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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

وام ازدواج جوانان؛    

 اسمًا 4 درصد،   رسمًا 12 درصد

قدم در راهی 120ساله...

امســال ســینمای مــا پــا به  
120سالگی می گذارد. از قدیم 
برای هر کس که می خواستند دعا 
کنند می گفتند الهی 120ساله 
شوی . »الهی 120 ساله بشی.« 
یکی از دعاهای عجیب و درعین 
حال جالب ما ایرانی هاســت که 
در مناســبت هایی چون تولد و 
عید نوروز و آمدن ســال جدید، 
به دوستان، آشنایان و عزیزانمان 
می گوییم. این عبارت ریشه در 
ایران باســتان دارد و قدیمی ها 
مابه التفاوت ســاعت ها و روزها 
را هر120 ســال یک بار جبران 
می کردند و یک مــاه به تقویم 
می افزودنــد؛ یــک ماهــی که 
ایرانیان در آن به جشن و پایکوبی 
می پرداختند و دق دلی یک عمر 
کار و فعالیــت را درمی آوردند. از 
زمانی که مظفر الدین شاه در سال 
1279 هجری شمسی نخستین 
دوربین فیلم بــرداری را به ایران 
وارد کــرد تا کنون 119ســال 
می گذرد و امروز ما به پاسداشت 
روز ســینما ،به 120سالگی این 
پدیده جهانی قدم می گذاریم. آیا 
بعد  از این 120سال توانسته ایم 
به نقطه ای برسیم که طبق رسم 

120سالگی ایرانیان ...       شاید الزم باشد مسئوالن مربوطه قبل از افزایش مبلغ وام ازدواج به این فکر کنند که زوج های جوان در این شرایط اقتصادی و مشکالت اشتغال چطور باید از پس قسط های یک میلیونی
 وام ازدواج بر بیایند

بازار طال و سکه 98/6/20 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,074,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,100,0004,048,000جدید

2,0950002,128,000نیم سکه

1,299,0001,319,000ربع سکه

908,000949,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18413,600406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24551,800543,300 عیار

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان:

توسعه شرکت های 
دانش بنیان معطوف به مراکز 

استان ها نشود
 رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: توسعه شــرکت های دانش بنیان نباید 
معطوف به مراکز اســتان ها و شهرهای بزرگ 
شــود بلکه باید بــا ایجاد پارک هــای علم و 
فناوری و مراکز رشد و خالقیت و شکوفایی در 

شهرستان ها به این بخش توجه کرد.
جعفر قیصری افــزود: ایجاد پارک های علم و 
فناوری و مراکز رشد و خالقیت و شکوفایی در 
شهرستان های مختلف با توجه به ظرفیت ها 
و توانمندی های آنها می تواند زمینه حمایت 
های مالی و معنوی از گســترش شرکت های 

دانش بنیان و واحدهای فناور را ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

گزارش

در بازدید شهردار اصفهان و مدیران شهری مطرح شد

پیشرفت 70 درصدی پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان

میزان پیشــرفت 
فیزیکــی پروژه 
نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان که 
در منطقه شرق این کالنشهر ساخته 
می شــود به 70 درصد رسیده و روند 
اجرای آن با ســرعت در حال انجام 

است.

شــهردار اصفهان در بازدید از پــروژه در 
حال ساخت نمایشــگاه بین المللی بزرگ 
که نخستین شهرک نمایشــگاهی کشور 
محسوب می شــود، با ابراز رضایت از روند 
ساخت و تکمیل این طرح عمرانی، گفت: 
با مدیریت جدید شرکت نمایشگاه اصفهان، 
در این پروژه رکود تبدیل به حرکت شــده 
اســت و تحول بزرگی در اجرای پروژه های 

شهری ایجاد کرده است.
دکتــر قــدرت اهلل نــوروزی با اشــاره به 
فعالیت های متعدد انجام شده برای تبدیل 
این پروژه بــه فعال ترین پروژه کالنشــهر 
اصفهــان، افزود: تاکنــون نزدیک به 100 
میلیارد تومان فعالیت عمرانی برای تکمیل 
این پروژه بسیار مهم اقتصادی انجام شده 

است.
وی با تجلیل از فعالیت های انجام شده در 
راستای صرفه جویی های مالی و اعتباری در 
نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان، اظهار 
داشت: صرفه جویی های صورت گرفته در 
این پروژه، اقدامات بسیار مطلوبی بوده که 

در عین حفظ کیفیت انجام شده است.
شــهردار اصفهان اجرای این پــروژه برای 

کالنشهر اصفهان را بســیار الزم و ضروری 
دانســت و ادامــه داد: پروژه نمایشــگاه 
بین المللــی بــزرگ اصفهــان موجــب 
رونق بخشی به منطقه شرق اصفهان خواهد 
شد؛ یکی از محورهای خروج این منطقه از 

محرومیت، نمایشگاه است.
وی همچنیــن بــا تاکید بــر ویژگی های 
اقتصادی این نمایشــگاه، گفت: نمایشگاه 
محل ســنجش فعالیت هــای اقتصادی و 
تجاری اصفهان خواهد بود؛ هر چه نمایشگاه 
رونق داشته باشد، نشان دهنده رونق کسب 

و کار و اقتصاد در کالنشهر اصفهان است.

  انعقاد 93 قرارداد برای اجرای پروژه 
نمایشگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان نیز در این بازدید از پیشرفت 
70 درصدی پروژه نمایشــگاه بین المللی 

بزرگ اصفهان خبر داد.
علــی یارمحمدیــان بــا تاکید بــر اینکه 
تالش می کنیم فاز نخســت این پروژه در 
ســریع ترین زمان ممکن بــه بهره برداری 
برسد، گفت: در حال حاضر 9۳ قرارداد برای 
تکمیل پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ 
اصفهان منعقد شــده و پیمانکاران نیز در 

حال فعالیت هستند.
به گفته وی، ســالن اصلی نمایشگاه بزرگ 
اصفهان 1۵ هزار مترمربع وســعت دارد و 
توانایی برپایی سه نمایشگاه همزمان در آن 

پیش بینی شده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
بزرگ اصفهان تاکید کرد: صرفه جویی های 
بســیار قابل توجهی در این پروژه صورت 
گرفته به گونه ای که فقط اصالح و بازنگری 
یکــی از قراردادهــا، میلیاردهــا تومــان 

صرفه جویی ایجاد کرده است.

دریا قدرتی پور
گــــــزارش

وی با اشاره به اینکه متوسط 
سرانه مصرف آب آشامیدنی 
و بهداشــت در جهــان 120 
لیتر در یک شبانه روز برآورد 
می شــود، تصریح کــرد: این 
میزان در کشــور حدود 1۵۳ 
لیتر است و نشان می دهد که 
در مقایسه با دیگر کشــورها باید باز هم در 

مصرف مایه حیات کوشا باشیم.
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای اصفهان خاطرنشــان کرد: 
روش های نوین آبیاری در صنعت کشاورزی 
با بیشترین راندمان و بهره وری و شیوه های 
تخصصی اســتفاده از کمترین حجم آب 
در مجموعه های صنعتــی و کارخانه های 
تولیــدی کوچــک و بــزرگ موضوعاتی 
زیربنایی به شــمار می رود کــه همکاری 

تمامی متولیان این امور را می طلبد.
ساسانی با بیان اینکه اکنون ۵۶9 میلیون 
متر مکعب آب در مخزن ســد زاینده رود 
ذخیره شده است، اضافه کرد: به این سد2۳ 
متر مکعب آب وارد و  ۸0 مترمکعب بر ثانیه 

خارج می شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای تاکید کرد: از ابتدای ســال آبی 
جاری )مهر 97( تاکنون 2 هزار و 1۴۴ میلی 
متر در سرشاخه های زاینده رود بارش ثبت 
شــد، این مقدار اگرچه در مقایسه با دوره 
زمانی بلند مدت )۴۴ ساله( افزایش داشت، 
اما به معنای این نیســت که خشکســالی 
بیش از 2 دهه در استان اصفهان را جبران 

کرده است. 
ساسانی با بیان اینکه تداوم جریان زاینده 
رود در ســال آبی آینده منوط به تصمیم 

شــورای هماهنگــی حوضه آبریــز این 
رودخانه، خواهد بود، ادامــه داد: افزایش 
و کاهــش خروجی ســد بــا هماهنگی و 
جلسات مشترک با جهاد کشاورزی و صنف 
کشاورزان انجام می شود تا بتوان بیشترین 

بهره وری را در مصرف آب داشت.
زاینده رود به طول بیــش از ۴00 کیلومتر 
بزرگترین رودخانه منطقــه مرکزی ایران 
است که از کوه های زاگرس مرکزی بویژه 
زرد کوه بختیاری سرچشــمه گرفته و در 
کویر مرکزی ایران به ســمت شرق پیش 
مــی رود و به تــاالب گاوخونی در شــرق 

اصفهان می ریزد.
زمین های کشاورزی اصفهان حدود ۵۶۳ 
هزار هکتار معادل ۳.۵ درصد از مســاحت 
اســتان را تشــکیل می دهد که با توجه به 
محدودیت های منابع آب در سال های اخیر، 
تنها حدود 290 هزار هکتار آن زیر کشت 

زراعی و باغی قرار گرفته است.
در ســال زراعی 9۶- 97 حدود 210 هزار 

هکتــار از مجموع زمین های کشــاورزی 
استان به کشت محصوالت زراعی اختصاص 
داشت که 190 هزار هکتار آن زراعت آبی 
و 20 هزار هکتار مربــوط به زراعت دیمی 

بوده است.
میزان تولیــد انواع محصــوالت زراعی در 
اســتان اصفهان بــا توجه به بــروز پدیده 
خشکســالی و کاهش ســطوح زیر کشت 
حدود ســه میلیون و 2۵0 هزار تُن برآورد 
شد و این در حالی اســت که بیش از 1۸0 
هزار نفر در این بخش در اســتان مشغول 

به کار هستند.
سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین 
سدهای مرکز کشــور و تامین کننده آب 
شرب، محیط زیست،، کشاورزی و صنعت 
در منطقه مرکزی ایران، در ســال 1۳۴9 
با ظرفیــت 1.۴ میلیــارد مترمکعب بهره 
برداری شد، این سد قوسی شکل در110 
کیلومتــری غرب اصفهان در شهرســتان 

چادگان قرار دارد. 

