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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

استاندار اصفهان در جمع اصحاب رسانه:   

امروز اصفهان، استانی سرمایه گریز نیست

به بهانه ایام انتخاب 
رشته دانشگاه؛

پیدا کردن یک  
رشته پول ساز!

این روز ها خانواده ای  نیست که 
حداقل یکی از اعضای آن درگیر 
پیدا کردن شغل مناسب نباشد 
و اگر هم چنین خانواده ای وجود 
داشته باشد مطمئنا وابستگانی 
دارند کــه معضل اشــتغال را 
به یــدک بکشــد. روزگاری بود 
در ایــران ، افرادی که به ســن 
اشتغال می رسیدند بدون هیچ 
گونه تاملی به شغل پدری خود 
مشغول می شــدند و میراث دار 
پیشه پدر می شــدند، بعد از آن 
کمی استقالل طلبی در جامعه 
افزایش یافت و بچه ها که اصوال 
هم نا خلف خوانده می شــدند 
! برای کار به کســانی به جز پدر 
خود مراجعه می کردند و به جای 
شاگردی پدر، شاگرد فردی دیگر 
که شغل مورد عالقه آنها را داشت  
می شــدند. کم کــم این حس 
استقالل طلبی همزمان با افزایش 
ســطح تحصیالت جامعه رشد 
 کرد و رشته تحصیلی مشخص

 می کرد ما در آینــده چه کاره 
خواهیم شد؟!...      هیچ بانکی حق ندارد قوانین آن بانک را مالک قرار دهد، بلکه باید مقررات باالدستی سه قوه و قوانین بانک مرکزی را مالک قرار دهد

نا 
 ایم

س:
عک

بازار طال و سکه 98/5/17 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,134,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,213,0004,192,000جدید

2,248,0002,298,000نیم سکه

1,449,0001,499,000ربع سکه

959,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,809,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18418,100406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24557,500543,300 عیار

روایت این روزهای بازار اصفهان؛ 
 گرانی ساعتی گوشت قرمز

 سودجویی دالالن
 در آشفته بازار

مدت هاســت که گرانی گریبانگیر بازار گوشت 
قرمز شده، قیمت ها سر به آســمان گذاشته و 
مردم کم در آمد توان خرید یک کیلوگرم گوشت 
را هم ندارند و این کاالی پروئینی از سفره و سبد 
خوراک خانواده های بی بضاعت و متوسط جامعه 

حذف شده است.
در ســال های اخیر قیمت باالی گوشت قرمز 
همواره دهک های پاییــن جامعه را برای خرید 
این محصــول پروتئینی مورد نیاز با مشــکل 
مواجه کرده، اما از زمســتان سال 95 وضعیت 
نوسان قیمت گوشت به گونه ای شد که فعالیت 
بسیاری از دست اندرکاران این حوزه را نیز تحت 

الشعاع قرار داد تا جایی که ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

کوثر بابایی
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

در شهر

آموزش نکات ایمنی در »محله های عمودی«
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در چهارماه 
نخست سال جاری آمار حریق در شــهر اصفهان 1۶ درصد و آمار 
حوادث 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته 

است.

محسن گالبی اظهار کرد: افزایش آموزش و فرهنگسازی ها در کاهش آمار 
حریق و حادثه شهر اصفهان تاثیر بسزایی داشته است.

وی از افرایش ۳۱ درصدی میزان آموزش ها در چهار ماهه نخست امسال خبر 
داد و افزود: طبق برنامه ریزی  روزهای سه شنبه  در مجتمع های مسکونی باالی 
۸۰ خانوار در قالب طرح »محله های عمودی« کارشناسان واحد آموزش و 

پیشگیری سازمان نکات ایمنی را به شهروندان آموزش می دهند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: در برنامه محله عمودی آموزش های چگونگــی اطفای حریق، روش 
اطالع رسانی حوادث، استفاده از جعبه F و موارد مربوط به آسانسور به صورت 
تئوری و عملی همراه با اجرای برنامه های شاد و موزیکال ویژه تمام گروه های 

سنی ارائه می شود.
وی با تاکید بر اینکه شعار »پیشگیری بهتر از درمان است« یک شعار کلیشه ای 
اما با محتوایی غنی است که تحقق آن نیاز به برنامه ریزی های مدون، تعیین 
اصول و ماموریت ها و چشم اندازهای یک سازمان بزرگ همچون سازمان آتش 
نشانی است، گفت: واحدهای پیشگیری در این سازمان، نقش مهم و بسزایی 
را در کاهش حوادث شهری بر عهده دارند زیرا زمانی که در ساختمانی تمام 

پارامترهای ایمنی لحاظ شده باشد، حتی اگر بر حسب اتفاق یک آتش سوزی 
رخ بدهد، وجود تجهیزات ایمنی در همان ساختمان می تواند پیش از رخداد 
یک حادثه بزرگ که خســارات جانی و مالی فراوانی را ایجاد می کند، آن را 

کنترل و خسارات را به حداقل میزان ممکن برساند.
گالبی از کاهش ۲۳ درصدی آمار فوت شــدگان در حوادث طی چهار ماه 
گذشــته خبر داد و گفت: نیروهای سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان در سه شیفت کاری امدادرسانی می کنند و در هر لحظه 
از زمان آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه حادثه و نجات شهروندان آسیب 

دیده را دارند.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال دو ایستگاه به تعداد ایستگاه های سازمان 
آتش نشانی که در حال حاضر ۲۴ ایستگاه است، اضافه می شود که یکی در 

منطقه ۱۰ و دیگری در سیتی سنتر اصفهان است.

ایمنا
گــــــزارش

وی با بیان اینکه سال گذشته 
۶۰۰ میلیــون تومان صرف 
هزینه آســفالت خیابان ها و 
پیاده روسازی و جدول گذاری 
معابر شده است، تصریح کرد: 
ســیل و یخبندان فروردین 
امســال یک میلیارد تومان 
به معابر و خیابان های شــهر خســارت 

وارد کرد.
شهردار افوس گفت: بودجه امسال جاری 
شــهرداری شــهر افوس چهار میلیارد و 
یکصــد میلیون تومان پیش بینی شــده 
است که ۶۰ درصد آن به بخش عمرانی 

اختصاص یافته است.
بابایی تصریح کرد: برگزاری جشــنواره 
شــهر برفی افوس با هزینه 5۰ میلیون 
تومانی از سوی شــهرداری و راه اندازی 
پیست اسکی این شهر همراه با برگزاری 
کالس های استعدادیابی از اقداماتی است 
که در راستای توسعه صنعت گردشگری 

این شهر انجام شده است.
وی افزود: پیســت اســکی این شهر در 
بلندتریــن نقطه کشــور قــرار دارد و از 
امکانات رفاهی، ورزشی، پارکینگ ، سالن 
غذا خوری، آالچیق، مجموعه ورزشــی 
کودک و سرویس بهداشــتی برخوردار 

است.
شهردارافوس گفت: در یک سال گذشته 
برای مرمت آثار تاریخی شهر افوس بیش 
از ۲۰۰ میلیون تومان و بــرای ثبت آثار 
تاریخی در فهرســت ملــی ۱5 میلیون 

تومان هزینه شده است.
بابایی با بیان اینکه سرانه فضای سبز این 
شــهر ۱۱ متر مربع به ازای هر نفر است، 
خاطرنشان کرد: برای توسعه گردشگری 
افــوس بعضی مکان های گردشــگری با 
عاملیت بخش خصوصــی در حال ایجاد 

است.
وی با بیان اینکــه روزانه ۲.5 تن زباله در 
شهر توســط ســه نیروی واحد خدمات 
شهری جمع آوری و با یک دستگاه خودور 
مکانیزه به محل دفن زبالــه انتقال داده 

می شود، گفت: در قراردادی که با شرکت 
بازیافت فریدن متعقد شده مقرر شده در 
روزهای سه شــنبه هر هفته دو تن زباله 

تفیکیک شده انتقال داده می شود.
شــهردار افوس تصریح کــرد: مهم ترین 
نقطــه  حادثه خیز شــهر افــوس، جاده 
سرچشمه به افوس است که ایمن سازی 
باند دوم ایم مســیر آغاز شده و اتمام آن 
سه میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تالش 
می کنیم این پروژه تا پایان امسال تکمیل 

شود.
بابایی با بیان اینکه در راســتای ثبت نام 
و اســتعالم برای اختصاص ســوخت به 
کامیون ها با هدف ساماندهی حمل و نقل 
عمومی بار و مسافر شــهری انجام شده 
است، خاطرنشــان کرد: جمعیت افوس 
چهار هزار نفر اســت و از ابتدای امسال 
تاکنون ۱۰۰ هزار نفر گردشگر وارد این 

شهر شده اند.
وی با بیان اینکه آســفالت معابر با هزینه 
یک میلیارد تومان انجام شده است، افزود: 
پنج پروژه عمرانی از جمله پیاده روسازی، 
جدول گذاری و ساماندهی گلزار شهدای 
گمنام در حال اجرا است که برای تکمیل 

آن ها دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
شهردار افوس یادآور شد: افزایش قیمت 

مصالــح ســاختمانی، قیــر و تجهیزات 
مبلمان شــهری مهم ترین مشــکالت 
شهرداری افوس است این در حالی است 
که با خذف ماده پروانه ســاختمانی در 
 شش بند، درآمد شــهرداری نیز کاهش

 یافته است.
بابایی گفت: نیاز به واگذاری زمین توسط 
راه و شهرســازی داریم تا هم مشکالت 
جوانان فاقد زمین را بر طرف کنیم و برای 
آزادسازی های مسیر پروژه های عمرانی 
شــهری، زمین برای واگذاری در اختیار 

داشته باشیم.
وی با بیان اینکه توســعه گردشــگری 
شــهردر اشــتغالزایی جوانان تأثیرگذار 
بوده است، تصریح کرد: از محل اعتبارات 
تملک دارایی، دو میلیارد تومان اعتبار به 

این امر اختصاص داده شده است.
شهردارافوس خاطرنشان کرد: اختصاص 
قیر در سال جاری انجام نشده است این 
در حالی است که با فرارسیدن زودهنگام 
فصل سرما در این شهر، تنها دو ماه دیگر 
فرصت برای آســفالت معابر باقیســت و 
حتی اگر سهمیه قیر هم تخصیص داده 
شــود، مجبوریم تحویل انبارداری یکی 
از کارخانه ها دهیم تا سال آینده عملیات 

آسفالت انجام شود.

سرمایه گذاری شهرداری افوس برای توسعه گردشگری شهری

توسعه گردشگری 
شهردر اشتغالزایی 

جوانان تأثیرگذار 
بوده است و از محل 

اعتبارات تملک 
دارایی، دو میلیارد 
تومان اعتبار به این 
امر اختصاص داده 

شده است.

شهردار افوس با بیان اینکه توسعه گردشگری شهردر اشتغالزایی جوانان تأثیرگذار بوده است، گفت: از محل اعتبارات تملک دارایی، دو 
میلیارد تومان اعتبار به این امر اختصاص داده شده است.

روح اهلل بابایی با بیان اینکه از بودجه سه میلیارد تومانی سال گذشته شهرداری افوس 80 درصد آن تحقق یافت، اظهار کرد: سال گذشته 
به ترتیب ۶0 و 10 درصد بودجه این شهر در بخش عمرانی و فرهنگی هزینه شده است.
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وی افزود: طبق قراردادی 
که بین ما و وزارت بهداشت 
منعقد شــد مقرر گردید که تمام بیمارستان ها 

شامل این طرح شود.
قائم مقام مدیر کل سازمان بیمه سالمت با اشاره 
به اینکه اســتان های گیالن، مازندران، زنجان، 
تبریز، فارس و گلستان به صورت پایلوت این طرح 
را به اجرا درآورده اند اظهار داشت: آموزش پروژه 
رسیدگی و ارســال الکترونیکی اســناد بستری 
توسط کارشناسان اســتان اصفهان در کل کشور 

انجام خواهد شد .
ریاضیات ادامه داد: با انجام این کار و صرفه جویی 
در کاغذ ساالنه ۱5 هزار و 5۰۰ درخت از چرخه 

تبدیل شــدن به کاغذ کنار می رونــد و جدای از 
بحث های زیست محیطی از موازی کاری ها هم 

جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: اگر تا چندی پیش بــا ۶۰۶ اطالعات 
بیمارستانی روبرو بودیم که برای سامانه سپاس 
ارسال می شــد اکنون تنها با یک مدل اطالعات 

روبرو هستیم.
قائم مقام مدیر کل سازمان بیمه سالمت با اشاره 
به اینکه ایــن طرح با همکاری مســتقیم وزارت 
بهداشت، دانشــگاه علوم پزشکی و بیمه سالمت 
در کشور اجرایی می شــود اضافه کرد: اطالعات 
دارویی هم تنها با وارد کــردن کد ملی بیمار و به 

صورت الکترونیک قابل دریافت است.

ریاضیات تصریح کرد:با توجه به اینکه در فاز اول 
این طرح ۳۰ درصد شهرســتان ها باید در کشور 
به این موضوع مجهز باشــند اظهار داشت: نسخه 
نویسی الکترونیکی هم اکنون در هفت شهرستان 
اصفهان به صورت پایلوت درآمده اســت که این 
شهرستان ها شامل اردستان، خوانسار، گلپایگان، 

چادگان، نایین، نطنز و مبارکه هستند.
وی ادامــه داد: تمامی مــوارد از جملــه تجویز 
دارو،آزمایش،خدمات پاراکلینیکی و... به شــکل 

مکانیزه درخواهد آمد.
قائم مقام مدیر کل سازمان بیمه سالمت در پایان 
میزان مطالبه این سازمان از صندوق بازنشستگی 

ذوب آهن را حدود 5۰ میلیارد تومان دانست.

قائم مقام مدیر کل سازمان بیمه سالمت ایران عنوان کرد :
مکانیزه شدن 90 درصد اسناد بستری 

قائم مقام مدیر کل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: از حدود سه سال پیش برای الکترونیکی کردن اسناد بستری اصفهان به 
صورت پایلوت شد و از آبان و آذر سال گذشته این طرح به مرحله اجرا درآمد.

احمد رضا ریاضیات با اشاره به اینکه آموزش پروژه رسیدگی و ارسال الکترونیکی اسناد بستری باعث شد که ما اطالعات جامع و 
منابع آماری در بخش پرونده سالمت الکترونیک داشته باشیم ادامه داد: هم اکنون بیش از 90 درصد رسیدگی و ارسال الکترونیکی 

اسناد بستری به شکل مکانیزه درآمده است.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

اگر در آستانه انتخاب رشته هستید این گزارش را بخوانید؛   

بازار کار کدام رشته های دانشگاهی سکه است؟
فصل انتخاب رشته توسط پذیرفته شدگان در کنکور در 
حالی فرا رسیده است که بررسی ها نشان می دهد نرخ 
بیکاری تحصیلکردگان روندی افزایشی را در سال های 

اخیر تجربه کرده است .
انتخاب رشته دانشگاهی، بر اســاس شواهد موجود 
در حالی صورت می گیرد که نیازهــا بازار کار در این 

انتخاب اهمیت چندانی نــدارد از این رو تجمع 
تحصیلکردگان در یک رشته ...

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S



 پیدا کردن یک  رشته
 پول ساز!

ادامه از صفحه یک:
... اما بعد از تمام این طریق ها در 
انتخاب شــغل ، روند اقتصادی 
و اجتماعــی جامعه به ســمتی 
رفت که همــه فقط بــه دنبال 
درآمد بیشــتر هســتند و نوع 
شــغل برایشــان هیچ اهمیتی 
نــدارد! از نظر بســیاری از افراد 
 جامعه کنونی، شــغل فقط باید 

درآمد زا باشد و ال غیر!
شــاید در ابتدا با خواندن مطلب 
باال به ذهنمان خطــور کند که 
جامعه مادی گرا شــده است اما 
غیر از افزایش خوی ثروت پرستی 
در جامعه ، باید این را هم در نظر 
گرفت که جوانان امروز در فشار 
اقتصادی زیادی قرار دارند، سال 
ها تالش برای کسب تحصیالت 
عالی بــدون نتیجــه و افزایش 
ســطح توقع جامعه از این افراد 
باعث می شــود جوانان امروزی 
دیگر بــه عالیق خــود اهمیت 
ندهند و تنها به فکر کسب درآمد 
 باشند، چه بســا همین تفکر هم 
می تواند شکست های بعدی را 
برایشان رقم بزند زیرا فردی که 
 به پیشــه خود عالقه مند نباشد

 نمی تواند مراحل ترقی را در این 
شــغل تا پایان طی کند، مگر در 
شرایط خاص و عالقه مند شدن 

به شغل در نیمه راه.
همانطور که گفتم از قدیم االیام 
ایــن تعابیــر در مــورد انتخاب 
رشــته تحصیلی و انتخاب شغل 
را بارها شــنیده ایم که: »دنبال 
شغلی/رشــته ای برو کــه به آن 
عالقــه داری«. اینکــه »کاری 
که بــه آن عالقــه داریــم را با 
 کیفیت بهتری انجــام خواهیم

 داد«، واقعیتــی انکارناپذیــر 
اســت. شــاید به همین دلیل 
هم همیشــه برای خیلــی از ما 
سوال اســت که از کجا بفهمیم 
به چه شــغلی عالقه داریم و در 
 نهایت شــغل مــورد عالقه من 

چیست؟ 
اما سوال مهمی که در اینجا پیش 
می آید این است که با دانستن این 
موارد چگونه بفهمیم به چه شغلی 

عالقه داریم؟ 
برداشــِت مــا از چیــزی که به 
آن عالقــه داریم ممکن اســت 
با آنچه کــه در مقام عمل تجربه 
می کنیم مطابق نباشد. مثال من 
فرض میکنم کــه از »معلمی« 
خوشــم می آید ولــی بعد که 
»معلمــی« را تجربــه می کنم، 
 می بینم این، آنــی نبوده که من 
می خواســتم؛ یا فالن فاکتور را 
در این شغل و عالقه ای که به آن 
برای خودم متصــور بودم لحاظ 
نکرده بودم. می خواهم به اینجا 
برسم که پیش از ابراز عالقه به یک 
شغل، برویم و در مورد جنبه های 
مختلف آن شــغل تحقیق کنیم 
و فرای تعاریف اولیه یک شــغل، 
تحقیق در مورد مشاغل مختلف به 
ما کمک می کند تا از واقعیت های 

آن مطلع شویم. 
حتما با آدم هایی که این شــغل 
را برای ســال ها تجربه کرده اند 

حرف بزنیم. 
جنبه های مگوی شغلشــان را 
از آنها بپرســیم. از سختی های 
آن شغل  مطلع شــویم و بعد از 
تمام اینها بــا اطمینان خاطر در 
آن راه قدم بگذاریم تا در رشــته 
ای تحصیــل کنیم کــه عالوه 
 بــر عالقــه و اســتعداد ، توان 
رو به رو یی با مشکالت احتمالی 
 آن را داشــته باشــیم و بعــد از

 فارغ التحصیلی هر روزمان را در 
راه پیدا کردن یک شغل پولساز 

هدر ندهیم.

