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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

بیکاری بزرگترین مشکل یکی از صنعتی ترین استان های کشور است:   

رونق صنعت و کشاورزی عامل کاهش نرخ بیکاری در اصفهان

لزوم آموزش منش 
 ابوعلی سینا 
در روز پزشک

روز های اول شهریور ماه هر سال 
به یمن تولد بزرگ مردی به نام ابو 
علی سینا به روز پزشک نام گذاری 
شده است . هر چند ابوعلی سینا 
یکی از بزرگترین اطبــا از زمان 
خود تا کنون بوده و کتاب قانون 
)القانون فی الطــب( وی که آن 
را پیــش از ســال 406 هجری 
قمری، یعنی در حدود 35 سالگی 
تألیف کرده، چندین ســده، چه 
در ســرزمین های اسالمی و چه 
در اروپای سده های میانه، همه 
کتاب های دیگــر در این زمینه 
را تحت الشــعاع قرار داده است 
اما در بیان خدمات شایسته این 
فیلســوف ایرانی نمی توان تنها 
به طب اشــاره کرد، علم منطق، 
ریاضیات ستاره شناسی و بسیاری 
از علوم دیگر را ابو علی ســینا در 
مدت کوتاهی آموزش دید. گفته 
می شــود که او در 18 سالگی بر 
بسیاری از علوم تســلط یافت، 
و پیشــرفت های بعــدی وی از 
استدالل های شخصی اش نشأت 

می گرفت.
البته تنها کشور ایران نیست که...      بررسی آمار نشان می دهد که در سه ماه نخست امسال سهم شاغالن در بخش کشاورزی و صنعت استان اصفهان افزایش یافته است که کارشناسان و مسئوالن، دالیل مختلفی را برای آن 

عنوان کردند

بازار طال و سکه 98/5/31 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,064,0004,114,000قدیم

سکه طرح 
4,134,0004,223,000جدید

2,138,0002,248,000نیم سکه

1,339,0001,449,000ربع سکه

949,000979,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,789,0001,824,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18413,500420,100 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24551,300561,200 عیار

ناراحتی کافیست؛

5 روش برای مدیریت کارمند 
اعصاب ُخردکن!

چگونه می توان در محل کار با همکار یا کارمندی 
که موجب ناراحتی و اعصاب خوردی شما بشود، 
کنار آمد؟ این مساله واقعا نوعی درگیری درونی 
اســت و عادت کردن به اخالق هــای بد طرف 
مقابل نیز ســخت ترین کار دنیا است. اما این 

مساله هم راهکار دارد.
ابتدا باید از خود بپرسید: چرا حضور این فرد مرا 

آزار می دهد؟
این شرکت مال شما است. چرا فردی را استخدام 
می کنید که روی اعصاب شما راه برود و روحیه 
تان را خراب کند؟ چــرا او را اخراج نمی کنید؟ 
اگر کارمندی تا این انــدازه احمق و آزاردهنده 
است، بهترین کار اخراج او است. اما اگر یکی از 

کارمندان شما...
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اولتیماتوم آخر برای اعالم 
حقوق

عدم تمایل برخی دستگاه ها برای ثبت اطالعات حقوق و مزایای 
کارکنان در سامانه مربوطه در نهایت به تصمیم دولت برای الزام آنها به 
اعالم اطالعات تا حداکثر پایان شهریور انجامیده است و تنها یک ماه دیگر 
فرصت باقی است تا حتی دستگاه هایی که بیش از یک سال گذشته از قانون 
گریزان بودند، ورود کنند.

حدود یک سال و نیم از راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و در این 
بین تمامی دستگاه ها برای اجرای قانون ورود نکردند.
برخی خبرها از این حکایت داشت که تعدادی از دستگاه ها از جمله...            

آگهـى مزایـده نوبت اول
شهردارى ابریشم به موجب مصوبه شماره 171 مورخ 98/4/3 شوراى اسالمى شهر 
ابریشم در نظر دارد نسبت به فروش آهن آالت اسقاط و ضایعات فرسوده خود به مقدار 
تقریبى 20 تن از طریق آگهى مزایده براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى در سال 98 
(مندرج در برگ شرایط آگهى) اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ 
مدارك مزایده مى توانند تا روز یکشنبه مورخ 98/6/17 همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى 
به واحد حراست شهردارى واقع در شهر  ابریشم بلوار الغدیر، بعد از پمپ بنزین، ساختمان شهردارى 

مراجعه نمایند. 
تلفن: 37450001-3 

* ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و تمامى هزینه هاى مربوطه از جمله انتشار 
آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

مهدى مختارى - شهردار ابریشم شناسه: 574608

چاپ اول

آگهـى مزایده
شهردارى تودشک در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/58/ش ت مورخ 1398/01/20 شوراى اسالمى 
شهر نسبت به فروش 9 (نه) قطعه زمین مسکونى واقع در مجموعه مهر تودشک از طریق مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده از تاریخ 98/5/27 تا 98/6/9 به شهردارى مراجعه نمایند.

*  الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى و کارشناسى به عهده برندگان مزایده مى باشد.
شهردار تودشک شناسه: 569752

نوبت دوم

روا�ط ��و�ی         روز�� �سل ��دا 

︀︊︵ ﹩﹠ ﹫︡ ا﹋︊︣︋  ︗﹠︀ب آ﹇︀ی︨ 

 ﹉ ︣د روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨︀ی ︮﹠︺️ آب و ︋︣ق ﹋︪ــ﹢ر و د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ٧ ر︑︊﹥ اول و﹊﹚﹝︻ ﹩︋︀︀م اول ︗︪ــ﹠﹢اره ارز﹆﹞ ︉︧﹋
ر︑︊﹥ ︨﹢م را ︋﹥ ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩ و ﹨﹞﹊︀ران ︠︡وم آن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑︣︊﹉ ︻︣ض ﹡﹞﹢ده . ︑﹢﹁﹫﹅ روز ا﹁︤ون ︫﹞︀را از در﹎︀ه ︠︡او﹡︡ 

. ﹜︀ن ︠﹢ا︨︐︀ر﹠﹞

︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن ﹝︡︣ ﹝︐︣م روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

روابط عمومی مدیریت شعب استان اصفهان



لزوم آموزش منش 
 ابوعلی سینا

 در روز پزشک

ادامه از صفحه یک:
...  جایــگاه پزشــکان را گرامی 
میدارند، در بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته و در حال توسعه 
پزشــکان روز خاصــی در تقویم 
 را بــه نــام خودشــان بــه ثبت 
رسانده اند. در آمریکا 30 مارس 
برای اینکه نخســتین  بار داروی 
بیهوشی »اتر«  در عمل جراحی 
به عنوان بیهوش  کننده استفاده 
شده است روز پزشک نام گرفته 
است.در کشــور هند روز پزشک 
مصادف با اول جوالی اســت که 
به دلیل تجلیل از دکتر »بیدهان 
چاندرا روی«، پزشک افسانه ای و 
دومین وزیر ایالت بنگال غربی نام 
گذاری شده اســت.در ایران هم 
روز اول شــهریورماه که هم زمان 
با زاد روز تولد ابوعلی سینا است 
برای روز پزشــک در نظر گرفته 

شده است.
شــیخ 450 کتاب بــه زبان  های 
فارســی و عربــی در زمینه های 
گوناگون نوشــته  است و تالیفات 
فراوان دارد که اشــارات، شــفا، 
حکمت عرشــیه، قضــا و َقَدر و 

لغهالَعَرب و... از آن جمله  اند. 
هم اکنون نیز کشور ما به عنوان 
یکی از کشــورهای به نام در امر 
 پزشــکی در منطقه محســوب 
می شــود به گونــه ای کــه از 
کشــورهای اطراف روزانه تعداد 
زیادی بیمار به عنوان توریســت 
درمانی به کشور رجوع می کنند 
و همین امر باعث ارز آوری برای 
کشور شده اســت. به غیر از این،  
پزشکان کشورمان در امر مداوای 
مردم ایران نیز تالش فراوانی انجام 
می دهند اما متاسفانه در پزشکی 
هم مانند تمام حرفه های دیگر، 
هســتند افرادی کــه از جایگاه 
خود سو استفاده می کنند و اسم 
 بقیه پزشــکان را نیز خدشه دار 

می کنند. 
پزشــکانی کــه بیهــوده و برای 
 گرفتــن هزینــه هــای اضافه ، 
عمل های جراحی غیــر الزم را 
توصیه می کنند و در حین عمل 
به دلیل دقت پایین سالمتی بیمار 
خود را به خطر انداخته و بعد از آن 
به دلیل نواقص موجود در قانون 
 مســئولیت کار خــود را برعهده

 نمی گیرند. 
اخیرا هــم پزشــکان در اقدامی 
جالب و شــاید غیر باور دست به 
پویشی زده اند برای نصب نکردن 
کارتخوان! این پویش به غیر از فرار 
مالیاتی چه هدف دیگری را دنبال 

می کند؟!
نقل است ابو علی ســینا هرگاه با 
مسئله ســختی مواجه می شد با 
وضو به مســجد شــهر می  رفت 
و حــل آن مســاله را از خداونــد 
می  خواست. روز پزشک به خاطر 
تولد چنین بزرگ مردی در تاریخ 
ایران به ثبت رســیده اســت ،بد 
 نیست اگر نام پزشــک را به یدک  
می کشــیم ، اندکی منش شــیخ 
ابوعلی سینا را هم بیاموزیم، به امید 
خدا و با تالش و دقــت به طبابت 
پرداخته و هر آن فکــر کنیم این 
مردمی که به ما مراجعه می کنند 
با هــزار امید به ســمتمان آمده و 
موش آزمایشگاهی نیستند. البته 
کم هستند چنین پزشــکانی اما 
متاسفانه یک میوه گندیده در یک 
سبد میوه سالم بیشــتر به چشم 
می خورد.باید ایــن روز را به تمام 
پزشکان واقعی کشــورمان که از 
جوانی خود هزینــه کرده اند برای 
علم آموزی و اکنون با تمام قوا در 
خدمت مردم کشــورمان هستند 

تبریک و خداقوت بگوییم.

اقتصاد استان
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بلیت۸هزارتومانیکمکیبهاقتصادجشنوارهنمیکند
تهیه کننده اجرایی فیلم بازیوو گفت: بلیت ۸ هزار تومانی کمکی به اقتصاد جشنواره نمی کند بلکه ورود 

رایگان به جشنواره برای تماشای فیلم می تواند حضور بیشتر بچه ها را در سینما بیشتر و پررنگ کند.
میثم معراجی  با اشاره به استقبال ضعیف از سی و دومین جشنواره کودک و نوجوان در اصفهان، اظهار 
داشت: شاید به خاطر اوضاع معیشتی کشور، برای تعدادی از مردم خرید بلیط سخت باشد، چه بسا بسیاری 

از خانواده ها تمایل دارند فرزندانشان را برای دیدن فیلم کودک به سینما ببرند اما توان خرید 3 یا 4 بلیت ۸ 
هزار تومانی را نداشته باشند به همین علت بهتر است بلیط فروشی در کار نباشد تا مردم بتوانند رایگان فیلم 

تماشا کنند.
وی افزود: بلیت ۸ هزار تومانی کمکی به اقتصاد جشنواره نمی کند بلکه ورود رایگان به جشنواره می تواند حضور بیشتر 

بچه ها را در سینما بیشتر و پررنگ کند.
تهیه کننده اجرایی فیلم بازیوو با بیان اینکه تا کنون» فیلم بازیوو« سه سانس اکران شده است، گفت: خوشبختانه سالن ها پر شد و استقبال 
خوبی صورت گرفت و بچه های حاضر در سالن با خنده و دست زدن شادی خود را از دیدن فیلم نشان می دادند و هیچ کودکی سالن را قبل از 

اتمام فیلم ترک نکرد.

انتصابدومشاورمدیرعاملشرکت
 در جلســه ای بــا حضور مســئولین ذوب آهــن اصفهــان ، دکتر علــی راعی بــه عنوان 
مشــاور عالی امــور مجلــس و ارتباطات اجتماعــی و دکتر مهدی ترکاشــوند بــه عنوان 
 مشــاور مدیرعامل ذوب آهــن اصفهــان در امور محیط زیســت و آب منصــوب و معرفی 

شدند .
دکتر راعی در این جلسه ، راه پیشــرفت ذوب آهن اصفهان را ، توجه به افزایش تولید دانست و 

گفت : افزایش تولید از طریق توجه بیشتر به منابع انســانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان 
امکان پذیر است .

وی افزود : حل موانع برون سازمانی ، نیازمند پی گیری جدی است و باید از همه ابزارها وامکانات موجود در 
کشور در جهت رونق تولید که مورد تاکید مقام معظم رهبری است ، بهره ببریم .

دکتر ترکاشوند نیز در این جلســه ، ضرورت توجه به افزایش تولید همراه با حفاظت از محیط زیست را بسیار مهم دانست و 
گفت : طرح جامع زیست محیطی ذوب آهن اصفهان آماده شده است  و اجرای این طرح ، ذوب آهن را به سمت صنعت سبز 

هدایت می کند. 
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صنایعی که وابستگی 
زیادی به مواد اولیه 

وارداتی دارند در یک 
سال گذشته به دلیل 

 افزایش نرخ ارز و
 تحریم های ظالمانه با 

مشکالت بسیاری مواجه 
شدند 

بیکاری بزرگترین مشکل یکی از صنعتی ترین استان های کشور است:   

رونقصنعتوکشاورزیعاملکاهشنرخبیکاریدراصفهان

نرخ بیکاری در اصفهان در سه ماه نخست امسال در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که کارشناسان افزایش سطح 
زیرکشت ، رقابت پذیری کاالهای تولید داخل برای صادرات، 
 رشــد ۵0 درصدی ســرمایه گذاری در واحدهای ایجادی و 
توسعه ای بخش صنعت، اجرای طرح کارورزی، مهارت آموزی 
و مشــوق بیمه ای و ابالغ و تامین مالی بنگاه های اقتصادی و 

اعتبارات اشتغال روستایی دالیل این کاهش برشمردند.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
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    بررسی آمار نشان می دهد که در سه ماه نخست امسال سهم شاغالن در بخش کشاورزی و صنعت استان اصفهان افزایش یافته است 
که کارشناسان و مسئوالن، دالیل مختلفی را برای آن عنوان کردند

نــرخ بیــکاری و ســهم 
اشــتغال در اصفهان به 
عنــوان صنعتی تریــن 
استان، از اهمیت ویژه ای 
برخوردارست و جدیدترین 
آمار منتشــر شده در این 
زمینه، گویای کاهش نرخ 
بیکاری در ۱۹ اســتان از جمله اصفهان 
در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته است.
نــرخ بیکاری عبارت اســت از نســبت 
جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل 
و بیکار( و نسبت جمعیت شاغل به کل 
 جمعیت در ســن کار، نســبت اشتغال

 می باشد.
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در اســتان 
اصفهان را ۱0.۷ درصد اعــالم کرد که 
در مقایسه با بهار ســال ۹۷ حدود ۲.۶ 
درصد کاهش را نشان می دهد. این نرخ 
در میانگین کشوری نیز ۱0.۸ درصد بود 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.3 

درصد کاهش یافت.
آمارها بیانگر این است که بهار امسال از 
میان ۲۷ میلیون و 33۹ هزار نفر جمعیت 
فعال در کشور، ۲ میلیون و ۹5۷ هزار نفر 
بیکار بودند. سهم مردان از جامعه بیکار 
۲ میلیون و ۲4 هزار و ســهم زنان ۹33 

هزار نفر بود.
استان همدان با ۶.۱ درصد و چهار محال و 
بختیاری با ۱۶.۷ درصد به ترتیب کمترین 
و بیشترین نرخ بیکاری کشور را به خود 
اختصاص دادند. نرخ بیکاری تهران ۱0.۷ 

درصد بود.
به گفته معاون هماهنگی اموراقتصادی و 
توسعه منابع استانداری اصفهان، با وجود 
تعدیل نیروهایی که در استان رخ داد، نرخ 
بیکاری از ۱4.۱ درصد به ۱0.۷ درصد در 

سه ماه نخست امسال رسید.
سید حسن قاضی عسگر با تاکید بر اینکه 
بیکاری بزرگترین مشکل اصفهان است، 
اظهــار امیدواری کرد کــه این نرخ تک 

رقمی شود و به پنج درصد برسد.
ارائه این آمار با توجــه به اتفاق هایی که 
سال گذشــته در اقتصاد کشور از جمله 
با افزایش نرخ ارز و تحریم های ظالمانه 
افتاد، برای بســیاری از مردم این سوال 
را ایجاد کرد که چگونه در این شــرایط 
سخت، نرخ بیکاری کاهش یافت هرچند 
برخی کارشناسان و مسئوالن توضیحاتی 

برای آن ارائه کردند.

