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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

دستور جهانگیری کارساز می شود؟   

قطار سریع السیر تهران-اصفهان همچنان در کیلومتر صفر

مدیریت 
بحران،لزوم یک 
استارت آپ موفق

استارت آپ یا همان شروع کسب 
وکارهای نوپا در کشور ما حدود 
سه سال پیش شروع به کار کرد، 
اوج گرفت و با همان ســرعت رو 
به افول رفت. درست مثل آتش 
زدن یک تکه کاغــذ که در ابتدا،  
گرمای زیادی می بخشــد اما با 
 سرعت این شــعله و گرما از بین 
می رود و خاکســتری بیش به 
جا نمی ماند. بســیاری از کسب 
و کارهــای نوپا که بــر گرفته از 
اســتارت آپ های برگزار شده 
در سراسر کشــور بود، در سال 
۱۳۹۷ به دلیل بی ثباتی وضعیت 
اقتصادی، دچار افول شدند و در 
سال جاری ورشکســتگی آنها 
قابل پیش بینی بود.در حقیقت، 
بسیاری از کسب و کارها ممکن 
است بخاطر کمبود انگیزه، تنبلی، 
شریک شــدن با افراد نادرست 
و ... خــود را مقصــر بدانند، اما 
حقیقت اینجا است که شکست 
یک استارت آپ، تنها توابعی از 
این اتفاقات نیست، بلکه حقایقی 
در میان اســت که می توانست، 
شکست آنها را پیش بینی کند....     اگرچه برخی خبرها از پیشرفت کمتر از ۵ درصدی ساخت این پروژه حکایت دارد و تنها کارگاه های مربوطه تجهیز شده اند، اما نماینده ایرانی شرکت چینی مدعی است زیرسازی قمـ  اصفهان 

۶0 درصد پیشرفت  فیزیکی داشته است

نا 
 ایم

س:
عک

بازار طال و سکه 98/5/22 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,114,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,223,0004,192,000جدید

2,248,0002,298,000نیم سکه

1,449,0001,499,000ربع سکه

979,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,824,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18420,100406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24561,200543,300 عیار

معاون تکنولوژی فوالدمبارکه در 
نشست تخصصی نقش رسانه ها در 

حمایت از رونق تولید مطرح کرد

حمایت فوالدمبارکه برای 
توسعه ارتباطات

»در فوالدمبارکه اصفهان ۲۰ هزار نفر در ســه 
شیفت بیست وچهار ســاعته در حال فعالیت 
هســتند و همــواره ایــن شــرکت در زمینه 
مکانیزم های رسانه ای از جمله خبرنامه، انتشار 
کتاب های صنعتی و اشــاعه فرهنگ صنعتی 

پیشرو بوده است.«
 این، گفته منوچهــر نیک فر، معاون تکنولوژی 
فوالدمبارکه است که در نشست تخصصی نقش 
رســانه ها در حمایت از رونق تولید و در جمع 
خبرنــگاران عنوان کرد. وی ادامــه داد: عملی 
کردن نقش رسانه ها در حمایت از رونق تولید، 

نیازمند برقراری ارتباط با رسانه ها و...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

کوثر بابایی
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S
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وی تصریــح کــرد: این 
ویــژه برنامــه تــا پایان 
تابستان امسال روزهای چهارشنبه هر هفته در 
مجتمع های مســکونی منطقه هفت شهرداری 
اصفهان از ســاعت ۱۹ تا ۲۲ برگزار و بازی های 

نوستالژی قدیمی شبیه سازی می شود.
مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه این برنامه روزهای پنجشــنبه هر هفته 
نیز در مجتمع تجاری بوســتان از ساعت ۱۹ تا 
۲۳ اجرا خواهد شــد، افزود: ویــژه برنامه زنگ 
تفریح روزهای جمعه در مجموعه گردشــگری 
باغ فدک )کنــار دریاچه( از ســاعت ۱۹ تا ۲۳ 

برگزار می شود.
وی با تاکید بــر اینکه هدف از اجــرای برنامه 

های نشاطســتان ایجاد نشاط و شــادابی در 
بین شهروندان اســت، تصریح کرد: اجرای این 
برنامه ها در رونق بخشی به فعالیت های فرهنگی 
وتفریحی در فضای فراغتی تابســتان، تقویت 

فضای شور و نشاط در شهر و شهروندان و معرفی 
بهتر فضاها و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، 
تفریحی و ورزشــی مناطــق به شــهروندان 

تاثیرگذار خواهد بود.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان :
بازی های نوستالژی در مجتمع های مسکونی منطقه ۷

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از برگزاری ویژه برنامه »زنگ تفریح« در سطح این منطقه خبر داد و گفت: این 
برنامه در قالب سلسله برنامه های نشاطستان و با هدف افزایش نشاط اجتماعی شهروندان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی منطقه ۷ شــهرداری اصفهان، علی اصغر شــاطوری در گفت و گو با بیان اینکه برنامه های 
نشاطستان تا دهم شهریورماه سال جاری ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: نشاطستان منطقه هفت با عنوان »زنگ تفریح« 

از تیرماه سال جاری آغاز شده و روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه هر هفته اجرا می شود.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

برگزاری دومین استارت آپ ویکند شهری
دبیر علمی نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری از برگزاری 

دومین استارت آپ ویکند شهری در جریان برگزاری نمایشگاه بین المللی مسکن، 
شهرسازی و بازآفرینی شهری با عنوان تخصصی »مسکن و شهرسازی« 

خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، علی شهابی، 

اظهار کرد: دومین استارت آپ ویکند شهری با عنوان 
تخصصی »مسکن و شهرسازی« با توجه به برگزاری 
موفق نخستین رویداد استارت آپی ملی شهری در 

حوزه مسکن و شهرسازی، همزمان با ...
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

آیین امضاى قرارداد سامانه یکپارچه پرداخت الکترونیک برگزار شد:   

تحولى در راستاى تحقق شهر هوشمند

معطلى حل مشکالت 
اقتصاد کشور؛

به بهانه 4 
صفرناقابل

هر روز در اقتصاد ایران یک مسئله 
مى شود مشکل اصلى کشورو این 
مشــکل و راه حل هاى رفع آن
 مى شود ســر تیتر تمام اخبار 
و بحــث هــاى مجلســیان و 
دولتمردان، بعــد از چند مدتى 
بحث و اختالف نظر ، براى  اینکه 
اختالفات بر ســر جریان مذکور 
جــدى تر نشــود همه ســعى 
مى کنند مشکل را فراموش کنند 
و یا حداقل در مــورد آن حرفى 
نزنند ، مگر در خفا!  قیمت دالر، 
قاچاق گوشت و سوخت،زمین 
خــوارى، فیش هــاى حقوقى 
نجومى ....و این بار صفر هاى پول 
ملى ، همه مسائلى است که نه تنها 
در زمان خود حل نشد بلکه مدت 
زیادى از وقت مجلسیان و دولت 
مردان را به خــود اختصاص داد 
بدون هیچ تاثیرى در روند ماجرا! 
اینکه دولتمردان و مجلسیان در 
حل برخى از این مسائل ناکارآمد 
عمل کرده اند بماند ولى اینکه در 
برهه اى خاص از زمان تنها یک 

مشکل را دلیل اصلى...      از جمله مزایاى اجراى این پروژه شفاف کردن عملکرد مالى درآمدهاى ناشى از فعالیت هاى مختلف در سطح شهر است

نا 
 ایم

س:
عک

بازار طال و سکه 98/5/15 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,064,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,190,0004,192,000جدید

2,258,0002,298,000نیم سکه

1,449,0001,499,000ربع سکه

970,000969,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,789,0001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18413,000406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24543,900543,300 عیار

فرمانده انتظامى استان اصفهان 
خبر داد:

افزایش 600 درصدى کشفیات 
مواد مخدر شیشه در استان 

اصفهان
 فرمانده انتظامى استان اصفهان از افزایش 600 
درصدى کشفیات مواد مخدر شیشه در استان 
اصفهان در چهارماهه نخست سال جارى نسبت 

به مدت مشابه خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى پیش از ظهر سه 
شــنبه در نشســت خبرى با اصحاب رســانه 
ومطبوعات اســتان اصفهان با بیان اینکه نقش 
رســانه ها در آرامش جامعه و احساس امنیت 
مردم بى نظیر اســت، اظهار داشت: گرچه تنها 
یک روز در سال به نام خبرنگاران تخصیص یافته 
است اما خبرنگاران همیشــه وظایف خود را با 

حس مسئولیت و در نظر گرفتن...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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کسب و کار

فعاالن بازاریابى، تبلیغات و کسب و کار میهمان نمایشگاه اصفهان مى شوند

همزمان با برپایى نخستین نمایشگاه بازاریابى، 
تبلیغات و مدیریت کسب و کار، فعاالن این 
عرصه و مدیران ارشد شرکت هاى بخش خصوصى و دولتى، میهمان 

اصفهان مى شوند.

این نمایشگاه که از شانزدهم تا نوزدهم مردادماه در محل برپایى نمایشگاه هاى 
بین المللى استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد، زمینه اى را فراهم 
مى آورد تا شرکت هاى مشاوره کاریابى، دانشگاه ها و مراکز آموزشى مرتبط 
با حوزه مدیریت کسب و کار، شرکت هاى کانو آگهى و تبلیغات، انجمن ها و 
تشکل هاى مرتبط، شرکت هاى فعال در حوزه بازاریابى دیجیتال و شرکت هاى 

فعال در حوزه مدیریت برند، توانمندى هاى خود را به نمایش بگذارند.
این نمایشــگاه در حدود 7000 مترمربع فضاى نمایشگاهى و با حضور 92 
شرکت از استان هاى اصفهان، تهران و قزوین برگزار خواهد شد و در کنار آن، 
برگزارى 9 سمینار آموزشى، 25 کارگاه آموزشى و 25 جلسه مشاوره و انتقال 
تجربه، شرایطى را فراهم مى آورد تا مدیران ارشد شرکت ها و فعاالن اقتصادى 
در کسب و کارهاى مختلف، توانایى ها و پتانسیل هاى خود را براى ثروت آفرینى 

بیشتر ارتقا دهند.
در کنار این نمایشگاه، سالنى به ارائه توانمندى هاى حوزه رسانه براى توسعه و 
رونق کسب و کارها اختصاص یافته است که رسانه هاى استانى و کشورى در 

آن حضور دارند و به ارائه پتانسیل هاى خود مى پردازند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان با اشاره به برگزارى 
این نمایشگاه، گفت: نخستین نمایشگاه بازاریابى، تبلیغات و مدیریت کسب 
و کار اصفهان، رویدادى چهار روزه است که با هدف ترویج و آموزش فرهنگ 

بازاریابى براى موفقیت بیشتر در بازارهاى رقابتى برگزار مى شود.
على یارمحمدیان با تاکید بر اینکه در این نمایشــگاه، برقرارى ارتباط بین 
ارائه کنندگان و متقاضیان خدمات بازاریابى و تبلیغات، موجب انتقال دانش 
فنى نوین و مؤثر مى شود، افزود: امروزه فقدان فعالیت هاى رقابتى مانع از رشد 
و توسعه دانش و مهارت هاى بازاریابى در سازمان هاى کشور شده و مدیران 
بخش هاى مختلف شاهد اتفاقاتى هستند که به سرعت قواعد بازى آنها در بازار 

هدف را تغییر داده و دگرگون مى سازد.
وى تاکید کرد: بدون شک راه موفقیت و ورود به عرصه هاى جهانى وابسته به 
رشد و توسعه توان تبلیغات و دانش بازاریابى است؛ تعامل در صنعت تبلیغات و 
بازاریابى جهان، زبان حرفه اى و تخصصى مى خواهد و نیاز به وجود شرکت هاى 
قدرتمند تبلیغاتى، اطالع مدیران صنایــع از روش هاى مختلف بازاریابى و 

تبلیغات به شمار مى رود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در پایان تصریح 
کرد: کاهش هر چه بیشــتر عوارض منفــى تبلیغات بازرگانــى و افزایش 
کارکردهاى مثبت و توسعه آن، آشنایى با تکنیک هاى بازاریابى و پیشبرد 
فروش، ترویج و آموزش فرهنگ بازاریابى جهت موفقیت بیشتر در بازارهاى 
رقابتى و تشویق بازار داخلى به استفاده از ابزارهاى نوین بازاریابى، برقرارى 
ارتباطى نزدیک بین ارائه کنندگان و متقاضیان خدمات بازاریابى و تبلیغات، 
آشنایى با آخرین تحوالت بازارهاى بین الملل و شرایط رقبا و انتقال دانش 
فنى نوین و کارآمد در راستاى رشد کیفى و کمى محصوالت داخلى و توسعه 

صادرات غیر نفتى از دیگر اهداف برگزارى این نمایشگاه است.
على میرجمالى، مدیر مرکز آموزش بازرگانى استان اصفهان و مجرى برگزارى 
این نمایشگاه نیز گفت: این نمایشــگاه با رویکرد بهبود فضاى کسب و کار 

برگزار مى شــود و هدف از برگزارى آن ایجاد یک بستر براى هم افزایى بین 
مجموعه هاى مختلفى است که مى توانند به توسعه و بهبود کسب و کارها 

کمک کنند.
وى ادامه داد: با توجه به اینکه در اصفهان نمایشگاهى براى مخاطب مدیران 
کسب که بتواند به یک مدیر در تأمین نیازهاى خود در حوزه هاى مختلف 
کسب و کار کمک کند وجود نداشت، بنابراین با شناسایى این نیاز، طرحى 
آماده شد که به وسیله آن، در قالب یک نمایشگاه، حوزه هاى مختلف مدیریت 

یک کسب و کار، گرد هم آیند.
میرجمالى تاکید کرد: هدف این است که یک مدیرعامل یا کسى که مى خواهد 
کســب و کارى را راه اندازى کرده و یا آن را بهبود بخشد، بتواند اصلى ترین 
نیازهاى توسعه و بهبود کسب و کار خود را تأمین کند، بنابراین یکى از اهداف 
اصلى برگزارى این نمایشگاه کمک به توسعه و رشد کسب و کارهاى اصفهان 
به وسیله معرفى توان و ظرفیت هاى فعالى است که به مدیران کسب و کار 

خدمات مى دهند.
وى افزود: یکى دیگر از اهداف شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
در برگزارى نمایشگاه این است که شرکت هاى مشاوره در حوزه هاى تأمین 
نیروى انسانى، مالى، مالیاتى، قراردادنویسى، ثبت شرکت، کارت بازرگانى، 
واردات، صادرات، تبلیغات فیزیکى، محیطى، مجازى و غیره فعالیت دارند، در 

کنار یکدیگر قرار بگیرند تا مدیران کسب و کارها را یارى کنند.
مدیر مرکز آموزش بازرگانى اســتان اصفهان در پایان تاکیــد کرد: در این 
نمایشگاه سعى بر این است تا آخرین فناورى ها، دستاوردها و همچنین آخرین 
ابزارهایى که شرکت ها در حوزه بازاریابى و تبلیغات، از آن بهره مى برند معرفى 
شود و بسترى براى هم افزایى بین مجموعه هایى که قادر به توسعه و بهبود 

کسب و کارها هستند فراهم شود.
بر اســاس این گزارش، عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند طى 
ساعات 10 تا 18 روزهاى 16 تا 19 مردادماه به محل برپایى نمایشگاه هاى 

بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

معاون بهره بردارى شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان 
اعالم کرد: مرحله استانى این دوره از مسابقات که در 
مهر ماه برگزار مى شود بهره برداران شرکتهاى آب 
و فاضالب شهرى و روســتایى در استان هاى خود 
سطح مهارتهاى فنى وتخصصى آن ها مورد ارزیابى 

قرار مى گیرد.
اکبرى افــزود: مرحله منطقه ایى این مســابقات 
آبان ماه با حضور 7 بلوك شــامل (بلوك اصفهان، 

تهران، آذربایجان شــرقى، همدان، مشهد، شیراز 
و مازنداران) برگزار مى شــود که در بلوك اصفهان 
شرکتهاى آبفا شهرى و روستایى اصفهان، کاشان، 
یزد، چهارومحال و بختیارى و کهکلویه وبویر احمد به 
رقابت مى پردازند. وى با بیان اینکه در تاریخ 10 و 11 
دى ماه مرحله نهایى اولین دوره مسابقات کشورى 
مهارت هــاى فنى و تخصصى شــرکت هاى آب و 
فاضالب در استان اصفهان برگزار مى شود تصریح 
کرد: 35 تیم که شامل برگزیدگان 7 بلوك در کشور 

هستند در 5 محور مهارتهاى فنى و تخصصى آنها 
مورد ارزیابى قرار مى گیرد. که در پایان با ارائه تدیس 
و لــوح از برگزیدگان تقدیر بعمــل مى آید. معاون
 بهره برادارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اعالم کرد: آبفا استان اصفهان هم اکنون براى مرحله 
نهایى و بلوکى این دوره مســابقات که در اســتان 
اصفهان برگزار مى شود بسترهاى رقابت سالم را در 
محدوده دانشگاه صنعت و آب وبرق (بختیار دشت) 

مهیا نموده است.

اصفهان میزبان اولین دوره مسابقات کشورى مهارت هاى فنى و تخصصى شرکت هاى آبفا
معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: اولین دوره مسابقات کشورى مهارت هاى فنى و تخصصى شرکتهاى 
آب و فاضالب در سطح کشور در 5 محور مورد ارزیابى قرار مى گیرد. ناصر اکبرى افزود: شرکت هایى که در اولین دوره مسابقات 
مهارت هاى فنى و تخصصى حضور مى یابند در 5 محوردر زمینه کنترل کیفى آب، نصب انشعابات آب، نصب انشعابات فاضالب، 
آماده سازى تابلوهاى برق وتعمیرات خطوط اصلى به رقابت مى پردازند وى هدف از برگزارى اولین دوره مسابقات مهارت هاى فنى 
و تخصصى شرکتهاى آب و فاضالب کشور را، ارتقا سطح دانش فنى بهره برداران دانست و خاطر نشان ساخت: مسابقات کشورى 
مهارت هاى فنى و تخصصى شرکت هاى آب و فاضالب به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهى بهره برداران برگزار مى شود که مسلمًا 

رقابت در مهارت هاى فنى و تخصصى دستاوردهاى قابل تو جهى به  همراه دارد.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

از گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى 
چه خبر؟

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل گفت: 90 
درصد گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى، در بازار توزیع شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توزیع 90 درصد گوشى هاى وارداتى 
با ارز دولتى در بازار موبایل کشور خبر داد.