اقتصاد استان
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مشارکت ۲۵ میلیون تومانی مردم کاشان در طرح »نذر قربانی«
 رئیس کمیته امداد کاشان از مشارکت خیران کاشانی با اهدای الشه دام برای نذر قربانی خبر داد و گفت: 

کاشانی ها ۲۵ میلیون تومان برای نذر قربانی کمک کردند.
امیرحسین شیخ استرکی در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به اظهار لطف مردم نوع دوست کاشان در کمک 
و یاری رسانی مادی و معنوی به همشهریان خود اظهار داشت: مردم کاشان بر اساس حس نوع دوستی و 

به منظور یاری رساندن به قشر مستضعف در این منطقه از لحاظ مادی و معنوی یاری گر مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی )ره( کاشان بودند به نحوی که از ابتدای مردادماه سال جاری و تا به امروز بیش از ۲۵۰ میلیون 

ریال برای نذر قربانی به این نهاد خدماتی اهدا کرده اند.
وی با بیان اینکه نذورات مردمی برای قریانی تا روز عید قربان ادامه دارد، افزود: این کمک ها در روز عید قربان با خرید و ذبح دام 

بین نیازمندان شهرستان کاشان توسط کمیته امداد امام خمینی )ره( این شهرستان انجام و گوشت حاصل از این قربانی ها در میان مددجدیان 
تحت پوشش و نیازمندان توزیع می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( کاشان از اهدای الشه دام به این نهاد خبر داد و ابراز داشت: برخی از خیران کاشانی نیز برای توزیع گوشت 
به نیازمندان الشه های دام را در اختیار کمیته امداد قرار می دهند تا نیازمندان واقعی در این ایام خجسته و مبارک از این نعمت بهره مند شوند.

واگذاری تسهیالت به برخی مالکان پالک های مسکونی بهارستان
شرکت عمران بهارستان در نظر دارد نسبت به برنامه ریزی جهت معرفی و اخذ تسهیالت برای پالک های 

مورد واگذاری که تاکنون در آن ها واحد مسکونی احداث نشده اقدام کند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان با اشاره به اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در 
شهرهای جدید، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید سال گذشته ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی 

در شهرهای جدید را در دستور کار قرار داده است که ۲۱ هزار واحد آن در مجموع با زیربنای حدود دو میلیون 
و ۳۰۰ هزار مترمربع سهم شرکت عمران بهارستان شده است. این طرح به روش های واگذاری زمین مسکونی، 

مشارکت در ساخت واحد مسکونی و مشارکت در محله سازی در شهرهای جدید اجرا می شود. بر این اساس اقدامات 
انجام گرفته توسط شهرهای تابعه شرکت عمران، شهرهای جدید به صورت روزانه از سوی شرکت مادر رصد شده و شرکت 

عمران بهارستان هر دو هفته از طریق ویدئو کنفرانس با اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید ارتباط برقرار می کند 
و روند اجرای طرح را گزارش می دهد. شرکت عمران بهارستان در نظر دارد در راستای سیاست های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در چارچوب 
برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن و تسریع در آبادانی شهر بهارستان با ظرفیت محدود نسبت به برنامه ریزی جهت معرفی و اخذ تسهیالت 

برای پالک های مورد واگذاری که تاکنون در آن ها واحد مسکونی احداث نشده اقدام کنند.

کوثر بابایی
ســرمقاله

ISFAHAN
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خـــبــــر

۳۵ درصد از ظرفیت سدهای استان اصفهان خالی است

رییس گروه نظارت شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: با 
وجود بارش های مناسب در سال آبی جاری، اما ۳۵ درصد 

از ظرفیت سدهای استان اصفهان خالی است.

مجید نصر افزود: هم اکنون مجموع آب ذخیره شده در سدهای استان ۸۱۵.۱۳ میلیون 
متر مکعب است که البته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸۸ درصدی را 

نشان می دهد.
وی اضافه کرد: ۳۹ درصد از ســد زاینده رود، ۸۵ درصد از ســد حنا، ۴۱ درصد از سد 
خمیران، ۱۹ درصد از سد گلپایگان، ۱۴ درصد از سد باغکل و ۱۰ درصد از سد قره آقاچ 

خالی از آب است.
نصر میزان آب ورودی به این سدها از آغاز سال آبی جاری )مهر ۹۷( تاکنون را حدود ۲ 
هزار و ۲۳۲ میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: در این مدت یک هزار و ۷۰۲ میلیون متر 

مکعب آب از این مخزن خارج شده است.
رییس گروه نظارت بر شبکه های آبیاری شرکت آب منطقه ای اصفهان مقدار بارش ها از 
آغاز سال آبی جاری )مهر ۹۷( تاکنون در سرشاخه های زاینده رود را ۲ هزار و ۱۴۴ میلی 
متر اعالم و تصریح کرد: این مقدار بر عکس مدت مشابه سال قبل از آن، نسبت به دوره زمانی 

بلند مدت افزایش داشته است. 
وی به بارش های مطلوب ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: حجم آب فعلی در سد زاینده 
رود به عنوان اصلی ترین مخزن استان ۷۵۱ میلیون متر مکعب و خروجی فعلی از آن ۹۳ متر 
مکعب بر ثانیه است در حالی که حجم سال قبل در چنین روزهایی ۲۹۷ میلیون گزارش شد.

نصر افزود: در مقایسه با دیگر مناطق کشور، استان اصفهان از مهر پارسال تاکنون جزو مناطق 
پر بارش کشور نبوده است، با اینحال میزان نزوالت آسمانی در مقایسه با سال قبل رشد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با وجود بارش های مناسب در بهار امسال باز هم کل حوضه آبریز زاینده 
رود با موضوع کم آبی روبه رو و به اصطالح تشنه است و باید بدانیم که حفظ منابع آبی و آینده 

نگری باید به عنوان یک اصل برای مردم و مسووالن لحاظ شود.
رییس گروه نظارت شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: گرمای اخیر در بیشتر از استان های 
کشور وضعیت منابع آبی را با مشکل مواجه می کند و این موضوع در اصفهان مشهودتر است.

سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای مرکز کشور در سال ۱۳۴۹ با ظرفیت ۱.۴ 
میلیارد مترمکعب بهره برداری شد، این سد قوسی شکل در۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در 

شهرستان چادگان قرار دارد. 
زاینده رود بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه های زاگرس مرکزی بویژه 
زرد کوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می رود و به 

تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد.
این رودخانه در سال های به دلیل سو مدیریت، تغییرات اقلیمی، خشکسالی های متوالی، تراکم 
جمعیت و برداشت های بی رویه به یک رودخانه فصلی تبدیل شده است و در پایین دست 

بخصوص در فصول گرم سال با خشکی مواجه می شود.
ایرنا

خـــبــــر

    

 معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با 
بیان اینکه در مجموع حدود ۷۰ مجتمع 
خدماتی رفاهی فعال و در حال احداث در محورهای شــریانی، 
آزادراه ها، بزرگراه ها و محورهای اصلی و فرعی استان وجود دارد، 
گفت: از لحاظ تعداد مجتمع ها، استان اصفهان رتبه برتر کشور را به 

خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: با بهره برداری از این مجموعه ها، تقریبا پراکندگی 
خوب و مناسبی در سطح جاده های اســتان و محورهای اصلی و 

شریانی استان خواهیم داشت.
صلواتی ادامه داد: با ایجاد این مجتمع ها، همه نیازهای مسافران در 

طول راه در یک مکان واحد پاسخ داده می شود.

وی با اشــاره به یکی دیگر از اهداف اصلی مجتمع های خدماتی 
رفاهی بین راهی، ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای است، 
اظهار داشت: بخشــی از تصادفات جاده ای ناشــی از خستگی و 
خواب آلودگی راننده بوده و این مجتمع ها می تواند نقش موثری 
در کاهش این مخاطرات و ایجاد نشــاط برای ادامه ســفر راننده 

داشته باشد.

اصفهان رتبه نخست تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی را در کشور دارد
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان از خدمات رسانی ۴۷ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی استان به مسافران خبر داد و گفت: 
استان اصفهان از لحاظ تعداد مجتمع ها، رتبه برتر را در کشور دارد. محمدعلی صلواتی با اشاره به فعالیت مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در استان، اظهار 
داشت: در حال حاضر ۴۷ مجتمع خدماتی به مسافران خدمات ارائه می کنند. وی افزود: بیش از 20 مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی نیز در حال احداث در سطح 

راههای مواصالتی استان وجود دارد که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حداقل ۳ مجتمع دیگر به بهره برداری برسد.

تسنیم
خـــبــــر

 امروز شاهد جنگ 
اقتصادی در کشور 

هستیم و تحریم های 
ظالمانه نظام استکباری 

علیه یک نظام الهی  وضع 
شده است. 

استاندار اصفهان در جمع اصحاب رسانه:   

امروز اصفهان، استانی سرمایه گریز نیست

استاندار اصفهان گفت: بدخواهان نظام اسالمی به دنبال ایجاد 
یاس در جامعه هستند، معتقدم ایجاد یاس در میان مردم از 
گناهان کبیره است و هر شخصی که بذر نا امیدی را در کشور 

بیفشاند، گناه کبیره مرتکب شده است. 
عباس رضایی، در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار 
برگزار شد، اظهار کرد: وسایل ارتباط جمعی نقش به سزایی در 
تغییر باورها و اعتالی فرهنگ مردم یک جامعه دارند. فرهنگ، 
نرم افزار زندگی و زندگی، فرهنِگ پویا است و وسیله پویایی 
فرهنگ، رسانه است. پس پویایی زندگی و فرهنگ بر عهده 

رسانه ها است چرا که معتقدم فرهنگ نرم افزار زندگی است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     هیچ بانکی حق ندارد قوانین آن بانک را مالک قرار دهد، بلکه باید مقررات باالدستی سه قوه و قوانین بانک مرکزی را مالک قرار دهد

روایت این روزهای بازار اصفهان؛  گرانی ساعتی گوشت قرمز

سودجویی دالالن در آشفته بازار
مدت هاست که گرانی گریبانگیر بازار گوشت 
قرمز شده، قیمت ها ســر به آسمان گذاشته 
و مردم کم در آمد تــوان خرید یک کیلوگرم 
گوشــت را هم ندارند و این کاالی پروئینی از سفره و سبد خوراک 

خانواده های بی بضاعت و متوسط جامعه حذف شده است.

در سال های اخیر قیمت باالی گوشت قرمز همواره دهک های پایین جامعه را 
برای خرید این محصول پروتئینی مورد نیاز با مشکل مواجه کرده، اما از زمستان 
سال ۹۵ وضعیت نوسان قیمت گوشت به گونه ای شد که فعالیت بسیاری از 
دست اندرکاران این حوزه را نیز تحت الشعاع قرار داد تا جایی که سبب تعطیلی 

۵۰ تا 6۰ واحد صنفی در استان اصفهان شد.
بررسی قیمت کاالهای اساسی نشان می دهد هر کیلوگرم گوشت در ماه های 
اخیر بیــش از چندین هزار تومان افزایش قیمت داشــته، بــه نحوی که در 
اردیبهشت امسال قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله مخلوط ۸۸ هزارتومان، 
گوشت بدون استخوان ۹۰ هزار تومان و مغزران ۹۵ هزار تومان بوده که اکنون 

بیش از ۱۰۰ هزار تومان فروخته می شود.
در حالی که سال گذشته افزایش قیمت گوشت قرمز موضوعی چالش ساز شده 
بود که تعداد زیادی از مردم اصفهان به آن اعتراض داشتند و به نظر می رسید پس 
از پایان یافتن تب خرید مواد غذایی برای سال نو و ماه مبارک رمضان این داستان 
ادامه پیدا نکند و قیمت ها پایین آمده و یا حداقل تثبیت شود، اما همچنان شاهد 

هستیم که نرخ این محصول پروتئینی خیال کاهش ندارد.
دلیل گرانی سرسام آور گوشت در بازار اصفهان یکی از مهمترین سئواالتی است 
که در ذهن شهروندان جای گرفته که طبق گفته های مسئوالن تورم تک رقمی 
است، اما قیمت یکی از با ارزش ترین موادغذایی مورد نیاز مردم لحظه به لحظه 

افزایش می یابد.
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده اند اختالل گران و بدحسابان موجب 
افزایش قیمت گوشت شده اند، اما فعاالن حوزه دام دالیلی همچون کمبود دام در 
کشور و کاهش تولید را عامل اصلی گرانی عجیب گوشت قرمز از جمله گوشت 
گوسفندی می دانند. اما سوال این است که اکنون با سیر نزولی نرخ دالر در بازار و 
نبود صادرات دام زنده چرا همچنان شاهد افزایش بی رویه و حتی ساعتی بهای 

این کاالی پروتئینی در بازار اصفهان هستیم.

  کمبود دام دلیل گرانی گوشت قرمز در بازار اصفهان
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان علت گرانی گوشت را کمبود 
دام دانست و گفت: دلیل این مشکل مشخص نیست، اما الزم به ذکر است که 
امروزه قاچاق دام به اندازه گذشته وجود ندارد چون مدت ها است که از صادرات 

گوسفند جلوگیری شده است.
اصغر پور باطنی اظهار داشت: در حال حاضر فروشندگان گوشت قرمز نه تنها 
گران فروشــی نمی کنند، بلکه این ماده غذایی را از قیمت واقعی هم کمتر به 
فروش می رسانند. وی افزود: قیمت گوشت قرمز را در ۳ نرخ تعیین کرده ایم که 
عبارت اند از گوشت درجه یک، ۲ و ۳ که هرکدام به نسبت دارا بودن استخوان از 

نظر قیمت با یکدیگر متفاوت اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان بیان کرد: گوشت درجه یک با 
استخوان ۱۰۵ هزار تومان به فروش می رود که گوشت های درشت، دلیل بدون 
استخوان فروختن این نوع از گوشت ها هستند چرا که گوشت های درشت با 
استخوان، کمتر به فروش می روند.وی درخصوص وضعیت بازار گوشت اصفهان 
افزود: به علت باال بودن قیمت گوشــت قدرت خرید مردم پایین آمده است و 
میزان خرید مردم بسیار کم است. با توجه به اینکه مردم قدرت خرید ندارند 

بسیاری از فروشندگان ما فروش چندانی نداشته و رو به تعطیلی هستند.
بی تردید حضور دالالن در بازار گوشت قرمز موجب ایجاد این آشفته بازار شده و 
مهم تر از دالیل گرانی گوشت، عملکرد مسئوالن دولتی در تنظیم بازار این کاال 
است که مردم را در خرید یکی از اصلی ترین مواد غذایی شان با مشکل روبه رو 
ساخته و سبب کم رنگی روزبه روز حضور این ماده پروتئینی در سبد مصرف 

خانوارها گردیده و از سفره برخی طبقات ضعیف جامعه حذف شده است.
با شــرایط حاکم و گرانی های ســاعتی کاالهای اساسی، ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان موظف اســت تا با گران فروشــی ها و 
سودجویی های عده ای که به نفع خود و زیان مردم عمل می کنند، برخورد کند، 
اما در چنین شرایطی شاهد چنین برخوردهایی نیستیم و سودجویی دالالن 

همچنان ادامه دارد.

گــزارش

تسنیم
خـــبــــر

وی افزود: دولت تدبیر 
و امید ثابت کرده است 
با سعه صدر مثال زدنی 
از نقد سازنده استقبال 
می کند. تاکید رییس 
جمهور آزادی رسانه ها 
در چارچوب قانون است 
و دولت انتقاد را وظیفه مردم و رسانه 

می داند.
استاندار اصفهان گفت: از اهالی رسانه 
قدردانی مــی کنم کــه در اعتالی 
فرهنــگ جامعه تالش مــی کنند و 
بر ضرورت همکاری هر چه بیشــتر 
مدیران با اصحاب رســانه تاکید می 
کنم. امروز شرایط خاص کشور لزوم 
پایبندی به ارزش ها را بیشتر به همه 

ما گوشزد می کند.

    ایجاد یــاس در میان مردم از 
گناهان کبیره است 

رضایــی ادامــه داد: بدخواهان نظام 
اسالمی به دنبال ایجاد یاس در جامعه 
هستند، معتقدم ایجاد یاس در میان 
مــردم از گناهان کبیره اســت و هر 
شخصی که بذر نا امیدی را در کشور 
بیفشــاند، گناه کبیره مرتکب شده 
اســت. امروز اطالع رسانی صحیح از 
حساســیت خاصی برخوردار است 
و همه دســتگاه ها در استان موظف 
هســتند تا نهایت تالش خود را برای 
ارتباط صحیح با مردم و رســانه ها به 

کار بگیرند تا بتوانیم سیاســت های 
مورد نظــر دولت و نظام اســالمی را 

محقق کنیم.