معاون آب منطقه ای اصفهان:

مصرف هوشمندانه در زاینده رود تا آغاز بارش های موثر اجتناب ناپذیر است

روش های نوین 
آبیاری در صنعت 

کشاورزی با 
بیشترین راندمان و 

بهره وری و شیوه های 
تخصصی استفاده 

از کمترین حجم آب 
در مجموعه های 

صنعتی و کارخانه های 
تولیدی کوچک و 
بزرگ موضوعاتی 
زیربنایی به شمار 

می رود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: بر اساس پیش بینی هواشناسی بارش های موثر از آبان امسال آغاز خواهد 
شد، بنابراین تا آن زمان باید از منابع آبی در تمامی بخش ها و حوضه زاینده رود هوشمندانه و عقالنی محافظت کنیم.

حسن ساسانی  افزود: با وجود خنکی هوا و نزدیک شدن به فصل پاییز، مصرف درست و بهینه آب در بَخش های آشامیدنی و بهداشت، 
صنعت و کشاورزی یک نیاز ضروری و جدی در منطقه مرکزی ایران و این استان به شمار می رود ؛  منابع آبی سطحی و زیرسطحی در منطقه 
مرکزی کشور در سال های اخیر  کاهش یافته است، بنابراین مصرف بهینه آب باید در تمام طول سال و حتی در روزهای خنک رعایت شود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

بولتون رفت، بازارها تغییر مسیر دادند ؛   

شمارش معکوس برای تغییر 
مناسبات در بازارهای ایران

برکناری بولتــون قیمت نفت در بازارهــای جهانی را 
دستخوش تغییر کرد و روند نزولی بر این بازار حاکم شد، 
حاال بسیاری از دست اندرکاران بازار پیش بینی می کنند 
سایر بازارهای جهانی نیز به زودی تحت تاثیر اتفاق رخ 

داده تغییر شرایز را تجربه خواهند کرد.
حاال یکی از اعضای تیم B از میدان خارج شده است، ...
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رضا رمضانی -  شهردار آران و بیدگل  شناسه: 594258

آگهی مناقصه )مرحله اول( 
شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر به شماره 994 مورخ 1398/5/24 نسبت به 
انتخاب پیمانکار در خصوص عملیات ساخت ساختمان پزشک قانونی در مجموعه سایت اداری به مبلغ 4.000.000.000 ریال 
با شرایط خاص موجود در دفتر فنی شهرداری و از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط 
دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 

این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت اول



قدم در راهی 
120ساله...

ادامه از صفحه یک:
...  حتی یک روز را با خیال راحت 
به بالندگی ســینما نگاه کنیم یا 
همچنان نگران افول آن هستیم؟!

ســینما پدیده ای عجیب است 
کــه در دوران تجلــی خود هر 
 روز در نقــاط مختلــف جهان با 
چهره ای جدید رونمایی شــده 
اســت.گاه هنر ناب بــوده، گاه 
وســیله تبلیــغ و گاه، اســباب 
تفریح و ســرگرمی و گاه زمینه 
ای برای انتقال پیــام. هنر فاخر 
سینما، با توجه به تأثیرگذاری و 
جهت دهی این هنر، می توانند 
با تولیدات خود، روح امید، شوق 
پیشــرفت را در جامعــه ترویج 
کنند و یا اینکه با فیلم های خود، 
نسلی ناامید، پشیمان، متکی به 
 بیگانه و تحقیرشــده را پرورش 

دهند.
 اما به نظر می رسد در چند سال 
اخیر بیشتر فیلم ها در دسته دوم 
جای داشته و موجی از ناامیدی 
همراه با تجمل گرایی را برای مردم 
عامه به همراه داشــته است. اگر 
بخواهیم مشکالت سینمای ایران 
را که بارها بازگو شده است در روز 
سینما دوباره بیان کنیم باید از باند 
بازی عمیق در سیستم سینمای 

ایران یاد کنیم. 
در ســال های اخیر بانــد بازی و 
دست های پشــت پرده مشکل 
اصلی سینمای ایران بوده است 
که می توان به آن عدم به کارگیری 
افراد خبره و کاربلد، نبود امنیت 
شــغلی و بیمه تأمین اجتماعی، 
ابتــذال محتوایــی و فرهنگی و 
عدم وجود مدیریت دغدغه مند 
و همچنین بی برنامگی و تصمیم 
گیری های خلق الساعه را اضافه 
کرد.تمامی این موارد  باعث شده 
است سینمای این روزها بی مغز 

باشد و بی مغز بماند.
 روز ســینما فرصتی است تا به 
 این دغدغه ها توجه بیشــتری 

شود. 
هر چند این روز به دلیل حواشی 
زیادش مدت هــا از تقویم ایران 
حذف شد و منصور واعظی دبیر 
وقت شــورای فرهنگ عمومی 
سال 91 درباره حذف روز سینما از 
تقویم توضیح داده بود که »تقویم 
رسمی ما بیش از حد شلوغ شده 
بود و بــرای همیــن باید برخی 
مناســبت ها را حذف و برخی را 
نیز به ضمایم منتقل می کردیم. 
روز سینما هم از جمله مواردی 
 بود که بــه بخش ضمایم منتقل

 شد.« 
اما دوباره ســال 93 ایــن روز به 
تقویم اضافه شــد تا روزی باشد 
که هم مردم از شکایت هایشــان 
راجع به سینما صحبت کنند و هم 
سینما گران مشکالتشان را بیان 
کنند. وقتی روز سینما از تقویم 
کشورمان پاک شــد  بسیاری از 
ســینماگران و اهالی این عرصه 
فریاد برآوردند که این اتفاق، جفا 
به سینمای کشورمان است و باید 
مناســبتی هم برای بزرگداشت 
 هنر هفتم در تقویم وجود داشته

 باشد.
 اما امروز که بدن بی جان سینما 
در گوشــه ای افتاده و هر کس از 
کنارش رد می شــود لگدی به 
ان می زند اعتــراض نمی کنند 
 که چرا فیلــم های پــر محتوا 

نمی سازیم؟! 
 چرا مــردم عامه هــم از دیدن 
فیلم هایمان لذت نمی برند چه 
برسد به هنرمندان ؟! و چرا سینما 
را با فرهنگ 120ساله آن داریم به 

فراموشی می سپاریم؟!

اقتصاد استان
02
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۱۶۰۰ واحد خون در اصفهان اهدا شد
مدیرکل انتقال خون اصفهان از اهدای یکهزار و ۶00 واحد خون در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در 

راستای برنامه نذر خون خبر داد.
مجید زینلی افزود: روز عاشورای حسینی مردم عزادار استان ۸۵0 واحد و  تاسوعا ۷۵0 واحد خون پالکت 

و پالسما اهدا کردند که هزار و ۷0 واحد از خون های اهدایی مربوط به شهرستان خمینی شهر بوده است.
مدیرکل انتقال خون اصفهان افزود: طرح نذر خون از اول محرم در استان آغاز شد و تا پایان ماه صفر ادامه دارد 

و موکول کردن ادای نذر خون به روزهای پس از تاسوعا و عاشورا اشکال شرعی ندارد.
وی به فعالیت ۶ پایگاه در روزهای تاسوعا و عاشورا برای پذیرش نذر خون از سوی عزاداران اشاره کرد و گفت: میزان 

نذر و اهدای خون در روزهای تاسوعا و عاشورا نسبت به سال گذشته بیش از 10 درصد افزایش یافته است.
زینلی خاطرنشان کرد: پایگاه های اهدای خون در دهه اول محرم در میدان خواجو اصفهان، خمینی شهر، کاشان، خوانسار، نجف آباد، شهرضا 

و گلپایگان فعال بوده است.
وی با اشاره به اینکه طرح نذر خون از اول محرم در استان اصفهان آغاز شد و تا پایان ماه صفر ادامه دارد، تصریح کرد: بر اساس نظر مراجع تقلید، 

موکول شدن ادای نذر خون به روزهای پس از تاسوعا و عاشورا اشکال شرعی ندارد.

پایان عملیات اجرایی اتصال خیابان مفتح به آزادگان تا پایان سال جاری
مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان گفت: طرح اتصال خیابان مفتح به آزادگان در محله ناصر خسرو و محله 

امیرالمومنین از محالت کم برخوردار منطقه انجام می شود.
 علی باقری با اشاره به احداث خانه ورزش محله امین آباد و فرهنگ سرای محله کوثر اظهار کرد: این خانه 
ورزشی در دو طبقه شامل دو سالن و زیربنای 130 متر و فرهنگ ســرای محله کوثر در دو طبقه شامل 

کارگاه های آموزشی، سالن مطالعه و کالس های آموزشی با زیربنای 33۵ متر برای ارائه خدمت به شهروندان 
در نظر گرفته شده است. وی افزود: فرهنگ سرای محله کوثر با اعتبار یک میلیارد و 300 میلیون تومان و خانه 

ورزش امین آباد با اعتبار یک میلیارد و 100 میلیون تومان مراحل تجهیز داخلی را طی می کند. باقری با اشاره به 
اتصال خیابان مفتح به آزادگان افزود: طول این خیابان ۵00 و عرض آن 300 متر است و اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان 

برای تملک و آزادسازی آن در نظر گرفته شده و در حال حاضر نیز نزدیک به 90 درصد از مراحل تملک این طرح صورت گرفته؛ امیدواریم 
مراحل تملک تا پایان شهریور ماه تکمیل و این طرح برای مراحل احداث تحویل پیمانکار شود. وی با بیان اینکه اجرای طرح اتصال خیابان مفتح 
به آزادگان در محله ناصر خسرو و محله امیرالمومنین از محالت کم برخوردار منطقه انجام می شود، گفت: اجرای این طرح دسترسی به بافت 

متراکم و فرسوده این محالت را فراهم و زمینه را برای خدمات رسانی بهتر و رونق و آبادانی بافت این محالت مهیا می کند.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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بسیاری از مجموعه ها 
صرفاً برای اقوام درجه 

یک گواهی صادر 
می کنند که در این 
صورت تنها یکی از 

زوجین می تواند از آن 
استفاده کند

وام ازدواج جوانان؛    

 اسمًا 4 درصد ، رسمًا ۱2 درصد

دو ماه قبل بود که رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها خواست 
تا با یک ضامن به جوانان وام ازدواج بدهند، فارس در گزارشی 
میدانی به بررسی نحوه پرداخت وام ازدواج به جوانان پرداخته 

است.
مسائل مالی همواره یکی از دالیل جوانان برای به تعویق انداختن 
ازدواج بوده و دولت ها همواره سعی داشته اند تا با افزایش وام 
ازدواج مسیر این امر الهی را هموار کنند و بر همین اساس میزان 
وام پرداختی به زوج ها از 3 میلیون تومان در ســال 95 به 30 
میلیون تومان در سال 98 افزایش یافته است، فارس در گزارشی 
به بررسی مراحل دریافت وام ازدواج در اصفهان پرداخته است.

