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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

الهیاری مطرح کرد؛    

نقش ویژه گردشگری ادبی در رونق گردشگری اصفهان

چرخ اقتصاد با تداوم 
فرار مالیاتی می چرخد؟

مالیــات و صــادرات دو اهــرم 
قدرتمنــد و حســاس دولــت 
دوازدهم برای گذراندن اقتصاد 
از سال سخت تحریم هاست که 
البته هر دو با چالش هایی روبرو 

خواهد بود.
با توجــه به شــرایط ســخت 
تحریم های اقتصادی و محدود 
شدن صادرات نفتی کشور به نظر 
می رسد تأکید سیاست گذاران 
اقتصادی بــرای تأمین مالی در 
سال ســخت اقتصادی روی دو 
محور اصلی درآمدهای مالیاتی 
و صــادرات غیرنفتی قرار گرفته 
است؛ اما هر کدام از این مجاری 
درآمــدی چالش هایی دارند که 
مهم ترین آن ها فرار مالیاتی و فرار 

ارزی است.
در حــوزه درآمدهــای مالیاتی 
مهمترین چالش فرار ســالیانه 
حدود ۴۰ هــزار میلیارد تومانی 
مودیان مالیاتی اســت. به گفته 
کارشناسان این فرارهای مالیاتی 
عمدتاً در فضاهایی امکان تحقق 
دارند که معافیت هایی ابالغ شده 
باشد، در این صورت مودیان کالن 
مالیاتی سعی می کنند به نحوی 

خود را...     امروز گردشگری با بیش از 50 گونه فعالیت می تواند نقش مهمی در توسعه توامان اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف استان ایفا کند
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بازار طال و سکه 98/6/14 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,084,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,118,0004,048,000جدید

2,098,0002,128,000نیم سکه

1,314,0001,319,000ربع سکه

909,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,794,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18414,200406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24552,200543,300 عیار

مدیریت واحد، کلید رفع 
تنش های آبی است

مدیرکل دادگستری استان اصفهان، برطرف 
شدن تنش ها و مشکالت بخش آب را در گرو 
اعمال مدیریت واحد در سطح ملی عنوان کرد.

محمدرضا حبیبی در آییــن تکریم و معارفه 
رییس دادگستری شهرســتان چادگان بیان 
کرد: الزم اســت در فرایند پیگیــری و رفع 
چالش ها به ویژه در بخش آب از جدل پرهیز 

شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی به پیگیری های مجدانه مسئوالن استانی از 
جمله برگزاری نشست ها و دیدارهای مستمر 
برای برطرف کردن مشکل آب اصفهان اشاره 
کرد و افزود: بحــث آب را نباید رهــا کرد تا 
مدیران اســتان ها برای آن چاره اندیشــی و 
تصمیم گیری کنند، زیرا مدیریت این موضوع 

حساس نیازمند اراده ملی است. ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

ایسنا
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

گزارش

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار استان:

نرخ بیکاری در استان اصفهان 3 درصد کاهش یافت

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت:  با وجود همه 
مشکالت و تحریم ها نرخ بیکاری در بهار سال 98 نسبت به بهار سال 97 

حدود 3 درصد کاهش داشته است .
سید کمال الدین میرهادی در مراســم تجلیل از تعاونی های برتر شهرستان 
اردستان، اظهار کرد: در راســتای اقدامات ترویجی که وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی و ادارت تابعه در سطح کشور در دستور کار دارند برگزاری مراسم هفته 

تعاون در سالروز تشکیل و گرامیداشت روز تعاون است. 
وی با اشاره به مراسم روز تعاون در استان اصفهان، افزود: امسال در مراسمی که با 
حضور 86۰ شرکت تعاونی در استان اصفهان برگزار شد در شاخص های تولیدی، 
توزیعی و خدماتی تعداد 22 تعاونی حائز رتبه اســتانی شدند که در جشنواره 
کشوری شرکت می کنند. مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه در کشور حدود 6۴3 طرح تعاونی وجود 
دارد که استان اصفهان با 88 طرح تعاونی رتبه اول کشور را دارد گفت: بیش از 
225 میلیارد تومان سرمایه شرکت های تعاونی استان اصفهان است که توسط 

اعضا تامین شده است. میرهادی با بیان اینکه در یکسال گذشته بیش از 28۰۰ 
شغل در تعاونی های استان اصفهان ایجاد شــده است، تصریح کرد: بر اساس 
گزارشی که مرکز آمار ایران در سال 97 نسبت به سال 96 با توجه به اتفاقات 
خوبی که افتاده علیرغم اینکه نرخ مشارکت استان از ۴1.۴ درصد به ۴3.۴ درصد 
رشد پیدا کرده است نرخ بیکاری استان اصفهان 1 درصد کاهش داشته است. این 
در حالی است که نرخ مشارکت کشور حدود نیم درصد رشد داشته است. وی با 
بیان اینکه نرخ مشارکت استان اصفهان نسبت به کشور در یکسال گذشته رشد 
چهار برابری داشته است، افزود: این اتفاق در حالی می افتد که نرخ بیکاری در 
استان اصفهان کاهش داشته است که به دلیل وضعیت خوب صنعت و کشاورزی 
است. میرهادی با بیان اینکه با وجود همه مشکالت و تحریم هایی که در سال 
های گذشته بوده نرخ بیکاری در بهار سال 98 نسبت به بهار سال 97 حدود 3 
درصد کاهش داشته است، اضافه کرد: نرخ بیکاری در استان اصفهان از 13.3 به 
حدود 1۰.3 درصد کاهش داشته است که امیدواریم با کمکی که از طرف دولت 
انجام می شود و مدیریتی که در استان جهت بهبود فضای کسب و کار می شود 

بازهم شاهد کاهش این نرخ باشیم.

ایسنا
گــــــزارش

در این نشست بهنام ابراهیمی، 
مدیر واحد بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانــی اصفهان، به بیان 
کلی مشکالت فعاالن اقتصادی 
در حوزه اســتاندارد پرداخت و 
گفت: »نپذیرفتن استانداردهای 
مالی از سوی برخی از کشورهای 
هدف صادراتی«،  »نامشــخص بــودن روند 
صدور گواهی اظهاریه انطبــاق برای برخی از 
کاالهای صادراتی«، »طوالنــی بودن فرایند 
تعیین ماهیت برخی از کاالها با توجه به ارسال 
نمونه به سایر استان ها به ویژه تهران و البرز به 
دلیل ممکن نبودن آزمایش در سطح استان«،  
»افزایش شدید تعرفه آزمون های استاندارد از 
سوی آزمایشــگاه های همکار و شرکت معیار 
صفت«، »تعدد نمونه بــرداری  از محصوالت 
صادراتی دارای پروانه استاندارد در گمرک«، 
 »صادرات محصوالت بی کیفیت و بعضا تقلبی 
و بدون استاندارد اجباری صادراتی )محصوالت 
کشــاورزی،  صنایع دســتی،  مبلمان و...(«،  
»پیچیده و زمان بر بودن فرایند صادرات برخی از 
کاالهای صادراتی استان«، و »ضرورت حمایت 
ویژه از سازمان استاندارد از واردکنندگان مواد 
اولیه و کاالی اساسی جهات تولید« از جمله این 

مشکالت است.
کیانی، یکی از فعاالن اقتصادی در حوزه نور و 
روشنایی در این جلسه گفت: به منظور تامین 
قطعات و مواد اولیه حد واسط برای خط تولید 
شرکت، اقدام به واردات کاال کردیم که مبتنی 
بر استانداردهای الزم است. به عالوه همچون 
دیگر وارد کنندگان عالوه بر مشکالتی که در 
حوزه ارز و مبادالت بانکی وجود دارد در زمینه 
امور گمرکی و استاندارد نیز با مسائلی روبه رو 
هستیم. در سیستم استاندارد فرایند پذیرش 
ارجاع و نمونه برداری کاال در گمرک به دلیل 
مشکل قطعی مکرر سامانه بسیار زمان بَر بوده 
و باعث طوالنی شــدن فرایند ترخیص کاال و 
تحمیل هزینه های سنگین به شرکت می شود.

وی افزود: ارجاع ازمون کاال از گمرکات کشور 
به تهران و کرج بــه دلیل عدم تائید صالحیت 
الزم جهت آزمایشگاه های محلی است با توجه 
به اینکه گمرک شهید رجایی یکی از گمرکات 

بزگ کشور می باشد در برخی از موارد صالحیت 
 ازمایشــگاه های مســتقر در این گمرک رد

 می گــردد و موارد آن ها بــه گمرکات تهران 
واگذار می گردد که بسیار زمان بر است.

   صادرات قیر عراق به نام قیر ایران!
شیاســی، نماینده انجمن صنایع قیر و بسته 
بندی فرآورده های نفتی استان اصفهان نیز با 
بیان اینکه قیر کشــور عراق به نام قیر ایران به 
ترکیه صادر می شود، گفت: ترکیب این قیر با 
موادی مانند قیر معدنی و روغن سوخته صورت 
مناسبی برای کشور ندارد. واقعیت این است که 
بســیاری از بازارهای خود را از دست داده ایم. 
استان اصفهان در اســتاندارد سازی قیر نقش 

مهمی دارد.
 وی از سازمان ملی استاندارد درخواست کرد تا 
در استانداردسازی قیر و صادرات قیر با کیفیت، 
نسبت به بهبود وضعیت صادرات این محصول 

کمک کند.

   مطابقت نــدادن کاربرد کاال با آزمون 
استاندارد

اصیلی، فعالی دیگر در حوزه خوراک دام و طیور 
نیز گفت: کاربرد کاال با آزمون استاندارد تطابق 
پیدا نمی کند.  بیات، معــاون ارزیابی کیفیت 
سازمان ملی اســتاندارد در پاسخ به او با اعالم 
مطلع بودن از این مشکل از برگزاری جلسه ای 

به منظور حل و رفع آن در آینده خبر داد.

   صادرات کاالی بی کیفیت
یک صادرکننده فعال در حوزه صنایع مبلمان با 
بیان اینکه صادرات کاالهای بی کیفیت از ایران 
به دیگر کشورها، فعالیت دیگر صادرکنندگان 
را نیز تحت شــعاع قرار می دهد، دراین جلسه 
اظهار کرد: حضور کارشناسی از هر اتحادیه زیر 
نظر اتاق بازگانی یا سازمان ملی استاندارد در 
ارزیابی امور می تواند به ارتقای کیفیت صادرات 

کمک کند.

   اختالف میان دو دستگاه در تعیین مواد 
اولیه محصول

محمد حسین گلشن دیگر فعال اقتصادی در 

این جسله از اختالفات میان دستگاهی سخن 
گفت و آن را عامل سه ماه رسوب کاالی مربوطه 

در گمرک دانست.
وی گفت: به عنوان مثال اختالف میان گمرک 
و استاندارد در تشخصیص محصول یا ضایعات 
بودن »شمش چودن کوره بلند« باعث رسوب 

سه ماهه محصول در گمرک شد ه است.
نماینده انجمن صنعت باتری و ذخیره سازی 
انرژی نیز »اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو برای 
هر محموله صادراتی یا وارداتی و وجود نداشتن 
امــکان دریافت یک مجوز کلی،  قید نشــدن 
محصوالت جدید در پروانــه تولید«،  »وجود 
نداشتن امکان حک برند شــرکت ثالث برای 
صادرات« و همچنین »وجود نداشتن امکان 
صادرات محصول بدون نشان و برند ایران« را از 

جمله مشکالت این حوزه دانست.

   دریافت مجوزهایی غیر از استاندارد
اسماعیلی،  فعال حوزه محصوالت پلی اتیلن،  
نیز با بیان اینکه حتی پــس از دریافت گواهی 
استاندارد،  نیاز به دریافت دیگر مجوزها برای 
فروش محصول به شرکت هایی مانند شرکت 
گاز وجود دارد، خواســتار حــذف این موانع 
اضافی شد. از نظر این فعال اقتصادی دریافت 
گواهی استاندارد باید مجوز جامعی برای ورود 
به هر حوزه ای باشــد. وی همچنین صادرات 
محصوالت پلی اتیلن با قیمت و کیفیت پایین 
را عامل به زیر ســوال رفتن فعاالن این حوزه 

دانست.
نسیم رخشان،  کارشناس دفتر ارزیابی کاالهای 
صادراتی و وارداتی ســازمان ملی اســتاندارد 
ایران نیز با انتقاد از دریافت کد استانداردهای 
غیر ضروری توسط برخی از شرکت،ها، گفت: 
برای تصویب و تایید هر کد اســتاندارد ده ها 
ساعت زمان کارشناســی صرف می شود،  این 
در حالی است که برخی از تولید کنندگان ده ها 
کد استاندارد دریافت می کنند و تنها با چند کد 

اقدام به فعالیت بازرگانی می کنند.
در پایان این جلســه نیز مقرر شــد هیئتی از 
سازمان ملی اســتاندارد با اختیار کامل در ماه 
آینده در اســتان اصفهان حاضر شده و به حل 
مشکالت فعاالن اقتصادی این استان بپردازند.

در جلسه ای با حضور معاون سازمان ملی استاندارد:

دغدغه فعاالن اقتصادی اصفهان در حوزه استاندارد بررسی شد

برای تصویب و تایید 
هر کد استاندارد 

ده ها ساعت زمان 
کارشناسی صرف
 می شود،  این در 

حالی است که برخی 
از تولید کنندگان 

ده ها کد استاندارد 
دریافت می کنند

برخی از فعاالن اقتصادی در جلسه »بررسی مشکالت صادرکنندگان و واردکنندگان استان اصفهان در حیطه استاندارد« به بیان مشکالت 
خود پرداختند و این موارد را مخل فعالیت اقتصادی خود معرفی کردند.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در جمع فعاالن اقتصادی اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان با هیئت همراه خود حاضر شد. 
فعاالن اقتصادی حاضر در این جلسه نیز با بیان مسائل و مشکالت خود، خواستار رفع آنها شدند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

دنیا با ارزهای دیجیتال چه کرده است؟   

 داستان پر رمز و راز رمزارزها 
در ایران

 رمزارزها در ایران همچون ســایر کشــورها فراز و
 نشیب های بسیار داشته و دولت ضمن به رسمیت 

شناختن صنعت ماینینگ، مبادله رمز ارزها در داخل کشور 
را ممنوع اعالم کرده است.

بروز پدیده رمزارزها و استفاده گسترده آن در مراودات 
تجاری دنیا، زمینه ای را فراهم کرده تا بسیاری از...

لحسین )ع(
السالم علیک یا ابا عبداهلل ا
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آگهي مناقصه  عملیات برداشت محصول " به  " 
 اجاره سردخانه و خرید کارتن بسته بندی 

       شرکت کشاورزي و دامپروری فجر اصفهان ) سهامی خاص ( در نظر دارد انجام عملیات برداشت محصول " به  "  واحد رحمت آباد ، اجاره 
سردخانه جهت ذخیره 700 تن محصول به و خرید حدود 100.000 عدد کارتن بسته بندی را از طریق مناقصه به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید 
، لذا متقاضیان و شرکت های دارای صالحیت می توانند جهت بازدید از محل ، اخذ اسناد مناقصه و یا کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی 
حداکثر تا ساعت 9 صبح 1398/06/24 در ساعات اداری به آدرس ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به واحد دبیرخانه دفتر مرکزی 

شرکت تحویل نمایند.  
  آدرس دفتر مرکزی : شهرستان نطنز ،  کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز - اصفهان ، روستای رحمت آباد  

تاریخ برگزاری مناقصه :  98/06/24 راس ساعت 10 صبح             مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد :  از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 9 صبح 98/06/24 
شرکت کشاورزي و دامپروری فجر اصفهانتلفن :  54335314-031               فاکس :  031-54335313



چرخ اقتصاد با تداوم 
فرار مالیاتی می چرخد؟

ادامه از صفحه یک:
...  به شرکت ها و مجموعه هایی 
که معــاف از مالیات هســتند 
بچسبانند تا از این طریق بتوانند 
دیگر فعالیت های خــود را نیز 

معاف از مالیات کنند.
از سوی دیگر نیز برخی مودیان 
مالیاتی خرد قــرار دارند که از 
اســاس به اخطارهای مالیاتی 
بی اعتنــا هســتند و اجباری 
برای پرداخت مالیات احساس 
نمی کنند، این دسته از مودیان 
یا اغلب در مناطق دورافتاده قرار 
دارند یا دارای کســب وکارهای 

بسیار خرد مانند بقالی هستند.
به گفته میثم موسایی، یکی از 
کارشناســان مالیاتی، مجموع 
این پرونده های فرار مالیاتی به 
۱۰ میلیون پرونده می رسد که 
کار بررسی آنها را سخت می کند 
چرا که نیروی انســانی و وقت 
زیادی را به خود درگیر می کند، 
بنابراین بهتر است سازمان امور 
مالیاتی تمرکز خود را روی یک 
دهم از این پرونده ها که مربوط به 
بدهی های کالن تر است متمرکز 

کند.
امــا چالــش اصلــی دولت در 
حــوزه درآمدهــای غیرنفتی 
عدم بازگشــت ایــن پول ها به 
سیستم اقتصادی کشور است. 
بر اســاس آمارهای اعالم شده 
توسط رئیس کل بانک مرکزی 
و وزیر اقتصاد تنها حدود نیمی 
از مجمــوع ۴۰ میلیارد دالر ارز 
صادراتی مربوط به سال ۱۳۹۷ 

به کشور برگشته است.
نکته مهم در بازگشت این ارزها 
به کشور این است که این ارزهای 
صادراتی در این شرایط می توانند 
عالوه بــر تأمیــن ارز کاالهای 
وارداتی، در تنظیم بازار ارز نیز 
به مسئوالن بانک مرکزی کمک 
کند. واقعیت این است که ارزهای 
صادراتی یکی از اهرم های اصلی 
بانک مرکزی برای کنترل بازار 
ارز اســت و اگر قرار باشــد این 
ارزها به کشور برنگردد شرایط 
ارزی در بازار ارز هم ممکن است 

دستخوش تالطماتی شود.
وزارت اقتصــاد بــه عنوان یک 
نهاد سیاســتگذار که ابزارهای 
قدرتمندی مانند مالیات، گمرک 
بانک های دولتــی را در اختیار 
دارد می تواند صادرکنندگان را 
ملزم به بازگشت ارزهای حاصل 
از صــادرات خود کنــد. علت 
مشروعیت اســتفاده از اینگونه 
اقدامات تنبیهی هم به امتیازات 
و معافیت هایی برمی گردد که 
دولت در اختیار صادرکنندگان 

می گذارد.
با این اوصاف این دوره از تصدی 
وزارت اقتصاد را شــاید بتوان 
حساس ترین دوره در چند دهه 
اخیر ارزیابی کرد، چرا که حاال 
درآمدهای نفتی به پایین ترین 
حد رسیده و دولت مجبور است 
از طریق سازوکارهای نظارتی 
و هدایتی بسیار حساس مانند 
مالیات و صادرات کشور را اداره 

کند.
در مجمــوع اگر فــرض کنیم 
امسال نیز درآمدهای حاصل از 
صادرات غیرنفتی مانند پارسال 
در حدود ۴۰ میلیارد دالر باشد و 
از طرف دیگر جلوی فرار مالیاتی 
۴۰ هزار میلیارد تومانی گرفته 
شــود می توان امیدوار بود که 
دولت برای اداره اقتصاد کشور 
نیازی به استفاده از شیوه های 
تورم زا برای تأمین بودجه خود 

نخواهد داشت.