 ابراهیم درستى، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت 
بازار موبایل گفت: 90 درصد گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى، در بازار 
توزیع شده است و قرار بر این شد که مابه التفاوت نرخ گوشى هایى که با 

ارز دولتى وارد شده اند با ارز نیمایى، محاسبه و توزیع شوند....

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل گفت: رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل گفت: رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل گفت: رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل گفت: 909090

 درصد گوشى هاى وارداتى  درصد گوشى هاى وارداتى  درصد گوشى هاى وارداتى  درصد گوشى هاى وارداتى  درصد گوشى هاى وارداتى 

 ابراهیم درستى، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت  ابراهیم درستى، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت  ابراهیم درستى، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت 
 درصد گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى، در بازار  درصد گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى، در بازار  درصد گوشى هاى وارداتى با ارز دولتى، در بازار 
توزیع شده است و قرار بر این شد که مابه التفاوت نرخ گوشى هایى که با توزیع شده است و قرار بر این شد که مابه التفاوت نرخ گوشى هایى که با 

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

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

چاپ دومآگهى مزایده عمومى

آگهـى مزایده
شهردارى کوهپایه به استناد مجوز شماره 13 مورخ 1398/4/30 شوراى محترم اسالمى شهر کوهپایه در نظر دارد تعدادى از 
مستحدثات خود به شرح زیر را به مدت سه سال به صورت اجاره و از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان 

مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید از تاریخ 1398/5/16 لغایت 1398/5/30 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
1- ساختمان ترمینال مسافربرى شهر به همراه پارکینگ مربوطه به قیمت پایه ماهیانه 3/500/000 ریال
2- واحد تجارى واقع در سمت شرق ترمینال (قهوه خانه سنتى) به قیمت پایه ماهیانه 2/500/000 ریال

3- واحد تجارى واقع در سمت غرب ترمینال (تاکسى تلفنى) به قیمت پایه ماهیانه 2/200/000 ریال
الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناسى و ... به عهده برنده مزایده مى باشد.

محسن علیخانى - شهردار کوهپایه

نوبت اول

شناسه: 558084
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مدیریت بحران ،لزوم یک 
استارت آپ موفق

ادامه از صفحه یک:
... شروع یک اســتارت آپ عموما با 
جرقه ای همراه است که در مغز یک 
جوان خوش فکر زده شده و این جرقه 
 می توانــد او و همراهانــش را تا اوج 
پله های موفقیت ببرد اما عدم برنامه 
 ریزی گام بــه گام و درســت باعث 
می شود این فکر با شکست رو به رو 
شده و به یک فکر ســوخته تبدیل  
شــود . فکر یک شــبه ره صد ساله 
رفتن وقتی با شکســت رو به رو می 
 شــود که  پای دنیای واقعی  و بازار و 
رقابت هــای آن به میــان می آید 
آنجاست که نداشتن برنامه مشخص 
و گام به گام می تواند شما را یک شبه 
به یک شکست خورده تبدیل کند. 
کمبود برنامه ریزی برای زمانی است 
که شما اهمیت و ارزش برنامه ریزی 
را نادیده می گیرید و خــود را برای 
یادگیری روش های برنامه ریزی، به 
زحمت نمی اندازید. یک برنامه ریزی 
خوب باید هم اهــداف کوتاه مدت و 
هم اهداف بلند مدت را در برگیرد و 
همچنین روشــی برای اندازه گیری 
اهداف و نتایج باشد. ضمن اینکه در 
این برنامه تنها اهــداف خود را نباید 
دید بلکه رقبا را هم باید در نظر گرفت.

شــاید ایده یک کار نو اندکی ساده 
باشد اما کارآفرینی اصال ساده نیست. 
تغییر روزانه و حتی دقیقه ای اوضاع 
اقتصادی در کشــور ما باعث شــده 
 است در ســال جاری استارت آپ ها 
شکســت های بــزرگ و گاها غیر 
قابل جبرانی را متحمل شــوند،یک 
اســتارت آپ وقتی می تواند موفق 
باشد که برنامه مدون و دقیقی را در 
پیش داشته و اجرا کند اما وقتی هر 
لحظه شرایط تغییر می کند چگونه 
می توان با برنامه پیش رفت،شــاید 
اســتارت آپ ها در کنار یک برنامه 
دقیق احتیاج به یک مدیریت بحران 
قوی نیز داشته باشند تا هر لحظه بازار 
و شــرایط اقتصادی و سیاسی و .... را 
بررســی کرده و در مواقع ضروری با 
سرعت برنامه را عوض کند تا بحران 
 نتواند کلیه فعالیت هایشان را با خود

 ببرد.

اقتصاد استان
02
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ایجاد فرصت های گردشگری در منطقه ۱۰
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: به ارتقای اقتصاد شهری که پایه و اساس مدیریت شهری است 
نگاه ویژه ای داریم و البته از شاخصه های مهم تحقق آن مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران 

برای اجرای پروژه ها است.
حمید شهبازی در ادامه اظهار کرد: ارتقای اقتصاد شهری که از موضوعات مهم مدیریت شهری است باید 

مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدیریت واحد شهری هنوز در شهرها اجرایی نشده است، 
شهرداری ها نتوانسته اند به طور کامل به نقشی که باید در شهرها ایفا کنند جامه عمل بپوشانند. مدیر منطقه ۱۰ 

شهرداری اصفهان تأکید کرد: دولت و مجلس باید هر چه سریع تر نسبت به تصویب طرح و الیحه مدیریت جامع و 
یکپارچه شهری تصمیم گیری کنند تا شهرداری ها بتوانند خدمات بهتری را به شهروندان ارائه کنند.

وی با بیان اینکه کاهش هزینه های نگهداری شهر یکی از مهم ترین تصمیمات مدیریت شهری است، گفت: جذب سرمایه گذار و همکاری با بخش 
خصوصی در اجرای پروژه های مختلف در اولویت فعالیت های منطقه ۱۰ قرار دارد. شهبازی تصریح کرد: باید نگاه علمی به حوزه مدیریت شهری 
داشته باشیم چرا که استفاده از روش های سنتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد. وی گفت: مشارکت فعال و پویای شهروندان به 

عنوان صاحبان اصلی شهر مورد توجه است.

ماهانه حداقل ۱۰۰ هزار تن محصوالت فوالدی از ذوب آهن صادر می شود
مدیر فروش خارجی شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: با وجود تمامی تنگناها و مشکالت موجود در 
شــرایط تحریم، ذوب آهن اصفهان موفق به صادرات حداقل ماهانه ۱۰۰ هــزار تن انواع محصوالت 

فوالدی شده است.
به گزارش  روابط عمومی شرکت ذوب آهن، بهزاد کرمی درباره عملکرد صادراتی این شرکت در4 ماهه 

ابتدای سال جاری اظهار داشت: با وجود تمامی تنگناها و مشکالت موجود در شرایط تحریم، ذوب آهن 
اصفهان موفق به صادرات حداقل ماهانه ۱۰۰ هزار تن انواع محصوالت فوالدی شــده است که این حجم 

صادرات در برگیرنده بازارهای جدید صادراتی مانند غنا و توسعه در حوزه CIS و کشورهای آسیای جنوب 
شرقی است، ضمن اینکه صادرات محصوالت فرعی مازاد بر  نیازهای داخلی کشور هم در حال حاضر انجام می شود.

وی کیفیت محصوالت این شرکت را یکی از عوامل موثر در موفقیت و افزایش روند صادرات دانست و گفت: ذوب آهن اصفهان در 
راستای محقق کردن افزایش سهم صادراتی خود به تمامی کشورها خصوصاً کشورهای اروپایی و برخی کشورهای همسایه که صادرات 
به آنها مستلزم داشتن گواهینامه CARES است اقدام و در حال حاضر نخستین و تنها صادرکننده ایرانی دارای این گواهینامه هست 

که در این راستا محصوالت زیادی مطابق با استاندارد BS تولید و صادر کرده است.

کوثر بابایی
ســرمقاله
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با راه اندازی سیستم 
حمل و نقل ریلی سریع 

السیر، می توان مانع 
بخش نسبتا مهمی از 

هدررفت ساالنه سوخت 
شد.

دستور جهانگیری کارساز می شود؟   

قطار سریع السیر تهران-اصفهان همچنان در کیلومتر صفر

اگرچه طی روزهای اخیر دســتور معاون اول رئیس جمهور 
برای تسریع در اجرای پروژه راه آهن سریع السیر تهران - قم 
- اصفهان، بارقه امیدی برای آغاز این پروژه است، اما ظاهرا 

مشکل فاینانس همچنان پابرجاست.
پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان اگرچه در پیش از 
انقالب قرار بود از سوی یک شرکت ژاپنی راه اندازی شود، اما 
تا سال ۸2 طرح مسکوت ماند و سپس در ۸۶ بار دیگر مطرح و 
قرار شد در سال دوم دولت دهم )۸۹( با همکاری شرکت چینی 

به پایان برسد.

مهر
گـــزارش
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     اگرچه برخی خبرها از پیشرفت کمتر از ۵ درصدی ساخت این پروژه حکایت دارد و تنها کارگاه های مربوطه تجهیز شده اند، اما نماینده ایرانی شرکت چینی مدعی است 
زیرسازی قمـ  اصفهان ۶0 درصد پیشرفت  فیزیکی داشته است

معاون تکنولوژی فوالدمبارکه در نشست تخصصی نقش رسانه ها در 
حمایت از رونق تولید مطرح کرد

حمایت فوالدمبارکه برای توسعه ارتباطات
»در فوالدمبارکه اصفهان 20 هزار نفر در سه 
شیفت بیست وچهار ساعته در حال فعالیت 
هســتند و همواره این شــرکت در زمینه 
مکانیزم های رسانه ای از جمله خبرنامه، انتشار کتاب های صنعتی و 

اشاعه فرهنگ صنعتی پیشرو بوده است.«

 این، گفته منوچهر نیک فر، معاون تکنولوژی فوالدمبارکه است که در نشست 
تخصصی نقش رسانه ها در حمایت از رونق تولید و در جمع خبرنگاران عنوان 
کرد. وی ادامه داد: عملی کردن نقش رسانه ها در حمایت از رونق تولید، نیازمند 
برقراری ارتباط با رسانه ها و شبکه های رسانه ای داخلی، خارجی و بین المللی 

است.

    اهمیت صنایع فوالد به عنوان صنعت پایه
معاون تکنولوژی فوالدمبارکه، با اعالم این که در شــرایط کنونی کشــور و 
تحریم های تحمیل شــده، اهمیت صنایع فوالد به عنوان صنعت پایه ایجاب 
می کند که شــرکت فوالد بتواند نیازهای داخلی کشور را تأمین کند، گفت: 
۹۰۰ شرکت صنعتی به طورمستقیم و سه هزار شرکت به صورت غیرمستقیم 
با فوالد همکاری می کند. نیک فر ادامه داد: اکنون داخل زنجیره ای هستیم که 
برای پایداری آن باید سبک ارتباطی درستی ایجاد کنیم که شامل اطالع رسانی 
صحیح باشد. وی با تاکید بر این که در عصر دیجیتال و تسهیل مکانیزم های 
ارتباطی به سر می بریم، اما هنوز خبرنگاری صنعتی ما به بلوغ نرسیده است و 
نسبت به کشورهای خارجی از لحاظ تحلیل های صنعتی و خبرنگاری تخصصی، 
فقیر هستیم؛ انتظار داریم موفق تر عمل کنیم. معاون تکنولوژی فوالدمبارکه در 
بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: فوالدمبارکه در سال گذشته، مورد 
ارزیابی اروپا قرار گرفت و موفق به کسب تندیس طالیی شد و میان هزار و 4۰۰ 
شرکت جزو پنج شرکت برتری که امتیاز باالی ششصد را دریافت کردند، قرار 
گرفت. نیک فر گفت: ظرفیت کنونی تولید فوالد سی وپنج میلیون تن است که 
پیش بینی شده است، در سال ۱4۰۰ ظرفیت این شرکت به پنجاه وپنج میلیون 
تن برسد و در ردیف کشورهای بزرگ تولیدکننده فوالد برسیم و توانمندی های 
ما معرفی شود. وی در پایان گفت: فوالدمبارکه آمادگی این را دارد که هرگونه 
حمایتی را در زمینه تسهیالت برای توسعه ارتباطات انجام دهد تا این تعامالت 

بیشتر و اطالع رسانی ها دقیق تر شود.

    تشویق به مصرف تولیدات ایرانی توسط رسانه ها
علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
نیز در نشست تخصصی نقش رســانه ها در حمایت از رونق تولید افزود: این 
رسانه ها هستند که می توانند مردم را تشویق به مصرف تولیدات ایرانی کرده، 
از رکود اقتصــاد جلوگیری کنند. وی هم زمانی این رویــداد با روز خبرنگاررا 
فرصتی برای استفاده از پتانسیل خبرنگاران و رسانه ها برای پیشرفت و مدیریت 
کسب وکار بیان کرد و اضافه کرد: رسانه ها می توانند تولیدکننده را تشویق به 
تولید باکیفیت تر کنند و افکار عمومی را به هر سمتی که بخواهند سوق دهند. 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان تصریح کرد: در 
شرکت نمایشگاه ها هر هفته یک نمایشگاه برپا می شود و ارتباط تنگاتنگی با 

رسانه ها دارد؛ نمایشگاه بدون رسانه ها معنایی ندارد.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

بار دیگر در دولت یازدهم 
در سفر حســن روحانی، 
رئیس جمهوری اسالمی 
ایران به اصفهان این پروژه 
کلنگ زنی و مقرر شــد تا 
پایــان دولــت دوازدهم 
تکمیل شــود. اما تاکنون 
تنها کمتر از ۵ درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.

    تأکید جهانگیری بر تســریع در 
اجرای پروژه

این اتفاق سبب شــد تا روزهای ابتدایی 
هفته گذشــته )۱۳ مرداد ماه( اســحاق 
جهانگیری به همراه وزرای اقتصاد و راه و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران 
عامل شــرکت های ســاخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل و راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران نیز به عنوان دو نهاد اصلی 
مجری و سیاستگذار راه آهن سریع السیر 
تهران قم اصفهان به همراه مسئوالن نهاد 
تخصصی اجرای پــروژه های پیمانکاری 
بزرگ کشور در این نشست اقدام به ارائه 
گزارشــی در خصوص میزان پیشرفت و 

اقدامات انجام شده کردند.
معاون اول رییس جمهور در این نشست با 
اشاره به اهمیت این پروژه به عنوان پروژه 
ای ملی و نیز انتظار مردم برای اجرای آن، 
از وزارت راه و شهرسازی خواست در اسرع 
وقت همه جوانب این پروژه را مورد بررسی 
قرار داده و گزارشــی جامع در خصوص 
میزان ســرمایه گذاری مورد نیاز، نحوه 

تأمین مالی، نحوه بازپرداخت تسهیالت و 
برنامه زمان بندی اجرای طرح به سازمان 
برنامه و بودجه ارائه دهد تا این ســازمان 
تصمیم گیری نهایی را در خصوص نحوه 
اجرا و تخصیص اعتبار مورد نیاز انجام دهد.

  سابقه کاری شرکت چینِی فاینانسِر 
پروژه

راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان 
به عنوان نخســتین و بزرگترین راه آهن 
پرسرعت کشــور به طول 4۱۰ کیلومتر 
با ســرعت عملیاتــی ۳۰۰ کیلومتر در 
ســاعت در قالب ۲۲ ســت قطار هشت 
واگنی طراحی شده و قادر به جابه جایی 
۱۶ میلیون مسافر در سال است و در طول 
مسیر از شــهرهای قم، دلیجان و میمه 

عبور می کند.
این پروژه شــامل دو قطعه تهران- قم به 
طول ۱۶۵ کیلومتر و قم- اصفهان به طول 
۲4۵ کیلومتر اســت که توسط یک نهاد 
تخصصی پیمانکاری پــروژه های بزرگ 
عمرانی وابســته به یکی از نهادهای مهم 
کشور و مشارکت شرکت دولتی راه آهن 

چین در حال اجرا است.
اگرچه برخی خبرها از پیشرفت کمتر از ۵ 
درصدی ساخت این پروژه حکایت دارد و 
تنها کارگاه های مربوطه تجهیز شده اند، اما 
نماینده ایرانی شرکت چینی مدعی است 
زیرسازی قمـ  اصفهان ۶۰ درصد پیشرفت  

فیزیکی داشته است.
این پیشــرفت ُکند در حالی اســت که 
نماینده این شرکت چینی در ایران مدعی 
است، شــرکت راه آهن دولتی چین در ۶ 
ســال اخیر چند هزار کیلومتر خط آهن 
قطار سریع السیر در چین میان شهرهای 
مادر با شهرهای کوچکتر با سرعت ۳۵۰ 

کیلومتر بر ساعت احداث کرده است.