    شکایتی از خبرنگاران نداریم 
وی گفــت: هیــچ شــکایتی از هیچ 
خبرنگاری نداریم و نخواهیم داشت 
و حتی از بی مهری هایــی که اخیرا 
در فضای مجازی بوده است، شکایتی 
نداریــم. متاســفانه هنــوز فرهنگ 
پاسخگویی در کشــور نهادینه نشده 
اســت که جا دارد رســانه ها در این 

خصوص کوشش بیشتری کنند.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: وقتی 
استاندار شدم این موضوع مطرح بود 
که اصفهان، استانی سرمایه گریز است. 
برخی مدیران که می گویند اســتان 
اصفهان ســرمایه گریز است نیتشان 
گریز ســرمایه نیســت. امروز شاهد 
جنگ اقتصادی در کشــور هستیم و 
تحریم های ظالمانه نظام استکباری 
علیه یک نظام الهی  وضع شده است. 

    امروز استان اصفهان، استانی 

سرمایه گریز نیست 
رضایی با بیان اینکه رویکرد و برنامه 
برخی مدیران اســتان، عادی بود نه 
جنگی، گفت: به همیــن دلیل از این 
مدیران خواستیم که شرایط جنگی 
را درک کنند و بــه پررنگ تر کردن 
اقتصاد مقاومتی کمک کنند. قوانین 
زمان جنگ را برای مدیران اصل قرار 
دادیم و در این میان چند مدیر استانی 
را تعویض کردیم و مدیرانی را به استان 
آوردیم که دید ملی داشــته باشند و 
هدفشان خدمت به مردم و رفع موانع 
تولید باشد. با این تدابیر، امروز، استان 
اصفهان دیگر اســتانی سرمایه گریز 

نیست.
وی افزود: هیچ بانکی حق ندارد قوانین 
آن بانک را مالک قرار دهد، بلکه باید 
مقررات باالدستی ســه قوه و قوانین 

بانک مرکزی را مالک قرار دهد. 
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه در 
خصوص ســاماندهی روخانه زاینده 
رود شــورای عالی آب تشکیل شده 
اســت، گفت: همچنین ساماندهی 

رودخانه کارون بزرگ در دستور کار 
است. جلســه خوبی در این خصوص 
برگزار شد که در این جلسه آیین نامه 
ای برای کارون بزرگ در نظر گرفتند. 
توجه داشته باشــید که در خصوص 
کارون، ســاماندهی آن مطرح است، 
اما در خصوص زاینده رود، احیای این 

رودخانه مد نظر است.
رضایی با بیان اینکه بعد از ۱۲ سال آب 
برای کشت بهاره کشــاورزان، تامین 
شد، خاطرنشان کرد: کشاورزان استان 
درخواست کشت بهاره داشتند که به 
همین دلیل از وزیر نیرو خواســتیم 
جلسه ای در این خصوص برگزار کند 
که در این جلســه با وجودی که اکثر 
افراد مخالف تامین آب برای کشــت 
بهاره بودند بنده با این کار موافق بودم 
و به همین دلیل و با این تعهد که تا اول 
مهرماه باید ۴۵۰ میلیون متر مکعب 
آب برای تامین آب شــرب و کشت 
پاییزه پشت سد زاینده رود باشد، آب 
مورد نیاز کشــت بهاره کشاورزان را 

تامین کردیم.



ارزانترین و گران ترین 
پروازهای داخلی

بر اســاس آخرین گزارش سازمان 
هواپیمایــی کشــوری ارزان ترین 
پرواز داخلی مربــوط به پروازهای 
کوتــاه مانند تهران - خــرم آباد و 
اهواز - شیراز است که ۱۷۳ هزار و 
۴۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین 
گران ترین پروازهای داخلی مربوط 
به مسافت های طوالنی مانند تبریز 
- بندرعباس است که یک میلیون و 

۵۶۶ هزار تومان قیمت دارد.
 با وجــود شــناور بــودن قیمت 
پروازهــا برای ایجــاد رقابت میان 
آنها دامنــه قیمتی تعریف شــده 
اســت که در پروازهای داخلی بر 
اســاس هر ایرالین و مســیرهای 
پروازی متفاوت اســت که از سوی 
شــرکت های هواپیمایی ۱۶ گانه 
داخلی بــه ســازمان هواپیمایی 

کشوری اعالم شده است.
 مردم نباید بابت پروازهای داخلی 
نرخی باالتر از یک میلیون و ۵۶۶ 
هزار و ۲۰۰ تومان را پرداخت کنند 
یا اگر شرکت هواپیمایی یا آژانس 
مسافرتی بلیتی از پروازهای داخلی 
را باالتــر از این قیمت ها بفروشــد 
باید از طریق ســازمان هواپیمایی 
کشــوری پیگیری کنند تا ضمن 
استرداد وجه شان، با متخلفان هم 

برخورد شود.

سابقه و قدمت تاریخی فریدن 
بر اساس برخی اسناد موجود 
و قرائن کشف شــده به زمان 
هخامنشــیان بر می گردد که 
کتب تاریخی حکایت از آبادانی 
این سرزمین و مرکزیت تمدن 
مادها در آن دادند و شــاهراه 
ارتباطی مهم باســتانی بین شوش و فارس 

بوده است.
آنچه بر اهمیــت گردشــگری این منطقه 
می افزاید وجود طبیعت بکــر و دامنه های 
زیبای زاگــرس و بارش بــرف و جاذبه های 
زمستانی و جغرافیایی و اقلیمی این شهرستان 
است. آبشارها و دشت های پرگل و مراتع سبز 
تنوع گیاهان، به خصوص گیاهان دارویی و 
جذبه وجود عشــایر و ورزش های زمستانی 
و پیست های اسکی این منطقه را در استان 

اصفهان متمایز می کند.
تاریخچه فریدن و نام های آن

منطقه ای که اکنون فریدن نامیده می شود 
در طول تاریخ کهن ایران به نامهای پاراتاکن 
، پارتاکن ، پرتیکــن ، پاراتاکین ، پاره تاکن ، 
پرتیکان ، پری تاکن ، فریــدون ، فریدین و 
فریدن نامیده شده است. نام باستانی فریدن 
در ازمنة دیم پرتیکان بوده و یکی از آبادترین 

نقاط مرکزی ایران محسوب می شده است.
از مهم ترین صنایع دستی این شهر بافته های 
داری، زرگری و قلــم زنی و کنده کاری روی 
ســنگ می باشــد. لبنیات، خامه، کشک، 
دف های محلی و قالیچه از جمله سوغات های 

فریدن است.
مناطق دیدنی فریدن

روستای گردشگری موغان در فریدن
روســتای موغان با آب و هوای خنک،پاک و 
مطبوع ،با بافتی قدیمی و روستایی، طبیعتی 
سرسبز در کنار رودخانه پالسجان ، مکانهای 
دیدنی وتاریخی و اقامتگاهی زیبا و ســنتی 
مانند بومگردی پالسجان یک مقصد ایده آل 

برای یک سفر کوتاه مدت.
کلیسای سنت نشان فریدن

کلیسای سنت نشــان مربوط به اواخر دوره 
قاجار است و در شهرســتان فریدن، بخش 
مرکزی، دهســتان ورزق جنوبی، روستای 
غرغن، ۱۲ کیلومتری شهر داران واقع شده 

است.
کلیسای گئورگ فریدن

کلیسای حضرت گئورگ مربوط به دوره قاجار 
است و در شهرستان فریدن، بخش مرکزی، 
دهستان ورزق جنوبی، روستای سواران، ۱۵ 

کیلومتری شهر داران واقع شده است.

روستای دره بید فریدن
از دیگر تفرج گاه های استان اصفهان منطقه 
“دره بید باال” است.این ناحیه مراتع نزدیک به 
روستایی ست به همین نام از توابع فریدن. از 
سه راهی دامنه که به سمت خوانسار حرکت 
کنید قبل از منطقه معروف گلستان کوه جاده 
فرعی این روستاست. از روستا تا آالچیق های 
تعبیه شد یک راه خاکی و سنگالخی پر شیب 
است که می تواند به خودرو شما)اگر مناسب 

نباشد( آسیب وارد کند.
در اوایــل اردیبهشــت ایــن منطقه غرق 
 در گلهای الله واژگون اســت.این گل ها از 
گونه های بسیار آســیب پذیر طبیعتند و 
کندن حتی یک شــاخه از آنهــا به محیط 
 زیست آســیب می رســاند.در ضمن این 
گل ها مدت کوتاهی بعد از چیده شدن از بین 
می روند. زمان بازدید از این بهشت کوچک از 
اواخر فروردین تا اوایل تابستان است.البته در 
اوایل بهار سرسبزی بیشتری دارد و الله های 

واژگون هم در آن زمان می رویند.
بیشه زارهای فریدن

از دیگر مناطق مستعد گردشگری رودخانه 
پالسجان اســت که از ســمت شهرستان 
فریدونشهر از غرب به شــرق و به سوی سد 
زاینده رود در جریان می باشــد که با توجه 
به انتقال آب چشــمه لنگان و همچنین در 
آینده انتقال آب خندگستان از این مسیر در 
تمامی فصول آب بسیار خوبی در آن جریان 
خواهد داشــت. علی ایحال این رودخانه به 
لحاظ عبور از فی مابین روستاهای مختلف 
با پیچ و خم های زیاد و بیشــه زارها و چمن 

زارهای فراوان طبیعی زمینه مستعدی برای 
پذیرائی گردشــگران و دوستداران طبیعت 
را دارا بوده که با ســرمایه گذاری در حاشیه 
آن موجبات توســعه و رونق گردشــگری 
 در حاشــیه رودخانه خواهــد گردید.وجود

 بیشه های پراکنده و کوهستان های سر به 
فلک کشیده ، بیشه ها و مرغزارهای بسیارزیبا 
انواع گلهای وحشی و حیواناتی چون خرس 
، گراز ، بــز کوهی ،روبــاه و… از جاذبه های 

گردشگری این منطقه است .
سد و سراب آغچه فریدن

روستای آغچه واقع در بخش بوئین میاندشت 
در فاصلــه در حــدود ۱۵ کیلومتری غرب 

از مرکز بخــش و ۴۲ کیلومتــری از مرکز 
شهرستان با جمعیت ۱۳۰۰ نفری از گرجی 
زبانان یکی از روستاهای زیبای منطقه بوده با 
دارا بودن چشمه هائی پر آب معروف به سراب 
آغچه در منتهی الیه روستای آغچه و در دل 
کوه با ارتفاعات بسیار زیبا و مشرف بر منطقه 
، مراتع غنی و سرسبز ، چشمه های جوشان 
و رودخانه خروشان با عبور از میان تاکستان 
های وســیع واقع در دره ای سر سبز و زیبا و 
در سال های اخیر احداث سد ذخیره ای در 
حاشیه جاده و در مدخل ورودی روستا یکی از 
مناطق بسیار مستعد و با پتانسیل برای جذب 
توریست و گردشگر است چنانچه هر ساله به 

خصوص در فصول بهار و تابســتان پذیرای 
گردشگران فراوانی از نقاط مختلف میباشد.

امامزاده سلطان سید محمد فریدن
امامزاده سلطان ســید محمد در روستای 
ننادگان در ۳۲/۵۱ عرض شمالی و ۵۰/۲۱ 
طول شرقی و ۲۲۳۰ متر ارتفاع از سطح دریا 
در ۲۵ کیلومتری شهر داران در جنوب غربی 
شهرستان فریدن واقع گردیده است ، امامزاده 
سلطان سید محمد )ع( با توجه به اعتقادات 
مردمی و اهالی محل نسبت شریفش با واسطه 
به حضرت امام موسی بن جعفر )ع( می رسد . 
ساختمان بقعه قدیمی امامزاده در سال ۱۳۶8 
تخریب و اقدام به نوسازی بقعه گردیده است .

جاذبه های گردشگری و مناطق دیدنی فریدن

 نام باستانی فریدن 
در ازمنة دیم پرتیکان 

بوده و یکی از 
آبادترین نقاط مرکزی 

ایران محسوب 
می شده است.

فریدن با قدمتی باستانی در فاصله 140 کیلومتری از 
مرکز استان اصفهان با مساحت 2107 کیلومتر مربع 
که 2 درصد کل استان را در بر می گیرد و با حدود 100 
هزار نفر جمعیت که اقوام فــارس و ترک و گرج و لر 
هستند، در مسیر جاده ارتباطی اصفهان به لرستان 
و خوزستان واقع شده است. این شهرستان خوش 
آب و هوا و پر مرتع که به قولی مرکز دامداری استان 
اصفهان است، در همسایگی تیران و کرون و خوانسار 
و فریدونشهر و الیگودرز قرار گرفته و دارای 4 مرکز 
شهری و 2 بخش و 9 دهستان و 74 پارچه آبادی است.

گردشگری
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سخنگوی وزارت کشور اعالم کرد

حذف مهر ورود بر گذرنامه اتباع خارجی در تمام 
مرزهای مجاز انجام می شود

 سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرایی شدن دستور رئیس جمهوری درباره حذف 
مهر از گذرنامه اتباع خارجی گفت : در تمامی مرزهای مجاز این مســاله در حال اجرا 

شدن است.
سید سلمان سامانی افزود : بنا بر دســتور رئیس جمهوری در خصوص حذف مهر از 
گذرنامه اتباع خارجی ، این موضوع توسط کارویژه مرز شورای امنیت کشور عملیاتی 

شد.
وی تاکید کرد: با بررسی و پیگیری های صورت گرفته و هماهنگی با پلیس مهاجرت و 
گذرنامه و سایر دستگاه های ذیصالح، این امر در تمامی مرزهای مجاز زمینی، دریایی 

و هوایی کشور اجرایی شده است.

سخنگوی وزیر کشور درباره گردش آزاد اطالعات در دولت تدبیر و امید گفت :گردش 
آزاد اطالعات یکی از حقوق شــهروندی اســت و دولت و تدبیر و امید رعایت حقوق 

شهروندی را جزء اصول اولیه تشکیل دولت می داند.
ســامانی افزود : در ابتدای آغاز به کار دولت ، آیین نامه قانون انتشار آزاد اطالعات و 
دسترسی به اطالعات که سال ها معطل مانده بود در هیات وزیران تصویب شد و اکنون 
به صورت دوره ای و مستمر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گزارش عملکرد دستگاه 
ها در خصوص پاسخگویی به اطالعاتی که شهروند از دستگاه های اجرایی درخواست 
کرده اند را به صورت عمومی منتشر می کند و رتبه بندی دستگاه ها را در اجرای این 

قانون به اطالع مردم می رساند.
وی گفت : ما نیز به اســتانداری های سراسر کشــور تاکید کرده ایم که اگر در رابطه 
 با موضوعاتی که در قانون مشــخص شده است شــهروندان اطالعاتی را درخواست

 داشته اند به صورت حتمی با رعایت زمان های مقرر قانونی این اطالعات را در اختیار 
مردم قرار دهند.

تیرماه امســال ، رئیس جمهوری بــه »عبدالرضا 
رحمانی فضلی« وزیر کشــور دستور داد تا این 

وزارت از طریــق نیــروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران ، ترتیباتی اتخاذ کند که از درج 
مهر ورود و خروج به ایران در گذرنامه اتباع 

خارجی خودداری شود.
سخنگوی وزارت کشــور به همراه عبدالرضا 

رحمانی فضلی به مدت دو روز به شهرکرد سفر 
کرده بود.

حضور در نشست شورای تامین ، نشست با امام جمعه 
شهرکرد ، نشست شورای اداری و اقتصاد مقاومتی ، نشست 

با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار و دیدار از مجتمع نساجی چادر مشکی از 
جمله برنامه های دو روز سفر وزیر به چهارمحال و بختیاری بود.

کسب درآمد 
باورنکردنی با پرورش 

بلدرچین در منزل
بلدرچیــن از جملــه منابع 
پروتئینی اســت که آرام آرام 
جای خود را در سفره های ایرانی 
باز می کند و تولید آن در کشور 
روز به روز افزایــش می یابد. 
ویژگی های استثنایی بلدرچین 
و ســودآوری تولید آن موجب 
جلب توجه پرورش دهندگان 

طیور شده است.
پرورش بلدرچین از جمله حوزه های 
جدید در صنعت کشاورزی است که 
در سال های اخیر توجه خوبی به آن 

شده است.
شعار رشــد اقتصادی چین “بیائید 
هر خانه را کارخانه کنیم”تنها با یک 
مکان کوچک در خانه )انباری اتاق 
زیر زمین( به مساحت ۳*۴ )۱۲ متر 
مربع( در خانه خودتان کافیســت 
بدون اینکه روزانه وقــت زیادی از 
شــما بگیرد. )در حد ۴۰ دقیقه در 
روز(در کنار شغل اصلی خود با صرف 
هزینه بســیار اندک وقت بسیار کم 
درآمد باالیی داشته باشید.شما می 
توانید در یک مــکان کوچک پرنده 
کوچک بلدرچیــن را چه به صورت 
گوشــتی و چه به صورت تخمگذار 
نگه داری کنید و از ســود اقتصادی 

خوب آن بهره مند شوید.

با گرم تر شــدن کره ی زمین 
و تبدیل شدن تغییرات آب و 
هوایی به یــک تهدید واقعی، 
تالش بــرای کاهش مصرف 
انرژی و کاهــش اتالف انرژی 
در خانــه و ادارات اهمیــت 
روزافزونی یافته است. با کمی 
تغییر در خانه و محل کار می توانید تاثیری 
مثبتی در کاهش آلودگی و گرم شدن هوا و 
کاهش مصرف انرژی در جامعه داشته باشید.