اقتصاد استان
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۱۱ شرکت تعاونی کشاورزی در اردستان فعالیت دارند
رئیس تعاون روســتایی اردستان گفت: تعاون روستایی اردســتان ناظر بر ۱۱ شرکت تعاونی کشاورزی 

تخصصی است که با حضور مرغداران، دامداران، مرتع داران و گندم کاران و غیره فعالیت دارند.
عبدالرضا عابدان زاده شامگاه چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون اظهار داشت: تعاونی های 
روستایی از سال یک هزار و ۳۴۰ شروع به کار کرده اند و سپس در مجلس شورای اسالمی ادامه فعالیت آنها 

با ساز و برگ جدید تأیید شده است.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه تعاونی ها وسیع ترین شبکه های اشتراک در دخالت 

حقیقی مردم در کارها هستند، افزود: تعاون روستایی اردستان ناظر بر ۱۱ شرکت تعاونی کشاورزی و تخصصی 
است که در قالب مرغداران، دامداران، مرتع داران و گندم کاران فعالیت دارند و با ۱۱ هزار و ۹۰۴ عضو دارای ۲۲ میلیارد 

ریال سرمایه هستند.
رئیس تعاون روستایی اردستان ابراز داشت: شرکت های تعاونی در حال حاضر دارای مشکالت زیادی هستند که می توان به حذف واسطه ها به 
منظور جلوگیری از آشفته کردن بازار اشاره کرد و همچنین، گالیه مندی از میزان اندک پرداخت تسهیالت، حضور کمرنگ و مشارکت اندک 

اعضا در سرنوشت خود در مجامع عمومی تعاونی ها از دیگر مشکالت این گروه است.

کشت هندوانه در اصفهان کمتر از برنامه ابالغی وزارت جهادکشاورزی است
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه کل سطح زیر کشت و زارعت در استان 
اصفهان ۲۵۰ هزار هکتار است، گفت: سه هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان برای کاشت هندوانه و 

خربزه اختصاص دارد.
محمودرضا افالکی در خصوص کشت هندوانه و خربزه در این استان در سال جاری توضیحاتی داد و اظهار 

کرد: کشت هندوانه در استان اصفهان یک هزار و ۱۰۰ هکتار و خربزه در دو هزار و ۶۰۰ هکتار انجام می شود. 
امسال در اصفهان در مقایسه با دیگر استان ها و همچنین برنامه ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی حتی 

کمتر از سهمیه هندوانه کاشتیم. 
وی با بیان اینکه عمده کشت خربزه در منطقه دستگرد و شاهین شهر انجام می شود که در حقیقت خاستگاه خربزه گرگاب 

نیز همانجا است، ادامه داد: به هر حال آب برای کشت تابستانه کشاورزان امسال تامین شده، کشت صیفی جات نیز جزو برنامه بوده و 
نخست کشت آن انجام شده است.  مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: برخی اخبار به گونه ای منتشر می شود که 
هندوانه را محصولی پر آب بَر معرفی می کنند در حالی که کشاورزان اصفهانی خربزه، هندوانه و گوجه را با سیستم های آبیاری میکرو به روش 

های تیپ و مالچ پالستیکی کشت می کنند و آب مصرفی نیز در هر هکتار شش هزار مترمکعب است. 

ایسنا
یادداشــت
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مدیرکل دادگستری اســتان اصفهان 
تصریح کــرد: ارائه خدمــت صادقانه 
کمترین پــاداش برای مردم اســت اما 
شــرایط نباید خللی در اتحاد و آرامش مردم استان های همجوار 

ایجاد کند.
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از مباحث سلیقه ای و سیاسی گفت: 
اســتقالل دســتگاه قضا منافاتی با هم افزایی، ارتباط و مراوده با 
مردم و مدیران ســایر نهادها ندارد و به کار گماردن مسووالن در 
موقعیت های مختلف، فضای خدمت بیشتری برای مردم فراهم 

می کند.
حبیبی با اشاره به ضرورت انتقال دســتاوردهای انقالب به نسل 
جدید، توسعه دادگستری ها، مراکز قضایی و تعداد قضات در غرب 
استان اصفهان پس از انقالب اســالمی را یادآور شد و افزود: این 
موضوع را باید از برکات نظام اسالمی دانست که برای دسترسی 

آسان به عدالت ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: ارتباط مستقیمی بین بیکاری و فقر با وقوع جرم 
در جامعه وجود دارد که باید مدیران اجرایی به گونه ای کار کنند که 

بیکاری ریشه کن شود.
مدیرکل دادگستری استان اصفهان افزود: در غرب استان دامداری 

و کشاورزی فرصت بسیار مطلوبی برای رونق اشتغال ایجاد کرده 
است چرا که فرآورده های این بخش از نیازهای مهم کشور است.

    سهم کشاورزان غرب استان در بخش آب دیده شود
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در 
مجلس شورای اسالمی نیز به مشکالت استان اصفهان در بخش 
آب اشاره کرد و اظهارداشت: مصوبه ۹ گانه شورای عالی آب عادالنه 

نیست و می تواند به بروز مشکالتی منجر شود.
اکبر ترکی به کاهش دبی چاه های منطقه، آب رســانی سیار به 
روستاهای غرب استان، تخصیص اعتبارات قطره چکانی طرح های 
آبرسانی و بروز مشکل در بخش کشاورزی این منطقه اشاره کرد و 
افزود: با وجود آنکه تخصیص برای تامین آب آشامیدنی پایدار چهار 
شهرستان غربی در سال ۹۶ دریافت شده اما عملیات اجرایی این 

طرح مهم به تاخیر افتاده است.
وی گفت: وظیفه مســئوالن ارشد کشور اســت که زمینه ایجاد 
عدالت در بخش آب را برقرار کنند و  مدیران اســتانی همگام با 
نمایندگان مجلس روشی در پیش بگیرند که حقوق همه مردم 

یکسان حفظ شود.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در 

مجلس تاکید کرد: عدالت از مولفه های اساسی دین اسالم است 
و مبارزه با مفاســد نیز درمان بوده و هم نوعی پیشگیری به شمار 
می آید که با اقدام تکمیلی قوه مقننه و مجریه به طور یقین کارساز 

و راهگشا خواهد بود.

    کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در چادگان
رییس پیشین دادگستری چادگان در ادامه تشریح کرد: طوالنی 
شدن زمان رسیدگی به پرونده ها مهم ترین دغدغه دستگاه قضا 
است که البته در زمان حاضر میانگین زمان رسیدگی به پرونده های 

عادی در این شهرستان ۱۵ روز است.
حمیدرضــا ناظمی هرندی افــزود: دادگاه حقوقی شهرســتان 
چادگان در مدت ۴۴ ماه بهترین دادگاه حقوقی اســتان اصفهان 
بوده، همچنین اختصاص حجم وسیعی از آرا صادر شده سال ۹۵ 
به چادگان، برتری قضات چادگان در صدور احکام متقن با کمترین 
نقض، پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 
کاهش جمعیت کیفری، آمار قابل توجه صلح و سازش و کسب رتبه 
برتر شوراهای حل اختالف در سال های ۹۳ و ۹۴ و حفظ ارزش و 
کرامت انسانی را از مهم ترین دستاوردهای دادگستری چادگان در 

چند سال گذشته بود.

مدیریت واحد، کلید رفع تنش های آبی است

مدیرکل دادگستری استان اصفهان، برطرف شدن تنش ها و مشکالت بخش آب را در گرو اعمال مدیریت واحد در سطح ملی عنوان کرد.
محمدرضا حبیبی در آیین تکریم و معارفه رییس دادگستری شهرستان چادگان بیان کرد: الزم است در فرایند پیگیری و رفع چالش ها به ویژه در بخش آب از جدل 

پرهیز شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی به پیگیری های مجدانه مسئوالن استانی از جمله برگزاری نشست ها و دیدارهای مستمر برای برطرف کردن مشکل آب اصفهان اشاره کرد و افزود: بحث آب را نباید 

رها کرد تا مدیران استان ها برای آن چاره اندیشی و تصمیم گیری کنند، زیرا مدیریت این موضوع حساس نیازمند اراده ملی است.

ایرنا
خـــبــــر

  بدون شک
 گونه های مختلف 

گردشگری امروز نقش 
مهمی در توسعه این 
صنعت ایفا می کنند.

الهیاری مطرح کرد؛    

نقش ویژه گردشگری ادبی در رونق گردشگری اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: گونه گردشگری 
 ادبی نقشی ویژه در رونق گردشــگری در استان اصفهان ایفا 

می کند.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان؛ فریدون الهیاری در نشست توسعه گردشگری ادبی 
 استان که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: بدون شک
 گونه های مختلف گردشگری امروز نقش مهمی در توسعه این 

صنعت ایفا می کنند.

ایسنا
گـــزارش
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     امروز گردشگری با بیش از 50 گونه فعالیت می تواند نقش مهمی در توسعه توامان اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف استان ایفا کند

»رو در رو« با شهردار

پای سخن معتمدان منطقه ۱5 اصفهان
شــهردار اصفهان گفت: هیــچ کس در 
شــهرداری حق ندارد با خشونت با مردم 
سخن بگوید زیرا این موضوع نقض حقوق 

شهروندی است.

درت اهلل نوروزی در دیدار با معتمدان منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: خوشحالم که منطقه ۱۵ توانسته انسجام خود را حفظ کند و علی رغم 
الحاق به شهر اصفهان، هنوز این امکان را دارد که معتمدان آن گردهم آمده و 

برای مردم و توسعه منطقه چاره اندیشی کنند.
وی افزود: از معتمدان منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان تشکر می کنم که با 
نقدها، گفتگوها و پیگیری های خود برای عمران و آبادانی شهر، مسئوالن را 
وادار می کنند که در انجام امور دقت بیشتری داشته باشند و به وعده های 

داده شده، عمل کنند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه منطقه ۱۵ از چند سال گذشته به اصفهان الحاق 
شده و قطعاً مردم آن می خواستند پس از الحاق از امکانات و پتانسیل های 
این شهر نیز بهره مند شوند، تصریح کرد: سال ها آرزو داشتید مسیر رینگ 
حفاظتی شــهر اصفهان آزادسازی شــود تا از امکانات آن بهره مند شوید، 
خوشــبختانه این طرح به عنوان یک طرح ملی کلید خورده و نه تنها برای 
خوراسگان، آبادی به همراه دارد، بلکه ترانزیتی که از بندرعباس انجام و به نقاط 

مختلف کشور منتهی می شود، از این پروژه بهره خواهد برد.
وی تأکید کرد: احداث پروژه رینگ چهارم بــرای کرمانی ها، زاهدانی ها و 
بندرعباسی ها نیز مزایای زیادی دارد، در منطقه خوراسگان نیز فشارهای 

ترافیکی را کاهش می دهد.

    جسارت اجرای رینگ چهارم اصفهان وجود نداشت
نوروزی با بیان اینکه اگر رینگ چهارم اجرا نمی شد مردم متضرر می شدند، 
افزود:صورتجلسات این اقدام زمانی که خوراسگان مستقل بود، نوشته شده 
و قرار بوده یک سوم آن را شهرداری، یک سوم را خوراسگان و یک سوم دیگر 
را وزارت راه و ترابری وقت انجام دهد، اما به روایتی جسارت اجرای این پروژه 

سنگین وجود نداشته است.
وی با اشاره به فرایند سخت آزادسازی زمین های در مسیر پروژه رینگ چهارم 
گفت: آزادسازی یک وجب از مسیر بدان معناست که زمین را از مردم بگیریم 
و تبدیل به سرمایه ای برای همه کنیم، البته این اقدام با زور انجام نخواهد شد، 
بلکه باید ابتدا توافق و سپس خرید زمین انجام شود. شهردار اصفهان تأکید 
کرد: شهرداری اصفهان در آن زمان این جسارت را به خرج نداد که به اجرای 
رینگ چهارم ورود پیدا کند، زیرا هزینه های هنگفتی نیاز داشت، اما این پروژه 
ملی، استانی، منطقه ای، شهری و مربوط به روستاهای اطراف خوراسگان در 

این دوره کلید خورد.
نوروزی با بیان اینکه پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان 
در مدت زمان تعیین شده ۱۸ ماهه به سرانجام خواهد رسید، افزود: این پل 
دارای شاخصه هایی همچون منفی هفت و مثبت ۱۴ و یک هزار و ۵۰۰ در 
دو هزار مترمربع است که پس از احداث تحول بزرگی در بخش شرقی شهر 

ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مسیر حدود هفت کیلومتری حدفاصل کارخانه قند تا بزرگراه 
شهید اردستانی باید آزادسازی شود از این رو پیشنهاد شده کمیته مردمی 

تشکیل و فرایند آزادسازی با سرعت انجام شود.

    برای منافع مردم از ابزار قانونی استفاده می کنیم
شهردار اصفهان با بیان اینکه اگر از طریق مذاکره توافق انجام نشود شهرداری 
از طریق کمیسیون ماده هشت و ۹ ورود پیدا کرده و برای منافع مردمی از 
ابزارهای قانونی استفاده می کند، گفت: اعتقاد داریم باید حق مردم را پرداخت 

کرد و حقوق شهروندی نباید تضییع شود.
وی اظهار کرد: حمایت از منفعــت عمومی به معنای قربانی کردن منفعت 
خصوصی نیست، بلکه در راســتای احقاق حق خصوصی می توان منفعت 

عمومی را محقق کرد.
نوروزی با بیان اینکه بودجه ســال جاری منطقه ۱۵ شهردار اصفهان ۸۰ 
میلیارد تومان اســت، اما ۴۰۰ میلیارد تومان یعنی پنج برابر بودجه در این 
منطقه هزینه خواهد شــد، گفت: نورافکن هایی در شرق اصفهان در حال 

روشن شدن است که پرتو آن همه جای شهر را فرا می گیرد.

گــزارش

ایمنا
خـــبــــر

وی افــزود: بــا نگاهی 
به پیشــینه تاریخی و 
فرهنگی فالت مرکزی 
ایران در مــی یابیم که 
امــروزه، فرهنگ های 
بومی و محلــی به ویژه 
گویش هــای محلی و 
پرداختن به شخصیت های علمی و 
فرهنگی که در جای جای این استان، 
این فرهنگ هــا را پدید آورده و یا در 
امتداد آنها کوشیده اند، نقش مهمی 
در توســعه گردشــگری در مناطق 

مختلف ایفا می کند.
مدیر کل میراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان، 
گفت: شناسایی این آثار و پرداختن 
به یادمان های آنها از یک سو و برنامه 

ریزی بــرای معرفی بهینــه آنها به 
گردشــگران فرهنگی، نقش مهمی 
در توسعه گردشگری استان اصفهان 
در منظر گردشگری ادبی دارد و باید 
جایگاه گردشــگری ادبی در تقویم 
گردشگری استان اصفهان ثبت شود.

در ادامه این نشست سید علی صالح 
درخشان- معاون ســرمایه گذاری 
وگردشگری اداره کل میراث فرهنگی 

اســتان اصفهان با اســتقبال از راه 
اندازی گردشــگری ادبی در استان، 
گفت: امــروز ما بــا ماموریت بزرگی 
در اســتان در قالب معرفی فرهنگ و 
شخصیت های فرهنگی خود مواجه 
هستیم و این در حالی است که پیش 
از این، این حرکت ارزشمند فرهنگی 

مغفول واقع شده بود.
وی تصریح کرد: امروز گردشــگری 

 بــا بیــش از ۵۰ گونــه فعالیــت 
می تواند نقش مهمی در توسعه توامان 
اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف 
استان ایفا کند، با توسعه گردشگری 
ادبی در استان البته با ترتیبی مشخص 
و گام به گام تالش می کنیم تا جایگاه 
گردشگری ادبی در تقویم گردشگری 
استان ثبت شود تا از آن طریق بتوانیم 

به توسعه استان بیندیشیم.

خـــبــــر

استاندار اصفهان: 

از همه ابزار برای مقابله با فرار مالیاتی استفاده شود

استاندار اصفهان گفت: از همه ابزارها برای مقابله جدی با  
فرار مالیاتی و مفاسد اقتصادی در کشور باید استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان، عباس رضایی در همایش »تبادل 
تجارب و برنامه ریزی برای مقابله یکپارچه و منسجم با پدیده شوم فرار مالیاتی« که 
با حضور مسئوالن دستگاه های اجرایی، قضایی، مالیاتی، بازرسی، نظارتی و انتظامی 
در استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به تاریخچه وضع قوانین مالیاتی اظهار داشت: 
بحث مالیات متعلق به دنیای امروز نیست، بلکه از بدو تشکیل جامعه مدنی، موضوع 

اخذ مالیات مطرح بوده است.
استاندار اصفهان با اشاره به همکاری دستگاه های اجرایی، نظارتی و قضایی با سازمان 
امور مالیاتی برای شفاف شدن ابعاد پرونده پیچیده و برجسته فرار مالیاتی در استان 
اصفهان، گفت: در یک مورد، تخلفات مالیاتی یک مجموعه، از طریق ثبت شرکت های 

صوری به نام افراد کم بضاعت ساکن در حوالی شهر اصفهان شناسایی شد.
وی با اشاره به ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، 
تصریح کرد: اصالح نظام درآمدی کشور با توجه به آنچه در سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی ابالغ شــده و همچنین رونق تولید با توجه به شــرایط کنونی کشور، از 

سیاست های اساسی و مهم در حوزه اقتصادی کشور است.
رضایی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر فریضه بودن پرداخت مالیات، اظهار 

داشت: با توجه به تاکیدات ایشــان، از همه ابزارها برای مقابله جدی با فرار مالیاتی و مفاسد 
اقتصادی در کشور باید استفاده شود.