فارس
گـــزارش
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     شاید الزم باشد مسئوالن مربوطه قبل از افزایش مبلغ وام ازدواج به این فکر کنند که زوج های جوان در این شرایط اقتصادی و مشکالت اشتغال چطور باید از پس قسط های 
یک میلیونی وام ازدواج بر بیایند

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

توسعه شرکت های دانش بنیان معطوف به 
مراکز استان ها نشود

 رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: توسعه شرکت های دانش بنیان نباید 
معطوف به مراکز استان ها و شهرهای بزرگ 
شــود بلکه باید با ایجاد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و 

خالقیت و شکوفایی در شهرستان ها به این بخش توجه کرد.

جعفر قیصری افزود: ایجاد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و خالقیت و 
شکوفایی در شهرستان های مختلف با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های 
آنها می تواند زمینه حمایت های مالی و معنوی از گسترش شرکت های دانش 

بنیان و واحدهای فناور را فراهم کند.
وی با بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان سازمانی پیشرو 
در امر اقتصاد دانش بنیان در کشور تا کنون اقدام به ایجاد سه پارک علم و 
فناوری در این استان کرده است، اظهار داشت: 2 پارک علم و فناوری شیخ 
بهایی و ابوریحان در کالنشــهر اصفهان و پارک علم و فناوری غیاث الدین 

کاشانی در کاشان ایجاد شده است.
پارک علم و فناوری، سازمانی اســت که بوسیله متخصصان حرفه ای اداره 
می شود و هدف آن افزایش ثروت جامعه از طریق توسعه کسب و کارهای 
دانش محور، تشویق و ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان 
شرکت هایی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند.

تاکنون بیشتر پارک های علم و فناوری در کشورمان توسط شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه ها تاسیس شده است. شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان مجوز تاسیس و راه اندازی 10 پارک علم و فناوری را دارد. 
قیصری به راه اندازی حدود 10 مرکز رشد در شهرستان های مختلف استان 
اصفهان با همکاری صنایع و دانشگاه های مختلف اشاره کرد و گفت: برخی 
این مراکز شامل رشد مقدماتی، جامع فناوری، فناوری اطالعات و ارتباطات، 
فناوری فوالد، تخصصی هنر، تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و 

واحدهای فناوری نجف آباد و شهرضاست.
مرکز رشد )INCUBATOR(، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که 
بمنظور حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده تأسیس می شود و با ارائه امکانات 
و تسهیالت عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت های جدید دانش بنیان را فراهم 
می کند. نخستین مرکز رشد کشور سال 13۷9 در شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان راه اندازی شد.
وی با اشاره به راه اندازی هشت مرکز خالقیت و شکوفایی در شهرستان های 
آران و بیدگل، شاهین شهر، اردستان، فالورجان، اصفهان، لنجان و گلپایگان، 
اضافه کرد: این مراکز هسته های فناور متشکل از دانشجویان و اعضای هیات 
علمی را پذیرش می کنند تا آماده راه یابی به مراکز رشد یا موفق به تاسیس 

شرکت های دانش بنیان شوند.
قیصری با تاکید بر اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، الگوی سایر 
استان ها در ایجاد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد است، تاکید کرد: تیم 
ارزیابی مستقر در این شهرک، بیشترین تجربه را در کشور در زمینه بررسی، 

تقویت و رشد شرکت ها و واحدهای فناور دارد.
وی با بیان اینکه تســهیالت و حمایت های مالی خوبی نیز برای واحدهای 
فناور و شرکت های دانش بنیان در سراسر استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
صندوق پژوهش و فناوری اصفهان در گذشته منابع مالی محدودی داشت اما 
سال 9۷ سرمایه و خط اعتباری آن با اعتبارات صندوق شکوفایی و نوآوری و 

مشارکت دولت و بخش خصوصی افزایش یافت.
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: میزان منابع تخصیص 
یافته به صندوق پژوهش و فناوری استان در سال جاری ۴00 میلیارد ریال 
است و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور برای ورود به فعالیت های 
اقتصادی مانند مناقصه ها و تامین مواد اولیه می توانند از این اعتبارات در قالب 

تسهیالت با نرخ سود چهار تا 11 درصد استفاده کنند.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان مؤسس مراکز 
رشد و پارک های علم و فناوری در کشور، فعالیت اجرایی خود را از سال 13۸0 

با هدف حمایت و هدایت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان آغاز کرد.
 اکنون بیش از ۵00 شرکت دانش بنیان و واحد فناور با اشتغال هفت هزار 
دانش آموخته دانشگاهی در این شهرک مستقر هســتند که 10 درصد از 

شرکت های دانش بنیان کشور را شامل می شود.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

    ســایت بانــک 
مرکزی: یک ضامن و 

سفته کافی است
متقاضیــان دریافــت 
وام در گام اول بایــد 
به ســامانه تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج 
بانک مرکزی مراجعه کنند، در بخش 
شرایط ضامن های این وام آمده است: 
»تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای 
هریک از زوج ها در سال 139۸ سیصد 
میلیون )300.000.000( ریال با دوره 
بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن 

معتبر و سفته است«.
در ادامه شــرایط این وام عنوان شده: 
»نرخ کارمزد تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج ۴ درصد تعیین می گردد«.
برای بررسی میدانی جزئیات مراحل 
دریافت وام به یکی از شعب بانک های 
عامل در شهر اصفهان مراجعه و درباره 
مدارک مورد نیاز سوال کردیم که اصل 
و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی زوج 
و زوجه، فتوکپی سند ازدواج، فتوکپی 
شناسنامه و کارت ملی ضامن ها، فیش 
حقوقی و حکــم کارگزینی ضامن ها و 
پرینت ثبت نام در ســایت را مدارک 

الزم عنوان کردند.
کارمند بانک در تشریح شرایط ضامن ها 
گفت: سه نفر کارمند رسمی دولت که 
حقوق آن ها به این بانک واریز شــود و 
حداقل پنچ ســال از مدت خدمتشان 
باقی مانده باشد، این سه نفر می توانند 
در صــورت تمایــل برای هــر دو نفر 
ضمانت کنند، تنها یک نفر از این سه 
نفر می تواند بازنشسته باشد که در این 

صورت باید گواهی کسر از حقوق نیز 
ارائه شود، البته بسیاری از مجموعه ها 
صرفاً برای اقوام درجه یک گواهی صادر 
می کنند که در این صورت تنها یکی از 

زوجین می تواند از آن استفاده کند.

    پرداخت وام دو تا سه ماه طول 
می کشد

کارمند بانک در پاســخ به این سوال 
که واریز وام چقدر زمــان می برد و آیا 
عددی که به عنوان تعداد افراد در صف 
در ســامانه بانک مرکزی نمایش داده 
می شود قابل استناد است، تصریح کرد: 
واریز وام بین دو تا سه ماه زمان می برد 
و زوجین نباید به عددی که در سامانه 
نشان داده می شود استناد کنند چرا که 
وام های هر شــعبه تنها محدود به وام 

ازدواج نیست.
زمانی که از نرخ بهره این وام ســؤال 
کردیم کارمند وام تأکید کرد: نرخ بهره 
غلط است، کارمزد وام ازدواج ۴ درصد 
است که هر سال دریافت می شود، به 
این ترتیب که در زمان پرداخت وام به 
میزان 1 میلیون و 200 هزار تومان از 
30 میلیون تومان کسر و 2۸ میلیون 
و ۸00 هزار تومان به حســاب شخص 
واریز می شود، سال بعد وام گیرنده ۶ 
میلیون تومان قســط پرداخت کرده 

پس ۴ درصد 2۴ میلیــون را که 9۶0 
هزار تومان می شود پرداخت می کند و 
این روند تا سال آخر ادامه پیدا می کند، 
در مجموع 3 میلیون و ۶00 هزار تومان 

باید پرداخت شود.

    اسماً 4 درصد، رسماً 12 درصد
وقتی عنوان کردیم که در این صورت 
نرخ بهــره وام 12 درصد اســت نه ۴ 
درصدی که عنوان شــده بــا خنده او 
مواجه شدیم که در ادامه آن گفت: با 
این روشی که من گفتم حساب کنید تا 

۴ درصد شود!

    از کجا معلوم زنــده بمانی که 
بتوانیم اقســاط را از حقوقت کم 

کنیم؟
بــرای اطــالع از شــرایط دریافــت 
گواهی کســر از حقوق به همراه یک 
بازنشســته به کانون بازنشســتگان 
مراجعــه کردیم، در کمــال تعجب با 
جمله »حاج آقا شرمنده شما سنتون 
باالست نمی توانیم به شما گواهی کسر 
از حقوق بدهیم«! مواجه شــدیم، به 
عبارت ساده تر کسی نمی تواند تضمین 
کند پدربزرگی که ضامن نوه خودش 
می شــود تا ۵ ســال دیگر زنده بماند 
که اگر الزم شد اقســاط را از حقوقش 

کم کنند.

    وقتی اشتغال مشکل اول است 
با وام یک میلیــاردی هم تغییری 

حاصل نمی شود
این ها تنها بخشی از مشکالت جوانان 
در مســیر دریافت وام ازواج بود، البته 
شاید الزم باشد مسئوالن مربوطه قبل 
از افزایش مبلغ وام ازدواج به این فکر 
کنند که زوج های جوان در این شرایط 
اقتصادی و مشــکالت اشتغال چطور 
باید از پس قســط های یک میلیونی 
وام ازدواج بر بیایند. البته بهتر اســت 
بگوییم اقســاط یک میلیــون و 120 
هزار تومانی تا فراموش نکنیم ترجمه 
کارمزد ۴ درصد سالیانه در وام ازدواج 
۵ ساله همان 12 درصد بهره عامیانه 

است.
این طور که به نظر می رســد بانک ها 
هنوز طبق قاعده هر 10 میلیون یک 
ضامــن عمل می کنند و درخواســت 
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــرای 
ســخت گیری نکــردن در اعطای وام 
ازدواج و دادن آن با یک ضامن و سفته 
بی نتیجه بوده و نباید به پیشــهاد دوم 
بانک مرکزی بــه بانک هــا مبنی بر 
پرداخت وام با تضمین یارانه اشخاص 

توجه کرد.