صرفه جویی انرژی در محل کار
1:در پایان شب تمام چراغ های دفتر خود 

را خاموش کنید.
برای صرفه جویی در مصرف برق، خاموش 
کردن تمام چراغ ها از دستشویی تا دفاتر محل 
کارتان الزامی است. همچنین اگر قصد دارید 
بیش از چند دقیقه بیرون از اتاقی بمانید باید 
چراغ آن را خاموش کنید. در طول روز، می 
توانید از نور طبیعی خورشید استفاده کنید. به 
جای با استفاده از چراغ های فلورسنت پرده ها 

را باز کنید یا میز خود را زیر پنجره قرار دهید. 
خاموش کردن یک چراغ فلورسنت به مدت 
یک ساعت در روز می تواند ۳۰ کیلوگرم دی 
اکسید کربن کمتری در سال وارد هوای زمین 
کند. همچنین در صورتی که نور فضا کافی 
است می توانید از یک برق کار بخواهید تعداد 
المپ ها را کمتر کند. عالوه بر این می توانید 
المپ های خود را با المپ های LED تعویض 
کنید تا در مصرف برق حداکثر صرفه جویی 

را داشته باشید.
2:مانیتور کامپیوتر را در حالت ذخیره 

انرژی قرار دهید
اغلب کامپیوترهای جدیــد ویژگی ذخیره  
باتری دارند که مــی تواند مصرف برق دفتر 
شما را کاهش دهد. بنابراین اگر بیش از ده 
سال اســت که از یک کامپیوتر استفاده می 
کنید بهتر است برای کاهش مصرف برق آن را 
عوض کنید. عالوه بر این برخی آپشن ها مانند 
screen saver را خاموش کنید. این گزینه 
 تنها انرژی مصرفی کامپیوتر شما را دو برابر 
می کند. به همه یادآوری کنید که در زمان 
هایی که از وسایل برقی و کامپیوتر استفاده 
نمی کنند، آن را خامــوش کنند. خاموش 
کردن کامپویتر عمر آن را کاهش نمی دهد، 
اما مقدار زیادی در مصرف برق صرفه جویی 

می کند.
3:در مورد استفاده از انرژی سبز فکر 

کنید
انرژی ســبز برنامه ای برای کاهش مصرف 
انرژی در خانه و ادارات و استفاده از برق تمیز 
و تجدید پذیر است. در مورد امکان استفاده از 

آن و هزینه های الزم با متخصصین این حوزه 
مشورت کنید.

4:از سرویس شرکت، دوچرخه یا حمل و 
نقل عمومی استفاده کنید.

با تنظیم رفت و آمدهای روزانه می توانید در 
مصرف انرژی صرفه جویی کنید. با همکاران 
قرار بگذارید که از یک ماشین استفاده کنید. 
دوچرخه نیز وسیله ای است که نه سوختی 
مصرف می کند و نه باعــث آلودگی هوا می 
شــود. حمل و نقل عمومی نیــز در کاهش 

آلودگی هوا تاثیر زیادی دارد.
صرفه جویی در خانه

1:خاموش کردن تمام چراغ ها و لوازم 
برقی

خاموش کردن تمام چراغ ها و لوازم برقی را 
پس از مصرف تبدیل به یک عادت در خانه 
کنید. این کار باعث صرفه جویی چند صد هزار 
تومنی در قبض برق ساالنه ی شما و کاهش 

مصرف انرژی در جامعه می شود.
لوازم الکترونیکی که به ندرت اســتفاده می 
کنید، برای مثال فریزری کوچک در زیرزمین 
یا قهوه ساز آشپزخانه، را از برق بکشید. به همه 
یاد بدهید که پس از خــروج از اتاق چراغ ها 
را پشت سر خود خاموش کنند. المپ های 
خانه را با المپ LED تعویض کنید. این المپ 
ها بسیار مقرون به صرفه هستند و تا 8۵ درصد 
نسبت به المپ های معمولی در مصرف برق 
صرفه جویی می کنند. عالوه بر این مراقب 
مصرف برق لوازم در حالت خاموش نیز باشید. 
برخی لوازم حتی در حالت خاموش نیز کمی 
برق مصرف می کنند. آنها را به یک چندراهی 

متصل کنید تا در زمانی که خاموش هستند، 
همه را با یک کلید از برق جدا کنید.

A 2:برچسب مصرف انرژی
از لوازم خانگی اســتفاده کنید که برچسب 
مصرف انرژی A دارند. درجه حرارت یخچال 
را در ۳8-۴۲ درجه فارنهایت و دمای فریزر 
را در ۰-۵ درجه فارنهایت تنظیم کنید. اگر 
یخچال شما حالت صرفه جویی در انرژی دارد، 
آن را فعال کنید. همواره نوار دور در یخچال و 
فریزر را بررسی کنید تا از اتالف انرژی در این 

وسیله جلوگیری کنید.
3:ظرفی با اندازه ی مناسب

برای پخت غــذا از ظرفی با اندازه مناســب 
استفاده کند. جوش آمدن آب در قابلمه ای 
بزرگ به مقدار زیادی انرژی گرمایی نیاز دارد. 
عالوه بر این برای گرم کردن مواد غذایی کم به 

جای گاز از مایکروفر استفاده کنید.
4:از ماشین ظرف شویی استفاده کنید

برای شســتن ظرف ها بهتر است از ماشین 
ظرف شویی استفاده کنید و به جای آبکشی 
ظرف ها پیش از قرار دادن در ماشین، روی آنها 
را با دستمال تمیز کنید. ماشین را تنها زمانی 

روشن کنید که پر شده است.
5:شست و شوی لباس در آب سرد

از ماشین لباس شویی هایی استفاده کنید که 
لباس ها را در آب سرد هم می توانند بشویند. 
این کار در مصرف برق صرفه جویی زیادی 
می کند. فیلتر لباس شــویی و نوار دور در را 
هر شش ماه بررسی کنید تا از اتالف انرژی 

جلوگیری کنید.
6:از درز گیر استفاده کنید

وجود شکاف در در و پنجره یا دیوار باعث هدر 

رفت انرژی می شود. استفاده از پنجره های 
دوجداره نیز در حفظ گرما یا ســرمای خانه 

کمک زیادی می کند.
7:درجه حرارت متعادل

درجه حرارت خانه را در زمستان و تابستان 
روی ۲۰ درجه تنظیم کنید. راهروها همواره 
ســردتر از فضاهای داخلی هســتند، برای 
گرم کردن آنها نیازی نیســت دمای وسایل 
گرمایشــی را افزایش دهید. در اتاق هایی را 
که استفاده نمی کنید ببندید تا خانه زودتر 
گرم یا سرد شود. در زمستان جلو پنجره ها از 
پرده های ضخیم استفاده کنید و در طول روز 
برای گرم کردن خانه پرده ها را کنار بزنید و از 
نور خورشید استفاده کنید. پوشاندن دریچه 
 کولر نیز برای کاهش هدر رفت انرژی موثر

 است.

روش های کاهش مصرف انرژی در خانه و محل کار

خاموش کردن 
تمام چراغ ها و 

لوازم برقی را پس 
از مصرف تبدیل به 
یک عادت در خانه 

کنید

در سال های اخیر به علت افزایش قیمت سوخت، صرفه 
جویی در مصرف انرژی به خصوص در منازل و خانه ها به 
مسئله  خیلی مهمی تبدیل شده است. مصرف بیش از 
اندازه انرژی و فعالیت بیش از حد کارخانجات و نیروگاه 
ها یکی از مهم ترین دالیل گرم شدن کره  زمین در چند 
دهه اخیر بوده است. صرفه جویی نه تنها به وضعیت 
مالی شما کمک خواهد کرد و باعث کاهش هزینه های 
شما در طول سال خواهد شد، بلکه تاثیر مثبتی روی 

محیط زیست اطرافمان نیز خواهد گذاشت.

اقتصاد خانواده
شنبه 19 مرداد 1398  | شمـاره 295

ISFAHAN
N E W S 03

با سبک مینیمالیسم در دکوراسیون داخلی آشنا شوید
مینیمالیسم یکی از سبک های دکوراسیون داخلی است که طرفداران بسیار وخاص 

خودش را دارد. از خصوصیات اصلی این سبک، ساده گرایی آن است.
ساده گرایی یا ساده پسندی یا مینیمالیسم یک مکتب هنری است که اساس آثار و بیان خود 
را بر پایه سادگی بیان و روش های ســاده و خالی از پیچیدگی معمول فلسفی و یا شبه فلسفی 

بنیان گذاشته است.
ســاده گرایی پس از جنگ جهانی دوم، در هنر غرب به وجود آمد و بیشتر از سوی هنرمندان 
هنرهای تجســمی آمریکایی در اواخر دهه ۱9۶۰ و اوایل دهه ۱9۷۰ میالدی، گسترش پیدا 
کرد. ساده گرایان بر این باورند که با زدودن حضور فریبنده ترکیب بندی و کاربرد موارد ساده 
و اغلب صنعتی که به شکلی هندسی و بسیار ساده شده قرار گرفته باشند، می توان به کیفیت 
ناب رنگ، فرم، فضا و ماده دست یافت. ساده گرایی نمونه ای از ایجاز و سادگی را در خود دارد و 
بیانگر سخن میس ون دروهه اســت: Less is more )کمتر غنی تر است(.شاید بتوان گفت که 

هنر مینیمال دو ویژگی عمده دارد :

استفاده از قوانین فیزیک در خلق آثار
استفاده از استعاره ها و نشانه ها

کلمه مینیمال واژه ای التین است. minimal در لغت به معنی حداقل است. اصطالح مینیمالیست 
نیز با توجه به محل کاربرد آن به معنی حداقلی و استفاده بردن از حداقل ها است. به همین منظور 
مینیمالیست ها به ساده بودن و ساده گرایی شــهرت دارند. در هنر نیز مینیمالیسم یک سبک 
بوده و هنرمند طرح یا اثر خود را با ساده ترین و حداقلی ترین ویژگی ها و جزییات خلق می کند.

پس می توان گفت ساده گرایی همان مینیمالیسم بوده و در صنعت دکوراسیون نیز به ساده تر 
کردن فضا و محیط و استفاده حداقلی از لوازم در هر بخش سبک مینیمال گفته می شود. سبکی 

که یکی از معروف ترین سبک های دکوراسیون داخلی به شمار می رود.
ویژگی های سبک طراحی و دکوراسیون مینیمالیسم

این سبک دکوراسیون داخلی در نهایت دقت اســت و هیچ چیزی بیش از حد و زیادی نیست، 
بدون زمینه ای گزاف و مجلل. همین طور که از اســم این استایل مشــخص  است، تاکید این 
سبک بر سادگی و بی آالیشی اســت. رنگ های مورد استفاده در این سبک ممکن است خیلی 
تیره و خسته کننده یا روشــن باشند، یا در برخی موارد ممکن اســت از رنگ های درخشان و 

نمایشی استفاده شود. اجزا و وسایل مورد 
اســتفاده در یک مــکان با طراحی 

داخلی مینیمالیست همین طور 
با اشکال هندسی مثل مربع، 
مستطیل و دایره می باشند، 
اما ســطوح و ظواهر همه 
چیز صاف و ســاده ، بدون 
جزئیات و بی آالیش است. 
علتی که طرح های مینیمال 

به ســرعت بــه معروفیت و 
محبوبیت رســید اســتفاده 

طراحان از ابزارهای مدرن مانند 
شیشه،استیل و بتون در کارهایشان 

بود .
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Iran and Turkey have 
launched the first direct 
train route between their 
capitals Tehran and Ankara 
after a four-year halt.
A five-car train, carrying 
200 passengers, left Tehran 
for Ankara on Wednesday 
night, in a ceremony 
attended by Iran’s Deputy 
Minister of Road and Urban 
Development Saeed Rasooli.
The train service has been 
resumed following an 
agreement forged between 

Iran and Turkey in June.
According to Rasooli, the 
train will initially run once 
a week, then it will increase 
the number of trips.
The entire trip from Tehran 
to Ankara will take some 
60 hours. The train will 
have a stopover in Iran’s 
northwestern city of Tabriz 
before crossing the border 
and getting to Turkey’s Van 
province. The passengers 
will then take ferries across 
Lake Van to get to Ankara.

Hemmati 
Supports Toman 
Against Rial
Governor of the Central 
Bank of Iran says lopping 
off four zeros from the 
national currency will 
not impose additional 
costs on the government 
regarding printing 
banknotes.
“The initiative doesn’t 
incur additional costs 
as the government 
annually destroys 
and prints 700 million 
pieces of banknotes,” 
the parliamentary news 
website, ICANA quoted 
Abdolnasser Hemmati 
as saying. 
Defending the policy 
in the key Majlis 
Economic Commission 
on Tuesday,  Hemmati 
said seven billion pieces 
of banknotes are in 
circulation and could be 
reduced to 3 billion if the 
monetary unit changes. 
The government on 
Wednesday approved 
a central bank proposal 
based on which four 
zeros would be shaved 
off and the official unit 
(rial) will be changed 
to the popularly used 
toman, Financial 
Tribune reported.
Among other things, 
the initiative aims to 
improve the value 
of the rial, facilitate 
transactions, cut the cost 
of printing banknotes 
and coins and enhance 
efficiency of the lethargic 
financial sector. 
Hemmati said the policy 
is a positive response 
to whatever is popular 
among the people 
and the CBI strives to 
address the hopes and 
aspirations of the public. 
“Truth be said, the 
people no longer use 
rial in their day-to-day  
transactions.” 
He took stock of the 
decline in the value of 
the rial over 50 years, 
saying that the national 
currency has declined 
3,500 times in value 
since then.
This is while the 
biggest legal tender, 
the 500,000-rial ‘Iran 
Check’ has grown 50 
times in comparison to 
the biggest banknote 
(10,000 rial) half a 
century ago.  
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Tehran-Ankara train route resumes 
operation

D e s p i t e 
expectations for 
further easing, 
the Aug 6-8 poll 
gave a median 
45% probability 
of the U.S. 

economy slipping into 
a recession in the next 
two years, up from 35% 
in the previous poll and 
the highest since that 
question was first asked 
in May 2018.
A closely-watched bond 
market gauge of U.S. 
recession risk flashed 
its biggest warning 
since March 2007 on 
Monday, underscoring 
concerns the spillover 
from the battle between 
the world’s two biggest 
economies over trade 
will accelerate a global 
downturn.
Last week, U.S. President 
Donald Trump said 
a 10% tariff on an 
additional $300 billion 
of Chinese goods will 
be added, starting Sept. 
1 and Washington on 
Monday branded China 
a currency manipulator.
Beijing warned that 
move would “severely 
damage international 
financial order and 
cause chaos in financial 
markets,” while 
preventing a global 
economic recovery.
Nearly 70% of 
economists responding 
to an additional 
question said the latest 
developments had 
brought the next U.S. 
recession closer.
“Certainly, escalating 
trade tensions through 

higher tariffs and 
restricted access to 
markets is hurting 
sentiment, increasing 
costs, damaging supply 
chains and weakening 
corporate profitability,” 
wrote James Knightley, 
chief international 
economist at ING.
“This then feeds 
through into consumer 
sentiment and spending 
more broadly in the 
economy with recession 
risks mounting.”
With the Fed’s preferred 
gauge of inflation 
- core PCE prices - 
not expected to rise 
significantly, the central 
bank is forecast to cut 
rates by 25 basis points 
in September, taking 
the fed funds rate to 
1.75-2.00%. It is then 
expected to ease again 
late next year.
Last month, economists 
predicted a follow-up 
rate cut after July’s in the 
fourth quarter, but no 
more through next year.
Financial market traders 
have ramped up bets for 
more rate cuts, pricing in 
September, followed by 
another 25 basis point 
cut in October, and a 
more than a 40% chance 
of another in December.

But it is not clear 
policymakers are keen 
to cut rates again, let 
alone several, especially 
after Fed Chair Jerome 
Powell downplayed the 
latest reduction as “a 
mid-cycle adjustment to 
policy.”
“By cutting rates, the 
Fed is unintentionally 
underwriting the trade 
war,” said Aditya Bhave, 
senior global economist 
at Bank of America 
Merrill Lynch.
“We worry about an 
adverse feedback loop 
in which the Fed eases 
and things get better: 
financial markets, the 
economy and so on. 
That encourages more 
escalation in the trade 
war - things get worse 
and then the Fed eases 
again.”
Indeed, Federal Reserve 
Bank of St. Louis 
President James Bullard 
said this week that the 
central bank would 
not deliver an interest 
rate cut each time there 
were policy threats or 
announcements on the 
trade war that roiled 
markets.
Asked if the U.S. 
economy needs more 
rate cuts this year 

nearly three-quarters 
of respondents said yes. 
But the rest did not.
“The Fed is under the 
illusion that this is a mid-
cycle adjustment, and 
that by delivering a few 
insurance cuts they can 
defer the recession,” said 
Philip Marey, senior U.S. 
strategist at Rabobank.
“They don’t need to cut 
at the moment. But in 
their calculation they 
think if they do it now 
then they won’t have to 
later, and I think that will 
all be in vain.”
According to the latest 
Reuters poll, U.S. 
economic growth was 
forecast to slow to an 
annualised rate of 1.8% 
by end-2020 from the 
2.1% reported for last 
quarter and well below 
the 3.1% rate in the first.
That consensus was 
little changed from last 
month, even though 
a higher number of 
economists now predict 
a substantial slowdown 
despite the shift in 
expectations for Fed 
easing.
The more difficult 
prediction is trying to 
gauge what President 
Trump will do or say 
next.

Veep says bullying Iran of 
no avail
First Vice President Es'haq Jahangiri said on 
Thursday that the only way to solve issues is 
logic and dialogue and bullying the Islamic 
Republic of Iran will get nowhere.
Addressing a joint meeting of Khorasan Razavi 
Administrative Council and Headquarters 
Resistance Economic late on Thursday, he 
added that the West and Europe have seen 
strength of Iran in various fields and now they 
are seeking to find a solution to their problems 
with Iran.
"Britons seized the Iranian tanker in a maritime 
piracy, but they saw Iran seized their tanker 
with strength and legal reasoning," he said, 
noting that such acts proved Iran's political, 
economic stability, solidarity and coordination 
among the officials.
It's more than a year that the US has withdrawn 
from JCPOA and they thought that economic 
pressures would create tension in Iran but 
economic situation this year is better than last 
year, he said.
Referring to the problems in selling oil, Jahangiri 
called on the officials to generate new sources of 
income so that public resistance against foreign 
difficulties will increase.
Reiterating that the budget should be totally 
isolated from oil sales, he said, "If the US is 
seeking to block Iran's currency revenues, 
we should find new approaches in economic 
exchanges."
Pointing to characteristics of Khorasan Razavi 
province, he said, "We are sensitive over the 
province, as it is biggest province in the country 
and its issues are considered national."
Jahangiri arrived in Mashhad on Thursday on a 
two-day official visit to the province.
He is slated to inaugurate several production 
and industrial projects during his stay in the 
province.