استاندار اصفهان درباره اهمیت توجه نظام مالیاتی به اقتصاد پنهان کشور عنوان کرد: مبارزه 
جدی با پدیده شــوم فرار مالیاتی بیش از هر چیز معطوف به توجه دستگاه های ذی ربط به 

اقتصاد پنهان و گردش های مالی مبهم برخی از فعاالن اقتصادی است.
وی اظهار داشت: عزم جدی و همکاری دســتگاه های ذی ربط برای مقابله با فرار مالیاتی و 
همچنین گزارش اقدامات انجام گرفته به مردم در زمینه نحوه مواجهه با اقتصاد پنهان در 

پیشبرد سیاست های مبارزه با فرار مالیاتی در کشور بسیار اثرگذار است.
رضایی در ادامه با اشاره به نامه معروف امیر المومنین علی )ع( به مالک اشتر درباره کیفیت و 
نحوه اخذ مالیات، افزود: نامه حضرت امیر به مالک اشتر می تواند مؤید نقشه راه ما برای اجرای 

قوانین مالیاتی در جامعه اسالمی باشد.
وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور که تاکنون کمتر به آن اهمیت داده 
شده، مسئله مالیات و کیفیت اجرای این قانون در راستای تحقق عدالت مالیاتی است، در 
شرایط فعلی، با وضع تحریم های ظالمانه نظام استکبار بر کشور و وابستگی بودجه به درآمدهای 

نفتی، جایگاه و اثرگذاری مالیات در نظام اقتصادی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. فارس
خـــبــــر



حضور ۲۰۰ گردشگر خارجی در آیین های عزاداری یزد
مسئول بخش بین الملل دبیرخانه »یزد حسینیه ایران« گفت: از ابتدای ماه محرم سال جاری 
تاکنون ۲۰۰ نفر از گردشــگران خارجی در مجالس عزاداری اباعبداهلل)ع( در این اســتان 

شرکت کردند .
حجت االسالم علیرضا میرجلیلی افزود: این افراد از حدود ۳۰ کشور با حضور در مساجد،  تکایا 

و حسینیه ها از نزدیک در جریان نحوه عزاداری و آداب و سوم مردم قرار گرفتند.
وی ادامه داد: حضور گردشــگران مذهبی تا ۱۳ ماه محرم ادامه دارد و پیش بینی می شــود 
افزون بر یک هزار نفر با حضور کارشناسان در برنامه های عزاداری و برنامه های فرهنگی این 

ایام شرکت کنند.
به گفته این مسئول، روحانیونی مســلط به زبان های خارجی در مجموعه های امیرچقماق، 
مسجد جامع و امامزادگان یزد مستقر هستند  که به سئواالت و ابهامات گردشگران خارجی 

در مورد مراسم  عزاداری و فلسفه قیام عاشورا پاسخ دهند.   
میرجلیلی بیان داشــت: حضور گردشگران در مراسم های ســینه زنی، روضه ها، پخت آش 

نذری، مراسم تاسوعا در مسجد حظیره، مراســم نخل برداری در تفت، اشکذر، مهریز و دیگر 
شهرستان ها و شام غریبان از برنامه های پیش بینی شده برای حضور گردشگران خارجی در 

مراسم عزاداری یزد است.
استقبال از حضور گردشگران خارجی در مراسم عزاداری یزد نزدیک به ۱۰ سال است که در 
یزد با همکاری جامعه المصطفی حوزه علمیه قم، سازمان میراث فرهنگی، اوقاف، حسینیه ها 
و شهرداری انجام می شود و این حرکت به الگویی برای دیگر شهرها از جمله اصفهان، شیراز 

و کاشان تبدیل شده است.
ســال گذشــته بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از گردشــگران خارجی از بیش از ۳۰ کشور دنیا در 

برنامه های محرم یزد حضور پیدا کردند.
بافت تاریخی شهر یزد ۱۸ تیر ۱۳۹۶ در چهل و یکمین نشست کمیته میراث جهانی سازمان 
آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( درکراکوف لهستان در فهرست میراث جهانی 

به ثبت رسید.
با توجه به غنای یزد از لحاظ بناهای تاریخی، فرهنگی تاکنون پنج اثر اســتان در فهرســت 

میراث جهانی به ثبت رســید، که پیــش از ثبت جهانی 
بافت تاریخی یزد، باغ های دولت آباد یزد و پهلوان پور 

مهریز و قنات های زارچ و حسن آباد ثبت جهانی شد.
استان یزد ۲ هزار و ۲۷۰ هکتار بافت تاریخی و ۶هزار 
و ۵۰۰ اثــر تاریخی دارد که از ایــن تعداد تاکنون، 

یکهزار و ۸۵۰ اثر به ثبت ملی رسیده است.
یزد در کنار اســتان های فارس و اصفهــان به عنوان 

مثلث طالیی گردشــگری ایران، مقصد اول گردشگران 
خارجی و اروپایی است، به گونه ای که استقبال از این شهر 

تا پنج برابر افزایش یافت و همین امر گردشگری را محور توسعه 
استان قرار داد.

گذشته از سفر گردشــگران خارجی، صدها هزار گردشگر داخلی ســال گذشته از بناهای 
تاریخی، فرهنگی و چشم اندازهای طبیعی، عرصه های بیابانی و کویری استان دیدن کردند.

گردشگری
شنبه 16 شهریور 1398  | شمـاره 317

ISFAHAN
N E W S 03

اقتصاد خانواده
شنبه 16 شهریور 1398  | شمـاره 317

ISFAHAN
N E W S 03

ماندگاری گردشگران 
عراقی مدیریت شود

 عضــو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام گفــت: گردشــگران زیادی از 
کشــور عراق برای زیارت، تفریح و 
درمان به ایران ســفر می کنند که 
باید مانــدگاری و نحوه ســفر آنها 
مدیریت و برنامه ریزی شــود.علی 
آقامحمدی اظهار داشت: در زمینه 
جذب گردشــگران عراقی باید نظم 

دقیقی اجرا شود.
وی عنوان کــرد: نزدیــک به ۵۰۰ 
دانشــجوی خارجی در استان های 
منطقه ســه تحصیل می کنند که 
نشان می دهد گردشگری آموزشی 

می تواند ثمربخش باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: قطار گردشــگری باید توسعه 
یابد زیــرا جذابیت خاصــی دارد و 
گردشگران از آن استقبال می کنند.

وی افزود: پیش از اربعین بسته های 
سوغات مشترک از چهار استان تهیه 
و برای زائــران عتبات عالیات فراهم 

شود.
آقا محمدی اظهار داشــت: صنایع 
دستی و ســوغات موجب جذابیت 
 بیشــتر بــرای حضــور گردشــگر

 می شود.وی اضافه کرد: طرح هایی 
که به منظور توسعه استان های مورد 
آمایش منطقه ســه کشور تصویب 
شــد باید در کمترین زمان ممکن 

اجرایی شوند.

براهیم الریجانی  محمدا
پس از آن کــه اعالم کرد 
برنامه هــای »روز جهانی 
جهانگــردی« بــا محور 
محرم قرار اســت برگزار 
شود و واکنش هایی به این 
تصمیم نشان داده شد، درباره ضرورت 
تقویت »گردشــگری معنویت« در 
ایــران و اهمیــت آن در موضــوع 
گردشگری، اظهار کرد: محرم و واقعه 
عاشورا به قدری جاذبه دارد که اگر به 
خوبی در  دنیا معرفی شــود می تواند 
گردشــگران زیادی را به خود جذب 
کند و خوشبختانه این رویداد با این که 
در بسیاری از کشــورها اجرا می شود 
اما خاســتگاه و اصالت مذهبی آن و 
گستردگی که در ایران دارد می تواند 
کشــورمان را به قطب گردشــگری 
محــرم کــه یکــی از  ظرفیت های 
»گردشــگری تعالی بخش« اســت، 

تبدیل کند.
وی گفت: یکی از انواع گردشــگری 
که در دنیا به آن پرداخته می شــود 

»گردشــگری معنویت« است که ما 
در کشــور کمتر به آن می پردازیم و  
یا برخی پروژه ها را در راســتای آن با 
نام »گردشگری تعالی بخش« انجام 
داده ایم. هرچند در گردشگری زیارتی 
که یکــی از بخش های گردشــگری 
معنویت یا گردشــگری تعالی بخش 
است، تجارب بســیار خوبی داریم و 
همه ساله گردشگران زیارتی زیادی 

را هم جذب می کنیم.
الریجانی افزود: در ایران ظرفیت های 
زیادی برای گردشگری تعالی بخش 
یا گردشگری معنویت وجود دارد که 
زیارت حرم هــای مطهر، رویدادهای 
مذهبــی، محــرم و رمضــان تنهــا 
بخش های کوچکی از ظرفیت عظیم 
گردشــگری معنویت یا گردشگری 
تعالی بخش است که باید شاخص ها 
و رویدادهای آن را شناسایی و بستر 

بهره گیری از آن را فراهم کنیم.
وی اجــرای تورهای محــرم را اقدام 
ارزشــمند در یزد دانســت و اضافه 
کرد: این کار در راســتای استفاده از 
ظرفیت های مختلف موجود در کشور 
که می تواند به رویدادی گردشــگری 

تبدیل شود، انجام شده است.
مدیرکل دفتر تبلیغــات و بازاریابی 
گردشگری درباره حرکتی که در یزد 
شکل گرفته است، گفت: بیش از ده 

پانزده سال است که شــاهد حضور 
گردشگران خارجی در ایام محرم در 
ایران هســتیم ولی این کار در قالب 
اقدامی هدفمند و سازمان دهی شده 
در کمیتــه گردشــگری مذهبی در 
یزد پی گیری می شــود که اداره کل 
میراث استان و شهرداری با یکدیگر 
همکاری دارند و این ظرفیت می تواند 
هم به منظور تبلیغ در خارج از کشور 
و طراحــی »تور محــرم« و هم برای 
آشنایی گردشــگران خارجی که در 
این ایام در ایران هستند، به کار گرفته 
شود.وی افزود: در این طرح راهنمایان 
تور، روحانیون مســلط به زبان های 
خارجی، هیات ها و تکیه ها خودجوش 
با محوریــت اداره کل میــراث یزد 
فعالیت می کنند و گشت های درون 
یزد کامال رایگان برای گردشــگران 

برگزار می شود.
به گفته الریجانی، در پنج ماه نخست 
امســال حدود ۶۰ هزار گردشــگر 
خارجی به یزد ســفر کرده اند که در 
محرم امسال سه گروه جمعا به تعداد 
۲۰۰ نفر از کشورهای ترکیه، اسپانیا 
و فرانسه ویژه محرم به این شهر سفر 
می کنند. گروه هــای دیگری هم در 
قالب ســایر تورها این روزها در یزد 
هستند که جذب این برنامه می شوند.

او یادآور شــد: محرم ســال گذشته 

۱۲۳۵ نفــر از ۲۲ کشــور در قالب 
گروه های سازمان یافته توسط کمیته 
گردشگری مذهبی و معنوی یزد در 
مراسم محرم حاضر شــدند. در یزد 
پیش از مراسم، برنامه آموزشی برای 
گردشــگران می گذارنــد و راجع به 
امام حســین )ع( توضیح می دهند و 
افرادی که عالقمند هستند در تورهای 
طراحی شــده ثبت نام می کنند. این 

اقــدام یــزد مشــابه مراســم »یوم 
العباس« زنجان است که از کشورهای 
مختلف به طور خودجــوش و بدون 
تور به ایران می آیند تا در مراسم یوم 
العباس شــرکت کنند.او گفت: قطعا 
گردشگران خارجی که این روزها در 
ایران هســتند رویداد محرم برایشان 
جذاب اســت و می طلبد مثل برنامه 
یزد ساماندهی شــوند تا با سهولت و 

معرفت بیشــتری در ایــن رویدادها 
شرکت کنند.

الریجانی تاکید کــرد: با توجه به این 
تجــارب، ضرورت طراحــی تورهای 
ویژه ی محرم هم برای مســلمانان و 
هم برای سایر ادیان احساس می شود 
که برخی از دفاتر خدمات مسافرتی 
اقداماتی انجام داده انــد، ولی کافی 

نیست.

ایران را قطب »گردشگری محرم« کنیم
مدیرکل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری:

در ایران 
ظرفیت های زیادی 

برای گردشگری 
تعالی بخش 

یا گردشگری 
معنویت وجود دارد 
که زیارت حرم های 
مطهر، رویدادهای 

مذهبی، محرم 
و رمضان تنها 

بخش های کوچکی 
از ظرفیت عظیم 

گردشگری 
معنویت یا 

گردشگری تعالی 
بخش است

مدیرکل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشــگری معتقد 
است: اگرچه تا به حال کمتر به »گردشگری معنویت« 
پرداخته ایم، اما این ظرفیت وجــود دارد تا ایران را به 

قطب »گردشگری محرم« تبدیل کنیم.

ایسنا
گزارش
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گردشگری
خبر
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دمنوش بهار نارنج برای زیبایی و سالمت
بهار نارنج در واقع شــکوفه های درخت نارنج است. دمنوش تهیه شده از شکوفه های 
درخت نارنج، طبیعت گرمی داشــته و تاثیر مثبتی بر سیستم عصبی دارد. همچنین 
مصرف آن برای از بین بردن استرس و اضطراب نیز بسیار مفید می باشد. عالوه براین، 
این دمنوش خوش طعم خواص شگفت انگیزی برای پوست و مو نیز دارد. در ادامه این 

مقاله با خواص بی نظیر دمنوش بهار نارنج آشنا خواهید شد.
خواص دمنوش بهار نارنج برای پوست

از عرق و دمنوش بهار نارنج می توان به عنوان یک تونر آرایشی بسیار عالی برای پوست 
های چرب استفاده کرد. همچنین برای نرم کردن و درخشان کردن پوست نیز بسیار 
موثر می باشد. مصرف این دمنوش سبب تحریک سلول های پوستی شده و سلول های 
مرده را از بین می برد. عالوه بر این، مصرف این نوشــیدنی و استفاده از عرق آن سبب 
سفتی پوست و کاهش چین و چروک های زیر چشم شده و بیماری های پوستی را از 

شما دور می کند.

خواص دمنوش بهار نارنج برای مو
آنتی اکسیدان های فراوان موجود باعث شده تا این نوشیدنی بتواند برای مراقبت از موها 
نیز مورد استفاده قرار بگیرد. دمنوش بهار نارنج باعث می شود تا موهایی تمیز، درخشان 
و شاداب داشته باشید. همچنین موهای شما را تا حد زیادی مقاوم کرده و از شکنندگی 

موها جلوگیری به عمل می آورد. عرق بهار نارنج نیز خاصیتی مشابه دمنوش آن دارد.
خواص دمنوش بهار نارنج برای آرامش اعصاب

یکی از ویژگی های این دمنوش معطر که اکثر افراد با آن آشنایی دارند، خاصیت آرامش 
بخش آن است. مصرف این دمنوش سبب کاهش استرس و اضطراب شده و آرامش را به 
زندگی شما بر می گرداند. پیشنهاد می کنیم برای داشتن یک خواب آرام و راحت، قبل 

از خواب یک فنجان از این دمنوش مفید میل کنید.
 خواص دمنوش بهار نارنج برای معده درد

درمان معده درد روش های مختلفی دارد. بسیاری از افراد برای درمان آن از قرص های 
معده استفاده می کنند. اما گاهی مصرف این قرص ها نه تنها معده درد را درمان نمی 

کند، بلکه بر درد آن نیز می افزاید. مصرف دمنوش 
بهار نارنج یکی از طبیعی ترین روش های ممکن 
برای درمان دردهای معده می باشد. مصرف این 
دمنوش و یا عرق آن، ناراحتــی های معده، گاز 
معده و ســوء هاضمه را در بزرگساالن و کودکان 

درمان می کند.
خواص دمنوش بهار نارنج برای سر درد

عوامــل مختلفی مثــل آلودگی هوا، وجــود نویزها و 
فرکانس ها و … باعث ایجاد سر درد می شوند. این بار اگر به 

هر دلیلی دچار سر درد شدید، به جای استفاده از قرص های شیمیایی که تاثیرات 
مخربی بر معده دارند، از دمنوش بهار نارنج استفاده کنید. مصرف این نوشیدنی خوش 
مزه انواع سر دردها، حتی سر دردهای عصبی و سر دردهای ناشی از بیماری میگرن را 

تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

چگونه گیاه پژمرده را 
سرزنده و شاداب کنیم؟

آیا گیاهــان می میرند؟پاســخ به این 
سؤال دشوار اســت زیرا گیاهان مانند 
انسان عالئم حیاتی مثل ضربان قلب 
یا تنفس ندارند کــه بتوانیم به راحتی 
مرگ یا زنده  بودن آنها را تشــخیص 
دهیم اما با اســتفاده از عالئم دیگری 
می توان به مرگ یا زنده  بودن گیاه پی 
برد. ســریع ترین راه چک کردن ساقه 
است. ساقه گیاه در صورت زنده بودن 
باید انعطاف پذیر، محکم و ســبز باشد 
بنابراین اگر ساقه گیاه شکننده باشد، 
گیاه مرده است. زنده کردن گیاه مرده 
تنها در صورتی امکان پذیر اســت که 

ریشه گیاه زنده باشد. 
برای احیای گیاه مرده چه باید کرد؟

۱- ساقه ها را تا جایی هرس کنید که به 
قسمت سبزی ساقه برسید.

۲- گیــاه را در جایی قــرار دهید که 
به اندازه کافی نور خورشــید دریافت 
کند اما در معرض مســتقیم و زیاد نور 

خورشید هم قرار نگیرد.
۳- فقط هنگامی به گیاه آب دهید که 

خاک آن خشک  شده باشد.
با انجام کارهای فوق گیاه باید در کمتر 
از ۳ الی 4 هفته شــروع به رشد کند و 
ساقه های سبزش را ببینید. اما اگر گیاه 
در این مدت  احیا نشد، به آن کود اضافه 
کنید. این کار می تواند بین چند هفته تا 
چند ماه طول بکشد و ممکن است گیاه 

زنده شود.