    تاثیرگذاری بخش کشاورزی و 
صنعت

 بر اساس گزارش شاخص ها و نماگرهای 
اقتصادی اصفهان در بهار ۹۸ که توسط 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
منتشر شــد، سهم شــاغالن در بخش 
کشاورزی ۱۱.۱ درصد است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد 

افزایش دارد.
بررسی این آمار نشان می دهد که در سه 
ماه نخست امسال سهم شاغالن در بخش 
کشاورزی و صنعت استان اصفهان افزایش 

یافته است که کارشناسان و مسئوالن، 
دالیل مختلفی را برای آن عنوان کردند.

به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان، برخی از صنایع 
داخلی کشور و استان در یک سال اخیر 
به دلیل تحریم های ظالمانه، نسبت به 
گذشته بیشتر فعال شدند و با وجود همه 
فشارهای اقتصادی، می توانند صادرات 
خود را به ویژه از طریق بازارچه های مرزی 

انجام دهند.
رضا چینی با بیــان اینکه به نظر می آید 
وضعیت این صنایع رو به بهبودی است، 
افزود: این موضوع بیشتر برای صنایعی 
اتفاق افتاد که محصوالت آنها در شرایط 

موجود قابل صادر کردن است.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال 
که کدام صنایع بیشــتر مشــمول این 
 وضعیت هســتند، توضیــح داد: به نظر

 می آید وضعیت بهتری بــرای صنایع 
نساجی و فرش ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه جاری شدن رودخانه 
زاینده رود در بهار امسال در رونق بخش 
کشاورزی تاثیر داشت، خاطرنشان کرد: از 
طرفی نرخ ارز برای محصوالت کشاورزی 
در بازار داخل نیز حائز اهمیت اســت و 
افزایــش قیمت این محصــوالت، تاثیر 

مثبتی در اشتغال داشت.
چینی با اشــاره به برخی مشــکالت در 
بخش های مختلف اقتصــادی از جمله 
صنعت ساختمان سازی، تصریح کرد: نا 
بسامانی های مختلفی نیز در این مدت 
در اقتصاد کشور و استان داشتیم از جمله 
در بخش صادرات که الزم است برای رفع 
آنها شرکت های مدیریت صادرات معتمد 

تقویت شوند.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان اصفهان نیز با اشاره به 
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در این 
خطه گفت: نرخ بیکاری در بهار امسال به 
۱0.۷ درصد رسید در حالی که بهار سال 

گذشته ۱3.3 درصد بود.
محمد رضا لعلی افزود: نرخ مشــارکت 
اقتصادی استان اصفهان نیز از 4۱.۹ در 
بهار سال گذشته به 4۲.4 درصد در سه 
ماه نخست امسال و نسبت اشتغال از 3۶.3 

درصد به 3۷.۸ درصد رسید.
نرخ مشــارکت اقتصادی عبارت است از 
نسبت جمعیت فعال )شــاغل و بیکار( 
۱0 ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار. 

لعلی اظهار داشت: مسائلی مانند جاری 
بودن رودخانه زاینده رود، افزایش کشت و 
کار به ویژه در شرق اصفهان و رونق گرفتن 
برخی واحدهای تولیدی و صادرات آنها در 

کاهش نرخ بیکاری نقش دارد.
وی با اشاره به بارش های خوبی بهار امسال 
در کشور و سرشــاخه های زاینده رود، 
توضیح داد: این امــر باعث جاری ماندن 
زاینــده رود و فعال شــدن کامل بخش 

کشاورزی شرق اصفهان شد.
لعلی با بیان اینکه بسیاری از خانوارهای 
شــرق اصفهان در چند سال گذشته به 
دلیل خشــکی زاینده رود دچار بیکاری 
فصلی شدند و اشــتغال ناقص داشتند، 
اضافه کرد: با جاری مانــدن زاینده رود، 

بخشی از کشاورزی استان، منتفع شد.
وی با اشــاره به اینکه بخش کشاورزی 
حدود ۱0 درصد از تولید ناخالص داخلی 

را در بر می گیرد، ادامه داد: شرق اصفهان 
منطقه ای وسیع از کشــاورزی استان را 
در اختیار دارد و بدون شک فعال شدن 
کشاورزی آن تاثیر بسزایی در آمار اشتغال 

دارد.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اصفهــان گفت: صنایعی 
که وابستگی زیادی به مواد اولیه وارداتی 
دارند در یک سال گذشته به دلیل افزایش 
نرخ ارز و تحریم های ظالمانه با مشکالت 
بسیاری مواجه شدند اما از طرفی وضعیت 
صنایعی که چندان بــه این مواد متکی 

نیستند، مطلوب است.
وی با اشــاره بــه افزایش قیمــت انواع 
محصوالت مانند انواع لبنیات، اضافه کرد: 
حتی اگر موادی مانند نهاده های دامی 
افزایش قیمت داشــته باشند همچنان 
فعالیت این صنایع با توجــه به افزایش 
قیمت محصوالت نهایــی، توجیه پذیر 

است.
به گفته وی، برخی صنایع که در گذشته 
دچار رکود اقتصادی بودند به دلیل شوک 
اقتصادی ناشی از افزایش قیمت دالر وارد 
چرخه تولید شدند و صادرات آنها به ویژه 
به کشورهای همســایه از جمله عراق و 

افغانستان توجیه پیدا کرد .
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان  در 
پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره عوامل 
موثر بر کاهش نرخ بیــکاری، مواردی را 

اعالم کرد.

ســید کمال الدین میرهــادی از جمله 
این دالیل را افزایش قابل توجه نزوالت 
آســمانی و تامین آب مــورد نیاز بخش 
کشاورزی و افزایش ســطح زیر کشت 
اراضی کشاورزی، رقابت پذیری کاالهای 
تولید داخل برای صــادرات به بازارهای 
منطقه ای و فرا منطقه ای از نظر کیفیت 
و قیمت تمام شــده و رشد 50 درصدی 
ســرمایه گذاری در واحدهای ایجادی و 
توسعه ای بخش صنعت در سال گذشته 

نسبت به سال ۹۶ عنوان کرد.
رونق فضای کســب و کار در بخش های 
صنعت، کشاورزی و خدمات با توجه به 
عدم توجیه اقتصــادی واردات کاالهای 
مصرفی، اجرای طرح کارورزی، مهارت 
آموزی و مشوق بیمه ای و ابالغ و تامین 
مالی مورد نیاز بنــگاه های اقتصادی در 
قالب برنامه اشــتغال فراگیر و اعتبارات 
اشتغال روستایی نیز از دیگر مواردی بود 
که مدیر کارآفرینی و اشتغال اصفهان به 

آنها اشاره کرد.
اســتان اصفهان بیش از پنــج میلیون 
جمعیت دارد و با بیــش از ۹ هزار واحد 
تولیدی، یکی از صنعتی ترین استان های 
کشور محسوب می شود. مسائلی مانند 
باال بودن نرخ مهاجرت به این خطه، رکود 
اقتصادی برخی واحدهــای تولیدی در 
سال های گذشته و کاهش کشت و کار 
کشاورزی به دلیل خشکسالی از جمله 
دالیل نرخ بیکاری در این استان عنوان 

شده است.

آگهي  مزایده اموال غیرمنقول
اجراي احکام حقوقي شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده اي در خصــوص پرونده اجرایي کالســه ۹۶۱۷۸۷ ج/۶ له 
آقاي مصطفي باباخاني و علیه آقاي مجید شریف مبني بر مطالبه 
مبلغ ۶۷۸/0۲0/000 ریال بابت محکــوم به و هزینه هاي اجرایي 
و حق االجراي دولتي در تاریخ ۹۸/۶/۲5 ســاعت 0۹:30 صبح در 
محل اجراي احکام دادگســتري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۸ 
جهت فروش 3/4۸۶ حبه مشــاع از ۷۲ حبه شش دانگ ملکي به 
پالک ثبتي شــماره ۱0۷۲ فرعي از ۲۷ اصلي بخش ۱4 اصفهان با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي که ذیال درج شده است ملکي 
مجید شریف و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مي باشد توسط 
کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي شده نظریه وي 
مصون از تعرض طرفین واقــع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشاني فوق مراجعه و 
از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه 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 معامله ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزي به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: در 
خصوص ارزیابي ملک پالک ثبتي ۲۷/۱0۷۲ بخش ۱4 ثبت اصفهان 
به استحضار مي رساند ضمن مراجعه به محل مورد نظر به آدرس 
اصفهان خیابان رباط، خیابان ساحل، کوچه آبشار، کوچه شکوفه، بن 
بست شکوفه، از ملک مذکور بازدید بعمل آمد و پس از معاینه فني 
محل نظریه کارشناسي ارزیابي ذیل تهیه و بحضورتان ایفاد مي گردد. 
وضعیت ثبتي: طبق برگه بازداشت ملک صادره از حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مراتب بازداشت پالک ثبتي شماره ۱0۷۲ فرعي از ۲۷ 
اصلي بخش ۱4 به مساحت ۲0۹/۶۶ مترمربع با شماره دفتر بازداشت 
الکترونیک ۱3۹۶05۸0۲0۲500۲۸۷۹ مالک آقاي مجید شریف 
مالک 3 دانگ مشاع از ۶ دانگ عرصه و اعیان به مبلغ 3۸۶/5۲0/000 
ریال به نفع آقاي مصطفي باباخاني در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي 
و سند مالکیت قید گردیده اســت. محدودیت مالکین محدودیت 
آقاي مجید شــریف ۲ مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 
۱345/۹4 مورخ ۹4/۷/۱3 صادره از شــعبه اجراي احکام شوراي 
حل اختالف اصفهان به مبلغ 30/000/000 و به موجب دســتور 
شماره ۱3۹۶05۸0۲00300۱۲34 مورخ ۹۶/4/۲۲ صادره از اداره 
اجراي اسناد رسمي اصفهان به مبلغ 5۱۹/۸۲3/۷4۸ به نفع بانک 
کارآفرین شعبه نظر غربي و صندوق دولت بازداشت مي باشد. واحدها 
در ید افراد ثالثي مي باشد که حسب اظهاراتشان به صورت قولنامه 
اي خریداري کرده اند وضعیت بنا: ســاختمان ملک با کد نوسازي 
0-۶-۱0۸۶۹۸-۸-۸ بــا نماي خارجي ســنگ در 3 طبقه روي 
همکف که طبقه اول شامل ۲ واحد و دیگر طبقات هر کدام ۱ واحد و 
مجموعا 5 واحد مسکوني را شامل مي گردد و داراي پروانه ساختمان 
به شــماره ۸/۹۱/۱۷43۶ مورخ ۱3۹۲/۱/۱۹ صادره از شهرداري 
منطقه ۸ اصفهان با زیربنا به مساحت کل 54۸ مترمربع مي باشد. 
در همکف حیاط با پوشش کف موزاییک و بدنه سنگ، دستگاه پله 
با کف سنگ فرش و دیوار سرامیک مي باشد. کف واحدها سرامیک 
و بدنه کاغذ دیواري و رنگ، داراي سالن، آشپزخانه، اتاق، سرویس 
بهداشتي و حمام و 4 واحد انباري در پشت بام با سیستم سرمایش 

کولر آبي و گرمایش پکیج و رادیاتور و با انشعابات شهري مي باشد. در 
زمان مباشرت به کارشناسي ساختمان داراي نواقصي منجمله عدم 
نصب آسانسور مي باشد. نظریه کارشناسي: با عنایت به مطالب فوق 
و بررسي جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال 
و مولفه هاي موثر در قضیه منجملــه، وضعیت ثبتي، نوع کاربري، 
وضعیت ساخت و نوع مصالح مصرفي، موقعیت محلي و دسترسي به 
شبکه شوارع و معابر و انشعابات دایر، ارزش کل ۶ دانگ پالک موصوف 
صرف نظر از دیون و بدهي هاي احتمالي و مبالغ بازداشتي به مبلغ 
۱4/000/000/000 ریــال معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون 
تومان ارزیابي مي گردد و ارزش 3 دانگ مشاع از ۶ دانگ آن به مبلغ 
۷/000/000/000 ریال معــادل هفتصد میلیون تومان ازیابي مي 
گردد. در نتیجه ارزش 3/4۸۶ حبه مشاع آن به مبلغ ۶۷۸/0۲0/000 
ریال ارزیابي که مقدار سي میلیون ریال آن بابت توقیف مقدم شوراي 
حل اختالف اصفهان مي باشد. دادورز اجراي احکام حقوقي اصفهان   

شناسه: 5۷0۸۲۷
آگهي ابالغ وقت رسیدگي

نظر به اینکه خواهان مجید مســعودي نیا دادخواستي به خواسته 
مبلغ ۷/۹۷۸/000 ریال طي یک فقره چک 53۷۷۶5-۱3۸۸/۲/4به 
طرفیت امیرحسین رحیمي به مجتمع شوراهاي حل اختالف کاشان 
تقدیم که پس از ارجاع به شعبه چهارم حقوقي شوراي حل اختالف 
به کالسه 5۱0/۹۸ ثبت و براي تاریخ ۹۸/۷/30 ساعت ۱۱/00 صبح 
وقت رسیدگي تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷3 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 چهارم شوراي حل اختالف کاشان  