خـــبــــر

راه اندازی خط 108 اتوبوسرانی اصفهان برای سرویس دهی به ساکنان بختیاردشت

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه  
گفت: خط 108 شــهرک پرتو )بختیار دشت( بنا بر 

درخواست ساکنان و بررســی کارشناسی مدیران شهرداری و 
اتوبوسرانی اصفهان پس از چهار سال به مرحله اجرا رسید و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

قدرت افتخاری در گفــت و گو با خبرنگار ایمنا اظهــار کرد: خط 10۸ از 
ساعت شش صبح الی 21 از شهرک پرتو تا پایانه قدس)ایستگاه مترو( به 

شهروندان سرویس دهی می کند.
وی تصریح کرد: از پایانه قدس)ابتدای عاشق آباد( خطوط هشت، ۵۸، ۴۵، 

۷۴، ۵0، 10۸، 3۴، 2۶۷، ۸2 و ۵۶ به شهروندان سرویس دهی می کند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه با اشاره به خدمات 
جدید اتوبوســرانی در خطوط مختلف به مناســبت هفته دولت، گفت: به 
منظور دسترسی دانشجویان و پرسنل دانشــگاه صنعتی اصفهان به قطار 
شهری، بخشی از ناوگان خط ۶۷ از میدان جمهوری به پایانه پاسداران در 
ابتدای خط یک قطار شهری انتقال یافت، از این رو دانشگاهیان می توانند 
ضمن برنامه ریزی مجدد از اول مهرماه با استفاده از سیستم قطار شهری و خطوط 

مستقر در پایانه پاسداران از همه نقاط شهر به دانشگاه صنعتی و بالعکس تردد کنند.
وی افزود: برای دسترسی هرچه بهتر شهروندان به ایستگاه قطار شهری مبداء خط 
۵۶ )میدان استقالل، دهنو( از میدان استقالل به پایانه متروی قدس انتقال پیدا کرد 
همچنین دسترسی ساکنان خیابان شهروند به خیابان جی و میدان امام علی)ع( در 
مسیر رفت و برگشت خط ۵2 )شهرک سالمت، خواجه عمید، میدان امام علی)ع(( 

تغییراتی ایجاد شد.
افتخاری ادامه داد: برای دسترســی هر چه بهتر ســاکنان خیابان کاوه به میدان 
جمهوری اسالمی، مبداء خط هفت )بیمارســتان غرضی، خیابان کاوه( به میدان 

جمهوری اسالمی )پایانه خرم( انتقال خواهد یافت.
وی اظهار کرد: به منظور ایمن سازی تردد اتوبوس ها و پیشگیری از حوادث ترافیکی 
در تقاطع هتل پل، مبداء خط ۴0 )هتل پل- بلوار سعدی- کوی امیریه( به ایستگاه 
مترو سی و ســه پل انتقال پیدا کرد، همچنین برای رفاه حال ساکنان محله بهار 
اتوبوس های خط 12 )کاوه، جمهوری اسالمی، شهید رضایی، وحدت( در میدان 
جمهوری اسالمی )ورودی خیابان آیت اهلل کاشانی( توقف و اقدام به سوار و پیاده 

کردن مسافران می کند. ایمنا
خـــبــــر

    

مدیرکل حج و زیارت  اصفهان گفت: تاکنون 2۷ هزار نفر از استان  برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده  که ثبت نام 2۴ هزار نفر آنها قطعی شده است.
غالمحسین زاهدی با اشاره به ثبت نام شرکت در پیاده روی اربعین حسینی، اظهار داشت: همه ساله در این ایام، سیل مشتاقان اباعبداهلل الحسین )ع( راهی کربالی معلی می شوند.

وی افزود: محدودیتی برای ثبت نام در اربعین نداریم و همه کسانی که توان زیارت دارند، می توانند در سایت سماح ثبت نام کنند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون 2۷ هزار نفر از استان اصفهان برای پیاده روی اربعین در سایت سماح ثبت نام کرده اند، گفت: 2۴ هزار نفر ثبت نام خود را با واریز 
هزینه قطعی کرده اند. وی ادامه داد: زائران کربال در صورت ثبت نام از طریق کافی نت یا منزل بابت حق بیمه و خدمات درمانی مبلغ 22 هزار تومان و در صورت ثبت نام در دفاتر زیارتی 

2۵ هزار تومان باید پرداخت کنند.

ثبت نام 2۷ هزار اصفهانی برای شرکت در پیاده روی اربعین



محبوبترینومنفورترینگردشگراندنیاکداماند؟
انگلیسی ها، آلمانی ها، روس ها، چینی ها و عربستانی ها از جمله منفورترین توریست های جهان و 
ژاپنی ها محبوب ترین اعالم شدند. یک کمپانی تحقیقاتی انگلیسی که در حوزه تحلیل بازارهای 
جهانی فعال است، نظرسنجی را درباره دیدگاه کشورهای مختلف نسبت به گردشگران خارجی 
انجام داده که بخش نخســت آن به نگرش مردم کشورهای مختلف نسبت به گردشگران کشور 
خودشان اختصاص دارد.نتیجه این نظرسنجی نشــان می دهد: بیشتر مردم، فکر می کنند جزو 
بدترین توریست ها در سایر کشورها هستند. برای مثال ۵۷ درصد بریتانیایی ها که در این نظرسنجی 
شرکت کرده اند، درباره گردشگران کشور خودشان نظر مثبتی ندارند و تنها ۲۹ درصد آن ها تفکر 
مثبتی درباره توریست های بریتانیایی دارند و ۱۴ درصد نیز در این مورد ابراز عقیده نکرده اند.  بر 
اساس اطالعات به دست آمده از این نظرسنجی،  ۴۵ درصد از نروژی ها، ۴۳ درصد از آلمانی ها و ۳۷ 
درصد از فرانسوی ها فکر می کنند که در دیگر کشورها نگرش مثبتی به عنوان توریست نسبت به 
آن ها وجود ندارد. ایتالیایی ها، استرالیایی ها، چینی ها، عربستانی ها و آمریکایی ها نیز دیگر کشورهایی 
هستند که بخش قابل توجهی از شهروندان این کشورها فکر می کنند گردشگران خوبی در سایر 

کشورها نیستند.
در انتهای این فهرســت، مردم فیلیپین، هند و عمان قرار دارند که اکثر قریب به اتفاق آن ها فکر 
می کنند توریست هایی دوست داشتنی در سایر کشورها هستند.  در بخش دیگر این نظرسنجی که 
از مردم دنیا درباره منفورترین گردشگران دنیا شده است، نشان داده شده که بریتانیایی ها و روس ها 
از نظر بیشتر کشورهای اروپایی، گردشگران بدی شناخته شده اند و چینی ها از نظر  بیشتر کشورهای 
آسیایی گردشگران دلچسب و محبوبی نیستند.  نزدیک به نیمی از اسپانیایی ها، گردشگران انگلیسی  
را بدترین توریست ها معرفی کرده اند و بریتانیایی از نظر ۳۹ درصد از آلمانی ها نیز چنین ویژگی دارند.

شهروندان دانمارک، سوئد، فنالند و نروژ نیز گردشگران روس را در صدر فهرست بدترین توریست ها 
قرار داده اند. آلمانی ها نیز تقریبا از نظر همه کشورهای اروپایی گردشگران خوبی نیستند.  گردشگران 
چینی بویژه در استرالیا، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام به هیچ عنوان چهره ای 
محبوب ندارند و به عنوان نمونه ۶۷ درصد از سنگاپوری ها معتقدند: چینی ها بدترین گردشگران 
جهان  هستند.در منطقه خاورمیانه نیز بیشــترین نگرش منفی نسبت به گردشگران عربستان 

سعودی وجود دارد.

  منفورترین توریســت های جهــان از نگاه مردم 
کشورهای مختلف

اما در نظرسنجی برای انتخاب بهترین گردشگران دنیا، 
یک کشور باالتر از همه قرار می گیرد: ژاپن.گردشگران 
ژاپنی که در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال پس از 

تماشای مسابقه اقدام به تمیز کردن استادیوم می کردند 
و در صدر خبرها قرار گرفتند، از نظر بســیاری از کشورها 

بهترین توریست های دنیا معرفی شده اند و بویژه در کشورهای 
فنالند، فرانسه، آلمان، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند از 

محبوبیت بسیار باالیی برخوردارند.
ژاپنی ها و استرالیایی ها؛ محبوب ترین گردشگران دنیا

پس از ژاپنی ها و با فاصله زیاد، گردشگران استرالیایی به عنوان محبوب ترین توریست ها در سراسر 
جهان شناخته می شوند.

گردشگری
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ثبتملیمراسم
سنگزنون،بهزودی

آئین ۸۰ ساله سنگ زنون صبح عاشورا در 
محله قدیمی کن منطقه ۵ به زودی در آثار 
ملی کشور ثبت می شود.محله قدیمی کن 
که از پنج بخش سرآسیاب، اسماعیالن، 
باالن، میان ده و دار قاضی تشکیل شده 
است، جلوه گاه سنت های دیرین محلی 
واجرای آیین های محرم اســت .یکی از 
معتمدین محله کن، درباره شیوه اجرای 
آئین سنگ زنون که  قدمت آن به ۸۰ سال 
می رسد،گفت: در این مراسم عزاداران به 
نشانه اندوه با برهم زدن دوچوب یا سنگ 
و خواندن مرثیه در عزای ساالر شهیدان، 
به سوگ می نشینند. این مراسم از دیرباز 
مورد توجه اهالی کن بــوده و این آئین، 
نمادی از سنگ برســر زدن به نشانه عزا 
اســت و به قولی دیگر اهالی محالت کن 
با سنگ زنی به زیارت اهل قبور می روند 
تا یاد آور واقعه عاشــورا شوند.وی درباره 
علت نامگذاری این مراسم به سنگ زنون 
اظهارکرد: در ایام گذشــته، این مراسم با 
سنگه ای یک دست انجام می شد و امروزه 
اهالی کن، به جای سنگ، با کوبیدن دو 
چوب استوانه ای شکل یکدست که قبال 
درون روغن مخصوص قرار گرفته تا صدایی 
شبیه به سنگ زدن به خود بگیرد ، عزاداری 
می کنند و بعد ازاین اعالن عمومی، نوحه 
خوانی، ســینه زنی و بقیه مراسم تا اذان 
ظهر ادامه می یابد. دراین میان خانم ها در 
حسینیه مشغول عزاداری هستند و فقط 

برای شام غریبان به داخل محله می روند.

 از دیربــاز مذهب بــه عنوان 
یکی از انگیزه های اصلی سفر 
کردن مطرح بــوده همچنان 
کــه مراســم های فرهنگی- 
مذهبی نیز عاملی برای ســفر 
گردشــگران به مناطق خاص 
در نظر گرفته می شــود. گاه 
تنوع این رسوم به قدری زیاد است که یک 
کشور شاهد برگزاری شکل های مختلفی از 
یک مراسم است. مناسبت های گره خورده با 
فرهنگ جوامع برای بیشــتر مردمان جالب 
است و بدون شــک یکی از عوامل انگیزشی 
برای سفر محسوب می شــود. افراد گاهی 
ســفر می کنند تا بیشتر مشــاهده و تجربه 
کرده و از ســوی دیگر با سبک های مختلف 
زندگی مردم آشنا شوند. ایران نیز که سرشار 
از جاذبه های فرهنگی و برگزاری این گونه 
مراســم های فرهنگی – گردشگری است، 
جاذبه ای برای مســافران خارجــی ایجاد 

کرده است.
یکی از این جاذبه هــای فرهنگی، معنوی و 
مذهبی، مراسم محرم است که در جای جای 

ایران با تنوع بسیار برگزار می شود. گرچه در 
سطح جهانی، این مراســم هنوز به صورت 
کامل معرفی نشــده و گردشگران از تنوع و 
جذابیت آن خبر ندارند؛ اما با این حال، شاهد 
افزایش روز افزون گردشــگران برای دیدن 
مراسم عزاداری در ماه محرم و صفر هستیم.

معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نیز معتقد است: 
شــرکت گردشــگران خارجی در مراسم و 
رویدادهــای مذهبی ماه محــرم به معرفی 
فرهنگ و آداب ایران به دیگر ملل ها کمک 

می کند.
ولی تیمــوری گفت: برخی از گردشــگران 
خارجی در سال های گذشته در ایام محرم 
در ایران حضور داشتند و موفق به حضور در 
مراسم  عزاداری شــدند تجربیات جالبی را 
پیدا کردند و آن را بــه دیگران انتقال دادند 
و این سبب حضور  تعداد بیشتر گردشگران 
خارجی در ایران شد و هر سال شاهد افزایش 

تعداد آنها هستیم.
پذیرش و شرکت گردشگران خارجی در این 
رویدادها همچنین مهمانوازی ایرانیان برای 
آنها تجربه کامال متفاوتی است که در دیگر 

کشورها نمی توانند آن را بدست آوردند.
تیموری با اشــاره بــه این کــه حضور این 
گردشــگران از جنبه اقتصــادی نیز برای 
صنعت گردشــگری کشــور اهمیت دارد، 
گفت: اما موضوعی که مهم است اینکه هدف 
از حضور این گردشــگران در ایران، آشــنا 
شــدن آنها با فرهنگ مردم ما است. حضور 
گردشــگران در این ایام می تواند، تبلیغات 
منفی که علیه ایران وجود دارد را بی اثر کند.

در ماه محرم و به خصوص روزهای عاشورا و 
تاسوعا بیشتر مناطق، شهرها و روستاهای 
ایران با پوشیدن لباس سیاه بر تن و همچنین 
سیاهپوش کردن کوی و محله، لباس عزای 
ســید الشــهدا)ع( را در بر می کنند. با این 
حال مردم در اقصی نقاط کشــور لباســی 
از فرهنگ و ســنت خود به تن کــرده و به 
رسم خود عزاداری می کند. در سراسر ایران 
نذری های مختلف ادا مــی کند و علم های 
عزاداری با هیات های همراه آن در خیابان ها 
می چرخند. در یزد و نائین نخل می گردانند، 
در مشــهد اردهال قالی شــویی دارند، در 
خمینی شهر کاروان عزاداری می چرخد، در 
عجب شیر مشــعل می گردانند، در لرستان 

مراسم خره گیری برپاست و...
هر ســاله بســیاری از ایرانی ها برای دیدن 
مراسم  ُمحّرم در سّنتی دیگر، سفر می کنند 
و حاال با تبلیغاتی که انجام شده،  گردشگران 
خارجی بخصــوص اروپایی نیــز عالقمند 
حضور در مراسم تاسوعا و عاشورای اباعبدهلل 
حسین)ع( در ایران هســتند و یزد یکی از 
استان هایی اســت که در چند سال اخیر با 
تشکیل کمیته فرهنگی – گردشگری میزبان 
گردشگرانی از کشورهای اروپایی و آسیایی 

بوده است.
سال گذشته گردشــگران ۲۲ کشور دنیا از 
فرانســه، آلمان، بلژیک، ســوئیس، ایتالیا، 
نیوزیلند، اســپانیا، انگلیس، چین، ترکیه، 
روســیه، هلند، برزیل، چک، مجارســتان، 
اسلوونی، ژاپن، تایلند، هنگ کنگ، رومانی، 
اســترالیا و تایوان به تماشای نخل گردانی، 

کتل بستن و تعزیه خوانی یزد نشستند.

مدیر کل میراث فرهنگی،  صنایع  دستی و 
گردشگری استان یزد با اعالم این که سال 
گذشــته یک هزارو ۵۰۰ گردشگر خارجی 
برای تماشای مراسم عزاداری محرم به این 
استان ســفر کردند،  گفت: از هفت،  هشت 
ســال پیش آئین معنوی این استان مانند 

نخل برداری و گردانی ثبت ملی شد.
ســید مصطفی فاطمی، افزود: بــا توجه به 
تعداد زیاد آئین های مذهبی در استان یزد 
که شامل ۳۳ آیین ثبت شده و ۱۴ آیین در 
حال ثبت هستند، تورهایی برای معرفی این 
آیین ها به گردشگران خارجی طراحی شده 
اســت؛ ضمن اینکه در محرم امسال سعی 
شده موضوع گردشــگران داخی نیز مدنظر 
قرار گیرد و برای آنان نیز تورهایی راه اندازی 

شده  است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشگری اســتان یزد، با بیان اینکه عمده 
مراسم های آئینی محرم در این استان حول 
محور آیین های عاشــورایی بــه ویژه نخل 
گردانــی و مدل های مختلــف آن متمرکز 
اســت، گفت: موســیقی محرم و آیین های 
زنجیر زنــی، مراســم های تعزیــه خوانی 
در روســتاه ها و آتــش زدن خیمه ها دیگر 

آیین های این روز در استان یزد است.
وی همچنین با بیان اینکــه در حال حاضر 
چهار تور برای محرم در نظر گرفته شــده 
است، تصریح کرد: هر شهرستانی در استان 
یزد آیین های خاص خود را دارد، برای مثال 
در شهرســتان ابرکوه جدای از موســیقی 
عاشــورایی، آیین زنجیرزنی و عمه کوار نیز 

برگزار می شود.
در اردکان، میبد، تفت، بافــق و مهریز هم 
مراســم  خاصی وجــود دارد که بــرای هر 

یک برنامه ریزی های خاصی انجام شــده تا 
تورهای ویژه گردشگران خارجی بتوانند از 

این آیین ها بازدید کنند.
او می گوید: در تمام هتل ها و مراکز اقامتی 
استان، بروشورهایی آماده و نصب شده است 
تا توریست ها از زمان و مکان مراسم  و تورها 
اطالع پیدا کننــد و از طریــق راهنماهای 
گردشــگری به تورها پیوســته و به وسیله 
اتوبوس های شــهرداری که با کمیســیون 
گردشگری مذهبی همکاری دارند به محل 

برگزاری آیین ها بروند.
وی تبلیغات را یکی دیگر از دالیل موفقیت 
حضور گردشــگران خارجــی در ایام اعالم 
کرد و افزود: با تشــکیل کمیته گردشگری 
معنوی و حضور افراد مختلــف حضور این 
نوع از گردشگران به استان یزد ساماندهی 

شده است.

خیلیدورنیست؛تبدیلایرانبهقطب»گردشگریُمحرم«

با توجه به تعداد 
زیاد آئین های 

مذهبی در استان 
یزد که شامل 33 
آیین ثبت شده و 
۱۴ آیین در حال 

ثبت هستند

حضور یک هزار و ۵00 گردشگری خارجی برای تماشای 
آئین های ُمحرم تنها در شــهر یزد،  نشان از ظرفیت 
گردشــگری معنوی و مذهبی ایران برای تبدیل این 
کشــور به قطب گردشــگری محرم دارد که با فراهم 
کردن زمینه ها و زیر ساخت های الزم می تواند عالوه بر 
معرفی معارف، آموزه های این ماه به رونق گردشگری 

نیز بیانجامد.
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درمانخانگیتبخال
تبخال یک عفونت است که از طریق ویروس هرپس سیمپلکس ایجاد می شود. تبخال یک مشکل 
دردناک و خارش دار است که عموما در زنان و مردان دیده می شود. تبخال به شکل یک تاول کوچک 
قرمز، متورم و آب دار یا نقطه ی دردناک در نزدیکی چشم ها، دهان و لب  بروز می کند. ما در این نوشتار 

چند درمان خانگی طبیعی سریع و آسان را به شما معرفی می کنیم تا تبخال را درمان کنید. 
روغن زیتون

روغن زیتون به خاطر خاصیت رطوبت دهی به پوست شناخته شده است. روغن زیتون سرشار از آنتی 
اکسیدان است و یکی از بهترین درمان های خانگی تبخال به حساب می آید.چه کاری باید انجام داد:

الف. یک فنجان روغن زیتون بردارید.
ب. آن را در یک قوری گرم کنید و مقداری روغن اسطوخودوس و موم زنبور عسل به آن اضافه کنید.

ج. اجازه دهید این مخلوط خنک شود.
د. پس از خنک شدن، این مخلوط را روی ناحیه مبتال بزنید.

 کیسه یخ

ساده ترین راه درمان تبخال در خانه استفاده از کیسه یخ است. استفاده از یخ باعث می شود از درد 
تبخال خالص شوید. چه کاری باید انجام داد:

الف. مقداری یخ بردارید و آن را خرد کنید.
ب. یخ خرد شده را در یک کیسه پالستیکی بریزید.

ج. کیسه پالستیکی را در یک تکه پارچه ضخیم بپیچید.
د. آن را به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه روی تبخال قرار دهید تا از شر تورم و خارش آن خالص شوید.

جوش شیرین
جوش شیرین یک روش درمانی مؤثر برای خالص شدن سریع از شر تبخال است. جوش شیرین باعث 

از بین رفتن درد و خارش آن می شود.چه کاری باید انجام داد:
الف. یک توپ پنبه ای بردارید و آن را در جوش شیرین مرطوب کنید.

ب. آن را مستقیما روی ناحیه مبتال قرار دهید. این کار به خشک شدن تاول های آب دار کمک می کند.
ج. به منظور جلوگیری از آلودگی، این توپ پنبه ای را مجددا در جوش شیرین فرو نبرید.

روغن درخت چای

روغن درخت چای یک درمان عالی برای بسیاری از مشکالت 
سالمتی است که ممکن اســت با آن ها مواجه شده باشید. 
تبخال نیز از این قاعده مستثنی نیســت.چه کاری باید 

انجام داد:
الف. در یک لیوان، مقداری آب بریزید.

ب. چند قطره روغن درخت چای به آن اضافه کنید. برای از 
بین بردن زخم های دهان این مخلوط را غرغره کنید.