به اکسسوری لباس 
خود فکر کنید

گاهی مواقــع، تنها 
بــرای  کــه  کاری 
تبدیل یک اســتایل 
ســاده به اســتایل 
شیک و متفاوت باید 
انجام دهید، انتخاب چند اکسســوری 
رنگارنگ و براق اســت. اگر کمد لباس 
تان پر از لباس های رنگ خنثی است، 
تعدادی کیف و کفش رنگی به آن اضافه 
کنید. افــزودن کمی رنگ با اســتفاده 
از اکسســوری ها، روشی آســان برای 

خوشتیپ شدن شماست.
آنچه برای شــما مناســب است 
بپوشید، نه آنچه مد به شما می گوید

  اندام ما بــا یکدیگر متفاوت اســت و 
برخی از لباس هــا، ویژگی های خاص 

 اندام مــان را بــه بهترین نحو نشــان 
می دهند. هنگامی که دریافتید مناسب 
ترین لباس برای فرم بدن شــما کدام 
اســت، از آن به عنوان راهنمای خرید 
لباس های جدیدتان اســتفاده کنید. 
اما خود را به پیــروی از مدل های ران 
ِوی محدود نکنید. اگر لباسی برای شما 
مناسب باشد، بیشــتر در آن احساس 
خوشتیپ بودن و در عین حال، راحتی 
و اعتمــاد به نفس خواهید داشــت. اما 
اگر لباسی مد روز بخرید که برازنده ی 
شما نیســت، این حس به شما منتقل 

نخواهد شد.
هنگام خرید هوشیار باشید

مطمئنا چندین بار، هنــگام خرید در 
پشــت ویترین مغازه ها به لباسی نگاه 
کرده و گفته اید: » فوق العاده است، اما 
مناسب من نیســت«. اگر می خواهید 
استایل شــیک و جذابی داشته باشید، 
تا زمانی که لباسی را امتحان نکرده اید، 
آن را از لیست خرید خود خارج نکنید! 
حداقل تا اتاق پرو بروید و ارزیابی کنید 
که آیا برای شما مناسب است یا نه. اگر 
چیزهای جدید را امتحان نکنید، برای 
همیشــه به یک شــکل لباس خواهید 

پوشید.
پالتویی نخرید که استایل شیک 

تان را خراب کند
پالتوهای زمستانی باید کاربردی باشند، 
اما یــک پالتوی کاربردی لزوما ســاده 
نیســت. هنگام خرید پالتــو، عالوه بر 

گرمایش مناســب، به اســتایل آن هم 
توجه کنید. در غیــر اینصورت، لباس 
های زیبای خود را با یک پالتوی زشت 
پوشانده و استایل شیک خود را خراب 
می کنید. اگر می خواهید خوشــتیپ 
باشید، باید تمام جنبه های لباسی که 

می پوشید را در نظر بگیرید.
از رنگ ها هراسی نداشته باشید

 هنگامی که همه چیز در کمد لباس تان 
مشکی، قهوه ای یا بژ باشد، تصمیم برای 
انتخاب لباس، بسیار ساده تر خواهد بود. 
اما هنگامی که کمی رنگ به آن اضافه 
کنید، استایل تان متحول خواهد شد. 
بهترین راه برای شروع، این است که ابتدا 
لباس رنگ مورد عالقه تــان را انتخاب 
کنید و بعد آن را لباس های دیگر که در 
چرخه رنگ ، نزدیک به رنگ مورد عالقه 
شما هستند ترکیب کنید. اگر در مورد 
استفاده از رنگ خجالتی هستید ابتدا با 
وسایلی مانند کمربند و روسری شروع 
کنید؛ خودتان خواهید دید که چطور به 

آن عالقه مند می شوید.
همه لباس هــای قدیمی وینتیج 

نیستند
بسیاری از آیتم هایی که طراحان برای 
مدل های اســتریت استایل در نظر می 
گیرند، بر اســاس مد دهه های قبلی به 
وجود آمده اند. امــا در واقع، با آنچه در 
گذشته مورد اســتفاده قرار می گرفته، 
کمی تفاوت دارنــد. اگر جایی خواندید 
که مد دهه ی ۷۰ دوباره به روز شــده 

اســت به این معنا نیســت که در کمد 
لباس مادرتان جســت و جــو کنید و 
انتظار داشته باشید لباس های قدیمی 
او کارساز باشــد. اغلب این مد ها، تنها 
از مدهای گذشــته الهــام گرفته اند، و 
در حقیقت با نســخه اصلی تفاوت های 

فراوانی دارند.
فقط در صورتی لبــاس حراجی 
بخرید که آن را دوســت داشته 

باشید
لباس های حراجی همیشه در فروشگاه 
ها وجود دارند؛ اما این لبــاس ها را به 
خاطر این که دوست شان دارید بخرید، 
نه به خاطر این که ارزان هســتند. اگر 
پولتــان را نگه دارید، مطمئن باشــید 

لباسی که دوست دارید را چند روز بعد 
در حراجی پیدا خواهید کــرد. اگر هر 
لباســی که در حراج به چشم تان می 
خورد را بخرید احتماال تمام پول تان را 
صرف لباس هایی خواهید کرد که هرگز 

آن ها را نمی پوشید.
از یک خیــاط برای بهتر شــدن 

لباستان کمک بگیرید
اگر حتی یــک لباس معمولــی، کامال 
مناسب بدن شما باشــد پولی که برای 
آن پرداخت کرده اید هزاران بار ارزش 
بیشتری خواهد داشــت. اگر خودتان 
خیاطی بلد نیســتید یک خیاط خوب 
پیدا کنید تا این کار را برای شما انجام 
دهد. قیمت تمام شده یک لباس زیبا که 

خیاطتان، آن را فیت تن شما کرده باشد، 
بسیار کمتر از یک لباس دست دوز است 
که آن را مستقیما از فروشگاه می خرید.

استایل ویژه خود را بسازید
در نهایــت، چیزی که باعث می شــود 
استایل شــیک و خاصی داشته باشید، 
اعتماد به نفس شما است. لباس هایی 
بپوشــید که با آن ها راحت تــر بوده و 
احساس برتری می کنید. اگر خودتان 
احســاس خوبی نداشــته باشید، هیچ 
توصیه ای در حوزه فشــن، نمی تواند 
این حس را به شما القا کند. بنابراین اگر 
عالیق و سالیق خودتان را هنگام خرید 
در نظــر بگیرید، اســتایلتان هم عالی 

خواهد شد.

9 نکته برای داشتن ظاهری شیک و ارزان

 ابتدا لباس رنگ 
مورد عالقه تان را 

انتخاب کنید و بعد 
آن را لباس های 

دیگر که در چرخه 
رنگ ، نزدیک به 
رنگ مورد عالقه 

شما هستند ترکیب 
کنید.

هیچ کس خوشتیپ به دنیا نمی آید؛ خوشتیپ بودن 
 را باید آموخت، و این بدان معنی است که همه افراد، 
می توانند از فشــن برای زیبا و با استایل شدن بهره 
بگیرند. الزم نیست برای داشــتن استایل شیک و 
جذاب، مقادیر زیادی پول را برای خرید لباس و کفش 
دیزاینری هزینه کنید. تنها چیزی که برای خوشتیپ 
شدن نیاز دارید، اندکی اراده، کمی زمان برای استفاده 
بهتر از لباس هایی که دارید، و چند توصیه خوب در 
زمینه استایل است. به همین منظور، این مقاله را جمع 
آوری کرده ایم تا بدون خالی کردن حساب بانکی خود، 

استایل خود را زیباتر کنید.

چی بپوشیم؟
گزارش

ISFAHAN
N E W S

دکوراسیون
سبک زندگی

ISFAHAN
N E W S



Currency

USD 42000

46319

51415
42679

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,537.18 $

SudokuNO 305   Solution: NO 304

 Iran’s Embassy in London 
warned the International 
Maritime Organization 
(IMO), the United Nations’ 
shipping agency, about 
the US’ hazardous moves 
against an Iranian oil tanker 
that was recently released 
from Gibraltar despite 
Washington’s request to 
continue its detention.
In a tweet late on Wednesday, 
Iranian Ambassador to 
London Hamid Baeedinejad 
said the embassy has 

cautioned the IMO about the 
US violations of international 
maritime agreements.
“Our embassy in London 
warned the IMO and its 
members that the US has 
violated maritime treaties 
and endangered the 
international maritime 
safety and security by 
threatening the tanker 
carrying Iranian oil, its 
captain and crew, as well as 
countries that provide port 
services to it,” he stated.

US, China Agree 
to Restart Trade 
Talks Next 
Month
The US and China have 
agreed to resume face-
to-face negotiations in 
a bid to ease tensions in 
their rapidly escalating 
trade war, according 
to statements from 
both Washington and 
Beijing on Wednesday 
night.
The decision to 
press ahead with a 
new round of direct 
talks came after a 
call between Liu He, 
China’s vice-premier, 
and top US officials 
including Robert 
Lighthizer, the US trade 
representative, and 
Steven Mnuchin, the 
US Treasury secretary. 
“They agreed to 
hold meetings at the 
ministerial level in 
Washington in the 
coming weeks,” a USTR 
spokesperson said in a 
statement. “In advance 
of these discussions, 
deputy-level meetings 
will take place in mid-
September to lay the 
ground work for 
meaningful progress,” 
he added, The Financial 
Times reported.China’s 
commerce ministry 
was more specific with 
regard to the timing, 
saying that the visit 
to Washington by top 
Beijing officials was set 
for early October.
Stock markets in 
Asia welcomed 
the news. The CSI 
300 benchmark 
of Shanghai- and 
Shenzhen-listed stocks 
closed up 1 per cent and 
Japan’s Topix ended the 
day 1.8 per cent higher.
The resumption of 
direct talks — the first 
since negotiations in 
Shanghai in late July 
— will offer some 
modest hope that the 
US and China can avert 
a further deepening 
of their trade conflict, 
which has raged 
for a year and a half. 
However, few expect 
the two countries to 
move quickly back to 
the position they were 
in last April, when they 
were on the verge of a 
deal.
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Iran Warns UN Shipping Agency about US 
Moves against Oil Tanker

The FAO Food 
Price Index, 
which tracks 
m o n t h l y 
changes in the 
i n te r n a t i o n a l 
prices of 

commonly traded food 
commodities, averaged 
169.8 points in August 
2019, down 1.1 percent 
from July while still up 1.1 
percent from its August 
2018 level.
The FAO Cereal Price 
Index declined by 6.4 
percent from the previous 
month. Maize values 
turned sharply lower due 
to expectations of a much 
larger than previously 
anticipated harvest in the 
United States of America, 
the world's largest maize 
producer and exporter.
Wheat prices also 
remained under 
downward pressure, 
reflecting ample export 
availabilities, but those 
of rice edged up, due to 
seasonal effects as well as 
concerns over the impact 
of weather on crops in 
Thailand.
The FAO Sugar Price 
Index was down 4.0 
percent from July, due 
largely to the weakening 
of the Brazilian real, as 
well as prospects of larger 
shipments by India and 

Mexico.
By contrast, the FAO 
Vegetable Oil Index rose 
by 5.9 percent in August, 
hitting an 11-month 
high amid a rebound in 
global import demand 
for palm oil as well as 
unfavorable weather 
conditions in Indonesia's 
major growing regions. 
Soy oil prices also rose, 
driven in part by lower 
than anticipated crush 
volumes in North 
America.The August FAO 
Meat Price Index rose by 
0.5 percent, now up 12.3 
percent from its value at 
the beginning of the year. 
The FAO Dairy Price Index 
rose by 0.5 percent from 
its July level, reversing 
sharp falls registered in 
the previous two months, 
as price quotations rose 
for cheese, Skim Milk 
Powder and Whole Milk 
Powder.
FAO also released a 
new Cereal Supply and 
Demand Brief, raising 

its July forecast for 
global cereal output by 
22 million tons to 2 708 
million tons, 2.1 percent 
above the 2018 outturn.
The revisions mostly 
reflect improved 
expectations for US maize 
production. Meanwhile, 
FAO lowered its estimate 
for global wheat output 
in 2019 due to reduced 
crop productivity in the 
European Union and the 
Russian Federation, but 
it is still expected to be 
5.0 percent higher than 
in 2018.The forecast 
for worldwide rice 
production has been 
revised up from July to 
517 million tons, at par 
with last year's record 
level, driven by increases 
in China and the United 
States.
World cereal utilization 
for the year ahead is 
expected to hit a new 
record of 2 715 million 
ton, buoyed by rice 
consumption hitting 
an all-time high of 519 

million tons, translating 
into a 0.5 kilogram per 
capita increase from the 
previous year. Utilization 
forecasts for wheat, maize 
and barley were also 
raised.
The stronger harvest 
prospects point to world 
cereal stocks reaching 
847 million tons by the 
close of seasons in 2020, 
which, however, would 
remain around 16 million 
tons below their opening 
levels.
Maize inventories are 
expected to accumulate 
sharply in the United 
States, while China's 
wheat stocks are 
currently set to expand 
by 7.9 percent and reach 
an all-time high.
FAO left unchanged its 
forecast for world trade 
in cereals at nearly 415 
million ton, as expected 
increases in wheat and 
rice trade offset reduced 
trade prospects for maize 
and sorghum.

Shahid Rajaee Port exports 
15% more despite sanctions
 Non-oil exports from Shahid Rajaee Port, in 
southern Iran, has increased by 15% though the 
country is under harsh US sanctions.
To battle the US hostile economic policies, Iran 
is focusing on exporting services and non-oil 
products to gain the foreign currency needed 
for importing what it needs.According to the 
statistics, Shahid Rajaee Port has exported 16 
million tons of non-oil goods in the first five years 
the Iranian year (starting on March 21), which 
shows a 15% growth compared to the same 
period of the previous year.Shahid Rajaee Port has 
had trade with 80 big ports of the world. Shahid 
Rajaee Free Trade Zone is located in the canter 
of the south-north corridor, which connects the 
Indian Ocean and the Persian Gulf to the Caspian 
Sea and then to Saint Petersburg and northern 
Europe.The port is a strategic point and enjoys a 
unique stance because it has modern equipment, 
it close to Kish and Qeshm FTZs and ports of the 
Persian GulfAllah-Morad Afifipour, the director-
general of Ports and Maritime Department of 
Hormuzgan province, the total trade that has 
taken place in the port has been 34 million tons 
that shows a 7% growth compared to the same 
period of last year.Afifipour said that the weight 
of the loaded and unloaded goods was 23,442,765 
tons, which shows a 9% growth, and added 
that 10,790,358 tons of oil products were also 
exported from the port. The amount is 2.6% more 
than last year.
He also said that Shahid Rajaee Port has done 
1,574,711 tons of transshipping, a 17% growth, 
in the period.Afifipour added that 1,763 vessels 
have docked in the harbors of the port, which 
show a 7.8% increase.

Reform of Iran’s Economic 
Structure to Accelerate: 
Larijani
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani 
highlighted the importance of Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei’s order to reform the country’s 
economic structure and pledged that the reform’s 
process will accelerate in future.
Speaking to reporters after a trilateral meeting 
with President Hassan Rouhani and Judiciary 
Chief Hojatoleslam Seyed Ebrahim Raeisi in 
Tehran on Wednesday night, Larijani said the 
issue of economic reform was discussed during 
the meeting.The Leader of the Islamic Revolution 
has issued some instructions on this issue, he 
said, adding that, God willing, the reform will 
accelerate and its details will be discussed further 
in the upcoming meetings of the country’s three 
branches of power.“The reform of the country’s 
economic structure can have good effects on the 
internal atmosphere of the country,” Larijani went 
on to say.
The remarks came against the backdrop of 
increased tensions between Iran and the US 
with Washington imposing new economic 
sanctions against the Islamic Republic.
The US has ratcheted up pressure on 
Iran since last year after withdrawing from 
the 2015 nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).Since 
then, the administration of US President Donald 
Trump is trying to reduce Iran’s oil exports 
to “zero,” and has sent an aircraft carrier 
strike group, a bomber squad, an amphibious 
assault ship, and a Patriot missile battery to 
the Middle East to try to stack up pressure on  
Tehran.

Global food prices declined in August, 
driven by sharp falls in the prices of 
staple cereals and sugar, according to a 
report issued on Friday by the Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO).

FAO reports world food prices dip in 
August
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"these 
designations 
should serve as 
a warning to the 
international 
scientific 
community that 
collaborating 
with Iran’s 
space 
program could 
contribute to 
Tehran’s ability 
to develop a 
nuclear weapon 
delivery 
system.”
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Iranian Government's Tax Revenues Rise 45% to $4.6b
he growth in tax revenues is partly because of recovering overdue payments and putting in a great deal of efforts to fight tax 
evasion by tracking down bank transactions.ax revenues have risen by 45% in the first five months of the current fiscal year 
(started March 21) compared with the same period of last year, according to the director of Iranian National Tax Administration.
Omid Ali Parsa also announced that tax revenues during the period reached 530 trillion rials ($4.64 billion), which show that 
89% of the target set by the budget have been met in the five months, Tasnim News Agency reported.
“The growth in tax revenues is partly because of recovering overdue payments and putting in a great deal of efforts to fight tax 
evasion by tracking down bank transactions,” he said.



Iran, Indonesia Share Views on 
Palestine: Zarif
Iran and Indonesia hold common views on the issue 
of Palestine, Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif said in Jakarta.
Speaking to reporters after a meeting with his 
Indonesian counterpart Retno Lestari Priansari 
Marsudi on Friday morning, Zarif said Tehran and 
Jakarta have common views about the issue of 
Palestine.
“Al-Quds (Jerusalem) is the first Qibla for the world 
Muslims, and the two countries (Iran and Indonesia) 
pursue common goals in this regard,” the top Iranian 
diplomat added.
He also pointed to the collective efforts for regional 
security, noting, “The regional countries have 
ensured security of the Persian Gulf region for 
centuries, and also today, the Persian Gulf’s security 
would not be achieved without cooperation and 
interaction among the regional countries.”
In remarks in 2016, Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei underlined that 
security of the Persian Gulf region comes within 
the purview of the regional countries alone, and 
dismissed the US claim of seeking security in the 
region.
“The Persian Gulf security relates to the countries of 
the region which have common interests, and not to 
the US. So, security of the Persian Gulf region should 
be provided by the countries of this region itself,” the 
Leader said.