Iran’s imports of basic 
goods surge by 69 percent: 
Chief banker
Iran’s chief banker has said that imports of 
basic goods and foodstuff to the country have 
surged by more than two thirds as authorities 
seek to increase inventories to cope with the 
impacts of US sanctions.Governor of the Central 
Bank of Iran (CBI) Abdolnasser Hemmati said 
on Thursday that imports registered at Iran’s 
ports since the start of the current Iranian 
calendar year in March had increased by 69 
percent compared to the similar five-month 
period last year.Hemmati told the official IRNA 
agency that the surge was mainly due to the 
fact that there was more coordination between 
the CBI and Iran’s agriculture and commerce 
ministries when it comes earmarking foreign 
currencies to the importers.The official, who 
visited customs yards at Imam Khomeini Port 
southwest of Iran earlier in the day, said current 
port inventory figures, around three million 
tons of stocks, were almost double those that 
existed last year and before the United States 
imposed its sanctions on Iran. He said there was 
no concern about the imports of the basics like 
animal feeds which are highly needed in Iran's 
agriculture sector.
The surge in Iran’s import of basic goods come 
as the country has faced problems in normal 
trade with traditional partners mainly due to 
the American sanctions that have restricted the 
ability of businesses to access banking services 
and obtain required guarantees.

The recent escalation in the U.S.-China 
trade war has brought forward the next 
U.S. recession, according to a majority 
of economists polled by Reuters who 
now expect the Federal Reserve to cut 
rates again in September and once more 
next year.

Trade war escalation nudges US closer to 
recession: Reuters poll
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“This then 
feeds through 
into consumer 
sentiment and 
spending more 
broadly in the 
economy with 
recession risks 
mounting.”
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 Iran warns Israeli regime 
over illegal presence in 
Persian Gulf
 Iran has reacted to the Zionist regime’s 
announcement that it would join the US’ so-called 
maritime coalition in the Persian Gulf, warning 
that Washington and Tel Aviv will be responsible 
for the consequences of such decision.
Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyyed 
Abbas Mousavi slammed on Friday the US-
proposed coalition as a move that only increases 
to the tensions in the region, saying that the 
Israeli regime’s presence in this coalition will 
be deemed as a clear threat both to the security, 
sovereignty and integrity of the Islamic Republic 
and the Persian Gulf's security.
The spokesman warned that should the Zionist 
regime, whose illegal existence in the Middle 
East has already brought about insecurity and 
volatility, join this coalition, Iran will observe 
the right to defend itself and tackle such threat 
within its defensive doctrine.
The responsibility for all the consequences of 
such a dangerous move will fall upon the US 
regime and the illegal Zionist regime, he stressed.
Israeli regime’s Foreign Minister Israel Katz said 
on Tuesday that they will be part of the US-led 
anti-Iran coalition, which Washington purports 
would seek to beef up maritime security in the 
Strait of Hormuz.
Washington has developed a plan to create a 
military coalition to escort foreign vessels sailing 
through the Strait of Hormuz in the strategic 
Persian Gulf. However, key Washington allies 
Germany and Japan have refused to join, and 
France has expressed reservations about the US’ 
provocative initiative.

Iran, Iraq consider killing 
US dollar in bilateral trades: 
ambassador
 In line with the efforts to boost the economic 
ties between Iran and Iraq, the two neighboring 
countries are considering ways to include local 
currencies in their bilateral trades to reduce 
reliance on US dollar, says the Iraqi ambassador 
to Tehran.
Sa'd Javad Ghandil said Friday that the two 
neighbors are holding talks to find the best 
way to facilitate their financial transactions, 
including the substitution of the US dollar with 
Iraqi dinar in bilateral trades.
The Iraqi diplomat once again reiterated his 
respective government's clear stance against 
the US' unilateral sanctions against Iran, saying 
such restrictions are against the international 
rules and regulations.
Noting that the bilateral trades between Iran 
and Iraq have not been affected by the sanctions 
in the past year, Ghandil expressed his country's 
readiness to increase the level of cooperation 
with Iran in various economic spheres.

Biden:
Trump is afraid of taking white supremacists

“I believe everything the 
president does encourages 
white supremacists, and 
I don’t know there’s much of 
a difference," Biden said on 
Thursday at the Iowa State Fair, 
when asked if the president is a 

white supremacist. "As a matter of fact, it 
may be even worse."
"Whether he is or is not a white 
supremacist, he encourages them. He's 
afraid to take them on," he continued.
Biden, a 2020 Democratic contender, 
also criticized Trump, who calls him 
"Sleepy Joe."
"If you notice the one time he used the 
word white supremacy ... you talk about 
sleepy, he was awful sleepy in the way in 
which he talked about it," Biden said.
 In an interview on Tuesday Biden said, 
"The white supremacists are winning the 
battle. This is domestic terrorism.”
Then on the same day during an 
appearance in Iowa, Biden accused 
Trump of unleashing “the deepest, 
darkest forces in this nation.”  
“We have a problem with this rising tide 
of white supremacy in America and we 
have a president who encourages it and 
emboldens it,” Biden said. “Indeed, we 
have a president with a toxic tongue 
who has publicly and unapologetically 
embraced the political strategy of hate, 
racism and division.”
He added that Trump “has more in 
common with George Wallace than 

he does with George Washington,” 
characterizing the 2020 election as a 
“battle for the soul of this nation.”
Biden's comments come after last 
weekend's mass shootings in El Paso and 
Dayton, Ohio, which left more than 30 
people dead.
El Paso police said the 21-year-old 
suspect published a "manifesto" before 
his shooting that had anti-immigrant and 
racist rhetoric. Saturday’s massacre was 
one of three mass shootings in the United 
States within a span of a week, unleashing 
fresh alarm at the national crisis of gun 
violence.The gunman, who was arrested, 
is white and linked to a "manifesto" 
posted online that described an attack in 
response to a “Hispanic invasion.”
On Sunday, a 24-year-old gunman killed 
nine people in a rampage in Dayton, Ohio. 
That shooting came seven days after 
a teenager killed three people with an 
assault rifle at a food festival in California 
before taking his own life.
'Trump is a racist idiot, but so is Biden'
In an interview with Press TV, American 
political analyst Daniel Patrick Welch said 
that white supremacy is not a partisan 

issue, both Democratic and Republican 
Parties fund endless racist war. 
“You know it is really infuriating when 
you hear someone like Joe Biden trying 
to pimp off this mass tragedy for votes. 
He is a fraud. And he and others like 
him discovered this notion of white 
supremacy— is an insult to those of us, 
you know historians and people from the 
communities that have been targeted by 
white supremacy for centuries have been 
laboring under.”
“The Democrats and the so-called left, 
the other ruling party is using this as 
a political football, and it’s a problem 
of course because Trump is a racist, of 
course his rhetoric is incendiary and it’s 
riling up these feelings among his base 
and it’s a nasty ugly thing. But it’s not 
necessary in opposing Trump to jump 
on board with this group of opportunists 
and charlatans who exemplify absolutely 
every single aspect of white supremacy, 
to achieve every single one—except the 
fact that they themselves are not burning 
crosses, they themselves are not taking 
an AR15 and going to a mall and shooting 
people,” he added.

Democratic presidential candidate and former US 
Vice President Joe Biden has said that President 
Donald Trump is afraid to take white supremacists, 
following the mass shootings over the weekend in El 
Paso, Texas.
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US-Planned Military Coalition 
to Create Insecurity in Region
Iranian Defense Minister Brigadier General Amir Hatami 
warned that the military coalition that the US is attempting 
to form in the Persian Gulf will undermine regional 
security.
 "The military coalition that the US is after under the pretext 
of protecting security of shipping will increase insecurity 
in the region," General Hatami said in separate phone talks 
with his Qatari, Omani and Kuwaiti counterparts.
During the phone conversations, he congratulated his 
counterparts on the occasion of Eid al-Adha, and discussed 

the latest developments in the region, specially the US 
provocative moves regarding the Persian Gulf security.
General Hatami also highlighted Iran’s continued efforts to 
maintain peace and security all over the Persian Gulf, the 
Sea of Oman and the Strait of Hormuz.
He stressed that the region’s security should be provided 
by the regional states, calling for a constructive dialogue 
among the neighboring countries to boost their 
cooperation regarding the matter. 
Noting that the trans-regional powers have been busy 
for decades with creating rifts among the neighboring 
countries, General Hatami reiterated that the US so-called 
coalition, just like its other measures, would bear no result 

but increasing the tensions 
in the region.
The United States has 
been trying to persuade 
its allies into an 
international coalition 
with the declared aim of 
providing “security” for 
merchant shipping in the 
Strait of Hormuz — which 
accommodates around a third 
of global seaborne oil traffic —and 
other strategic Middle Eastern shipping lanes.

“But take 
someone like 
Joe Biden who 
co-authored the 
‘94 crime bill, the 
essence of the 
New Jim Crow, 
who actually 
has repeatedly 
justified and 
apologized, 
I mean given 
apology for mass 
incarceration. 
The mass 
incarceration 
state is the 
concept of white 
supremacy 
brought to life,” he 
noted.
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Hostile Gov’ts in Position 
of Weakness: Iranian 
Commander
The Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) deputy 
commander for coordination highlighted Iran’s power 
and influence in the region and said governments that are 
hostile to the Islamic Republic are in a position of weakness.
“Today, it has become clear to all the world and especially to 
our enemies that the power of our revolution is exemplary 
and that they cannot stand against it,” Brigadier General 
Ali Fadavi said in a speech in the central city of Isfahan on 
Thursday night.
“The hostile governments are in a position of weakness and 
passivity and they, themselves, admit it,” the commander 
added.
“Although they cannot express such weakness because 

of their arrogant nature, their actions and behavior 
clearly show that they are unable to resist the (Islamic) 
Revolution’s power,” the IRGC commander went on to say.
The remarks came against the backdrop of increased 
tensions between Iran and the US after the Islamic Republic 
shot down an advanced US spy drone over its territorial 
waters.
The IRGC said on June 20 that a US spy drone that violated 
the Iranian territorial airspace in the early hours of the day 
was shot down by the IRGC Aerospace Force’s air defense 
unit near the Kooh-e-Mobarak region in the southern 
province of Hormozgan.
The intruding drone was reportedly shot by Iran’s 
homegrown air defense missile system “Khordad-3rd”.
Later on the same day, US President Donald Trump said he 
had called off a retaliatory attack on a number of targets 
in Iran and said that he was ready to speak with Iranian 
leaders and come to an understanding that would allow the 

country 
to improve its economic 

prospects. “What I’d like to see with Iran, I’d like to see 
them call me.”

News

Security 
commission 
spox:
US-led 
Persian Gulf 
coalition 
doomed to 
failure
A senior Iranian 
lawmaker lambasted 
the US’ decision to 
establish a maritime 
coalition in the Persian 
Gulf region, which 
Washington purports 
would seek to beef up 
maritime security in 
the Strait of Hormuz, 
saying its efforts will 
definitely be to no avail.
Spokesman for the 
Iranian Parliament’s 
National Security 
Committee, Hossein 
Naghavi Hosseini, said 
on Friday that the US-
proposed coalition will 
bear no fruit but sow 
insecurity in the region.
“Prior to the US’ 
interventions in the 
Persian Gulf and Strait 
of Hormuz affairs, 
every country used 
the waterway without 
any security issue,” 
Naghavi-Hosseini said, 
adding that however, 
the strategic passage 
was dragged into 
challenges as soon 
as the Americans 
started their illegal 
interferences.
He added that today, the 
Americans are trying 
to establish a maritime 
coalition under the 
pretext of safeguarding 
the Strait of Hormuz 
while themselves 
are the main players 
fomenting the tensions 
and insecurity in the 
region.
“They are not after 
maintaining security 
in the region but seek to 
stir up the conflicts,” he 
stressed.
Referring to the 
significant role of 
Iran in preserving 
the security of the 
northern parts of the 
Persian Gulf and the 
Sea of Oman, Naghavi 
Hosseini said, “Based 
on the legal regime of 
the Strait of Hormuz, 
Iran is responsible for 
ensuring the region’s 
security, and every 
country should respect 
the legal status.”
He reiterated that the 
regional security could 
only be provided by 
regional countries, 
noting that foreign 
presence here would 
have insecurity and 
instability as its only 
concomitants.
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Designated German 
head of INSTEX forced 
to resign
 Former German diplomat Bernd Erbel 
who was set to take over as the new chief 
of INSTEX was forced to resign after he 
criticized Israeli regime and defended 
Iran missile program.
According to the German daily Bild, 
Erbel had defended Iran’s missile 
program as legal in a YouTube interview 
while also criticizing policies of the 
Israeli regime. He said that the Israeli 
regime was “more than ever an alien 
body” in the Middle East.
German Foreign Ministry confirmed on 
Thursday that Erbel would not take on 

the role, saying, “Mr Erbel has informed 
the foreign ministry that he will not be 
available for personal reasons.”
INTESX was launched in January 2019 
by European signatories of the JCPOA – 
Germany, UK, and France – as a financial 
mechanism to maintain trades with 
Iran amid re-imposing of US unilateral 
sanctions after Washington withdrew 
from the nuclear deal.
Europeans say that the mechanism 
began to process its first transaction in 
June after months of delay. INSTEX is 
said to initially cover food and medicine. 
Iran says this is not sufficient and the 
channel should also cover oil trades and 
banking relations.
Tehran has announced that it is reducing 
commitments to JCPOA in 60-day stages 

if other parties to the deal fail to secure 
Iran’s economic interests.
Mojtaba Zonnour, Chairman of 
Parliament’s National Security and 
Foreign Policy Commission, said on 
Thursday that INSTEX is like a “bucket 
with no water” whose output would 
be of no use to Iran, adding “the EU’s 
mechanism is said to only cover food and 
medicine, while INSTEX is supposed to 
facilitate Iran’s economic ties with all 
countries in the world.”
Noting the US’ withdrawal from the 
JCPOA, he said “Europe and the US are 
cut from the same cloth, and are only 
playing the good cop/bad cop game with 
us. Europe is only buying time for the US 
and has done nothing to preserve the 
nuclear deal.”



No military solution for Kashmir: Amir-Abdollahian
 Iranian Parliament's General Director for International Affairs Hossein 
Amir-Abdollahian highlighted that the situation in Kashmir doesn’t 
have a military solution.In a Thursday tweet, he said that Iran is “deeply 
concerned" about the escalation of tensions in Kashmir.“[We] welcome 
peaceful means and dialogue for securing interests of people in Jammu 
and Kashmir and resolving the crisis. Kashmir has no military solution," 
he added, stressing that regional and international approach, especially 
under OIC initiative is “a must”.Earlier on Wednesday, Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Abbas Mousavi said “the Islamic Republic of Iran expects India and Pakistan, 
as its friends and regional partners, to take effective steps in line with the interests of the people of the 
region by using dialogue and adopting peaceful means.”

Iranian First Vice-
President Eshaq Jahangiri 
said nobody could violate 
the country’s border, 
warning against a crushing 
response that aggressors 
have to receive from the 
Islamic Republic.
“One of the Islamic 
Republic of Iran’s policies 
and red lines is protection 
of the country’s border, in 
such a way that nobody 
is permitted to violate 
the country’s border,” 
Jahangiri said in comments 
in the city of Mashhad on 
Thursday.
He also noted that Iran’s 
decisive reaction to border 
violation has been already 
shown, when a big power 
like the US violated the 
Iranian airspace and 
received a harsh response 
from the Iranian Armed 
Forces.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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The statement by Antonio Guterres on 
Thursday came as Narendra Modi, the prime 
minister of India, defended the controversial 
stripping of special rights from the disputed 
region as necessary to stop "terrorism and 
separatism".
Hundreds have been arrested since Monday, 
according to local media, in the wake of 
the decision by Modi's Hindu-nationalist 
government to downgrade the portion of 
Kashmir it administers from statehood to a 
territory, limit its decision-making power 
and eliminate its right to its own constitution.
Guterres said he was "concerned over reports 
of restrictions on the Indian-side of Kashmir", 
adding the curbs "could exacerbate the 
human rights situation in the region".
The UN secretary-general also appealed for 
"maximum restraint" and urged India and 
Pakistan "to refrain from taking steps that 
could affect" the regions status.
New Delhi's move has heightened tensions 
with Pakistan, which has expelled the Indian 
envoy to Islamabad, halted the cross-border 
train service and banned Indian films in 
protest against what it called an "illegal 
move".
Kashmir is claimed in full by both India and 
Pakistan, although each controls only a part 
of it.
The contesting claims have led to two of the 
three wars between the neighbors being 
fought over Kashmir. India has also accused 
Pakistan of supporting rebel groups who 
have been fighting Indian rule in the portion 
it administers.
In New Delhi, meanwhile, an activist filed 
a petition at the Indian Supreme Court 
challenging the curfew in Kashmir, and 
requesting the release of people who have 

been detained as part of the crackdown.
University professors, business leaders and 
activists are among the 560 people rounded 
up by authorities and taken to makeshift 
detention centres - some during midnight 
raids - in the cities of Srinagar, Baramulla and 
Gurez, the Press Trust of India and the Indian 
Express reported.
Thousands of paramilitary police on 
Thursday remained deployed in Kashmir's 
largest city, Srinagar, and schools were shut 
and roads and neighborhoods barricaded 
to stop public demonstrations against the 
sweeping changes.
Security will be even tighter for Friday 
prayers, police said.
In his first nationally broadcast speech since 
his government's move on Monday, Modi 
did not address the lockdown but assured 
residents of the region that the situation will 
soon "return to normal gradually".
But the recently re-elected prime minister, 
whose Hindu-nationalist Bharatiya Janata 
Party (BJP) had pledged to scrap Article 
370 of the Constitution during the election 
campaign, gave no specifics.
Defending his government's move, Modi 
argued the constitutional provision that 
guaranteed Kashmir's special rights had 
"not given anything other than terrorism, 
separatism, nepotism and big corruption".
Accusing Pakistan of using Kashmir's special 
status "as a weapon to incite people of the 
region against India", he added: "I have 
complete faith under this new system we 
all will be able to free Jammu and Kashmir of 
terrorism and separatism."
With Kashmir now fully part of the Indian 
union, the region would enjoy more jobs, 
corruption, and red tape, he said, adding 
that key infrastructure projects would be 
expedited.
Since the announcement of the revocation of 
Article 370 by India's Home Affairs Minister 
Amit Shah, social media has been flooded 
with purported advertisements offering 
plots of lands for sale in Indian-administered 
Kashmir.