   چرا پروژه بارها دســت به دست 
شد؟

نوراهلل بیرانوند معاون برنامه ریزی و اقتصاد 
حمل و نقل شــرکت راه آهن ۲۰ خرداد 
ماه در حاشیه نمایشــگاه ریلی در جمع 

خبرنگاران درباره اســتفاده از LC چین 
در احداث خط آهن سریع السیر تهران-

قم-اصفهــان گفت: ارزش این ال ســی 
۱۳.۶ میلیارد یوآن است و مشکل خاصی 
ندارد و در حال حاضر چینی ها آن را برای 
ایران فعال کرده انــد. اعتبار این LC نزد 
بانک موجود بوده و هر موقع اسناد آن به 
بانک ارائه شود در مقابل پیشرفت پروژه به 

شرکت سازنده پرداخت خواهد شد.
 اگرچه معاون شــرکت راه آهن از فعال 
بودن ال سی چینی خبر داده است، اما به 
نظر می رسد یکی از مشکالت این پروژه، 
عدم امکان استفاده از خط اعتباری چینی 

هاست.
اتفاقی که سبب شــده تا کنون دستگاه 
مجری این پروژه چندین بار میان شرکت 
راه آهن با شرکت ساخت تغییر کند؛ چرا 
که اسناد اعتباری را شــرکت راه آهن در 
زمان وزارت آخوندی در راه و شهرسازی 
با شرکت چینی به امضا رسانده و اسالمی 
پس از روی کار آمــدن در این وزارتخانه، 
دســتگاه مجری این پروژه را از شرکت 
راه آهن به شرکت ســاخت منتقل کرد؛ 
اما چون به دلیل مشکالت ایران در زمینه 
همکاری های بانکی بین المللی، امکان 
انتقال ال سی از راه آهن به شرکت ساخت 
وجود نداشت، بار دیگر در دولت تصویب 
شد تا دستگاه مجری پروژه راه آهن سریع 
السیر از شرکت ساخت به شرکت راه آهن 
برگردد. اما در عمل شــرکت ساخت آن 
را اجرا کند! تأخیر طوالنی و ۶ ســاله در 
اجرای پروژه ملی قطار سریع السیر تهران 
قم اصفهان در حالی است که ساالنه تعداد 

زیادی مســافر در این مسیر جابه جا می 
شــوند که به دلیل گران بودن هواپیما و 
پایین بودن سرعت قطار، به ناچار به جاده 
روی آورده اند؛ سفرهایی که سبب شده تا 
عالوه بر هدررفت سوخت، منابع ملی نیز 

به هدر برود. 
گفتنی است بر اساس آمار، به خاطر یارانه 
ای بودن نرخ ســوخت در ایران، ساالنه 
۳۰ میلیارد دالر بنزین و ۲۹ میلیارد دالر 
گازوئیل نســبت به مابه التفاوت قیمت 
جهانی ســوخت، به هدر مــی رود؛ با راه 
اندازی سیستم حمل و نقل ریلی سریع 
السیر، می توان مانع بخش نسبتا مهمی 

از هدررفت ساالنه سوخت شد.

    دنبال فعال کردن ال سی چینی 
هستیم

در همین زمینه عبــاس خطیبی معاون 
ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
که در جلسه این هفته معاون اول رئیس 
جمهور با دست اندرکاران و متولیان پروژه 
قطار سریع السیر تهران قم اصفهان حضور 
داشــت، تصریح کرد: معاون اول رئیس 
جمهور دستور داد تا وزارت راه و شهرسازی 
سریعتر گزارشــی از کم و کیف کار تهیه 

کند. 
وی خاطرنشــان کرد: این پروژه، خاص، 
بزرگ و سنگین اســت که همین موارد 
اجرای کار را ســخت کرده است. زمانی 
که رئیس جمهور قول اجرای این پروژه 
را تا ۱4۰۰ داده بود، مشــکالت تحریم 

در کار نبود.

آگهي مزایده اموال منقول
اجراي احکام حقوقي شــعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اي در 
خصوص پرونده اجرایي کالسه ۹7۰۵۶۰ ج/۱۱ خانم زهره خانیان علیه آقاي 
حسین صدیقي مبني بر مطالبه ۱۶۰ عدد ســکه و ۲۰۰ مثقال طال که در روز 
مزایده ارزیابي مي گردد و سایر مطالبات بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایي 
و حق االجراي دولتي در مورخ ۹8/۶/۱۰ ســاعت ۱۰:۳۰ صبح در محل اجراي 
احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱8 جهت فروش یک فقره فیش 
حج تمتع با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي که ذیال درج شده است که 
توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي شده و نظیه وي مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف ۵ روز 
قبل از جلسه مزایده به نشاني اداره حج و زیارت مراجعه و از اموال بازدید و با همراه 
داشتن ده درصد بها در روز مزایده به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملي 
در وجه اجراي احکام حقوقي در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم اموال مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي 
باشد و مابقي ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزي به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف اموال مورد مزایده: اینجانب کارشناس منتخب 
در مورخ ۹8/۳/۱۳ ضمن مراجعه به دفتر آن شعبه و مطالعه و بررسي محتویات 
پرونده ۹7۰۵۶۰ و درخواست معرفي اینجانب به بانک ملي اصفهان شعبه سپه 
جهت اخذ رونوشت فیش حج تمتع و در مورخ ۹8/۳/۲۰ ضمن مراجعه به بانک 
ملي شعبه سپه و دریافت رونوشت فیش حج تمتع بنام آقاي حسین صدیقي 
مورناني و تاریخ اولویت 8۵/۶/۱4 مي باشــد که در صورت ثبت نام مي توانسته 
حج تمتع امسال به مکه مکرمه مشرف گردد و همچنین با اعالم سازمان حج و 
زیارت مي تواند جهت اعزام سال آینده اقدام نمایند. با توجه به موارد فوق یک 
فقره فیش حج تمتع شماره ۶4۳۶۳۶ با تاریخ اولویت 8۵/۶/۱4 با توجه به جمیع 
جهات و عوامل موثر و دخیل با ارزش ۱7۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال یکصد و هفتاد و سه 
میلیون ریال برآورد قیمت و اعالم مي گردد. دادورز اجراي احکام حقوقي اصفهان  

شناسه: ۵۱4۹8۱
آگهي مزایده اموال غیرمنقول

اجراي احکام حقوقي شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در 
خصوص پرونده اجرایي کالسه ۹7۱۶۶۱ ج/4 له اقاي غالم حضرتي و علیه آقاي 
شعبانعلي وفائي و مجید نیک نام مبني بر مطالبه مبلغ 7۲۰۲۶۰۱۹7 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاي اجرایي و حق االجراي دولتي در تاریخ ۹8/۶/۱۳ ساعت 
۱۰:۳۰ صبح در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱8  
جهت فروش ۱۳/۹48 سهم مشاع از 7۲ حبه ششدانگ ملکي به پالک ثبتي ۱۵۱ 
فرعي از ۱۰4۵۳ اصلي بخش ۵ اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي 
که ذیال درج شده است ملکي آقاي شعبانعلي وفائي و اکنون در تصرف استیجاري 
مستاجر دارد مي باشد توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي 
شــده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مي توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشاني فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در جلسه مزایده شرکت نمایند. 

پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاي اجرایي بر 
عهده محکوم علیه مي باشــد و مابقي ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و 
اال ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: با 
توجه به دستور مقام قضایي در معیت مامور نیروي انتظامي و قفل ساز و محکوم 
له به آدرس اصفهان خیابان جي خیابان مهدیه کوچه شهید حسیني پالک 8۰ 
با مختصات جغرافیایي )۳۶۱۳۲۱۹،۵۶8۱۵4( مراجعه شد و بدون درگیري و 
یا ورود خسارت از داخل ملک مورد معرفي بازدید به عمل آمد و نتیجه به شرح 
ذیل گزارش مي گردد: وضعیت ظاهري ملــک مورد معرفي: ملک مورد نظر بر 
روي عرصه اي جنوبي با مساحت حدودي ۱۳7 مترمربع احداث و داراي قدمت 
۲۵ سال ساخت و در دو طبقه قابل ســکونت و طبقه سوم که در اصل پشت بام 
منزل مزبور بوده با تیرآهن پوشانده شده و فاقد گچ خاک و قابل سکونت نیست 
و راه ارتباطي دو طبقه راه پله است که کف سنگ مي باشد و دیگر راهي به پشت 
بام طبقه سوم ندارد قسمتي از پارکینگ بوسیله ورق چوبي جدا و راه پارکینگ به 
حیاط مسدود و قسمتي از سقف حیاط پوشیده و توسط طبقه اول در حال بهره 
برداري است منزل فوق فاقد آسانسور داراي انشعابات برق و گاز و آب و تلفن مي 
باشد درب ورودي آهن و دربهاي داخلي چوبي معمولي کف طبقات سیمان بدنه 
رنگ نامرغوب  بدنه آشپزخانه کاشــي و کابینت فلزي قدیمي داراي آبگرمکن 
سیستم گرمایشي بخاري و سیستم سرمایشي کولر شیرآالت منصوب و روشنایي 
در حد معمول منصوب است. نتیجه ارزیابي: با توجه به موقعیت ملک و وضعیت 
ساختمان و جمیع عوامل موثر در قیمت و با فرض عدم بدهکاري به شهرداري به 
علت خالف سازي بر اساس تحقیقات به عمل آمده جمع کل منزل مزبور مبلغ 
7/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال )هفت میلیارد و یکصد میلیون ریال( ارزیابي و اعالم 
مي گردد. در نتیجه ارزش ۱۳/۹48 سهم مشاع آن به مبلغ 7۲۰۲۶۰۱۹7 ریال 
ارزیابي که مقدار ۱۰۰۰/۶4۳ سهم مشاع آن به مبلغ ۳۳/۲۰۹/48۵ ریال بابت 
حق االجراي دولتي و مقدار ۱۳/۳۰۵ سهم مشاع آن به مبلغ ۶87/۰۵8/7۱۲ 
 ریال بابت طلب محکوم له ارزیابــي مي گردد. دادورز اجــراي احکام اصفهان 

 شناسه: ۵۱۵۲۹۵
آگهي مزایده اموال غیر منقول

اجراي احکام حقوقي شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در 
خصوص پرونده اجرایي کالســه ۹7۰۹۳۰ ج/4 له خانــم پروانه حمزه و علیه 
۱- عباس ســعادت فر ۲- محمدصالح کاظمي مبني بر فــروش پالک ثبتي 
۲7/۲47۳ بخش ۱4 اصفهان در تاریخ ۹8/۶/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در محل 
اجراي احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱8 جهت فروش ششدانگ 
ملکي به پالک ثبتي شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي که ذیال 
درج شده است ملکي طرفین مي باشد توسط کارشناس رسمي دادگستري به 
شرح ذیل ارزیابي شده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشاني فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه 
هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باشد و مابقي ثمن را ظرف حداکثر یک 
ماه پرداخت و اال ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 

مورد مزایده: بازگشت به ابالغ کارشناســي صادره در پرونده کالسه ۹7۰۹۳۰ 
مبني بر ارزیابي پالک ۲7/۱47۳ بخش ۱4 ثبت اصفهان اینجانب در وقت مقرر 
در دفتر شعبه حاضر و سپس در معیت بعضي از مالکین از محل ملک مورد نظر 
واقع در اصفهان خیابان امام خمیني کوي فرهنگیان هشت متري پنجم قبل از 
تاالر سفید بازدید به عمل آمده و به استحضار مي رساند قطعه سند مالکیت این 
محل در بخش ۱4 ثبت اصفهان به مساحت ۱8۲/۹۲  عرصه و اعیان مندرج در 
چند جله سند مالکیت تک برگي ثبت شده و مشخصات فقط اسناد ارائه شده به 
شرح جدول ذیل است. ۱- شماره دفترچه مالکیت ۶۰۵4۵۰ د/۹۱ شماره ثبت 
۱۶۶۱۳۲ دفتر ۹۰4 صفحه ۲4۲ متعلق به آقاي مجتبي کاظمي ورنامخواستي 
میزان مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان ۲- ۲۹7۵4۰ ب/۹۶ متعلق به خانم پروانه 
حمزه میزان مالکیت دو دانگ عرصه و اعیان. عرصه و اعیاني زمین مورد نظر با 
توجه به سند تک برگي جمعا به مســاحت حدود ۱8۲/۹۲ مترمربع که زمین 
مورد نظر طبق سند ملک با این حدود شماال پي است به طور ۱۰ متر به کوچه 
شرقا به پي به طول ۱8/۲۵ متر به پالک ۱474 فرعي جنوبا به طول ۱۰ متر پي 
اســت به پالک ۳۱۶ و ۳۲۰ فرعي غربا پي به پي به طول ۱8/۳7 متر به شماره 
۱47۲ فرعي بوده که طبق سند شماره ۲۲۱4۱ مورخ ۹۶/۱۱/۱ دفترخانه ۱۶۰ 
اصفهان به خانم پروانه حمزه انتقال قطعي گردیده و ملک در محدوده مختصات 
۳۶۱7۵4۹ و ۵۵۹4۵۶ است ملک مورد نظر داراي مشخصات به صورت زمین 
با اسکلت یک طبقه اسکلت بتني سقف تیرچه بلوک و نیمه کاره و با این حدود 
شماال به کوچه شرقا به زمین جنوبا و غربا به پالک و ساختمان داراي حدود مي 
باشد. لذا ارزش ششــدانگ عرصه و اعیان زمین جمعا مبلغ 4/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال معادل چهارصد و شصت و پنج میلیون تومان ارزیابي مي گردد ضمنا مبالغ 
در صورت رهن رهنیت و بازداشت و غیره از این مبلغ کسر مي گردد این گزارش 
صرفا جهت ارائه به آن شعبه محترم و در صورت نیاز اخذ استعالمات الزم تقدیم و 
ارزش قانوني دیگري نداشته و تصمیم نهایي با این شعبه محترم مي باشد. مطابق 
استعالم انجام شده هر کدام از طرفین دو دانگ مالک بوده و وفق ماده ۱۰ آیین 
نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایي 
 به نسبت سهم هر یک تقسیم خواهد شد. دادورز اجراي احکام مدني اصفهان

  شناسه: ۵۱۳77۶
آگهي ابالغ وقت رسیدگي

در خصوص دعوي آقاي نورمحمد فالردي فرزند عیدي محمد با طرفیت اقاي 
محمدصادق عباسي فرزند غالمعباس به خواسته الزام به انتقال سند خودرو و 
پرداخت هزینه انتقال سند که به شوراي حل اختالف سمیرم ارجاع در شعبه 
اول شوراي حل اختالف به کالســه ۹۵4/۹7 ثبت گردید و به تاریخ ۹8/7/۱۰ 
ساعت 4 عصر تعیین وقت گردید. نظر به مجهول المکان بودن خوانده و تقاضاي 
خواهان و تجویز ماده 7۳ از قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي 
از روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي تا خوانده فوق و در تاریخ مقرر در شوراي حل 
اختالف سمیرم حاضر شود. دفتر شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف سمیرم 

شناسه:  ۵۶4۰۹8
آگهي ابالغ وقت رسیدگي

در خصوص دعوي آقاي خیراله افشاري فرزند نعمت اهلل با طرفیت آقاي قدرت اله 
براتي نیا فرزند علي به خواسته مطالبه وجه مبلغ سي و شش میلیون که به شوراي 

حل اختالف سمیرم ارجاع در شعبه اول شوراي حل اختالف به کالسه ۳4۳/۹8 
ثبت گردید و به تاریخ ۹8/۶/۲۳ ساعت ۵ عصر تعیین وقت گردید. نظر به مجهول 
المکان بودن خوانده و تقاضاي خواهان و تجویز ماده 7۳ از قانون آیین دادرسي 
مدني مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي تا خوانده فوق و 
در تاریخ مقرر در شوراي حل اختالف سمیرم حاضر شود. دفتر شعبه اول حقوقي 

شوراي حل اختالف سمیرم شناسه:  ۵۶۱۵8۳
آگهي دادنامه

پرونــده:  شــماره   ۹8۰۹۹7۳۶۵74۰۰4۶۰ دادنامــه:   شــماره 
۹8۰۹۹8۳۶۵74۰۰۰۹7 شماره بایگاني شــعبه: ۹8۰۰۹8 شعبه 4 دادگاه 
عمومي حقوقي شهرســتان کاشان خواهان: سید شــهاب الدین باختر فرزند 
سیدمهدي با وکالت عباسعلي راعي بیدگلي فرزند احمد به نشاني استان اصفهان 
شهرستان آران و بیدگل خیابان شاهزاده قاسم کوچه میثاق ۱۶ خواندگان: ۱- 
حسین حفیظي بیدگلي فرزند عزت اله به نشاني استان اصفهان شهرستان آران و 
بیدگل جاده قدیم آران و بیدگل ایران پمپ ۲- محمود قدیري نوش آبادي فرزند 
حسن با وکالت محبوبه اکبري فرزند حسن به نشاني استان اصفهان شهرستان 
کاشان ۳- احسان نخلي به نشاني استان اصفهان شهرستان کاشان خ غیاث الدین 
جمشید به کدپستي 87۱87۱۵487 خواسته ها: ۱- مطالبه خسارت دادرسي 
۲- الزام به تنظیم سند خودرو. بتاریخ ۱۳۹8/4/۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان کاشــان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل و پرونده کالسه ۹8۰۰۹8  از دفتر واصل و تحت نظر است. دادگاه با بررسي 
محتویات پرونده ختم دادرسي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راي مي 
نماید. راي دادگاه: در خصوص دعوي آقاي سید شهاب الدین باختر با وکالت آقاي 
عباسعلي راعي بیدگلي به طرفیت آقایان ۱- حسین حفیظي بیدگلي ۲- احسان 
نخلي ۳- محمود قدیري نوش آبادي با وکالت خانم محبوبه اکبري دایر به صدور 
حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظیم سند رسمي یک 
دستگاه خودروي سواري هاچ بک رنو ساندرو به شماره انتظامي 7۳ ب ۳۵۶ ایران 
۲۳ مطالبه خسارات دادرسي نظر به اینکه وفق بند ۳ قولنامه في مابین خوانده 
ردیف سوم آقاي محمود قدیري نوش آبادي به عنوان فروشنده و خوانده ردیف 
دوم آقاي احسان نخلي به عنوان خریدار مشتري متعهد شده تا پایان پرداخت 
بدهي حق فروش و واگذاري اتومبیل را تحت هیچ عنواني ندارد و چنانچه بدهي 
پرداخت نشود قرارداد فســخ مي گردد )انحالل غیرارادي یا انفساخ( و اتومبیل 
نزد خریدار امانت محسوب و موظف به عودت امانت مي باشد که خریدار آقاي 
احسان نخلي به هنگام امضاء قرارداد باطل و بي اعتبار بودن اقدامات احتمالي 
خود را طوعا امضا نموده است قاعده اقدام حال آنکه حسب اظهارات وکیل خوانده 
ردیف سوم و تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک موضوع قولنامه چک 
شــماره 4۰۱۹۰۲ عهده بانک صادرات به مبلغ ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ 
۱۳۹8/۱/۱۰ که در قبال کل ثمن معامله به فروشــنده پرداخت شده منتهیبه 
صدور گواهي عدم پرداخت شده است. نتیجه آنکه فروش خودرو از سوي خریدار 
به علت فضوني بودن آن فاقد نفوذ حقوقي است به عبارت اخري با تحقیق شرط 
فاسخ مندرج در قولنامه تمامي اعمال حقوقي قبل از اجراي کامل شروط بیع و به 
تبع آن اقدامات آبادي متعاقبه وي یعني دیگر خواندگان که همگي از مصادیق 
معامله به مال غیر مي باشد به علت عدم تنفیذ آن از سوي مالک باطل مي قباشد 