شناسه: 5۷۱۶3۹
آگهي

شماره پرونده: ۷۶3/۹۷ شماره دادنامه: ۱۸5/۹۸ بتاریخ ۹۸/۲/۲۱ 
در وقت فوق العاده جلسه شعبه 4 شــوراي حل اختالف کاشان به 
تصدي امضا کننده ذیل تشکیل اســت پرونده کالسه فوق تحت 
نظر قرار دارد. قاضي شــورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مي نماید. 
راي قاضي شورا: در خصوص دادخواست آقاي یوسف رضایي فرزند 
عباس بطرفیت خانم پریســا فریدوني فرزند نعمت اله به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 4۸5۲4 مورخ ۹4/۱۱/۲۸ به 
مبلغ ۸/400/000  ریال با احتســاب هزینه دادرسي و تاخیر تادیه 
تقدیمي از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین به عنوان خواسته 
بر عهده خوانده داشته و وصول مدارک نزد خواهان داللت بر بقاي 
دیــن را دارد و لذا چون خوانده دفاعي به عمل نیــاورده و دلیلي بر 
برائت ذمه خود ارائه و اقامه نکرده اســت لذا دعوي خواهان را ثابت 
تشخیص مستندا به ماده 3۱0 قانون تجارت و مواد 5۱۹ و 5۲۲ آیین 
دادرسي مدني راي به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و 
نیز سایر خسارات مذکور در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد. راي 
صادره غیابي محســوب و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
 مي باشد. قاضي شــعبه 4 حقوقي شــوراي حل اختالف کاشان 

 شناسه: 5۷۱۶45

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
شماره مزایده: ۱3۹۸0430۲۱۲۶0000۲۸  پرونده اجرایي کالسه 
۸400۱5۶ هفتصد و شــصت و دو هزارم دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان پالک ثبتي پنج هزار و چهل و هشت فرعي از چهل 
و نه اصلي واقع در بخش دو کاشان بنشاني کاشان میدان درب عطا 
خیابان آیت ا... ســعیدي کوچه صاحب الزمان نبش کوچه انتظار 
ششم پالک ۲۷ روبروي موسسه آموزش عالي سینا که در صفحه 
۲0۲ دفتر ۲4۲ ذیل ثبت 33۸0۸  بنام محمد قائمي ثبت گردیده 
با حدود و مشخصات شماال بطول ۱۱/۱0 متر دیوار به دیوار پالک 
5044 فرعي شرقا بطول هاي ۱3/۶0 متر و ۱3/40 متر بشارع جنوبا 
بطول 3/40 متر و دوم بطول ۸/30 متر بشــارع غربا بطول ۲5/۶0 
متر دیوار به دیوار شــماره 5045 فرعي که طبق نظر کارشــناس 
رسمي ششــدانگ پالک فوق داراي 30۱/۸0 مترمربع عرصه دو 
بر و مجموعا حدود 35۶ مترمربع اعیاني و مستحدثات در طبقات 
زیرزمین و همکف با مشخصات کلي اسکلت مصالح بنایي آجري 
مختلط نیمه فلز سقف آهن و آجر نماي شمالي ساختمان سیمان 
سیاه و نماي شرقي ساختمان سنگ سفید چیني سیستم سرمایش 
کولر آبي و گازي سیستم گرمایش آبگرمکن و بخاري گازي درب و 
پنجره هاي خارجي فلزي درب هاي داخلي چوبي و با قدمت باالي 
چهل سال و سایر موارد به شرح ذیل مي باشد ۱- زیرزمین انباري به 
مساحت حدود 5/۱۲0 مترمربع کف موزاییک بدنه سیمان سفید و 
سفیدکاري سقف سفیدکاري و همکف مسکوني به مساحت حدود 
۱۹0 مترمربع کف موزاییک بدنه ترکیب سنگ سفید چیني سفید 
کاري و نقاشي سقف سفیدکاري و نقاشي سرویس و حمام کاشي و 
سرامیک به همراه منصوبات آشــپزخانه کف موزاییک بدنه کاشي 
و نقاشي ســقف نقاشــي به همراه کابینت فلزي و سرسرا و راه پله 
به مســاحت حدود ۱0 مترمربع کف پله ها موزاییکي بدنه و سقف 
سفیدکاري و حیاط به مســاحت حدود ۸/۱۱۱ مترمربع حیاط به 
مساحت حدود 3/۶۶ مترمربع کف موزاییک نماي بدنه سنگ سفید 
چیني سرویس بهداشتي حدود 5 مترمربع کف سرامیک بدنه کاشي 
و سفیدکاري سقف سفیدکاري درب فلزي ورودي حیاط حدود ۱0 
مترمربع به صورت مسقف با کف موزاییک نماي بدنه سنگ سفید 
چیني پارکینگ مغازه به مساحت حدود 5/30 مترمربع کف موزاییک 
بدنه سنگ و سفیدکاري سقف سفیدکاري درب فلزي شیشه خور به 
همراه کرکره قدیمي داراي امتیازات و انشــعابات آب برق و گاز هر 
کدام یک انشــعاب و داراي تعریض و پخ در حدود شمالي و شرقي 
مجموعا به میزان حدود ۶0 مترمربع که به اعالم کارشناس رسمي 
دادگستري ارزش دو نهم باقي مانده چهاردانگ پس از کسرثمنیه 
اعیاني سهم االرث اصغر قائمي از پالک فوق مبلغ ششصد و هفتاد و 
چهار میلیون و هفتاد و چهار هزار و هفتاد و چهار ریال و مورد مزایده 
به مبلغ پانصد و هفتاد و هشت میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار 
و دویســت و نود و هفت ریال ارزیابي و قطعي گردیده و به موجب 
نامه ۲۱۹۹3-۱3۸4/۶/5 اجراي ثبت کاشــان بابت ســند ازدواج 
شماره ۱3۶۶/۶/3-3۲۲۸ بابت قسمتي از بدهي مهریه له فاطمه 
نوروز بازداشت گردیده است از ساعت ۹ الي ۱۲  روز یکشنبه مورخ 
۹۸/۶/۲4 در واحد اجراي اسناد رسمي کاشان واقع در بلوار باهنر نبش 
میدان جهاد محل اداره ثبت اسناد و امالک به مزایده گذارده مي شود. 
مزایده از مبلغ پایه پانصد و هفتاد و هشت میلیون و دویست و پنجاه و 
نه هزار و دویست و نود و هفت ریال شروع و به هر کس که خریدار باشد 

به باالترین قیمت پیشنهادي نقدا فروخته مي شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب برق  و گاز اعم از حق انشعاب و حق 
اشتراک و مصرف در صورتیکه مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهیهاي 
مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم 
قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه 
هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمي غیرمترقبه گردد مزایده اولین 
روز اداري بعد از تعطیلي  در همان ساعت و مکان مقرر خواهد بود. 
این آگهي در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار مورخ ۹۸/۶/۲ درج و 

منتشر مي گردد. اداره ثبت اسناد کاشان   شناسه: 5۷۱۶30
آگهي ابالغ وقت رسیدگي

نظر به اینکه خواهان امیرحسین دهقاني دادخواستي به خواسته 
خسارت دادرسي و صدور حکم مبني بر وجه یک فقره چک به شماره 
۸۲03۸5 به مبلغ ۱4/000/000 ریال با احتســاب تاخیر تادیه از 
سررسید لغایت اجراییه با احتساب خســارات دادرسي به طرفیت 
اسداله موسي زاده به مجتمع شوراهاي حل اختالف کاشان تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه هشتم حقوقي شــوراي حل اختالف به 
کالسه 43۸/۹۸ ثبت و براي تاریخ ۹۸/۸/4 ساعت ۱0/30 صبح وقت 
رسیدگي تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده ۷3 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 هشتم شوراي حل اختالف کاشان  شناسه: 5۷۱۶3۸
آگهي فقدان سند مالکیت

شماره صادره: ۱3۹۸/0۲/5۸0۶3۷ تاریخ ثبت صادره: ۱3۹۸/5/۲۸ 
نظر به اینکه سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتي شماره 3 فرعي از 
۶5۷ اصلي واقع در بخش ۲ خوانســار به نام مجید احمدي قوهکي 
تحت شــماره چاپــي مسلســل 3۸۹34۱ ثبت و صادر و تســلیم 
گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبي به شماره وارده 
۹۸0۲05۲۱۹۶۹0۹۹ به انضمام دو برگ استشهادیه محلي که امضاء 
شهود آن ذیل شماره ۱3۹۸0۲۱55۸۶40005۸ به گواهي دفترخانه 
۲5 خوانسار رسیده است مدعي است که سند مالکیت آن به علت سهل 
انگاري مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده 
۱۲0 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي 
مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. معاون 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 5۷3۷۲۲
آگهي فقدان سند مالکیت

شماره صادره: ۱3۹۸/0۲/5۸0۶۲4 تاریخ ثبت صادره: ۱3۹۸/5/۲۸ 
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتي شماره 3 فرعي از 

۲۸5۱ اصلي واقع در بخش یک ثبت خوانسار به نام بانک انصار تحت 
شماره چاپي مسلسل 0۱0050 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است 
سپس بالواسطه / مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره ۹۶44۷ 
دفترخانه شماره ۱۲۹ اصفهان به آقاي مجید احمدي قوهکي فرزند 
نعمت اله انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبي به 
شماره وارده ۹۸0۲05۲۱۹۶۹۱00 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلي که امضاء شهود آن ذیل شماره ۱3۹۸0۲۱55۸۶40005۶0 
به گواهي دفترخانه ۲5 خوانسار رسیده است مدعي است که سند 
مالکیت آن به علت سهل انگاري مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناي ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار 
این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. معاون اداره ثبت اسناد 

و امالک خوانسار شناسه: 5۷3۶۸۸
آگهي اخطار اجرایي

شماره: ۸54/۹۷-۱3۹۸/5/۱۶ به موجب راي غیابي شماره ۱334 
تاریخ ۹۷/۱۲/۸ حوزه دوازدهم شــوراي حل اختالف کاشــان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محمدحسن فالح زاده به نشاني 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۲/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته چک شماره ۸34۸3-۹4/۹/۲5 بابت خسارت و 
مبلغ 30/000 تومان بابت هزینه دادرسي و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراي حکم در حق خواهان حسین 
پرآور به نشاني سفیدشهر خ قائمیه ؟؟؟؟ عباس پرآور درب 3 لنگه آبي 
سفیدرنگ  و اعمال تبصره ۲ ماده 30۶ قانون آیین دادرسي مدني و 
هزینه اجرایي وصول گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. حوزه ۱۲ شوراي حل 

اختالف شهرستان کاشان   شناسه: 5۷45۱۸
آگهي حصر وراثت

آقاي مهدي چاوشي به شناسنامه شماره 4۲۸۸ به شرح دادخواست به 
کالسه ۷۸۱ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خلیل اله چاوشي بشناسنامه شماره ۹4۶ در 
تاریخ ۹۸/5/۱4 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- مهدي چاوشي فرزند خلیل اهلل 
ش ش 4۲۸۱، ۲- عزت چاوشي فرزند خلیل اله ش ش ۲05۲ فرزندان 
3- ایران تازه فرزند اکبر ش ش ۶ همســر، اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه: 5۷۱5۷۷



قبول دارم پس از لغو روادید ایران 
برای اتباع چینی که شمار سفرهای 

ترانزیتی آن ها از ایران نیز قابل توجه 
است، باید در فرودگاه حضور پیدا 

می کردیم و ساز و کاری را که در این 
راستا در سالن تزانزیت تعبیه شده 

است

،،

اضافه شدن مرز خسروی به عنوان مرز چهارم خروجی 
زائران اربعین

مدیر اجرایی ستاد اربعین کشــور از پرداخت ۱۰۰ دینار ارز به زوار با هماهنگی 
بانک مرکزی خبر داد و یادآور شد:  زائران اربعین هنگام ثبت نام در سامانه سماح 

باید مبلغ ۲۵ هزار تومان بابت بیمه پرداخت کنند.
 امیر مرادی در جلسه ستاد اربعین حسینی استان گیالن، با بیان اینکه ثبت نام 
در سامانه سماح از روز جمعه، اول شــهریورماه ۹۸ آغازشده است، اظهار کرد:  
براساس تفاهم نامه منعقد شده بین ایران و عراق، روادید سفر اربعین حذف شده 

است.
وی همچنین از اضافه شدن مرز خســروی به عنوان مرز چهارم خروجی زائران 
اربعین خبر داد و گفت:  یکی از شاخص های خوب تفاهم نامه مذکور افزایش مدت 
زمان سفر اربعین است و لذا کاروان های موکب دار می توانند از اول تا دهم محرم 

اعزام شوند. با هماهنگی گمرک مواد غذایی و کاالهای پلمپ شده در ایران بدون 
مشکل از مرز عراق عبور خواهند کرد.

مشاور و مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین کشور حذف روادید را موجب افزایش 
زوار اربعین دانست و افزود:  مواجه شدن با چنین جمعیتی نیازمند مدیریت توسط 

فرمانداران است، زیرا کشور عراق تنها توانایی پذیرش ۲.۵ میلیون زائر را دارد.
مرادی با بیان اینکه در اربعین گذشــته تنها در یک روز ۲۹۰ هــزار نفر از مرز 
ایران خارج شدند، گفت : امســال برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و حمل و 
نقل آسان زوار، استان های ایالم، همدان، لرستان و کرمانشاه را برای انتقال زوار 
تعیین کرده ایم و زوار از این استان ها باز خواهند گشت.وی با اشاره به جابجایی 
زائران از مرز مهران به اســتان های مذکور از طریق اتوبوس های شهری، اضافه 
کرد:  اعتبارات الزم برای چهار استان همجوار خوزستان در نظر گرفته شده که 
۷۵ میلیارد تومان برای ایالم و ۲۵ میلیارد تومان برای لرستان و کرمانشاه است 
و لذا اعتباری ویژه ای برای آستارا و رودبار جهت استقبال از زوار خارجی اربعین 

تخصیص خواهد یافت.
مشــاور و مدیر اجرایی ســتاد اربعین کشور 
ضمن قدردانی از ســپاه قدس گیالن جهت 
ســاماندهی زوار خارجــی، عنــوان کــرد:  
پیش بینی می کنیم امســال شاهد ورود ۲۰ 

هزار زائر اربعین از مرز آستارا باشیم.
وی از پرداخــت ۱۰۰ دینــار ارز بــه زوار 

با هماهنگی بانــک مرکزی خبــر داد و یادآور 
شد:  زائران هنگام ثبت نام در ســامانه سماح باید 

مبلغ ۲۵ هزار تومــان بابت بیمه پرداخــت کنند که 
این بیمه تا ســه میلیون تومان شــامل درمــان ســرپایی، ۴۵ میلیون تومان 
 شــامل هزینه های درمانی و ۳۰۰ میلیون تومان شــامل حــوادث غیرمترقبه

 می شود.