While major Android partners like Samsung 
or LG, as well as Google's own Pixel devices, 
are likely safe from these kinds of threats, 
budget phone makers who rely on third-
party software to save a few bucks could 
be vulnerable. Attackers offer genuine 
services, and hide the malware in the apps 
they provide, according to Maddie Stone, a 
security researcher on Google's Project Zero 
and previously a tech lead on the Android 
Security team, Cnet reported.
Stone, who discussed her research at the 
Black Hat cybersecurity conference in 
Las Vegas on Thursday, sees preinstalled 
malware as a threat that security researchers 
aren't often focused on, since attention 
is usually directed toward malware that 
victims download on their own. But unlike 
downloaded malware, preinstalled malware 
is harder to find and even more difficult to 
get rid of.
"If malware or security issues can make its 
way as a preinstalled app, then the damage 
it can do is greater, and that's why we need 
so much reviewing, auditing and analysis," 
she said.Because Apple has full control over 
its iPhone, preinstalled malware isn't much 
of a concern for iOS, or the App Store. Many 
of the preinstalled harmful apps pop up after 
a malicious actor tricks phone makers into 
including their software on their devices.
Android's security team discovered two 
major malware campaigns hidden in 
preinstalled apps over the last three years, 
one called Chamois and the other called 
Triada. Together, they infected tens of millions 
of low-budget Android devices from the 
moment they were shipped out. Google did 
not specify which phones were affected.
At Black Hat, Stone detailed three new case 
studies on preinstalled apps that posed 

threats to Android devices, though it's unclear 
whether the apps' creators had malicious 
intent. They affected millions of devices 
and turned off Google Play Protect, spied on 
people's web activity and allowed potential 
hackers to run code remotely, Stone said.
Case studies
Stone discussed two cases where the 
preinstalled "malware" were accidents, but 
still presented a security threat for millions 
of people. Up to 225 device makers had apps 
with code that allowed for remote code 
execution.
These apps opened a window that would 
allow anyone online to connect to it, and 
once it did, the person would have complete 
control. This affected 6 million devices, but 
was fixed within a month, Stone said.
In the second case, consumer and commercial 
conglomerate Honeywell had vulnerabilities 
preinstalled on Android devices controlling 
its industrial control systems. Any apps on 
the Android devices that Honeywell was 
using had extended privileges, so a potential 
attacker could have abused that security flaw 
and stolen passwords and documents. The 
company disclosed that vulnerability last 
September.
In another case study, the Android security 
team found a preinstalled app that turned 
off Google Play Protect, which it fixed 
last November. Stone also described a 
preinstalled app that took detailed logs 
of people's web activities, which Google 
considers spyware.
Preinstalled vs. downloaded malware
All malware might seem the same to you, but 
when it's preinstalled, there are a few key 
differences that make it a more dangerous 
threat.
Since they're approved and installed by the 
phone makers, antivirus programs don't flag 
them as harmful, even if an app is behaving 
exactly like malware would. These apps also 
have escalated permissions compared to 
downloaded malware, and can't be removed 
unless the phone makers send a security 
update, Stone said.

UN Concern over Kashmir Lockdown as 
Hundreds Reported Arrested

Massive Threat as Preinstalled Malware 
Discovered on Millions of Android Devices

The United Nations chief has expressed concern 
over "restrictions" in Indian-administered Kashmir 
as the Muslim-majority territory remained under an 
unprecedented security lockdown and a near-total 
communications blackout for a fourth day.

Preinstalled malware had been discovered on more than 
7.4 million Android devices, which had the ability to take 
over devices and download apps in the background while 
committing ad fraud, researchers working for Google found.

n another case 
study, the Android 
security team found 
a preinstalled app 
that turned off 
Google Play Protect, 
which it fixed last 
November. Stone 
also described a 
preinstalled app 
that took detailed 
logs of people's web 
activities, which 
Google considers 
spyware.

Kashmir is claimed 
in full by both India 
and Pakistan, 
although each 
controls only a part 
of it.



یک موسسه خیریه اشتغالزا در اردستان راه اندازی شد
یک موسسه خیریه اشتغالزا در زمینه تولید صنایع دستی در آیینی با حضور جمعی از مسووالن اردستان کار 

خود را آغاز کرد.
نماینده مردم شهرستان اردستان در مجلس شورای اسالمی در آیین راه اندازی این موسسه خیریه گفت: این 
موسسه در قالب کارگاه قالی بافی، خیاطی، پارچه بافی، کیف دوزی و صنایع دستی جهت ایجاد اشتغال برای 

بانوان سرپرستان خانوار است که نمی توانند در هر محیطی مشغول به کار شوند.
حجت االسالم ســید صادق طباطبائی نژاد با تاکید بر استفاده از فضاهای بدون اســتفاده شهری برای راه اندازی 

کارگاه های تولیدی و لزوم همکاری دستگاه های اجرایی افزود: هم اکنون ۵۰ نفر نیروی کار بومی در این موسسه شاغل 
هستند که تا ۲۰۰ نفر هم می تواند افزایش یابد.

وی بیانات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی را یادآور شد و بیان کرد: مدیریت و برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال و حضور فعال 
آحاد مردم در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد که به معنی فاصله گرفتن از مصرف صرف و حرکت به سوی تولید است.

نماینده اردستان در مجلس اضافه کرد: این شهرستان ظرفیت های بسیاری از گذشته های دور تا کنون داشته اما با افزایش بار جمعیتی در دهه 
۶۰ با برخی کوتاهی ها روبه رو شد.

مراقب کالهبرداری به بهانه عید قربان باشید
پلیس فتا نسبت به کالهبرداری برخی از سودجویان به بهانه جمع آوری کمک های مردمی برای عید قربان 
به شهروندان هشدار داد. در آستانه فرا رســیدن عید قربان ممکن است برخی از مجرمان با سوءاستفاده 
از احساسات و اعتقادات مذهبی افراد دســت به کالهبرداری از آنان بزنند. یکی از این موارد جمع آوری 
کمک های مردمی به بهانه کمک به نیازمندان، کمک هزینه سفر حج و همچنین کالهبرداری در پوشش 

اهدای هزینه خرید دام قربانی به خانواده های نیازمند، کمک به ساخت اماکان زیارتی و نظایر آن است.
در این شیوه متخلفان اقدام به ارسال پیامک برای شهروندان کرده و در جریان آن یا با اعالم شماره کارت و حساب 

درخواست واریز کمک های مردمی را کرده یا از طریق اعالم یک آدرس اینترنتی شهروندان را به صفحات فیشینگ 
هدایت کرده و با کپی اطالعات حساب و کارت بانکی این افراد اقدام به برداشت از حساب آنان می کنند. همچنین در برخی 

موارد سودجویان با سوءاستفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام به ارسال چنین پیام هایی می کنند. در همین راستا نیز پلیس فتا 
از شهروندان خواسته تا در صورت مشاهده چنین پیامک هایی نکات امنیتی را مدنظر قرار داده و از اعتماد به پیامک های ناشناس با مبدأ ارسال 
نامعلوم خودداری کرده و به هیچ عنوان وجه نقدی به حساب های اعالمی از سوی افراد غریبه واریز نکنند. شهروندان باید توجه داشته باشند که 

برای هرگونه واریز کمک های مالی خود فقط از طریق سازمان ها و دستگاه های ذی صالح که توسط رسانه های رسمی معرفی شده اقدام کنند.

خبرآنالین
گــزارش
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کسانی که در صدد 
انتخاب رشته 

هستند، با شناسایی 
بیکارترین رشته های 
دانشگاهی می توانند 

 تصمیمات 
درست تری را اتخاذ 
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در جلسه انتقادی 
سازمان بازرسی با 
خودروسازان چه 

گذشت؟

جلســه انتقادی رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشور با وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت، مدیــران عامل 
خودروســازان بــزرگ کشــور و 

قطعه سازان برگزار شد.
سازمان بازرسی کل کشور با دعوت 
از مدیران عامل دو خودروساز بزرگ 
و قطعه سازان در حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت؛ در رابطه با مسائل 
خودرو طی چند ماه اخیر صحبت 
کرد. قراردادهــای فروش خودرو از 
مهمترین موضوعات این جلسه بود.

 ناصر سراج - رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور - در این نشست با بیان 
اینکه قراردادهای فــروش خودرو 
تقریبا یکطرفه و به نفع فروشندگان 
است و نه خریداران، گفت: خریدار 
خودرو هیچ اختیــاری در رابطه با 
خودرو ثبت نامــی، تاریخ تحویل و 

قیمت آن ندارد.
وی با نقد نســبت به بنــگاه داری 
شرکت های خودروســازی، اظهار 
کرد: خودروســازان باید بنگاه ها، 
زمین ها و سایر اموال و امالک خود را 
واگذار کنند؛ چراکه بنگاه داری کار 
کسانی دیگر اســت، خودروسازان 

تنها خودرو بسازند.
قاضی ســراج در رابطــه با موضوع 
خصوصی ســازی نیــز اظهــار 
کــرد: چنانچــه قــرار اســت که 
خصوصی ســازی انجــام گیــرد؛ 
باید به دســت واقعی برسد. باید به 
قطعه سازان واقعی واگذار شود که 
تولیدکننده واقعی در داخل هستند؛ 
نه قطعه سازی که قطعه از چین وارد 
می کند و با برچسب ایرانی عرضه 

می کند.
در ادامــه ایــن جلســه اشــکان 
میرمحمــدی - بــازرس کل امور 
صنعت سازمان بازرسی کل کشور 
- که از یکی از شبکه های تلویزیونی 
پخش شــد از دپوی تعداد زیادی 
خودرو به دلیل کسری قطعاتی که 
چندان ضروری نیستند، انتقاد کرد 
و گفت: تعداد زیادی خودرو به دلیل 
نبود زه خودرو، ۴۰ روز اســت که 
کف پارکینگ خوابیده است؛ چرا؟ 
هم قطعه ســاز آن مقصر است هم 
خودروساز آن.   چرا صرفا به خاطر 
سنســور دنده عقب باید بسیاری 
خودرو در سایت ســایپای کاشان 

دپو شود.
در ادامه رضا رحمانی - وزیر صنعت، 
معدن و تجارت - نیز گفت: دپوی 
خودروها که بی دلیل باشد برای ما 
ثابت نشده است؛ امر برای دوستان 
در سازمان بازرسی اثبات شده که 
این خودروسازان تعمدا خودروها را 
نگه داشته و به بازار عرضه نمی کنند؛ 
وظیفه بنده است که برخورد کنم؛ اما 
بررسی ها نشان می دهد که دو-سه 
هفته ای است که آمار خودروهای 
خوابیده در کــف کارخانه ها منفی 
اســت. این بدان معناست که این 
خودروسازان عالوه بر اینکه تولید 
جاری خــود را اصــالح کرده اند، 
خودروهای خوابیده کف پارکینگ 

کارخانه ها را هم تکمیل کرده اند.
در ادامه مازیار بیگلو - دبیر انجمن 
ســازندگان قطعه و مجموعه های 
خودروی کشور - اظهار کرد: نبود 
مواد اولیه برای تکمیل خودروهای 
ناقص ادعای همیشه قطعه سازان 
بوده است. قطعات خاصی در کشور 
تولید نمی شود که به ضعف قطعه ساز 
نیز ربطی ندارد. در مورد زه خودرو 
که بیان شــد؛ باید بگوییم  توقف 
تعداد زیادی خودروهای ناقص به 
دلیل کمبود مواد اولیه ای است که 
عمدتاً وارداتی بوده و در حیطه کاری 

قطعه سازان و خودروسازان نیست.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

انتخاب رشته دانشگاهی، 
بر اساس شواهد موجود 
در حالی صورت می گیرد 
که نیازها بازار کار در این 
انتخاب اهمیت چندانی 
نــدارد از ایــن رو تجمع 
تحصیلکــردگان در یک 
رشته سبب می شــود بازار کار قادر به 

جذب ای افراد نباشد.
 در ســال های اخیر کارشناسان بارها 
نسبت به منفک بودن بازار کار از فضای 
تحصیالت هشــدار داده و تاکید دارند 
باید با برقراری ارتباط میان رشــته ها 
و نیاز بازار کار این بحران حل شــود اما 
اهمیت تحصیل در ایران و تنزل این امر 
به دریافت یک مدرک و نه آموختن یک 
فن برای ورد به حرفه مرتبط سبب شده 
است کشور با هزینه های گزافی در این 

عرصه مواجه شود.
به عبارت دیگر تحصیالت در ایران در دو 
دهه اخیر مالک تعیین شان اجتماعی 
شده اســت. هزینه تحصیل نیروهای 
جوان و عدم جذب آنها رد بازار کار فشار 

اقتصادی دو چندانی را به کشــور وارد 
می نماید .

    بیکارترین ها را بشناسد
  کســانی که در صدد انتخاب رشــته 
هســتند، بــا شناســایی بیکارترین 
رشــته های دانشــگاهی مــی توانند 

تصمیمات درست تری را اتخاذ نمایند .
 بررســی های مرکز آمار ایران و مرکز 
آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 
کار ور فــاه اجتماعی نشــان می دهد 
باالترین نرخ بیکاری در میان رشته های 
دانشگاهی به گروه معماری و ساختمان، 
هنر ، علوم زیستی و رشته های مرتبط ، 
فرآوری و ساخت و فناوری اطالعات و 
ارتباطات اختصاص دارد. این بدان معنی 
است که بر خالف تصور عموم بازار کار 
 مهندسان در ایران بازار چندان مساعدی

 نیست.
 نکته مهم اینجاســت که این وضعیت 
از اوایل دهه نود در بازار کار وجود دار و 
رشته های مهندسی ، محیط زیست و 
... با بازار کار مساعدی روبرو نیستند اما 
هنوز اقبال برای ورود به این رشــته ها 

باالست.
 رشــته های پیش گفتــه همگی نرخ 
بیکاری باالتر از ۲۰ درصد را دارا هستند. 
نکته اینجاســت که در برخی سال ها 
حتی نرخ بیکاری رشته هایی چون علوم 
کامپیوتری به ۴۰ درصــد نیز نزدیک 

شده اســت  در این میان برخی رشته 
ها با بیکاری متوسطی در محدوده ۱۰ 
تا ۲۰ درصد روبرو هستند. رشته های 
علوم انســانی بدون تغییر معنادار در 
این حوزه سال هاست با چنین وضعیت 

مواجه هستند .
 وضعیت فارغ التحصیالن رشــته های 
علوم پایه و هنر نیز در زمره بیکارترین ها 

ارزیابی می شود .

   کمترین بیکاری متعلق به کدام 
رشته است؟

هر چند نــرخ بیکاری در رشــته های 
مهندسی بسیار باالســت اما در قابل 
رشته های پزشکی و رشته های مرتبط با 
خمات امنیتی و تربیت معلم نرخ بیکاری 

پایینی را دارند.
 بررسی وضعیت بازار کار نشان می دد 
نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دامپزشکی 
در سال های اخیر بسیار کاهش یافته و 
این گروه توانسته اند نرخ بیکاری خود را 

تک رقمی نمایند .
 به نظر می رســد تغییر سبک زندگی 
افراد در شــهرهای بزرگ از یک سو و 

باال رفتن شمار کســانی که حیوانات 
خانگی نگهــداری می کنند از ســوی 
دیگر موجبات اشتغال فارغ التحصیالن 
 علوم مرتبط با دامپزشــکی را افزایش 

داده است.

   بازار کار ایران نیازمند حرفه ای هاست
 نرخ بیکاری در ایران نرخ باالیی محسوب 
می شود . بررسی وضعیت بیکاران نشان 
می دد بخش مهمی از بیــکاران ایران 
فاقد مهارت الزم برای در اختیار گرفتن 
شــغل هســتند . این چنین است که 

تراشکاران، آبکاران، تعمیرکاران لوازم 
برقی، تعیرکاران اتومبیل، تعمیرکاران 
موبایــل و به طور کلی کســانی که در 
آموزشگاه ها دوره های مهارت می بینند 
با نرخ بیکاری پایین تری مواجه هستند .

 به نظر می رسد بررسی وضعیت بیکاری 
رشته ها، برای کســانی که قصد ورود 
به بازار کار پس از اتمــام تحصیالت را 
دارا هستند، راهگشا باشد. نکته ای که 
مشاوران انتخاب رشــته در سال های 
اخیر چندان بدان توجهی نشــان نمی 

دهند.

اگر در آستانه انتخاب رشته هستید این گزارش را بخوانید؛   

بازار کار کدام رشته های دانشگاهی سکه است؟
فصل انتخاب رشته توسط پذیرفته شدگان در کنکور در حالی 
فرا رسیده است که بررسی ها نشــان می دهد نرخ بیکاری 
تحصیلکردگان روندی افزایشی را در سال های اخیر تجربه 

کرده است .