لذا مستند به مواد ۲47  و ۳۶۵ و 4۵4 و ۵۰۰ قانون مدني و ماده ۱۹7 قانون آیین 
دادرسي مدني حکم به بطالن دعوي صادر و اعالم مي گردد. راي صادر شده ظرف 
مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مي باشد. دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 

کاشان شناسه:  ۵۶47۰۲
آگهي ابالغ اخطاریه افراز

شــماره: ۲۵۰۱۹7۹۰-۹8/۵/۲۰ نظر به اینکه خانم زهرا خورشیدي کاشاني 
فرزند حسن و فاطمه رفیعي فرزند حسین بموجب درخواست وارده به شماره 
۲۵۰۱۹7۹۰ مورخه ۹8/۵/۱4 به طرفیت آقایان و خانمها علي رضا خورشیدي 
و غالمرضا خورشیدي و حمید رضا خورشــیدي و عباس خورشیدي فرزندان 
حسن تقاضاي افراز سهم مشاعي خود از ششدانگ پالک ۲8/8۶۵4 بخش ۱4 
ثبت اصفهان را به علت معلوم نبودن اقامتگاه سایر شرکاء از طریق آگهي نموده 
است لذا بدینوسیله به استناد ماده ۳ آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب سال ۱۳۵7 به آقایان و خانمها علي رضا خورشیدي و غالمرضا خورشیدي 
و حمیدرضا خورشیدي و عباس خورشیدي فرزندان حسن و همچنین افرادي 
که مدارک مالکیت خود را بــه اداره ارایه ننموده انــد و در پالک مزبور ذینفع 
هستند اعالم مي دارد به منظور افراز سهم مشاعي خواهان از ششدانگ پالک 
۲8/8۶۵4 بخش ۱4 ثبت اصفهان در ساعت ۹ صبح مورخه ۹8/۶/۶ در محل 
وقوع ملک مذکور حضور به هم رسانیده و متذکر مي گردد برابر نظریه مشورتي 
اداره حقوقي قوه قضاییه به شماره ۲4۵4/7-۶۱/۶/7 اصوال عدم حضور شرکاء 
و مالکین مشاعي مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود لذا این آگهي وفق ماده 
۱8 آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا 
در صورتي که بین شرکاء و مالکین مشاعي مهجور )صغیر و مجنون غیر رشید 
غائب و یا مفقود االثر وجود دارد باستناد ماده ۱۳۳ قانون امور حسبي و طبق راي 
وحدت رویه به شماره ۳۵۳۰-۶۰/۱/۱۵ هیات عمومي دیوان عالي کشور مراتب 
توسط نمایندگان آنان به اداره ثبت اعالم تا تصمیم مبني بر رد افراز بشایستگي 
دادگاه محل وقوع ملک صادر شــود این آگهي فقط در یک نوبت منتشــر مي 
 گردد. تاریخ انتشار: ۹8/۵/۲۳ ریاســت اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

 شناسه:  ۵۶۵۲۶7
آگهي ابالغ وقت رسیدگي

نظر به اینکه خواهان خدامراد کرمي دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
یک میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسي و خسارت وارده به طرفیت معصومه 
اسوحي بهلولي به مجتمع شوراهاي حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه اول حقوي شوراي حل اختالف به کالسه 4۹۳/۹8 ثبت و براي تاریخ 
۹8/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵ وقت رسیدگي تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق 
الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني مراتب به نامبرده ابالغ مي گردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسي حاضر شوند ضمنا نامبرده مي تواند تا قبل از جلسه رسیدگي 
جهت دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. 
انتشار این آگهي به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم 
مقتضي اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف کاشان 

شناسه: ۵۶۲8۹۳



دستور ویژه رئیس جمهور 
برای ثبت جهانی منظر 

فرهنگی تاریخی اورامانات
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان از دستور ویژه رئیس 
جمهور برای در اولویت قرار گرفتن ثبت 
جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات 

خبر داد.
امید قادریبه ســفر اوایل امسال رئیس 
جمهور به اســتان کرمانشــاه اشاره و 
تصریــح کرد: در این ســفر اســتاندار 
کرمانشــاه باتوجه به مطالعــات انجام 
شده جهت ثبت جهانی منظر فرهنگی 
تاریخــی اورامانــات، از رئیس جمهور 
درخواست داشــتند که امسال پرونده 
ثبت جهانی اورامانــات یکی از اولویت 
های اول سازمان میراث فرهنگی برای 

ارسال به یونسکو باشد.
وی اضافه کرد: بعد از این درخواســت، 
اســتاندار مجددا مکاتباتی را با رئیس 
جمهور داشــتند که در نهایت ایشان 
طی دستوری به رییس سازمان میراث 
فرهنگی تاکید کردند که پرونده ثبت 
جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات 
در اولویت ارســال پرونده های امسال 
کشور به ســازمان یونسکو قرار گیرد.از 
آنجایی که درحال حاضر تعداد پرونده 
های متقاضی ثبت جهانی در کشور باال 
است و رقبای زیادی داریم، این دستور 
رئیس جمهور خبری مســرت بخش و 
امیدوار کننده برای ثبت جهانی منطقه 

اورامانات خواهد بود.

اقامتگاه بوم گردی خان 
نشین اصفهان

خان نشین پرطرفدارترین 
اقامتگاه بوگردی اصفهان 
اســت. این اقامتگاه یک 
خانــه قدیمی اســت که 
بازســازی و زیباســازی 
شده اســت. اقامتگاه یک حیاط باصفا 
دارد؛ حیاطی که حوض آبی وسطش 
در نظر اول توجه بیننــدگان را جلب 
می کند. تصور کنید نشستن کنار این 
حوض آبی، در عصرهای تابســتان که 
شدت گرما کم شده، چه قدر می تواند 

لذت بخش باشد.
معمــاری قدیمــی این ســاختمان، 
گچ بری ها، ستون ها، شیشه های رنگی 
و رنگ آمیزی های هنرمندانه، فضای 
سنتی دلبرانه ای به وجود آورده است. 
اتاق  هــای این اقامتــگاه کامل فرش 
شده اند. تختخواب هایی راحت و تمیز 

هم در این اتاق ها برای مهمانان آماده 
شده است. عالوه بر تختخواب، مبلمان، 
یخچال و تلویزیون هــم در اتاق های 

اقامتگاه خان نشین وجود دارد.
اقامتگاه بوم گردی سرای سفیر

دیگــر اقامتگاه بوم گــردی اصفهان، 
اقامتگاه سرای سفیر است. این اقامتگاه 
هم یک خانه قدیمی بوده که با بازسازی 
هنرمندانه به عنوان اقامتگاه بومگردی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. با اینکه 
در این اقامتگاه وســایل مدرنی نظیر 
تختخواب، مبلمان و میــز و صندلی 
وجود دارد اما حال و هوای سنتی آن 
حفظ شــده اســت. هماهنگی رنگ 
پرده های اتاق، لوستر و الله ها اتاق ها 

را زیباتر ساخته است.
حیــاط اقامتگاه هم سرســبز و باصفا 
اســت. قدم زدن و گردش صبحگاهی 
یا عصرگاهــی در این حیاط بســیار 

خوشایند است.
در ایــن اقامتــگاه یک شــربتخانه، 
کافی شاپ و رستوران هم وجود دارد. 
در طراحی این فضاها ســلیقه، دقت 
و هنرمندی درخشــانی به کار گرفته 

شده است.
اقامتگاه بوم گردی سرای سنتی 

هاتف
حیاطــی سرســبز، حــوض آبــی . 
گلدان های شمعدانی اولین تصاویری 
هســتند که پس از ورود بــه اقامتگاه 
هاتف می بینید. اقامتــگاه بوم گردی 

سرای ســنتی هاتف اصفهان، حال و 
هوای ویژه ای دارد. در ایــن اقامتگاه 
رنگ، فراوان به کار رفته است. اتاق های 
رنگــی، پرده های رنگــی و بالش های 
رنگی روی تخت هــای داخل حیاط 
بخشی از این رنگ آمیزی دلپذیر است. 
این تخت ها برای ســرو غذا در حیاط 

اقامتگاه استفاده می شود.
تختخواب، یخچال، کتری برقی و آیینه، 
بخشی از وسایلی است که در اتاق  های 
این اقامتگاه بوم گردی قرار داده شده 
اســت. از آنجایی که این اقامتگاه هم 
خانه ای قدیمی بوده، حال و هوای یک 

زندگی سنتی را حفظ کرده است.
اقامتگاه بوم گردی آریو 

دیگــر اقامتگاه بوم گــردی اصفهان، 
اقامتگاه آریو است. در قدیمی اقامتگاه، 
کاشــی کاری ســردر و نمای آجری 
اطرافش از همان ابتدای ورود، تصویر 
دلنشــینی مقابل چشم تان به نمایش 
می گذارد.نمای آجــری، پنجره های 
چوبی و شیشــه های رنگــی اقامتگاه 
حس حضور در یک شهر سنتی را برای 
شما به بهترین شکل به وجود می آورند.

دیگــر فضای جــذاب ایــن اقامتگاه 
بومگردی اصفهان، کافی شاپش است. 
کافی شــاپی که با دیوارهای آجری، 
رومیزی ها قلمکار و نوشــیدنی های 
سنتی، با کافی شاپ های مدرن کامال 

متفاوت است.
در اتاق هــای این اقامتــگاه، عالوه بر 

تختخواب، یخچــال، تلویزیون و میز 
آرایش وجود دارد. روتختی ها هم طرح  

سنتی دارند.
اقامتگاه بوم گردی ملک التجار

شــاید جالب تریــن و متفاوت ترین 
اقامتگاه بوم گردی اصفهان، اقامتگاه 
ملک التجار باشد. این اقامتگاه خانه ای 
باقی  مانده از دوران صفویه اســت. این 
خانه بازسازی شده است. با این حال، 
تغییر زیادی در معمــاری و تزئینات 
اتاق ها ایجاد نشده است. مثال در اتاق  
های ایــن اقامتــگاه، آیینه کاری ها و 
گچبری های دوران صفوی باالی سر 

شــما خودنمایی می کننــد. اقامتگاه 
ملک التجار اصفهان در بافت قدیمی 
شــهر و نزدیک به مسجد جامع عتیق 

واقع شده است.
اقامتــگاه بوم گردی ســنتی 

پاسارگاد
حتما اقامت در محلی دلباز و باصفا سفر 
شما را خوشــایندتر می کند. وسعت، 
سرســبزی و دلبــازی از ویژگی های 
اقامتگاه بوم گردی ســنتی پاسارگاد 
اصفهان است. زمان ساخت این اقامتگاه 
به دوران پهلوی اول بازمی گردد. به این 
ترتیب اقامتگاه هم حال و هوای سنتی 

دارد و در عین حال چنــدان قدیمی 
هم نیســت. مســاحت این اقامتگاه 
نسبتا زیاد اســت و به ۱۲۰۰ مترمربع 
می رسد. حیاطی سرســبز و زیبا نیز 
اطراف ســاختمان را فراگرفته است.

درخت های بلنــد، گلکاری های زیبا، 
گلدان های شمعدانی و حوض آبی رنگ 
وسط حیاط، فضای دلنشینی در این 
اقامتگاه به وجود آورده اســت.در اتاق 
ها، تختخواب، یخچــال، کتری برقی، 
اســپیلت و بخاری گازی وجود دارد. 
برخی از اتاق  ها هم با تابلوهای نقاشی 

تزئین شده اند.

اقامتگاه های بوم گردی اصفهان؛ آرام، زیبا و متفاوت

شاید جالب ترین و 
متفاوت ترین اقامتگاه 

بوم گردی اصفهان، 
اقامتگاه ملک التجار 

باشد. این اقامتگاه 
خانه ای باقی  مانده از 
دوران صفویه است. 

این خانه بازسازی 
شده است. با این 

حال، تغییر زیادی در 
معماری و تزئینات 
اتاق ها ایجاد نشده 

است. 

به اصفهان می گویند »نصف جهــان«. اگرچه در این جمله 
اغراق وجود دارد اما چندان هم دور از واقعیت نیست. شاید 
اصفهان نیمی از جذابیت های جهان را نداشته باشد اما بی شک 
زیبایی های طبیعی و تاریخی زیادی را در خود جای داده است. 
این شهر توریستی و پرطرفدار، ساالنه پذیرای گردشگران 
زیادی از ایران و سراسر جهان است. در سال های اخیر تعدادی 
اقامتگاه بوم گردی در اصفهــان برای میزبانی از این مهمانان 
ساخته شده اســت. اقامتگاه بوم گردی تجربه ای متفاوت و 

فراموش نشدنی برای این مهمانان به وجود می آورد.

گردشگری
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جزئیات سفر ۶۰ ساعته تهران - آنکارا با قطار
قطار تهران - آنکارا که چهارشنبه هفته گذشته رسما و با افتتاح از سوی مدیرعامل 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران آغاز به کار کرد، هر هفته ۲۵۰ مسافر را با قیمت ۷۱۰ 
هزار تومان به ترکیه می برد. نخستین قطار تهران – آنکارا چهارشنبه هفته گذشته ) 
۱۶ مرداد امسال( ساعت ۲۱:۵۰ دقیقه  تهران را به مقصد آنکارا ترک و با ۲۵۰ مسافر 
حرکت کرد. این قطار که دارای شش واگن چهار ستاره شرکت حمل و نقل ریلی رجا 

است، هر هفته به سمت ترکیه حرکت می کند.
قیمت بلیت قطار تهران آنکارا چقدر است؟

قیمت بلیت قطار تهران - آنکارا بر اســاس توافقات صورت گرفته بین دو کشور ۴۳ 
یورو تعیین شده که معادل ریالی آن از مسافران دریافت می شود و البته هیچ یک از 
آژانس ها نمی توانند، باالتر از این قیمت با مشتریان حساب کنند و عالوه بر رصدهایی 
که بر قیمت ها صورت می گیرد، مردم اگر شاهد گرانفروشی یا دریافت هزینه اضافی 
بودند، می توانند به شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران اطالع دهند تا با متخلفان 

برخورد شود.
میر حسن موسوی - معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران - در این 
باره گفت: در صورت استقبال مسافران از قطار تهران - آنکارا که هم اکنون بلیت آن با 
تخفیف معادل ۷۱۰ هزار تومان برای بزرگساالن در نظر گرفته شده است، اجازه دادیم 
شــرکت مجری چند واگن را به ناوگان ریلی اش اضافه کند که البته به نظر می رسد 
فعال برای ایام تعطیل و اعیاد نیاز به افزایش ظرفیت باشد اما این اجازه در صورتی داده 

می شود که بتواند بلیت هایش را بفروشد.
وی با بیان اینکه قیمت بلیت قطار تهران- آنکارا به صورت ارزی ۴۳ یورو تعیین شده 
که با تغییرات نرخ ارز قیمت آن نیز تغییر می کند، افزود: نرخ بلیت برای خردساالن 

که شامل کودکان تا ۱۲ سال است، نیم بها محاسبه می شود.
مسیر ۶0 ساعته تهران تا آنکارا با قطار و کشتی

این قطار پس از حرکــت از تهران در تبریز نیز مســافرگیری می کند و ســپس به 
سمت ایستگاه مرزی رازی حرکت می کند، مســافران در ایستگاه رازی و پس از آن 

ایستگاه مرزی کاپیکوی ترکیه از قطار پیاده شده 
و تشریفات گمرک و گذرنامه )خروج از ایران و 
ورود به ترکیــه( را انجام می دهند که تخمین 
زمان این ســفر از مبداء تا مقصد حدود ۶۰ 
ساعت بوده و درصورت تشــریفات گمرکی 
کمتر، کوتاه تر نیز می شود.موســوی درباره 

چگونگی طی این مسیر هم گفت: قطار تهران 
- آنکارا به صورت ترکیبی از تهران تا دریاچه وان 

با واگن های کشور ایران حرکت می کند و پس آن 
برای عبور از دریاچه وان از قایق های فری بُوت  استفاده 

کرده و نهایتا از آن ســوی دریاچه تا آنکارا نیز مســافران با 
واگن های کشور ترکیه که مورد قرارداد و مشــابه قطارهای شرکت رجاست، 

راهی آنکارا می شوند.

تونر ریحان، درمان 
خانگی پوست آکنه ای

این روش برای افرادی که مستعد 
آکنه هســتند عالی اســت. برگ 
ریحان مانند یک عامل ضد عفونی 
کننده عمل کرده و باعث کشــتن 
باکتری های عامل آکنه و افزایش 
گردش خون در پوســت می شود. 
خوردن ریحــان خام، بــدن را از 
سموم خطرناک پاک کرده و از بروز 
جوش و آکنــه جلوگیری می کند. 
همچنین، نه تنها درخششی فوری 
به پوست می دهد بلکه پوست را نرم 
کرده و لکه های تیــره آن را از بین 
می برد. برگ ریحان دارای خواص 
ضد قارچی، ضد باکتــری و آنتی 
اکسیدانی است که از التهاب و آکنه 
جلوگیری کرده و پوست را جوان تر 
می کنــد. ریحان، باعــث مرطوب 

شدن پوست نیز می شود.
مواد الزم: ۳ قاشــق غذاخوری 
برگ ریحان خشک، ۱ فنجان آب 

جوش.
روش: ابتــدا، برگ هــای ریحان 
خشــک را له کرده و در آب جوش 
بریزید. ســپس بگذارید سرد شود 
و آن را صاف کنیــد. آن را در یک 
بطری اسپری خالی بریزید. آن را 
روی پوست اسپری کنید یا این که 
با گلوله پنبه بــه صورت تان بزنید. 
این کار را هر روز قبل از تمیز کردن 

پوست انجام دهید.

۱. بودجه بندی کنید
مخارج و درآمدتان را کنترل 
کنید تــا تصویــر دقیقی از 
موقعیت اقتصادی تان داشته 
باشید. فاکتور ها را نگه دارید 
و مخارج  را بالفاصله در دفتر 
بنویسید. جمع هزینه   ماهانه  
قبض ها را هم به بودجه بندی تان اضافه کنید.