گردشگری
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ثبت نام اربعین آغاز شد
ثبت نام ســفر اربعین از صبح  دیروز 
آغاز شد. اجازه خروج از کشور فقط 
در صورت داشــتن ســند ثبت نام 
اربعیــن و گذرنامــه معتبــر صادر 

می شود.
ســامانه https://samah.haj.ir از 
ســاعت ۱۰ صبــح روز جمعه اول 
شــهریورماه برای ثبت نــام اربعین 
باز شد.سازمان حج و زیارت هزینه 
ثبت نام سفر اربعین را که فقط شامل 
بیمه حــوادث و خدمــات درمانی 
می شــود ۲۵هزار تومان اعالم کرده 
اســت. دریافت هرگونــه وجهی به 
صورت نقدی و بیشتر از این هزینه 
مصــوب، غیرقانونی اســت.کمیته 
ثبت نام و اعزام ستاد مرکزی اربعین 
حسینی)ع( اعالم کرد: زائران برای 
شرکت در مراسم اربعین سال ۱۳۹۸ 
با توجه به توافــق به عمل آمده بین 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
عراق می توانند از تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۸ 
)۱۰ محرم ۱۴۴۱( تا ۷/۸/۱۳۹۸ ) 
۳۰ صفر ۱۴۴۱( بدون نیاز به دریافت 
روادید و به شرط ثبت نام در سامانه 
»ســماح« همراه با گذرنامه معتبر 
برای زیارت اربعین امام حسین)ع( 
وارد کشور عراق شوند.الزم به تذکر 
است لغو روادید عراق صرفاً برای بازه 
زمانی تعیین شده به مناسبت اربعین 
است و خارج از این محدوده زمانی، 
زائران به دریافــت روادید از طریق 

دفاتر زیارتی ملزم هستند. 

 یک مــاه پیش بــه تصمیم 
رییس جمهور، ویــزای ایران 
برای اتباع چین یک طرفه لغو 
شد. همزمان تحرکات آمریکا 
در چین برای خنثی ســازی 
اثر این پیام تشــدید شد. یک 
تناقض هم از طرف چینی ها 
وجود داشت؛ چند روز پیش از آن که ایران 
روادیدش را لغو کند توصیه ای در ســایت 
ســفارت چین در ایــران به زبــان چینی 
منتشر شد که با اشــاره به تنش در خلیج 
فارس، وضعیت ایــران را ناامن عنوان کرده 
و شهروندانش را از ســفرهای غیرضروری 
برحذر داشته اســت. این هشدار همچنان 
روی وب سایت ســفارتخانه و مورد مراجعه 

اتباع این کشور است.
فعاالن ایرانی در بــازار چین می گویند: لغو 
روادیــد در همین زمان کوتــاه اثر مثبتی 
روی سفر چینی ها به ایران داشته اما برای 
ارزیابی هنوز زود است، چرا که از سوی ایران 
سیاســتی برای تبلیغ در این کشور حاکم 
نشــده اســت و تصمیم گیری آژانس های 
گردشــگری و چینی ها برای سفر به ایران 
تحت تاثیــر تهدیدها و تحریم هــا، توأم با 

محافظه کاری است.
محمدابراهیم الریجانیـ  مدیر دفتر بازاریابی 

و تبلیغات گردشــگری گفته بــود: بودجه 
"مصوب" بازایابی و تبلیغات گردشگری ایران 
در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده و 
ایران برای جذب هر گردشگر خارجی حدود 
»یک ِســنت« خرج می کنــد. درحالی که 
سرانه این بودجه در کشورهای دیگر از یک 

تا ۴۶ دالر است.
ولی تیموریـ  معاون گردشــگریـ  درباره 
اقدام ایران برای تبلیغ و اطالع رســانی در 
کشور چین پس از لغو روادید، گفت: وقتی 
خبر لغو یک طرفه روادیــد ایران برای اتباع 
چین اعالم شد کنجکاوی بســیاری را در 
این کشــور برانگیخت. در هفته اول ســه 
میلیون و ۱۰۰ هزار نفــر از این خبر که در 
وب سایت سفارت ایران در چین منتشر شده 
بود، بازدید کردند. سفیر و سرکنسول ایران 

در چین این مدت اقداماتی برای جلب نظر 
چینی ها انجام دادند. معاونت گردشگری هم 
در حد توان کارهای تبلیغاتی را شروع کرده 
و به تولید محتوا به زبان چینی برای سفارت 
ایران، رایزنی فرهنگی و دفاتر اطالع رسانی 
گردشگری و در  فضای مجازی و وب سایت 
اطالع رسانی گردشگری visitiran.ir پرداخته 
است. آموزش راهنمای گردشگری به زبان 

چینی هم آغاز شده است.
او بیان کرد: قبول داریم بعد از اتفاق خوِب 
لغو روادید به تبلیغات بیشــتری در کشور 
چین نیاز داریم تا تردیدها برای سفر به ایران 
کم شود. طبیعتا اخبار منفی تاثیر بیشتری 
روی مردم دارد و تبلیغات ما باید به قدری 
زیادی باشــد که اثر آن اخبار منفی را کم و 
حتی خنثی کند. واقعیت این است که برای 

انجام کارهای بزرگتر و بیشتر گرفتار بودجه و 
کمبود اعتبار هستیم. هر کار بدیعی بخواهیم 

انجام دهیم باید اعتبار بگذاریم.
او گفت: در عین حالی که سیاست لغو روادید 
از ســوی ایران انجام شــد، از آن طرف هم 
تهدیدهای آمریکا در بازار گردشگری چین 
تشدید شــد. ما می دانیم در این کشور چه 
کاری باید انجام دهیم، مساله مان فقط کمبود 
اعتبار و بودجه است. برای همین اعتباری 
را برای برنامه های تبلیغاتی و اطالع رسانی 
مخصوص کشــور چین به سازمان برنامه و 
بودجه و مجلس پیشنهاد کرده ایم و درحال 

رایزنی هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد.
تیموری افزود: قرار اســت به زودی هیاتی 
متشــکل از بخش خصوصی ایران به چین 

سفری داشته باشد که دیدارهایی را با طرف 
همکاری خود داشــته باشد. امیدواریم این 
حرکت نیز دستاورد تازه ای برای گردشگری 

دو کشور داشته باشد.
معاون گردشگری در پاسخ به این سوال که با 
توجه به لغو روادید تزانزیت ایران برای اتباع 
چین تا کنون چه اقداماتی در فرودگاه های 
بین المللی انجام شــده تا نظر این مسافران 
برای چند ساعت سفر به ایران جلب شود، 
گفت: قبول دارم پس از لغو روادید ایران برای 
اتباع چینی که شمار سفرهای ترانزیتی آن ها 
از ایران نیز قابل توجه است، باید در فرودگاه 
حضور پیدا می کردیم و ساز و کاری را که در 
این راستا در سالن تزانزیت تعبیه شده است 
بررسی می کردیم. متاسفانه یکی از اماکنی 

که با گردشــگر در ارتباط است ولی در آن 
حضور و نقشی نداردیم، همین فرودگاه امام 

خمینی )ره( است.
تیموری اضافه کرد: یکی از درخواست های 
همیشه ما این بوده که در مبادی ورودی و 
خروجی بین المللی حضور داشــته باشیم، 
برای همین طرحــی را در این باره از طریق 
هیات دولت پیــش می بریم تــا به نتیجه 
پایدارتری برسد. وزات راه و شهرسازی نیز 
باید در فرودگاه هــای بین المللی و مبادی 
ورود و خروجــی، محــل مناســبی را به 
دفاتر اطالع رسانی گردشــگری و استقرار 
نمایندگان گردشگری اختصاص دهد. این 
طرح در ســند راهبردی گردشگری لحاظ 

شده است.

معاون گردشگری:برای چین پول نداریم

لغو روادید در 
همین زمان کوتاه 

اثر مثبتی روی 
سفر چینی ها 

به ایران داشته 
اما برای ارزیابی 
هنوز زود است، 
چرا که از سوی 
ایران سیاستی 
برای تبلیغ در 

این کشور حاکم 
نشده است

معاون گردشگری از کمبود اعتبار برای تبلیغ در کشور 
چین خبر داد و گفت: بودجه ای مخصوص بازار چین به 

سازمان برنامه و بودجه و مجلس پیشنهاد شده است.

ایسنا
گزارش
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چگونه با بودجه  کم غذای سالم بخورید؟
بسیاری از مردم خوردن غذای سالم را عادتی گران تصور می کنند. غذاهای ناسالم به طور کلی بیش تر در 
دسترس هستند و نسبت به جایگزین های سالم تر ارزان ترند. مصرف بیش از اندازه  غذاهای ناسالم موجب 
بروز بیماری های متعدد می شود که مخارج درمان این بیماری ها به مراتب بیش تر از هزینه های خوردن 

غذای سالم خواهد بود.
در جامعه ی امروز دریافت غذای بیش تر به ازای قیمت یکسان معامله ای بسیار خوب تلقی می شود. اما 
غذای بیش تر لزوماً چیز خوبی نیست بلکه بهتر است به جای حجم غذای بیش تر، خوراکی هایی با ارزش 
غذایی بیش تر به ازای قیمت کم تر دریافت کنیم. بنابراین از این پس در هنگام سفارش غذای خود، یا خرید 
مواد غذایی از فروشگاه به دنبال خرید خوراکی هایی باشید که ارزش غذایی آن ها باال باشد. برای داشتن یک 
رژیم غذایی سالم به هیچ وجه نیازی به از دست دادن کیفیت به ازای کمیت مواد غذایی نیست، به خصوص 

هنگامی که بودجه  کمی برای خرید مواد غذایی کنار گذاشته اید.
در ادامه چهار توصیه برای خوردن غذای سالم با بودجه ی مالی اندک را بررسی می کنیم: 

برای غذای خود برنامه ریزی کنید

به کمک برنامه ریزی می توانید هزینه های غذا را تا حد زیادی کاهش دهید. هنگامی که برای وعده های 
روزانه برنامه داشته باشید، می توانید هنگام خرید مواد غذایی در پول خود صرفه جویی کنید. عالوه بر آن، 
برنامه ریزی غذایی برای هفته  جاری می تواند از خرید های غیر ضروری و گاه و بیگاه جلوگیری کند. به طور 
کلی برنامه ریزی راه خوبی برای کاهش دورریز مواد غذایی است و به شما کمک می کند که همه غذاهای 

باقیمانده در یخچال را قبل از خرید دوباره، مصرف کنید.
غذایتان را در خانه تهیه کنید

بیرون رفتن همران دوستان برای صرف شام راه بسیار خوبی برای گذرندان اوقات است، اما هزینه  آن نیز 
زیاد است. یک راه ارزان تر و سالم تر این است که غذایتان را در خانه تهیه کنید و آن را با خود به بیرون ببرید. با 
توجه به برنامه  غذایی هفتگی تان می توانید غذاهای گوناگونی برای خود آماده کنید. در پخت غذا از خالقیت 
خود استفاده کنید و از مواد غذایی و ادویه های مختلف در طبخ آن کمک بگیرید. اصل مهم این است که 
مواد غذایی سالم در وعده هایتان مصرف کنید. برای جلوگیری از دورریز، از باقیمانده  غذای روزهای گذشته 
نیز استفاده کنید. آماده کردن غذای در خانه، نه تنها باعث کاهش هزینه های شما می شود، بلکه دیگر نیاز 

نیست دائماً نگران غذای روز بعد خود باشید.

مصرف گوشت قرمز را محدود کنید
برای داشتن رژیم غذایی سالم تر و ارزان تر بهتر است مصرف گوشت 
قرمز خود را محدودتر کنید. به جای گوشــت قرمز می توانید از 
جایگزین های سالم تری مثل ماهی، حبوبات و آجیل بدون نمک 
برای منبع پروتیین استفاده کنید. اگر هم تمایلی به کاهش مصرف 

گوشت خود ندارید، سعی کنید برای کاهش هزینه های خود گوشت  
را به صورت عمده خریداری کنید و از خرید تکه های گوشت آماده و 

بسته بندی پرهیز کنید.
سبزیجات ارزان قیمت مصرف کنید

اگرچه برخی سبزیجات به طور کلی گران هستند، اما به کمک مصرف سبزی می توان مواد غذایی کلیدی 
را برای بدن با صرف هزینه ای معقول تأمین کرد. برای داشتن رژیم غذایی سالم باید حداقل یک بار در هفته 
میوه و سبزی تازه خریداری کنید. قیمت سبزیجات مختلف ممکن است بسته به ماه های سال تغییر کند 
اما به طور کلی میوه ها و سبزیجات فصلی در فصول مخصوص خود ارزان تر هستند و طعم بهتری نیز دارند. 

 روش های طبیعی
 سفید کردن دندان

 جوش شیرین
جوش شیرین مانع تشــکیل پالک و 
تغییر رنگ دندان می شود. ۱/۴ قاشق 
چایخوری پودر جوش شیرین را به خمیر 
دندان تان اضافه کنید. دندان های خود را 
با این خمیر مسواک بزنید و با آب ولرم 
آنها را شستشو دهید. انجام این درمان 
خانگی را برای سفید کردن دندان یک 

هر چند وقت یک بار انجام بدهید.
 لیمو

لیمو سرشــار از خواص سفید کننده 
اســت، و به همین دلیل رنگ زرد را از 
روی دندان ها پاک می کند. به سادگی 
یک تکه پوست لیمو را بر روی دندان ها 

بمالید. 
سیب

برای داشتن دندان های سالم و سفید هر 
روز یک سیب بخورید. محتوای اسید این 
میوه مغذی، دندان های تان را به خوبی 
رویه سابی می کند و سبب می شود که 

دندان هایی سفیدتر داشته باشید.
 ذغال چوب

مواد شــیمیایی کریســتالی موجود 
در زغــال چــوب از تجمــع رنگ زرد 
روی دندان هــا جلوگیــری می کنند. 
مقــداری پــودر زغــال چــوب را به 
خمیر دندان تان اضافه کنیــد و با آن 
دندان های تان را بشویید. زغال چوب، 
 به دندان ها ســفیدی و درخشندگی

 می دهد.

1. دیوار ها را با وسایل 
ارزان تزیین کنید

چند قاب ساده به دیوار ها 
بیاویزیــد. اضافه کردن 
تعدادی قاب ســفید با 
عکس های سیاه و سفید 
راهی زیرکانه و ارزان برای 

زیباتر کردن دیوار های خالی است.
2. فضاسازی با نصب قفسه به دیوار ها

یک قفسه بلند در یک اتاق باریک قرار دهید. 
با این کار می توانید فضا را بزگتر نشان دهد.
۳. با یک آیینه اتاق تان را کامال تغییر دهید.

