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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

درشکه رانی اسب های میدان نقش جهان، جاذبه توریستی یا حیوان آزاری؟   

تردید در صنعت توریسم 

در این ایام عید؛

عروسی ها کم 
نشده؟!

هر ساله قبل از ایام محرم و صفر، 
شب ها خیابان ها پر بود از صدای 
جیغ و بوق و کاروان عروسی هایی 
که ایام ذی الحجه را انتخاب کرده 
بودند برای برگزاری مراسم جشن 
ازدواجشان. اما امسال این صداها 
کمتر به گوش می رسد! چه شده؟ 
مردم متوجه شــده اند باید در 
کارناوال عروســی مراعات بقیه 
شهروندان را بکنند یا عروسی ها 

کمتر شده است؟!
 از وقتی تاالر های دور و نزدیکمان 
یکی یکی کم رونق شدند و برخی 
تعطیل شدند باید می فهمیدیم 
آمار ازدواج و یا حداقل آمار جشن 
گرفتــن برای ازدواج به شــدت 
کاهش یافته است. حاال هم که 
بعد از تاالر ها شاهد بسته شدن  
چند فروشــگاه ها لوازم خانگی  
بزرگ در شهرمان هستیم و اینها 

حاکی از خبرهای خوبی نیست.
از سال 97 تا کنون لوازم خانگی 
بیش از 40 درصد تا 400 درصد 
افزایش قیمت داشــته اســت. 
ماشین ظرفشــویی 2 میلیونی 

شده 14 میلیون! ...        برای حل این معضل باید به حواشی دیگر هم توجه کرد، از جمله مسئله شغل و درآمد افرادی که پیشه آن ها همواره اسب داری و راندن درشکه در میدان بوده است

ف 
شری

د 
حم

س: م
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بازار طال و سکه 98/5/19 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,094,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,180,0004,192,000جدید

2,228,0002,298,000نیم سکه

1,429,0001,499,000ربع سکه

958,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,796,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18414,400406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24552,800543,300 عیار

استاندار:

کارگروه رفع موانع تولید در 
شهرستان های اصفهان فعال 

شوند
 استاندار اصفهان گفت : کارگروه های رفع موانع 
تولید در شهرستان های این استان فعال شوند 

تا مشکالت فرارو برطرف شود.
عباس رضایــی  در نشســت شــورای اداری 
شهرســتان ســمیرم که با حضور مدیران کل 
استانی و شهرستانی در فرمانداری برگزار شد، 
اظهار داشــت: به این کارگروه ها اختیاراتی از 
سوی استان داده می شــود تا بتوانند با سرعت 
و دقت بیشتر کم و کاستی ها و موانع بر سر راه 

تولیدکنندگان را بررسی و مرتفع کنند.
وی اظهارداشت:  مســوولیت این کاگروه ها با 
فرمانداران شهرســتان ها بــوده و آنها موظف 

هستند با همه توان و ظرفیت در این...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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رئیس حــوزه هنری اســتان 
اصفهان ضمن ارائه توضیحاتی 
در خصوص آموزش رشته های 
مختلف هنری در حوزه هنری، 
به تشریح فعالیت های واحدهای 
هنرهــای تجســمی )عکس، 
گرافیک، نگارگری، خوشنویسی، 
کاریکاتور و...(، موسیقی، آفرینش های ادبی، 
هنرهای نمایشــی و تصویری این مجموعه 

پرداخت.
وی از اثرگذاری رشــته های کاریکاتور و طنز، 
تئاتر و ساخت آثار موشن گرافیک برای فضای 
مجازی خبرداد و افزود: حوزه هنری اســتان 
اصفهان در راســتای ارزش ها و اهداف خود به 
تولید آثار فاخرهنری و تربیت هنرمندان ارزشی 

اقدام می کند.
وی با اشاره به اینکه بســیاری از فعالیت های 
هنری حوزه هنری برمبنای نیازسنجی جامعه 
اســت از همکاری های حوزه هنری در بخش 
آموزش با سایر ارگان ها گفت و خاطرنشان کرد: 
تفاوت حوزه هنری با دیگر مؤسســات هنری 
این است که حوزه هنری به دنبال دغدغه های 
فرهنگی و هنری و انجام وظایف خود به عنوان 
یک ســازمان فرهنگی در جامعه است و آنچه 
برای حوزه هنری اولویت دارد آموزش جامعه 

در راستای اهداف متعالی است.
در ادامه امینی مدیرآموزش ذوب آهن اصفهان 
به بیان نیازهای آموزشی خانواده ها در مجموعه 
ذوب آهن اصفهان پرداخت و تصریح کرد: ما 
به دنبال آموزش هــای زیربنایی برای خانواده 
40 هزارنفرهٔ ذوب آهن هستیم و ترکیب هنر 
و آموزش و داشــتن رویکردهــای اثرگذار و 

همچنین بهبود فرهنگ خانواده، زندگی و کار از 
اهداف ما می باشد.

وی اظهار داشــت: قصد داریم با یک ســری 
آموزش های کاربردی آســیب های اجتماعی 
خانواده ها را کاهش دهیم و به ارتقای فرهنگ 
روابط میان همسران و فرزندان بپردازیم و این 

درحالی است که جامعه هدف متنوعی داریم.
امینی با اشاره به اینکه آموزش های مبتنی بر 
گفتار اثرگذاری کمتــری دارند افزود: هدف و 
سیاســت ما بر روی یادگیری مسائل با توجه 
به مقوله های فرهنگی از طریق رسانه ای است 
که مبتنی بر هنر باشد و سبب جلب مخاطب 
شود. وی با تاکید بر اینکه معضالت اجتماعی در 
جامعه از آنجا نشأت می گیرد که هنر با مفهوم 

اصلی خود در جامعه بیان نشده است در حالیکه 
هنر طبع انسان اســت و تنها چیزی است که 
می تواند کاستی ها و خالء ها را پر کند ادامه داد: 
معضل دیگر جامعه ما این است که ابزارهای 
هنری در دســت غیرمتخصصان بوده است 
و موجب از دســت رفتن مخاطب شده است. 
در پایان احمدی فر در خصوص شــیوه های 
مختلف همکاری در بخش های آموزشی و ارائه 
برنامه های متنوع با استفاده از هنرهای مختلف 
پرداخت و امینی خواســتار همــکاری حوزه 
هنری اســتان اصفهان در خصوص برگزاری 
سمی تئاتر، کارگاه، نمایشگاه، ورک شاپ و ... 
همچنین مشارکت در فراخوان همکاری ذوب 

آهن با سایر مؤسسات هنری شد.

نشست همکاری مشترک میان حوزه هنری و ذوب آهن در بخش آموزش برگزار شد

آمیختن علم و عمل

 ما به دنبال 
آموزش های زیربنایی 

برای خانواده 40 
هزارنفره ذوب آهن 

هستیم و ترکیب هنر 
و آموزش و داشتن 

رویکردهای اثرگذار 
و همچنین بهبود 
فرهنگ خانواده، 

زندگی و کار از اهداف 
ما می باشد.

نشست همکاری های مشترک میان حوزه هنری استان اصفهان و مجموعه آموزش ذوب آهن با رویکرد استفاده از زبان و ابزارهای هنری 
در آموزش فرهنگ جامعه، در دفتر ریاست حوزه هنری در ساختمان سعدی برگزار شد.

در این نشســت که با حضور دکتر امینی مدیر آموزش ذوب آهن، دکتر مهدی احمدی فر رئیس حوزه هنری استان اصفهان و همچنین 
مدیران آموزش دو مجموعه برگزار شد پیرامون اهمیت و نقش و جایگاه هنر در آموزش خانواده ها به صورت تفصیلی گفتگو به عمل آمد.

بزرگترین استارت آپ تولید کتاب های الکتورنیکی و صوتی 

کتاب هایی که جان گرفتند
مجید قاسمی چهره اي است که صنعت نشر را با تحولي بزرگ 
روبه رو کرد و با کمک و سرمایه گذاری مهدی فیروزان مدیر شهر 

کتاب مرکزی واژه جدید کتاب الکترونیک را به ادبیات 
فارسی اضافه کرد

»حِس خوِب کتــاب خوندن، براي همــه، همه وقت، 
همه جا«. شاید در کشوري که سرانه مطالعه در آن کمتر 

از نیم ساعت است، این شــعارها و تالش براي ایجاد چنین 
فضایي کمي عجیب به نظر برسد، اما هستند افرادي که....

ایمنا
گـــزارش
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بهره مندی 40 درصدی مردم اردستان از خدمات شبکه فاضالب
مدیر اداره آب و فاضالب شهرستان اردستان گفت: تا کنون فقط 40 درصد مردم اردستان به دلیل گسترش شهر و محدودیت منابع 

از خدمات شبکه فاضالب بهره مند هستند.
سیدعباس شریعت مدار اظهار کرد: خط انتقال فاز اول پروژه فاضالب شهرک 209 اردستان که شامل خیابان های اصلی شهرک بود با هزینه 4 میلیارد 
ریال و طول 1500 متر انجام شده است. وی با بیان اینکه فاز دوم فاضالب این شهرک شامل کوچه های فرعی است، افزود: قطر لوله ای که در این پروژه 

به کار می رود 250 است و به صورت ترانشه و تونلی است. هزینه این قسمت بیش از 6 میلیارد ریال است که از محل اعتبارات سرمایه ای خود اداره است.
مدیر اداره آب و فاضالب شهرستان اردستان با بیان اینکه این پروژه در بازده زمانی سه ماهه به اتمام می رسد گفت: با بهره برداری از این پروژه بیش از 700 خانوار 

این شهرک از خدمات دهی خط انتقال فاضالب بهره مند می شوند. با بهره برداری از این پروژه منابع آبی بسیار خوبی در زیردست انجام می شود.

آگهـى فراخوان تجدید ارزیابى کیفى شماره 970/6011
(شماره 2098001188000021 در سامانه ستاد)

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان 

شــرایط و الزامات ورود به موضوع فراخوانشماره فراخوان
فراخوان

970/6011

ارزیابى توان انجــام طراحى تفصیلى، تامین تجهیزات، 
نصب، تســت و راه اندازى سیســتم کنترل پشتیبان 
 (DCS) براى سیستم کنترل موجود (Conventional)
در پست 400 کیلوولت نیروگاه جنوب اصفهان به روش 

EPC

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکارى با حداقل رتبه 4 نیرو 
و حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى کشور

نحوه دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان هاى ارزیابى کیفى از 
دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات 
تماس «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و 
دریافت گواهى الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 41934-021 ، دفتر ثبت نام 88969737 و 
85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 

 (031-36270820
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 98/05/20 

لغایت ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1398/06/06 
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات 
استعالم ارزیابى کیفى بایستى حداکثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 98/06/24 در 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه  فیزیکى آن در موعد مذکور به 

آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
شرایط فراخوان هاى ارزیابى: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان ها در چهار چوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى 
واجد شرایط براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجراى 
پروژه هاى مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد.

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان شناسه: 561078

ضمنًا مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید. 
www.tavanir.org.ir   http://iets.mporg.ir  
www.setadiran.ir   www.erec.co.ir             

اخبار اصفهان



عروسی ها کم نشده؟!

ادامه از صفحه یک:
... یعنی هفت برابر قیمت و بیش 
از 400 درصــد افزایش قیمت 
داشته است! شــاید بگویید یک 
تازه عروس ماشــین ظرفشویی 
الزم ندارد، اما یخچــال که می 
خواهد ، یک گاز معمولی احتیاج 
نــدارد؟ قابلمه و ظروف آشــپز 
خانه چطور؟تمام موارد ضروری 
 برای تشــکیل یــک زندگی با

 قیمت هــای نجومــی رو به رو 
شده است. کدام خانواده ای توان 
تامین این لوازم ضروری را دارد؟!  
افزایش شدید قیمت لوازم خانگی 
موجب کاهش قدرت خرید مردم 
شده و همین مساله بازار این کاال 
را به رکود فرو برده است؛ هرچند 
این رکود موجــب پایین آمدن 
قیمت لوازم خانگی در هفته های 
اخیر شده اما همچنان قیمت ها 
نسبت به سال گذشته آنقدر باال 
اســت که مردم تا ناچار نشوند، 
اقدام به خرید نمی کنند؛ اما وضع 
بــرای زوج هایی که قرار اســت 
زندگی تشــکیل دهنــد، کامال 
تفاوت دارد و آنهــا مجبورند در 
هر صورت لوازم خانگی خریداری 
کنند. هرچند در طول دهه های 
گذشــته تجمــالت در زندگی 
افزایش یافته اما این روزها حتی 
تهیه یک جهیزیــه و لوازم منزل 
ســاده و جمع و جور هم بسیار 
سخت است. باال بودن هزینه های 
ازدواج در کشور یکی از مهم ترین 
چالش های جوانان در برهه کنونی 
برای تشــکیل زندگی مشترک 
است؛ مسأله ای که در طی همه 
این سال ها به عنوان یک چالش 
جدی مطرح بوده و تشدید سال 
به سال آن باعث شده تا در طی 
ســال های اخیر شــاهد حذف 
خودجوش بسیاری از هزینه های 
مازاد از ســوی خانواده ها برای 
تسهیل ازدواج باشیم اما طی یک 
ســال اخیر و در پی جهش دالر 
و رشد ســطح عمومی قیمت ها، 
مسأله هزینه های ازدواج به یک 
مشکل اساســی تبدیل شده و 
بســیاری از خانواده ها را درگیر 
خود کرده اســت. به طوری که 
بسیاری از زوجین توان زیر یک 
سقف رفتن را ندارند و اگر هم عزم 
خود را برای ایــن کار جزم کنند 
مجبور هستند از بسیاری هزینه 
های ضروری و غیر ضروری خود 
بکاهند. البته باید توجه داشــته 
باشیم که شروع یک زندگی ساده 
و بموقع، بهتر از ازدواج با تاخیر 
و همراه با تجمل گرایی اســت. 
در ماه های ابتدایــی ازدواج، نیاز 
نیست که همه امکانات زندگی 
در حد کمال برای عروس و داماد 
فراهم باشــد اما یــک امکانات 
اولیه از ضروریات تشــکیل یک 
زندگی است شاید بتوان از گرفتن 
عروسی گذشــت و به سادگی از 
بسته شــدن تعداد زیادی تاالر 
و بیکار شــدن کارمندان آن رد 
شد، شاید بتوان از بسیاری لوازم 
خانگی چشم پوشی کرد و توقع 
یک جهیزیه کامل را نداشــت و 
بســته شــدن مغازه های لوازم 
خانگــی را آفتــی دانســت که 
خودشان با گران فروشی و احتکار 
به جان خودشان انداختند) که 
 همیشــه اینطــور نیســت( اما 
نمی توان به زوج های جوان گفت 
فعال دســت نگه دارید و ازدواج 
نکنید تا اوضاع اقتصادی جامعه 
سامان بگیرد! امیدواریم در این 
ایام عید همه ما شــاهد کارناوال 
های شادی برای مراسم ازدواج در 
خیابان ها باشیم تا تلخی های این 
نوشــته را به فراموشی بسپاریم. 

»عید قربان مبارک«

اقتصاد استان
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عملیات طرح ملی خودکفایی بذر کشور در دانشگاه مبارکه آغاز شد 
مراسم کلنگ زنی طرح ملی خودکفایی بذر کشور با حضور محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی در واحد مبارکه - مجلسی برگزار شــد.در این مراسم، کلنگ طرح ملی خودکفایی بذر کشور در 
زمینی به مســاحت ۳0 هکتار شــامل ۲0 هکتار زمین گلخانه ای و ۱0 هکتار فضای باز برای تولید بذر 
هیبرید صیفی جات از جمله خیار، گوجه فرهنگی، فلفل، ملون، خربزه، هندوانه، پیاز و دانه های روغنی 

)گلخانه ای و فضای باز( به زمین زده شد.این طرح عالوه بر جلوگیری از خروج ساالنه ۳00 میلیارد تومان ارز 
از کشور و کمک به خودکفایی در تولید بذر هیبرید صیفی جات در هر هکتار، به صورت مستقیم برای ۵0 نفر و 

غیرمستقیم برای ۲00 نفر اشتغال زایی ایجاد خواهد کرد.این اولین طرح جهادی دانشگاه آزاد اسالمی است که در 
سال »رونق تولید« به صورت ملی در یکی از استان های مرکزی کشور به مرحله اجرا رسیده است.در این مراسم حجت االسالم 

والمسلمین سیدمهدی موسوی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر مبارکه، روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری، 
حمید عصارزادگان، فرماندار شهرستان مبارکه، زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، سعید آزادیان، دستیار ویژه 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، احمد آذین، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان،  محمد گلناری، عباسی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مبارکه و سایر مسئوالن شهری و مدیران دانشگاهی حضور داشتند. 