Zimbabwean Leader Robert 
Mugabe Dies at 95
Zimbabwe's first post-independence leader Robert 
Mugabe died aged 95.
Robert Mugabe, the Zimbabwean president who rose 
to power as a champion of anti-colonial struggle but 
during 37 years of authoritarian rule presided over 
the impoverishment and degradation of one of sub-
Saharan Africa’s most promising countries, has died at 
95, WashingtonPost reported.
His death was announced on Twitter on Friday by 
Zimbabwe’s current leader, Emmerson Mnangagwa.
“Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist 
who dedicated his life to the emancipation and 
empowerment of his people. His contribution to 
the history of our nation and continent will never 
be forgotten. May his soul rest in eternal peace,” 
Mnangagwa wrote.
The cause of death wasn’t immediately made public. 
Mugabe, who had displayed physical decline over 
recent years, had been receiving hospital treatment 
in Singapore since April, Mnangagwa said earlier this 
week.
Mugabe was forced to resign as Zimbabwe’s leader 
days after the army staged a coup in November 2017. 
At the time, he was world’s oldest head of state and one 
of Africa’s longest-serving leaders.
Mnangagwa, the current leader, is a wily and resilient 
veteran of Zimbabwe’s independence war and a 
former head of the feared internal security service. 
Mnangagwa, nicknamed “The Crocodile” for his quick-
to-strike survival skills, was favored by the military to 
succeed Mugabe.

Details of Iran’s Letter to Mogherini on 
JCPOA Released

In a statement on Thursday, 
Iran’s Foreign Ministry 
Spokesman Abbas 
Mousavi provided details 
of a letter that Zarif has 
sent to Mogherini on 
September 5 to inform the 

High Representative of the European 
Union for Foreign Affairs and Security 
Policy about Tehran’s third step to 
reduce commitments to the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
In the letter, Foreign Minister Zarif made 
it clear that the Islamic Republic of Iran 
has suspended all of its commitments 
regarding the nuclear research and 
development under the JCPOA as of 
Thursday, because of the consequences 
of the US withdrawal from the JCPOA, the 
re-imposition of US sanctions on Iran, 
and the failure of the three EU parties 
to fulfill their commitments stipulated 
by the JCPOA and by the JCPOA Joint 
Commission’s statements, Mousavi 
added.
“The letter has emphasized that the 
measure (third step) is being taken 
in complete accordance with Iran’s 
rights under the JCPOA, particularly 

with its Article 36, and in response to 
the widespread and constant violation 
of the JCPOA over the past 16 months. 
The technical and operational details 
of suspension of Iran’s commitments 
regarding nuclear research and 
development will be reported to the 
International Atomic Energy Agency 
subsequently,” the spokesman noted.
The letter has made it clear at the end that 
Iran is ready to continue negotiations 
with the remaining parties to the JCPOA 
in order to prove its goodwill, and that 
Tehran will resume honoring the JCPOA 
in full if the other parties fulfill theirs 
completely as well, Mousavi concluded.
Tehran has scaled back its nuclear 
commitments twice in compliance with 
articles 26 and 36 of the 2015 deal, after 
the US scrapped the agreement in May 
2018 and the European parties (the UK, 
France, and Germany) failed to ensure 

Iran’s economic interests.
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, 
US, Britain, France, and Germany) on July 
14, 2015, reached a conclusion over the 
text of the JCPOA.
The accord took effect in January 2016 
and was supposed to terminate all 
nuclear-related sanctions against Iran 
all at once, but its implementation was 
hampered by the US policies and its 
eventual withdrawal from the deal.
On May 8, 2018, US President Donald 
Trump pulled his country out of the 
nuclear accord.
Following the US withdrawal, Iran and 
the remaining parties launched talks to 
save the deal.
However, the EU’s failure to ensure Iran’s 
economic interests forced Tehran to 
stop honoring certain commitments, 
including an unlimited rise in the 
stockpile of enriched uranium.

 The details of a letter that Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif has sent to EU Foreign Policy 
Chief Federica Mogherini about Tehran’s new step 
in reducing commitments to the 2015 nuclear deal 
have been released.
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Pakistan Ambassador hopes Iran as 
a mediator to resolve Kashmir issue
Pakistan Ambassador to Tehran Riffat Masood hopes that Iran 
as a mediator will resolve recent Kashmir conflict.
She said in an exclusive interview with ILNA news agency 
correspondent that during a recent visit by our Foreign Minister 
(Mahmood Qureshi) to Tehran, Mr. Zarif was asked to speak 
with India; we hoped Iran would be able to solve this issue as 
a mediator.“As I know, Mr. Zarif contacted Ms. Sushma Swaraj, 
the former Indian Foreign Minister, but unfortunately Delhi did 
not accept it.”
“In the past, countries like China and the United States wanted 

to mediate but it didn't work out. I think India has just started 
this project but Pakistan will not be only observer,” Masood 
confirmed.
Pakistan’s diplomat said “We want to resolve the Kashmir crisis 
peacefully. So we are seeking political solution, but if India goes 
to arms, we will respond.”
She refers to India and Israel relations and added that Israel 
not only supplies Indian weapons and has close economic ties 
with Delhi, but Narendra Modi's friendship with Benjamin 
Netanyahu is deep and close so the traces of Israel in the 
Kashmir issue are quite evident.Answering to question about 
Turkey and Iran’s role in this conflict, she added that I thank 
both countries for accompanying Pakistan. We have more hope 

in Iran than Turkey, because we 
have a common border with 
Iran and hope that India's 
good relations with Iran can 
help us.
Pakistan Ambassador 
refers to U.S peace talks 
with Taliban and said that the 
important thing was that the 
United States understood that they 
had to negotiate with the Taliban. Our 
suggestion to the United States is to negotiate with Iran, 
just as they did with us about Afghanistan pace talk.

Iran and the 
Group 1+5 
(Russia, China, 
US, Britain, 
France, and 
Germany) on July 
2015 ,14, reached 
a conclusion over 
the text of the 
JCPOA.
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 MP says Iran may reconsider 
coop. with IAEA in next step of 
cutting JCPOA commitments
Pointing to the possible scenario of next step of Iran’s cutting 
of its JCPOA commitments Chairman of Iranian Parliament’s 
National Security and Foreign Policy Commission says 
Islamic Republic of Iran should reconsider its cooperation 
with the International Atomic Energy Agency (IAEA).
Chairman of Iranian Parliament’s National Security and 
Foreign Policy Commission, Mojtaba Zonnour said on Friday 
that financial proposals put forward by European countries 
involved in Iran’s nuclear deal (known as JCPOA) could not 
meet Iran’s demands, emphasizing that European countries 
should live up to their commitments as soon as possible.He 

pointed to the possible scenario of fourth step of Iran’s cutting 
of its JCPOA commitments and added, Islamic Republic of 
Iran should reconsider its cooperation with the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) and reduce cooperation with 
it.European countries have no determination to fulfill their 
commitments within the framework of Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), he said, adding, “European countries 
involved in Iran’s nuclear talks have to pay whatever they 
want to do in this field but the most important issue is this 
that they do not want to pay the cost.”He further noted 
that Islamic Republic of Iran should take the third step 
of cutting its commitments firmly.The decision to scale 
down commitments to the JCPOA came a  year after the US’ 
unilateral withdrawal from the JCPOA and the European 
sides’ lack of practical measures to safeguard Iran’s 
economic interests in the face of US sanctions.Tehran says its 

countermeasures 
fit within its rights under paragraphs 

26 and 36 of the nuclear deal, and that it will reverse the 
measures once its demands are met.
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US sanctions 
will have 
adverse effect 
on its own 
economy
Foreign Minister 
M o h a m m a d -
Javad Zarif said on 
Wednesday that the 
US is now excessively 
employs its economic 
power to tighten 
sanctions but this will 
backfire and cripple its 
own economy.
The Americans are 
addicted to sanctions. 
They have no effects 
and little by little the 
world will start to 
ridicule Washington 
for that, Zarif told 
reporters about US 
new sanctions on  
Iranian Space Agency, 
after his meeting 
with his Bangladeshi 
counterpart AK Abdul 
Momen.
Zarif said the US has 
sanctioned every state 
and government, and 
the only country the 
US has not sanctioned 
is the US.
Regarding the recent 
visit of his deputy 
Abbas Araghchi's to 
France, he said that 
negotiations were 
because the Europeans 
were not able to keep 
committed to their 
own commitments 
stipulated in the deal. 
However, Iran has 
economic ties with 
Russia and China 
which were a bit 
affected by "the US 
illegal sanctions" but 
will continue. 
Commenting on the 
two phases of reducing 
commitments, he said 
that as repeatedly 
stated Iran takes 
such actions in 
the framework of 
Article 36 of the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA). 
He said Iran is taking 
c o m p e n s a t o r y 
measures against 
European Union as 
they ignore observing 
their commitments, 
adding that Iran has 
announced that in the 
period of scaling down 
commitments, it will 
continue negotiations.
The measures are 
taken for protecting 
the deal in order to 
maintain its balance, 
Zarif said.Iran is ready 
to reverse its measures 
and return to full 
compliance with the 
deal if the other party to 
stay on the right track, 
he added.
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IRGC Chief Refutes 
Talks with US
 Commander of the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) Major General Hossein 
Salami warned against the US plot for direct 
talks with Iran, stressing that the Islamic
In an address to a gathering of IRGC 
personnel in Iran’s southern port city of 
Bushehr on Friday, Major General Salami 
said the US government seeks to regain its 
lost honor through talks with the Iranian 
officials.

Highlighting Iran’s awareness of the 
“enemy’s dreams”, the general emphasized 
that none of the Iranians would enter talks 
with the US, because everybody knows that 
negotiation is part of a game that helps the 
enemy achieve its objectives.
“The US president’s dream is to hold talks 
with an Iranian official for a couple of 
minutes,” the general added.
He also praised the Islamic Republic’s 
success in foiling the enemy’s plots over the 
past 40 years, saying Iran has become the 
“slaughterhouse of the enemy’s economic 

terrorism”.
Back in June, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
categorically rejected the possibility of 
talks between Iran and the US, saying the 
US president does not merit a response or 
exchange of messages.
Earlier in May, Iranian President Hassan 
Rouhani had also dismissed the idea of 
direct negotiations with the US under the 
current circumstances, stressing the need 
for resistance against an ongoing economic 
war waged by Washington.

Real Admiral Sayyari:
Downing of US drone 
shows Iran’s thorough 
monitoring of its 
airspace
 Deputy Coordinator of the Iranian Army Rear 
Admiral Habibollah Sayyari said on Friday 
that Iran’s downing of US intruding drone 

showed that country’s airspaces are fully 
monitored with high precision.He pointed 
to the high capability of Iran’s air defense 
system in downing of US intruding drone 
and added, “this move showed that how 
country’s sky is being monitored accurately 
and sensitively.”Regarding the current status 
of Iran in terms of air defense in the region and 
world, Sayyari said, “Islamic Republic of Iran 
has the highest level of air defense system 
in the West Asian region and managed to 

introduce itself as a top powerhouse in this 
across the globe.”Elsewhere in his remarks, 
he pointed to the newly-unveiled Bavar-37 
advanced homegrown missile defense 
system and added, “Bavar-37 is a long-range 
missile defense system which is similar to 
its foreign samples.”He reiterated, “under 
the auspices of the Islamic Revolution, the 
country has gained salient achievements 
in the field of advanced and sophisticated 
missile systems.”



CBI governor:
Month-long pressures of sanction devisers ‘broken’
 Governor of the Central Bank of Iran (CBI) Abdolnaser Hemmati said that 
month-long pressures imposed by sanction-devising countries against Iran 
were now broken.
Central Bank of Iran (CBI) will support economic activists and entrepreneurs, 
he noted.
With cooperation between CBI, producers and businesses, month-long pressures 
by sanction-devising countries on Iran were broken, and there is relative stability 
in Iran’s economic sector, he added.Hemmati made the remarks in a meeting held in Kerman province 
on Thursday and added, “we believe that the private sector can play an important role in economic 
prosperity of the country.”

The Interior Minister 
Abdolreza Rahmani 
Fazli said the Khosravi 
border crossing in 
Kermanshah province 
on the shared border 
with Iraq will reopen 
tomorrow to facilitate 
travel across the border 
for Arbaeen pilgrims.
Speaking to reporters 
in northern city of 
Qazvin on Thursday, 
the Iranian interior 
minister Abdolreza 
Rahmani Fazli said 
that in coordination 
with Iraqi authorities, 
the Khosravi border 
crossing on the western 
shared borders with 
Iraq will be reopened 
tomorrow to facilitate 
crossing for Arbaeen 
pilgrims during 
Arbaeen precessions.
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In his letter sent to Mogherini, Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
announced that Islamic Republic of Iran 
will halt all its commitments stipulated 
in the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) in the field of nuclear research 
and development (R&D) as of Fri. Sept. 6.
In this regard, Iranian Foreign Minister 
Zarif sent a letter to EU Foreign Policy 
Chief Mogherini on Sept. 5 and declared, 
“due to the consequences as a result of 
US pullout from JCPOA, reimposition 
of US sanctions against the Islamic 
Republic of Iran and inability of three 
European countries to live up to their 
commitments within the framework 
of JCPOA and in joint commission 
statements, Islamic Republic of Iran will 
halt all its commitments stipulated in 
JCPOA in the field of nuclear research and 

development (R&D) as of Sept. 6.
In this letter, it is emphasized that this 
move has been taken exactly in line with 
Iran’s rights under Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) especially 
according to the Paragraph 36 of the deal 
and in response to the widespread and 
consecutive violation of JCPOA within 
the past 16 months.He went on to say 
that technical and operational details of 
halting Iran’s commitments in the field of 
nuclear research and development will 
be announced to the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) subsequently.
At the end of the letter addressed 
to EU foreign policy chief, it has been 
emphasized that Islamic Republic of 
Iran is ready to continue negotiations 
with the  remaining parties in JCPOA at 
all levels in order to show its goodwill, 
stipulating that if the other sides 
involved in Iran’s nuclear deal live up to 
their commitments, Islamic Republic 
of Iran will return to JCPOA to fully 
implementation of its commitments, 
Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Mousavi added.

A recent Windows 10 update is to blame, 
specifically KB5412941, which Microsoft 
pushed out to PCs on Friday, August 30. 
Somewhat ironically, the update was 
supposed to fix a Visual Basic issue 
introduced by a previous update. Now a 
fix is needed for the fix that was supposed 
to fix a previous fix, PCWorld reported.
A “small number of users” have seen a 
spike in CPU consumption after installing 
the latest update to the Windows 10 May 
2019 Update, or KB4512941, Microsoft 
reported. Fortunately, the CPU spikes only 
occur under a limited set of conditions.
Actually, users may see two things that are 
out of the norm. Specifically, they “may 
not receive results when using Windows 
Desktop Search and may see high CPU 

usage from SearchUI.exe when searching 
after installing KB4512941,” Microsoft 
said. “This issue is only encountered 
on devices in which searching the web 
from Windows Desktop Search has been 
disabled.”
Turning off Windows Search’s ability 
to search the web used to be a lot easier 
than it is now; in previous versions 
of Windows, it was enough to simply 
click the Settings gear under Windows 
Search, or use the built-in menu system. 
Presumably, the “small group” of 
Windows users turned off web search 
some time ago, and their preferences 
carried over. You can still turn off 
Windows Search’s ability to search the 
web, but it appears to require using 
Windows’ group policy editor to do so.
Unfortunately, that’s small consolation to 
those who have already made the shift, as 
new patch development appears to have 
missed the first Patch Tuesday window. 
Microsoft doesn’t offer any workarounds 
to solve the situation right now. If you do 
have the issue, a fix is coming, but you’ll 
have to wait.

Spox announces details of Zarif’s letter to EU 
foreign policy chief on ‘Iran’s 3rd step’

Fix On the Way for ‘High CPU Usage Bug’ 
Caused By Recent Windows 10 Update

Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyyed Abbas Mousavi 
on Fri. announced the details of Foreign Minister Zarif ’s 
letter sent to EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini.

Microsoft acknowledged users’ reports who say their PCs 
are exhibiting CPU spikes when using Windows Desktop 
Search and promised a fix for the issue that should be 
available in mid-September.

“This issue 
is only 
encountered 
on devices in 
which searching 
the web from 
Windows 
Desktop Search 
has been 
disabled.”

“due to the 
consequences 
as a result of US 
pullout from JCPOA, 
reimposition 
of US sanctions 
against the Islamic 
Republic of Iran and 
inability of three 
European countries 
to live up to their 
commitments 
within the 
framework of 
JCPOA and in 
joint commission 
statements

FM Zarif:
PG security to 
be provided by 
cooperation of 
regional countries
 Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
said that security of the 
Persian Gulf (PG) will be 
provided by the cooperation 
and interaction of regional 
countries.
He made the remarks after 
his meeting with Indonesian 
Foreign Minister Retno 
Marsudi in Jakarta on Fri. 
and added, “it is for centuries 
that regional countries have 

provided the security of the 
Persian Gulf. Today, security 
of the Persian Gulf cannot 
be achieved without the 
cooperation and interaction 
of regional countries.”
He also pointed to the joint 
attitudes between Islamic 
Republic of Iran and Indonesia 
about Palestine and added, 
“Al-Quds (Jerusalem) is the 
first Qibla of world Muslims 
and the two countries of Iran 
and Indonesia pursue joint 
objectives in this field.”
In continuation of his Asian 
tour, Iranian Foreign Minister 
Zarif met and held talks with 
his Indonesian counterpart 

on Friday. In this meeting, 
the two sides emphasized on 
broadening and deepening 
bilateral relations.
Supporting the increase of 
political talks and mutual 
cooperation with regard to 
the important issues in the 
Islamic world especially 
Palestine and continuation 
of consultations with regards 
to the significant issues in 
the region and also in Islamic 
Cooperation Organization 
(IOC) as well as other 
international assemblies 
were also discussed between 
Iranian and Indonesian 
foreign ministers.