قــرار دادن یک آیینه در اتــاق با منعکس 
کردن تصاویر و رنگ ها اتاق شما را بزرگتر 

نشان می دهد.
4. اضافه کردن یــک قالیچه و تغیر 

فضای خانه بدون هزینه اضافه
با پهن کردن یــک قالیچه بزرگ کنفی، به 
فضای خانه ظاهری مــدرن و تمیز بدهید. 
می خواهید تغییرات جذاب تری داشــته 

باشید؟ از یک قالیچه پُرز دار یا راه راه استفاده 
کنید.

5. اســتفاده از بالش های مختلف، 
بهترین تنوع ممکن

با عوض کردن بالش ها یا خرید چند عدد 
بالش و کوسن جدید بدون هزینه زیاد مبل 

راحتی تان را نو نوار کنید. 
6. داخل کمد لباس نقاشی بکشید

بلــه، کمد لباس هم بــه تنوع نیــاز دارد! 
با رنگ های شــاد داخل کمد  لباس تان را 
رنگ آمیزی کنید یا نقاشی بکشید تا هر بار 

در آن را باز می کنید هیجان زده شوید.
7. به دیوارهای منزلتان توجه کنید

با تغییرات کوچــک روی دیوار ها می توان 
فضا را کامال تغییر داد. مثال می توانید روی 
دیوار ها خطوط راه راه پهن یا باریک بکشید.

8. با رنگ آمیــزی خالقیت به خرج 
دهید

رنگ دیوار ها تم اتاق را مشــخص می کند. 
اگر می خواهید ظاهر اتــاق را عوض کنید 
درها را با رنگ سیاه و دیوارها را با رنگ سفید 

رنگ آمیزی کنید.
9. چراغ اتاق را عوض کنید

الزم نیســت یک آبــاژور جدیــد بخرید. 
می توانید با اضافه کردن چند قطعه از جنس 

برنج به پایه  چراغ آن را به روز کنید.
10. با روبالشی و مالفه های قدیمی تغییر 

دکوراسیون دهید
یک نکته جالب: لباس های دور ریختنی و 
بی استفاده شبیه پارچه های کتان قدیمی 
هستند و با هزینه ی ناچیز به روبالشی های 

جدید شما تبدیل می شوند.
11. روی دیوارها سایه بیاندازید

به جای این که دیوار ها را یک دســت رنگ 
آمیزی کنید، می توانید پایین دیوار را تیره 
و باالی آن را روشــن کنید و به این ترتیب 
سایه روشن ایجاد کنید. این یک تغییر ساده 

اما بزرگ و چشم گیر است.
12. با استفاده از سینی به وسایل نظم 

بدهید
برای ایجاد تنوع، کنترل تلویزیون و ضبط 
صوت و ... را به جای خود میز روی یک سینی 

زیبا قرار داده و سینی را روی میز بگذارید.
13. نقاشی کردن آباژور 

یک کاغذ ارزان بخرید و با رنگ قرمز روی 
آن نقاشی کنید. این کاغذ را روی آباژور اتاق 
خواب بچسبانید. با اینکار به سادگی حسی 

رمانتیک در فضای اتاق ایجاد می کنید.
14. جا به جا کردن آثار هنری

می توانید متفاوت فکر کنید و قاعده بازی 
را عوض کنید. همیشه که نباید گلدان های 
سفالی را روی قفسه ویترین گذاشت. این بار 
آن ها را در جاهای غیر معمول قرار دهید. 
مثال داخل آشــپزخانه یا حمام و یا حتی 

باالی در بگذارید!
15. پشت قفســه ها کاغذ دیواری 

بچسبانید
به جای این که دیوارهای کناری قفســه یا 
کابینت ها را کاغذ  دیواری کنید، یک تکه 
کاغذ  دیواری کوچک را پشــت قفسه ها یا 

کابینت بچسبانید.
16. المپ ها را عوض کنید

از حباب هــای جدید بــرای چلچراغ تان 
اســتفاده کنید. برای مثال از حباب های 

شفاف یا با تن صورتی رنگ استفاده کنید.
17. شمع ها فضا را زیباتر می کنند

می توانیــد چند عــدد شــمع را داخل 
شیشــه های خالی مربا قــرار دهید و این 
شیشــه ها را در جاهای مختلف خانه قرار 
دهید. با این کار فضــای  خانه را رمانتیک 

خواهید کرد.
18. وسایل خانه را باهم هماهنگ کنید

فضای داخلی خانه را بــا اضافه کردن یک 
میز آکریلیک و یا یک میــز فندقی رنگ، 

مدرن کنید.
19. سقف را فراموش نکنید

از کاشــی های دکوراتیو برای ایجاد بافت 
متفاوت در سقف  اتاق اســتفاده کنید و یا 

ســقف را با رنگی متفاوت از رنگ دیوار ها 
رنگ کنید.

20. کف اتاق را عوض کنید
اگر از کف چوبی اتاق ها خســته شده اید و 
دوســت دارید آن را تغیر دهید و از طرفی 
پول الزم برای این کار را ندارید نگران نباشید. 
می توانید به راحتی کف اتاق ها را رنگ بزنید.
21. حمام  خانه را بدون بازســازی به 

روز کنید
به جای هزینه کردن برای بازسازی حمام، 
با خریدن چند حولــه و یا پرده های جدید 

حمام تان را عوض کنید.
22. یک میز چای خوری جدید بسازید

آیا تمام ســطح میز پر از کتاب های قطور 
و بزرگ شــده؟ کتاب های هم رنگ را روی 
هم چیده وخود آن ها را به یک میز کوچک 

تبدیل کنید.
23. میوه ها و تغییر فضای خانه

تعدادی سبد چوبی و یا چند کاسه زیبا تهیه 
کنید و آن ها را با سیب های ســرخ و زرد، 
گالبی و یا گردو پر کنید تا یک دکور زیبا و 

ترو تازه داشته باشید.
24. با تغییرات کوچک دکور خانه را 

تغیر دهید.
به جای خریدن صندلی های جدید، برای 
صندلی هــای قدیمی تــان روکش جدید 

تهیه کنید.
25. درهای خانه را تغییر دهید.

در ها هم قسمتی از دکور خانه هستند پس 
چرا آنها را تغییر ندهیم؟ مثــال در یکی از 
اتاق ها را صورتی رنگ کنیم. این کار اتاق تان 

را فوق العاده زیبا و متغیر می کند

25 روش تغییر  دکوراسیون ساده و ارزان

به جای خریدن 
صندلی های جدید، 

برای صندلی های 
قدیمی تان روکش 
جدید تهیه کنید.

گاهی برای تغییر دکوراســیون خانه نیازی به ایجاد 
تغییرات اساســی و گران قیمت نیســت. در واقع 
اضافه کردن چند عدد بالش جدید، سر و سامان دادن 
به قفسه کتاب ها و جابه جا کردن صحیح وسایل، فضای 
خانه شما را تغییر خواهد داد. مثال برای به روز کردن 
دکوراسیون حمام کافی اســت کمی متقاوت فکر 
کنید. برای مثال با زدن الک و الکل مشــکی به در 
حمام، می توانید ظاهری جدید به خانه بدهید و یا با 
عوض کردن حباب چراغ یک تغییر بزرگ ایجاد کنید.
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he average initial press run of 
books (all titles) in Iran stood 
at 1,401 in the last Iranian 
year that ended on March 20, 
2019. According to a report by 
Donya-e-Eqtesad, citing the 
Iran Book News Agency, the 
press run of supplementary 
textbooks stood at 1,866 last 
year, books for children and 
teenagers hit 1,962 and that 
of fiction or non-fiction books 
was 1,086 last year. 
In the third month of the 
current Iranian year (May 
22-June 21), the average 

press run of books (all titles) 
stood at 1,075, whereas that 
of supplementary textbooks 
was 1,485; books written 
for children and teenagers 
reached 1,450 and that of 
fiction or non-fiction books 
stood at 894 in the third fiscal 
month.

Seminar on 
Cooperation 
between 
Iran, Chinese 
province held
 Following the 
visit made by Iran-
China Friendship 
A s s o c i a t i o n ' s 
delegation to 
Beijing, Iran's 
scientific, cultural 
and economic 
cooperation with 
China's Liaoning 
province was 
discussed on 
Thursday at a 
seminar in Shenyang, 
the capital of the 
province.
At the seminar held 
yesterday, officials 
of the Liaoning and 
Shenyang Friendship 
Association, the 
Provincial Commerce 
Department, the 
Liaoning Medical 
and Polytechnic 
Universities heads, 
the executives 
of Brilliance 
Automotive and 
several other 
companies were 
present.
In the meeting, 
they discussed 
scientific, cultural 
and commercial 
c o o p e r a t i o n , 
including the 
establishing links 
between the 
universities of 
Liaoning province 
and Shahid Beheshti 
University, as well 
as Imam Khomeini 
I n t e r n a t i o n a l 
University and the 
possibility of student 
placement between 
these universities.
C o o p e r a t i o n 
between Liaoning 
province and Alborz 
province as well as 
the establishment of 
twin cities between 
the two provinces 
were also discussed.
At the seminar, 
r e p r e s e n t a t i v e s 
of commercial 
companies also 
emphasized grounds 
for expansion of 
mutual cooperation 
to meet both 
sides' interests 
at the Iranian 
 marketplace.
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Iran: Average Press Run for Books Hit 
1,400 Last Year

 China said on 
Thursday it 
hopes the United 
States will stop 
its wrong tariff 
action, adding 
that any new 
tariffs would lead 

to escalation.
China Says Hopes US 
Stops Wrong Tariff 
Action, Vows to Retaliate 
If New Levies Imposed
The United States 
said early this month 
it would slap duties on 
$300 billion of Chinese 
goods from Sept. 1, which 
would effectively extend 
its tariffs to all of China's 
exports to the United 
States.
But US President Donald 
Trump later backed off 
part of the plan, delaying 
duties on some items such 
as cellphones, laptops and 

other consumer goods 
to mid-December, in the 
hopes of blunting their 
impact on US holiday 
sales.
"Despite the US decision 
to delay tariffs on some 
Chinese goods .... If the 
United States rides 
roughshod over China's 
opposition and impose 
any new tariffs, China 
will be forced to adopt 
retaliatory actions", 
Ministry of Commerce 
spokesman Gao Feng told 
a news briefing.

Gao said trade teams 
from both sides have 
been keeping in touch, 
when asked whether the 
Chinese vice Premier 
Liu He would travel to 
Washington for the next 
round of face-to-face 
talks, Reuters reported.
When asked if 
Washington has raised 
the Hong Kong issue 
with China during the 
trade negotiations, Gao 
referred to Trump's 
previous remarks that 
Hong Kong is part of China 

and it is not necessary for 
the US to intervene.
"I hope US side can stick to 
its words," said Gao.
President Donald Trump 
over the weekend warned 
against a crackdown in 
Hong Kong like Beijing's 
suppression of pro-
democracy protests in 
Tiananmen Square 
in 1989, which would 
make reaching a deal he 
has been seeking to end 
a trade war with China 
"very hard".

Economy, main field of 
battle against enemy: 
IRGC cmdr.
 The Chief Commander of Iran’s Islamic 
Revolutionary Guards Corps (IRGC) Major 
General Hossein Salami said that the main field 
of battle against enemies is currently the field 
of economy.
“Economic war is an inseparable part of 
our enemies’ policies. They want to ruin the 
economic conditions of the country and are 
dreaming of crippling Iran’s economy. We 
should arrange our economy and businesses 
based on this scenario and we see this the main 
field of battle,” he said Thursday in Mashhad 
while inaugurating some civil projects.
The enemy has plotted many scenarios 
which are way more extensive than military 
intimidation, he said, adding that proxy wars, 
psychological operations and war between 
intelligence forces are among fronts that Iran 
and its enemies are now involved in.
“In current circumstances, war and peace are 
tangled but we understand delicacies of this 
war,” he added.
After withdrawing from the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCOPA) in May 
2018, the United States imposed sanctions on 
Iran. Tehran has termed sanctions as 'economic 
terrorism', noting that it will resist in face of all 
these unjust pressures.

Iran’s Zarif Meets 
Norwegian PM, Trade 
Minister
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif, who is in Norway on the third leg of his 
tour of Scandinavia, held talks with Norwegian 
Prime Minister Erna Solberg and Minister of 
Trade, Industry and Fisheries Torbjorn Roe 
Isaksen.    
Zarif, who arrived in the Norwegian capital 
of Oslo on Wednesday, attended a meeting 
with Solberg on Thursday to discuss issues of 
mutual interest.  
The Iranian top diplomat also held a separate 
meeting with Isaksen on Thursday, discussing a 
host of issues, including ways to boost bilateral 
relations between the two countries in diverse 
economic fields.
Zarif is slated to hold talks with his Norwegian 
counterpart, Ine Marie Eriksen Soreide, later 
today.
Zarif started his tour of Scandinavia on Sunday 
night, which has taken him to Finland, Sweden, 
and Norway.
During his visit to Finland, Zarif met with 
President Sauli Niinisto and his Finnish 
counterpart, Pekka Haavisto.
The two sides discussed the 2015 nuclear deal 
known as Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), maritime security in the Persian Gulf, 
and also issues related to human rights.
He also met with Finnish Minister for 
Development Cooperation and Trade Ville 
Skinnari during his stay in the country.
Zarif left Finland on Monday for Sweden 
on the second leg of a three-nation tour of 
Scandinavia.
The top Iranian diplomat had visited Kuwait 
before heading to Scandinavia.
From Norway, Zarif plans to make an official 
visit to France and meet with French President 
Emmanuel Macron and Foreign Minister Jean-
Yves Le Drian on Friday.

China Says Hopes US Stops Wrong Tariff 
Action, Vows to Retaliate If New Levies 
Imposed

China Says Hopes US Stops Wrong Tariff Action, 
Vows to Retaliate If New Levies Imposed
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"Despite the 
US decision to 
delay tariffs on 
some Chinese 
goods .... If 
the United 
States rides 
roughshod 
over China's 
opposition and 
impose any 
new tariffs, 
China will be 
forced to adopt 
retaliatory 
actions"
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Kish Air launches 
Mashhad-Herat direct 
flight
The Director General of Khorasan Razavi 
Airports Company Mohammad Bagher 

Ghasemzadeh on Fri. announced the 
launch of Mashhad-Herat flight route 
by Kish Airlines.The air route between 
Iran’s Mashhad and Afghanistan’s Herat 
was launched by Kish Air due to the 
cultural, political, religious and economic 
commonalities of people of cities in 

Mashhad and Herat as well as in the wake 
of the growing demand of air travel via 
this route.The direct flight is scheduled for 
every Friday from Mashhad to Herat and 
vice versa, Director General of Khorasan 
Razavi Airports Company Mohammad 
Bagher Ghasemzadeh added.

