روبرو 
شوند، با این حال باید خود را 
با چالش های مختلف تطبیق 

دهند.
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