مخارج را گروه بندی کنید؛ مثال غذا، لباس، 
ســرگرمی و…احتماال پس از گروه بندی 
مخارج متوجه می شــوید بعضی از گروه ها 
هزینه  بسیار زیادی مصرف می کنند، آنها را 
دقیق تر بررسی کنید تا مخارج غیر ضروری را 

بیابید و پول بیشتری پس انداز کنید.
پس از آنکــه مدتی مخارج تــان را کنترل 
کردید، برای هــر گروه بودجــه   ماهانه یا 
هفتگی اختصاص بدهید. حواس تان باشد 
کل بودجه از درآمدتان کمتر باشد تا جای 

ممکن پس انداز کنید.
۲. برای مخارج  برنامه ریزی کنید

برای اینکه کمتر خرج کنید لحظه ای تصمیم 
نگیرید، هنگامی که در منزل هســتید با 

آرامش لیست خریدتان را بنویسید.
قبل از خرید از چند مغازه دیدن کنید، قیمت 
تقریبی جنس های مدنظرتان را یادداشت 
کنید، بدون اینکه چیــزی بخرید به خانه 
برگردید و در آرامش کاالی مورد نظر خود 
را انتخاب کنید. اگر بدانید دقیقا چه چیزی 
می خواهید بخرید، کمتر در مغازه می مانید و 

پول کمتری خرج می کنید.
اگر به هر خرید به عنوان یک تصمیم مهم نگاه 

کنید، عاقالنه تر تصمیم می گیرید.
کاالیی را برای ســرگرمی امتحان نکنید و 
تســت های رایگان را نپذیرید، در غیر این 
صورت حتی اگر قصد خرید نداشته باشید 
وسوسه می شوید خارج از برنامه خرید کنید.
3. خودتان را برای خرید تحریک نکنید

برنامه ریزی مالــی کار عاقالنه ای اســت، 
اجازه ندهید ولخرجی و هیجانات لحظه ای 
برنامه تان را خــراب کند. برای جلوگیری از 
خریدهای غیرضروری نکات زیر را رعایت 
کنید.برای سرگرمی به پاساژگردی نروید و 
ویترین مغازه ها را بی هدف تماشا نکنید. اگر از 
خرید کردن لذت می برید، مراقب باشید برای 

لوازمی که نیاز ندارید پول خرج نکنید.
هنگامی که قدرت استدالل ندارید، تصمیم 
نگیرید. وقتی تحت تاثیر الکل، دارو و کمبود 
خواب هســتید نمی توانید عاقالنه تصمیم 
بگیرید. حتی بهتر است زمانی که گرسنه 

هســتید یا با صدای بلنــد موزیک گوش 
می دهید، اگر لیســت خرید همراه  ندارید 

خرید نکنید.
۴. تنها خرید کنید

همراه بردن بچه ها، دوســتانی که به خرید 
عالقــه دارند و حتی دوســتی کــه کامال 
به تصمیم شــما احترام می گذارد، ممکن 
است باعث شــود پول اضافه خرج کنید.به 
صحبت های فروشنده  مغازه توجه نکنید. 
اگر سؤالی دارید مودبانه پاسخ  سؤال تان را 
گوش کنید، اما پیشنهادهای خریدشان را 
نشنیده بگیرید. اگر شما را تنها نمی گذارند، 
 مغازه را ترک کنید و هر گاه تصمیم گرفتید ، 

برگردید.
۵. هزینه ها را نقد و یکجا پرداخت کنید

کارت های اعتباری بــه دو دلیل مخارج را 
باال می برند: این امکان را فراهم می کنند که 
بیشتر از بودجه ای که در نظر گرفته اید خرج 
کنید و چون ظاهرا پولی رد و بدل نمی شود 
به اشــتباه تصور می کنید پول زیادی خرج 
نکرده اید. کارت کشــیدن یا نسیه گرفتن 

کنترل مخارج را از دست تان خارج می کند.
بیشتر از چیزی که نیاز دارید پول نقد همراه 
نبرید، اگر پول اضافه نداشته باشید نمی توانید 
ولخرجی کنید. به جای اینکه هر وقت پول تان 
تمام شد کیف پول تان را پر کنید، هفته ای 
یک بار بودجــه  هفتگی تان را از حســاب 

برداشت کنید.
۶. تحت تاثیر تبلیغات قرار نگیرید

عوامل محیطی تاثیر زیادی روی پول خرج 
کردن ما دارند. هوشیار باشید و دقیقا بدانید 

چرا می خواهید فالن محصول را بخرید.
تحت تاثیر تبلیغات خرید نکنید. چه تبلیغ را 
در تلویزیون دیده باشید، چه روی بسته بندی 
محصول، باید به صداقت آن شک کنید. آنها 
طراحی شده اند تا شــما را برای پول خرج 
کردن تشــویق کنند و تصویــر ایده آلی از 
محصول نشان می دهند، نه آنچه واقعا هست.
هیچ محصولی را تنها به دلیل ارزانی نخرید. 
۷. منتظر حراجی ها و تخفیف ها بمانید

اگر کاالیی را نیاز دارید، ولی امروز تهیه آن 
ضرورتی ندارد، منتظر حراج بمانید یا سعی 

کنید کارت تخفیف پیدا کنید.
از حراج و کارت تخفیــف فقط و فقط برای 
کاالهایی که واقعا نیاز دارید یا از قبل قصد 
خریدشان را داشته اید استفاده کنید. پایین 
آوردن قیمت هــا یکی از روش هــای رایج 

تحریک مشتری برای خرید محصولی است 
که به آن نیاز ندارد.محصوالتی را که تنها در 
زمان معینی از سال به کار می آیند، هنگامی 
که بازارشان کساد است تهیه کنید. پالتوی 

زمستانه در فصل تابستان ارزان تر است.
۸. تحقیق کنید

قبل از خرید لوازم گران قیمت، در اینترنت 
بگردید و نظــرات خریــداران را بخوانید تا 
مناسب ترین محصول را بیابید. محصولی 
را بیابید که متناســب با بودجه تان باشد، 
عمر طوالنی داشــته باشد و به بهترین نحو 

پاسخگوی نیازهایتان باشد.
۹. همه هزینه ها را حساب کنید

برای بسیاری از اجناس باید بیشتر از برچسب 
قیمت شان هزینه کنید. هزینه های جانبی را 
در نظر بگیرید و قبل از خرید کل هزینه ها را 

جمع بندی کنید.
اقساط ارزان و بلند مدت ممکن است شما را 
به اشتباه بیاندازد. مبلغی را که در نهایت باید 
پرداخت کنید طبق فرمول »مبلغ هر قسط 
× مدت اقساط« محاسبه کنید تا ارزان ترین 

گزینه را بیابید.
اگر می خواهید وام بگیرید، کل سودی را که 

در نهایت باید بپردازید حساب کنید.
۱0. هر از گاهی تفریح ارزان داشــته 

باشید
در بودجه بندی تان کمــی پول برای تفریح 
کنار بگذارید. تفریح را به عنــوان جایزه در 
نظر بگیرید تا بتوانید روحیه تان را حفظ و از 
ولخرجی های حساب نشده  پیشگیری کنید.

اگر معموال برای تفریح زیاد هزینه می کنید، 
روش های ارزان تر پیدا کنید.

با رعایت ۱۰ توصیه مقتصدانه همیشه پولدار بمانید

برای 
سرگرمی به 

پاساژگردی نروید 
و ویترین مغازه ها 
را بی هدف تماشا 

نکنید. اگر از خرید 
کردن لذت می برید، 

مراقب باشید برای 
لوازمی که نیاز 

ندارید پول خرج 
نکنید.

آیا اغلب اوقات از بی پولی گلــه دارید؟ به هر طبقه  
اقتصادی که تعلق داشته باشید با هر میزان ثروت و 
درآمد، اگر نتوانید عاقالنه پول خرج کنید همیشه با 
این معضل مواجه خواهید شد. از طرفی هر چقدر هم 
وضع مالی تان خراب باشد، کافی است بدانید چگونه 
مخارج تان را با درآمدتان تنظیم کنید تا از پولی که 
دارید درست استفاده کنید و کمتر با بی پولی مواجه 
شوید. در این نوشته می آموزیم چگونه پول خرج کنیم 
و بسیاری از مخارج اضافه را حذف کنیم تا همیشه برای 
تامین مایحتاج مان در رفاه باشیم و راه پولدار شدن را 

بهتر طی کنیم.
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ایده های ارزان دکوراسیون
ایده های خالقانه ای که هزینه چندانی ندارند، چیزی است که بیشتر مردم به 
دنبال آن هستند. تقریبا همه ما دوست داریم هر چند وقت یکبار دکوراسیون 
خانه خود را تغییر دهیم. اما با این وضع گرانی وسایل خانه، نمی توان به راحتی این 
کار را انجام داد. اما برای ایجاد تنوع همیشه هم الزم نیست پول زیادی هزیه کنید. 

گاهی با چند تغییر ساده و تقریبا ارزان، می توان روح تازه ای به خانه بخشید.
 نصب بوم نقاشی

بوم خالی نقاشی را با رنگ مشابه یا مکمل دیوار رنگ و آن را روی دیوار خالی نصب کنید. این 
کار باعث پر دیده شدن دیوار خالی می شود و هزینه چندانی هم برای شما ندارد.

 ساخت میز عسلی
باکس های چوبی کوچکی که در بیشتر فروشگاه های مبل و صندلی فروخته می شوند را 
به تعداد دلخواه و با توجه به بودجه خود خریداری کنید. سپس آنها را روی هم یا کنار هم 
 قرار دهید و جایی برای آباژور یا گذاشتن وسایل دکوری درست کنید. درون این باکس ها 

می توانید وسایل دکوری بگذارید و از سطح باالیی نیز به عنوان عسلی استفاد کنید.
 نصب بشقاب به دیوار

بشــقاب های متنوع در رنگ ها و طرح های مختلف زیبایی خوبی به دیوارها می بخشند. 
با انتخاب رنگ، اندازه و بافت و طرح های متنوع یکی از دیوارهای پربازدید خانه خود را به 
تابلوی نقاشی تبدیل کنید. برای این کار کافیست سیم های آویز بشقاب به پشت آن وصل 

و بشقاب را از میخ های مخصوص تابلو آویزان کنید.
استفاده از بافت حصیری

مبلمان یا صندلی های حصیری قیمت ارزان تری نســبت به انواع دیگر دارند. البته شاید 
 تصور کنید این نوع صندلی برای فضای بیرون از خانه طراحی شده است اما می توان داخل

 اتاق های خانه نیز از آنها استفاده کرد. برای کاربری بهتر، آنها را در کنار پنجره های نورگیر 
قرار دهید و با مبلمان خانه ِست کنید.

 اثر هنری خلق کنید
می توانید طرح یا تصاویر مورد عالقه خود را چاپ و آنها را قاب و روی دیوار نصب کنید. البته 
برای نمای بیشتر می توانید آنها را روی شاسی چاپ و در باالی شومینه نصب کنید و روی 

تاقچه شومینه نیز گلدان های شیشه ای رنگی با رنگی 
متضاد دیوار، قرار دهید.

روح طبیعت
با استفاده از شاخه های درخت یا ورقه های چوبی 
آشپزخانه، ورودی خانه، پلکان یا ... را تزیین کنید 

و حسی سنتی و آرامش بخش به خانه ببخشید.
قاب عکس های متعدد

 در میــان عکــس هــای خــود جســت وجو و
 بهترین های آنها را انتخاب کنید. بهتر اســت بر اساس 

موضوع خاصی همچون عروسی، تولد یاتعطیالت این کار را 
انجام دهید. ســپس، ۶ یا 9 قاب عکس کوچک و یک اندازه و یک شکل خریداری 

کنید و عکس ها را داخــل آنها بگذارید. این قاب ها را به صورت شــبکه یا هر 
 شکل هندســی دیگر در کنار هم و با فاصله ای بســیار کم روی دیوار نصب 

کنید.
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 The 28th edition of Iran 
Handmade Carpet Exhibition, 
as a unique event in the field of 
Persian handmade carpet, will 
be held at Tehran’s Permanent 
Fairground from August 25-31.
The event, which is known as 
the world’s most important 
and biggest event in the art and 
industry of handmade carpets, 
will host a score of Iranian and 
foreign companies active in 
different parts of the industry.
Iran National Carpet Center, as 
the sponsor and organizer of this 
important event, will provide 

special facilities and options for 
foreign businessmen who are 
active in the handmade carpet 
sector.A number of business and 
trade delegations from various 
countries are expected to visit 
the exhibition and hold trade 
talks with Iranian producers and 
exporters of handwoven carpets.
The event attracts as many 
as 4,000 visitors each year. 
The previous edition of the 
exhibition hosted over 670 
producers, export companies 
and manufacturing units across 
the country.

Iran, Russia, 
Others 
Discuss How 
to Divide 
Caspian oil 
Riches
 Five countries 
bordering the 
energy-rich Caspian 
Sea met Monday 
at an economic 
forum hosted by 
Turkmenistan in a 
bid to agree on how 
to split the region's oil 
wealth.
Russia's Prime 
Minister Dmitry 
M e d v e d e v , 
who attended 
Monday's forum in 
Turkmenistan, said 
that the ratification is 
expected "in the near 
future."
Iranian Vice 
President Eshaq 
Jahangiri was non-
committal, making no 
commitments in his 
speech at the forum.
Jahangiri argued that 
non-Caspian nations 
shouldn't meddle in 
the region's affairs 
and charged that 
the United States' 
unilateralist policies 
and its emphasis on 
sanctions threaten 
stability of the region.
T u r k m e n i s t a n ' s 
President Gurbanguly 
Berdymukhamedov 
told the forum that 
the Caspian energy 
riches should provide 
a powerful incentive 
for the region's 
development.
Turkmenistan and 
Azerbaijan have yet to 
agree on how to share 
the reserves under 
the seabed. That has 
impeded progress of 
the Trans-Caspian 
natural gas pipeline 
that would carry 
Turkmen gas across 
the sea to Azerbaijan 
and further on to 
Western markets.
"It's a very sensitive 
issue," said Bahram 
Huseynov, a vice 
president of 
Azerbaijan's state oil 
company SOCAR. "No 
concrete steps have 
been made yet and it's 
too early to discuss 
specifics."
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Tehran to host 28th Handmade 
Carpet expo late Aug.

 Young 
Journalists Club 
(YJC) -South 
Korea signaled 
plans on Monday 
to remove 
Japan from a 

list of countries with 
fast-track trade status 
from September, citing 
problems with export 
control measures.
Japanese Industry 
Minister Hiroshige 
Seko said on Tuesday 
that Seoul had failed to 
show how Japan had 
purportedly fallen short 
of international export 
control measures.
"From the start, it is 
totally unclear under 
what basis South Korea 
can say that Japan's 
export control measures 
don't meet the export 

control regime," Seko said 
on Twitter.
The tighter trade 
regulations, including 
potential lengthy permit 
application processes, 
will apply to South Korean 
exports to Japan.
Japan announced earlier 
this month that it was 
removing South Korea 
from its own "white list" 
of countries that have 
enjoyed minimum trade 
restrictions, citing an 
erosion of trust.
"The Japanese 
government made a 

decision to exclude South 
Korea from white-listed 
countries, following 
export restrictions," 
South Korean President 
Moon Jae-in said on 
Tuesday, without 
mentioning South Korea's 
own measures.
"It is disappointing and 
regrettable in light of the 
two countries' shared 
efforts for friendship 
and cooperation," 
Moon said at a lunch for 
activists who fought for 
independence during 
the 1910-1945 Japanese 

occupation of the Korean 
peninsula.
South Korea would 
continue trying to resolve 
the issue diplomatically, 
he said.
Relations between the 
two countries have 
deteriorated since a 
ruling by South Korea's 
Supreme Court last year 
that Japanese companies 
should compensate 
South Koreans who were 
conscripted as forced 
laborers during World 
War Two.
Source: Reuters

PMO deputy head:
Iran, UK exchange 
documents on Iranian oil 
tanker release
Deputy Head of Iran Ports and Maritime 
Organization (PMO) Jalil Eslami said on 
Tuesday that some documents have been 
exchanged between Iran and UK to facilitate 
the release of the illegally-detained Iran-
operated oil tanker, Grace 1, by the UK.
“The seizure of the Iranian oil tanker was 
based on unrealistic reasons and PMO is 
making efforts to have it released,” he said.
He noted that Iranian vessels, both oil tankers 
and merchant ships, are commuting under 
normal conditions in international waters 
despite some difficulties.
Referring to the US' anti-Iran maritime 
initiative in the Persian Gulf, Eslami said that 
in Iran’s view the coalition is a self-defeating 
once since no country except the Zionist 
regime has joined it.
Relations between Iran and the UK soured 
after an Iran-operated oil tanker, Grace 1, was 
illegally detained by British Royal Marines 
in Gibraltar on July 4, on accusations that the 
tanker was carrying oil to Syria in possible 
violation of the European Union’s sanctions on 
the Arab country. Iran condemned the move as 
“piracy” and called for the immediate release 
of the tanker, stressing that the tanker was not 
headed to Syria.
A few days later, on July 19, Tehran impounded 
a British-flagged ship, Stena Impero, in the 
Strait of Hormuz for failing to stop after 
hitting an Iranian fishing boat, a violation of 
international maritime rules.
Washington has developed a plan to create 
a military coalition to escort foreign vessels 
sailing through the Strait of Hormuz in 
the strategic Persian Gulf. However, key 
Washington allies Germany and Japan have 
refused to join, and France has expressed 
reservations about the US’ provocative 
initiative.

Iran to curb gas flare at 
four major fields within 3 
years
In line with the plans to meet the 
environmental requirements of the oil 
industry, the flare of the associated petroleum 
gas in at least four major Iranian oilfields will 
be curbed by 2022, a senior official said.
According to Ahmad Mohammadi, head of 
National Iranian South Oil Company (NISOC), 
the country’s southern oil fields will stop 
wasting flare gas, which is burned during 
drilling operations, within three years.
Mohammadi said the companies, namely 
the Maroun Mechanic and Persian Gulf 
Petrochemical Industries Company, have 
committed as part of deals signed last year to 
pipe the gases to nearby plants and refineries.
He said old flare stacks near Ahvaz, a major 
provincial capital southwest of Iran, as well 
as in Aghajari, Gachsaran and Maroun, will be 
dismantled at the end of the projects.
Iran has massive plans to use flared gas in oil 
and gas facilities, says an energy official.
The official said the projects would seriously 
improve energy efficiency at petrochemical 
facilities south of Iran while they would also 
help increase production and storage of oil in 
the area.

Japan has hit back at South Korea for 
removing Tokyo's fast-track trade 
status, with the industry minister 
saying Seoul had failed to explain 
its reason for the latest move in an 
escalating trade row.