Trump defends China 
trade war, says 'I am the 
chosen one'
 US President Donald Trump has 
proclaimed himself "the Chosen One" 
as he defended his trade war against 
China, claiming a title often used to refer 
to religious figures in Christianity and 
Judaism.
Trump defends China trade war, says 'I am 
the chosen one'TEHRAN, Young Journalists 
Club (YJC) -"This isn't my trade war. This is 
a trade war that should have taken place a 
long time ago by a lot of other presidents," 
Trump told reporters at the White House on 

Wednesday.
"Somebody had to do it," Trump said, before 
looking up in the sky and adding: "I am the 
Chosen One."
“So I am taking on China. I’m taking on 
China on trade. And you know what? 
We’re winning,” he said.Trump’s self-
aggrandizing remark followed a string of 
criticisms aimed at his predecessors, whom 
he claimed had ignored the consequences of 
China’s trade practices.
“This isn’t my trade war, this is a trade war 
that should have taken place a long time ago 
by a lot of other presidents,” Trump said.
Trump has imposed steep tariffs on $250 
billion in Chinese goods, with a further 
$300 billion in imports targeted for new 

duties in two more rounds, September 1 
and December 15.Trump has shown little 
sign of easing off against China, despite 
warnings that his trade war is slowing 
global growth and growing signs that the US 
may be headed for recession.
Trump told reporters on Tuesday he had 
to confront China over trade even if it 
caused short-term harm to the US economy 
because Beijing had taken advantage 
of Washington for decades.During his 
half-hour rant at the White House before 
departing for the state of Kentucky, Trump 
also managed to insult the Danish prime 
minister, insist he wasn’t racist and warned 
Americans not to vote for a Democrat at next 
year’s presidential election.



Trans-regional forces 
constantly monitored: 
IRGC cmdr.
 Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 
Navy Commander Admiral Alireza Tangsiri 
said on Fri. that all trans-regional forces are 
constantly monitored by Iranian forces who 
are in full preparedness to respond to any 
possible threat.
He made the remarks in an interview with 
IRNA and added, “trans-regional forces do not 
provide us with security, therefore, it is up to 
the Islamic Republic of Iran along with other 
countries in the region to preserve our own 
security."
Iran and seven other countries to its south, 
namely the 7+1 coalition, must provide 
the security of the Persian Gulf, the Strait of 
Hormuz and the Oman Sea, the commander 
said.
Elsewhere in his remarks, Tangsiri pointed 
to the presence of foreign forces in the region 
and stated, "Iran’s surveillance systems closely 
monitor the movements of trans-regional 
military forces in the Persian Gulf, the Strait of 
Hormuz and the Oman Sea are.”
Iranian forces are in full preparedness to 
respond to any possible threat, he said, adding, 
“we are ready to counter any potential threat 
and nip the enemies' plots in the bud.”
The Navy Commander of IRGC Alireza Tangsiri 
reiterated, “according to the instructions 
of Leader of the Islamic Revolution, we are 
duty-bound to constantly boost our military 
capabilities."

 Vietnam Says ‘Concerned' 
about South China Sea 
Developments
 Vietnam is “deeply concerned” about recent 
developments in the South China Sea, the 
Southeast Asian country’s prime minister, 
Nguyen Xuan Phuc, said on Friday.
August, 23, 2019 - 11:54 Other Media 
Comments 
Vietnam Says ‘Concerned&apos; about South 
China Sea Developments
Vietnamese and Chinese vessels have since 
early July been locked in a tense standoff in 
Vietnamese-controlled waters in the South 
China Sea, where a Chinese vessel appeared to 
have been conducting a seismic survey.
The United States also said on Thursday it was 
deeply concerned about China’s interference 
in oil and gas activities in waters claimed 
by Vietnam, and that the deployment of the 
vessels was “an escalation by Beijing in its 
efforts to intimidate other claimants out of 
developing resources in the South China Sea.”
Phuc was speaking at a press conference 
alongside his Australian counterpart Scott 
Morrison, who is in Hanoi for a three-day visit, 
according to Reuters.

US Has Never Been More Isolated Than Today: 
Iran’s Rouhani

“After a year of enemies’ hard 
sanctions, it has become 
clear that the US has not 
been successful in any plan 
in the region against Iran,” 
President Rouhani said, 
addressing a ceremony held 

in Tehran on Thursday to mark the 
National Day of Defense Industry.
“Today, no one doubts it (the US 
failure in face of Iran) and even some 
of our neighbors, who had pinned 
their hope on the US admit that in 
the day of danger, the first one who 
escapes our region is the Americans 
themselves,” he added.
Rouhani further pointed to the 
international opposition to the US 
government and said, “The America 
has never been so much legally and 
politically weaker, more humiliated 
and isolated than today, and I do not 
remember such a poor situation for 
the US in history.”
The remarks came against the 
backdrop of increased tensions 

between Iran and the US after the 
Islamic Republic shot down an 
advanced US spy drone over its 
territorial waters.
The IRGC said on June 20 that a US 
spy drone that violated the Iranian 
territorial airspace in the early hours 
of the day was shot down by the IRGC 
Aerospace Force’s air defense unit 
near the Kooh-e-Mobarak region in 
the southern province of Hormozgan.
The intruding drone was reportedly 
shot by Iran’s homegrown air defense 
missile system “Khordad-3rd”.
Later on the same day, US President 
Donald Trump said he had called off 
a retaliatory attack on a number of 
targets in Iran and said that he was 

ready to speak with Iranian leaders 
and come to an understanding that 
would allow the country to improve 
its economic prospects. “What I’d like 
to see with Iran, I’d like to see them 
call me.”
“I look forward to the day where 
we can actually help Iran. We're not 
looking to hurt Iran,” Trump added.
However, on June 24 Trump 
announced new sanctions against 
top Iranian officials, including 
the office of Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei, Iran’s foreign 
minister, and senior commanders 
of the Islamic Revolution Guards  
Corps.

Iranian President Hassan Rouhani highlighted the US 
government’s failed policy on the Islamic Republic and 
said Washington has never been more isolated and 
weaker than today.  
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In a report to Congress, US 
Dep. of State acknowledges 
Iran’s compliance with NPT
The US Department of State has admitted that Iran did 
not violate the the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons in its annual report to the Congress 
despite earlier claims, according to a report.
The US Department of State has acknowledged Iran's 
adherence to it nuclear obligations incorporated in the 
Non-Proliferation Treaty or NPT and as per the JCPOA 
in its annual report to the Congress. Iran is one of the 

signatories of the NPT.
In a report on the matter, the ABC, citing senior US 
officials, described the issue of the Iran’s compliance 
with the JCPOA as one of the fiercest inter-agency 
battles of the Trump presidency.
According to the ABC, an annual State Department 
report to Congress assessing Iran’s compliance with 
international nuclear arms control agreements was 
revised dramatically and stripped of its central claim 
that the Islamic Republic of Iran violated the accord.
The ABC quoted sources as saying that the final 
document sent to lawmakers this spring – along with 
an unclassified version that was released publicly 

this week – assessed that 
Iran has complied with its 
nuclear obligations.
The document at issue 
is entitled “Adherence 
to and Compliance 
with Arms Control, 
Nonproliferation, and 
Disarmament Agreements 
and Commitments.” By law, 
it is produced each year by the 
State Department’s Bureau of Arms Control, 
Verification and Compliance (AVC).

“The America has 
never been so 
much legally and 
politically weaker, 
more humiliated 
and isolated than 
today, and I do not 
remember such a 
poor situation for 
the US in history.”
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UN Slams Saudi Arabia, UAE over 
Failure on Yemeni Aid Pledges
 Millions of Yemenis face severe cuts to food, medicine and other 
handouts because the UAE and Saudi Arabia have failed to provide 
funds promised earlier this year, the UN said in a statement.
The UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA) said food handouts to 12 million Yemenis and health 
services to 19 million were on the chopping block because of 
massive funding shortfalls, the Middle East Eye reported.
It added that one of the main reasons for this is that the UAE and 
Saudi Arabia have failed to fulfill their promises.
Riyadh and Abu Dhabi, part of a coalition waging war on Yemen, 
each promised $750 million in aid to the country at a UN 
fundraising event in February. According to UN figures, Saudi 
Arabia has so far only paid $121.7 million and the UAE about $195 
million of the promised funds.
On Wednesday, UN spokesman Stephane Dujarric warned the 

humanitarian crisis would likely expose more Yemenis to hunger 
and disease unless donor countries came good on their pledges 
within weeks.
Without new funding, food rations to 12 million people will be 
reduced, including aid to at least 2.5 million malnourished Yemeni 
children that have been "keeping them alive", Dujarric added.
About 19 million people may lose access to health care, tens of 
thousands of Yemenis may be made homeless and clean water 
may stop flowing for five million people at the end of October, the 
UN said.
Already, the UN has shelved plans to build 30 feeding centers, 14 
shelters and four mental health clinics. A water purification plant 
was shut in June, meaning local farmers struggle to irrigate their 
fields, the UN said.
Saudi Arabia launched a devastating campaign against Yemen in 
March 2015, with the goal of bringing the government of fugitive 
former president Abd Rabbuh Mansur Hadi back to power and 
crushing Ansarullah.

T h e 
US-based Armed Conflict 

Location and Event Data Project (ACLED), a nonprofit conflict-
research organization, estimates that the Saudi-led war has 
claimed the lives of over 60,000 Yemenis since January 2016.

New START Treaty at 
Risk after Collapse of 
INF Treaty: Russia
The New START (Strategic Arms Reduction) 
Treaty is now at risk after the United States’ 
withdrawal from the Intermediate-Range 
Nuclear Forces (INF) Treaty, Russian acting 
Permanent Representative to the United Nations 
Dmitry Polyansky said on Thursday.
"It (New START Treaty) expires in February 
2021 and is also under risk. Key figures in the 
current US administration have repeatedly 
reiterated that they are not interested in keeping 
the New START Treaty in place in its current 
format," Polyansky said at an extraordinary 

meeting of the United Nations Security Council 
convened at Russia’s and China’s initiative 
following the United States’ recent missile tests.
"From this August (following the termination 
of the INF Treaty), there are no restrictions 
on the development and deployment of such 
systems," he said. "So, after the denunciation of 
the Anti-Ballistic Missile Treaty, another pier, 
which once made it possible to sign the Strategic 
Arms Reduction Treaty, has been struck from 
under the arms control architecture," he added, 
Tass reported.
The Treaty between the United States of America 
and the Russian Federation on Measures for the 
Further Reduction and Limitation of Strategic 
Offensive Arms (New START Treaty) was signed 
in 2010 and entered into force on February 5, 

2011. The document stipulates that seven years 
after its entry into effect, each party should 
have no more than a total of 700 deployed 
intercontinental ballistic missiles (ICBM), 
submarine-launched ballistic missiles (SLBM) 
and strategic bombers, as well as no more than 
1,550 warheads on deployed ICBMs, deployed 
SLBMs and strategic bombers, and a total of 800 
deployed and non-deployed ICBM launchers, 
SLBM launchers and strategic bombers.
The New START Treaty will remain in force for 
10 years, until 2021, unless it is replaced before 
that date by a subsequent agreement on the 
reduction and limitation of strategic offensive 
arms. It can also be extended for no longer than 5 
years (that is, until 2026) by the parties’ mutual 
consent.

New START Treaty at 
Risk after Collapse of 
INF Treaty: Russia
North Korea’s top diplomat said on Friday 
that US Secretary of State Mike Pompeo 
was a “diehard toxin” who only complicates 
denuclearization talks.
Talks aimed at dismantling North Korea’s 
nuclear and missile programs have stalled since 
a failed second summit between US President 

Donald Trump and North Korean leader Kim 
Jong Un in the Vietnamese capital of Hanoi in 
February.
Trump and Kim met again in June at the inter-
Korean border and agreed to reopen working-
level negotiations, but that has not happened 
as yet.Since the summit Pyongyang has 
demanded Pompeo be replaced with a “more 
mature” person, while lauding the rapport 
built between the two leaders.North Korean 
Foreign Minister Ri Yong Ho, who took part in 
the Hanoi summit along with Pompeo, called the 

chief US negotiator the “diehard toxin of the US 
diplomacy” that employs “hackneyed sanctions 
rhetoric”.
Ri referred to Pompeo’s remarks in recent 
press interviews that sanctions will be kept 
until North Korea takes concrete actions on 
denuclearization.“He is truly impudent enough 
to utter such thoughtless words which only leave 
us disappointed and skeptical as to whether we 
can solve any problem with such a guy,” Ri said 
in a statement carried by the official KCNA news 
agency, Reuters reported.

News

Iraq’s 
Hashd 
Al-Sha’abi 
Downs Spy 
Drone, 
Warns 
Foreign 
Aircraft
Iraq's Popular 
M o b i l i z a t i o n 
Units (PMU), also 
known as Hashd al-
Sha’abi, shot down 
an unidentified spy 
drone over capital 
Baghdad, a report 
said.
According to a 
statement by 
the popular 
movement, the 
unmanned aerial 
vehicle (UAV) was 
shot down “by the 
air defenses of 
the 12th Brigade 
of Hashd al-
Sha’abi” while the 
reconnaissance 
aircraft was flying 
over the outskirts 
of the capital 
on Thursday 
evening, , the 
Arabic-language 
a l - S o u m a r i a h 
television network 
reported.
The development 
came after the 
group warned 
Wednesday that 
foreign aircraft 
flying over the 
country would be 
treated as “hostile”.
“We have 
informed the 
Joint Operations 
Command that 
we will regard any 
foreign aircraft 
flying over our 
h e a d q u a r t e r s 
without the 
knowledge of the 
Iraqi government 
as hostile, and 
will deal with it 
accordingly,” the 
statement said.
It was issued 
by second-in-
command of the 
PMU, Abu Mahdi 
al-Mohandes, who 
also blamed the 
US and Israel for 
recent explosions 
at the group’s bases 
in the Arab country.
“We have evidence 
that shows the US 
has brought four 
Israeli drones 
into Iraq,” he 
said, adding, the 
Americans “are 
using the drones to 
target the PMU and 
Iraqi bases, rather 
than targeting the 
Daesh” terrorist 
group.
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Maj. Gen. Salami:
No force other than regional countries can provide region 
with security
 IRGC’s first-in-command said on Thursday that regional security can only be 
achieved by cooperation and involvement of regional states, not the intervention 
of foreigners.“No country or coalition, except countries of the Persian Gulf 
region, can provide the area with security,” the Chief Commander of Iran’s Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) Major General Hossein Salami told reporters on 
the sideline of inaugurating some civil projects in Mashhad, northeast Iran.“We believe in a 
regional security system run by the cooperation of Persian Gulf countries,” he said, adding that presence of 
foreign forces has no other result than sowing further insecurity.

 Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Commander 
Major General Hossein 
Salami highlighted the 
positive effect of US 
sanctions against Iran 
and said they have helped 
the Islamic Republic to 
reached its economic and 
political independence.
“Past experiences have 
shown that enemies 
cannot infiltrate (into 
the country) and that 
currently, they are unable 
to pursue their goals,” 
Major General Salami 
told reporters in the 
northeastern holy city of 
Mashhad on Thursday.
“Sanctions cannot stop our 
progress,” he said, adding 
that however, they create 
space for Iran to focus its 
attention on its capacities.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:07:27  
Noon call to prayer : 
13:05:47   
Evening call to prayer: 
19:56:46  
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India Increases Restrictions in Kashmir 
Ahead of Separatist Call for Protests
Posters appeared overnight this week in 
Srinagar, the Muslim-majority region's main 
city, calling for a march to the office of the 
UN Military Observer Group for India and 
Pakistan (UNMOGIP), to protest against 
India's revocation of Jammu and Kashmir 
State's special autonomy.
The call by separatists seeking Kashmir's 
secession from India was the first since 
that decision on Aug. 5, which brought 
communication and travel restrictions in 
Kashmir that are still largely in place. Some 
landlines were restored last week.
The UNMOGIP was set up in 1949 after 
the first war between India and Pakistan 
over Kashmir, the Himalayan region both 
countries claim in full but rule in part. The 
group monitors ceasefire violations along 
the border between the countries.
US President Donald Trump plans to discuss 
Kashmir when he meets Indian Prime 
Minister Narendra Modi on the sidelines of a 
G7 meeting in France this weekend, a senior 

US administration official said on Thursday.
Trump, who has offered to mediate between 
India and Pakistan, will press Modi on how 
he plans to calm regional tensions after the 
withdrawal of Kashmir's autonomy, and 
stress the need for dialogue, the official said, 
Reuters reported.
Protests have broken out in parts of Srinagar 
over the last two weeks, some drawing 
hundreds of people. At least 152 people 
have been hurt by teargas and pellets 
since security forces launched a sweeping 
crackdown, data from the Himalayan 
region's two main hospitals shows.
On Friday, several dozen paramilitary 
personnel manned at least two barriers 
on the main road leading to the office of 
UNMOGIP in Srinagar and public movement 
around it was blocked.
Entry into the city's old quarter, which has 
long been a center for protests, was severely 
curtailed, as policemen blocked street after 
street with concertina wire.
Large swathes of Srinagar remained 
deserted with shops shut except for some 
provision stores with shutters half-down.
Police vans patrolled some areas 
announcing a curfew and asking people to 
stay indoors.
On the Dal Lake, long rows of houseboats, 
which would typically be packed with 
tourists this time of the year, floated closed 
and empty, as police patrolled its mirror-
calm waters in boats.

General Shahrokh Shahram said Tehran 
has obtained the technical know-how 
to manufacture and utilize advanced 
cannons using high-power laser beams.
“Laser is being used in artillery systems 
for two purposes, and could help increase 
the volume of fire, mobility and precision,” 
he said.According to the general, Iranian 
military forces are currently employing 
laser technology in preparing artillery 
systems, launching artillery ammunition, 
and in radars, which would accurately 
detect, track and hit the hostile targets.
Shahram also noted that Iran has 
developed homegrown weapons with 
the laser technology.
The Iranian military forces are in 

possession of laser-powered weapons 
that could annihilate stealth aircraft, 
the military official said, adding that 
high-power laser beams can damage the 
composite layers that make a flying object 
stealth and light and extend its flight 
endurance.
Iran is using the laser systems to protect 
its critical and vital centers, he further 
said, stressing that Iranian military 
experts are on the cutting edge of laser 
technology.
In March, Commander of the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) Navy 
Rear Admiral Ali Reza Tangsiri said the 
Navy has developed a weapon to beat 
the American anti-drone laser weapon 
system.In August 2018, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei urged efforts to boost 
technologies for manufacturing military 
components and update training 
programs.

Army Air Defense Cmdr.:
Bavar-373 capable of identifying 
300 targets simultaneously
 Commander of Army Air Defense Force Brigadier 
General Alireza Sabahifard said that homegrown 
‘Bavar-373’ missile defense system is capable of 
identifying 300 targets simultaneously.
He made the remarks on Thursday in the unveiling 
ceremony of homegrown Bavar-373 long-range 
air defense system.
“This sophisticated missile defense system is 

a joint product of young personnel of the Army 
Air Defense Force, experienced and committed 
experts of the Ministry of Defense, as well as 
academics and knowledge-based companies," he 
added.
Brigadier General Sabahifard then pointed to 
the high capability of the defense system, saying 
“Bavar-373 is capable of identifying 300 targets 
simultaneously, and prioritizing 100 ones.”
He went on to say that Bavar-373 defense system 
can engage six targets simultaneously, and the 
number could be increased.

Syrian Forces Encircle Militants in 
Hama: Report
The Syrian army encircled militants in a cluster of towns 
in northwest Syria’s Hama countryside, marching 
deeper into the pocket, a report said.
Syrian troops seized a dozen hills and expanded their 
control of a main highway there, state-run al-Ikhbariya 
TV said on Friday in a live broadcast from the nearby 
town of Khan Sheykhoun.It said much of the area, 
which includes a few towns and their environs which 
militants have held for years, was now either under 

army control or within its firing range.The Syrian forces 
took full control of Khan Sheykhoun on Wednesday.
The significant advances came after days of heavy 
fighting against militant groups in the Idlib region such 
as the Al-Qaeda affiliate Hayat Tahrir al-Sham terrorist 
group who has been controlling the region since 
January, according to reports.On August 5, the Syrian 
army declared in a statement the start of an offensive 
against foreign-sponsored militants in Idlib after those 
positioned in the de-escalation zone failed to honor a 
ceasefire brokered by Russia and Turkey and continued 
to target civilian neighborhoods.

Brazil President Says France’s Macron 
Has ‘Colonialist Mentality’ over Amazon 
Fires
 Brazilian President Jair Bolsonaro blasted his French 
counterpart Emmanuel Macron Thursday as having 
a “colonialist mentality” for rallying G-7 countries to 
address wildfires raging in the Amazon rainforest.
 “The French president’s suggestion that Amazon issues 
be discussed at the G-7 without participation by the 
countries in the region evokes a colonialist mentality 
that is out of place in the 21st century,“ Bolsonaro wrote 
on Twitter, AFP reported.

Macron is using an issue that is a domestic one for 
Brazil and other regional countries for personal 
political gain, Brazil’s leader said, calling Macron’s tone 
“sensationalist”.Macron tweeted earlier Thursday that 
fires burning in the Amazon amount to an international 
crisis and should be discussed as a top priority when the 
G-7 countries meet this weekend in France.“Our house 
is burning. Literally. The Amazon rainforest – the lungs 
which produce 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It 
is an international crisis. Members of the G7 Summit, let’s 
discuss this emergency first order in two days!” Macron 
said on Twitter.

India Increases Restrictions in Kashmir Ahead of 
Separatist Call for Protests

Iran Makes Advanced Laser Cannons

Authorities in the main city of Indian Kashmir tightened 
security ahead of Friday prayers after separatists called for 
a protest march to a UN office, with streets bristling with 
paramilitary personnel and some blocked by checkpoints.

Iran has come into possession of advanced laser cannons 
which are used to protect the country’s vital centers, a 
deputy defense minister said.

Iran is using the 
laser systems to 
protect its critical 
and vital centers, 
he further said, 
stressing that 
Iranian military 
experts are on the 
cutting edge of laser 
technology.Entry into the city's 

old quarter, which 
has long been a 
center for protests, 
was severely 
curtailed, as 
policemen blocked 
street after street 
with concertina 
wire.
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البتــه وجود انســان های 
مخالف در یک شــرکت بد 
هم نیســت. آنها با اختالف 
عقیده و سلیقه خود بحث و 
گفت وگوهایی در شرکت به 
وجود می آورند که می توانند 
نتایج سازنده ای در بر داشته 
باشــند. اما وجود آدم هایی که صد سال 
حاضر نیستید حتی یک دقیقه هم خارج 
از شرکت با آنها برخورد یا مکالمه داشته 
باشید، گاهی به قدری آزار دهنده است که 
خالقیت ما را نیز از بین می برند و باعث می 
شوند همه ذهنتان درگیر کارهای زشت و 

رفتارهای اعصاب خوردکن او بشود.

اما چگونه بایــد این فرد را مدیریت 
کرد؟

   کارهای او را بد تصور نکنید
از نقطه نظر کاربردی در مورد مسایل کاری 
و اصول مدیریتی، دوســت داشتن زیاد 
افرادی که آنها را مدیریت می کنید بسیار 
سخت تر از دوست داشتن کم آنها است. 
کارمندانی که مدیرها بیشتر آنها را دوست 
و قبول دارند آنهایی هستند که خوب کار 
می کنند، اخبار بد ندارنــد و ثابت رفتار 

می کنند.

    برخورد خوبی داشته باشید
علیرغم همه احســاس های بدی که به 
کارمند خود دارید، بایــد مراقب رفتار و 
طرز برخورد خود با او باشید. وظیفه شما 
به عنوان مدیر این اســت کــه عادالنه و 
بدون دخالت احساسات شخصی در مورد 
کارمندان تصمیم گیری کنید و اگر کارمند 
آزاردهنده مستحق پاداشی بود، آن را از او 

دریغ نکنید.

   تمرکز روی خود
به جای اینکه مدام به کارهای آزاردهنده 
کارمند خود بیندیشید، به این فکر کنید که 
شما چرا این گونه واکنش نشان می دهید.  

آنها چیزی را درســت نمی کنند و فقط 
اوضاع را بدتر می کنند. شما به جای اینکه 
به آنها توجه کنید، ببینید واقعا چه مسایلی 
باعث ناراحتی و آزار روحی شما می شوند؟  
پس از کشف آنها مسلما می توانید کنترل 
بهتری روی آنها داشــته باشید و واکنش 

های مالیم تری نشان دهید.

   غرض مندی خود را در تصمیمات 
دخالت ندهید

اگر فردی روی اعصاب شــما بود و نمی 
توانستید رفتارهایش را تحمل کنید، هرگز 
غرض مندی خود را در واکنش های خود 
به کارهای خوب یا بد او دخالت ندهید. در 
این مواقع بهتر است با خود صادق باشید و 
از خود بپرسید: »آیا کاری که با او می کنم 
همان استانداردی است که برای بقیه اجرا 

می کنم؟«

   زمان بیشتری را با هم باشید
شاید این راهکار به هیچ وجه موردپسند 
شما نباشد و حتی دلتان نخواهد در مورد 
آن چیزی بشنوید. اما صرف زمان بیشتر 
در کنار چنین کارمندانی باعث می شود تا 

راحت تر با رفتارهای او کنار بیایید.

   چگونه با کارمندی که درست کار 
نمی کند برخورد کنیم؟

تقریباً همه مدیران در دوران مدیریت خود 
حداقل یک کارمند داشته اند که مشکل 
آفرین بوده اســت. باید گفت که داشتن 
کارمندی که درست کار نمی کند بخشی 
جدانشدنی از تجربه دوران مدیریت است. 
معموالً کارمند یا کارمندانی در شــرکت 
هستند که وظایفشــان را با دقت انجام 
نمی دهند، یا برقراری ارتباط با آن ها دشوار 
است، یا به سختی با اعضای تیم هماهنگ 

می شوند، یا … .
متاسفانه بیشتر کارفرمایان مجبور هستند 
زمان و انرژی بسیاری را صرف آموزش و 
انگیزه دادن به چنیــن کارمندانی کنند. 
حتی بیشتر مدیران در بسیاری اوقات به 
فکر اخراج این دست از کارمندان می افتند، 
اما در نهایت به دالیل مختلف از تصمیم 

خود منصرف می شوند.
در این بخــش قصد داریــم روش هایی 
که کارفرمایان با تجربــه در رویارویی با 
کارمندی که درست کار نمی کند اتخاذ 
می کنند را بررسی کنیم. شما نیز می توانید 
با اســتفاده از این راهکارها از پرت شدن 
کارمندان به گرداب ناکارآمدی و نا امیدی 
جلوگیری کنید. در ادامه با این راهکارها 

آشنا خواهیم شد.

   به صحبت هایشان گوش کنید
معموالً زمانی که کارمندی کار نمی کند یا 

کار کردن با او سخت می شود، او را از دایره 
توجه خود خارج و مسئولیت ها را به دیگر 

کارکنان واگذار می کنیم.
با این حال، مدیران بــا تجربه در چنین 
شــرایطی روش دیگــری را در پیــش 
می گیرنــد. آن ها ســعی می کنند توجه 
ویژه ای به این کارمندان داشته باشند زیرا 
می دانند که تنها راه بهبود این اســت که 
درک درستی نسبت به موقعیت به دست 
بیاورند و حتی بتوانند خودشان را به جای 

ایشان تصور کنند.
در بســیاری از مواقع، تنها گوش دادن به 
صحبت های این کارمند می تواند مشکل 
را برطرف کند. شــاید در البــه الی این 
صحبت ها متوجه شــوید مشکل پیش 
آمده تقصیر کارمندتان نیست و به راحتی 
قابل رفع است. به این ترتیب، کارمندی که 
تا دیروز با ســختی کار می کرد ناگهان به 
کارمندی تبدیل خواهد شد که وظایفش 

را به موقع انجام می دهد.

   عملکرد کارمندتان را ارزیابی و 
نتایج را به او گزارش کنید

بیشتر مدیران همیشه از رفتار و عملکرد 
کارکنانشان ناراضی هستند، اما هیچ وقت 
تالش نمی کننــد که این بازخــورد را با 
کارکنان در میان بگذارند و به عملکردشان 
جهت ببخشند. درســت است که انتقال 
نارضایتــی به کارمنــدان کار دشــوار و 
آزاردهنده ای اســت، اما مدیران با تجربه 
می دانند این مســائل را چگونه باید بیان 
کنند که موجب ناراحتی و دلخوری نشود 
و در عین حال، به پیشرفت کارکنان کمک 

کند.
برای چنین کاری باید در ابتدا از ویژگی های 
مثبت کارمندتان تعریف کنید تا کارمندتان 
حالتی تدافعی به خود نگیرد. سپس، آن 
قســمت هایی که نیاز به بهبــود دارند را 
مشــخص کنید. مطمئناً چنین کاری به 
بهبود عملکرد کارمندتان کمک خواهند 

کرد.