EU reacts to Tehran’s 
recently-announced 
step regarding JCPOA
The European Union Thu. 
called on Iran to reverse its 
third step to further scale down 
commitments under the nuclear 
deal or Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).
Last night, President Hassan 
Rouhani announced that Iran 
will take the third step towards 
diminishing its JCPOA-related 
commitments on Friday, as the 
European sides to the deal failed 
to live up to their commitments 
in the two-month deadline they 
had been given.
“These activities we consider 

inconsistent with the JCPOA,” 
the European Commission 
spokesman Carlos Martin Ruiz 
de Gordejuela said in a media 
briefing in Brussels today, 
according to AFP.
In the face of lack of action 
by the other parties to 
safeguard Iran's legitimate 
rights stipulated in the deal, 
on May 8, the anniversary of 
the US withdrawal from the 
nuclear deal (JCPOA), Iran 
announced that it was partially 
discontinuing its obligations 
under the JCPOA and urged 
nuclear deal remaining 
signatories – China, France, 
Germany, Russia and the United 
Kingdom – to shield Tehran 

from Washington's sanctions. 
Tehran says its 
countermeasures fit within its 
rights under paragraphs 26 and 
36 of the nuclear deal, and that it 
will reverse the measures once 
its demands are met.
As a first step, Iran increased its 
enriched uranium stockpile to 
a level above the 300 kilograms 
set by the JCPOA. In the second 
step, Tehran began enriching 
uranium to purity rates beyond 
the JCPOA-limit of 3.76 percent.
The Iranian President said on 
Wednesday that the country 
will expand its nuclear research 
and development as the third 
step to scale back on its JCPOA 
obligations.



طرح تغییر مرز استان با هدف تقسیم آب به نفع چهارمحال و بختیاری است
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: هدف از تغییر مرز استان اصفهان شاید به این دلیل 
است که می خواهند موضوع تقسیم آب را به نفع چهارمحال تغییر دهند که این امر ممکن است تبعات غیرقابل 
کنترلی داشته باشد. محمدجواد ابطحی در خصوص نامه نمایندگان استان اصفهان به وزیر کشور در خصوص 
تغییر خطوط مرزی استان اصفهان، اظهار کرد: تا کنون دو مرتبه مرز استان اصفهان با چهارمحال و بختیاری تغییر 

پیدا کرده و در هر دو تغییر زمین ها و روستاهای متعددی از استان اصفهان، ضمیمه چهارمحال و بختیاری شده 
است. این تغییری که اکنون می خواهند انجام دهند تغییر سوم است که قصد دارند خط القعر زاینده رود را به عنوان 

مرز قرار دهند که همین امر موجب می شود روستاهایی از اصفهان به چهارمحال و بختیاری اضافه شود. وی افزود: هدف از 
تغییر مرز استان اصفهان شاید به این دلیل است که می خواهند موضوع تقسیم آب را به نفع چهارمحال تغییر دهند. زمانی که آقای 

صولت مرتضوی – معاون امنیتی وزیر کشور وقت بود، یک مصوبه ای را در همین خصوص در وزارت کشور داشتند و خواسته بودند که آن 
را به تصویب هیئت دولت هم برسانند که تا حاال محقق نشده است. نماینده مردم خمینی شهر گفت: همان مصوبه را هم اکنون دنبالش هستند که 
در هیئت دولت مطرح کنند که نمایندگان استان در این خصوص هشدارهای الزم را داده اند و هم اکنون هم مدعی هستیم که تصمیمات شورای 

عالی آب با وجودی که زیاد هم به نفع اصفهان نبود اجرا نمی شود.

اصفهانی ها ۱۶ هزار باب خانه در سرپل ذهاب ساختند
 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ماموریت این استان در ستاد معین بازسازی سرپل ذهاب 
کرمانشاه برای بازسازی خانه های تخریب شده بر اثر زلزله سال ۹۶ با تعمیر و احداث حدود ۱۶ هزار واحد 
مسکونی پایان یافت. زمین لرزه ای با قدرت ۷.۳ درجه در مقیاس درونی زمین)ریشتر( آبان ۹۶، استان های 
کرمانشاه و ایالم و بخش های گسترده ای از غرب و شمال غرب کشور را لرزاند که در پی آن آسیب زیادی به 

مناطق مسکونی  این استان ها وارد شد و بیش از ۴۰۰ تَن کشته و حدود ۱۰ هزار تَن مصدوم شدند. 
منصور شیشه  فروش افزود: استان اصفهان مسئولیت ستاد معین بازسازی در شهر سرپل ذهاب از توابع استان 
کرمانشاه پس از زلزله سال ۹۶ را به عهده داشت و توانست در کوتاه ترین زمان ممکن، تعهدات خود را انجام دهد.

وی از جمله تعهدات بنیاد مسکن اصفهان در این ستاد را تعمیر و بازسازی ۱۲ هزار و ۹۵ واحد مسکونی اعالم و خاطرنشان 
کرد: همچنین این استان متعهد به احداث سه هزار و ۵۴۱ واحد مسکونی بود که ۲ هزار و ۷۲۱ واحد در مرحله پایانی و سفت کاری و ۸۲۰ واحد در 
مرحله اجرای سقف و نازک کاری قرار دارند که در مرحله بعدی به ستاد معین کرمانشاه واگذار شد. شیشه فروش با بیان اینکه اصفهان نقش موثری 
در ستاد معین بازسازی سرپل ذهاب و آواربرداری، اسکان موقت و هماهنگی امور مربوط به بازسازی خانه ها داشت، اظهار داشت: اعتبارات مالی 

مورد نیاز تعمیر و احداث واحدهای مسکونی از طریق تسهیالت بانکی یا بالعوض دولت و کمک خیران تامین شد.
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به گفته مدیرعامل 
صندوق بین المللی 
پول، فن آوری های 
جدید مالی همچون 
ارزهای دیجیتال و 

فناوری بالک چین، 
در حال »تکان دادن« 

سیستم بانکداری 
جهان هستند و برای 
حفظ ثبات و پایداری 

باید تحت نظارت 
دولت ها قرار بگیرند
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یارانه نقدی چه کسانی 
از مهر ۹۸ قطع می شود؟

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت:در آیین نامه اجرایی ســقف 
درآمدی معینی برای حذف یارانه 
وجود ندارد و نشــان تمکن در سه 
دهک باال میزان مصرف خانوارها 
است، آن دســته از خانواده ها که 
میزان مصرف شــان از حد معین 
باالتر است مشــمول حذف یارانه 

می شوند.
محمد شــریعتمداری در حاشیه 
جلســه هیــات دولــت در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به پرسشی 
درباره شناسایی و حذف یارانه سه 
دهک باالی درآمــدی، گفت: در 
قانون بودجه امسال دولت مکلف 
به حذف یارانه سه دهک باالتر شده 
است یعنی افراد با درآمدهای باال که 
نیاز به دریافت یارانه ندارند، حذف 
شوند. برای تحقق این هدف آیین 
نامه اجرایی پیش بینی شده بود که 
به هیات دولت ارائه و تصویب شد و 
مقرر شد وزارتخانه های تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، کشور و ارتباطات و 
فناوری اطالعات و سازمان برنامه و 
بودجه مسئول شناسایی دهک های 
باال شوند و این اقدام از پایان شهریور 

انجام شود.
وی تاکید کرد: دولت حساســیت 
جدی دارد که با توجه به شــرایط 
اقتصــادی و فشــارهایی کــه به 
طور طبیعی در اقشــار متوسط و 
پایین جامعه اســت، ضریب خطا 
در انتخــاب افرادی که مشــمول 
دریافت یارانه نیســتند به حداقل 
ممکن کاهش یابد و به هیچ وجه 
فشاری از این محل به طبقه متوسط 
و پایین وارد نشود. در همین راستا 
تالش می کنیم با استفاده از توانایی 
استانداران، فرمانداران و بخشداران 
و بانک هــای اطالعاتی به گونه ای 
عمل شود تا در حد ممکن به تکلیف 
قانونی عمل کنیم و فشاری به این 

افراد وارد نشود.
وزیر کار ادامــه داد: در آیین نامه 
اجرایی سقف درآمدی معینی برای 
حذف یارانه وجود ندارد و نشــان 
تمکن در ســه دهک بــاال میزان 
مصرف خانوارها است، آن دسته از 
خانواده ها که میزان مصرف شان 
از حد معین باالتر اســت مشمول 
حذف یارانه می شوند. این کار باید با 
احتیاط کامل انجام شود تا به مردم 

فشاری وارد نشود.
شــریعتمداری همچنیــن در 
پاسخ به پرسشــی درباره هم شأن 
سازی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی گفــت: در همه صندوق 
های بازنشســتگی بحث همسان 
ســازی بطور جدی مــورد توجه 
است و در هیچ کدام از صندوق ها 
همسان سازی بطور  متوازن صورت 

نگرفته است.
وی خاطر نشــان کرد: برای انجام 
این کار در صندوق بازنشســتگی 
کشوری نیازمند ۱۵ هزار میلیارد 
تومان منابع بودیم که از این میزان 
در بودجــه ۹۸ از اعتبار ۴۷۰ هزار 
میلیــارد تومان مصــوب بودجه، 
فقط سه هزار میلیارد تومان برای 
همسان سازی اختصاص یافته بود 
که با کاهش میزان بودجه به عدد 
۳۸۰ هزار میلیارد تومان، طبیعتاً 
این اعتبار کمتر خواهــد بود و به 
طور متوسط بیشــتر از ۱۸ درصد 
نتوانستیم به همسان سازی حقوق 

اقدام کنیم.
وزیــر کار تصریــح کــرد: حق با 
بازنشســتگان کشور اســت و امر 
همسان سازی الزم و ضروری است. 
و دولت مکلف به انجام آن اســت؛ 
طبیعتاً به محض اینکــه توانایی 
پرداخت این اعتبار وجود داشــته 
باشد، ما نســبت به این موضوع با 

جدیت کامل عمل خواهیم کرد.
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بر همین اســاس است 
که یکــی از مهمترین 
اتفاقات چند سال اخیر 
را بــه جــرأت می توان 
و  بالکچیــن  ظهــور 
محصــول پُرطرفدار و 
محبوب ایــن فناوری 
یعنی کریپتو کارنسی ها یا ارز رمزها 
دانست؛ اما سیاست دولت ها در قبال 

این پدیده جدید چیست؟
در این میان، از آنجایی که مهمترین 
ویژگی ارزهای رمزنگاری شــده غیر 
متمرکز بــودن، عدم کنتــرل آن ها 
توســط یک دولت خاص و ناشناس 
بودن مالک اســت؛ اکثر دولت ها این 
نوع از ارزها را عامــل ایجاد بی ثباتی 
نظام پولی و افزایش دهنده جرایمی 
مانند قاچاق مواد مخدر و پولشــویی 
می داننــد؛ زیرا بر اســاس تازه ترین 
گزارش های منتشر شــده، بیش از 
۷۰۰۰ مورد پول شویی با استفاده از 
ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در 
دنیا در سال ۲۰۱۸ به ثبت رسیده که 
تنها ۱۰۰۰ مورد آن در کشــور ژاپن 
بوده و این رقم به نسبت سال گذشته 

در این کشور ۱۱ برابر شده است.
همچنین اســتقبال بی نظیر کاربران 
جهانــی از ارزهای رمــز پایه فرصت 
خوبی را بــرای هکرهــا و مجرمان 
سایبری فراهم آورده است تا بتوانند 
با هک حســاب های کاربــری آنها و 
نفوذ به پلتفــرم صرافی های ارزهای 
دیجیتالی، از طریق حمالت سایبری 
گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت 
 Mt. ببرند که هک گسترده ۵ صرافی
Gox ژاپن، بیــت فلور، پولونیکس، 
بیت اســتمپ و بیتفینکس در تاریخ 
ارزها رمز نگاری شــده کــه منجربه 

تعطیلی این مراکز شــد؛ بیانگر این 
امر است.

تنظیم مقــررات بــرای رمزارزها با 
توجه به مسائلی که گفته شده یکی 
از بزرگ ترین مسائل قانون گذارها در 
سال ۲۰۱۸ میالدی است و کشورهای 
بسیاری به دنبال انتشار دستورالعملی 
برای مسائل نظارتی و قانونی در انجام 
معامالت با این نوع ارزها هســتند و 
مقامات برخی کشــورها نیز به دلیل 
عدم وضع قوانین مجبور به ممنوعیت 
معامله با ارز رمزها یا استفاده از آنها 
را برای مقاصد غیرقانونی شده و یا از 
روش های احراز هویت ســختگیرانه 
و مالیات بــر دارایی بــرای مهار آن، 
اســتفاده کرده اند. برخی کشورهای 
دیگر نیز ریســک خروج ســرمایه را 
پذیرفته، اجازه داده اند تا کسب وکارها 
قبل از وضع قانون، فعالیت کنند که 

این روند در ادامه بررسی می شود.

  وضعیت کشورها در خصوص ارز 
رمزها

برخی از کشورها مانند چین، روسیه، 
ویتنــام، بولیوی، کلمبیــا و اکوادور 
معامله و اســتخراج ارز دیجیتال به 
دلیل تسهیل کارهای خالفی همچون 
پول شــویی، فرار مالیاتی و فســاد 
اقتصادی را ممنوع اعــالم کرده اند. 
عالوه براین در کشورهایی دیگر مانند 
آمریکا، کانادا، اســترالیا، ســوئیس، 
فنالنــد، بلژیک، قبــرس، انگلیس، 
بلغارستان، ســنگاپور، روسیه ژاپن، 
کره جنوبی و آلمان اجازه استفاده از 
ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین 
را به شهروندان خود داده اند؛ به این 
معنا که ارزهای دیجیتالی به عنوان 
ابزارهای مالی به رســمیت شناخته 
شده اند و شهروندان کشورهای مزبور 
اجازه دارند برای خریــد انواع کاال یا 

خدمات از این ارزها استفاده کنند.
ایاالت متحده آمریکا در مورد قوانین 
و مقررات رمزارزها کمی ســخت گیر 
است و بستگی به هر ایالت دارد، یعنی 
در بعضی ایالت ها مبادالت رمزارزها 
مجاز اســت درحالی که سایرین آن 
را ممنوع کرده اند. ســازمان بورس 
و اوراق بهادار، ســکه های دیجیتال 
را به عنوان اوراق بهادار به رســمیت 
می شناســد و مقررات دشواری برای 
عرضه اولیه ســکه ها در نظر گرفته 

است. کمیته بازرگانی معامالت آتی 
کاال نسبت به رمزارزها کمی مالیم تر 
است و انجام معامالت باهمه مشتقات 
رمزارزها را مجاز اعالم کرده که موجب 
پذیرش مردم و افزایــش قیمت آنها 
شده است؛ درصورتی که خزانه داری 
اشــتیاق چندانی ندارد و برای ایجاد 
مسائل پولشویی از این مسیر و نیاز به 
قانون گذاری در این خصوص، بارها 

درخواست تجدیدنظر کرده است.
بر این اساس سازمان مالیاتی آمریکا 
رمزارزها را به عنوان دارایی شناخته و 
دستورالعمل های مربوط را نیز صادر 
کرده اســت، به این ترتیــب که باید 
ســود و زیان صاحبان این دارایی ها 
محاسبه شوند، اما ازآنجاکه معامالت 
بر بسترهای گوناگونی انجام می شوند، 
محاسبات دشوار است. همچنین ژاپن 
یکی از لیبرال ترین مناطق در آســیا 
در معامالت رمزارزهاســت و یکی از 
معدود کشورهایی است که بیت کوین 
را به عنوان پول قانونی می شناســد و 
یک روش مشــخص برای معامالت 
وجود دارد. البته هک اخیری که در 
مبادالت این ارزهــا در ژاپن صورت 
پذیرفته اســت، بیش از نیم میلیارد 
دالر به سرمایه گذاران هزینه تحمیل 
کرده اســت و درنتیجه قانون گذاران 
ناچار شــده اند روش های اتخاذشده 

قبلی را بازنگری کنند.
در انگلســتان یک چارچوب قانونی 
وجود دارد، بااین حال الزم اســت که 
رمزارزهای مرتبط با کســب وکارها 
با اســتانداردهای مشابه در بازارهای 
مالی متناسب شــوند. همچنین باید 
قوانین مبــارزه با پولشــویی رعایت 
شوند، به طوری که کسب وکارها باید 
اطالعات خود را در ســامانه مربوط 
ثبت کننــد تــا بتواننــد به صورت 
قانونی فعالیت کنند. به دلیل فقدان 
ویژگی های پول سنتی، رمزارزها در 
انگلیس به عنوان پــول قانونی تلقی 

نمی شوند.
کانادا نیز رمزارزها را به عنوان یک پول 
قانونی تلقی نمی کنــد. بااین وجود، 
در قوانیــن و مقررات مربــوط به آن 
پیشرفت هایی ایجادشده است، زیرا 
کانادا اولین کشوری است که قانون 
ملی را برای ارزهــای دیجیتال ارائه 
کرده و این ســند از ســال ۲۰۱۴ به 
تصویب دولت کانادا رســیده است. 

کانادا همچنین در فناوری بالک چین 
فعال بوده است و بانک مرکزی کانادا 
در نظر دارد برای پرداخت های کالن 

از آن استفاده کند.
کره جنوبــی یکــی از مهم تریــن 
کشورهای انجام دهنده مبادالت ارز 
مجازی است. البته دولت کره جنوبی 
در یک مقطــع زمانی قصــد توقف 
فعالیت های این مبادالت را داشــت، 
اما به دلیل محبوبیت رمزارزها و فشار 
اعمال شده توسط مردم، تاکنون این 

امر محقق نشده است.
ســوئیس فعاالنه تــالش می کند تا 
خود را به عنوان کشــوری امن برای 
انجام پروژه های مرتبــط با رمزارزها 
معرفی کند. این کشور به قطب عرضه 
اولیه سکه ها تبدیل شده است. دراین 
کشور، یک کارگروه برای این منظور 
وجود دارد کــه هــدف آن افزایش 
اطمینان قانونــی، حفظ یکپارچگی 
مرکز مالی و اطمینــان از نظارت بر 
فناوری است. سنگاپور از فناوری های 
جدید اســتقبال می کنــد و همانند 
کانادا قصــد دارد روند پرداخت های 
بین بانکی را از طریق بالک چین انجام 

دهد.