نشاسته ذرت
نشاسته ذرت یکی از بهترین درمان های تبخال است. نشاسته ذرت 

به جذب رطوبت اضافی از پوست  و کاهش سوزش و خارش کمک می کند.
چه کاری باید انجام داد:

الف. مقداری نشاسته ذرت را مستقیما روی ناحیه مبتال قرار دهید.
ب. یک توپ پنبه ای بردارید و آن را در نشاسته ذرت بغلتانید وبه آرامی آن را روی ناحیه دردناک بزنید.

5تکنیکطالییبرایخرید
لباسکودک

- اولین و مهمترین چیزی که هنگام خرید 
لباس برای کودک باید رعایت کنید توجه 
به جنس لباس اســت، لباس کودک باید 
جنس پنبه ای، نخی یا کتان داشته باشد. 
حواس تان باشد که لباس های پشمی برای 

کودکان ایجاد حساسیت می کنند.
- رنگ لباس کودک جزو فاکتور های مهمی 
است که هنگام خرید باید به آن توجه کنید. 
رنگ های شاد و روشن بر روحیه کودکان 
تاثیر می گذارند، سعی کنید برای لباس 
کودک اصال سراغ رنگ های تیره نروید زیرا 
کودکان معموال لباس را به دلیل رنگ شاد و 

طرح فانتزی آن دوست دارد.
- در خرید لباس کودک به سلیقه کودک 
هم اهمیت دهید و سعی کنید لباسی که 
برای فرزندتان می خرید مورد پسند خودش 
هم باشــد زیرا اگر کودک لباس را دوست 

نداشته باشد هرگز آن را نخواهد پوشید.
- موقع خرید لباس برای کودک در صورت 
امکان آن را پرو کنید و ببینید رنگ آن به 
پوســت فرزندتان می آید یا نه، اگر رنگ 
لباس با رنگ پوســت کودک هماهنگی 
نداشته باشد روی چهره کودک تاثیر منفی 

می گذارد.
- به ســایز لبــاس دقت کنید و ســعی 
کنید لباســی بخریــد که دقیقــا اندازه 
کودک تان باشــد و بــا فکر کــردن به 
این موضوع که ســال دیگر هــم لباس 
 را تــن فرزندتــان کنید لبــاس بزرگ

 نخرید .

بــه دفتــر کار خــود 
کارت  از  می رویــد، 
شناسایی یا اثر انگشت 
برای ثبــت زمان ورود 
اســتفاده می کنیــد، 
ســاعت های کاری را 
شــمارش می کنید و 
پس از سپری شــدن زمان کاری دو مرتبه 
کارت خود را در دســتگاه می کشید و به 
خانه بازمی گردید! آمارها نشان می دهند در 
کشورهای پیشرفته همچون ایاالت متحده 
دســت کم ۵۳ میلیون آمریکایی این کار 
را انجام نمی دهند، به عبارت دقیق تر ۳۴ 
درصد از نیروی کار ساکن در ایاالت متحده 

تمایلی ندارند به سبک سنتی کار کنند.
در حالی که مشاغل آزاد مزایای متعددی 
به همراه دارند، اما در مقابــل نباید از این 
نکته غافل شوید که هر شغل آزادی مناسب 
نیست. به ویژه اگر شما یک متخصص در 
حوزه فناوری اطالعات هستید. بر همین 
اساس ضروری شغلی را انتخاب کنید که 

بتواند کفاف هزینه های زندگی را بدهد.
توسعه دهنده وب یا برنامه های موبایل

توســعه برنامه های موبایل و وب دو مورد 

از مشاغل پرتقاضا در دنیای برنامه نویسی 
به شمار می روند. برنه نویســی اندروید و 
iOS، جاوااســکریپت، پایتون، رابی یا هر 
زبان برنامه نویسی که در آن روان هستید 
و بازار کار به آن نیــاز دارد فرصت خوبی را 
پیش روی شــما قرار می دهند. اما اگر به 
دنبال یک برنامه ریزی سودآور هستید باید 
به یک نکته دقت کنید. بدون شک طراحی 
برنامه های کاربردی برای وب و گوشی های 
هوشمند یکی از جذاب ترین کارهایی است 
که به عنوان یــک برنامه نویس می توانید 
انجام می دهید. اما در مقابــل خود را باید 
برای روبرو شــدن با مشتریان غیرمنطقی 
یا افرادی که دانش فنی نداشته اما به دنبال 
برنامه های خاص هســتند آماده کنید. با 
توجه به این که لینکدین و AngleList برای 
کسب وکارهای ایرانی شناخته شده هستند 
با کمی جســت وجو می توانید مشاغل یا 
پروژه های پیشــنهادی را در این دو سایت 
پیدا کنید. همچنین از سایت های داخلی 
که آگهی های اســتخدامی در آن ها قرار 

می گیرد غافل نشوید.
ساخت تجهیزات الکترونیکی

اگر در زمینه الکترونیک اطالعات اولیه دارید 
یا فارغ التحصیل رشته سخت افزار هستید 
به راحتی می توانید بوردهای رزبرپای را از 
بازار تهیه کرده و تجهیزات خاص منظوره ای 
را برای مردم تهیــه کرده و از طریق فضای 
مجازی به فروش به رســانید. به طور مثال 
می توانید یک سامانه کنترل کننده صوتی 
را ایجاد کنید که تنها با پا کنترل شــوند. 

در این حالت کاربران به راحتی می توانند 
از دســتان خود برای کار بــا صفحه کلید 
اســتفاده کرده و از پای خود برای پخش، 
کنترل، عقب یا جلو کردن ترک های صوتی 
استفاده کنند. ساخت یک دستگاه کنترل 
کننده درجه حرارات خانــه یا حمام که از 
طریق گوشی هوشمند قابل کنترل باشد، 
پهپادی که با دوربین مداربسته تحت شبکه 
خانه یکپارچه شده باشد و از طریق گوشی 
هوشمند کنترل شود از جمله پروژه های 

جذاب در این زمینه هستند.
عکاس

این روزها، عکاســی آزاد یکی از بهترین و 
موثرترین راهکارهایی است که برای کسب 
درآمد می توانید روی آن حساب باز کنید. 
شــما می توانید همراه با یک شریک یا به 
تنهایی کار عکاسی را انجام دهید. عکاسی از 
مجالس عروسی، امالک و مستغالت و حتی 
عکس گرفتن از سوژه های بکر و ارسال آن ها 
برای سایت ها و مجالت از جمله طرح هایی 
هستند که پیش روی شــما قرار دارند. اما 
باید بدانید عکاســی کاری بسیار سخت 
است. عکاسی حرفه ای تقریبا شبیه به یک 
کابوس اســت، به واســطه آن که در عمل 
عکاسان ممکن است با مشکالت مختلفی 
روبرو شوند. اما اگر بتوانید عکس های تکان 
دهنده بگیرید و مهارت های بازاریابی خود 
را نیز ارتقا دهیــد، آن گاه به صورت نیمه 
وقت می توانید پول خوبی به دست آورید. 
فراموش نکنید که شما می توانید عکس های 
خود را هم به صورت آنالین به فروش رسانده 

و هم با روزنامه ای قرارداد بسته و عکاسی 
خبری کنیــد. از رســتوران های محلی و 
آژانس های معامالت ملکی سوال کنید که 
آیا در نظر دارند کسب وکار خود را از طریق 
عکس هایی که شــما از آن هــا می گیرید 

بهبود بخشند.
نویسنده، ویراستار یا سردبیر

نوشتن یکی از بهترین مشاغل آزادی است 
که پیش روی شما قرار دارد. تمام آن چیزی 
که به آن نیاز دارید یــک کامپیوتر و یک 
ارتباط اینترنتی اســت که از طریق آن به 
کســب درآمد بپردازید. اما فراتر از آن باید 
مهارت های خود در زمینه نوشــتن، تهیه 
گزارش و آماده سازی مطالب را بهبود دهید. 
هر فردی می تواند به لحــاظ فنی با کمی 
تمرین به یک نویســنده یا ویراستار آزاد 

تبدیل شود. اما در ابتدا باید نمونه کارهایی 
ایجاد کرده، مخاطبینی به دست آورده تا در 
نهایت نشان دهید یک نویسنده یا ویراستار 

قوی هستید.
طراح وب یا گرافیک

طراحی لوگو، الگو برای سایت ها اینفوگرافی، 
پوستر، بروشو، جزوه، خبرنامه الکترونیکی، 
ارائه های پاورپوینت، طراحی تجربه کاربری 
و.... از جمله پروژه های بی پایانی هستند که 
شما به عنوان یک طراح گرافیک می توانید 
روی آن ها کار کنید. اما توجه داشته باشید 
که طراحی آزاد ممکن است کمی استرس زا 
باشد، به واســطه آن که شــما همواره با 
مشتریانی سروکار دارید که عجله دارند یا 
ممکن است به طور مرتب نظر خود را تغییر 
دهند. برای موفقیت در این کار باید نمونه 

کارهای شما واقعا تاثیرگذار باشند.
دستیار مجازی/ منشی مجازی

ممکن اســت این گونه تصور کنید که یک 
دستیار مجازی تنها یک منشی از راه دور 
اســت، اما دســتیار مجازی قابلیت های 
بســیاری دارد. قابلیت هایی که بســته به 
نیاز کاری شما و نحوه تعامالت با مشتریان 
متغیر است. در نتیجه دستیار مجازی یکی 
از بهترین مشــاغل آزادی است که پیش 
روی شــما قرار دارد. وظایف اداری اصلی 
یک دستار مجازی شامل برقراری تماس ها 
و نظارت بر برنامه ریزی ها و.. می شود. شما 
حتی می توانید به عنوان مدیر یک سایت 
نیز مشغول به کار شوید. انجام پژوهش های 
جامع برای مردم نیز از جمله کارهایی است 
که یک دستیار مجازی می تواند انجام دهد.

شغلهایخانگیپردرآمدرابشناسید

توسعه برنامه های 
موبایل و وب دو 
مورد از مشاغل 

پرتقاضا در دنیای 
برنامه نویسی به 
شمار می روند. 

این روزها کار کردن در خانه یکی از شغل های تقریبا 
مهم است. در تحقیقی که به تازگی انجام شده 7 شغل 
خانگی پردرآمد برای سال جدید معرفی شده است. در 
ادامه برای آشنا شدن با این شغل های خانگی پردرآمد 

با ما همراه شوید

سیمرغ
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Oil prices fell swiftly 
on Tuesday after US 
President Donald 
Trump fired Iran hawk 
John Bolton as national 
security adviser.
The surprise exit of Bolton 
prompted speculation 
that the tensions between 
the United States and Iran 
could ease, or at least that 
the chance of a military 
conflict had decreased.
Bolton was a strong 
proponent of the Trump 
administration's so-called 
"maximum pressure" 

campaign against Iran.
US oil tumbled as much 
as 2.2% to $57.30 a barrel 
immediately after Trump 
tweeted out the firing of 
Bolton. Crude bounced 
off those lows and was 
recently trading around 
$57.75 a barrel, CNN 
reported.
"This is a knee-jerk 
reaction given that Bolton 
has been so adversarial 
with Iran," said Matt 
Smith, director of 
commodity strategy at 
ClipperData.