اجرای طرح نذر کار فرهنگی در محالت منطقه ۸
مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان گفت: طرح نذر خیر کار فرهنگی در فرهنگسراهای محالت این 

منطقه اجرا می شود.
سیدرسول هاشمیان اظهار کرد: تمام مراکز منطقه هشت شــهرداری اصفهان باید حداکثر استفاده از 

ظرفیت های مراکز و ارگان های مستقر در منطقه را داشته باشند.
 وی با تاکید بر صرفه جویی در مباحث مالی و استفاده از انرژی در مراکز فرهنگی، افزود: ایجاد فضایی برای 

حضور جوانان و نوجوانان در مراکز فرهنگی همراه با رویکرد اخالق محوری به خصوص در کالس های ورزشی 
و هنری در کنار آموزش در این مراکز بسیار ضروری است.

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با اشاره به استقرار شبکه بهداشت و درمان در این منطقه تصریح کرد: در کنار همکاری 
و هماهنگی به صورت موازی با شبکه بهداشت، بهزیستی و ارگان های اجتماعی باید از تمامی ظرفیت های تاریخی تفریحی و هیئات 

مذهبی و مساجد منطقه استفاده کرد.  وی با اشاره به شناسایی ظرفیت انسانی و اجتماعی محالت افزود: متخصصان حرفه های اصناف مختلف  
شامل معلمان، پزشکان متخصصان اصحاب رسانه و سایر اقشار فرهنگی می توانند با برگزاری دوره های آموزشی به صورت رایگان در مراکز 

فرهنگی و یا ارائه خدمات در حوزه تخصص خود در محالت به خصوص محالت کم برخوردار به نذر خیر کار فرهنگی بپردازند.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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طراحی ها باید به گونه ای 
انجام شود که اگر 

تفریحی در میدان ایجاد 
می شود، با تاریخ و هویت 

میدان بی ربط نباشد و 
آزاری به حیوان و حیثیت 

شهر وارد نکند.

درشکه رانی اسب های میدان نقش جهان، جاذبه توریستی یا حیوان آزاری؟   

تردید در صنعت توریسم 
وجود اسب های میدان نقش جهان برای درشکه رانی و شرایط 
بد نگهداری از این اسب ها انتقادات بسیاری را بر انگیخته است.
چند روز پیش بیهوشی یک راس اسب در اثر گرمای بیش از حد 
تابستانی در میدان نقش جهان اصفهان که یک جاذبه توریستی 
جهانی به حساب می آید، سر و صدا و انتقاد فعاالن محیط زیست 
را بلند کرد. سال های زیادی است که شاهد تالش های مردمی 
و سازمان های شکل گرفته ازحامیان طبیعت، به جهت تالش 

حداکثری برای یادآوری و احیای حقوق حیوانات هستیم. 
سال گذشته نیز، عده ای از این فعاالن، برای یادآوری سختی های 
وارد بر اسب های میدان نقش جهان، دســت به کار شدند و 
اقداماتی برای جمع آوری این موضوع در حاشیه میدان انجام 

دادند.

ایسنا
گـــزارش
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     برای حل این معضل باید به حواشی دیگر هم توجه کرد، از جمله مسئله شغل و درآمد افرادی که پیشه آن ها همواره اسب داری و راندن درشکه در میدان بوده است

استاندار:

کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان های 
اصفهان فعال شوند

 اســتاندار اصفهان گفت : کارگروه های رفع 
موانع تولید در شهرستان های این استان فعال 

شوند تا مشکالت فرارو برطرف شود.

عباس رضایی  در نشست شورای اداری شهرستان سمیرم که با حضور مدیران 
کل استانی و شهرستانی در فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: به این کارگروه 
ها اختیاراتی از سوی استان داده می شود تا بتوانند با سرعت و دقت بیشتر کم و 

کاستی ها و موانع بر سر راه تولیدکنندگان را بررسی و مرتفع کنند.
وی اظهارداشت:  مسوولیت این کاگروه ها با فرمانداران شهرستان ها بوده و آنها 
موظف هستند با همه توان و ظرفیت در این مسیر تالش کنند تا تحقق شعار 

سال را به بهترین شکل ممکن شاهد باشیم.
وی بسته های تشویقی و حمایتی طرح شــده در شورای گفت و گوی استان 
را امکان و راهکار دیگر کمک به تولیدکنندگان برشــمرد و افزود: بسته های 
حمایتی تامین اجتماعی  و مالیات دو شاخص مهم بررسی شده و تاثیرگذار در 

این مورد تشویقی است.
استاندار اصفهان تاکید کرد: برخی بسته ها زمان و محدوده اجرا دارند که باید به 
آنها توجه شود بنابراین اطالع رسانی به موقع و وسیع می تواند در این خصوص 
کمک کننده خوبی باشد. رضایی در ادامه به مالقات های امروز خود با جمعی از 
مردم سمیرم اشاره  و اضافه کرد : حدود ۱۳0 نفر موفق شدند از نزدیک و بدون 

واسطه، مسایل خود را در فرمانداری مطرح کنند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از موارد عنوان شده در مالقات های امروز نیازمند 
بررسی در کمیته ها و کارگروه های تخصصی خودشان دارند که بعنوان مثال 
موضوع مرتبط با عشایر باید در کارگروهی با محوریت همین موضوع بررسی 
شود. رضایی ادامه داد: برخی خواسته ها باید از مسیر قانونی اما همراه با تعامل 
بین بخشی سازمان ها و اداره های دولتی انجام شود تا بهتر و زودتر به نتیجه 
برسند. وی از مدیران کل استانی هم خواست دست مدیران شهرستان های خود 
را برای کار و اقدام به هنگام همراه با سرعت و دقت کافی باز بگذارند و مسیر را 

برای انجام بهتر امور مردم هموار کنند.
وی درباره بحث های مطرح شده در خصوص صنعتی یا کشاورزی دیدن یک 
منطقه اظهار داشت: صادقانه باید بپذیریم برای منطقه ای مانند سمیرم که آب 
و خاک و هوای مطبوعی دارد طرح مسایل صنعتی به شکل گسترده درست 
نیست. به اعتقاد استاندار اصفهان در دولت یازدهم، آنچه باید مورد توجه قرار 
گیرد دیدگاه منطقه ای است که برای شهرستانی مانند سمیرم با این ظرفیت 
خوب کشاورزی و گردشگری باید به مسایلی همچون توسعه کشت های گلخانه 

ای، دارویی و صنایع تبدیلی توجه کرد.
وی تصریح کرد: وظیفه استانداری هماهنگی، سیاست گذاری، پیگیری و نظارت 
است و مجری انجام کار نیست اما به دقت موارد را دنبال می کنیم تا به نتیجه 
برسیم و مردم را نیز در جریان کارها قرار خواهیم داد. مقام ارشد دولت در استان 
اصفهان اشاره ای نیز به طرح چند موضوع و کار پروژه ای همزمان و سنگین 
بعنوان درخواست های شهرستانی داشت و گفت: بهترین روش کار این است 
که بجای شروع چندین طرح کوچک و بزرگ با یکدیگر، یکی دو طرح را آغاز 

کرده و تکمیل کنیم و بعد به سراغ سایر طرح ها برویم.

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

سپهر سلیمی-یک فعال 
محیط زیستو حامی حقوق 
حیوانات، بعد از حادثه ای 
که ظهر تابستان۱0مرداد 
مــاه، برای یک اســب در 
میدان نقش جهــان رخ 
داد، بــه خبرنگار ایســنا 
گفت: سال گذشته کمپینی برای نجات 
این اسب ها ایجاد شد که متأسفانه به بار 
ننشســت و با مخالفت عده ای، اسب ها 

همچنان در میدان ماندند.
کوروش محمدی- رئیس کمیسیون امور 
اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی 
شــهر اصفهان نیز در گفت گو با خبرنگار 
ایسنا ضمن تائید این ادعای سلیمی گفت: 
وضعیت اسب های میدان، قبال هم باعث 
ناراحتی شــده بود و اقداماتی برای پایان 
بخشیدن به حضور اسب ها در میدان انجام 
شد، اما دغدغه شــغل اسب داران یکی از 

موانع عملیاتی شدن این اقدامات بود.
وی اظهار کرد: برای حل این معضل باید 
به حواشی دیگر هم توجه کرد، از جمله 
مسئله شــغل و درآمد افرادی که پیشه 
آن ها همواره اسب داری و راندن درشکه در 

میدان بوده است.
ســلیمی و دیگر حامیان محیط زیست 
اصفهان، همچنان معتقدند؛ فعالیت در 
گرمترین و سردترین ساعات روز و اساسا 

با توجه به غیرضروری بودن اســتفاده از 
اسب برای کشیدن درشــکه ها و حضور 
این حیوانات در میدان، بر خالف حقوق 

حیوانات و به نوعی حیوان آزاری است.
جعفری زند- باستان شــناس و نویسنده 
کتاب »اصفهان پیش از اسالم« گفت: در 
هیچ دوران تاریخی در میدان نقش جهان، 
اسب با درشکه وجود نداشته است و از دهه 
۵0 شاهد حضور این درشکه ها در میدان 
هســتیم، بنابراین این کار به هیچ وجه 
اصالت تاریخی ندارد و من درآوردی است 
و از نظر زیبایی شناسی هم وصله ای ناجور 

برای میدان است.
یکی از کاربری های نقل شده برای میدان 
نقش جهان، اجرای بازی های چوگان در 
مقابل شاهنشــین کاخ عالی قاپو است و 
به گفته وی؛ اگر چوگان در میدان نقش 
جهان بازی می شد به هویت میدان نزدیک 
بوده و البته این بازی با شــکنجه حیوان 
همراه نبوده که اسب ها از اول صبح تا آخر 

شب در سرما و گرما بدوند.
جعفری زند افزود: ممنوعیت های ساخت 
و ساز موجود در میدان نقش جهان، ایجاد 
جان پناه، ســایه بان و ســازه هایی نظیر 
این ها را در میدان مقدور و معقول جلوه 
نمی دهد، بنابراین بهتریــن کار، حذف 

اسب های درشکه از میدان نقش جهان به 
نظر می رسد.

بنابر اطالعات این باستان شناس؛ در ایتالیا 
میدان باستانی ارابه رانی وجود دارد، ولی 
این میدان بازســازی و احیا نشده، زیرا 
متولیان فرهنگی این کشور متوجه شدند 
که این اقدام صحه گذاری بر حیوان آزاری 
اســت و باعث زیر ســوال رفتن فرهنگ 
گذشــته آن ها و آبروریزی کشورشــان 

می شود.
وی ادامه داد: هر توریستی، بعد از مالحظه 
شرایط کنونی میدان، از من می پرسد که 
آیا همیشه اسب درشکه در میدان وجود 
داشته؟ توجیه این توریست ها که از بازی 
چوگان شنیده اند و امروز در میدان چیز 

دیگری را می بینند کار دشواری است.
جعفری زند افزود: در مسابقات چوگان، 
اسب ها چند ساعتی مسابقه می دادند و 
پس از آن بهترین شرایط در اختیارشان 
بود، امروز هم در بعضی مناسبت ها بازی 
چوگان در میدان اجرا می شود و طراحی ها 
باید به گونه ای انجام شود که اگر تفریحی 
در میدان ایجاد می شود، با تاریخ و هویت 
میدان بی ربط نباشد و آزاری به حیوان و 

حیثیت شهر وارد نکند.
اکثرا شــاهد هســتیم که اســب ها از 

صبــح زود تــا دیرهنــگام، در میدان 
هستند و ضمن این که ســرما و گرمای 
محیــط را بی هیــچ تدبیــری تحمل و 
درشکه های ســنگین را حمل می کنند، 
 خــوراک و آب محــدودی در اختیــار

 دارند.
این شــرایط، باعث کهولــت زود هنگام 
اســب ها و کاهش ســن آن ها می شود، 
همچنین دیده ها و شــنیده ها حاکی از 
آن است که آسیب دیدگی این اسب ها به 
درستی مورد رسیدگی قرار نمی گیرند و 
آن ها »برده وار« به فعالیت خود در میدان 

ادامه می دهند.
یک چاره اندیشی ســطحی، در رفع این 
مشــکل، جایگزینی دوچرخــه و ابزار 
فیزیکی پدالی اســت، که به جهت ایجاد 
اشــتغال مدیریت و کرایــه دادن آن ها 
می تواند بــازار کار اســب داران کنونی 
را هم حفظ و تضمین کنــد، اما چیزی 
که محرز و رســیدگی به آن در شــرایط 
کنونی واجب احساس می شود، حذف و 
رسیدگی سریع متولیان به »اسب های 
بیگانه بــا هویت میــدان نقش جهان« 
بنابر ضــرورت محیط زیســتی و حفظ 
 حیثیــت ایــن میــراث جهانــی ثبت

 شده است .

آگهي حصروراثت
آقاي احمدرضا کاکلي به شماره شناسنامه ۳4 به شــرح دادخواست به کالسه 7۳8 
از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بمانعلي کاکلي بشناسنامه ۳۳ در تاریخ 98/۱/۲۳ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- عشرت عابدنژاد جوشقاني فرزند 
عباسعلي ش ش 8۳ همســر متوفي ۲- مهدي کاکلي فرزند بمانعلي ش ش ۳۱۵9، 
۳- محمدرضا کاکلي فرزند بمانعلي ش ش ۳۲، 4- احمدرضا کاکلي فرزند بمانعلي ش 
ش ۳4، ۵- علي عباس کاکلي فرزند بمانعلي ش ش ۲۵ فرزندان متوفي و الغیر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي  مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي/متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. قاضي شعبه ششم شوراي حل 

اختالف کاشانشناسه: ۵608۵6
آگهي حصروراثت

آقاي علي محمد جهرمي به شماره شناسنامه 4789۳ به شرح دادخواست به کالسه 
7۳6 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود جهرمي بشناسنامه ۳۳۵ در تاریخ 98/۵/4 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- علي محمد جهرمي فرزند محمود 
ش ش 4789۳، ۲- نرگس سادات تهامي فرزند حسن اقا ش ش ۲9۵7 همسر، ۳- علي 
رضا جهرمي فرزند محمود ش ش 7894، 4- نگین جهرمي فرزند محمود ش ش ۱499، 
۵- نسیم جهرمي فرزند محمود ش ش 69۳ فرزندان.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي  مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي/متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهي صادر خواهد شد. قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشانشناسه: ۵608۵۵

آگهي فقدان سند مالکیت
شــماره: ۵۵700-98/۵/۱6 آقاي علیرضا فضائلي باستناد دو برگ استشهاد محلي 
وارده به شــماره ۵۵700-۱۳98/4/۳0 که هویت و امضائ شهود رسما گواهي شده 
مدعي است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان به مساحت 7۳/۵۱ مترمربع پالک 
۱۵/۵0۲4/۱7۵۳۵ اصلي واقع در طبقه دو بانضمام پارکینگ قطعه ۳ به مساحت ۱۱/۵0 
مترمربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه مشاعي و مشاعات بخش دو حوزه 
ثبتي کاشان که در صفحه ۲8۱ دفتر 7۲۵ امالک ذیل ثبت ۱۲0۳۱۱ به نامش ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثاث کشي مفقود شده است چون درخواست 
صدور سند مالکیت المثني نموده طبق تبصره ۱ ماده ۱۲0 اصالحي آیین نامه قانون ثبت 
آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم 
خواهد شد. ضمنا پالک برابر سند شماره ۲۵7۱۱-۱۳9۱/9/۲9 دفترخانه ۲۱ کاشان 
در رهن بانک مسکن مرکزي مي باشد. تاریخ انتشار: 98/۵/۲0 رئیس اداره ثبت و امالک 

اسناد کاشان شناسه: ۵60874
آگهي ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: ۱۳980400۲۱۲6000۳۵4/۱ شماره بایگاني پرونده: 9800408 
شماره ابالغیه: ۱۳980۵۱0۲۱۲600۱۵۱۳ بدینوسیله به آقاي سیدمهدي مسعودي 
فرزند جواد متولد ۱۳۲۵/۵/۱ و شــماره ملي ۱۲6۲7774۲9 و شــماره شناسنامه 

۱0۱۲۵ به عنوان ضامن فاقد نشاني ابالغ مي گردد که برابر سند ازدواج ۱79۱ مورخه 
۱۳74/۱0/۱ دفترخانه ازدواج شماره ۳۳ کاشان بابت ضمانت مهریه بین شما و خانم 
الهام سلمان طاهري مبلغ سي و چهار میلیون و پانصد هزار ریال که تاکنون به نرخ روز 
محاسبه نشده بدهکار مي باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجراییه نموده پس از تشریفات قانوني اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح 
مي باشد لذا طبق ماده ۱8/۱9 آیین نامه اجرایي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد 
از تاریخ انتشار این آگهي که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
چاپ و درج و منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهي دیگري عملیات اجرایي طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان شناسه: ۵60870
آگهي مزایده