   مستندسازی کنید
هر زمانی که با کارمند خود به مشــکل 
برخوردید، نــکات مهمی که بایــد به او 
یادآوری شود را یادداشــت کنید. بسیار 
اتفاق افتــاده که مدیران بــه دلیل آنکه 
مدرکی علیه کارمندشان ندارند، نتوانستند 
عــذر او را بخواهند. بیشــتر اوقات دلیِل 
نداشــتن مدارک، خیرخواهی نابه جای 
کارفرمایان است زیرا نمی خواهند رویکرد 
منفی نسبت به کارمند خود داشته باشند. 
آن ها تصور می کنند اگر مشکالت موجود 
را با کارمندان خود در میان نگذارند، این 

مشکالت خود به خود برطرف می شوند.
مدیران خوب می دانند کــه جمع آوری 
مــدرک جبهه گیری علیه یــک کارمند 
نیست، بلکه عملی محتاطانه است. مطمئناً 
اگر مشکل موجود با یک گفتگو قابل حل 
باشد، این مستندات اعتبار خود را از دست 
خواهند داد و خیال کارفرما از بابت روند کار 

راحت می شود.

   بر روی حرف خود پافشاری کنید
اگر از رفتار یا عملکــرد خاصی نارضایتی 
دارید، همیشــه از آن ناراضی باشید و در 
شرایط متفاوت نظر خود را تغییر ندهید. 
کارمندان بیش از آنکــه به حرف هایتان 
توجه کنند، عملکردتان را زیر نظر دارند. 
کارمندی که درست کار نمی کند با زیر نظر 
گرفتن نوع برخورد شما متوجه می شود که 
شما چندان هم نسبت نظراتتان پافشاری 
ندارید. به همین دلیل وظایفش را به تاخیر 
می اندازد. بهترین کار این است که برای 
خودتان استانداردهای خاصی تعریف کرده 

و آن ها را با دقت رعایت کنید.

   ضرب العجل تعریف کنید
به کارمندان خود بگویید اگر شرایط کار 
را تغییر ندهند، پیامدی در انتظارشــان 
خواهد بود. اگر شرایط باز هم تغییر نکرد، 
به عنوان یک مدیر خوب، باید وارد جزئیات 
شــوید. برای مثال می توانید به کارمند 
خود بگویید که “من به تــو ایمان دارم و 
می دانم که می توانی این کار را به بهترین 
شکل انجام دهی”، یا می توانید به او هشدار 
دهید. برای مثال بــه او بگویید “اگر این 
کار را انجام ندهی، انتظار پاداش و ترفیع 
شغلی را نداشته باش”. اگر کارمندی که 
درست کار نمی کند باور داشته باشد که 
بی مسئولیتی اش عواقبی به دنبال ندارد، 

چرا باید عملکرد خود را اصالح کند؟

    فرایند فعالیت شرکت را تغییر 
دهید

مدیران خوب به راحتی از کارمند خود نا 
امید نمی شوند و همیشه امیدوار هستند 
که کارمندشان پیشــرفت کند. برای این 

دســته از مدیران اخراج، آخرین مرحله 
است. آن ها می خواهند مطمئن شوند که 
پیش از خواستن عذر کارمندشان، همه ی 

روش ها را امتحان کرده اند.
اگر شما هم در چنین موقعیتی قرار دارید، 
باید گفت وگوی مفصلی با مدیران منابع 
انسانی داشته باشید. به این ترتیب مطمئن 
خواهید شــد که اخراج، آخرین راهکار 

موجود برای مقابله با این مشکل است.

    مشکل موجود را به خوبی بررسی 
کنید

در چنین مواقعی به بررسی همه جوانب 
موجود بپردازیــد. در ایــن روند فکری، 
مطمئن شــوید که از هر دو بُعد مثبت و 
منفی به ماجرا نگاه کنید. مدیران با تجربه 
همیشه تالش می کنند با فاصله گرفتن از 
ماجرا، کلیت آن را با دقت بررسی کنند. 
این کار باعث می شود به دقیق ترین شکل 

ممکن موقعیت را درک کنند.

   شجاع باشید
برای یک مدیر خوب، اخــراج کارمندان 
ســخت ترین کار جهان است. اگر مجبور 
به اخراج کارمندتــان شــدید، آن را به 
درست ترین روش انجام دهید. نیازی به 
بهانه تراشی، به تعویق انداختن یا محول 
کردن آن به شخصی دیگر ندارید. بهترین 
مدیران، مســئولیت سخت ترین کارها را 
خودشان بر عهده می گیرند. و اگر شرایط به 
نوعی عوض شد، با شجاعت اشتباه خود را 
بپذیرید. اگر در قباِل کارمندی که درست 
کار نمی کند رویکرد مدیــران با تجربه را 
اتخاذ کنید، دیگر نگران نتیجه رفتار و نوع 
برخورد خود نخواهید بود زیرا می دانید که 
با تمام وجود تالش کرده اید تا شــرایط را 

تغییر دهید.

ناراحتی کافیست؛

5 روش برای مدیریت کارمند اعصاب ُخردکن!

اگر از رفتار یا عملکرد 
خاصی نارضایتی 

دارید، همیشه از آن 
ناراضی باشید و در 

شرایط متفاوت نظر 
خود را تغییر ندهید. 

کارمندان بیش از آنکه 
به حرف هایتان توجه 
کنند، عملکردتان را 

زیر نظر دارند

چگونه می توان در محل کار با همکار یا کارمندی که موجب 
ناراحتی و اعصاب خوردی شما بشود، کنار آمد؟ این مساله 
واقعا نوعی درگیری درونی است و عادت کردن به اخالق های 
بد طرف مقابل نیز سخت ترین کار دنیا است. اما این مساله هم 

راهکار دارد.
ابتدا باید از خود بپرسید: چرا حضور این فرد مرا آزار می دهد؟

این شرکت مال شما است. چرا فردی را استخدام می کنید که 
روی اعصاب شما راه برود و روحیه تان را خراب کند؟ چرا او را 
اخراج نمی کنید؟ اگر کارمندی تا این اندازه احمق و آزاردهنده 
است، بهترین کار اخراج او است. اما اگر یکی از کارمندان شما 
فرد بد و زننده ای نیست و فقط برخی کارهای او باعث ناراحتی 

شما می شود، بهتر است برای حل این مساله راهی پیدا کنید.

 اولتیماتوم آخر
 برای اعالم حقوق

عدم تمایل برخی دستگاه ها برای 
ثبت اطالعــات حقــوق و مزایای 
کارکنان در سامانه مربوطه در نهایت 
به تصمیم دولت بــرای الزام آنها به 
اعــالم اطالعات تــا حداکثر پایان 
شهریور انجامیده است و تنها یک 
ماه دیگر فرصت باقی است تا حتی 
دستگاه هایی که بیش از یک سال 
گذشته از قانون گریزان بودند، ورود 

کنند.
حدود یک سال و نیم از راه اندازی 
سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت 
و در این بین تمامی دستگاه ها برای 

اجرای قانون ورود نکردند.
برخی خبرها از این حکایت داشت 
که تعدادی از دســتگاه ها از جمله 
سازمان های مربوط به قوه مجریه 
و قــوه مقننــه اطالعــات حقوق 
کارکنان را بارگزاری نکــرده و در 
مجموع عملکرد کاملی از ماده )۲۹( 
قانون برنامه ششــم توسعه که این 
الزام را داشــته، وجود ندارد. در این 
شرایط اخیرا هیات دولت با بررسی 
گزارش عملکرد دستگاه ها در ورود 
اطالعات حقوقی کارکنان تصمیم 
گرفت تا فرصتــی را برای تکمیل 
اطالعات در سامانه تعین کند. قرار 
بر این شد تا پایان شهریور ماه تمامی 
دستگاه هایی که اطالعات درج شده 
آنها ناقص بوده و یا اینکه اصال ورود 

نکرده اند، در این رابطه اقدام کنند.
بر این اســاس ســازمان اداری و 
استخدامی هم طی نامه ای به این 
دستگاه ها خواسته بود تا فرآیند را 
تکمیل کنند.  با توجه به اینکه در 
آخرین اطالع رسانی نیز مشخص 
نشــد که در مجموع چند دستگاه 
تاکنون اطالعات حقوقی کارکنان را 
وارد کرده اند، به استناد اعالم گذشته 
سازمان اداری و اســتخدامی باید 
۳۹۴۶ دســتگاه اطالعات خود را 
در ســامانه حقوق و دستمزد ثبت 
می کردند که تا دی ماه سال گذشته 

۲۲۰۰ دستگاه ورود نکرده بودند.
طبق ماده )۲۹( قانون برنامه ششم 
توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام 
دســتگاه های اجرایی شامل قوای 
سه گانه جمهوری اســالمی اعم از 
وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات 
و دانشگاه ها، شــرکت های دولتی، 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، 
بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری 
دولتی، شــرکت های بیمه دولتی، 
مؤسســات و نهادهای عمومی غیر 
دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها 
و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس، 
شــورای نگهبان قانون اساســی، 
بنیادها و موسســاتی که زیر نظر 
ولی فقیه اداره می شوند و همچنین 
دستگاه ها و واحدهایی که شمول 
قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح 
نام اســت اعم از اینکه قانون خاص 
خود را داشته یا از قوانین و مقررات 
آن تبعیت می کننــد نظیر وزارت 
جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، 
شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، 
سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان 
توسعه و نوســازی معادن و صنایع 
معدنی ایران، صدا و ســیما، ستاد 
اجرایی و قرارگاه های ســازندگی 
و اشــخاص حقوقی وابسته به آنها، 
اشخاص و دستگاه هایی هستند که 
باید اطالعات حقوق و دستمزد خود 
را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی 
که میزان ناخالص پرداختی به هر 
یک از افراد مشخص باشد و امکان 
دسترسی برای نهادهای نظارتی و 

عمومی مردم فراهم شود.
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تشکیل اولین استارت آپ بسیج دانش آموزی
معاون علمی بسیج دانش آموزی گفت: پاییز امسال اولین مجموعه استارت آپ های بسیج دانش آموزی 
و نمایشگاه »های تک« را راه اندازی و برگزار می کنیم تا دستاورد های لیگ علمی »پایا« در آن معرفی 

شوند.
»فرهام علیزاده« معاون علمی بسیج دانش آموزی در حاشیه نشست خبری لیگ علمی پایا، اظهار 

داشت: امســال در حالی دوازدهمین دوره مسابقات علمی بین المللی پیشگامان ایران )پایا( را برگزار 
خواهیم کرد که طی این مدت در قالب برنامه های مختلف از نخبگان علمی بسیج در پروژه های مختلف 

استفاده کردیم؛ اما این بهره مندی ها فقط محدود به بسیج بوده و سایر بخش های کشور از بانک ایده های 
نخبگان بسیج دانش آموزی استفاده نکرده اند.

وی افزود: برگزاری چنین مسابقه ای در کشور دستاورد های مهمی دارد که مهم ترین آن شناسایی و سرمایه گذاری روی نخبگان و یا ایجاد 
بانک ایده و پژوهش است. علیزاده گفت: برای اینکه این بسیجی ها بتوانند از توانمندی و ایده های خود به بهترین نحو استفاده کنند، در 
تالش هستیم تا در پاییز امسال اولین مجموعه استارت آپ های بسیج دانش آموزی و نمایشگاه »های تک« را راه اندازی و برگزار کنیم تا 

دستاورد های لیگ پایا در آن معرفی شوند.

استارت آپ

کمک به استارت آپ های زنانه

طبق گزارش شرکت سرمایه گذاری Atomico که در 
سال 2018 انجام شد، تنها 6 درصد از سرمایه گذاری های 
حمایتی برای شروع به کار استارت آپ ها در اروپا مربوط به شرکت هایی 

بوده که توسط زنان رهبری می شوند.

 گــروه ویرجیــن برانســون از طــرح تامیــن بودجه جدیــد برای
 اســتارت آپ هایی با مدیریت زنان رونمایی کرد. ســی ان بی ســی 

گزارشی دراین باره منتشر کرده است.
استارت آپ ویرجین، گروه غیرانتفاعی گروه ویرجین است که بودجه 
و پشتیبانی تجاری به کارآفرینان انگلیسی ارائه می دهد. این گروه 
متعهد شده تا برای شرکت هایی که توسط زنان و مردان راه اندازی 

می شود به طور مساوی تامین بودجه انجام دهد.
این شرکت روز دوشنبه اعالم کرد که این اقدام اولین سرمایه گذاری 
تجاری در بریتانیا است که وعده حمایت مساوی میان زنان و مردان 
را مطرح کرده است. این شرکت همچنین متعهد شده است که تعادل 
بودجه میان بنیانگذاران زن و مرد در استارت آپ ها انجام دهد. این 
گروه سعی دارد تا مشاوران خود را درباره تعصب جنسیتی ناخودآگاه 
آموزش دهد. این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد که برای کاهش شکاف 

بودجه بین کارآفرینان زن و مرد تالش می کند.
یک مطالعه که توسط Biz۲Credit انجام شده، نشان می دهد در سال ۲۰18 
متوسط وام تجاری برای شرکت های امریکایی که متعلق به زنان است، یک سوم 

کمتر از مقدار وام هایی است که به شرکت های مردانه داده می شود.

طبق گزارش شرکت سرمایه گذاری Atomico که در سال ۲۰18 انجام شد، تنها 
۶ درصد از سرمایه گذاری های حمایتی برای شروع به کار استارت آپ ها در اروپا 

مربوط به شرکت هایی بوده که توسط زنان رهبری می شوند.
محققان همچنین دریافته اند که ۹۳ درصد از بودجه سرمایه گذاری در این منطقه 

به شرکت هایی منتقل شده است که تیم بنیانگذاران آن همه مرد بوده اند.
در عین حال، داده های شرکت تحقیقاتی مالی Pitchbook هم نشان می دهد 
شرکت هایی که توسط زنان تاسیس می شوند، تنها سهم ۲.۳ درصدی از دالرهای 

شرکت های سرمایه گذاری داشته اند.
یک مطالعه در بانک تجاری انگلیس که متعلق به دولت است هم عنوان کرده است 
که به ازای هر پوند سرمایه گذاری از شــرکت هایی با تیم کال مردانه، یک پنی در 
شرکت های زنانه سرمایه گذاری انجام می شود. این در حالی است که تیم های که 

اعضای هیئت موسس آن زنان و مردان هستند، 1۰ پنی دریافت می کنند.
حاال گروه استارت آپی ویرجین شرکت هایی راه اندازی کرده است که در شرکت 
هایی با رهبری زنان سرمایه گذاری می کند. به گفته این شرکت، شکاف جنسیتی 

در سرمایه گذاری شرکت ها، پایدار نیست.
به گفته کارشناسان، پتانسیل تریلیون ها دالر سرمایه گذاری به دلیل نادیده گرفتن 
استعداد زنان قفل شده است، این در حالی است که در سه سال گذشته تنها ۲.۲ 
درصد از پرداخت های شرکت های سرمایه گذاری به سمت شرکت هایی رفته است 

که مدیرعامل زن داشته اند.

فصل اقتصاد
گــــــزارش

بیشتر مدیران همیشه از رفتار 
و عملکرد کارکنانشان ناراضی 

هستند، اما هیچ وقت تالش 
نمی کنند که این بازخورد را با 
کارکنان در میان بگذارند و به 
عملکردشان جهت ببخشند.

،،
ایران تلنت

یــادداشـت
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