South Korea has failed to justify trade 
restriction: Japan
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"It is 
disappointing 
and regrettable 
in light of the 
two countries' 
shared 
efforts for 
friendship and 
cooperation," 
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Deputy industry min.:
Iran poised to 
strengthen trade, 
production exchanges 
with Caspian Sea 
littoral states
Deputy Minister of Industry and Chief 

Executive of Industrial Development and 
Renovation Organization of Iran (IDRO) 
Mohammad-Baqer Aali said on Monday 
that Islamic Republic of Iran is poised to 
strengthen exchanges with the Caspian 
Sea littoral states in various trade and 
production fields.
The 1st meeting of economy ministers of 
the Caspian Sea littoral states was held 
in Turkmenistan’s Awaza city on August 
11 in the presence of economy ministers 

of participating countries and Chief 
Executive of Industrial Development and 
Renovation Organization of Iran (IDRO) 
Mohammad-Baqer Aali.
In this meeting Aali placed special 
emphasis on introducing Iran’s 
industrial, mineral and infrastructural 
capabilities in line with developing and 
expanding trade and business exchanges 
of the country with neighboring states 
especially Caspian Sea littoral states.

US claim not to 
ban medicine and 
humanitarian aid 
"ridiculous"
The deputy health minister of Iran Alireza 
Raeesi said that the American claims that 
medicine, food and humanitarian aid are 
not subject to sanctions is “ridiculous".

He added “It is true that medicines and 
humanitarian goods are exempt from 
sanctions but when we cannot transfer 
money for supply of medicine it means 
sanctions exist.”
“We also can't even deliver goods properly, 
so our country has been deprived of 
access to pharmaceuticals and medical 
equipment.”
Raeesi added that this is a kind of game. 
They literally say no sanctions, but under 

the current circumstances, U.S. sanctions 
have targeted Iran's healthcare sector.
“We produce about 95% of the drugs, but 
we have faced difficulties for supplying 
raw materials for drug production and 
providing some drugs that we cannot 
produce in our country.”
In a tweet, U.S. Secretary of State Mike 
Pompeo claimed that "the U.S. does not, 
and never did, sanction food and medicine. 
They are exempt from sanctions.”



Tehran-Baku ties friendly, 
brotherly, developing: 
President Rouhani
Iranian President described relations between Iran 
and the Republic of Azerbaijan friendly, brotherly 
and developing, stressing the efforts of the two 
countries' authorities for further development 
of relations.President Hassan Rouhani spoke 
with President Ilham Aliyev of the Republic of 
Azerbaijan on telephone and offered the Azerbaijani 
government and nation congratulations on Eid al-
Adha, saying, "Fortunately, the progress of relations 
and cooperation between the two countries is 
developing and positive".
He also described visits by Iranian and Azerbaijani 
authorities and ministers effective in deepening 
relations between the two countries and expressed 
hope that the process of implementing agreements 
increases."The Republic of Azerbaijan has always 
been a friendly and brotherly country for Iran and 
this friendship between the two nations will further 
deepen," he said.
During the same phone call, President Ilham Aliyev 
of the Republic of Azerbaijan also offered the Iranian 
government and nation congratulations on Eid al-
Adha, saying, "Close Iran-Azerbaijan relations the 
result of both sides' efforts and relations".
He added, "There is no doubt that relations between 
the two countries and nations will be better than 
before and developing".

 Iran ready for any kind of help 
for Sheikh Zakzaky’s case: FM 
spox
Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi 
expressed satisfaction over the departure of Sheikh 
Zakzaky and his wife to India for medical treatment, 
saying that Iran is ready to offer any kind of help in 
this regard.“The Islamic Republic of Iran supports 
these developments and expresses its readiness for 
any form of help,” Mousavi said on Tuesday.
He hoped that Sheikh Zakzaky’s departure for India 
would “create a better opportunity to solve long-
standing problems between Islamic Movement of 
Nigeria and the government and would ensure the 
rights of Shia Muslims, remove the movement’s 
limitations and free prisoners.”
The senior Muslim cleric Sheikh Ibrahim Zakzaky 
and his wife left Nigeria for India on Monday to 
follow their medical treatment.A Nigerian court 
ordered last week that Sheikh Zakzaky and his 
wife be released to go to the hospital and return 
for the continuation of their trial after their 
discharge from the hospital.However, the Nigerian 
government initially resisted the call to release the 
senior religious figure.Following the government’s 
refusal, a group of doctors from Pakistan, India, Iran, 
Afghanistan, Syria, Lebanon, and Iraq in a letter 
called on the Nigerian government and parliament 
to immediately transfer Sheikh Zakzaki to a well-
equipped hospital to prevent any unfortunate 
incidents.

A Letter to Donald Trump from an Iranian war 
veteran

By: Habib Ahmadzadeh
President Trump, in a 
recent tweet, claimed that 
“Iranians never won a war, 
but never lost a negotiation.” 
As a world citizen, and a 
veteran of the Iran-Iraq war 
with firsthand experience of 

the bitterness of war, I have a couple 
of suggestions and responses for the 
president of the United States.
First, I recommend that he never use 
the words “win” and “winning” to 
describe any war. US history is filled 
with bitter experiences of war and 
losing. There is no need to remind 
the president of the United States 
the result of US wars in Vietnam, 
Iraq, Afghanistan, Syria, and even 
its engagement in Yemen. None of 
these horrifying experiences—nor 
any other war for that matter—has 
ever achieved its goals.
As a veteran and a peace activist, 
I would like to suggest to the 
president of the United States 
that the first step in any combat is 
understanding the adversary. As 
an Iranian war veteran, I strongly 
suggest he study the culture and 
history of an old civilization like 
Iran’s. Iranians, those he labels as 
a “terrorist nation,” are proud and 
pleased at having not initiated a war 
in the past 250 years. We proudly 
have never invaded, intruded, and 
oppressed any other nations, either 
in our neighborhood or even in 
response to our revilers and foes.
Nonetheless, there is a delicacy in 
the sophisticated culture of Iran 
that separates the ancient nation of 
Iran from President Trump and his 
hawkish “B-Team.” That is the view 
we each have toward war. War, for 
us, is not an option. We never choose 
to go to war, we only respond to war.
In 1915, during World War I, Rais 
Ali Delvary, a young man from 
a tiny village near the Persian 
Gulf, defended Iran—along with 
his small group of men—from 
British invaders. They stopped 
the intruders, who ignored Iran’s 
neutrality during the war. Rais Ali’s 
slogan at the time has remained with 

the nation to this very day: “We are 
in this war not to win over invaders’ 
capital and assets; we are in this war 
to save our capital and assets from 
loss.” Rais Ali and his people won 
that war, as his successors did again 
almost a century later and will do yet 
again if they must.
Mr. President, Iran has never 
initiated any war. Iran has 
never seized others’ resources, 
belongings, means, lives, and 
existence to gain wealth and benefit 
for itself. Iran has and will only 
defend its belongings, resources, 
life, and identity. Iran has done that 
vigorously throughout its four 
thousand years of history and will 
do it again if forced. Rais Ali and 
his team did it in 1915. People in 
my generation did it in 1980-88. 
When the whole world stood behind 
Saddam Hussein throughout that 
eight-year war, Iranians stood firmly 
and defended their home.
While the world watched, Saddam 
dropped bombs and used chemical 
weapons against Iranian innocents. 
In the end, he proved unable to seize 
and hold a single inch of Iranian 
territory. Iranians became one body 
and stood and defended their home 
and their families.
The nation still mourns the far too 
many precious lives that were lost 
during that war. But, to this day and 
despite their differences, Iranians 
are proud of the eight years spent 
defending their homeland.
Mr. President, this is how Iranians 
define winning and losing a war. In 
our lexicon, the one who starts a war 
is the only loser. The one who plans 
to steal the happiness, the lives, and 
the well-being of others is the one 
who suffers true loss.
War is not our business, but 
negotiation and diplomacy are. 
War is not our purpose. Peace is our 

mission. Peace is our philosophy in 
life, and you are right: diplomacy is 
our art.
Iran has proved its mastery in the art 
of diplomacy.
Diplomacy, forbearance, and 
contentment are inclinations that 
cannot be achieved with billions of 
dollars in weapons. Your allies in 
the region, Mohammad bin Salman 
and Benjamin Netanyahu, can both 
attest to that. Despite the tens of 
billions of dollars they have devoted 
to their military budgets, they feel 
insecure and besieged by real or 
imagined threats. Their devotion to 
military power, often at the expense 
of diplomacy, carries serious risks. 
Like relying on checkers moves in a 
chess match.
Just be aware, Mr. President, that 
your friends, the B-Team, as we 
call them, are pushing you into the 
same dilemma which they have 
faced over the past several decades. 
Now they have persuaded you to 
censure and sanction Iran’s master-
diplomat and his colleagues in order 
to undermine their effectiveness. 
But even so hobbled, Iran can still 
move its knights and bishops and 
other pieces around the global 
chessboard. Your friends must still 
learn that the game of diplomacy is 
far more like chess than checkers.
Habib Ahmadzadeh served in the 
Iranian military during the Iran-Iraq 
war, where he was wounded four 
times, including twice by chemical 
bombs dropped by Iraqi planes. 
He is the author of multiple books, 
including a book of short stories, 
A City Under Siege, and the novel, 
Chess with the Doomsday Machine. 
He is also a documentary filmmaker 
and a screenwriter. Dr. Ahmadzadeh 
is on the board of the Tehran Peace 
Museum and academic board of the 
University of Arts.

Habib Ahmadzadeh, an Iranian war veteran and now 
peace activist, has penned a message to Donald Trump 
which was published in Lobelog on Monday. Here is 
his article.
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 UK to Release Iranian Oil 
Tanker Soon: Official
 Iranian oil tanker Grace 1 that was seized by the UK in 
Gibraltar’s waters in July is going to be released in the near 
future, an Iranian official said.
Speaking at a press conference on Tuesday, the deputy 
director of the Ports and Maritime Organization of Iran for 
maritime affairs, Jaleel Eslami, said the UK is going to let 
Iran’s supertanker go.
The UK has seized Iran’s supertanker deliberately, he 
deplored, adding that the documents on the settlement of the 
issue have already been exchanged between Iran and the UK.

“They (the UK officials) have voiced willingness for the 
resolution of the problem,” Eslami stated.
He said the Iranian oil tanker will soon be released and 
resume sailing freely with the flag of Iran.
Following Iran’s move to capture a British oil tanker that had 
violated the maritime law in the Strait of Hormuz, the US and 
the UK tried to carry out a plan for restrictions on maritime 
traffic in the strait, but their ploy ended in failure after it was 
given the cold shoulder by other countries, Eslami added.
On July 4, the British Royal Marines seized the giant Iranian 
oil tanker in Gibraltar for trying to take oil to Syria allegedly 
in violation of EU sanctions.
Tehran maintains that the supertanker was not bound 

for Syria and its seizure has 
taken place at the behest 
of the US.
Iran’s Foreign Ministry 
has summoned the 
British envoy to Tehran 
several times in protest at 
the UK navy’s move.
Iranian President Hassan 
Rouhani had warned London 
that it will definitely pay the price 
for the illegal seizure of Grace 1 in 
international waters.

Mr. President, 
Iran has never 
initiated any 
war. Iran has 
never seized 
others’ resources, 
belongings, 
means, lives, 
and existence to 
gain wealth and 
benefit for itself. 
Iran has and 
will only defend 
its belongings, 
resources, life, 
and identity. 
Iran has done 
that vigorously 
throughout its 
four thousand 
years of history 
and will do it 
again if forced. 
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Iran's Zarif: US arms sales turning 
Persian Gulf into ‘tinderbox’
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has warned 
against an arms race in the Middle East, saying the United States has 
turned the Persian Gulf region into a "tinderbox ready to blow up" 
by selling weaponry to certain regional countries.
Zarif, who is on an official visit to Qatar, made the remarks in an 
exclusive interview with the Doha-based television network Al 
Jazeera on Monday.
"The US [sold] $50bn worth of weapons to the region last year. Some 
of the countries in the region with less than a third of our population 
spend $87bn on military procurement. Let's make a comparison; 
Iran spent last year $16bn on all its military with almost one million 
people in the army," the top Iranian diplomat said.
"The UAE with a total population of one million spent $22bn, Saudi 
Arabia spent $87bn. If you are talking about threats coming from 
the region, the threats are coming from the US and its allies who are 

pouring weapons in the region, making it a tinderbox ready to blow 
up," Zarif added.
Pointing to a recent US decision to form a naval coalition with the 
declared aim of protecting commercial shipping in the Persian Gulf, 
Zarif went on to say that the presence of more warships in the region 
would only lead to more insecurity.
"This is a tiny body of water and the more foreign naval vessels you 
have in this body [of] water the less secure it is for everybody. Based 
on experience, the presence of US and foreign naval fleet in the 
Persian Gulf has never produced security," Zarif said.
"We have sad memories of a US ship downing an Iranian airliner 
in 1988 [and] killing 290 passengers. We believe the best the 
Americans can do for protection of maritime navigation is to just 
leave people alone. Don't interfere, this is a hostile act against Iran 
and I don't believe [it would have] any other impact other than 
insecurity," he noted.
In a meeting with his Qatari counterpart, Mohammed bin 
Abdulrahman Al Thani, held earlier in the day, Zarif strictly 

renounced 
the idea of foreign military presence in 

the Persian Gulf as a "failure in advance" and said the move would 
further complicate the situation in the region.
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Iran 
Unveils New 
Homegrown 
Armored, 
Tactical 
Vehicles
 Iran’s Defense Ministry 
on Tuesday unveiled 
new types of advanced 
armored and tactical 
vehicles fully designed 
and manufactured 
by domestic military 
experts.
During a ceremony 
attended by Iranian 
Defense Minister 
Brigadier General 
Amir Hatami, the 
domestically made 
Aras-2 Tactical Vehicle 
and Ra’d (Thunder) 
Armored Personnel 
Carrier, were unveiled.
Speaking at the 
ceremony, Brigadier 
General Hatami hailed 
the features of the 
Aras-2 Tactical Vehicle 
and said with its high 
mobility in rugged 
terrains, heavy military 
gears and weapons 
installed on it, its high 
power and torque as 
well as its power-to-
weight ratio, which has 
increased compared 
to its predecessor, 
the vehicle has 
made remarkable 
improvements.
He added that the 
vehicle was designed 
and manufactured to 
meet current needs of 
the country’s Armed 
Forces and a large 
number of Aras-2 
will be delivered to 
the forces. 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 arms 
sphere.Iranian officials 
have repeatedly 
underscored that 
the country will not 
hesitate to strengthen 
its military capabilities, 
including its missile 
power, which are 
entirely meant for 
defense, and that Iran’s 
defense capabilities 
will be never subject to 
negotiations.
Back in February 
2018, Leader of the 
Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei called for 
efforts to maintain and 
boost Iran’s defense 
capabilities, hitting 
back at the enemies for 
disputing the country’s 
missile program.

Iran
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Iran to produce all required medicine in 3 yrs: 
minister
Iranian Minister of Health and Medical Education Saeed Namaki 
said that Iran is now producing 97% of its drugs and the remaining 
3% will also be manufactured inside the country within the next 
three years.“Currently 97% of Iran’s required medicine is produced 
by domestic companies and only 3% are being imported,” he told Mehr 
on Tuesday
He said that these drugs are classified as high-tech and their production 
needs state-of-the-art technologies.Asked when Iran can produce these advanced drugs, 
he said that “we have plans to produce this 3% in Iranian companies by the next three years.”

Iranian President’s 
deputy chief of staff 
for communications 
and information 
announced that 
trilateral summit 
between presidents 
of Iran, Russia, and 
Azerbaijan has been 
postponed to a more 
appropriate time.
“The trilateral summit 
between the presidents 
of Iran, Russia, and 
Azerbaijan which 
was scheduled for 
Wednesday in Sochi has 
been postponed due 
to technical reasons,” 
the Iranian president’s 
deputy chief of staff for 
communications and 
information, Parviz 
Esmaeili said.
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Scientists have long wondered whether 
trees and plants could reach a breaking 
point and no longer adequately absorb 
carbon dioxide.
An international team led by scientists at 
Stanford University and the Autonomous 
University of Barcelona finds reason to hope 
trees will continue to suck up carbon dioxide 
at generous rates through at least the end of 
the century. However, the study published 
Aug. 12 in Nature Climate Change warns that 
trees can only absorb a fraction of carbon 
dioxide in the atmosphere and their ability 
to do so beyond 2100 is unclear, Stanford 
News reported.
"Keeping fossil fuels in the ground is the best 
way to limit further warming," said study 
lead author César Terrer, a postdoctoral 
scholar in Earth system science in Stanford's 
School of Earth, Energy & Environmental 
Sciences. "But stopping deforestation and 
preserving forests so they can grow more is 
our next-best solution."
Weighing carbon dioxide
Carbon dioxide—the dominant greenhouse 
gas warming the earth—is food for trees 
and plants. Combined with nutrients like 
nitrogen and phosphorus, it helps trees 
grow and thrive. But as carbon dioxide 
concentrations rise, trees will need extra 
nitrogen and phosphorus to balance their 
diet. The question of how much extra carbon 
dioxide trees can take up, given limitations 
of these other nutrients, is a critical 
uncertainty in predicting global warming.
"Planting or restoring trees is like putting 
money in the bank," said co-author Rob 
Jackson, the Michelle and Kevin Douglas 
Provostial Professor in Earth System 
Science at Stanford. "Extra growth from 
carbon dioxide is the interest we gain on 
our balance. We need to know how high 
the interest rate will be on our carbon 

investment."
Several individual experiments, such as 
fumigating forests with elevated levels 
of carbon dioxide and growing plants in 
gas-filled chambers, have provided critical 
data but no definitive answer globally. 
To more accurately predict the capacity 
of trees and plants to sequester carbon 
dioxide in the future, the researchers 
synthesized data from all elevated carbon 
dioxide experiments conducted so far—in 
grassland, shrubland, cropland and forest 
systems—including ones the researchers 
directed.Using statistical methods, 
machine-learning, models and satellite data, 
they quantified how much soil nutrients and 
climate factors limit the ability of plants and 
trees to absorb extra carbon dioxide. Based 
on global datasets of soil nutrients, they also 
mapped the potential of carbon dioxide to 
increase the amount and size of plants in the 
future, when atmospheric concentrations of 
the gas could double.
Their results show that carbon dioxide 
levels expected by the end of the century 
should increase plant biomass by 12 
percent, enabling plants and trees to 
store more carbon dioxide—an amount 
equivalent to six years of current fossil fuel 
emissions. The study highlights important 
partnerships trees forge with soil microbes 
and fungi to help them take up the extra 
nitrogen and phosphorus they need to 
balance their additional carbon dioxide 
intake. It also emphasizes the critical role of 
tropical forests, such as those in the Amazon, 
Congo and Indonesia, as regions with the 
greatest potential to store additional 
carbon.
"We have already witnessed indiscriminate 
logging in pristine tropical forests, which 
are the largest reservoirs of biomass in 
the planet," said Terrer, who also has a 
secondary affiliation with the Institut de 
Ciencia i Tecnologia Ambientals, Universitat 
Autonoma de Barcelona. "We stand to lose a 
tremendously important tool to limit global 
warming."