  موضــع ایــران در خصــوص 
کریپتوکارنسی ها

ایران با توجه به تحریم ها، شــرایط 
اقتصادی خاص و دغدغه دولت برای 
عدم خــروج ارز از کشــور به منظور 

تعادل در بازار، بهره گیری از فناوری 
بالک چین و بزرگترین دستاورد این 
تکنولــوژی که ارزهای رمــز نگاری 
شــده اســت را با احتیاط بیشتری 
دنبــال می کند و با وجــود وضعیت 
خاکســتری کشــور تا دی ماه سال 
۱۳۹۶ در زمینه ارزهــای رمزنگار با 
اعمال محدودیت توسط شورای عالی 
مبارزه با پولشــویی، معامله ارزهای 
رمزنگار از جمله بیت کوین و استفاده 
از ایــن پدیده مالــی در بانک ها تا به 
امروز با محدودیت مواجه بود و در ۱۸ 
تیرماه امسال بانک مرکزی با صدور 
بخش نامه ای اعالم کرد: انتشار رمز ارز 
با پشتوانه ریال، طال و فلزات گرانبها و 
انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است 
و تشکیل و فعالیت اشــخاص برای 
ایجاد و اداره شــبکه پولی و پرداخت 
مبتنی بر فناوری زنجیــره بلوک، از 
نظر این بانک، غیرمجاز محســوب 
می شــود و بانک مرکزی حق پیگرد 
قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن 
مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام 
یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای 

خود محفوظ می داند.
همچنین هرگونه ضرر و زیان ناشی 
از فعالیت بر اساس شبکه های پولی و 
پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره ای 
بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، 
متوجه ناشر )ین(، پذیرنده )گان( و یا 
متعامالن آن است. در ۱۳ مردادماه 
سال ۹۸ نیزهیئت وزیران با تصویب 

آئیــن نامــه فرآینــد ماینینگ رمز 
ارزها؛ اســتخراج کریپتوکارنسی ها 
در ایران را به عنــوان یک صنعت به 
رسمیت شناخت؛ اما خرید و فروش 
آن همچنان در کشــور با ممنوعیت 
مواجه است؛ زیرا معامالت با ارزها رمز 
نگاری شده می تواند منجربه افت پایه 
پولی و خروج بیشتر ارز از کشور شود 
و صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد 

کشور وارد کند.
به گفته مدیرعامل صندوق بین المللی 
پول، فــن آوری های جدیــد مالی 
همچون ارزهای دیجیتال و فناوری 
بالک چین، در حــال »تکان دادن« 
سیســتم بانکداری جهان هستند و 
برای حفظ ثبــات و پایــداری باید 
تحت نظارت دولت هــا قرار بگیرند و 
ایجادچنین تغییراتی در صنعت مالی 
باید با مقررات و قانون همراه باشــد 
و شــرکت های مرتبط با فناوری که 
وارد فضای بانکداری می شــوند نیز 
باید تحت قوانین مناســب فعالیت 
کنند و با مبانی اقتصــادی بازار پول 
بیش از پیش آشنا باشــند. از این رو 
بانک مرکزی ایران همانند بسیاری از 
کشورها سیاست مناسبی در برخورد 
با رمز ارزها و فناوری بالک چین در 
پیش گرفتــه و فعالیت در این بخش 
را منوط بــه مجوز و نظــارت بانک 
مرکزی کرده است؛ زیرا عدم نظارت 
بر این فناوری می تواند آثار مخربی در 

اقتصاد کشور داشته باشد.

دنیا با ارزهای دیجیتال چه کرده است؟   

داستان پر رمز و راز رمزارزها در ایران
رمزارزها در ایران همچون سایر کشورها فراز و نشیب 
های بسیار داشــته و دولت ضمن به رسمیت شناختن 
صنعت ماینینگ، مبادله رمز ارزها در داخل کشــور را 

ممنوع اعالم کرده است.
بروز پدیده رمزارزها و استفاده گسترده آن در مراودات 
تجاری دنیا، زمینــه ای را فراهم کرده تا بســیاری از 
کشــورهای دنیا رو به اســتفاده از این ابزارهای مالی 
نوین مبتنی بــر فناوری بیاورند و دســتورالعمل ها و 
سیاستگذاری های متناســب با آن را تدوین و تصویب 

نمایند. 

آگهي
شــعبه دوم اجراي احکام شــوراي حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونــده کالســه ۹۸۰۰۷۶ ش/۱/۲/م/ش له آقاي 
جعفر رفیعي علیه حسین قدیري کفراني به آدرس کفران بابت 
محکوم به و هزینه هاي اجرایي به مبلغ ۱۸/۹۱۵/۵۵۶ ریال و 
حق االجراي به مبلغ ۹۴۵/۷۷۷ ریال مي باشد. اموال به شرح 
امتیاز حج عمره در مالکیت آقاي حسین قدیري کفراني ارزش 
روز فیش عمره باسود سپرده گذاري آن بیست و یک میلیون 
ریال ارزیابي گردید که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده در مورخ ۹۸/۷/۹ ساعت 
۱۰ تا ۱۱ صبح در محل اجراي احکام واقع در خیابان آتشگاه 
روبروي پمپ بنزین ساختمان شماره ۲ شوراي حل اختالف 
اصفهان برگزار مي گردد. طالبین شرکت در جلسه مزایده مي 
توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده 
به شماره حساب ۲۱۷۱۳۵۰۲۰۵۰۰۱ بانک ملي و ارائه فیش 
به اجراي احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. مدیر اجراي احکام شوراي حل 

اختالف اصفهان شناسه ۵۵۸۸۰۵
آگهي

شعبه هشتم اجراي احکام شــوراي حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونــده کالســه ۹۸۰۴۵۳ ش ۱/۱/۸ ش له آقاي 
علیرضا آقابابایي و علیه امید خالقي به آدرس اصفهان شهرستان 
دهاقان قمبوان خیابان آل رســول منزل فرزاد جلیلي بابت 
محکوم بــه و هزینه هاي اجرایي به مبلــغ ۱۷۳/۴۷۸/۳۱۴ 
ریال و نیم عشر به مبلغ ۸/۶۷۳/۹۱۵ ریال مي باشد که اموال 
توقیفي به شرح ۱- باسکول ۵۰۰ کیلویي مستعمل دیجیتال 
مارک به سریال ۴۴۳۸۳ یک دســتگاه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
 ۵۰mds۱۵۰۰۰ ۲- ترازوي محک دیجیتال مستعمل مدل
کیلویي سریال ۷۲۰۱۳۲۹۸ یک دستگاه ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
۳- ترازوي دیجیتال مســتعمل توزین صــدر ۷۵  کیلویي 
سریال ۷۵۰۰۰۲۰ یکدستگاه ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴-  چرخ 
 ec گوشت قصابي ۳۲ الکتروکار مستعمل لگواستیل مدل
یک دستگاه ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با سریال ۱۷۰۷۰۸۳۱۴۴، 
۵- یخچال ویترین افقي مســتعمل پیشــخوان دار مارک 

شعله ساوان یک دســتگاه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۶- تلویزیون 
مستعمل مارک ال جي ۴۳ اینچ شیشه محافظ شکسته یک 
دستگاه ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۷- یخچال قصابي ۳ درب ایستاده 
مستعمل مارک امید به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که جمعا به 
مبلغ ۱۷۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال مي باشد که مورد اعتراض هیچ یک 
از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده اي در 
مورخ ۹۸/۷/۹ در ساعت ۹ تا ۱۰ صبح در محل اجراي احکام 
واقع در خیابان آتشگاه روبروي پمپ بنزین ساختمان قضایي 
شماره ۲ شوراي حل اختالف برگزار مي گردد. طالبین شرکت 
در جلسه مزایده مي توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج 
روز قبل از جلسه مزایده به شماره حساب ۲۱۷۱۳۵۰۲۰۵۰۰۱ 
بانک ملي و ارائه آن فیش به اجراي احکام از اموال بازدید نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. مدیر 

اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان شناسه ۵۵۸۸۰۴
آگهي

شعبه سوم اجراي احکام شــوراي حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونده کالســه ۹۷۰۷۵۴ ش ۱/۱/۳/ م ش له آقاي 
علي شاددل با وکالت آقاي سعید عکاف علیه اعظم شریف زارع 
به آدرس مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایي 
به مبلغ ۱۴۲/۱۸۱/۳۹۵ و نیم عشر اجراي احکام ۷/۲۰۹/۰۶۹ 
ریال و بابت طلبي شرکت رایان سایپا به مبلغ ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال مي باشد. اموال توقیفي به شرح یک دستگاه وانت سیستم 
سایپا تیپ ۱۵۱ مدل ۱۳۹۵ رنگ سفید سفید روغني ظرفیت 
جمعا ۱۵۱۰ تعداد سیلندر ۴ نوع سوخت بنزین تعداد محور 
۲ تعداد چرخ ۴ شــماره موتور ۵۵۰۸۴۴۳ شــماره شاسي 
nas۴۵۱۱۰۰f۴۹۴۷۰۲۰ به شماره انتظامي ایران ۵۹۱-۵۳ 
ص ۲۳ در زمان بازدید وسیله نقلیه از نظر ظاهري ایده آل با 
مدل باطري فرسوده استهالک الستیک ۵۰ درصد بیمه نامه 
ندارد و داراي باربند فلزي با چادر مي باشد. با توجه به موارد ذکر 
شده و مدل و بر اساس قیمت پایه مبلغ ۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
دویست و پنجاه میلیون ریال اعالم مي گردد که مورد اعتراض 
هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده 
اي در مورخ ۹۸/۷/۷ در ساعت ۱۱ الي ۱۲ صبح در محل اجراي 
احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروي پمپ بنزین ساختمان 

شماره ۲ شوراي حل اختالف برگزار مي گردد طالبین شرکت 
در جلسه مزایده مي توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز 
قبل از جلسه مزایده به شماره حساب ۲۱۷۱۳۵۰۲۰۵۰۰۱ 
بانک ملي و ارائه آن فیش به اجراي احکام از اموال بازدید نمایند 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. مدیر 

اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان شناسه ۵۵۶۸۷۷
آگهي مزایده اموال غیرمنقول

اجراي احکام حقوقي شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده اي در خصوص پرونده اجرایي کالســه ۹۸۰۱۸۱ ج/

سوم له خانم بهاره قاضي زاهدي و علیه خانم وجیهه نادري 
مبني بر فروش پالک ثبتي ۱۹ فرعي از ۳۴۴۳ اصلي بخش ۵ 
استان اصفهان در تاریخ ۹۸/۷/۷ ساعت ۹/۳۰ صبح در محل 
اجراي احکام دادگســتري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۸ 
جهت فروش ششدانگ ملکي به پالک ثبتي شماره فرعي با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي که ذیال درج شده است 
ملکي طرفین و اکنون در تصرف استیجاري مستاجر مي باشد 
توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي شده 
نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مي توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به 
نشــاني فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روزمزایده با همراه 
داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در جلســه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باشد و مابقي 
ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزي 
به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
ساختمان مورد  نظر یک آپارتمان داراي ۵ طبقه روي پیلوت 
با نماي آجري با درب ورودي فلزي دو نبش که ملک مورد نظر 
در طبقه ۵ واقع بود ساختمان داراي آسانسور و راه پله با کف 
سنگ و نرده هاي فلزي مي باشد. کف پیلوت سنگ و موزاییک 
مي باشد. هر طبقه داراي یک واحد و آپارتمان مورد نظر داراي 
دو خواب با کف سرامیک و دیوارها با پوشش گچ و رنگ شده 
که هر دو داراي پنجره به کوچه و نــور از خیابان و کوچه مي 
گرفتند. یکي از خوابها داراي کمد چوبي مي باشد. کلیه پنجره 

ها آلومینیومي و شیشه دو جداره مي باشند. داراي یک هال 
با پنجره مشــرف به خیابان و داراي یک تراس با کف سنگ 
حدود ۲ مترمربع و داراي یک آشپزخانه اپن با کابینت زمیني 
و دیواري ام دي اف و داراي سرویس بهداشتي و حمام با کف و 
دیوار سرامیک که هر دو نور از کوچه مي گیرند. کلیه دربهاي 
داخلي چوبي و داراي چهارچوب فلزي مي باشند. داراي یک 
انبار واقع در همکف و پیلوت و یک پارکینگ واقع در همکف 
داراي اشتراکات آب و برق و گاز اسکلت ساختمان بتن آرمه و 
سقف تیرچه بلوک و داراي مساحت ۱۴۰/۶۸ مترمربع سیستم 
سرمایشي کولر آبي گرمایشي رادیاتور و پکیج مي باشد. مطابق 
استعالم انجام شده خانم قاضي زاهدي یک دانگ مشاع و خانم 
نادري ۵ دانگ مشاع مالک بوده و وفق ماده ۱ آیین نامه افراز و 
فروش امالک مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه 
عملیات اجرایي به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد 
شد. دادورز شعبه اول اجراي احکام دادگاه شهرستان اصفهان 

شناسه ۵۴۱۷۰۱

آگهي تحدید حدود اختصاصي
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شماره ۱۲۲۷۷ 
فرعي از یک اصلي )دوازده هزار و دویســت و هفتاد و هفت 
فرعي از یک اصلي واقع در بخش میمه ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتي بنام فاطمه صادق فرزند شعیب و غیره در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانوني آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون 
ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین 
اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین ماده ۲۰ قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا ۳۰ روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۶ مهدي ذکاوتمند رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک میمه شناسه: ۵۸۶۵۳۵

آگهي تحدید حدود اختصاصي
شــماره: ۱۳۹۸/۱۴/۵۸۲۴۷۰-۱۳۹۸/۶/۱۰ چون تحدید 
حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتي ۴۹۱ فرعي از 
یک اصلي واقع در کوي ارســور جزء بخش سه حوزه ثبتي 
خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتي به نام آقاي سیداحمد 
صادقي فرزند سید مرتضي در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانوني آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضاي 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقــوم در روز ۹۸/۷/۷ مورخ 
یکشنبه ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهي به کلیــه مجاورین اخطار مي گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا ۳۰ روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: ۹۸/۶/۱۶ رئیس ثبت اسناد و امالک 

خوانسار شناسه: ۵۸۶۵۰۴

آگهي تحدید حدود اختصاصي
شــماره: ۱۳۹۸/۱۴/۵۸۲۴۶۸-۱۳۹۸/۶/۱۰ چون تحدید 
حدود ششدانگ یک قطعه باغ پالک ثبتي ۵۷۰ فرعي از یک 
اصلي واقع در کوي ارسور جزء بخش سه حوزه ثبتي خوانسار 
که طبق سوابق و پرونده ثبتي به نام آقاي سیداحمد صادقي 
فرزند ســید مرتضي در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانوني آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز ۹۸/۷/۷ مورخ یکشــنبه 
ساعت ۹ صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهي به کلیه مجاورین اخطار مي گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیــدي تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: ۹۸/۶/۱۶ رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار 

شناسه: ۵۸۶۴۹۲
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مشکالتی که ســطح او 
را همیشــه در یک پُست 
شغلی متوقف می سازند 
و مانع از رشد و موفقیت 
می شوند. در ادامه درباره 
عواقب عزت نفس پایین 
در محــل کار برای تــان 

گفته ایم. با ما همراه باشید:

  عزت نفس پایین و رشد نکردن 
از نظر شغلی

کسانی که عزت نفس اندکی دارند خود 
را الیق و ارزشمند برای رشد نمی دانند. 
آنها احساس می کنند که به اندازه کافی 
برای ارتقا یا کار کردن در سطوح مهم و 
باالی شغلی شایستگی ندارند. در نتیجه، 
هیچ گاه در رقابت های کاری شــرکت 
نمی کنند و مایلند در همان جایگاه فعلی 
خود بمانند. آنها نــه همت کافی برای 
رشد دارند و نه روی توانمندی های خود 
برای پیشرفت شغلی حساب می کنند. 
همت پایین در وجود آنها ریشــه در 
موضوع مهمی دارد: آنهــا برای موفق 
بــودن، ارزش هایــی در ذهن تعریف 
کرده اند که به نظر خودشــان، قابلیت 
رســیدن به هیچ یک از آن ارزش ها را 
ندارند. در نتیجه هیچ نیروی محرکه 
و انگیزه ای برای حرکت به سمت جلو 

در مسیر موفقیت احساس نمی کنند.

  حقوق و مزایای کمتر در سرکار
وقتی شخصی خود را الیق پذیرش و 
دریافت مسئولیت های مهم در محل 
کار نمی بیند، قطعا از نظر دســتمزد، 
حقوق و مزایا هم نمی تواند به جایگاه 
مطلوبی برسد. زیرا در مسیر موفقیت 
این فرد از پیش بازنده می راند. به همین 
خاطر اســت که از نظر او قرار نیست، 
رشد و موفقیتی داشته باشد و نه تالشی 
افزون برای ارتقا انجــام می دهد و نه 
اصال انگیزه ای برای تالش دارد. عزت 
نفس اندک یعنی فرد هیچ وقت از خود 

راضی نیست.

  دوری از کارآفرینی و رشد مولد
کارآفرینــی نوعی جســارت و عالقه 
می خواهد. جسارتی که از اعتماد فرد 
به توانمندی هایش ریشــه می گیرد 
و عالقه ای که سرچشــمه آن میل به 
پیشرفت و شکوفایی است. متأسفانه 
افرادی که عزت نفس اندکی دارند و از 
تالش برای رشد فردی دور هستند به 
هیچ عنوان چنین ویژگی هایی ندارند 
و به همین خاطر دور و بــر راه اندازی 
کسب وکار یا کارآفرینی یک خط بزرگ 

قرمز می کشند.

  عدم پذیرش ریسک های منطقی 
برای رشد فردی و مالی

عزت نفس اندک از درون، وجود فرد را پر 
از ترس می کند. فردی با این مشخصات 
دوست ندارد در فعالیت های اقتصادی 
توأم با ریسک و خطر مشارکتی داشته 
باشد. بنابراین ســطح مالی او هیچ گاه 
تغییــر نمی کنــد. اگر هــم در کاری 
شرکت کند مدام احساس می کند که 
محکوم به شکست اســت. افرادی که 
عزت نفس اندکی دارند نه می خواهند 
و نه می تواننــد در معامالت اقتصادی 
و فعالیت های تجاری حضور داشــته 
باشــند.  پس بدیهی اســت که وضع 
مالی شــان هم چندان خــوب و عالی 

نخواهد بود.