Iran’s major 
pharmaceutical 
expo slated for 
late Sep.
Iran Pharma Expo, a 
global platform for 
all pharmaceutical 
industries from 
all over the world 
to exhibit their 
latest products, will 
organize its fifth 
edition later this 
month.
The exhibition 
will cover an area 
of 35,000 sq.m at 
Tehran’s Mosalla, with 
550 participating 
exhibitors from all 
over the world, and 
over 30,000 expected 
visitors.
It is the biggest 
pharmaceutical event 
of the MENA region 
and a hub for the 
regions market, with 
half a billion potential 
consumers.
“Germany and China 
have been the most 
active participants in 
the previous editions 
of Iran Pharma Expo, 
and in this edition, 
they have also showed 
keen interest in 
participating in the 
sectors of equipment 
and API and their loyal 
clients in Iran,” the 
event’s director, Leili 
Chegini said.
The exhibition aims 
at presenting the 
latest achievements 
and innovations in 
pharmaceuticals and 
related industries; 
Introducing the 
existing capacity and 
potential in active 
p h a r m a c e u t i c a l 
c o m p a n i e s ; 
Influencing the 
domestic and 
i n t e r n a t i o n a l 
p h a r m a c e u t i c a l 
market; Connecting 
with domestic 
and international 
scientific research 
centers; and creating 
a platform for 
international trades 
in pharmaceuticals 
and related 
industries.
The fifth Iran Pharma 
Expo will be held on 
24-26 September 
2019, at the Imam 
Khomeini Mosalla of 
Tehran.
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Oil prices sink after Trump fires Bolton

ICCIMA says 
to address the 
chronic water 
p r o b l e m s 
p o l i c y m a k e r s 
should not only 
focus on the 

issue of virtual water 
and water resources and 
economics — that address 
the financial dimensions 
of water management— 
but also propose workable 
and improved farming 
methods.
Addressing the 
conference, Gholam 
Hossein Shafei, the 
ICCIMA chief said, "Water 
scarcity is largely a product 
of poor management of 
[underground] water 
resources and imprudent 
consumption.”
Should the current 
patterns continue, new 
economic, social and 
political problems will 
be inevitable, Financial 
Tribune quoted him as 
saying.
"Decision makers have 
often stressed the need 
and significance of proper 
management of water 
resources. But words 
are not enough to solve 
the crisis. Operational 
measures are the need of 
the day."

Shafei is of the opinion 
that water paucity is the 
most formidable challenge 
which will cripple future 
economic development 
plans.
Adopting wrong policies 
like low tariffs has 
exacerbated the problem 
by encouraging people 
to continue with high 
consumption and wasteful 
practices. 
Per capita water use 
in metropolises, such 
as Tehran and Isfahan, 
exceeds 200 liters, 
whereas the global average 
is 150 liters.
The government pays 
25,000 rials (25 cents) for 
delivering a cubic meter 
of water while consumers 
pay 10,000 rilas (10 
cents). Compared to other 
countries,  only Saudi 
Arabia (3 cents per cubic 
meter) and India (23 cents 
per cubic meter) charge 
their water consumers 
less than Iran. The amount 
is 29 cents, $1 and $2 in 
Vietnam, China and Brazil 

respectively.
Virtual Water
Highlighting solutions, 
the ICCIMA official said 
water-intensive crops and 
fruits [such as rice and 
watermelon] should either 
not be farmed or be farmed 
proportional to water 
costs. In a water-scarce 
country like Iran, water 
should not be wasted on 
growing food products 
that can be imported with 
lower cost. When a country 
imports water-hogging 
crops instead of producing 
them, it is saving water. The 
procedure, referred to as 
virtual water trade, needs 
to be adapted sooner in 
Iran.
In addition, agricultural 
methods are in need 
of major rectification. 
Irrigation needs to be 
optimized and modern 
techniques should replace 
traditional methods. 
Introducing mechanized 
systems can help contain 
the crisis to some extent.   
" O v e r - w i t h d r a w a l 

of groundwater has 
endangered ground water 
aquifers. Ground water 
withdrawal, especially in 
prohibited plains must 
stop."
Iranian agriculture is far 
from economical. Water 
productivity for every 
cubic meter of water 
is 850 grams at most, 
while the international 
average is between 2-2.5 
kilograms. Furthermore, 
every cubic meter of 
water used in agriculture 
creates less than 35 cents 
in added value while the 
international average is 
one dollar.
According to Mohammad 
Ala'ee, head of Khorasan 
Razavi Province Water 
Company, land subsidence 
caused by decline in the 
level of groundwater 
resources has been a 
growing phenomenon 
in the province and 
is expected to cause 
irreparable damage to 
the environment if not 
addressed.

Freight train 
derailment halts 
railway services 
between Mirjaveh, 
Quetta
Derailment of a freight train at Mirjaveh- 
Quetta railway has stopped railway 
services between Iran and its eastern 
neighbor, Pakistan at this route.
The incident happened when five wagons 
of the freight train, carrying sulfur from 
Iran’s Mirjaveh to Pakistan Quetta (capital 
of Baluchistan province of Pakistan), were 
derailed due to eroded rail track.
No casualties are reported and the railway 
repair has been started by the Pakistani 
side.
Such incidents are frequent at this railroad 
since the track is worn out in the Pakistani 
side of the route.
A similar incident occurred back in January, 
2019, when a cargo train was de-tracked 
due to failing and engine resulting around 
100 feet railway track was damaged. 
This rail line was restored three days 
after thanks to the unflinching efforts 
of Pakistani workers and experts of rail 
industry.
Iran has offered cooperation for 
upgradation of Pakistan Railways.
Given the fact that Iran and Pakistan enjoy 
high economic potentials, increasing 
trade volume exchanged between the two 
countries of Iran and Pakistan in various 
sectors can be an effective step to improve 
the situation in the region.

Seoul Files Complaint 
with WTO over Tokyo's 
Export Curbs
South Korea filed a complaint with the 
World Trade Organization (WTO) on 
Wednesday over Japan's export curbs, 
upping the stakes in the unprecedented 
trade row between the two Asian 
neighbors.
The move came more than two months 
after Tokyo started restrictions 
of exporting three key industrial 
materials to Seoul, which are essential 
for the production of chips and displays, 
potentially dealing a harsh blow to Seoul's 
backbone technology industry.
"South Korea decided to file a complaint 
with the WTO on Japan's export curbs 
against the three vital materials for chips 
and displays," Trade Minister Yoo Myung-
hee said during a press meeting.
" (Japan's) measure is a discriminatory act 
directly targeting South Korea, and it was 
politically motivated following our court 
rulings on the forced labor (of Korean 
workers during Japan's colonial rule)," she 
added, Yonhap news agency reported.
Tokyo's abrupt step is widely seen as a 
retaliation against last year's Supreme 
Court rulings ordering Japanese firms to 
compensate Korean victims of forced labor 
during Japan's 1910-45 brutal colonial rule 
of the Korean Peninsula.
Japan claims that all compensation was 
settled when the two countries normalized 
their diplomatic ties in 1965, although the 
court ruled that individual rights to seek 
compensation are still valid.

A conference was held last week at the 
Iran Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCIMA) in 
Mashhad to discuss the root causes of 
rising water tensions, consequences and 
strategies to address the thorny problem.

Water Crisis Will Cripple Iran's 
Future Economic Plans
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water use in 
metropolises, 
such as Tehran 
and Isfahan, 
exceeds 200 
liters, whereas 
the global 
average is 150 
liters.
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Iran to privatize small ports in 
near future
A plan to privatize Iran's small ports will be implemented in 
the upcoming months as the government seeks to spur more 
shipping activity to offset the impacts of the US sanctions on 
trade.
Deputy director of the Ports and Maritime Organization of 
Iran (PMOI) Mohammad Ali Hassanzadeh said on Sunday 
that transfer of ownership of small ports north and south 

of the country would begin once a current study phase to 
evaluate economic and infrastructure capacities of the ports 
is concluded.
“We have 48 small ports in Iran and assigning them to 
the private sector would begin in two months time,” said 
Hassanzadeh.He added that most of the ports are located south 
of Iran on the Persian Gulf and on the Sea of Oman.
According to the Public Relations Department of the Iranian 
Ports and Maritime Organization, the PMOI is preparing 
tenders for the sale of the small ports to the private owners.



Iran’s Chief of Staff arrives in 
Beijing
Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major General 
Mohammad Bagheri arrived in Beijing on Wednesday.
Heading a high-ranking military delegation, General 
Bagheri arrived in Beijing for a three-day visit to China 
upon official invitation of his Chinese counterpart.
Upon his arrival, General Bagheri was welcomed by 
Chinese senior officials, Iranian ambassador to China 
Mohammad Keshavarz-zadeh and other Iranian 
diplomats in Beijing.  
After the national anthems of both countries were 
played, Iranian and Chines Chiefs of Staff reviewed the 
honour guards.
Then, Iranian and Chinese high-ranking delegations 
exchanged views on strategic issues in an official 
session.
Chief of Staff of the Chinese Armed Forces described 
General Bagheri’s visit to Beijing as an important issue, 
expressing hope that the visit has strategic outcomes 
for both countries.
General Bagheri, for his part, congratulated the 70th 
anniversary of the founding of the People’s Republic 
of China, describing the country as an important and 
influential country in the regional and international 
arena.
Holding meetings with Chinese senior officials, 
reviewing regional developments, deepening bilateral 
ties in defense area, and expanding cooperation 
are among the most important purposes of General 
Bagheri’s visit to China.

OIC to hold extraordinary 
meeting to discuss Netanyahu’s 
provocative remarks on West 
Bank
Organization of Islamic Cooperation (OIC) to hold 
extraordinary meeting at foreign minister level to 
discuss Netanyahu’s remarks on the annexation of 
parts of the West Bank.
Netanyahu on Tuesday said Israel will impose 
its sovereignty over the Jordan Valley and other 
settlements in the occupied West Bank if he wins next 
week’s Israeli election.
Roughly 70,000 Palestinians -- along with some 9,500 
Jewish settlers -- currently live in the Jordan Valley, 
a large, fertile strip of land that accounts for roughly 
one-quarter of the West Bank.
Israel claims that the valley is vital to its security and 
has consistently rejected the notion of relinquishing 
any part of it in any future settlement with the 
Palestinians.
Earlier this month Netanyahu renewed a pledge 
to annex all settlement blocs in the occupied West 
Bank, saying: "With God's help, we'll apply Jewish 
sovereignty on all the settlements, as part of the land of 
Israel and as part of the state of Israel."