اجراي احکام شعبه ۱7 مدني اصفهان در نظر دارد مزایده اي با مشخصات زیر برگزار 
نماید. پرونده کالسه 97۱۱7۵ محکوم له: رسول گل شیري اصفهاني محکوم علیه: سید 
محسن نجاتي محمدآبادي، مورد مزایده: فروش ۳/۱89 حبه از ۳6 حبه از 7۲ حبه حبه 
پالک ثبتي ۱۵۱90/۱98۵ بخش ۵ به خاطر بدهي ۱/۱۳4/۵۵4/000 ریالي در حق 
محکوم له: 4۳/89۲/000 ریالي نیم عشــر دولتي که جمعا ۱/۱78/446/78۱ ریالي 
مي شود. اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسي: در خصوص ارزیابي پالک ثبتي 
۱۵۱90/۱98۵ واقع در بخش ۵ استان اصفهان به آدرس اصفهان خیابان دشتستان 
کوي خوشــاب بن بســت میالد پالک 8۵ گزارش کارشناســي با توجه به معاینات 
انجام شده و مالحظه فتوکپي اســناد و مدارک ارائه شده به شرح ذیل مي باشد. الف: 
مشخصات پالک ثبتي ۱۵۱90/۱98۵ و به مساحت تقریبي ۱68 مترمربع پالک ثبتي 
۱۵۱90/۱98۵ عبارت است از یک قطعه زمین به مساحت ۱68  مترمربع که در آن 
ساختمان دو طبقه داراي ۳ واحد آپارتمان مسکوني یک عدد در طبقه منهاي شصت 
و د واحد در طبقه هاي اول و دوم احداث گردیده است. بر اساس مدارک موجود سند 
چاپي شماره 0470۳۵6/ ب 8۵ دو دانگ مشاع از ششدانگ مورد نظر در مالکیت آقاي 
سیدمحسن نجاتي محمدآبادي فرزند سید عباس بوده و الباقي در مالکیت غیر مي باشد. 
تصویر هوایي در شکل زیر نمایش داده شده است. ب: وضعیت موجود پالک ثبتي: بر 
اساس بررسیهاي انجام شده پالک ثبتي مورد نظر یک قطعه زمین مي باشد که داخل 
آن ساختمان دو طبقه داراي ۳ واحد مسکوني به متراژ ساخت مجموعه 440 مترمربع 
احداث شده است امکان استقرار ۳ دستگاه خودرو بدون ایجاد مزاحمت در پارکینگ 
وجود داشته و همچنین یک عدد سالن در زیرزمین قرار گرفته است. قدمت ساختمان 
در حدود ۱6 سال مي باشد. سیستم کولر آبي و گرمایشــي بخاري گازي مي باشد. 
داراي سرویس بهداشتي ایراني آشپزخانه اپن با کابینت فلزي کف واحدها موزاییک و 
دربهاي داخل واحدها چوبي هستن ساختمان فاقد پایان کار از شهرداري است. داراي 
انشعاب برق تفکیک شده و آب و گاز مشترک مي باشد. ج: نظریه کارشناسي: ارزش روز 
ششدانگ عرصه و اعیان پالک به شماره ثبتي ۱۵۱90/۱98۵ با توجه به جمیع جهات 
موثر در قیمت مبلغ ۲6/600/000/000 ریال معادل دو میلیارد و ششــصد و شصت 
میلیون تومان اعالم مي گردد. شایان ذکر است بدهي هاي ملک با ارگان هاي دولتي 
مثل شهرداري، اداره گاز برق و ... در قیمت لحاظ نشده است. تذکر: ارزیابي انجام گرفته 
بر اساس ارائه شده و وضعیت موجود صورت گرفته است در صورت هر گونه تغییر در 
وضعیت موجود کاربري، میزان اصالحي و ... پالک ثبتي فوق، ارزیابي مجدد الزم است. 
ضمنا طبق گزارش ۱409/98 کالنتري دادگستري اصفهان ملک در تصرف طبقه اول 
سیدحسین نجاتي همکف رسول نجاتي طبقه دوم سیدمحسن نجاتي مي باشد. زمان: 
98/6/۱۳ ســاعت 9 صبح، مکان: خیابان جي، خیابان شهداي ستار، مجتمع قضایي 

شهید بهشتي، طبقه دوم شــعبه ۱7 اجراي احکام مدني. طالبین خرید مي توانند ۵ 
روز قبل از مزایده ضمن هماهنگي با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن ده درصد 
ارزش اموال به شماره حساب ۲۱7۱۲90۲۱0008 بانک ملي دادگستري اصفهان و 
ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مي شود 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اجراي احکام شعبه ۱7 مدني 

اصفهان شناسه: ۵۵8674
آگهي مزایده

ریاست محترم اجراي احکام شعبه ۱7 مدني اصفهان در نظر دارد مزایده اي با مشخصات 
زیر برگزار نماید. پرونده کالســه 980۱۱4 ج ۱7 محکوم له سعید سرجویي محکوم 
علیه: ۱- زهره سرجویي ۲- زهرا سرجویي ۳- مهناز سرجویي مورد مزایده طبق نظریه 
کارشــناس، محل وقوع ملک واقع در اصفهان خیابان جي خیابان شهروند کوچه باغ 
جنتي بن بست چمران پالک ۲6 بازدید که مراتب به شرح ذیل بعرض مي رسد: ملک 
مورد بازدید یک باب منزل مسکوني دو طبقه با مساحت تقریبي هشتاد و پنج مترمربع 
عرصه و یکصد و بیست متر اعیان که طبقه فوقاني نوساز با سرویس آشپزخانه )ام دي اف( 
و هر دو واحد سیستم سرمایشي کولر و گرمایشي گاز، کف سرامیک، حمام و آشپزخانه 
سرویس کاشي سرامیک و نماي واحد مسکوني آجرنما و فاقد سند مالکیت رسمي مي 
باشد. با عنایت به مراتب صدرالذکر و با در نظر گرفتن جمیع امتیازات و خصوصیات ملک، 
در صورت عدم تعارض ملک موصوف به ارزش سه میلیارد و سیصد میلیون ریال معادل 
سیصد و سي میلیون تومان ارزیابي مي گردد. ضمنا طبق گزارش ۱046/98 مورخه 
98/۳/۲۳ دادگستري اصفهان ملک در تصرف محمد درودي و همسرش خانم زهره 
سرجویي مي باشد. زمان: 98/6/۱4 ساعت 9، مکان: خیابان جي خیابان شهداي ستار 
مجتمع قضایي شهید بهشتي طبقه دوم شعبه ۱7 اجراي احکام مدني، طالبین خرید 
مي توانند ۵ روز قبل از مزایده ضمن هماهنگي با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 
ده درصد ارزش اموال به شماره حساب ۲۱7۱۲90۲۱0008 بانک ملي دادگستري 
اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند مزایده از قیمت پایه شروع 
مي شود پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده مي باشد. اجراي احکام شعبه ۱7 

مدني اصفهان شناسه: ۵۵8۵70
آگهي فقدان سند مالکیت

شماره: 98۱7040۳۱9۵8۵۳0-۱۳98/۵/۳ نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک 
باب خانه پالک ثبتي شماره ۵۵۵9 فرعي از یک اصلي واقع در بخش یک ثبتي سمیرم که 
در دفتر امالک 40 صفحه ۱۳9 ذیل ثبت ۳777 بنام صدیقه سامي فرزند اسداله ثبت و 
سند صادر گردیده است. سپس به موجب سند ۱۲۱۳۱8 مورخ ۱۳76/4/۲9 دفتر شش 
سمیرم بنام ذبیح اله سامي فرزند حمزه انتقال قطعي گردیده است که نامبرده با ارائه 
درخواست کتبي به شماره وارده 98۱7040۳۱9۵8۵۳0 مورخه ۱۳98/۵/۳ به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلي که امضاء شهود به گواهي دفترخانه ۳۵4 سمیرم رسیده است 
مدعي است که سند مالکیت آن به علت سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثني سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد ماده ۱۲0 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشار این آگهي ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد 

شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم  شناسه: ۵۵۳689

آگهي حصروراثت
آقاي نصراله شمس قارنه به شماره شناسنامه ۱۲8۳۵8۳007 به شرح دادخواست به 
کالسه 98/۲08 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد شمس قارنه بشناسنامه ۱۲9۳۵۵۱۱۳9 در تاریخ ۱۳98/۲/۲8 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱- نصراله شمس قارنه ش ش ۱۲8۳۵8۳070پدر ۲- عذرا عنایتي شاکرمي ش ش 
۱۲9۱870۵۳9 مادر متوفي ۳- مینا توکلي مهــدي آبادي ش ش ۱۲9۳۵۵06۱۲ 
همسر متوفي 4- آوا شمس قارنه ش ش ۱۲7774۳49۵ فرزند متوفي و بجز نامبردگان 
ورثه دیگري ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 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 شناسه: ۵۵9068
آگهي حصروراثت

آقاي مرضیه عرب جعفري محمدآبادي به شماره شناسنامه ۵6400۱8۱00 به شرح 
دادخواست به کالسه 98/۲06 از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فاطمه عرب جعفري بشناسنامه 6609۱۳9۳69 در 
تاریخ ۱۳97/6/۲8 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: ۱- حسن عرب جعفري محمدآبادي ش ش ۲۵6۱ همسر ۲- مجتبي 
عرب جعفري محمدآبــادي ش ش ۵6400۵6۵84 فرزند ۳- مــراد عرب جعفري 
محمدآبادي ش ش ۵6400۳۵897 فرزند 4- مهدي عرب جعفري محمدآبادي ش 
ش ۱۲7078۱47۲ فرزند ۵- محمد عرب جعفري محمدآبادي ش ش ۵649947708 
فرزند 6- حسین عرب جعفري محمدآبادي ش ش ۵64969۲۲۲۱  فرزند 7- علي 
عرب جعفري محمدآبــادي ش ش ۵64969۲۲۳8 فرزند 8- مرضیه عرب جعفري 
محمدآبادي ش ش ۵6400۱8۱00 فرزند 9- زهرا عرب جعفري محمدآبادي ش ش 
۵64994۵4۱۱ فرزند ۱0- ملیحه عرب جعفري محمدآبادي ش ش ۱۲884۵0۱۲۵ 
فرزند ۱۱- بتول عرب جعفري محمدآبادي ش ش ۵6497۲084۳ فرزند ۱۲- خدیجه 
عرب جعفري محمدآبادي ش ش ۵6497۱4۳۳9 فرزند ۱۳- صدیقه عرب جعفري 
محمدآبادي ش ش ۵6497040۱۵ فرزند ۱4- معصومه عرب جعفري محمدآبادي 
ش ش ۵649697094 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 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 شناسه: ۵۵9066
آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان برخوار

بدینوسیله به استحضار مي رساند که با توجه به دادخواست آقاي رضا ارشادي فارساني 
به طرفیت آقاي ۱-مرتضي شیرعلي ۲- سهراب جانقربان  به خواسته مطالبه به این 
شعبه تسلیم نموده است که به کالســه 98-۲90 ثبت و براي روز 98/6/۱۳ ساعت 
۱7/4۵ وقت رسیدگي تعیین شده اســت ، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان مي 
باشد . لذا حسب ماده 7۳ قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت چاپ در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنشار طبع و نشر مي شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل مي آید 
جهت دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق 
نیز جهت رسیدگي حاضر شود. در صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ شده 
محسوب و شورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدا نیازي به آگهي باشد فقط یک 
نوبت درج و مدت آن ده روز است. مدیر دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان 

برخوار شناسه : ۵60۵0۲



پرده کعبه تعویض شد
پرده خانه خدا همزمان با آغاز مناسک 

حج، تعویض شد.
مراســم تعویض پرده خانه خدا صبح 
دیــروز )۱۹ مردادمــاه برابــر با نهم 
ذی الحجه به تقویم عربستان( با حضور 
مقامات مکه و مســجدالحرام برگزار 
شد. پیش از آن، کعبه با گالب ایرانی 

شست وشو شد.
این مراسم هر سال با خروج زائران از 
شهر مکه در آستانه عید قربان، برگزار 
می شــود. پرده کعبه از حریر طبیعی 
خالص است، ۱۴ متر ارتفاع دارد و از ۵ 
قطعه تشکیل شده. پرده سیاهی که از 
بیرون دیده می شود آستری دارد که از 
ابریشم طالیی رنگ تولید شده است.

تعویض پرده کعبه هر ســال با حضور 
مقامات مکه و با اجرای مراسم خاصی، 
انجام و پرده قدیمی به انباری فرستاده 
می شــود که البته هر ســال قطعاتی 
از آن ها توســط مقامات ســعودی به 
سران سایر کشــورها به عنوان هدیه، 

اهدا می شود.
این پرده هر ســال در موسم حج و در 
روز نهم ذی الحجه همزمان با خروج 
حاجیان از مکه و حضور در سرزمین 
عرفات و یک روز پیش از عید قربان، 
تعویض و پــرده قدیمی بــه انباری 
فرستاده می شــود که البته هر سال 
قطعاتی از آنها توسط مقامات سعودی 
به سران سایر کشورها به عنوان هدیه، 

اهدا می شود.

وجود همین تاریخ کهن، 
اصفهان را به یکی از شهر 
های گردشــگری کشور 
بدل ساخته و همه روزه 
و در تمــام ایام ســال، 
مســافران و گردشگران 
داخلی و خارجی بسیاری 
به این شهر ســفر می کنند. حضور 
گردشگران بســیار در اصفهان باعث 
رونــق صنعت هتل داری این شــهر 
نیز بوده اســت تا جایی که با نگاهی 
به لیست هتل های این شهر، میتوان 
فراوانی این مجموعه های اقامتی را 

در این شهر مشاهده کرد.
با شــکوفایی اقتصاد ایــران در عصر 
صفوی، ســاختن بناهــای عظیم و 
سودمند همچون بازار، مدرسه، پل، 
سد، آب انبار، مســجد و برج کبوتر 
رواج یافت، اما شاخص ترین بناهای 
آن دوره مجموعه کاروانسراهاست. از 
کاروانسراها عالوه بر اقامت کاروانیان 
و بازرگانان، به عنــوان فضایی برای 
نگهداری کاال و مبادالت بازرگانی هم 

استفاده می شد.
یکی از این کاروانســراها در اصفهان 
که امروزه به تنها هتل ۵ ســتاره این 
شهر بدل شــده، مهمانســرای شاه 
عباســی یا همان هتل عباسی است. 
مهمانسرای عباسی اصفهان با ۳۲۰ 
ســال قدمت تاریخی، در سال های 
حکومت آخرین پادشاه صفوی یعنی 

شاه سلطان حسین ساخته شد.
شاه سلطان حسین، این مجموعه را 
به مادرش پیشــکش کرد، از این رو 
این مکان به کاروانســرای مادرشاه 
مشهور شد. مادر شاه سلطان حسین 
هم کاروانسرا را وقف مدرسه چهارباغ 
کرد که عواید آن بــرای نگهداری از 
مدرسه و معاش طالب استفاده شود.

ســادگی و در عیــن حــال زیبایی 
کاروانسرای مادرشاه با فضایی دلگشا 
و آرام، شــکوه و زیبایی میدان نقش 

جهان را به یاد می آورد.
این کاروانســرا در دو طبقه و صحن 
وسیع ساخته شده که از میان آن نهر 
فرشــادی می گذرد و هنوز وضع بنا 
مســتحکم و فضای آن هر بیننده ای 

را حیران می کند.
پس از حمله افغان ها به اصفهان در 
سال ۱۱۳۴ هجری قمری و انقراض 
دولت صفوی، این کاروانســرا آسیب 
زیادی دید ولی در زمان ظل السلطان 
حاکم وقت قاجار در اصفهان، این بنا 
بازسازی و برای استقرار سواره نظام 

سربازان وی از آن استفاده شد.
تا ســال ۱۳۰۲ هجــری، این محل 
کاربری نظامی داشــت و ســپس به 
عنوان انبار قند و شکر از آن استفاده 
شد. بین سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ در 
نزاعی که بین طالب مدرسه چهارباغ 
و آقای پاقلعــه ای در گرفت، موقوفه 
مدرسه به تملک سیدالعراقین درآمد 
و بعد از آن یکی از تجار اصفهان به نام 
مثقالی با ارایه اســناد جعلی، ادعای 
 مالکیت کاروانســرا را مطــرح کرد. 
مدت ها عدلیــه اصفهــان و تهران 
گرفتار کشــمکش ها بودند تا اینکه 
باالخــره عدلیــه رای موقوفه بودن 

کاروانسرا را صادر کرد.
در سال ۱۳۳۶ شمســی دولت وقت 
تصمیم گرفت تا بــا توجه به افزایش 
سفر جهانگردان و گردشگران خارجی 
به اصفهــان و نبود امکانــات اقامتی 
مناسب در این شــهر، این کاروانسرا 
را به یک هتل بین المللی تبدیل کند.