 Speaking to reporters on Sunday, Mousavi 
referred to his American counterpart’s 
recent remarks that US President Donald 
Trump is still waiting for a call from Iranian 
officials, noting, “They have been expecting 
the Islamic Republic to do this for a long 
time, but this is a futile expectation.”
“As long as America has not stopped its 
economic terrorism and exerting pressure 
[on the Iranian nation], the Islamic 
Republic will enter into no talks [with the 
United States],” the Iranian diplomat said.
Saying that no one with common sense 
would ever engage in talks under 
such circumstances, Mousavi added, 
"The Islamic Republic has a powerful 
government and nation and will try to 
give powerful voice to its positions, while 
Americans have proved time and again that 
they lack honesty."
The spokesman said confusion in the 
US foreign policy is indicative of the fact 
that they are not honest when declaring 
their positions and this is why the Islamic 
Republic does not care much about what 
they say.
In a report back in May, the CNN said 
the White House had contacted Swiss 
authorities to share a telephone number 
with Iran in hopes that Tehran would 
contact Trump.
Citing an unknown source, the broadcaster 
said, however, that Iran was “highly 
unlikely” to demand the number from 
Swiss authorities.
The development came a year after Trump 
pulled the US out of the 2015 Iran nuclear 
deal, known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), claiming that it was 
a bad deal.

Trump unilaterally withdrew the US from 
the international deal and unleashed the 
“toughest ever” sanctions against Tehran 
in defiance of global criticism, notably 
targeting the Iranian energy sector.
In April, the White House terminated 
sanctions waivers for major buyers of 
crude from the Islamic Republic in an 
attempt to bring Iran’s oil exports to “zero.”
Washington has also been building up its 
military presence in the Middle East under 
the pretext of 'Iranian threats.'
In May, Washington announced a highly 
provocative plan to dispatch military 
reinforcements to the Middle East, citing 
an unspecified Iranian threat.
Later, however, Trump toned down his 
highly belligerent rhetoric against Iran and 
repeated, on several occasions, an offer of 
talks to Tehran.
Last Saturday, Chairman of Iran's Strategic 
Council on Foreign Relations and former 
Foreign Minister Seyed Kamal Kharrazi 
said Washington’s sanctions against 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
proved that Americans were insincere in 
their call for talks with Tehran, adding that 
the White House is deceptive in its foreign 
policy.
Kharrazi described the US call for 
negotiation with Iran as a “hoax” and a 
trick, adding that sanctioning Zarif showed 
the White House’s desperation against 
Iran’s rightful language of diplomacy.
“The US president and secretary of state 
have constantly called for negotiation with 
Iran while they have imposed sanction 
on the head of the country’s diplomacy, 
Kharrazi said, adding that “this reveals that 
the US call for negotiation is a ‘hoax’” which 
is aimed at getting Iran to give in to their 
bullying approach.
According to Fars News Agancy, Kharrazi 
said that Trump applies a unilateralist 
approach even against the US allies, adding 
the Europeans have not made a shred of 
achievement in their talks with the US.

Study Suggests Trees' Potential to Slow Global 
Warming in Next 100 Years

Foreign Ministry:
No Talks Possible with US Economic Terrorism in Place

An international study suggests trees will continue to suck 
up carbon dioxide through at least the end of the century. Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyed Abbas Mousavi 

reminded Washington that to hold talks with Tehran, US must 
first put an end to its economic terrorism against the Islamic 
Republic.

Kharrazi described 
the US call for 
negotiation with 
Iran as a “hoax” 
and a trick, adding 
that sanctioning 
Zarif showed the 
White House’s 
desperation 
against Iran’s 
rightful language of 
diplomacy.

"Keeping fossil 
fuels in the ground 
is the best way 
to limit further 
warming," said 
study lead author 
César Terrer, a 
postdoctoral 
scholar in Earth 
system science in 
Stanford's School 
of Earth, Energy 
& Environmental 
Sciences. 
"But stopping 
deforestation and 
preserving forests 
so they can grow 
more is our next-
best solution."
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حال شهر اصفهان در حوزه ساخت و ساز خوب است
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در سال گذشته ۵۲ درصد پروانه های ساختمانی در شهر 

اصفهان در کمتر از ۱۸ روز صادر شده است.
سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: حال شهر اصفهان در حوزه ساخت و ساز خوب است و کالنشهر اصفهان در 

مقایسه با سایر کالنشهرها شرایط مطلوبی را در این زمینه تجربه کرده است.
وی افزود: با مروری بر آمار سال گذشته باید اعالم کرد که از نظر متراژ پروانه ساختمانی در محدوده قانونی شهر 

اصفهان رشــد ۱۱ درصدی و در تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده رشــد ۱۸ درصدی  را نسبت به سال ۹۶ 
داشته ایم. معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: بر اساس آمار و اطالعات موجود در چهارماهه نخست 

سال جاری تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده ۷۵ درصد رشد داشته و متراژ پروانه های ساختمانی ۱۹۵ درصد رشد داشته 
است و این آمار حکایت از آن دارد که ساخت و ساز در شهر اصفهان رونق دارد و گرایش به سمت ساخت و ساز افزایش یافته است.

وی با اشاره به کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در شهر اصفهان، اظهار کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی اداری در سال ۷۱ که تأکید شد 
صدور پروانه ساختمانی باید در کمترین زمان ممکن انجام شود، یکی از سیاست هایی که مورد تأکید شهردار اصفهان بوده، مدیریت فرآیند صدور 

پروانه ساختمانی است.

۷۰ میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان سمیرم پرداخت شد
 افزون بر ۳۶ میلیارد ریال تسهیالت بانکی ۴ درصد و ۳۴ میلیارد اعتبار بالعوض به کشاورزان خسارت دیده 
از سیل فروردین ماه امسال در سمیرم پرداخت شده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، 
اظهار داشت: بخش عمده ای از اعتبار بالعوض در نظر گرفته شده برای این شهرستان پرداخت شده و بخشی 
در دست اقدام است. به گفته مهرداد مرادمند، ۳۶ میلیارد ریال اعتبار کم بهره با سود ۴ درصد با محوریت 

بانک کشاورزی به خسارت دیدگان سیل پرداخت شده که بخش اصلی آن، مربوط به الیروبی و مرمت قنات 
ها و کانال های انتقال آب بوده است. وی خاطرنشان کرد: سر جمع دو اعتبار بالعوض و کم بهره بانکی اختصاصی 

به شهرستان سمیرم در بخش های زراعت، باغبانی، مزارع پرورش ماهی، انبارهای علوفه و دامدری ها و دامپروری 
ها هزینه و پرداخت شد. وی با یادآوری اینکه آسیب دیدگی ۷۰ هکتار باغ، ۲۴۰ هکتار زمین دیم، ۶۱ هکتار کشت آبی، ۴۸ 

رأس دام سنگین و سبک و ۲۵ کیلومتر کانال انتقال آب کشاورزی از مهمترین خسارت ها بود افزود: ۱۹ مزرعه پرورش ماهی، ۱۴۶ واحد دامی، 
۱۵ ایستگاه پمپاژ آب، ۱۰۰ رشته قنات و حدود ۱۰۰ کیلومتر جاده بین مزارع نیز در اثر سیالب های شدید تخریب شده بود. وی خاطرنشان کرد: 
۵هزار میلیون ریال اعتبار نیز تنها به منظور الیروبی و مرمت قنات ها در سمیرم اختصاص دادیم که با توجه به حجم زیاد تخریب ها بر اثر سیالب، 

نیاز به اعتبار بیشتری در این بخش با کمک دولت داریم.

خبرآنالین
گــزارش
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 عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس: 

گردش مالی این 
آموزشگاه ها و 

موسسات خصوصی، 
یک الی ۲ برابر بودجه 

آموزش و پرورش 
است

اقتصاد ایران
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مرغداران مسئول 
گرانی مرغ هستند

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده 
و ماهی گفــت: افزایــش قیمت و 
گرانی مرغ از ســوی مرغــداران 
اســت و محصوالت آن ها در بازار 
به قیمت کیلویــی ۱۵ هزار تومان 
عرضه می شود. این در حالی است 
که قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۱۲ 

هزار و ۹۰۰ تومان است.
مهدی یوســف خانی اظهــار کرد: 
قیمت مرغ تا به امروز روند کاهشی 
به خود نگرفته و تنهــا از چند روز 
گذشته، قیمت ها ثبات پیدا کرده 

است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و 
ماهی ادامه داد: در حال حاضر مرغ 
با قیمت مصــوب، در میدان بهمن 
کیلویی ۱۲ هزار تومان به واحدهای 
توزیعی عرضه می شود و واحدهای 
فروش سطح شــهر هر کیلو از این 
مرغ را به قیمت ۱۲ هــزار و ۹۰۰ 

تومان عرضه می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: متأسفانه در 
حال حاضر بســیاری از مرغداران، 
مرغ را به قیمت مصــوب کیلویی 
۸۵۰۰ تومان عرضــه نمی کنند و 
قیمت عرضه آن ها در حدود کیلویی 
۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است که این 
محصول در نهایت در بازار به قیمت 
کیلویی ۱۵ هــزار تومان به فروش 

می رسد.

ایسنا
خـــبـــر
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در گوشــه های مختلــف 
سالن، میزها و صندلی های 
جدا از هم، بــا فاصله کنار 
هم چیده  شده اند. در یک 
طــرف میــز، جوان های 
بیست وچند ساله و مقابل 
آن ها جوان ترهای ۱۸، ۱۹ 
ساله نشسته اند و بعضی هایشان هم با پدر 
یا مادرشان همراه هستند. یکی از مادرها 
می گوید:»ما برای مشاوره انتخاب رشته با 
مهندس آمده ایم.« جوان پشت میز جواب 
می دهد:»کار انتخاب رشته شما را ما انجام 
می دهیم، مهندس خودشــان روی تمام 

کارها نظارت دارند.«
این موسسه، برای انتخاب رشته بسته های 
مختلفی طراحی کرده است. حداقل قیمت 
هر بسته برای انتخاب رشته دانشگاه های 
سراســری، ۸۵۰ هــزار تومــان و برای 
دانشگاه های آزاد هم ۲۵۰ هزار تومان است. 
بسته هایی که به اسم آقای مهندس است 

اما کار آن را در عمل دانشجوهایش انجام 
می دهند. دانشجوها هم کسانی هستند 
که سال های پیش رتبه های برتر کنکور 
بوده اند و حاال با مهندس کار می کنند. تمام 
میزهایی که در داخل سالن چیده شده، پر 
هستند و خطوط موسسه نیز مدام زنگ 

می خورند. 
همین یک موسسه اگر در یک روز کاری 
تنها برای ۲۰ نفر انتخاب رشته کند، به طور 
میانگین حدود ۲۰ میلیون تومان گردش 

مالی روزانه دارد.

    گردش مالــی ۴۱ میلیارد تومانی 
انتخاب رشته تنها در یک هفته

بر اســاس آمار سازمان ســنجش، ۸۳۲ 
هزار نفر امســال مجاز به انتخاب رشته 
شــده اند. اظهارات برخی از کارشناسان 
نشــان می دهد که حداقل ۱۰ درصد از 
کنکوری ها برای انتخاب رشته به مشاورها 
مراجعه می کنند. با این حســاب اگر این 
۸۳ هزار نفر به طــور میانگین ۵۰۰ هزار 
تومان هم برای انتخاب رشــته بپردازند، 
۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان گردش 
مالی بازار انتخاب رشته می شود. بازاری که 
این گردش میلیاردی در آن، طی تنها یک 

هفته جریان دارد.
نگین، دختر ۱۸ ساله ای که در صف ورود 
به دانشگاه قرار دارد، می گوید:»مشاوری 
که االن می روم، هر چــه می گوید خودم 
می دانم. ولی خب باز هم با سرنوشتم بازی 

نمی کنم. اگر هر اتفاقی در انتخاب رشته ام 
بیفتد، گردن این می اندازم که پیش مشاور 

نرفتم. پس من پولش را می دهم.«
ایــن دانش آمــوز کنکــوری ادامــه  
می دهد:»االن هم مــن ۸۵۰ هزار تومان 
پول انتخــاب رشــته سراســری دادم. 
درست اســت که همه چیز را می دانیم و 
همه اطالعات در دفترچه ها و ســایت ها 
هست، اما باالخره تا اینجا این همه زحمت 
کشیده ایم، نمی شود ریسک کرد. هرچقدر 
پولش باشد می دهیم تا این قدم آخر را هم 

با اطمینان برداریم.«
پرس وجو در میان این دانش آموزان نشان 
می دهد که هزینه انتخاب رشته از ۶۰۰ 
هزار تا ۲ میلیون تومان متفاوت اســت. 
برخی از موسسه ها کارهای دیگری مانند 
انجام تست شخصیت شناسی برای انتخاب 
رشته را هم ضروری می دانند تا مشخص 
شــود که دانش آموزان برای چه رشته ای 
مناســب هســتند. هزینه این تست ها 
 نیز از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هــزار تومان متفاوت

 است.
یکی از این دانش آموزان می گوید:»بچه ها 
همه مشاورهای معروف را می شناسند و 
تالش می کنند که انتخاب رشته شان را با 
آن ها انجام دهند. بسته های مشاوره معموال 
به اسم یک فرد است. البته اینطور نیست 
که کار انتخاب رشته را خود آن مهندس یا 
دکتر انجام دهد.کسی که من االن پیشش 
می روم، رتبه های یک تــا صد را خودش 

انتخاب رشته می کند. اما رتبه های هزار 
و ... را به دانشــجوهایش می سپارد. البته 
هزینه اش فرقی ندارد. همه یکسان پول 

می دهیم.«

    گردش مالی موسسات کنکور از ۱۵ 
تا ۴0 هزار میلیارد تومان

به جز مشــاورهایی که موسســه دارند 
و حداقــل یــک دهه اســت کــه میان 
دانش آموزان به ســلبریتی های کنکور 
تبدیل شده اند، افراد زیادی هم در این بازار 
انفرادی کار می کننــد. آن ها معموال بین 
دانش آموزان یــک منطقه خاص معروف 
می شوند و به صورت خصوصی با حضور در 
خانه داوطلبان ورود به دانشگاه و در جمع 
خانواده شان، انتخاب رشته انجام می دهند.

تلفن همراه یکی از این مشاوران در جنوب 

تهران را بعــد از چند بار زنــگ خوردن، 
همسرش جواب می دهد و می گوید:»این 
هفته ایشــان هر روز تا یک شب مشغول 
انتخاب رشته هستند و اصال وقت ندارند. 
برای دانش آموز جدید هم وقت ندارند.« 
این مشــاور برای هر مشاوره خصوصی و 
صرف حداقل یک ساعت وقت، ۷۰۰ هزار 

تومان دریافت می کند.
پرس وجو در میان دانش آموزان همچنین 
نشان می دهد که قیمت این مشاورها طی 
هفته های اخیر نوســان هم داشته است. 
پیش از اعالم نتایج اولیه، هزینه انتخاب 
رشته یکی از این مشــاورها برای رزرو و 
پرداخت، یک میلیون تومان بود اما پس 
از اعالم نتایج، به یک و نیم میلیون تومان 

رسید.
بازار یک هفته ای انتخاب رشته، تنها جزئی 

از صنعت کنکور است که در تمام طی سال 
و حتی در تمام مقاطع تحصیلی فعال است. 
»سید محمد ابطحی« وزیر سابق آموزش 
و پرورش آبان ماه سال گذشته گفته بود:» 
گردش مالی موسســات کمک آموزشی 
گاهی تا ۱۵ هــزار میلیارد تومان گزارش 
می شود و این رقم به طور غیر رسمی تا ۴۰ 

هزار میلیارد نیز برآورد شده است.«
»رســول خضــری« عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس نیز اسفند ماه ۹۷ گفته 
بود:» گــردش مالی این آموزشــگاه ها و 
موسسات خصوصی، یک الی ۲ برابر بودجه 
آموزش و پرورش است که اگر این پول در 
آموزش و پرورش و بــه صورت زیربنایی 
هزینه می شــد، قطعا در حوزه آموزش و 
پرورش جزء کشورهای سرآمد مانند فالند 

و ژاپن بودیم.«

مشورت ، به چه قیمتی؛   

گردش مالی »انتخاب رشته« چقدر است؟
حداقل ۱0 درصد از کنکوری ها برای انتخاب رشته به مشاورها 
مراجعه می کنند. قیمت بسته های مشاوره از ۶00 هزار تا حدود 
۲ میلیون تومان متفاوت است. اگر این ۸۳ هزار نفر ) ۱0 درصد از 
کل افرادی که مجاز به انتخاب رشته می شوند( به طور میانگین 
۵00 هزار تومان هم برای انتخاب رشته بپردازند، ۴۱ میلیارد 
و ۵00 میلیون تومان بازار یک هفته ای انتخاب رشته گردش 

مالی دارد.
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ایــن فقط یــک بخش 
از کار کــردن بــا مدیر 
ضعیفی اســت که تصور 
می کند قوی است. بدتر 
از آن زمانی است که در 
طوالنی مــدت متوجه 
می شــوید همه اشتباه 
ها را شــما انجام داده اید. ویژگی ها 
و رفتارهایی مدیرتــان که تصور می 
کردید درست است، درست برعکس 
است و به جای اینکه شما را به انجام 
درســت امور هدایت کند، باعث می 
شود همچون یک نارنجک همه چیز 

را ویران کنید. 

 در اینجــا چهــار نشــانه از مدیران 
بی کفایت را نام بــرده ایم که تصور 
 یا تظاهر بــه قوی و کارآمــد بودن، 

می کنند. 