آگهي حصروراثت
آقاي حســین کریم پور داراي شناسنامه شماره ۱۰۱۵ 
به شرح دادخواســت به کالســه 98/۱9۱ از این شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فریدون کریم پور بشناسنامه 9۰7 
در تاریخ ۱39۶/9/۲ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
۱- مرحومه سکینه خاتون شــفیعي ینگ ابادي ش ش 
3 همســر ۲- زهرا احمدي ش ش ۴ همسر 3- حسین 
کریم پور ش ش ۱۰۱۵ فرزند ۴- علي کریم پور ش ش 
۲9 فرزند ۵- جواد کریم پــور ش ش ۱۶ فرزند ۶- رضا 
کریم پــور ش ش ۵۶۴۰۰938۱۱ فرزند 7- شــهین 
کریم پــور ش ش ۴۵ فرزند 8- زهــرا کریم پور ش ش 
۵۶۴۰۰۱۲۵3۶ فرزنــد 9- مهیــن کریــم پور ش ش 
۱۲7۰۵۶3۵۱ فرزنــد و بجز نامبــردگان ورثه دیگري 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهي  مي نماید تا هر کســي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر 
خواهد شد. دفتر شــوراي حل اختالف بخش جرقویه 

شناسه: ۵۵9۰۶۶
آگهي حصروراثت

خانم کبري باقریاوري مزرعه عربي داراي شناســنامه 
شــماره ۵-۵۶۴97۱۵۱۶۵ به شــرح دادخواســت به 
کالسه 98/۱۱7  از این شــورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد 
دهقاني بشناســنامه ۴۰۰۰-۵۶۴93۵۶9۴7 در تاریخ 
۱39۶/۲/۲۰ اقامتگاه دائمي خــود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- صغري 
دهقاني ش ش ۶-۵۶۴9۵۵۲9۴۰ مادر ۲- کبري باقر 
یاوري مزرعه عربي ش ش ۵-۵۶۴97۱۵۱۶۵ همسر 3- 
فاطمه دهقاني ش ش ۵۶۴۰۰777۲7 فرزند ۴- محمد 
دهقاني ش ش ۵۶۴۰۰9۰3۰8 فرزند و بجز نامبردگان 
ورثه دیگري ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي  مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهي صادر خواهد شد. دفتر شوراي حل اختالف بخش 

جرقویه شعبه سوم شناسه: ۵۵9۰۶8
آگهي

شعبه پنجم اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان 
در خصوص پرونده کالسه 97۲۵۵3 ش ۱/۱/۵/م ش له 
آقاي بهزاد عبدالحسني و علیه سهیال جعفري ماربیني 
به آدرس اصفهان، اتوبان آقابابائي پل تمدن بعد از پمپ 
گاز زارعــي باغ تاالر کامیــار بابت محکوم بــه و هزینه 
هاي اجرایي به مبلغ 33۴/۰۰۴/۴۱8 ریال نیم عشــر 
۱۶7۰۰/۲۲۰ ریال و در پرونده کالسه 97۰8۱3 شعبه 
هفدهم اجراي احکام مدني بــه مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال مي باشد. که اموال توقیفي به شرح ۱۲/۱۵۰ حبه 
مشاع از 7۲ حبه از ششــدانگ پالک ثبتي ۴3۶۶/3۰ 
بخش ۴ ثبت اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشــت 
خیابان آراسته بن بســت خیابان انتهاي بن بست ملک 
موصوفه به صورت یک دســتگاه آپارتمان مسکوني به 
مساحت 88/۲۶ مترمربع به انضمام پارکینگ و انباري 
داراي اســکلت بتن ســقف تیرچه بلوک و نماي آجري 

کابینت آشپزخانه MDF کف سرامیک دربهاي داخلي 
چوبي داراي انشــعابات و خدمات الزم قابل سکونت در 
طبقه همکف مجموعه سه طبقه مورد بازدید قرار گرفته 
است. لذا ارزش ســه دانگ آپارتمان مذکور با توجه به 
موقعیت و منطقه و در نظر گرفتن سایر شرایط و عوامل 
موثر به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال 
۱/7۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال برآورد و اعــالم مي گردد که 
مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت. در 
نظر دارد جلسه مزایده اي در مورخ 98/۶/۱۲ در ساعت 
۱۰ تا 9 صبــح در محل اجراي احکام واقــع در خیابان 
آتشگاه روبروي پمپ بنزین ساختمان قضایي شماره ۲ 
شوراي حل اختالف برگزار مي گردد. طالبین شرکت در 
جلسه مزایده مي توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج 
روزقبل از جلسه به شماره حساب ۲۱7۱3۵۰۲۰۵۰۰۱ 
بانک ملي و ارائه آن فیش به اجراي احکام از اموال بازدید 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. مدیــر اجراي احکام شــوراي حل اختالف 

اصفهان شناسه: ۵33۱۰8
آگهي مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهني(

شــماره آگهي: ۱398۰39۰۲۰۰۴۰۰۰۱۲۵ شــماره 
پرونده: ۱397۰۴۰۰۲۰۰۴۰۰۰۲9۴ شــماره بایگاني: 
97۰۲۱۴8 ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان به شماره 
نه فرعي از چهارصد و پنجاه و چهار اصلي واقع در بخش 
پنج ثبت اصفهان به مســاحت صد و پنجاه و سه متر و 
چهل دسیمتر مربع واقع در طبقه یک که با قدرالسهم از 
پالک هاي یک الي شش فرعي که شامل ساختمان محل 
نصب کنتور و تاسیسات برق و یک باب حمام و توالت و 
دستشویي و یک باب اتاق نگهبان و راه پله و پارکینگ مي 
باشد. با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک آپارتمان ها و آییــن نامه اجراي آن 
بــه آدرس اصفهان خیابــان نظر غربي کوچه شــماره 
۴۵ بوســتان مجتمع بوســتان پ ۴ واحد 3  طبقه اول 
)شمال( که سند مالکیت آن به شماره دفتر الکترونیکي 
۱39۵۲۰3۰۲۰۲۴۰۰73۱۶ و بــه شــماره چاپــي 
8۶3883  سري ب  ســال 9۴ ثبت و صادر شده است. 
حدود آپارتمان شامل یازده قسمت به طول هاي چهار 
متر و هشتاد و پنج سانتي متر و سیزده سانتي متر و سه 
متر و سه صدم متر و شصت و چهار سانتي متر و هشتاد و 
پنج سانتي متر و پنج سانتي متر و هفتاد و پنج سانتي متر 
و دو متر و سي و پنج سانتي متر و پانزده سانتي متر و دو 
متر و سي سانتي متر و پانزده سانتي متر و یک متر و نیم 
پنجره و دیواري است به فضاي شارع شرقا یک به دیوار 
اشتراکي با آپارتمان ده فرعي به طول شش متر و نود و 
پنج سانتي متر، دوم در دو قسمت که قسمت اول شمالي 
است به طول یک متر و پنج صدم متر و سه متر پنجره و 
دیواري است به نورگیر مشــاعي سوم در دو قسمت اول 
شمال مجاور است به طول هاي یک متر و هفتاد سانتي 
متر و یک متر و سي دو سانتي متر درب و دیواري است 
به راه پله پنج فرعي جنوبا در پنج قسمت به طول سه متر 
و هشتاد سانتي متر و چهل سانتي متر و یک متر و پنج 
صدم متر و چهل سانتي و ســه متر و هشتاد سانتي متر 
قسمت هاي یک و پنج به دیوار اشتراکي با آپارتمان پالک 
دوازده فرعي و قســمت هاي دو و سه به فضاي مشاعي، 
غربا در سه قسمت قسمت دوم شــمال مجاور است به 
طول دو متر و سي سانتي متر و یک متر و سي سانتي متر 

این دو قسمت پنجره و دیواري است به نورگیر مشاعي 
قسمت سوم دیوار اشــتراکي با پالک چهارصد و پنجاه 
شش طول قسمت سوم حد غربي 8/8۰ سانتي متر است 
حقوق ارتفاقي طبق قانون تملک آپارتمانهاســت با قید 
به اینکه حق العبور از پارکینگ و راه پله مشــاعي دارد 
که طبق نظر کارشــناس رســمي پالک فوق به صورت  
آپارتمان واقع در یک مجتمع ده واحدي داراي اسکلت 
فلزي نماي ساختمان سنگ آپارتمان بازسازي شده سالن 
داراي کف پوش دیوارها قسمتي کاغذ دیواري و قسمتي 
سنگ، آشپزخانه اپن اتاق ها داراي کف سرامیک چهار 
چوبها فلزي درب ها داخلي چوبي سیســتم سرمایش 
کولر آبي گرمایش پکیج و بخاري گازي و داراي انشعابات 
شهري مي باشد. ملکي آقاي شهرام نصر آزاداني فرزند 
علي که طبق سند رهني شماره 7۱۱۵ مورخ 9۵/۴/۲3 
تنظیمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره ۲8۱ اصفهان 
در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مي باشــد و طبق اعالم 
بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مي باشد از ساعت 9 الي 
۱۲ روز یکشــنبه مورخ 98/۶/۱۰ در اداره اجراي اسناد 
رســمي اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شرقي 
چهارراه اول شهید صداقتي ابتداي خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مي شود. مزایده ازمبلغ 
پایه مبلغ 9/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نه میلیارد و هفتصد 
میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشــنهادي فروخته میشــود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهي هاي مربوط بــه آب، برق، گاز اعم ازحق 
انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتي که مورد 
مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض 
شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صــورت وجود مازاد وجوه 
پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محــل مازاد به برنده 
مزایده مســترد مي گردد ضمنا این آگهي در یک نوبت 
در روزنامه اخبار اصفهان چاپ اصفهان مورخ 98/۵/۱9 
درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده 
به روز بعد موکول مي گردد. توضیحا جهت شــرکت در 
جلســه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره و طي فیش سپرده در وجه اداره اجراي 
اسناد رســمي بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و 
ارائه اصل فیش واریزي به همراه تقاضاي کتبي و کارت 
شناسایي معتبر الزامي اســت. ضمنا برنده مزایده باید 
مابقي مبلغ خرید را تا پایــان وقت اداري همان روز طي 
فیش مخصوص پرداخت نماید. اداره اجراي اسناد رسمي 

اصفهان شناسه: ۵3۱7۶۶
آگهي مزایده اموال منقول

اجراي احکام حقوقي شــعبه ۱3 اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده اي در خصوص پرونده کالسه 9۶۱33۱ له 
نگار جعفرزاده علیه محمدرضا امیني به قیمومت ملک 
فالحي سیچاني مبني بر مطالبه مبلغ ۱- هدیه یک جلد 
کالم اهلل مجید به مبلغ ۲۰ میلیون ریال ۲- مهرالســنه 
حضرت زهــرا ۲۶۲/۵ ریال و نیم 3- یــک جام آیینه و 
شــمعدان نقره به ارزش ۲۰ میلیون ریال ۴- یک طاقه 
شــال ترمه به مبلغ ۱۰ میلیون ریال ۵- یک میلیارد و 
پانصد میلیون ریال بابت منزل مسکوني ۶- یک میلیارد 
و پانصد میلیون ریال وجه رایج جمهوري اسالمي ایران 
بابت محکوم بــه و هزینه هاي اجرایــي و حق االجراي 

دولتي در تاریــخ 98/۶/۱۱ ســاعت ۱۲ صبح در محل 
اجراي احکام دادگســتري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
۱8 جهت فروش اموال توقیفي که توســط کارشــناس 
رسمي دادگستري به شــرح ذیل ارزیابي شده و نظریه 
وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مي تواننــد ظرف ۵ روز قبل از جلســه 
مزایده به نشــاني اصفهان پارکینگ ارغوانیه نزد حافظ 
اموال )پارکینگ ارغوانیه( مراجعه و از اموال بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشــتن ده درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شــده بانک ملي در وجه اجراي احکام 
حقوقي در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس 
از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت و هزینه 
هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باشد و مابقي ثمن 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزي به 
نفع دولت ضبط خواهد شــد. لیست اموال مورد مزایده: 
۱- مورد مزایده یک دستگاه پراید مشکي رنگ مدل 8۶ 
بنزیني هر محور چهار سیلندر به شماره انتظامي ایران 
۱3-۶۱۵ ق ۲7 به شماره موتور 989۱ و شاسي ۱۰۲۵8 
که داراي اصالت ارکان بوده لیکن شیشــه جلو شکسته 
و گلگیر چپ خوردگي دارد و مضاف بر آن الســتیکها و 
باطري فرسوده است لذا با توجه به وضعیت خودرو قیمت 
پایه کارشناســي ۱9۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال معادل نوزده 
میلیون و پانصد هزار تومــان برآورد و ارزیابي مي گردد. 
دادورز اجراي احکام حقوقي اصفهان شناسه: ۵۴۶893

آگهي
کالســه پرونده: ۱97/97 شــماره دادنامــه: ۱۲۱۵-

97/۱۲/۱۴ تاریخ رسیدگي: 97/۱۱/3۰ مرجع رسیدگي: 
شعبه اول شوراي حل اختالف سمیرم خواهان: علي اکبر 
ارجي کردي به نشاني سمیرم وردشت روستاي حسین 
آباد منزل شخصي خوانده معین پژمان به نشاني مجهول 
المکان خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي 

تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضا قاضي شورا 
ختم رسیدگي را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور 
راي مي نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دادخواست 
علي اکبر ارجي به طرفیت معین پژمان به خواسته مطالبه 
مبلغ سي و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال در وجه یک 
فقره چک به شــماره 9۵۰۲/۲9۱۲۰۶ عهده بانک ملي 
شعبه شهرضا به انضمام خســارات دادرسي و خسارات 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگي مورخه 97/۱۱/3۰ 
و دفاعیات غیرموثر خوانده در جلســه رسیدگي شورا و 
نظر به اینکه اصل سند تجاري در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادر کننده و عدم حضور و ظهور در اشتغال 
ذمه وي دارد و نظر به اینکــه از ناحیه خوانده دلیلي که 
حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با 
توجه به نظریه مشورتي اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 97/۱۱/3۰ و با احراز اشــتغال ذمــه خوانده و 
استصحاب دین و مســتندا به ماده ۱۱ قانون شوراهاي 
حل اختالف و مــواد 3۱۰، 3۱۱ و 3۱3 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱98، ۵۱9 و ۵۲۲ از 
قانون آیین دادرســي مدني حکم به محکومیت خوانده 
و به پرداخت مبلغ ســي و هفت میلیون و هفتصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک تا زمان اجراي حکم بر اساس 
شاخص اعالمي از ناحیه بانک مرکزي و پرداخت چهارصد 
و هفتاد و دو هزار و پانصد ریال هزینه دادرســي  در حق 
خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره غیابي و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه مي 
باشد. )راي صادره حضوري و ظرف مدت بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومي حقوقي سمیرم 
مي باشد.( قاضي شــوراي حل اختالف شعبه اول حوزه 

قضایي سمیرم  شناسه: ۵۵3۴9۰
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پیتر ِمِیر در کتاب »خلق و 
تسلط بر بازارهای جدید«، 
چهار مســیر برای این کار 

ارائه می کند.

  1. خلق محصول جدید 
برای گروهی ناشناخته 

از خریداران
این خطرناک ترین مســیر اســت، زیرا 
محصولی جدید را برای خریداران جدید 
خلق می  کنیــد. هیچ تجربه یا دانشــی 
ندارید؛ کارتان را بر یک لوح ســفید آغاز 
می کنید. اگر مشکل درســتی را هدف 
گرفته باشــید، موفقیت دور نیســت. 
وقتی نِت اسکیپ یک موتور جستجوگر 
جدید خلق کرد، محصــول جدیدی را 
برای خریداران ناشناخته خلق کرده بود، 
زیرا در آن زمان اغلــب مردم از اینترنت 
اســتفاده نمی کردند. آیا افراد کافی به 
 تدریج استفاده از اینترنت را آغاز می کردند 
تا این جستجوگر را به ســود برسانند؟ 
آیا نت اســکیپ محصول مناسبی برای 
جستجوی اینترنت تولید کرده بود؟ پس 
از گذشت سال ها، پاسخ واضح است؛ اما در 
ابتدای کار نت اسکیپ مجبور بود بدون 
اطمینان از نتیجه کار سرمایه گذاری کند.

  2. خلق محصــول جدید برای 
گروهی مشخص از خریداران

مسیر 2 مزیت قابل مالحظه ای نسبت به 
مسیر 1 دارد، زیرا دانش و تجربه ای دارید 
که می توانید بر اساس آن اقدام کنید، به 
خصوص سابقه ای از خریداران دارید که 

مفید اســت. می دانید آن ها اکنون و در 
آینده چه می خواهند.

   3. خلق محصول مشخص برای 
گروهی مشخص از خریداران

شاید این مورد ســاده ترین مسیر به نظر 
برســد اما در واقع بســیار سخت است، 
زیرا برای خلق یک بازار جدید باید همه 
کارهایی که در گذشته انجام داده  اید را 
کنار بگذارید. اغلب، شرکت ها واقعا بازار 
جدیدی خلق نمی کنند؛ بلکه نســخه 
دیگری از بازار موجود ایجاد می کنند که 

در واقع توسعه محصول فعلی است.

  4. خلق محصولی مشخص برای 
گروهی ناشناخته از خریداران

اینجا نیــز مانند مســیر 2 دانش الزم را 
دارید، اما فضایی هم برای نوآوری وجود 
دارد؛ در نتیجه، خطرات کاهش می یابد. 
می دانید که محصول به خریداران قبلی 
فروخته شــده اســت؛ بنابراین شانس 
موفقیت آن در فروش به خریداران جدید 

بیشتر است.
مهم ترین عامل موفقیت در خلق بازارهای 
جدید، پرسش از خریداران است. نباید 
درباره محصوالت سوال کنیم، بلکه باید از 
مشکالت بپرسیم. اگر درباره محصوالت 
بپرسید، مشکل را در قالب آن محصوالت 
مطرح می کنند؛ با این  حال، هدف اصلی 
یافتن ایده هایی بــرای خلق محصوالت 
جدید اســت. اجازه دهیــد خریداران 
شــخصا بهترین راه حل مشکالتشــان 
را توضیــح دهنــد؛ آن راه حل هــا، 
 محصوالت و خدمات جدید را مشخص

 می کنند.