مهمانســرای عباســی با ۲۳۱ اتاق، 
ســوئیت و آپارتمان کــه مطابق با 
اســتانداردهای بین المللی ساخته 
شــده اند، ســاالنه پذیرای هزاران 
مهمان و گردشــگر داخلی و خارجی 
از اقصی نقاط جهان و همچنین دهها 
هیات از میهمانان عالی رتبه سیاسی 
و شــخصیت های بین المللی است. 
در ۴۰ ســال گذشــته بیش از ۱۵۰ 
شخصیت مطرح جهان در این هتل 

اقامت داشتند که قرار است مجموعه 
این اطالعات به صورت کتاب منتشر 
شــود.از بخش های قابل توجه این 
مهمانسرا، رســتوران ها و تاالرهای 
متعدد آن است که هر یک به نام یکی 
از بناهای مشهور اصفهان نامگذاری 
و تزئینات هر یک شــبیه بــه آن اثر 
انتخاب شده اســت.تاالرهای چهل 
ستون، عالی قاپو، زرین، نقش جهان و 
فیروزه از جمله تاالرهای پذیرایی این 

مهمانسرا هستند.

ســوئیت های این هتل به ســبک 
معمــاری صفوی و قاجــار با فضایی 
رویایــی، مقرنــس هــای زیبــا، 
دیوارنــگاری و مذهــب اســت که 
معماری عصر خــود را برای مهمانان 

تداعی می کند.
رستوران و محیط باز و چشم انداز به 
گونه ای است که میهمانان می توانند 
عالوه بر استفاده از امکانات رستوران، 
از بام مهمانسرا، شهر زیبای اصفهان 

و بناهای باشکوه آن را نظاره کنند.

چایخانه سنتی مهمانســرا واقع در 
ضلع شمالی باغ، به عنوان نخستین 
چایخانه ســنتی جهان به شمار می 
رود. همچنین موزه دایمی قرآن های 
خطی مهمانســرا از باارزش ترین و 
دیدنی ترین بخش های این مجموعه 
است.این مهمانسرا به دلیل دارا بودن 
تاالرهای متعدد همه ســاله برگزار 
کننده صدها همایش علمی، فرهنگی، 
سیاســی و اقتصادی و بیــن المللی 

است.

هتل عباسی اصفهان، اقامتی مجلل در قلب تاریخ کهن ایران

رستوران و محیط باز 
و چشم انداز به گونه 

ای است که میهمانان 
می توانند عالوه بر 
استفاده از امکانات 

رستوران، از بام 
مهمانسرا، شهر زیبای 

اصفهان و بناهای 
باشکوه آن را نظاره 

کنند.

اصفهان یکی از شهر های بزرگ و پر جمعیت ایران است 
و به دلیل اینکه در دوره های مختلف تاریخ ایران، مرکز 
حکومت های بسیاری بوده، رونق خوبی داشته و همچنین 
سبب شده تا عمارت ها و ساختمان های زیبایی در این 

شهر به یادگار بمانند.

گردشگری
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 جشنواره تابستانی مونسون ظرفیتی بی بدیل
 در گردشگری

 جشنواره تابستانی مونسون به عنوان ظرفیتی بی بدیل در گردشگری با هدف معرفی 
آداب و رسوم، ورزش های آبی ساحلی، غذاهای محلی، موسیقی و خرده فرهنگ های 

بومی از ۲۷ تا ۲۹ مرداد در چابهار برگزار می شود.
 ماه های تیر، مرداد و شهریور فصل مونســون دریایی در بندر چابهار و سواحل مکران 
است و در این ماه ها جریان هوای برخاسته در روی شــبه  قاره هند در این فصل سال 
محیطی با فشار کم را ایجاد می کند که این هوا نخست منبسط  شده و سپس سرد می  

شود و آنگاه رطوبتی را که با خود حمل می کند به ابر و سرانجام باران تبدیل می کند.
از همین رو در این مدت بنادر جنوب سیستان و بلوچستان نیز به دلیل همجواری با 
اقیانوس هند از این پدیده متأثر می شوند و تالطم دریا، افزایش موج، افزایش رطوبت 
هوا، باران های موســمی و همچنین وزش بادهای موسمی از جمله مشخصات پدیده 

مونسون است.
بیشترین تأثیر مونسون در کشورهای هند و پاکســتان است و همچنین در سواحل 
اقیانوسی سیستان و بلوچستان شهرهای چابهار و کنارک و در برخی مواقع در استانهای 

هرمزگان و کرمان نیز تاثیر گذار است.
 تأثیر پدیده مونســون در بنادر کشــور ما بسیار متعادل تر اســت از همین رو هوای 

لطیف تری را هم به همراه خود در این مناطق ایجاد می کند.
مونسون از واژه عربی موسم به معنی فصل گرفته شده است؛ مونسون به بادهایی گفته 
می شود که شبیه به نسیم دریا، اما ســرعت وزش باد در آن ها شدیدتر و هماهنگ تر 

است و در زمان های خاصی از سال نیز جریان دارند که موجب تلطیف هوا می شوند.
این باعث شده در فصل تابستان که در اکثر نقاط کشور با گرمایی طاقت فرسا روبه رو 

هستیم، در بندر چابهار هوایی بهاری و لطیف را به سبب فصل مونسون تجربه کنیم.
عضو هیات مدیره و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری ســازمان منطقه آزاد 
چابهار اظهار داشت: جشــنواره مونســون با همکاری ادارات و سازمان های مختلف 

هر سال برگزار می شود و امســال نیز این منطقه 
با بهره گیری از تمامــی ظرفیتها، آمادگی الزم 

جهت برگزاری هرچه باشکوه تر برگزار کردن 
جشنواره تابستانی مونسون را دارد.

محمداکبرچاکرزهــی با اشــاره بــه اینکه 
ایــن جشــنواره بــا برنامــه هــای متنوع 

فرهنگی،هنری و ورزشــی برگزار می شود، 
خاطرنشان کرد: رقابت سرآشپزهای کشور از 

۲۷ تا ۲۹ مرداد در این جشــنواره رویدادی مهم 
است.وی بیان کرد: رقابت های سرآشپزها می تواند 

منجر به معرفی بســیاری از غذاهای ناشناخته ی محلی 
استان سیستان و بلوچستان می شود.نمایشگاه سوغات، هدایا و صنایع دستی 

مناطق مختلف کشور از دیگربرنامه های این جشنواره است.

کسب درآمد
 با تولید محتوا

فری لنسینگ چیست؟ تعریف 
عام آن می شود سایت هایی که 
کارمند و کارفرما را به هم  لینک 
می کند؛البته به صورت آنالین.

اگر به نوشتن عالقه دارید یا احساس 
می کنید می توانید از عهده کار های 
نوشتنی و تایپ کردن )یکی از ساده 
ترین کارها( برآییــد، یا می توانید 
ترجمه کنید بهتر است یک حساب 
کاربری برای خودتان در این سایت 
ها درســت کنید و منتظر مشتری 
تان باشید.در دنیای امروزی، کسب 
و کارها برای وبسایت یا شبکه های 
اجتماعی خود محتوا نیــاز دارند. 
شــما می توانید این محتوا را یا به 
صورت ترجمــه از وبســایت های 
موضوعات مشابه خارجی یا با تولید 
)نــگارش و تالیف( بنویســید و به 
کسب و کارهای مختلف بفروشید.

ســایت های خبــری، وبالگ هــا، 
شــبکه های اجتماعی مختلف می 
توانند مشــتری شــما باشند.شما 
حتی می تونید پــا فراتر بگذارید و 
سایت خود را بزنید و برای خودتون 
بنویسید و کســب درآمد کنید از 
طریق تبلیغاتی که به شما می شود 
یک وبالگ شــخصی داشته باشید 
و یا در زمینه ای خاص شــروع به 

نوشتن کنید. به همین سادگی !

۱. مواد غذایی تازه بخرید
داشتن مقدار زیاد سبزیجات 
و میوه های تــازه به چندین 
دلیل به شــدت به بدن شما 
کمک می کند. مطالعات نشان 
داده اند مصرف هفت وعده میوه 
و سبزی در روز خیلی بیشتر از 
پنج بار در روزی که قبال توصیه می شد موثر 
است. داشــتن یک رژیم سالم احتمال نیاز 
به دکتر رفتن شما را کم می کند، در نتیجه 
هزینه مراجعه به پزشک را نخواهید داشت. 
یادتان باشــد هنوز هم با یک سیب در روز، 

نیازی به دکتر نخواهید داشت.
۲. خودتان غذا و میان وعده درســت 

کنید
غذاهای رستورانی به طور کلی گران هستند. 
خیلی از رستوران ها وعده های کوچکی را با 
قیمت یک وعده  کامل سرو می کنند. وقتی 
برای خودتان آشپزی می کنید، می توانید 
مقدار وعده هایتان را کنترل کنید و می دانید 
چیزی که روی بشقاب تان هست دقیقا از کجا 

آمده. از این گذشته، اگر برنامه ریزی کنید، 
می توانید با درست کردن غذاهای دیگر از 
ته مانده های غذاهایتــان، در وقت و هزینه 

صرفه جویی کنید.
سرکار مدام میان وعده می خورید؟ من که 
می خورم!  هویج،  خیار، کاهو، فلفل دلمه ای و 
پنیر چیزهایی هستند که می توانید به راحتی  
با آنها میان وعده درست کنید. وقتی خودتان 
میان وعده درست می کنید و سر کار می برید، 
هم دوستدار طبیعت هستید و هم دوستدار 

کیف پولتان.
3. رسیدهای خرید را نگه دارید

نگــه داشــتن رســیدهای خریــد برای 
صرفه جویی اقتصادی حیاتی است. رسید 
را به کمک آهن ربا به یخچال بچســبانید، 
بعد آیتم های آن را هایالیت کنید تا فراموش 
نکنید که توی یخچال منتظر شما نشسته اند. 
وقتی که چیزی تمام می شود، یادتان نرود 
که رویش خط بکشید. با این کار هیچ  چیز 
را هدر نمی دهید و واقعا از پولی که داده اید 

استفاده می کنید.
با نگه داشتن رسیدها،  همچنین می توانید 
پولی را که داده اید با تراکنش های بانکی تان 
مقایسه کنید. اگر تراکنش ناخواسته ای انجام 

شده باشد، متوجه آن خواهید شد.
۴. از پول هایی که خرج می کنید گزارش 

نوشته شده داشته باشید
نگه داشــتن رســیدها اینجا هم به کارتان 
می آید. وقتی مقدار پولی که خرج کرده اید 
را با خودکار قرمز می نویسید، مغز شما به طور 
اتوماتیک آن عدد را به عنوان »زنگ خطر« یا 

»هشدار« تشخیص می دهد. همین می تواند 
به ناخودآگاه شما کمک کند توجه کنید که 
چقدر پول خرج کرده اید. من تمام چیزهایی 
را که در یک روز خریده بــودم،  روی تقویم 
نوشتم. وقتی بعد از یک ماه، چشمم به این 
همه رنگ قرمز افتاد، دچــار عذاب وجدان 

شدم و ماه بعد سعی کردم جبران کنم.
۵. نخ دندان بکشید

سر زدن به دندانپزشک ها هم عذاب آور است، 
هم هزینه زیادی دارد. پس بهتر نیست سِر 
موقع مســواک کنید و نخ دندان بکشید تا 
نیازتان به درســت کردن دندان به حداقل 
برسد؟ یک بار دندانپزشکم به من گفت بیشتر 
خرابی های دندان به خاطر این هستند که 
مریض نخ دندان نمی کشــد. وقتی که غذا 
می خوریم، ذرات کوچک غذا بین دندان های 
ما گیر می کنند، باکتری ها به آرامی شروع 
به خوردن غذا می کننــد و باعث خرابی و 
پوسیدگی دندان می شوند. هر روز نخ دندان 
کشیدن )اگر بعد از هر وعده باشد که خیلی 
بهتر است(، بوی بد دهان را کاهش می دهد، 
در نتیجه نیاز به آدامس یا خوشــبو کننده 
دهان کاهش می یاید. مهم تر از همه اینکه 

خرابی دندان ها را هم کاهش می دهد.
۶. وسایل الکتریکی را شب ها از برق 

بکشید
تا حاال برای تان این ســوال پیش آمده که 
چطور پوِل برق تان را کمی کم تر کنید؟ به جز 
وسایل الکتریکی ضروری مثل یخچال، قبل 
از به رختخواب رفتن همه چیزهای دیگر را از 
برق بکشید. راحت  ترین راه برای این کار این 

است که آنها به یه یک چندراهی یا محافظ 
برق وصل کنید، با این کار فقط کافی ست 
دکمه آن را بزنید و چندین دستگاه را با هم 
خاموش کنید. میزان برقی را که هر روز برای 

این دستگاه ها نیاز است دسِت کم نگیرید.
۷. زمان بندی خوبی داشته باشید

داشتن زمان بندی خوب یک مهارت است. 
یک شغل موفق به وقت شناس بودن و وظیفه 
شناس بودن بستگی مستقیم دارد. برای من 
راحت ترین راه برای نگه داشتن حسابِ زمان 
این است که همه جا ســاعت باشد. وقتی 
می بینید که زمان واقعا در گذر اســت، به 
احتماِل زیاد درمورد میزان کاری که می کنید 
حساس تر خواهید بود و وقت کمتری تلف 
می کنید. نگه داشتن حساِب زمان نمی گذارد 
دیرتان بشود و مجبور شوید برای به موقع 

رسیدن تاکسی بگیرید یا سِر راه صبحانه ی 
آماده نوش جان کنید.

۸. به جای عطر و خوشبوکننده هوا از 
اسانس استفاده کنید

عطرها گران هستند و تحقیقات اخیر نشان 
داده اند بعضی از موادی که در عطرها استفاده 
می شوند ممکن است باعث تحریک آلرژی و 
سردرد شوند. یکی از راه های جایگزین کردن 
رایحه های  مصنوعی این اســت که اسانس 
مورد عالقه تان را تهیه کنید )از جاهایی که 
تخفیف دارند!( و چند قطره از آن را به اسپلش 
بدن تان اضافه کنید. با رقیق کردن اسانس، 
می توانید چند ماه از یک قوطی کوچِک آن 
استفاده کنید. برای ساختن خوشبو کنند 
هوا، چند قطره اساس داخل یک بطری خالی 
اســپری بریزید، بقیه ی آن را آب بریزید و 

خوشبوکننده هوایی داشته باشید که نه برای 
محیط زیست ضرر دارد نه جیِب مبارک شما.
۹. همیشــه یک بطری آب همراه تان 

داشته باشید
اگر وقتی بیرون از منزل هستید همیشه یک 
بطری آب به همراه داشته باشید به این معنی 
اســت که می توانید در خرید نوشیدنی ها 
صرفه جویی کنید، بد ن تان آِب کافی دارد و 
مهم تر از همه سالم می مانید. نوشیدن آب 
)نه چای،  نه آبمیوه و نه قهــوه( بهترین راه 
آب رسانی به بدن شماست. به عالوه، نوشیدن 
آِب کافی به این معنی است که پوست تان 
هم بهتر خواهد بود، چون از داخل مرطوب 
می شــود و همین باعث می شود نیازتان به 
محصوالت آرایشــی مراقبت از پوست به 

حداقل برسد.

چند روش غیرمعمول برای صرفه جویی اقتصادی

به جز وسایل 
الکتریکی ضروری 

مثل یخچال، قبل از 
به رختخواب رفتن 
همه چیزهای دیگر 

را از برق بکشید.

قطره  قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. کمی اینجا 
صرفه جویی کنید، کمی آنجا و می توانید بیشــتر از 
چیزی که فکر می کنید ثروتمندتر از قبل شوید. نکاتی 
که با شــما درمیان می گذاریم به شما کمک می کنند 
هزینه هایتان را حداقل کنید و آخر ماه ها دچار دردسر 
نشوید. بعضی از آنها برای ســالمتی تان هم خوب 
هســتند، پس هم در پول صرفه جویی می کنید و هم 

در زندگی.
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دکوراسیون خانه های معمولی و ساده
امروزه با توجه به اندازه منزل، نوع دکوراســیون داخلی و چیدمان وســایل در 
فضای خانه صورت می گیرند. در ادامه این مطلب با راهکارها و انواع طراحی های 
دکوراسیون خانه های معمولی به سبک مدرن و امروزی در بخش های مختلف خانه 

آشنا می شوید.
انتخاب وسایل و نوع چیدمان آن ها در منزل در زیباتر به نظر رسیدن دکوراسیون داخلی خانه 
تاثیر به سزایی دارند. اما این امر مستلزم دانستن یک سری نکات کلیدی و اصولی است تا در 
چیدمان خانه ناهماهنگی پیش نیاید. تغییر دکوراسیون خانه به معنی خرید وسایل جدید و نو 
نیست بلکه می توان با تغییرات کم هزینه و جزئی تغییر زیادی در فضای داخلی خانه ایجاد کرد.