   1.    او همه چیز را می داند
برخی از مشــاغل با مدیران ارشد و 
موسســان شــرکت هــا در ارتباط 
مستقیم هســتند. آنها برای ساعت 
هــای طوالنی در روز یــا حتی چند 
روز در هفته جلسه دارند. این مساله 
کمک می کند تا این افــراد بتوانند 
مدیــران ضعیــف و قــوی را از هم 
تشخیص دهند. در واقع می توان یک 
الگویی برای مدیــران در نظر گرفت: 

مدیری که ضعیف است، ادعای بیشتر 
 هــم دارد و خود را عقل کل نشــان 

می دهد.
مدیران بی کفایت اصوال ساعت های 
متمادی، بــی وقفه و بــدون کمک 
دیگران در مورد شــغل خود صحبت 
می کنند. چیــزی در دنیا نیســت 
که آنهــا ندانند، به هیــچ کس برای 
مشاوره نیاز ندارند و به نظر خود، همه 
اطالعات الزم را دارنــد. کار کردن با 
این افراد همچون گیر افتادن در تنگ 
ماهی است در حالیکه دنیای واقعی در 

بیرون از این تنگ جریان دارد.
مکالمه با مدیران واقعا موفق درست 
برعکس این است. آنها هنگام صحبت 
در مورد کسب و کار خویش، دیگران 
را نیز در صحبت هایشــان شــریک 
می کنند. مدیران موفــق می دانند 
که همه چیز شــغل خود را به خوبی 
نمی دانند و به همین دلیل همیشه 
گروهی قوی دارند و بــا اطمینان به 

آنها کارها را پیش می برند. 

   2.    او همیشه مشغول است
مدیریت یک شــغل، بخش، پروژه، 
گروه یا تیم کار زمان گیر و خســته 
کننده است. اما نشانه یک مدیر موفق 
این نیست که همیشه مشغول باشد و 
برای هیچ کس وقت نداشته باشد. اگر 
هیچ زمانی برای فکر کردن نداشــته 
باشید، اگر نتوانید چند دقیقه در روز 
بیرون قدم بزنید تا ذهنتان باز شود، 
در واقع یک مدیــر واقعی و با کفایت 

نیستید. 
اگر شما نتوانید برای پیشرفت شغل 
خود زمان بگذارید و امور را سازمان 
دهی کنید، چه کسی باید این کار را 

انجام دهد؟

   3.    همیشه دید منفی داشتن به 
دیگران

مکالمات مدیران موفق با کارمندان، 

مشتری یا فروشــنده ها همیشه در 
جهت مثبت و مســیر پیشرفت قرار 
دارد . مدیران قوی همیشه به دنبال 
یافتن موفقیت در دیگران هســتند. 

آنها عموما روی کارهای دســتی که 
انجام شده تمرکز دارند و می خواهند 
تالش ها به موفقیت ختم شــود. اما 
درست برعکس، یک مدیر بی کفایت 

اصوال به همه چیــز بدبینانه نگاه می 
کند. آنها همیشه روی مسایلی تمرکز 
می کنند که بد پیش رفته اســت و 
ســعی می کنند تا مسایل ساده را به 

مشکالت بزرگ تبدیل کنند. 
مدیران موفق آدم هــای خوش بین 
و ساده ای نیستند. آنها همه مسایل 
را به درستی می بینند و اشتباه های 
افراد را به خوبی تشخیص می دهند 
اما به طور ذاتی به دنبال شایستگی و 
موفقیت در دیگران هســتند و آن را 

تقدیر می کنند. 

   4.    فقط دو واکنش از خود نشان 
می دهند

مدیــران ضعیفی که خــود را قوی 
فرض می کنند اصوال با یکی از این دو 
حالت در جلسات گزارش امور حاضر 
می شــوند: یا آنها مسوول هستند یا 

آنها آنجا نیســتند. اگر آنهــا در اتاق 
باشند، بدون شک آنها مدیر و مسئول 

هستند. 
مدیران موفق درســت برعکس این 
رفتار را دارند. آنها راه سومی هم برای 
برخورد با کارمندان خود دارند. آنها 
خود را همچون دیگر کارمندان می 
دانند. مدیران موفــق به اندازه کافی 
به موقعیت خــود اعتماد دارند و نیاز 
نیست تا در همه جا موقعیت مدیریتی 
خود را بــه دیگران یــادآوری کنند. 
آنها مــی توانند در صــورت لزوم در 
جلسات کاری در کنار دیگر کارمندان 
بنشــینند و گزارش هــای دیگران 
را گــوش کنند و الزم نیســت حتما 
روی صندلی مدیریتی و در راس میز 
بنشــیند. این کار باعث می شود تا 
کارمندان احســاس راحتی بیشتر با 

مدیر خود داشته باشند. 

این 4 نشانه را دنبال کنید؛

مدیران ظاهرا قوی اما واقعا بی کفایت!

مدیران موفق آدم های 
 خوش بین و 

ساده ای نیستند. 
آنها همه مسایل را به 

درستی می بینند و 
اشتباه های افراد را به 

 خوبی تشخیص
 می دهند اما به 

طور ذاتی به دنبال 
شایستگی و موفقیت 

در دیگران هستند. 

کامال واضح است که یک مدیر قوی و کارآمد بسیار بهتر 
از مدیر ضعیف و بی کفایت اســت. همه ما هم می توانیم 
 به خوبی یک مدیــر قوی را از مدیر ضعیف تشــخیص

 دهیم.
 اما مساله این است که گاهی یک مدیر ضعیف نقش آدم قوی 

و کارآمد را بازی می کند و اطرافیان را گول می زند.
اما با نگاه دقیق به باورهای آنها به عنوان رهبر قدرتمند، 
می توان تشخیص داد که باورها و رفتارهای آنها خطرناک و 
مخرب هستند. رفتارهایی که می تواند به از بین رفتن یک 

سازمان منجر شود. 

برگزاری دومین 
استارت آپ ویکند 

شهری
دبیر علمی نمایشــگاه بین المللی 
مسکن، شهرســازی و بازآفرینی 
شــهری از برگــزاری دومیــن 
استارت آپ ویکند شهری در جریان 
برگــزاری نمایشــگاه بین المللی 
مسکن، شهرســازی و بازآفرینی 
شهری با عنوان تخصصی »مسکن 

و شهرسازی« خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبــری وزارت 
راه و شهرســازی، علی شــهابی، 
اظهار کــرد: دومین اســتارت آپ 
ویکند شــهری با عنوان تخصصی 
»مسکن و شهرسازی« با توجه به 
برگزاری موفق نخســتین رویداد 
اســتارت آپی ملی شهری در حوزه 
مسکن و شهرســازی، همزمان با 
دومین نمایشگاه بین المللی مسکن، 
شهرســازی و بازآفرینی شهری از 
تاریخ ۱۲ تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در 

مصلی تهران برگزار می گردد.
وی افزود: در این رویداد، جمعی از 
نمایندگان نهادها و ســازمان های 
مرتبط از وزارت راه و شهرســازی، 
سازمان ملی زمین و مسکن، مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
شرکت عمران شــهرهای جدید، 
شرکت بازآفرینی شهری، سازمان ها، 
نهادهــا، اتحادیه هــا، انجمن هــا 
و شــرکت های بخش خصوصی و 
تعدادی از کارآفرینان حوزه مسکن 

و شهرسازی حضور دارند.
دبیر کنفرانس ملــی راهکارهای 
دانش بنیــان توســعه مســکن، 
شهرســازی و بازآفرینی شهری و 
رئیس کمیته های علمی و اجرایی 
دومین اســتارت آپ ویکند شهری 
ادامه داد: این مسابقه همزمان با روز 
جهانی شهرسازی و از ساعت ۱۰ روز 
یکشنبه ۱۲ آبان ماه آغاز و تا پایان 
روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه ادامه دارد 
و شرکت کنندگان به صورت ملی و از 
شهرها و دانشگاه های مختلف کشور 

حضور خواهند داشت.
شــهابی اضافــه کــرد: باشــگاه 
پژوهشگران جوان و نخبگان با توجه 
به مأموریت علمی خود، برنامه های 
تخصصی مهارت محور و متنوعی 
برای کارآفرینی و تسهیل فرآیندهای 
مربوط به بازیگــران و ذیصالحان 
حوزه مسکن و شهرسازی با تمرکز 
بر بومی ســازی علوم و رونق تولید 
بــا همــکاری دبیرخانه اســتانی 
برنامه علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
و ستاد توســعه فناوری های حوزه 
فضایــی و حمل و نقل پیشــرفته 
معاونت علمی ریاســت جمهوری 
همزمــان بــا دومین نمایشــگاه 
بین المللی مســکن، شهرسازی و 
بازآفرینی شهری، و کنفرانس ملی 
راهکارهــای دانش بنیان توســعه 
مسکن، شهرســازی و بازآفرینی 
شهری اجرا می کند. وی برگزاری 
دومین رویداد استارت آپی تخصصی 
مسکن و شهرسازی با نگاه جذب، 
ترویج و کادرسازی جوانان نخبه و 
عالقه مندان به حوزه کارآفرینی در 
کشــور را از جمله این برنامه ها در 
سال مزین به شعار رونق تولید و با 
هدف آغاز تحول دیجیتال در حوزه 
مسکن و شهرسازی و توسعه اقتصاد 

شهری دانست.
عالقه مندان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشــتر و هماهنگی های 
الزم بــا شــماره ۲۲۸۹۷۳۰۷ و 
www.iranurbanexpo.

com  دبیرخانه اجرایی نمایشگاه 
تماس حاصل فرمایند.
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سالن مخصوص استارت آپ ها در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر
در نمایشگاه امسال سالنی برای استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها اختصاص 

یافته است.
 نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشــایر که به زعم برخی از صاحب نظران این حوزه، دومین 
نمایشگاه پربازدید کشوری به حساب می آید، امســال نیز همانند سال های گذشته در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. نمایشگاه امسال به طور ویژه ای میزبان استارت آپ ها 
و شرکت های بزرگ این حوزه در بخشی اختصاصی خواهد بود. در این بخش که با عنوان کسب وکارهای 

آینده روستا و در سالن ۲۷ نمایشگاه بین المللی تهران تشکیل می شود، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
در بخش های زیر در نمایشگاه شرکت خواهند کرد:

صنایع دستی و گردشگری،  کشاورزی، دامپروری، شیالت و صنایع وابسته، فناوری های فرهنگی و صنایع خالق،  انرژی، محیط زیست 
و پسماند، تجارت الکترونیک، بهداشت، سالمت و تغذیه. امسال با توجه به اختصاصی شدن سالن استارت آپ ها در این سالن رویدادهای 
متنوعی نیز برگزار خواهد شد که یکی از آنها رویداد ایده پروری بازی های بومی و محلی است. تاریخ برگزاری رویداد امسال، ۲۴ ام الی 

۲۷ ام مرداد ماه خواهد بود.

استارت آپ

سکته  ناقص استارت آپ ها در ایران!

عضو هیات مدیــره فرابورس ایران بــا بیان اینکه 
اکوسیستم اســتارت آپی ایران در وضعیت موجود 
سکته ناقص کرده است، گفت: فعاالن و مجموعه هایی در این اکوسیستم 
بودند که تالش داشــتند که یک ریال را هزار ریال قیمت گذاری کنند و 

بفروشند اما در ادامه دچار مشکل شدند.

علی تیموری شندی در پاسخ به اینکه بسیاری معتقدند به علت ارزش گذاری های 
غیر واقعی برخی استارت آپ ها اگر برنامه ششم توسعه و بانک مرکزی هم تاسیس 
صندوق جدید را منع نمی کرد باز هم سرمایه گذاران تمایلی برای سرمایه گذاری 
در صندوق های سرمایه گذاری جسورانه نداشتند، اظهار کرد: وقتی اولین صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه را برای سرمایه گذاری معرفی می کردیم اولین سوالی که 
از ما می پرسیدند این بود که سود برآوردی چقدر است که در پاسخ به این سوال 
می گفتیم بازده ۲X یا ۳X است. در آن زمان تمام متغیرهای اقتصادی کشور بسیار 
یکنواخت بود و قیمت ارز تغییر نمی کرد و در خیلی از حوزه های اقتصادی بازده 

زیادی وجود نداشت.
وی ادامه داد: در آن مقطع حس و حال به وجود آمده بود که حوزه های استارت آپی 
می تواند فضای جدید سرمایه گذاری و سودآوری را ایجاد کند. در آن مقطِع خاص، 

روند بســیار خوب و مناســبی بود. اما می دانیم که سود عملیاتی 
بسیاری از کسب و کارهای ما از بابت بهره وری و نوآوری نیست. در 
مقاطع مختلف که نرخ ارز باال مــی رود و بین نرخ بازار و نرخی که 
دوستان استفاده می کنند شکافی ایجاد می شود و آن فضای تنفسی 

باعث می شود که حیات شرکت ها ادامه پیدا کند.
عضو هیات مدیره فرابورس ایران توضیح داد: اما در آن مقطع خیلی 
امیدواری به وجود آمده بود که این حوزه ها بتوانند رشد و توسعه قابل 
توجهی پیدا کنند تا اینکه از ســال قبل یک تغییرات قابل توجهی 
در نرخ ارز شاهد بودیم. واقعیت این اســت که همه آن برآوردهای 
انتظاری درباره نرخ بازده به خاطر این شکاف ها که در ارز و بخش های 
مختلف اقتصادی به وجود آمد عمال از بین رفت، چرا که یک شرکت 
قندی یا پتروشیمی هم ۳۰۰ درصد سود داد. هر شخصی هم که دالر 

می خرید یک روند قابل توجهی سود می کرد.
عضو هیات مدیره فرابورس ایران اظهار کرد: اگر اقتصاد کالن به نحوی 
مدیریت شود که مجموعه هایی که بهره وری الزم را ندارند خارج شوند 
و مجموعه هایی که بهره وری دارند بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند 
قطعا این حوزه ها می توانند بازده قابل توجهی داشته باشند و در اقتصاد رشد پیدا 

کند.

    ارزش گذاری های غیر واقعی به اکوسیستم استارت آپی ایران ضرر زد
وی اضافه کرد: من هم قبول دارم که ارزش گذاری استارت آپ ها زمانی فضایی و 
رویایی بود و شاید کسانی هم که توجهی به ارزش واقعی و درست این حوزه نکردند 
ضررهای قابل توجهی هم داشتند، ولی با توجه به شرایطی که داریم سال بعد باز 
هم تب حوزه های استارت آپی باال خواهد بود، چون باز شکاف ها و فاصله های نرخ 
در ارز کم می شود و خیلی از کســب و کارهای سودهای عملیاتی خود را از دست 

خواهند داد.
تیموری شندی افزود: هر چند قانون برنامه ششم توسعه محدودیت هایی را به وجود 
آورده ولی باید توجه کنیم که بحث تشکیل سرمایه در حوزه استارت آپی خیلی در 

بازار سرمایه نبوده است.

   دیگر برای استارت آپ ها صندوق خطرپذیر تاسیس نمی کنیم
این عضو هیات مدیره فرابورس ایران، ادامه داد: ما در تامین سرمایه لوتوس پارسیان 
اگر که دوباره بخواهیم در حوزه استارتارتاپی کار کنیم قطعا صندوق سرمایه گذاری 

خطر پذیر تاســیس نمی کنیم و یکی از علت های آن عدم درک ســازمان است. 
همچنین علت دیگر آن به خاطر مشکالتی است که در بحث های گزارش گری و 
استانداردهای حسابداری داریم. به واسطه بورسی بودن این ابزارها مجبور هستند 
که گزارش های شفافی را بدهند ولی یک صندوق خطر پذیر و استارت آپی نمی تواند 
مانند یک شرکت بالغ گزارش گری کند. وقتی که در این قالب گزارش گری کند 
حسابرس می گوید که این صندوق به مرز انحالل رسیده است. روی این حساب اگر 
هم بخواهد در بازار سرمایه ادامه فعالیت دهد حتما باید تمهیداتی اندیشیده شود 
که نحوه فعالیت و گزارش گری آن بهبود پیدا کند وگرنه تا به بار بنشینند مشمول 

ماده ۱۴۱ می شوند.

   برخی تالش کردند که ارزش گذاری های غیر واقعی فضایی داشته باشند 
اما موفق نشدند

تیموری شندی در پاسخ به اینکه آیا اکثر استارت آپ های بزرگ واقعا دنبال بهره 
وری بودند یا هدف اصلی شان ارزشــگذاری غیر واقعی و جذب سرمایه و بعد سهم 
فروشی و در انتها خروج بود، گفت: فعاالن و مجموعه هایی در این اکوسیستم بودند 
که تالش داشتند که یک ریال را هزار ریال قیمت گذاری کنند و بفروش برسانند 

ولی دیدیم که در ادامه دچار مشکل شدند. 
یک ســری مجموعه ها بودند که قیمت گذاری های منصفانه ای انجام دادند که 
االن هم وضعیت کسب و کار مناسبی دارند. منطق ارزش گذاری استارت آپ های، 
آن مجموعه ها که ارزش گذاری غیر واقعی باال داشــتند، بیشتر بر پایه اثر شبکه 
ای بوده است. آن ها با خود فکر می کردند که اگر فالن مقدار سرمایه بیاید و فالن 
 پلتفرمی ایجاد شود ســود فضایی میکنند البته بعضی ها واقعا به آنجا ها رسیدند

 و بعضی ها نه.
این عضو هیات مدیره فرابورس ایران گفت: این اکوسیستم از طرف سرمایه گذاران 
به نحو مناسبی اداره نشد شاید ۲۰ درصد ســرمایه ها در این حوزه از داخل کشور 
بوده است ۸۰ درصد از خارج بوده است. سرمایه های داخلی قابل توجهی در حوزه 
استارت آپ ها حضور نداشتند ولی سرمایه گذاران خارجی در کشور خودشان در 
این حوزه بازده ای دیده بودند و امیدوار بودند که در داخل کشــور هم این قیمت 

ها را ببینند.
به اعتقاد وی، اکوسیستم استارت آپی به علت تحوالِت اقتصاد کالنی که در ایران 
داشتیم یک سکته ناقص زده است، امیدواریم که این ها با یک سری تمهیداتی احیا 
شوند و ببینیم که مجموعه های دیگری در ســال های بعد موفق شوند و در بازار 

حضور داشته باشند.

ایسنا
گــــــزارش

مدیریت یک شغل، بخش، 
پروژه، گروه یا تیم کار زمان گیر 
و خسته کننده است. اما نشانه 
یک مدیر موفق این نیست که 

همیشه مشغول باشد و برای 
هیچ کس وقت نداشته باشد.

،،
برترین ها

یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

ایمنا
گــزارش
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