  مورد سؤاستفاده واقع شدن
در محیط های اجتماعی مختلف نظیر 
محل کار برای رشد و موفقیت و از آن 
مهم تر کسب آرامش الزم برای حضور 
و کار کردن باید شــیوه رفتــار با افراد 
مختلف را به خوبی بدانید. در صورتی 
که از عزت نفس اندکی برخوردار باشید، 
همه اطرافیان تان در محیط کار از روی 
واکنش ها و رفتارتان بــه این موضوع 
پی خواهند برد. و متأســفانه همیشه 
آدم هایی وجود دارند که از ضعف دیگران 
به نفع خود بهره برداری می کنند. چنین 
افرادی با قلدری یا به شکل های دیگر 
از فــردی که عزت نفــس کافی ندارد 
سؤاســتفاده خواهند کرد. پس یکی 
دیگر از آفات عــزت نفس اندک، مورد 
سؤاستفاده واقع شدن در محیط های 

کاری است.

  وابستگی به دیگران و عدم وجود 

روحیه استقالل
عزت نفس کم باعث می شــود که فرد 
خود را در ســطحی نبیند کــه درباره 
موضوعــات مختلف نظر بدهــد یا در 
تصمیم گیری ها مشارکتی داشته باشد. 
به همین خاطر همیشــه به دیگران 
وابسته اســت و منتظر است تا ببیند 
که آنها چه می گوینــد و از باقی افراد 

پیروی کند. 
عدم وجود روحیه استقالل و وابستگی 
به دیگران از فردی که عزت نفس اندکی 
دارد، شــخصی می سازد که هیچ کس 
رویش حساب نمی کند. زیرا نه به طور 
مســتقل قادر به ابراز عقیده است و نه 
اصال میلی به مطرح شــدن و مطرح 
کردن نظراتش دارد. نکته جالب توجه 

این جا است که اگر چه فرد با عزت نفس 
اندک مجبور به پیروی از دیگران است 
اما در عمق دل و ذهنش به هیچ کس 
اعتماد ندارد. پس از سویی آن قدر متهور 
نیست که حرف خود را بزند و نظرش را 
ابراز کند و از ســویی دیگر دنباله روی 
هم برایش رضایت و آرامش به همراه 
نمی آورد. پس برزخی بــرای او ایجاد 
می شود که دست و پا زدن در آن سخت 

و دشوار است.

  زودرنجی و برقراری ارتباطات 
ضعیف با همکاران

وقتی سطح عزت نفس در فردی پایین 
است، همیشه خود را مظان اتهام قرار 
می دهد و فکر می کند که دیگران هم 

مدام میل به نکوهش او دارند. بنابراین در 
الکی دفاعی فرو می رود و هر حرف و و 
اکنشی از سوی دیگران را به خود گرفته 
و ناراحت می شود. زودرنجی و برقراری 
ارتباطات ضعیف از جمله نشانه های بارز 
افرادی است که عزت نفس کافی ندارند. 
مشکل ماجرا از جایی شروع می شود که 
این زودرنجی به خشمی فروخورده بدل 
می شــود و نهایتا به شکل تنگ نظری 
 و انتقام جویــی در فــرد بــروز پیدا 

می کند. 
محیط کار یکــی از عرصه های حضور 
فرد در اجتماع است. پس دانستن رفتار 
اجتماعی و برقراری شــیوه ارتباط در 
محیط با دیگران بسیار مهم است. حال 
آنکه اشخاص بدون عزت نفس کافی به 
دلیل ضعفی که در خود حس می کنند 
هرگز قادر به ایجــاد ارتباطات مؤثر با 
دیگر همکاران و افراد حاضر در محیط 

کار نیستند.

  کمال گرایی بی نتیجه و آزادهنده
وقتی عزت نفس در وجود شــخصی 
از بیــن می رود هیچ گاه خــود را الیق 
رسیدن به موفقیت نمی بیند بنابراین 
تمام دستاوردهای چنین فردی هم از 
نظر خودش بی ارزش است و تا رسیدن 
به نقطه ۱۰۰ درصد فاصله زیادی دارد. 
در واقع، عزت نفس پایین باعث شکل 
گرفتن نوعی کمال گرایی بی نتیجه و 
منفی در فرد می شود. شخصی که به 
دنبال نهایت مطلوبیت می گردد، هیچ 

نتیجه ای را نمی پذیرد و این نپذیرفتن 
هم ریشــه در ناتوانی در ارزشــمند 
دانستن خود و تالش های فردی دارد. 
کمال گرایی اصال ویژگی خوبی نیست. 
این ویژگی که به غلط در میان برخی از 
افراد نشانه ای از توانمندی و درجه یک 
بودن تلقی می شود نشان از مشکالتی 
جدی در عزت نفس فردی دارد. عدم 
رضایت از دستاوردها و کارهایی که بر 
عهده فرد بدون عزت نفس گذاشــته 
می شود او را آزار می دهد و در محل کار 
و برای اجرای مسئولیت هایش زحمت 
می کشــد اما رضایتــی در خود حس 

نخواهد کرد.

    در آخر:
همه ما انسان ها ارزشمند هستیم، همه 
ما توانایی هایی داریم کــه باید از آنها 
بهره گرفته و در مســیر رشد فردی و 
اجتماعی مان تالش کنیم. هیچ کس 
بر دیگری برتری ندارد. ما انسان ها با هم 
متفاوت هستیم و این تفاوت است که 
گاهی شبهه برتری را به وجود می آورد. 
اگر خــود را همان طور که هســتیم، 
بپذیریم و سعی کنیم با نقاط قوت مان، 
نقاط ضعف مــان را از بین ببریم، قطعا 
شــاد، بهره ور و راضی زندگی خواهیم 
کرد. عزت نفس پاییــن در محل کار 
یا ســایر عرصه های فردی و اجتماعی 
زندگی هم می تواند ما را از زندگی سالم 
و شــادی که به خاطر آن بــه این دنیا 

آمده ایم، کیلومترها دور کند.

یک خط قرمز بزرگ؛

عزتنفسپاییندرمحلکارچهبالییسرتانمیآورد؟

عزت نفس اندک از 
درون، وجود فرد را پر از 

ترس می کند. فردی با 
این مشخصات دوست 

ندارد در فعالیت های 
اقتصادی توأم با ریسک 
و خطر مشارکتی داشته 

باشد

افراد موفق و ثروتمند چه تفاوتی با دیگران دارند؟ چرا با وجود 
اینکه تقریبا همه دوست دارند شغلی عالی، درآمدی زیاد و 
جایگاه کاری خوبی داشته باشند تنها درصدی معدودی از افراد 
به چنین امکانی دست پیدا می کنند؟ در پاسخ به این پرسش 
وسیع و عمیق باید عوامل متعددی را نام برد. یکی از مهم ترین 
دالیلی که مانع از رشد سایرین برای رسیدن به اهداف مذکور 
می شود، عزت نفس پایین افراد است. شخصی که عزت نفس 
پایینی دارد معموال در همه مراحل زندگی و البته در محل کار 

هم با مشکالتی مواجه خواهد شد. 

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ضرورتاستفادهازاستارتآپهابرایموفقیتتعاونیهادرکشور
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تعداد دختران تحصیل کرده ۳ تا ۵ برابر بیشتر از پسران 
بیکار است. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در جلسه بررسی نقش و جایگاه 
تعاونی های زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشــور اظهار کرد: تعاونی ها از ابتدای پیروزی انقالب 
تشکیل شدند، اما در سال های اخیر شاهد تحول در این حوزه بودیم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و 

خانواده با بیان اینکه حضور زنان در عرصه های اجتماعی برای جوامع اهمیت دارد، گفت: به همان میزان که 
زنان برای خانواده ها مهم هستند، برای اقتصاد کشور نیز حضورشان موثر و با اهمیت است. ابتکار تصریح کرد: 

باید برای مسائل اقتصادی زنان کارآفرین و کارگری که به مرخصی زایمان می روند، فکری بیندیشیم و کاری نکنیم 
که آن ها بین نقش اجتماعی و مادری خود یکی را انتخاب کنند. او با بیان اینکه تعداد دختران تحصیل کرده ۳ تا ۵ برابر 

بیشتر از پسران بیکار است، بیان کرد: یکی از راه های موفقیت در تعاونی ها روی آوردن به استارت آپ ها و فناوری های نوین است و دختران جوان 
می توانند وارد این حوزه ها شوند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: زنان می توانند در حوزه های بازیافت، بوم گردی و فناوری های 
نوین کارآفرینی کنند. ابتکار تصریح کرد: امروز ما از پویش »زنان نسل تحریم« )زنانی که در شرایط سخت تحریم کارآفرینی کردند( حمایت 
کردیم. او افزود: در درگاه اینترنتی معاونت زنان ریاست جمهوری سامانه ای راه اندازی کردیم که زنان کارآفرین می توانند در آن ثبت نام کنند.

کارآفرینی نوعی جسارت 
و عالقه می خواهد. 

جسارتی که از اعتماد 
فرد به توانمندی هایش 

ریشه می گیرد و عالقه ای 
که سرچشمه آن میل 

به پیشرفت و شکوفایی 
است.

،،
سلف مید

یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

وقتی آمازون به بازار استارت آپ شرق آسیا وارد می شود

شرکت آمازون به رغم داشــتن رقبای قدرتمند سنتی در 
داخل آمریکا )فروشگاه های زنجیره ای وال مارت، تارگت، BestBuy( طی چند 

سال اخیر زمینه های رشد خود را در بازارهای خارجی جست و جو کرده است. 

یکی از نخستین حضور های خارجی آمازون بازار هند و چین بوده که اتفاقا در اولی تا حدودی 
موفق و در دومی )چین( به دلیل وجود استارت آپ های قدرتمند داخلی ناکام بوده است.

تازه ترین حضور خارجی این شرکت به دنبال سرمایه گذاری )و احتماال متعاقب آن( خریداری 

استارت آپ گوجک Gojek اندونزی است. شرکت نوپایی که در زمینه 
حمل و نقل اینترنتی فعال است. 

بازار در حال رشد اندونزی حاال نه فقط برای آمازون بلکه برای بسیاری از 
شرکت های بزرگ تکنولوژی و شرکت های سرمایه گذاری جسورانه یک 
زمین حاصلخیز و مساعد به شمار می آید. به همین دلیل آمازون تالش 
دارد با در اختیار گرفتن یکی از موفق ترین اســتارت آپ های این کشور 

حضور مستحکمی در این منطقه داشته باشد. 
در صورت نهایی شــدن این مذاکرات این نخستین حضور بزرگ ترین 
شرکت تجارت الکترونیکی جهان در عرصه حمل و نقل اینترنتی خواهد 
بود و پای این شرکت را به یکی از مهم ترین بازارهای اینترنتی شرق آسیا 

باز می کند. 
به گزارش وال استریت ژورنال و براساس منابع مطلع مذاکرات روی میزان 
سرمایه گذاری آمازون در این سرویس آنالین و زیرساخت های آن انجام 
گرفته است. فعال نه ســخنگوی آمازون و نه مقامات استارت آپ گوجک 
توضیح رســمی درباره این مذاکرات نداده اند و تضمینی وجود ندارد این 
مذاکرات قطعا به مشارکت دو شرکت ختم شود اما آمازون نشان داده معموال 

مذاکراتی مشابه این را به سرانجام می رساند.
اگر این مشارکت به سرانجام برسد از یک نظر دیگر هم برای آمازون تازگی دارد و آن حضور 
در بازار خدمات اشتراکی سفر )Ride Sharing( است که یکی از رشته های مرتبط با آن 
جابه جایی اینترنتی کاالست. به نظر می رسد آمازون با این سرمایه گذاری و احتماال در آینده 
با خرید این شرکت بخشی از تجربه حضور در این بازار را از طریق این سرمایه گذاری به دست 

می آورد.
 استارت آپ کوجک در سال ۲۰۱۵ راه اندازی شد و نام آن ابتدا اوجک Ojeks بود که روی 

خدمات حمل و نقل با موتورسیکلت متمرکز بود. از آن زمان این شرکت حوزه فعالیتش را از 
سرویس های حمل و نقل به غذا و تحویل کاال و همچنین خدمات پرداخت توسعه داد. گوجک 
حاال خود را یک سوپر اپ )Super App( می داند. پیش از این با سرمایه گذاری که شرکت 
آلفابت )گوگل(، KKR & CO و Warburg Pincus روی آن انجام گرفت خدماتش را 
به پنج کشور حوزه جنوب شرق آسیا گسترش داد. آمازون در سال ۲۰۱۷ با راه اندازی سرویس 
پرایم Prime توزیع سریع کاال در سنگاپور هم به این حوزه وارد شده است. مشترکان سرویس 
پرایم آمازون در این کشــور قادر به دریافت کاالهای خریداری شده از آمازون در کمتر از دو 

ساعت هستند.

   بازار در حال رشد شرق آسیا
آمازون با گســترش فعالیتش از طریق گوجک به بازاری با جمعیت ۲۶۰ میلیون نفر وارد 
می شود. میزان فروش از طریق تجارت الکترونیک در این منطقه در سال گذشته ۲/ ۱۲ میلیارد 
دالر برآورد شده است و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵ به ۵۳ میلیارد دالر برسد. آمازون طی 
سال های اخیر تمایل زیادی روی ورود به بازارهای جهانی جدید از جمله هند، استرالیا و حاال 
شرق آسیا داشته است. در منطقه خاورمیانه نیز آمازون با خرید استارت آپ تجارت الکترونیکی 

سوق در آن حضور پیدا کرده است. 
فروش جهانی آمازون در فصل دوم ســال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۲ درصد رشد داشته است. رقابت 
آمازون در بازار اندونزی به طور مستقیم تهدیدی علیه شرکت های رقیب از جمله علی بابا چین، 
الزادا، توکوپدیا )با پشتیبانی صندوق سرمایه گذاری جسورانه سکویا و شرکت سرمایه گذاری 
سافت بانک ژاپن( و Shopee است. به گفته عثمان اختر یک متخصص مشاور در سنگاپور 
بازار اندونزی یک بازار رقابتی پیشرفته است، اما همچنان چالش هایی در زمینه لجستیک در آن 
وجود دارد. اندونزی دارای بیش از ۱۷ هزار جزیره است اما جمعیت جوان و شیفته تکنولوژی 

بهترین چشم انداز رشد خوب را در آن پدیدار کرده است.

مدیر اینفو
گــــــزارش

موانع رویش 
استارت آپ ها در صنعت 

خودرو ایران

صنعــت خــودرو جهــان در حال 
پوســت اندازی و تولدی دیگر است. 
موج عظیمــی از امکانات درون زای 
دنیــای فناوری هــای دیجیتال با 
راهبری ایده هــای نوظهور، در حال 
تغییر ساختار اکوسیستم ها هستند 
و صنایعــی مانند خودروســازی را 
که پیش از این به صــورت عمودی 
و یکپارچــه فعالیــت می کردند، 
درمی نوردنــد. در چنیــن فضایی، 
گرایش صنعت خودرو به شبکه هایی 
غنی از تامین کنندگان، مشتریان، 
رقبــا و ســازمان های تحقیقاتــی 
به خودی خــود زمینه ســاز خلق 

ارزش های جدید هستند.
رصــد رویدادهای صنعــت خودرو 
جهان نشان می دهد درحال حاضر 
شرکت های خودروساز به اطالعات 
گســترده ای درباره مزایای رقابتی، 
تجارب مشــتریان و خواسته های 
آن ها، ایده های کارکنــان خود در 
ســطوح مختلف و مباحث تازه ای 
همچون خودروهای تمام الکتریکی 

و... نیاز دارند.
برای پاســخگویی به ایــن نیازها 
خودروســازانی مانند تویوتا، ب ام و 
و... پذیرای حضور اســتارت آپ ها 
بوده اند و به کمک آن ها برای آینده 
برنامه ریزی می کنند. اما آیا در کشور 
ما نیز روابط صنعت خــودرو با این 
شــبکه ها به آن حد از شفافیت در 
ســازوکارهای تعریف شده رسیده 
اســت؟ گرچه برخی کارشناسان، 
ایده پردازان کسب وکارهای مبتنی 
بــر فناوری های نویــن را به حضور 
موثــر در صنعت خودرو تشــویق 
می کنند، اما این مستلزم میدان دادن 
به استارت آپ ها برای تجربه کردن 
است. چراکه فعالیت های استارت آپی 
تجربه محور پیش می روند و ایده هایی 
از این دست را نمی توان روی کاغذ 
تست کرد.  کسب وکارهای نوپا مدل 
کوچک شده کسب وکارهای بزرگ یا 
صنایع عظیمی مانند خودرو نیستند. 
آن ها ســاختار، چالش ها و نیازهای 
خود را دارند. شاید نامتناسب بودن 
هزینه و درآمد را در نگاه نخست بتوان 
وجه تشــابهی میان صنعت خودرو 
ما و استارت آپ ها دانست اما اگر در 
صنعت خودرو کشور به رغم درآمدی 
مشخص با افزایش روزافزون هزینه ها 
مواجه هستیم، در اســتارت آپ ها 
در عین تثبیت نسبی هزینه ها شاهد 

افزایش روزافزون درآمدها هستیم.
صنعــت خــودرو مــا سررشــته 
گسترش پذیری را گم کرده است. اما 
اگر ساختارها در این صنعت مطابق 
روش کسب وکار مرسوم جهانی در 
این صنعت اصالح شود، زمینه حضور 
فعال اســتارت آپ ها در بخش های 
مختلف این صنعت اعــم از زنجیره 
تامین و شبکه های فروش و خدمات 

پس از فروش فراهم خواهد شد.
خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو 
که هم نیازمند شفاف سازی است و 
هم توسعه دهنده شفاف سازی، یکی 
از پیش نیازهای حضور استارت آپ ها 
در صنعت خودرو است، حضوری که 
خود به تداوم شفاف ســازی در این 
صنعت خواهد انجامید و با مواهبی 
همچون آموزش و فرهنگ ســازی، 
اعتمادســازی و به روزرسانی های 
پیوســته همــراه خواهــد بــود و 
بی توجهی یا ناتوانی صنعت خودرو 
در قبال خواسته های مشتریان را با 
توجه به نیازهای آنان و آمادگی برای 
پاسخگویی به این نیازها جایگزین 

خواهد کرد.

عصر خودرو
گــزارش
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