نکات طالیی برای داشتن دکوراسیونی زیبا در خانه ای ساده
برای دکوراسیون خانه های معمولی در اتاق نشیمن یک نقطه اصلی در نظر بگیرید که به دیوار 
تکیه کرده باشد. حال باید وســایل در مقابل و اطراف آن نقطه کانونی چیده شوند. برای مثال 
شومینه، تلویزیون ) توجه کنید که نور آفتاب بر روی آن منعکس نشود(، پنجره بزرگ، تابلوی 

زیبا و بزرگ گزینه های خوبی برای پایه چیدمان اتاق پذیرایی معمولی و ساده هستند.
مبلمان به دور از دیوار نقطه کانونی چیده شوند به گونه ای باشد که هم مهمانان و هم میزبان 
بتوانند به راحتی رفت و آمد کنند. میزهای عسلی نیز طوری چیده شوند که هم دست و پا گیر 
نباشند و هم مهمانان به آن ها دسترسی داشته باشند. برای دیزاین دیوارهای زاویه دار هم می 

توان از وسایلی مثل کنسول استفاده کرد.
نکته دیگر در دکوراسیون خانه های معمولی این است که سیم های مربوط به لوازم صوتی و 
تصویری را در زیر فرش پنهان کنید لذا دکوراســیون اتاق نشیمن را نازیبا می کند. کفپوش، 
فرش و یا موکت در کهنه یا نو به نظر رسیدن خانه هم تاثیر دارند. همچنین می توان رویه کهنه 

مبلمان را هم تعویض کرد.
توجه به نور هم حال و هوای خاصی به دکوراسیون خانه شما می دهد. با توجه به هر بخش از 
خانه، نورهای مختلفی )رنگی، زیاد یا مالیم( در نظر بگیرید. و هر بخش را با چراغ ها و آویزهای 

زیبا و متنوعی دیزاین کنید.
برای زیباتر به نظر رسیدن دکوراسیون خانه های معمولی, دیوارها را خالی نگه ندارید می توان 
برای یک یا چند تا از دیوار ها از رنگ های دیگری که با دکوراسیون منزل هم هماهنگ باشند، 

استفاده کرد. همچنین می توان از یک 
طرح خاص، کاغــذ دیواری، چوب 

و… هم استفاده کرد.
قــرار دادن شــلف بــر روی 
دیوار برای وســایل تزئینی 
هم زیبایــی و نظم خاصی 
به دکوراســیون خانه می 
بخشد. همچنین نصب یک 
تابلوی یا دیوار کوب بسیار 

زیبا و خاص هم ایده بســیار 
خوبی است.

نکات گفته شــده را می توان در 
تمام بخش های مختلف خانه پیاده 

سازی و اجرا کرد. 
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Head of Iran Nanotechnology 
Innovation Council (INIC) 
announced plans to increase 
the number of Iranian 
nanotechnology-enhanced 
products to 1,400 in two 
years.Speaking to Mehr 
correspondent on Saturday, 
Saeid Sarkar, head of Head 
of Iran Nanotechnology 
Innovation Council 
(INIC), said as many as 
250 nanotechnology-
enhanced products will hit 
the market this year, adding 

“in nanotechnology, we will 
definitely reach the point where 
both our production and our 
exports will see a remarkable 
increase.”
“At the moment, there are 
nearly 600 nanotechnology-
enhanced products in the 
Iranian market, and 250 more 
will be added this year,” he 
added.“We have plans to bring 
the number of Iranian nano 
products to 1400 in the Iranian 
calendar year 1400, which is in 
two years,” he said.

US verdict 
allowing 
seizure 
of Iran's 
Manhattan 
skyscraper 
overturned
A jury verdict 
allowing the US 
government to 
seize a midtown 
Manhattan office 
tower belonging to 
Alavi Foundation 
was thrown out on 
Friday by a federal 
appeals court, 
which cited several 
errors by the trial 
judge.
The 3-0 decision by 
the 2nd US Circuit 
Court of Appeals 
in Manhattan is 
a defeat for the 
Department of 
Justice, which went 
to trial hoping to 
sell the 36-story 
building at 650 
Fifth Avenue, 
perhaps for close 
to $1 billion.
Jurors had found 
in June 2017 that 
the nonprofit Alavi 
Foundation, which 
had a 60% stake 
in the partnership 
that owned the 
building, violated 
US sanctions 
imposed against 
Iran in 1995 
because it knew 
that the 40% 
owner, Assa Corp, 
was a front for 
an Iranian state-
owned lender, 
Bank Melli.
But in Friday’s 
decision, Circuit 
Judge Richard 
Wesley faulted 
trial judge 
Katherine Forrest, 
who is now in 
private practice, 
for “a troubling 
pattern of errors 
on relatively 
straightforward 
issues.”
“We are obviously 
pleased,” Alavi’s 
lawyers Daniel 
Ruzumna and John 
Gleeson said in a 
joint statement. 
“All we have ever 
wanted and asked 
for is a fair shake.”
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INIC plans to up Iranian nano 
products to 1,400 in 2 years

Flanked by 
business leaders, 
e m b a t t l e d 
Chief Executive 
Carrie Lam, told 
reporters that 
businesses in the 

Asian financial hub were 
“very worried” about the 
economic fallout, after 
meeting 33 business 
representatives and 
senior officials.
“We have had two 
months of political 
dispute,” she said. “This is 
not a cyclical downturn. 
Moreover, this downturn 
is coming very quickly. 
Some people have 
described it as coming 
like a tsunami...the 

economic recovery will 
take a long time.”
What started as an angry 
response to a now-
suspended measure for 
criminal suspects to be 
extradited for trial in 
mainland Chinese courts 
has grown to plunge the 
city into its biggest crisis 
since its 1997 return 
to Chinese rule from 
Britain.
More nebulous demands 
now include calls for 

greater democracy, 
Lam’s resignation, 
and even keeping out 
mainland tourists.
The increasingly violent 
protests also pose one 
of the gravest populist 
challenges yet to Chinese 
leader Xi Jinping, coming 
with the city caught in the 
crossfire of an escalating 
trade war between China 
and the United States.
Dozens of companies 
have warned of faltering 

earnings, amid daily 
warnings this week from 
city officials that the 
protests were hurting 
residents’ livelihoods 
and that Hong Kong could 
be headed for recession.
Lam said the city’s 
Executive Council would 
next week resume 
meetings suspended 
in mid-June to prepare 
a policy response that 
would consider “daring 
measures”.

$113mn of foreign 
investments in industrial 
projects of Razavi 
Khorasan
As of the beginning of the present Iranian 
calendar year (March 21, 2019) some 
$113 million of foreign investments have 
been absorbed in eight industrial projects 
of the Razavi Khorasan province, head of 
industry, trade and mine organization of the 
northeastern province announced on Saturday.
According to Mohammadreza Mesforoush, 
the absorbed figure is more than $53 million, 
i.e. $60 million, as was predicted by the 
organization in the said time.  
He added that China, Germany, the 
Netherlands, and Turkmenistan are the main 
foreign investors in the industrial projects in 
Razavi Khorasan in the said period.
As reported earlier, during the first three 
months of the present Iranian calendar year 
(ending June 21, 2019) the named province 
exported $480 million worth of non-oil goods.
“Some 956,000 tons of goods at the value of 
$408 million were exported in these three 
months,” Mesforoush said previously.
"The figure shows a growth of 62 percent in 
terms of weight," he added.
"The exported products included saffron, 
apples, pistachio, steel bars, cement, some 
dairy products, etc.," he added.
"Afghanistan, Iraq, Turkmenistan, Uzbekistan, 
the EU, Pakistan, Hong Kong, Kyrgyzstan, and 
Vietnam were the export destinations for the 
products of the province," Mesforoush added.

Iran stops stamping 
foreign nationals’ 
passports at all 
authorized borders
Spokesman for the Interior Ministry 
Seyyed Salman Samani, referring to the 
implementation of the President's decree not 
to stamp the passports of foreign nationals 
arriving in Iran and said that it is being 
implemented at all authorized borders.
Samani went on to say that according to the 
President's order to stop putting rubber 
stamps on the passports of foreigners' arriving 
in Iran, the issue has been operationalized by 
the Border Working Group of National Security 
Council.
He underscored that with the investigation 
and follow-up and coordination with the 
Immigration Police, Passports and other 
relevant authorities, this has been 
implemented in all authorized land, maritime 
and air borders of the country.President 
Hassan Rouhani in a decree on June 23 
authorized interior ministry to avoid putting 
rubber stamps on the passports of foreign 
nationals visiting the Islamic Republic of Iran.
Hassan Rouhani ordered police to avoid putting 
stamps on passports of foreign nationals on 
entry and exit.The president gave the directive 
to Minister of Interior, Abdol-Reza Rahmani 
Fazli, authorizing police to refrain from putting 
the stamp the passports of foreign nationals on 
their entry or exit.Government spokesman Ali 
Rabiei had earlier said that that foreign tourists 
can visit Iran without their passports being 
stamped.President Hassan Rouhani assigned 
the airport police not to stamp passports of 
foreign tourists as the US monitors people who 
travel to Iran.

Hong Kong’s protests could hit the 
economy like a tsunami, the city’s 
leader said on Friday, pledging daring 
economic reforms in response, even 
as activists geared up for marches 
through the sweltering weekend.

Economic downturn to hit Hong Kong like a 
'tsunami', city's leader warns
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Deputy industry min.:
Industrial units account 
for $4bn exports share
 Deputy Minister of Industry, Mine and 
Trade revealed that industrial units 
account for $4 billion share of Iran's 
total exports.He made the remarks 
in a press briefing on Saturday on the 
occasion of supporting Small- and 
Medium-sized Enterprises (SMEs).
He pointed to the development projects 
of the ministry in the field of industrial 
parks and added, “development projects 

are underway in 77 industrial parks and 
areas across the nation.”
Salehinia put the number of industrial 
parks and areas in the country at about 
1,100 and added, “according to the latest 
statistics, Small- and Medium-sized 
Enterprises (SMEs) exported $4 billion 
worth of products last year (ended 
March 20, 2019).”
Elsewhere in his remarks, he pointed 
to the construction of 466 industrial 
clusters in the country and added, 
“these clusters are active in 97 projects 
including saffron, honey, carpet, etc.”

Salehinia put the number of industrial 
parks and areas under construction at 
810 and said that Iran is home to nine 
special economic zones.
The Ministry of Industry has supported 
more than 33,700 industrial units for 
participating in domestic and foreign 
exhibitions, the deputy minister 
highlighted.About 210 foreign investors 
have made major investments, valued 
at over $2 billion, in Iran's industrial 
and trade units which have generated 
employment opportunities for 17,000 
job-seeking people. 

Official says Chabahar 
Port, hub of int'l trade
 Port of Chabahar is a shortcut hub for 
international trade of Iran, Pakistan, 
Afghanistan and the route for outside 
world of the Central Asian states, a local 
Iranian official said on Saturday.
Deputy Governor of Sistan-Baluchestan 
province, southeastern Iran, Rahmdel 
Bameri told IRNA that the port with 

access to open seas can play the fastest 
means of supplying essential goods of 
the country.
Referring to the launch of shipping lines 
between Chabahar and India, the official 
said that the direct contact of traders 
with Indian ships can reduce the costs 
and faster traffic of goods.
Chabahar port, as one of the main 
ports in the southern Iran, enjoys a 

strategic position as it lies to the north 
of the Gulf of Oman and has access to the 
international waters, the he said.
"On the other hand, the port's proximity 
to Afghanistan, Pakistan and the Central 
Asia, as well as the its connection to the 
national railway network in near future 
will play a big role in the International 
North-South Transport Corridor 
(INSTC)," the governor said.



INSTEX Chief ‘Forced 
to Resign’ after Critical 
Comments about Israel
A senior German diplomat designated to head a 
European payment vehicle to facilitate trade with 
Iran will not take up the position after making 
critical comments about Israel.
Bernd Erbel, a 72-year-old former German 
ambassador to Tehran, told the foreign ministry 
in Berlin this week that he would not be available 
to take over the role as INSTEX chief for “personal 
reasons”, a ministry spokeswoman said on Friday.
Erbel’s decision follows a report in German 
tabloid Bild drawing attention to a YouTube 
interview in which Erbel voiced criticism of 
Israel and its role in the Middle East and showed 
understanding for Iran’s ballistic missile program, 
Reuters reported.“The Foreign Office was 
not aware of the interviews. Erbel has not yet 
addressed the issue as an employee of the house,” 
a spokesperson of the German Foreign Ministry 
told Bild.“He was forced to resign: the German 
diplomat will not assume office any longer,” Bild 
reported on Thursday.The long-anticipated 
INSTEX trade mechanism has been designed by 
the European signatories to the 2015 Iran nuclear 
deal to shield the Iranian economy from unilateral 
US sanctions which were imposed last year when 
President Donald Trump withdrew from the 
agreement. The system has yet to become fully 
operational.

Iran Overhauls Military 
Radar
The Iranian military technicians carried out an 
overhaul of a radar system capable of detecting 
stealth aircraft.In a ceremony on Saturday, 
Commander of the Iranian Army’s Air Defense 
Force Brigadier General Alireza Sabahifard 
unveiled the newly-overhauled “Falaq” radar 
system.The radar works in the gamma region, 
and is capable of detecting various cruise and 
ballistic missiles as well as stealth aircraft in 
a range of 400 kilometers.General Sabahifard 
said the Army has been already in possession 
of Falaq, noting that the radar system has been 
overhauled and prepared for service with around 
2,300 man-hours of work.Iranian military experts 
and technicians have in recent years made great 
headways in manufacturing a broad range of 
indigenous equipment, making the armed 
forces self-sufficient in the defense sphere.Iran 
maintains that its military might poses no threat 
to regional countries, stressing that the Islamic 
Republic’s defense doctrine is entirely based 
on deterrence.In a decree appointing General 
Sabahifard to his new post in May, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
called on the commander to pay special attention 
to the internal growth and strengthening of the Air 
Defense Force, particularly through professional 
training of forces and up-to-date maintenance and 
optimum use of the equipment.

Deal of Century doomed to failure against 
efforts, faith of Resistance front: Leader

The following is the full text 
of the message by Ayatollah 
Khamenei, the Supreme Leader 
of the Islamic Revolution:
In the name of Allah, the most 
Beneficent, the most Merciful
All praise is due to Allah, the 

Lord of the Worlds, and peace be upon 
his exalted, trustworthy messenger, 
Muhammad the last of the prophets, 
and his pure progeny, especially the one 
remaining with Allah on earth, and on 
his chosen companions and those who 
faithfully followed them, until the day of 
judgment.
Every year, the time of Hajj is the resort 
for the Islamic Ummah where they 
receive the Lord’s mercy. Quran’s call of 
“And proclaim Hajj among men” [Quran 
22:27] is a call to everyone throughout 
history to come to this distribution of 
mercy, so that their God-seeking hearts 
and souls, and their thoughts and views 
benefit from its advantages; and every 
year, the lessons and teachings of Hajj 
propagate throughout Muslim world by 
congregations of people.
The Hajj presents a miniature scale of a 
set of fundamental pillars of the Islamic 
society by placing the elixir of Dhikr and 
servitude—which is the main element 
for the cultivation, progress, and growth 
of individuals and the society— next 
to congregation and unity, which are 
the symbols of the unified Ummah; the 
movement around a unique center, 
and on the path towards a common 
goal—which are the keys to the 
endeavor and livelihood of the Ummah 
based on monotheism—;and through 
harmony among every Hajj pilgrim, 
where there is no distinction—which 
is the sign of removing discrimination 
and providing everyone with the same 
opportunity. Every one of the rituals 
of Hajj including Ihram, Tawaf, Sa’i, 
wuquf, ramy, movement and repose, is a 
symbolic reminder of a part of the picture 
presented by Islam of its ideal society.
Exchange of knowledge and assets 
between people of different countries 
and places far apart, and spreading 

awareness and experience, asking 
for the news of one another, removing 
barriers of misunderstanding, bringing 
the hearts closer, and storing strength 
to confront common enemies are the 
vital and magnificent outcomes of Hajj, 
which otherwise would not be achieved 
through hundreds of the usual and typical 
gatherings.
The ritual of Bara’ah which means 
refusing every instance of mercilessness, 
cruelty, wrongdoing and corruption 
of the tyrants of any time, and rising 
against intimidation and unjust levy 
by the arrogant throughout history, is 
one of the great advantages of Hajj, and 
an opportunity for oppressed Muslim 
nations. Today, repudiating the front of 
shirk [polytheism] and kufr [disbelief] 
made up of the arrogant powers—the 
foremost of them being the U.S.—equals 
refusing the killing of the oppressed, 
and waging wars. It equals condemning 
the sources of terrorism, including ISIS 
and the American Black Water. It is the 
Islamic Ummah’s shout at the child killers 
of the Zionist regime, and their backers 
and cohorts. It is a condemnation of 
The United States and their associates’ 
warmongering, in the sensitive regions 
of West Asia and North Africa, who have 
pushed the nations’ pain and suffering 
beyond limits and who bring them new 
catastrophes every day. It means refusing 
racism, and discrimination based on 
geography, race, and color of skin. It 
means refusing the arrogant and vicious 
behavior of aggressive and seditious 
powers against dignified, noble and just 
behavior recommended to everyone by 
Islam.
These are some of the benedictions of 
the Abrahamic Hajj that the pure Islam 
calls us to. And this is the incarnation 
of an important part of the ideals of the 
Islamic society that every year, through 
every one of the participating Muslims, 
and directed by Hajj, puts on a grand and 
rich spectacle, calling everyone through 

a clear language, to try to create such a 
society.
The elite of the Muslim world, some 
of whom are now present at Hajj from 
different countries, have a crucial and 
important duty. These lessons must be 
transferred to all nations and the public 
through their efforts and ingenuity, and 
moral exchange of ideas, motivations, 
experience, and knowledge must be 
realized by them.
Today, one of the most important issues 
of the Muslim world is Palestine, which 
is at the top of Muslims’ political issues, 
regardless of their school of thought, race, 
and language. The greatest injustice in 
recent history has happened in Palestine. 
In this painful affair, all that a nation had—
their land, homes, farms, belongings, 
dignity, and identity—was confiscated. 
With God’s assistance, this nation has not 
surrendered to defeat, and has not given 
up, and today, they are on the battlefields 
more enthusiastic, and braver than 
yesterday. But the ultimate outcome 
requires assistance from all Muslims. 
The ploy of Deal of the Century prepared 
by the oppressive U.S., and its treasonous 
cohorts, is a crime against human society, 
and not just the Palestinian nation. We are 
inviting everyone to active participation 
in overcoming this deception by the 
enemy, and with the power and help of 
God, we consider this and every other 
ruse by the arrogant front doomed to 
failure against the efforts, and faith of the 
Resistance front.
Almighty Allah said: “Or do they intend 
a plot? But those who defy Allah are 
themselves involved in a Plot!” [Quran 
52:42]. True is what Almighty Allah said. 
I supplicate Almighty God for success, 
blessing, comfort, and acceptance of 
prayers for every one of you respected 
pilgrims.
Sayyed Ali Khamenei
 August 6th, 2019 (Dhu'l-Hijjah 3rd, 
1440)

Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Sayyed Ali 
Khamenei in a message to the great Hajj congregation 
stressed that the ritual of Bara’ah which means refusing 
every instance of mercilessness, cruelty, wrongdoing 
and corruption of the tyrants of any time, and rising 
against intimidation and unjust levy by the arrogant 
throughout history, is one of the great advantages of 
Hajj, and an opportunity for oppressed Muslim nations.
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Russia ambassador warns about 
outside presence in Persian Gulf
Russia's ambassador to Iran Levan Dzhagaryan, considered the 
bilateral defense –security cooperation as the sign of authority 
and power of the two countries.
Stressing how effective would be such cooperation in 
preventing the foreigners' intervention in the region, the 
Russian envoy said that through such cooperation, the trans-
regional forces understand that the defensive capabilities 
are too strong and any mistake will be answered by crushing 
response, Iran Press reported.
Talking about US efforts to create US-led maritime coalition 

in Persian Gulf, Hurmuz Strait, Dzhagaryan added "Although 
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has discussed 
the issue at the recent news conference, I would like to explain 
further that the recent suggestion made by the Russian 
Federation is focused on the security consortium in the 
Persian Gulf."The Top Russian diplomat went on to say that 
the proposed plan was introduced at the UN Security Council 
to the Persian Gulf states. He also highlighted that Russia has 
good and friendly ties and relations with the Islamic Republic 
of Iran and its neighboring countries, calling the proposed plan 
as an invitation for dialogue and exchanging ideas.
The Russian envoy also emphasized that anything concerning 
the US-led maritime coalition has been faced by the Western 

country's opposition 
including Washington's 
allies and the US seems 
so far away from his 
aims. "Some of the 
countries do not want to 
be puppets of the US and 
we support such policy 
for it is a realistic one," said 
Dzhagaryan. The Russian envoy 
also concluded that the US military 
intervention in Syria is illegal and we 
have asked them to pull their forces out of the country.

Today, one of the 
most important 
issues of the 
Muslim world is 
Palestine, which 
is at the top of 
Muslims’ political 
issues, regardless 
of their school 
of thought, race, 
and language. The 
greatest injustice 
in recent history 
has happened in 
Palestine. 
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France says 'needs no 
permission' for Iran dialogue 
after Trump swipe
 France said Fri. that it "needs no permission" to work towards 
easing tensions between Iran and the US, after Donald Trump 
accused French President Macron of meddling in the dispute.
"On Iran, France speaks with complete sovereignty. It is 
working hard for peace and security in the region, it is working 
to facilitate a de-escalation in tensions and it needs no 
permission to do so," Foreign Minister Jean-Yves Le Drian said 
in a statement, according to France24.
In a tweet Thursday, Trump claimed that Iranian officials want 
"desperately to talk to the US, but are given mixed signals from 
all of those purporting to represent us, including President 
Macron of France."
"I know Emmanuel means well, as do all others, but nobody 

speaks for the United States but the United States itself. No 
one is authorized in any way, shape, or form, to represent us!" 
Trump said.The French forieng minister went on to add that 
his country “is true to the Vienna Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPoA), which blocks nuclear proliferation. It is 
true to its signature, as are the other signatories of the JCPoA, 
apart from the United States, and firmly asks Iran to resume 
compliance with its obligations.”Trump pulled the US out of 
the Iran nuclear deal in May 2018 and re-imposed sanctions on 
Iran which had been lifted under the agreement. A year later, 
and in the face of any practical measures from the European 
sides of the JCPOA, Iran announced measures to reduce its 
commitments to the agreement. Tehran stressed that the cuts 
are reversible the moment the other sides to the deal begin 
living up to their own commitments by safeguarding Iran’s 
economic interests in the face of US sanctions.Le Drian further 
noted in the statement that “the heightened tensions require 
political initiatives to restore the conditions for dialogue. That 

i s 
what President 

Macron is doing, in full transparency with our partners 
and first and foremost with the European JCPoA 
 signatories.”
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Iran Won’t 
Hesitate to 
Act in Face 
of Extra-
Regional 
Forces: Zarif
 Iran’s Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif slammed 
efforts by the US to 
create a so-called 
i n t e r n a t i o n a l 
maritime patrol 
force in the Persian 
Gulf, stressing that 
the country “will not 
hesitate to safeguard 
its security” in the face 
of any “extra-regional” 
military forces.
“Persian Gulf is vital 
lifeline and thus nat'l 
security priority for 
Iran, which has long 
ensured maritime 
security. Mindful of 
this reality, any extra-
regional presence is 
by definition source 
of insecurity - despite 
propaganda. Iran 
won't hesitate to 
safeguard its security,” 
Zarif wrote on his 
Twitter late on Friday.
It came after Israeli 
Foreign Minister 
Israel Katz said on 
Tuesday that Tel Aviv 
would join the US-led 
coalition “protect the 
security of the Persian 
Gulf”.
Earlier on 
Friday, Iranian 
Foreign Ministry 
spokesman Abbas 
Mousavi pointed 
to “illegitimate 
existence” of the 
Israeli regime in 
the Middle East as a 
source of insecurity 
and instability.
He highlighted 
that Iran considers 
possible Israeli 
presence in the 
coalition in the Persian 
Gulf as a clear threat to 
its national security, 
and reserves the right 
to counter it.
"The US regime 
and the illegitimate 
Zionist regime are 
responsible for all the 
consequences of this 
dangerous move," the 
spokesman added.
On Thursday, Iranian 
Defense Minister 
Brigadier General 
Amir Hatami 
warned against the 
consequences of a 
maritime coalition 
force the US plans to 
create in the Persian 
Gulf, stressing that 
regional security 
comes within the 
purview of regional 
states alone.
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Persian Gulf national security priority for Iran: Zarif
In a reaction to creation of the US-led coalition in the Persian Gulf, Iranian 
Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif said that the Islamic Republic of 
Iran won't hesitate to safeguard its security.“Persian Gulf is vital lifeline 
and thus nat'l security priority for Iran, which has long ensured maritime 
security. Mindful of this reality, any extra-regional presence is by definition 
source of insecurity - despite propaganda. Iran won't hesitate to safeguard 
its security,” Mr. Zarif wrote on his official Twitter account.The US has 
announced plans to form a Washington-led force amid its attempts to trouble 
Iran’s foreign oil sales as part of its sanctions targeting the Islamic Republic.On June 30, the US 
officially asked Germany to participate — alongside Britain and France — in the coalition, a request 
that was declined by German Foreign Minister Heiko Maas a day later.

A jury verdict allowing 
the U.S. government 
to seize a midtown 
Manhattan office 
tower that it said was 
effectively controlled 
by Iran was thrown out 
by a federal appeals 
court, which cited 
several errors by the 
trial judge, Reuters 
reported.
The 3-0 decision by 
the 2nd U.S. Circuit 
Court of Appeals in 
Manhattan is a defeat 
for the Department of 
Justice, which went 
to trial hoping to sell 
the 36-story building 
at 650 Fifth Avenue, 
perhaps for close to $1 
billion, and distribute 
proceeds to victims of 
“bombings and other 
attacks linked to Iran”.
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Following Washington’s proposal to create a 
military coalition in the Persian Gulf under the 
pretext of safeguarding the strategic waters, 
and after the refusal by its allies except for the 
UK, now the Israeli regime has announced 
readiness to join the coalition.
Shortly after the announcement, Iran warned 
the Israeli regime over the consequences of 
such decision.
Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyyed 
Abbas Mousavi said the Islamic Republic 
considers possible Israeli presence in a US-led 
coalition in the Persian Gulf as a clear threat 
to its national security and reserves the right 
to counter it within the framework of the 
country's deterrence and defensive policy.
"The US regime and the illegitimate 
Zionist regime are responsible for all the 
consequences of this dangerous move," he 
added.
Israeli foreign minister Israel Katz said on 
August 7 that the regime would be part of the 
US-led coalition to “protect the security of the 
Persian Gulf”.
Katz claimed that Israel was determined 
to stop “Iranian entrenchment” in the 
Middle East region and strengthen Tel Aviv’s 
relationship with Persian Gulf countries.
The Zionist regime’s possible presence in the 
coalition comes with multiple goals, hence 
brings various consequences:
1. Containing Iran; one of the main reasons 
behind the Israelis’ interest in joining the 
coalition is to seize the opportunity to make 
their wish come true to contain Iran in the 
Persian Gulf.
2. Accompanying the US in its anti-Iran policies 
to boost such hostilities.
3. Ensuring the Arab countries’ security under 
the US protective umbrella; although the 
Israeli regime does not have any navy, the so-

called coalition would give it the opportunity 
to claim its protective role for the Persian Gulf’s 
Arab states.
4. Normalizing ties with Arab countries. 
Former Israeli Prime Minister David Ben-
Gurion had once said he was afraid of Arabs’ 
all-out invasion, wishing to normalize the 
Zionists’ relations with them. In the same vein, 
Katz has expressed hope that the Zionists 
manage to sign agreements on complete 
normalization of ties with the Persian Gulf 
littoral Arab states as the regime’s first step.
5. the possible presence of Europeans, 
including France and Germany in the coalition 
will be equal to the violation and complete 
death of the Iran nuclear deal.
6. The Israelis’ presence in the Persian Gulf will 
foment the tensions and add to the volatility 
of the region, and will be considered as an 
element threatening Iran’s security; however, 
Iran has warned that it reserves the right to 
defend itself against the Zionists’ threats.
7. The presence of the mentioned coalition, 
just like any other trans-regional coalition, is 
basically against the United Nations Charter. 
Besides, creating a military coalition against 
a member-state of the UN will need the 
organization’s permission. According to the 
UN Charter’s Article 52, the international 
body recognizes establishing regional 
arrangements to maintain international peace 
and security. But, firstly the US-proposed 
coalition is not a “regional” organization since 
the trans-regional states play the major role 
in it; and secondly, under the UN Charter’s 
Article 53, the UN Security Council shall, 
where appropriate, utilize such regional 
arrangements or agencies for enforcement 
action under its authority, and no enforcement 
action shall be taken under regional 
arrangements or by regional agencies without 
the authorization of the Council.
8. By joining the collation, the Israelis seek to 
show Iran as the main threat in the region; that 
is somehow the Zionists’ way of projection 
to divert the attention from their occupation, 
which is in fact the main reason behind the 
region’s conflicts.

 Brigadier General Sabahifard 
attributed Iran’s’ military capabilities 
and might to the braveness and 
wisdom of the Supreme Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei, reiterating that his country 
has developed its defensive capabilities 
in a way that discourages any enemy 
from even thinking of staging war on 
Iran.
On Wednesday, Commander of the 
Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) Major General Hossein 
Salami underlined the importance 
of establishment of security along 
the country's borders, saying that the 
Iranian Armed Forces are ready to 
respond to any attack.
"Today, the security of borders is 
the Armed Forces' redline," General 
Salami said in the Western province of 
Kermanshah.
"Under any type of condition, the 
military forces are prepared to defend 
the borders and territories of our 
dear country and they will give a firm 
response to any aggression," he added.
In relevant remarks last month, 
General Salami had warned Tehran’s 
adversaries in the Persian Gulf that 
the country’s armed forces would 
immediately shift from defensive 
pose to an offensive one should any 
miscalculated move be made against 
Iran.
“As far as the strategy is concerned, 
we act defensively, meaning that we 
will not be the ones to start or initiate 
any war,” Major General Salami said 
during an inspection tour of the level of 

preparedness of the country’s defensive 
forces in the trio islands of Greater Tunb, 
Lesser Tunb and Boumousa, near the 
Strait of Hormuz in the Persian Gulf.
The area, known as Naze’at comprises 
four islands in the Persian Gulf, which 
are of great importance to the country’s 
efforts to maintain the security of the 
strategic waterway.
“The situation is, however, completely 
opposite when it comes to (the 
country’s) tactical attitude, and should 
enemies commit any miscalculation, 
our defensive strategy would turn into 
an offensive one,” General Salami added, 
noting the offensive transition would 
involve the Islamic Republic’s entire 
defensive capacities.
Salami also underlined the region’s 
significance for the country and the 
entire global economy, adding, "Using 
the pretext of the region’s sensitivity to 
enable extra-regional military presence 
here would only stoke insecurity 
and compromise standing security 
arrangements in the region."
Salami asserted that the Islamic 
Republic enjoys perfect command over 
the waters lying in the Northern part of 
the Persian Gulf and the Sea of Oman. 
The country maintains the command 
as means of defending its territorial 
integrity, naval superiority, and aerial 
security, he added.
“On behalf of the Iranian nation, we 
engage in defensive development in all 
areas,” he stated.

Israelis playing with fire if join US coalition in 
Persian Gulf

Commander:
No Country Dares to Attack Iran

The Zionist regime’s recent interest in joining the United 
States self-proclaimed maritime coalition is expected to stir 
up tensions in the Persian Gulf region.

Commander of the Iranian Army's Air Defense Force 
Brigadier General Alireza Sabahifard lauded his country’s 
military capabilities, highlighting that Iran’s military 
preparedness disheartens those holding grudge against 
Tehran to even talk about war.

"Under any type 
of condition, the 
military forces are 
prepared to defend 
the borders and 
territories of our 
dear country and 
they will give a firm 
response to any 
aggression," 

Katz claimed 
that Israel was 
determined to 
stop “Iranian 
entrenchment” 
in the Middle 
East region and 
strengthen Tel 
Aviv’s relationship 
with Persian Gulf 
countries.
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بیمه شدگان قرآنی به ۷ هزار نفر افزایش یافتند
 معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از حضور ۱۷ کشور خارجی در نمایشگاه قرآن خبر داد و گفت: بیمه شدگان 

قرآنی به هفت هزار نفر افزایش یافتند.
عبدالهادی فقهی زاده در حاشیه سفر خود به کاشان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اقدامات ویژه معاونت 
قرآن و عترت وزارت ارشاد بیمه کردن فعاالن قرآنی است، اظهار داشت: فعاالن قرآنی که در زمینه های آموزشی، 

تبلیغی و ترویجی فعالیت دارند در تالش هستیم تا از خدمات بیمه ای بهره مند شوند و بر همین اساس بیمه 
شدگان قرآنی از چهار هزار نفر به هفت هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری بودجه قرآنی افزایش خاصی نداشته است، افزود: متاسفانه با وجود عدم افزایش بودجه 
معاونت قرآن و عترت با برنامه ریزی و جذب مشارکت های مردمی توانسته ایم به اهداف برنامه ریزی شده خود تا حد مطلوبی دست 

پیدا کنیم به نحوی که نمایشگاه قرآن با وجود وسعت باالی کار و افزایش قیمت ها با دو سوم هزینه سال قبل برپا شد و ۱۷ کشور خارجی 
نیز در این نمایشگاه حضور داشتند. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد ضمن اشاره به ویژگی های منحصر به فرد کتاب نهج البالغه ابراز داشت: عالمه قطب 
الدین راوندی نخستین شرح جامع نهج البالغه را به رشته تحریر درآورده است و بر همین اساس در نظر داریم تا شهرستان کاشان قطب نهج البالغه 

کشور نامگذاری و اقدامات در این حوزه نیز با محوریت کاشان انجام شود و بر همین شروع این کار از سال ۹۹ آغاز می شود.