  عوامل کلیدی موفقیت
برای افرادی که بــه دنبال موفقیت های 
آســان هســتند، خلق بازارهای جدید 
استراتژی مناســبی نیست؛ اما بر اساس 
نظر ِمِیر با پیروی از دســتورالعمل های 
زیر می توانید شــانس موفقیت خود را 

افزایش دهید:

    مشتری را محور کار قرار دهید: 

بازارهای مشتری محور نسبت به بازارهای 
فروشنده محور شــانس بسیار بیشتری 
برای موفقیــت دارند، زیــرا خریداران 
معموال می دانند چــه می خواهند… و 

چه نمی خواهند!

   مسیرهای آســان تر را انتخاب 

کنید: اگــر می توانید در مســیر 2 یا 4 
حرکت کنید. کارتان را بر اساس چیزی 
پیش ببرید که از قبــل وجود دارد، مثل 

محصول مشخص یا مشتری مشخص.

   به دنبال هر فرصتی نباشید: هر 
فرصتی شایسته توجه نیست، به خصوص 

اگر تالش هایتان را تضعیف کند.

   تیم های چندتخصصی ایجاد کنید: 
بازار جدید نیازمند یک تخصص خاص 

نیست. باید همه را مشارکت دهید.

  استراتژی اقیانوس آبی
اســتراتژی اقیانوس آبی توسط استادان 
بزرگ دابلیو. چان کیم و رِنِه مابورن مطرح 
شد. بر اســاس آن، اغلب شــرکت ها در 
بخشی از اقیانوس نبرد می کنند که مملو 
از رقبا است و این رقابت خونین آن بخش 
اقیانوس را قرمز کرده است. همه صنایع 
عصر حاضر اقیانوس های قرمز هستند. 
استراتژی بهتر از مبارزه با رقبا این است 
که بازار خودتان را خلق کنید: اقیانوسی 
آبی پیــدا کنید که هیــچ رقیبی در آن 

وجود ندارد.
به این منظور، کیم و مابورن ابزار و مفاهیم 
مختلفی را در کتاب معروف »استراتژی 
اقیانوس آبی« ارائــه می کنند. قلب این 
استراتژی »نوآوری در ارزش« و به  معنی 
»توجه همزمان به ایجاد تمایز و کاهش 

هزینه« اســت. تمایز چیزی اســت که 
مشتری دنبال آن اســت؛ ارزش از نظر 
مشتری، ســودمندی محصول منهای 
قیمت آن است؛ اما شــرکت ها به دنبال 
هزینه کم هســتند؛ از نظر آن ها ارزش 
 برابر بــا قیمت منهــای هزینــه تولید

 است.
نوآوری در ارزش به معنی کاهش هزینه ها 
با حــذف عوامل معمــول رقابت و خلق 
ارزش با ایجاد عوامل غیرمعمول در رقابت 

است.
بــرای مثــال، رقبــای ســنتی کانن 
دســتگاه های فتوکپی بزرگ و بادوامی 
به شرکت های خریدار می فروختند. کانن 
می خواســت خریدارانش را تغییر دهد؛ 
پس تصمیــم گرفت به  جــای تمرکز بر 
خریداران شــرکتی به افرادی که از این 
دستگاه های کپی اســتفاده می کردند 

یعنی کارمندان اداری توجه کند.
ناگهــان، عوامل کلیــدی رقابت تغییر 
کردنــد و صنعــت دســتگاه های کپی 
 رومیزی یا همان اقیانوس آبی درخشان 

متولد شد.

چهار مسیر متفاوت؛

بازارهای جدید خلق کنید

برای خلق یک بازار 
جدید باید همه 
کارهایی که در 

گذشته انجام داده  اید 
را کنار بگذارید. 

اغلب، شرکت ها واقعا 
بازار جدیدی خلق 

نمی کنند.

یک استراتژی خطرناک وجود دارد که شاید پاداش های 
بزرگ به همراه داشته باشد: خلق یک بازار جدید. بهترین راه 
خلق بازار جدید، پیدا کردن مشکل است. بعضی مشکالت 
هیچ راه حلی ندارند. راه حل شما همان بازار جدید است. 
امروزه مینی َون ها جاده ها را پــر کرده اند، اما در زمانی نه 
چندان دور هیچ بازاری برای آن ها وجود نداشت. شرکت 
اتومبیل سازی کرایسلر فهمید که ون های بزرگ و قدیمی 
کم کم محبوبیت خود را از دســت می دهند و باید نسخه 
کوچک تری از آن ها ارائه کند. به  این  ترتیب، بازاری جدید و 

بسیار سودآور متولد شد.

درمان آلزایمر 
به روش 

استارت آپی

یک استارت آپ کالیفرنیایی با 
استفاده از پروتئینی در خون 
جوانان دارویی ابداع کرده که 
طی آزمایش ها از پیشــرفت 
زوال عقل در بیماران مبتال به 

آلزایمر جلوگیری کرد.
به گزارش گــروه وبگردی در 
یک آزمایش کلینیکی پس از 
آنکه بیماران مبتال به آلزایمر 
دارویی دریافت کردند که از 
خون جوانان به دســت آمده 
بود. آن ها به مدت ۶ ماه قدرت 
ذهنی و حافظه خود را حفظ 
کردند. این در حالی است که 
در وضعیت معمول در چنین 
بــازه زمانــی زوال عقل این 

بیماران گسترده تر می شود.
اســتارت آپ کالیفرنیایــی 
از  یکــی   Alkahest
شرکت هایی اســت که امید 
دارد بــا هماهنــگ ســازی 
پروتئین های خــون جوان، 
آلزایمر و بیماری های دیگری 
که با سن مرتبط هستند را از 

بین ببردند.
آزمایش هــا روی حیوانــات 
و در آزمایشــگاه نشــان داد 
ایــن پروتئین هــا می توانند 
عصب هــا  پوشــش های 
را ترمیــم کننــد. اکنــون 
دانشــمندان این شــیوه را 
 روی انســان ها نیز آزمایش

 کرده اند. 
آزمایش هــای اولیه نشــان 
می دهد پــس از درمــان با 
ایــن دارو، قدرت یــادآوری 
مبتالیان بــه آلزایمر بهبود 

یافته است.
طبــق بیانیــه این شــرکت 
آزمایش ها نشــان داد میزان 
زوال عقل بیمــاران مبتال به 
مراحل اولیه آلزایمر ۶ ماه پس 
از دریافت درمان، بسیار کمتر 
از حد پیش بینی شــده بود. 
در برخی موارد نیز پیشرفتی 
 در ایــن بیماری مشــاهده

 نشد.
در این طرح با پرســش هایی 
از بیماران دربــاره یاد آوری 
کلمات، رسم شکل، انجام یک 
محاوره، پیروی از دستورات و 
به یــادآوری اطالعات میزان 
قدرت عقــل و حافظه آن ها 

آزمایش شد.
در کل نتیجــه آزمایش هــا 
نشــان داد پس از این درمان 
میزان تغییرات بسیار اندک 
بوده و در برخــی موارد اصال 
تغییری مشاهده نشده است.

البته در این گزارش هیچ گونه 
جزئیاتی منتشر نشده و تایید 
دارو از سوی ســازمان غذا و 
داوری آمریکا به دلیل ماهیت 
جنجالــی آن نیز مشــخص 

نیست.
این دارو که GRF ۶۰1۹ نام 
دارد با تقطیــر پروتئین های 
پالســمای خون افراد جوان 

تولید می شود.

08
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سرمایه گذاری عربستان در استارت آپ های حوزه بهداشت و سالمت
استارت آپ Babylon، یکی از چندین شرکت تکنولوژی است که به دنبال انقالب در صنعت بهداشت 

و سالمت است.
عربستان سعودی از استارت آپ سالمت Babylon حمایت کرد. به این ترتیب سرمایه گذاری این 

شرکت از 55۰ میلیون دالر به 2 میلیارد دالر رسید.
Babylon، استارت آپ تکنولوژی سالمت انگلیسی است که در یک دور سرمایه گذاری 55۰ میلیون 

دالر جمع کرده بود و حاال مورد حمایت صندوق ذخیره ارزی عربستان سعودی قرار گرفته است.
این شرکت مستقر در لندن روز جمعه اعالم کرد که مجموعه کمک مالی اش به دو میلیارد دالر رسیده است و 

از طریق صندوق سرمایه گذاری آلمان، یک بیمه گر بهداشت و سالمت ایاالت متحده مورد حمایت قرار گرفته است.
این استارت آپ به دلیل همکاری با خدمات ملی سالمت انگلیس شناخته شده است. این شرکت پلت فرمی را اجرا می کند که در آن 

بیماران می توانند از طریق تلفن های هوشمند خود با پزشک مشورت کنند.
سال گذشته متخصصان بهداشت درباره این نرم افزار اعالم کردند که نرم افزار هوش مصنوعی این شرکت می تواند شرایط پزشکی را 

دقیقا مانند پزشک تشخیص دهد.

استارت آپ

جدال حمل و نقل مدرن و سنتی

ورود تاکســی های اینترنتی به صنعت حمل و نقل درون 
شهری، با بحث های زیادی همراه است. بسیاری با آن موافق 
هستند و عده ای معتقدند بازار تاکسی های آنالین باید با نظارت سازمانی سر و 
سامان پیدا کند. جدال میان رانندگان سنتی و استارت آپ ها و بحث در خصوص 
کم و کیف نظارت تنها محدود به ایران نیست. دیگر کشورها هم دوران مشابهی 
را گذراندند تا راهکار حل مشکل را پیدا کنند. در این گزارش راهکارهای آن ها را 

مرور خواهیم کرد.

ریشه نظارت مدرن بر عملکرد تاکسی ها به دوران رکود بزرگ در سال 1۹2۹ در شهرهای 
آمریکا بازمی گردد. در آن زمان رکود اقتصاد جهانی موجب بیکاری شدیدی شده بود. بسیاری 
از کارگرانی که به تازگی بیکار شده بودند به صورت غیرقانونی وارد صنعت تاکسیرانی شده و 
با دور زدن مقررات کیفیت، با خرید و به کارگیری وسایل نقلیه ارزان به عنوان تاکسی، شغل 

رانندگی را انتخاب کردند.
با افزایش بیکاری و کاهش میانگین درآمد مردم، تقاضا برای سفرها با تاکسی به شدت کاهش 
یافت و این در حالی بود که عرضه همچنان باال بود. عدم تطابق میان عرضه و تقاضا موجب نزاع 
میان رانندگان )تاکسی و غیرتاکسی( بر سر کرایه شد و با باالگرفتن جنگی میان شرکت های 

تاکسیرانی موجود، شرکت هایی ظهور کردند که نرخ ها را خارج از قوانین شکسته و به 
مسافرکشی پرداختند، مسافربرانی که به »تاکسی های راهزن« معروف شدند. در سال 
1۹۳4، اکثر رانندگان تاکسی نیویورک که رقابت این شرکت ها را ناعادالنه و غیرقانونی 
می دانستند دست به اعتصابی سراسری زدند. اعتصابی که منجر به آشوبی در صنعت 
تاکسیرانی شد. جنجال سیاستگذاری در خصوص مسافرکش ها منجر به مشمولیت 
تاکسی ها به قانون تجارت درون ایالتی در سال 1۹۳5 شد و به ایالت ها اجازه داد تا بر 
قیمت گذاری نظارت کنند. تقریبا در تمام شهرهای ایاالت متحده بر کرایه و صدور مجوز 
نظارت می کردند و در کنار این موارد کیفیت خدمات نیز از سوی دستگاه ناظر مورد 
بررسی قرار می گرفت. پس از این کش و قوس ها، قانون گذاران به این نتیجه رسیدند 
که بازار تاکسی نیازمند مقرراتی است که هم بر کیفیت، هم بر کمیت و هم بر قیمت 
تاکسی ها نظارت کند. پس از آن QQE به عنوان یک مدل قانون گذاری استاندارد برای 
تاکسیرانی ها در نظر گرفته شد. پس از آمریکا کشورهای دیگر نظیر بریتانیا، نیوزیلند، 
سوئد، ایرلند و ترکیه نیز از چنین مدلی برای قانونگذاری صنعت تاکسی-هم تاکسی های 

خطی و هم آژانس ها- استفاده کردند.

    حضور تاکسی های اینترنتی
با روی کار آمدن تاکسی های اینترنتی مانند اوبر، اوضاع به کلی تغییر کرد. هزینه پایین و 
سهل الوصول بودن این تاکسی ها باعث شد تا محبوبیت آن ها زیاد شود. اما افزایش تقاضا برای 
تاکسی های آنالین، با سقوط شدید بازار تاکسی های سنتی همراه بود. سرعت اشاعه اپ های 
تاکسی آنالین سبب شد قانونگذاران در خصوص چگونگی واکنش به این شرکت ها دچار 
سردرگمی شوند. در اغلب کشورها، واکنش معمول اولیه رگوالتورها ممنوعیت خدمات این 
شرکت ها بود. پیشنهاد دیگری که از سوی مجمع حمل  و نقل بین المللی )ITF( مطرح شد، 
این بود که قانونگذار اطالعات رانندگان و داده های شرکت های تاکسی اینترنتی را در اختیار 
داشته باشد و در موارد تخلف  وارد عمل شود و مجوز رانندگی فرد یا مجوز فعالیت شرکت را 
باطل کند. بسیاری از کشورها توانستند به سرعت با وضع قوانین و سیاست های نظارتی، تعادل 
را در بازار به نحو مناسبی حاکم کنند اما در بسیاری از کشورها نبود قوانین و مقررات مشخص 
در این حوزه، باعث شد تا بســیاری از شرکت های خدمات مسافربری اینترنتی از این خالء 

قانونی سوء استفاده کرده و دست به سودجویی بزنند.
به عنوان مثال با توسعه اپلیکیشن تاکســی اینترنتی Go- Jek در اندونزی، تقاضا برای 
استفاده از این سیستم حمل ونقل نسبتا ارزان به شدت افزایش یافت و هم رانندگان و هم 

مسافران استقبال خوبی از آن کردند اما همین موضوع باعث شد تا بازار تاکسی های خطی 
اندونزی  به شدت کساد شود.

    قوانین نظارتی بر تاکسی های آنالین
در مالزی برای این که یک فرد بتواند به عنوان یک راننده اینترنتی مشغول فعالیت شود عالوه 
بر معاینات پزشکی و نداشتن سوءسابقه، نیاز به اخذ گواهینامه خودروهای عمومی ) که کدی 
متفاوت با گواهینامه معمولی دارد( و بیمه مسافر دارد. همچنین راننده موظف است برچسبی 
بزرگ و مشهود بر خودروی خود بچسباند که نشان دهد این خودرو به عنوان تاکسی اینترنتی 
 )APAD( مشغول به کار است، مجوز کاربری اینترنتی از سازمان حمل و نقل عمومی مالزی

و هزینه ای ۸۰۰ رینگیتی، از دیگر الزامات ورود به بازار کار تاکسی های اینترنتی است.
تایلند در مواجهه با شکایت شــدید رانندگان تاکســی، قانونی را وضع کرد که استفاده از 
خودروهای شخصی را برای حمل مسافر به کلی ممنوع کرد. اما فیلیپین که فعالیت تاکسی های 
اینترنتی را قانونی اعالم کرد، با چالش دیگری مواجه شد. شرکت خدمات حمل و نقل فیلیپین 
نقش نظارتی را برعهده گرفت و به نیت برطرف ساختن مشکالت حمل و نقل به صدور مجوز 
برای تاکسی های اینترنتی پرداخت اما دیری نپایید که مانیل با بحران ترافیکی عجیبی مواجه 
شد. رانندگان خودروهای شخصی برای درآمدزایی بیشتر، در محدوده های پرترافیک مرکزی 
پایتخت فیلیپین مشغول کار شدند و همین موضوع باعث ایجاد ترافیک عجیبی در مانیل شده 
بود. اداره حمل ونقل زمینی سنگاپور )LTA( نهاد قانونگذار در حوزه حمل ونقل این کشور، از 
21 فوریه سال 2۰1۹ طی بیانیه ای اعالم کرد که شرکت های ارائه دهنده خدمات حمل ونقل 
اینترنتی همانند شرکت های تاکسیرانی باید برای مسافربری خود مجوز الزم را اخذ کنند. 
بر اساس این قانون، دیگر رانندگان یک برند تاکسی اینترنتی قادر به فعالیت در برند دیگر 
نخواهند بود و رانندگان باید یک دوره آموزشی 25 ساعته برای اخذ گواهی رانندگی تاکسی 
بگذرانند. البته این چالش ها تنها مختص جنوب شرق آسیا نمی شود و توسعه تاکسی های 
اینترنتی در کشورهای اروپایی نیز با مشکالتی مشابه همراه شده است؛ به عنوان مثال اوبر 
به محض ورود به بازار لندن مشکالت زیادی را هم از نظر حمل ونقل و هم از نظر اجتماعی 
ایجاد کرد. این مشکالت باعث شد تا مجوز فعالیت در اوبر تنها مشروط به اخذ گواهی پزشکی 
رانندگان، داشتن مجوز حرفه ای و پایبندی به مقررات سازمان حمل ونقل باشد. مشکالت و 
ضعف های ساختاری اپلیکیشن درخواست تاکسی اوبر در انگلستان چنان به بحران تبدیل 
شد که مجوز فعالیت آن منوط به حضور کارشناسان این شرکت در دادگاه و ارائه توجیهات 

کافی شده است.

ایرنا
گــــــزارش

مهم ترین عامل موفقیت در 
خلق بازارهای جدید، پرسش 

از خریداران است. نباید درباره 
محصوالت سوال کنیم، بلکه 

باید از مشکالت بپرسیم.
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