رقابت ۸۴۲۴ نفر در آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی استان اصفهان
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از برگزاری آزمون استخدامی آتش نشانی استان توسط جهاد 

دانشگاهی همزمان با سراسر کشور خبر داد.
هومن سراج در گفت و گو با خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان با اعالم این خبر، اظهار کرد: آزمون استخدامی 
آتش نشانی  شهرداری های کل کشور جمعه به صورت همزمان در استان های کشور برگزار شد و در استان 

اصفهان نیز 8 هزار و 424 داوطلب استخدام در آتش نشانی، برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند.
وی افزود: در استان اصفهان آزمون در دو حوزه دانشگاه اصفهان و نجف آباد برگزار شد؛ به این ترتیب که از مجموع 

شرکت کنندگان، 24۵۶ نفر در حوزه نجف آباد و ۵۹۶8 داوطلب در حوزه  دانشگاه اصفهان باهم به رقابت پرداختند.
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با بیان اینکه آزمون شامل ۱۶۵ سوال عمومی و تخصصی بود، خاطرنشان 

کرد: این آزمون در یک نوبت در مدت ۱80 دقیقه برگزار شد و تعداد 300 نفر خانم نیز در این آزمون شرکت داشتند.
سراج اعالم کرد: بعد از برگزاری آزمون نتایج به صورت سراسری اعالم می شود. نتایج آزمون کتبی سه برابر ظرفیت تا پایان مرداد اعالم و بعد از آن 
آزمون عملی برگزار می شود. وی با بیان اینکه نیروهای مورد نیاز در این آزمون راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین آتش نشانی و آتش نشان هستند، 

اضافه کرد: بر اساس آیین نامه، بخشی از سهمیه برای ایثارگران، خانواده جانبازان و شهدا خواهد بود.

خبرآنالین
گــزارش
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 مخالفان افزایش 
کارمزد مشاوران 

امالک معتقدند بسته 
خدماتی که از سوی 

دفاتر امالک در ایران 
ارایه می شود آن طور 

که باید و شاید رضایت 
آنها را فراهم نمی کند.

اقتصاد ایران
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آغاز ریزش قیمت ها در 
بازار گوشی تلفن همراه

ریزش در بازار گوشی تلفن همراه با 
کاهش قیمت گران ترین گوشی ها 
اغاز شد. در حالی که رئیس اتحادیه 
فروشــندگان تلفن همراه از توزیع 
بخش مهمی از گوشی های وارداتی 
بــا ارز 4200 تومانی بــه بازار خبر 
می دهد، بررسی روند تحوالت بازار 
نیز نشان می دهد قیمت ها در بازار 

این کاال در حال ریزش است.
 گوشی های آیفون در طی دو هفته 
گذشته با کاهش محسوس قیمت 
روبرو شده اند اما ســایر گوشی ها 
تفاوت قیمتی در محــدوده صد تا 

دویست هزار تومان را شاهد بودند.
قیمت گوشــی آیفــون ایکس با 
ظرفیــت 2۵۶ گیگابایــت از ۱4 
میلیــون و صد هزار تومــان با ۱3 
میلیون و ۱۵0 هزار تومان کاهش 
یافته است. مدل دیگری از گوشی 
این برند نیــز از ۱4 میلیون و 240 
هزار تومان بــه ۱3 میلیون و 4۵0 
 XS هزار تومان رسید. آیفون مدل
MAX با ظرفیــت 2۵۶ گیگابایت 
اما کاهشی نزدیک به ششصد هزار 
تومان را شاهد بود و در حال حاضر 
در بــازار به قیمــت ۱۶ میلیون  و 
۶00 هزار تومان فروخته می شود. 
قیمت همین مدل با ظرفیت ۵۱2 
گیگابایت نیز در حدود 20 میلیون و 
۷00 هزار تومان گزارش شده است.  

ایسنا
خـــبـــر
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 نرخ کمیسیون دفاتر امالک 
همواره یکی از موضوعات 
مــورد بحــث در محافل 
عمومی است. با وجودی که 
بعضا متعاملین از رقم نیم 
درصد حق الزحمه امالک 
ناراضی هســتند، رییس 
اتحادیه امالک معتقد است که نرخ های 
کمیسیون در ایران یک ششم کشورهای 
توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه است. 
خسروی می گوید »روزانه ده ها شکایت 
به اتحادیــه می آید که مــردم از دریافت 
کمیسیون باال توسط بعضی دفاتر امالک، 
ناراضی هســتند که ما به جد پیگیری و 
برخورد می کنیم. امــا انصافا باید ببینیم 
حق الزحمه ای که هم اکنون به مشاوران 
امالک می رسد و بعضا بین دو یا چند مشاور 
تقسیم می شــود آیا کفاف زندگی آنها را 
می دهد؟ طبیعی است که اگر فضا را برای 
درآمد افراد ببندیم، راه برای کارهای خالف 

باز می شود«.

حدود چهار سال قبل بود که حق بنگاهی 
با اصالحاتی مواجه شد. اسفندماه ۱3۹4 
بر اســاس مصوبه کمیســیون نظارت  
شهرستان تهران، دفاتر امالک مجاز شدند 
برای معامالت امالک تا سقف ۵00 میلیون 
تومان نیم درصد و باالتر از ۵00 میلیون 
تومان 2۵ صدم درصد از هر طرف معامله 
دریافت کنند. نرخ کمیسیون اجاره نیز یک 
چهارم اجاره ماهیانــه از هر طرف معامله 
تعیین شد. این ارقام هم اکنون مالک قرار 

دارد و تغییر نکرده است.
تا پیش از آن، طبق بخشنامه سال ۱380 
عمل می شــد که برای معامالت امالک 
تا 30 میلیون تومــان نیم درصد، از 30 تا 
۵0 میلیون تومان ۷۵ صدم درصد، از ۵0 
تا ۱00 میلیون تومان نیم درصد و از ۱00 
میلیون تومان به باال 2۵ صدم درصد مبلغ 
مورد معامله به عنوان کارمزد از هر طرف 

دریافت می شد.
پرواضح اســت که حق الزحمه هر شغلی 
باید متناسب با شرایط روز تورم محاسبه 
شود. با این وجود، مخالفان افزایش کارمزد 
مشاوران امالک معتقدند بسته خدماتی که 
از سوی دفاتر امالک در ایران ارایه می شود 
آن طور که باید و شاید رضایت آنها را فراهم 
نمی کند و به همین لحاظ عمده متعاملین، 
ارزش واقعی این خدمــات را پایین تر از 

مبالغ دریافتی می دانند.

یک کارشــناس: عمده مشاوران 

امالک فاقد تخصص الزم هستند
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان 
در این خصوص می گوید: دریافت کارمزد 
باید متناســب با خدمات باشــد. بسته 
خدماتی که از ســوی عمده دفاتر صنف 
مشــاوران امالک در ایران ارایه می شود 
به درستی تعریف نشده است. تنها کاری 
که مشاوران انجام می دهند این است که 
ملکی را به یک شخص معرفی می کنند و 
یک قولنامه می نویسند. یک میز و صندلی 
در یک واحد صنفی می گذارند و افرادی 
عمدتا فاقد تخصص الزم اقــدام به عقد 
قرارداد می کنند؛ در حالی که مشــاوران 
امالک به عنوان امین خریدار و فروشنده 
باید مبانی حقوقی این شغل را بدانند. کما 
این که در کشــورهای توسعه یافته دفاتر 
امالک به مبانی حقوقی این شغل به شکل 

حرفه ای مسلط هستند.
به گفتــه پورحاجت، حجم بســیاری از 
شکایات در محاکم قضایی به پرونده های 
حوزه امالک مربوط است. این مساله ناشی 
از قراردادهایی اســت که در دفاتر امالک 
منعقد می شود و عمدتا طرفین را به دردسر 
می اندازد. معتقدم کاری که در بسیاری از 
دفاتر امالک صورت می گیرد از طریق یک 
نرم افزار در موبایل ها قابل انجام است. اگر 
دفاتر امــالک، کار را به صورت تخصصی 
دنبال کنند باید مسوولیت پیگیری بندهای 
قرارداد را بپذیرنــد؛ در حالی که عمدتا از 
مسوولیت شانه خالی می کنند. لذا نباید 

نرخ کمیســیون در ایران با کشــورهای 
پیشرفته مقایسه شود.

  رییس اتحادیه امالک: اگر کمیسیون 
کم باشد تخلفات زیاد می شود

از ســوی دیگر رییس اتحادیه مشاوران 
امالک، دغدغه های صنف مشاوران امالک 
را فراتر از سطح فعلی درآمد آنها می داند. 
مصطفی قلی خســروی با بیان این که در 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی و حتی 
کشورهای منطقه مثل ترکیه، مشاوران 
امالک ۶ درصد مبلغ قرارداد را به عنوان 
کارمزد از فروشنده دریافت می کنند معتقد 
است: مبلغ کمیســیون امالک در ایران، 
تناسبی با ثمن معامله ندارد و پیشنهاد ما 
این است که این رقم از نیم درصد فعلی به 
یک درصد افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق 

بیفتد بسیاری از تخلفات کاهش می یابد.
وی افزایش کمیسیون را در کاهش قیمت 
مسکن نیز موثر می داند. خسروی می گوید 
ممکن است یک بنگاهی خانه ای را باالتر 
از رقم پیشنهادی مالک به فروش برساند 
و به مالک بگوید نیمی از ایــن رقم را به 
من بده. وقتی کمیســیون پایین باشــد 
این گونه اتفاقات بعید نیست. بنابراین از 
متولیان امر تقاضا داریم برای جلوگیری 
از حجم شکایات و تخلفات با افزایش نرخ 
کمیسیون به میزان یک درصد موافقت 

کنند.
رییس اتحادیه امــالک درباره تاریخچه 
نرخ کمیســیون امالک خاطرنشان کرد: 
قبل از انقالب اسالمی، حق الزحمه دفاتر 
امالک یک درصد بود، بعد آمدند گفتند 
تا 20 میلیون تومان نیــم درصد، از 20 تا 

۱00 میلیون یک چهارم درصد و از ۱00 
میلیون به باال کمیسیون ندارد. این برای 
زمان قبل از من است. دو سال بعد از آن که 
من در ســال ۱3۷8  به ریاست اتحادیه 
رسیدم نرخ را تا 30 میلیون نیم درصد، از 
30 تا ۵0 میلیون تومان ۷۵ صدم درصد، 
از ۵0 تا ۱00 نیم درصــد و از ۱00 به باال 
یک چهارم درصد شد. خسروی ادامه داد: 
پیش از سال ۱3۹2 یعنی قبل از زمانی که 
ریاست را تحویل بدهم از آقای نیکزاد، وزیر 
وقت راه و شهرسازی نامه گرفتیم که رقم 
نیم درصد برای سراسر کشور یکسان باشد 
اما با توجه به این که قانون نظام صنفی برای 
هر شهرستان به شکل مجزا اجرا می شود 
و کمیسیون نظارت آن شهرستان نرخ را 
تعیین می کند در مناطق مختلف کارمزد 

متفاوت است. 

یکی از عوامل موثر در قیمت مسکن؛   

»افزایش کمیسیون امالک« زیر ذره بین کارشناسان
افزایش نرخ کمیسیون دفاتر امالک پس از چهار سال مجددا این 
روزها مطرح شده است؛ مخالفان می گویند که خدمات بنگاه ها 
کمتر از میزان دریافت حق الزحمه است و موافقان معتقدند اگر 
کمیسیون، پایین باشد تخلفات افزایش پیدا می کند؛ یکی از این 
تخلفات می تواند زد و بند مشاوران با فروشندگان باشد که به 

افزایش قیمت ملک منجر می شود.
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  ۱- مردم موفق تنفر 
از کارشــان را نشان 

نمی دهند
شــاید آخرین چیــزی که 
هرکسی به ویژه کارفرمایان 
دوســت دارند در محل کار 
بشــنوند، این است که شما 
از کارتان متنفر هستید. اگر شما از کارتان 
متنفر هســتید و آن را بروز دهید، به شما 
به عنوان یک شــخص منفی برچســب 
می خورد و مطمئناً روی شما به عنوان یکی 
از اعضای تیم حســاب نخواهند کرد. این 
شیوه رفتاری شما )یا هر یک از همکارانتان( 
می تواند روحیه گروه را پائین بیاورد. مطمئناً 
مدیران و کارفرمایان نیز در مقابل کسانیکه 
تنفرشان را از شغلشــان بروز می دهند و 
روحیه تیم و سایر همکاران را هم تخریب 
می کنند، عکس العمل نشان می دهند. آنها 
به خوبی می دانند که افراد زیادی هستند که 
شور و اشتیاق زیادی برای شغل کنونی شما 
دارند و چه بسا خیلی زود شخص دیگری را 

جایگزین شما کنند.

  ۲- مردم موفق بی کفایتی و عدم 
صالحیت همکارانشــان را فاش 

نمی کنند
همیشه در هر محل کاری افرادی هستند 
که کارشان را به درستی انجام نمی دهند 
یا فاقد صالحیت الزم هســتند. اگر شما 
نمی توانید به این گونــه همکاران کمک 
کنید تا بهتر عمل کنند، یا نمی توانید آنها 
را اخراج کنید؛ مطمئن باشید، اگر عدم 
صالحیت و نحوه عملکرد نادرست آنها را به 
گوش همگان برسانید، هیچ چیز عایدتان 
نمی شود. در عوض در صورت انجام این 
کار، ممکن است فاش کردن ضعف های 
همکارانتان به عنوان تالشــی مذبوحانه 
برای اینکه خودتان را بهتر جلوه دهید به 
نظر رسد. ممکن است حتی همکارانتان 
در مقابل این رفتار شــما جبهه گرفته و 
عکس العمل منفی نشــان دهند، طوری 
که آنها کامالً نظرشان راجع به شما منفی 

شود.

  ۳- مردم موفق میــزان درآمد 
خودشــان را در محــل کار بروز 

نمی دهند
شاید والدینتان از شنیدن اینکه شما چقدر 
در ماه درامد دارید خوشحال شوند، ولی در 
محل کار  ممکن است تنها باعث نظرات 
منفی راجع به شما شود. تقسیم عادالنه 
حقوق در محل کار به صورت کاماًل دقیق 
معموالً کار راحتی نیست و ممکن است 
به طور دقیق اجرا نشود. فاش کردن میزان 
حقوق دریافتیتان، می تواند باعث شود که 
همکارانتان حقوقشان را با شما مقایسه 
کنند. به محض اینکه دیگران درباره میزان 
دریافتی شــما خبردار شــوند، شروع به 
مقایسه عملکرد و میزان کاری که انجام 
می دهید، با حقوق دریافتیتان می کنند 
و این ممکن است وضعیت ناخوشایندی 
برای شــما به وجود آورد. ممکن اســت 
وسوسه شــوید که درباره میزان حقوق 
دریافتیتان با یکی از همکارانتان که اصاًل 
دراین باره کنجکاو نیست صحبت کنید، 
ولی به محض اینکه این کار را انجام دهید، 
مطمئن باشــید اثراتی روی رفتارهای 
سابق همکارتان و نیز نوع ارتباطتان پیش 

خواهد آمد.

  ۴- مردم موفق عقاید  سیاســی 
خودشــان را در محل کار نشــان 

نمی دهند
افــراد مختلــف دیدگاه های سیاســی 
مختلفی دارند، بروز دادن عقاید سیاسی 
تان ممکن اســت موجب ناخشنودی و 
حتی دسیسه چینی برخی از همکارانتان 
شــود. حتی صحبت از یک مسئله داغ 
سیاسی می تواند منجر به مشکالتی برای 

شما شود.
همه ما زندگی مان را بر اساس ایدئال ها و 
عقایدمان برنامه ریزی می کنیم و لزومی 
ندارد که به راحتی ایدئال ها و عقایدتان را 
در هرجائی، به ویژه محل کار فاش کنید. 
در این موارد و چنین بحث هایی ممکن 
است بهتر باشد تنها به عنوان یک گوش 

شنوا باشید و اظهارنظر نکنید.

  ۵- مردم موفق فعالیت هایشان 
مجازی شان را در محل کار آشکار 

نمی کنند
شــاید آخرین چیزی که مدیران شــما 
عالقه مندند درباره شما در اینترنت ببینند، 
سرگرمی ها و تفریحات شخصی شماست! 
عکس ها و محتوای اینستاگرام؛ طرز لباس 
پوشیدن شما، دوستان شما، سرگرمی های 

شما و حتی نظرات دوستان شما، می تواند 
تأثیر منفی روی نظــرات دیگران درباره 
شما در محل کار داشته باشد. به طوری که 
ممکن است حتی در مسئولیت هایی که به 
شما واگذار می شود و حتی ارتقای شغلی 

شما هم تأثیر داشته باشد.
می توانید از لینکداین به عنوان حســاب 
کاربری برای کارهــای حرفه ای و ارتباط 
با همکاران و از اینستاگرام و شبکه های 
اجتماعی مشابه به عنوان حساب کاربری 
شخصی و ارتباط با دوستان و افراد دیگر 

استفاده کنید.

  ۶- افراد موفق درباره ارتباطات 
شخصی خودشــان در محل کار 

صحبت نمی کنند

اینکه شما با همسرتان یا شریک زندگیتان 
رابطه ای خوب دارید یا خیر، جایی برای 
صحبت در محل کار ندارد. ممکن است 
برخی همکاران بــه این گونه صحبت ها 
عالقه نشان دهند ولی درمجموع می تواند 
باعث ناراحتی و حتی بدنامی خود شــما 

گردد.

  ۷- افراد موفق نظری درباره زندگی 
شخصی دیگران نمی دهند

مطمئن باشید صد در صد همکاران شما، 
عالقه ای به اینکه شــما دربــاره زندگی 
شخصی و روابط آنها اظهارنظر کنید ندارند. 
حتی اگر یکی از همکارانتان درباره دیگری 
در این موارد صحبت می کند، فقط بشنوید 
و هیچ پاسخ یا عکس العملی نشان ندهید. 

همواره به خاطر داشته باشید که افکار شما 
متعلق به خودتان هستند، اینکه درباره 
دیگران چگونه می اندیشــید را تنها نزد 

خود نگه دارید.

  ۸- مردم موفق عالقه خودشان 
برای اینکه جای شــخصی دیگر را 

بگیرند بروز نمی دهند
بروز دادن جاه طلبی هایتان در محل کار 
هنگامی که آنها در تضاد با مستقیم با عالیق 
سایر همکارانتان هســتند، می تواند به 
عنوان نشــانه خودخواهی و بی اعتنایی 
شــما به همکارانتان و حتی کل گروه یا 
شرکت تلقی شــود. کارکنان عالی یک 
شــرکت، همواره به دنبال موفقیت کل 
گروه هستند، نه  فقط به دنبال موفقیت و 
ارتقای خودشان. جدا از اینکه انگیزه های 
واقعی شما در محل کار چیست )حتی اگر 
فقط به خاطر پــول کار می کنید(، فاش 
کردن اهداف جاه طلبانه تان هیچ کمکی 

در رسیدن به آن اهداف به شما نمی کند.

  ۹- مــردم موفــق رفتارهای 
نامناسبشان در گذشــته را بروز 

نمی دهند
گذشته شما، چیزهای زیادی درباره شما 
می گوید. گفتن اینکه شــما بیست سال 
قبل رفتارهای عجیب وغریب یا احمقانه 
داشته اید، لزوماً باعث نمی شود همکارانتان 
فکر کنند که شــما از نظر شــخصیتی 
پیشرفت کرده اید! بلکه حتی ممکن است 

قضاوت هایی منفی برای شــما به دنبال 
داشته باشد. گذشته غم انگیز خودتان را 

تنها نزد خودتان حفظ کنید.

  ۱۰- مــردم موفــق جک هــا و 
شــوخی های زننــده در محل کار 

نمی کنند
جک های زننــده و توهین آمیز، می تواند 
باعث احساسات ناخوشایند در همکارانتان 
گردد و همکارانتان شــما را بــه عنوان 
شخصی وحشتناک ببینند. از طرف دیگر 
جک های زننده، اصاًل همانند جک های 

هوشمندانه جالب و خنده دار نیستند.
شما هیچ گاه از تجربیات گذشته افراد خبر 
ندارید و ممکن است جک های شما حتی 
اگر زننده نباشند، منجر به بروز احساسات 

منفی در دیگران شود.

  ۱۱- مردم موفق قصد تغییر شغل را 
در محل کارشان بروز نمی دهند

اگر قصد تغییر شغل دارید به هیچ عنوان 
آن را در محل کار فعلیتــان بروز ندهید. 
به محض اینکــه در محــل کار فعلیتان 
قصدتان برای تغییر شغل و رفتن را نشان 
دهید، به شما به عنوان یک فرد بیهوده نگاه 
می کنند. حتی ممکن اســت که شما در 
یافتن و گرفتن شغل جدید موفق نباشید؛ 
بنابراین بهتر اســت تا زمانی که شما از 
یافتن شــغل جدید مطمئن نشدید، با 
هیچ کس در محل کار فعلیتان دراین باره 

صحبت نکنید.

خط قرمزها؛

آنچهمردمموفقهرگزدرکارانجامنمیدهند!

بروز دادن 
جاه طلبی هایتان در 
محل کار هنگامی که 

آنها در تضاد با 
مستقیم با عالیق سایر 

همکارانتان هستند، 
می تواند به عنوان 

نشانه خودخواهی و 
بی اعتنایی شما به 

همکارانتان و حتی کل 
گروه یا شرکت تلقی 

شود. 

آشکار کردن جنبه های اشــتباه از خودتان، می تواند در 
محل کار اثرات مخربی روی شغلتان داشته باشد. در این 
مقاله، دکتر تراویس بردبری )Travis Bradberry( درباره 
اینکه چطور از این اشتباهات اجتناب کنیم، راهنمایی های 

جالبی دارد.
در اینجا یازده مورد از موارد مهمی، که اگر شــما درباره 
خودتان در محل کار بروز دهید، ممکن اســت مشکالت 

عدیده ای، برای شما به وجود آورد، اشاره می کنیم:

ارزش گذاری 
استارت آپ ها 
چگونه است؟

یــک کارشــناس ارزش گــذاری 
استارت آپ می گوید استارت آپ ها 
از ابتدای شروع کار، به خودی خود 
دارای ارزش هستند و ارزش گذاری 
آنها در مراحل اولیه ای که محصول 
تولید می شود با توجه به متدهای 
درآمدمحور، هزینه محور و بازارمحور 

آغاز می شود.
بســیاری از ســرمایه گذاران بازار 
اســتارت آپ پیش از آنکه تصمیم 
به تزریق سرمایه شــان در این بازار 
بگیرند بــه دنبال ارزیابــی ارزش 
گروهی هســتند که قرار اســت 
تامین مالی آنها را برعهده بگیرند. 
به این علت بسیاری از استارت آپ ها 
برایشان مهم است که از میزان ارزش 

کسب وکار خود باخبر باشند.
مجتبــی شــریفی، کارشــناس 
ارزش گذاری شــرکت »بومرنگ« 
دربــاره نحــوه ارزش گــذاری 
اســتارت آپ ها گفته است: »یک 
اســتارت آپ از زمانی که شروع به 
کار می کند و تیم اولیه دور هم جمع 
می شوند تا زمانی که به سوددهی 
برســد مراحل مختلفی را پشــت 
ســر می گذارد. ارزش گذاری روی 
اســتارت آپ زمانی انجام می شود 
که محصول تولید شــده باشــد 
و ســرمایه گذار بــه واســطه این 
ارزش گــذاری روی اســتارت آپ 

سرمایه گذاری کند.«
او با اشــاره به اینکه نقطه آغازین و 
زمانی که محصول تولید می شــود 
زمانی اســت کــه اســتارت آپ 
کار خــودش را شــروع می کند تا 
ســرمایه گذار از تولیــد محصول 
حمایت  کند، اضافه می کند: »این 
ســرمایه از نقــاط مختلف جذب 
می شود که مثال وی سی ها یا حتی 
شتاب دهنده ها ســرمایه گذاری ها 
را مدیریت کنند. استارت آپ ها در 
مرحله اولیه ای که محصول شان را 
تولید می کنند، با توجه به متدهایی 
کــه درآمد محــور، هزینه محور و 
بازارمحور هســتند، ارزش گذاری 

می شوند.«
شریفی با تاکید بر اینکه ارزش گذاری 
بــا اســتفاده از این متدهــا انجام 
می شود، ادامه می دهد: »در نهایت 
یک عدد نهایی تعیین می شــود و 
ســرمایه گذار آورده مالی خود را به 
تناسب با آن روی میز می گذارد. به 
این معنی که سرمایه  گذار با توجه 
به ارزش گــذاری که انجام شــده 
درصدی از مالکیت اســتارت آپ را 
از آن خــود می کنــد. به طور مثال 
می گوییم که یک استارت آپ ۱۰۰ 
میلیون تومان ارزش گذاری شــده 
است و اگر سرمایه گذار ۵۰ میلیون 
تومان پول ارائه کند، این دو عدد با 
هم جمع شــده و تبدیل به ارزش 
اســتارت آپ بعد از تزریق سرمایه 
می شود. به این ترتیب سرمایه گذار 
 ۳۳ درصد از استارت آپ را از آن خود

 می کند.«
این کارشناس ادامه  می دهد: »ارزش 
یک استارت آپ ممکن است از صفر 
شروع شود و تا میلیاردها ریال برسد. 
مثال در حال حاضر استارت آپ هایی 
داریم که از شکل استارت آپ خارج 
شــده اند و به شــرکت های بازده 
تبدیل شده اند و ارزش های بسیار 
باالیی دارند.برخی از استارت آپ ها 
دارای ایده های خوبی هســتند اما 
به لحاظ مالی، ســودآوری که در 
ذهن بیانگذاران شــان است، اتفاق 

نمی افتد.« 

۰۸
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

دستبافتههایزنانبهخارجصادرمیشود
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور گفت که در راستای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، 

دست بافته های زنان به خارج صادر می شود.
محمد صادق بیرجندی گفت: در این طرح متناسب با ســفارش کشور هدف دست بافته های زنان 

سرپرست خانوار به خارج صادر می شود.
بیرجندی با اظهار این که فروش این محصوالت از طریق استارتاپ ها به صورت مجازی انجام می شود، 

توضیح داد: تاکنون هم فروش بخشی از محصوالت از طریق یکی از استارتاپ های معتبر کشوری در برخی 
کشورها انجام شد.

وی افزود: تاکنون ۱۶۰ بنگاه تولیدی محصوالتشان را در اختیار این استارتاپ قرار دادند و حدود سه هزار قلم صنایع 
دستی هم از طریق همین استارتاپ برای فروش در سایت بارگذاری شده است.

این مسئول مهمترین برنامه طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در استان ها را شناسایی صنایع دستی این زنان و فروش آن در 
خارج از کشور بیان کرد.

معاون جهاد دانشگاهی کشور اظهارداشت : این دست بافته ها  پس از شناسنامه دار شدن به نام طراح و بافنده صادر خواهد شد.

استارت آپ

بزرگترین استارت آپ تولید کتاب های الکتورنیکی و صوتی 
کتاب هایی که جان گرفتند

مجید قاسمی چهره اي است که صنعت نشر را با تحولي 
بزرگ روبه رو کرد و با کمک و ســرمایه گذاری مهدی 
فیروزان مدیر شهر کتاب مرکزی واژه جدید کتاب الکترونیک را به ادبیات 

فارسی اضافه کرد

»حِس خوِب کتاب خوندن، براي همه، همه وقت، همه جا«. شــاید در کشوري که 
سرانه مطالعه در آن کمتر از نیم ساعت است، این شعارها و تالش براي ایجاد چنین 
فضایي کمي عجیب به نظر برسد، اما هستند افرادي که در این مسیر گام برداشته اند 

و با راه اندازي یک استارت آپ و حتي تولید ابزارهایي مخصوص گام هاي جدي 
در این جهت برداشته اند. اپلیکیشن کتاب خوان فیدیبو، با بیش از ۳۵ هزار 
عنوان کتاب الکترونیک و صوتی فارسی یک ســامانه تولید و پخش کتاب 
الکترونیک است که قوانین کپي رایت را رعایت می کند. البته این استارت آپ 
پا را از این فراتر گذاشته است و با تولید فیدیبوک اولین دستگاه کتاب خوان 
الکترونیک فارسی )شبیه تبلت براي کتاب خواندن( و فیدیباکس، دستگاه 
هوشمند مطالعه کتاب که در ایستگاه هاي مترو و چند دانشگاه مانند دانشگاه 
تهران نصب شده است، فعالیت هاي نوآورانه اي در عرصه کتاب و کتاب خواني 

در کشورمان رقم زده است.
مجید قاسمی چهره اي است که صنعت نشر را با تحولي بزرگ روبه رو کرد و با 
کمک و سرمایه گذاری مهدی فیروزان مدیر شهر کتاب مرکزی واژه جدید کتاب 
الکترونیک را به ادبیات فارسی اضافه کرد. اما این ایده برای اولین بار از مهاجرت 
دانشجویی او به رشت در ذهنش شکل گرفت. او که کتاب خوان تیری است در 
این شهر با مشکل تهیه کتاب های روز مواجه شد و همین جا بود که به ذهنش 
رسید ای کاش امکان دانلود الکترونیکی نسخه کتای ها فراهم بود، فکری که چند 
سال بعد زمانی که در شهر کتاب مرکزی کار می کرد آن را با فیروزان مدیر شهرکتاب 

مرکزی مطرح و در نهایت اجرایی کرد.
او به ایده راه اندازي و طراحي پلتفرمي رسید که افراد بتوانند از طریق آن کتاب هاي 
مورد عالقه شــان را روي تبلت و موبایل هایشان بخوانند؛ چیزي شبیه کتاب خوان 

کیندل که آمازون آن را راه اندازي کرده بود.
او در گفت وگویی ماجرای راه اندازی فیددیبو را این گونه تعریف می کند: »گفتم من 
یک رویا دارم برای الکترونیکی کردن کتــاب و آقای فیروزان گفت این رویای خود 

من هم هست، پرسید چقدر می خواهد و من با فکر خام خودم گفتم خیلی زیاد؛ ۳۰ 
میلیون. او واقعا فرد ماجراجویی است، گفت من ۲۰ میلیون دیگر می گذارم رویش 

تا کار را شروع کنیم.«
مجید قاسمی برای ساخت و طراحی ســایت مورد نظر خود با یک شرکت هندی 
وارد مذاکره شــد و دو ماه بعد برای خرید و تحویل گرفتن آن راهی این کشور شد. 
»در اینترنت با شــرکتی هندی آشــنا شــدیم که پلت فرم مورد نظر ما را طراحی 
می کرد. بنابراین تصمیم گرفتیم که با آنها کار کنیم. قراری که با شــرکت هندی 
گذاشــتیم این بود که دو ماه بعد پلت فرم را به ما تحویل بدهند. قیمتی هم که به 
ما گفتند بیش از ۱۳هزار دالر بود که سرمایه گذار پرداخت کرد و خوشحال بودیم 
که نخستین پلت فرم کتاب الکترونیک در ایران را راه اندازی می کنیم. به هند رفتم 
و بعد از ماجرایی، پلت فرم اولیــه ای را تحویل گرفتم و به ایران برگشــتم.« بعد از 
شروع به کار اولیه و تســت های        الزم در نهایت ســایت فیدیبو در تاریخ ۱۱ اسفند 
۱۳9۲ رســما در مراســمی ویژه و با حضور وزیر وقت علی جنتی راه اندازی شد و 
خیلی زود مورد اســتقبال قرار گرفت. البته در این بین مدیران شهر کتاب مرکزی 
و مجید قاسمی برای جذب ناشران به انتشار کتاب هایشان در فیدیبو و رفع نگرانی 
آن ها           نسبت به کپی غیرقانونی کتاب هایشان، تالش های        بسیاری کردند و در نهایت 
موفق شدند، تا جایی که هم اکنون طبق اعالم رســمی این سایت بیش از ۳۵ هزار 
کتاب روی فیدیبو بارگذاری شــده و در دســترس عموم قرار دارد. از جهت دیگر 
بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اپلیکیشــن فیدیبو را نصب و دانلود کرده اند و 
4۰۰ ناشر هم با این مجموعه به صورت مســتقیم همکاری دارند، عدد و رقم هایی 
 که نشــان می دهد این اپلیکیشن بر مدار توسعه و رســیدن به خواسته هایش گام

 برمی دارد.

اتاق بازرگانی تهران
گــــــزارش

ممکن است وسوسه شوید که 
درباره میزان حقوق دریافتیتان 

با یکی از همکارانتان صحبت 
کنید، ولی به محض اینکه این 

کار را انجام دهید، مطمئن 
باشید اثراتی روی رفتارهای 

سابق همکارتان و نیز نوع 
ارتباطتان پیش خواهد آمد.
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سلف مید
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تجارت نیوز
گــزارش
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