Reactions to Bolton’s ousting in US

Eventually, as predicted 
by the Mehr News Agency 
on September 2, US 
President Donald Trump 
fired John Bolton, whom 
some in Washington called 
Secretary of War. His action 

of Bolton’s ouster led to widespread 
reactions of official and media in the 
US as follow:
Elizabeth Warren, a candidate in the 
2020 election for the President of the 
United States of America wrote in her 
Twitter on Tuesday, “the American 
people are better off with John Bolton 
out of the White House and the world 
will be better off when the man who 
hired him in the first place is out too.”
Almost all media close to the 
Democrats speculate that serious 
disagreement between Trump and 
Bolton was over a secret meeting 
between the US president and the 
Taliban leaders at Camp David which 
was scheduled to be held on Sunday.
In a report in New York Times, Peter 
Baker believes that John Bolton’s 
dismissal by US President Trump 
on Tuesday happened because of 
amid fundamental disputes over 
how to handle major foreign policy 
challenges like Iran, North Korea and 
most recently Afghanistan.
Bolton spent much of his tenure 
trying to restrain the president from 
making what he considered unwise 
agreements with America’s enemies, 
Baker added.
According to US media, John Bolton 
has strongly complained about the 
idea of   bringing Taliban leaders 
to Camp D a vid just days before 
the September 11 attacks. Their 
differenc e s came to a climax in 
recent days as Mr. Bolton waged a 
last-minute campaign to stop the 
president  from signing a peace 
agreement  at Camp David with 
leaders of the radical Taliban group.
Sen. Rand Paul cheered President 
Donald Trump's firing of his national 
security adviser, John Bolton, in a 
tweet Tuesday afternoon.
“I think the threat of war around the 

world is greatly diminished with 
Bolton out of the White House. I think 
he had a naive point of view for the 
world that we should topple regimes 
everywhere and institute democratic 
governments and we would make 
the world  perfect or remake the 
world in our image and frankly, it 
just doesn’t work that way,” Paul said 
in his interview with Fox News on 
Tuesday afternoon.
Paul had p reviously told the US 
media, “I f  Trump indeed picks 
Bolton fo r  the deputy position, 
“I'm an automatic no,” added,  "He 
should get nowhere close to the State 
Department, if anybody with a sane 
worldview is in charge.”
According to BBC, “US President 
fired his hardline national security 
adviser, J ohn Bolton, saying he 
disagreed "strongly" with him.”
“Bolton, a leading foreign policy 
hawk, was  the chief architect of 
Trump's hardline stance on Iran. 
He had re p ortedly opposed the 
president's recent suggestion that 
he was willing to talk to Tehran's 
leaders,” BBC reported, adding, “He 
had disagreed with the president on a 
number of foreign policy challenges, 
from Afghanistan to Iran.”
“Worsening relations between the 
United States and Iran also created 
tensions between Trump and Bolton. 
In June, after Trump decided against 
ordering a military attack on Iran 
after it downed an unmanned US 
drone, Bo l ton was devastated, 
said one US official familiar with 
the matte r  to Washington Post,” 
adding that Bolton disagreed to US 
President’s willingness to meet with 

Iranian President Hassan Rouhani.
Nilo Tabrizy, a reporter of New York 
Times who published last year a 
report titled “M.E.K.: The Group John 
Bolton Wants to Rule Iran”, wrote on 
Twitter on Tuesday, “John Bolton is 
out, just days before the UN General 
Assembly. Rumors are swirling that 
clearing Bolton out is a precondition 
for Trump-Rouhani talks.”
Shortly after US President Donald 
Trump tweeted that he had fired 
his natio n al security adviser 
John Bolt o n over very strong 
policy di s agreements, Trump’s 
top diplo m at and treasury chief 
reiterate d  that Trump has no 
preconditions to meet with Iran.
“The president has made very clear 
he is pre p ared to meet with no 
preconditions,” Secretary of State 
Mike Pompeo said at a joint press 
briefing with Treasury Secretary 
Steven Mnuchin at the White House 
on Tuesday.
US media on Tuesday declared a 
sharp dispute between Mike Pompeo 
and John Bolton as another reason for 
Trump's decision to fire the National 
Security Adviser, saying Bolton and 
Pompeo ra r ely speak outside of 
formal meetings, including a recent 
stretch o f  going weeks without 
speaking to one another.
In a report published in VOX, Alex 
Ward said, “Bolton has always told 
the media that he is the national 
security adviser, not the national 
security decision maker, but in giving 
that advice, he has consistently tried 
to push Trump out of his comfort 
zone and i nto pursuing more 
bellicose foreign policies.”

US President Donald Trump abruptly fired his 
national security adviser John Bolton on Tuesday 
and this led to many reactions inside the US.
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EU in fluster after Iran’s third step: 
MP
An Iranian lawmaker said that Tehran’s decision to take 
the third step in reducing commitments to JCPOA has made 
European countries put more pressure on US President 
Donald Trump.
“With the actions taken, the Europeans are in fluster and are 
putting pressure on Trump,” Abolfazl Hassanbeigi, a member 
of the Iranian Parliament’s National Security and Foreign 
Policy Commission, told Mehr News Agency on Wednesday.
As a third step in Iran's reduction of commitments under the 
deal, the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) said on 

Saturday it has activated 20 IR-4 and 20 IR-6 centrifuges for 
research and development purposes. The third step comes 
after the Europeans failed to meet a 60-day deadline to meet 
Iran’s demands and fulfill their commitments under the 
deal, officially called the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
 “And in the not too distant future, if the Europeans fail to secure 
Iran's interests under the JCPOA, we will firmly take the fourth 
step in reducing our commitments,” added Hassanbeigi.
 “Today, we are making the third step [in reducing 
commitments to JCPOA] while Iranian scientists managed to 
build 6th and 8th generation of centrifuges; a capability which 
America and Europe never thought the Islamic Republic of Iran 

could achieve.”
The MP went on to say 
that “Today we are ready 
for chains of 20 and 40 
[centrifuges] to provide 
190,000 SWU [Separative 
Work Units] which the 
Leader of Islamic Revolution 
ordered during negotiations. 
We are ready and capable to supply 
domestic needs for 20% enriched 
uranium and beyond in less than a week without the 
need for any foreign country.”

 “US President 
fired his hardline 
national security 
adviser, John 
Bolton, saying 
he disagreed 
"strongly" with 
him.”
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If needed, Iran will continue 
scaling back JCPAO 
commitments: Rouhani
 Iranian President Hassan Rouhani announced on 
Wednesday that if needed Iran will take further steps in 
reducing its JCPOA commitments.
Making the remarks at a Cabinet meeting, the Iranian 
President underscored that while the enemy is applying 
maximum pressure on Iran the practical option for the 
Islamic country is resistance.
The US must understand that acting as a warmonger will not 
work nay more and it needs to leave such policies and putting 
pressure, Rouhani said.
“The Islamic Republic seeks peaceful nuclear technology 
and will act upon its commitments, under the JCPOA, if the 
other side does the same,” he said, “In case they do not, we 
will act the same.”
“The third step we took is not comparable to the two 
previous ones and if needed we will take other more steps 
as well,” he added.

Noting that the Islamic Republic has an international 
reputation of seeking peace, Rouhani said that “we have 
never started an aggression or any sanctions, we have never 
started breaking promises. They have done this.”
He added that "despite the imposed pressure by the enemy, 
our economic indices and conditions, including stock 
market index and froex revenues, are improving which 
proves that our resistance is bearing fruit."
Iran is further scaling back its commitments under the 
JCPOA due to the inability of its three European signatories 
-- the UK, France and Germany -- to meet their end of the 
bargain.
Upon announcing his withdrawal from the JCPOA, US 
President Trump called it the "worst deal ever" and pledged 
to force Iran through sanctions into renegotiating a new 
agreement that addresses its ballistic missiles and regional 
influence.The Trump administration has ever since targeted 
Iran's industry and oil exports with various sanctions in a 
bid to cripple its economy.The European side has also failed 
to deliver on its pledge to save mutual trade by enacting a 
special payment channel that protects European firms from 
US sanctions months after unveiling it in January.

F e d 
up with the foot-dragging, 

Iran announced the first stage of its countermeasures in 
May by increasing its enriched uranium stockpile to beyond 
the 300-kilogram cap set by the agreement.The Islamic 
Republic took the second step two months later, when it 
started to enrich uranium to purity rates beyond the JCPOA 
limit of 3.76 percent.
Tehran officially started its third step on Friday (September 
6) by activating 20 IR-4 and 20 IR-6 advanced research 
centrifuges.

News

Arab League 
Denounces 
Netanyahu’s 
Plan to Annex 
Palestinian 
Territories
Arab leaders denounced 
Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu’s 
plan to annex large 
swathes of the 
Palestinian territories 
if he is re-elected next 
week.
The Arab League held 
an emergency session 
on Tuesday evening 
after the Israeli prime 
minister announced 
the plan in a live press 
conference.
Netanyahu, who is 
fighting for his political 
life ahead of elections 
on September 17, said 
he would permanently 
seize up to one-third of 
the West Bank.
Arab foreign ministers 
meeting in Cairo 
condemned the 
plan as “a dangerous 
development and new 
Israeli aggression by 
declaring the intention to 
violate the international 
law”.
“The league regards 
these statements 
as undermining the 
chances of any progress 
in the peace process 
and will torpedo all 
its foundations,” the 
ministers said.
Jordan’s foreign minister 
Ayman Safadi said 
Netanyahu’s plan was 
an outrageous election 
ploy and a “dangerous 
escalation that shatters 
the foundations of the 
peace process”.
“Killing all chances 
for peace for 
electoral purposes 
is irresponsible, 
dangerous,” Safadi added 
in a tweet.
Turkey’s foreign 
minister said the 
plan was racist and 
incendiary. “The election 
promise of Netanyahu, 
who is giving all kind 
of illegal, unlawful and 
aggressive messages 
before the election, is a 
racist apartheid state,” 
Mevlut Cavusoglu wrote 
on Twitter.
“Will defend rights 
and interests of our 
Palestinian brothers & 
sisters till the end,” he 
added.
The president of the 
Palestinian Authority, 
Mahmoud Abbas, said 
he would pull out of any 
previous agreements 
signed with the Tel Aviv 
regime if it went ahead 
with the move.

Iran
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Small industries register over €1bn exports in 5 months
Small industries in Iran have exported products valued at over one billion euros in 
the first five months of the current Iranian calendar (21 Mar. – 22 Aug.).
An official at Iran Small Industries and Industrial Parks Organization, Asghar 
Masaheb, said Tuesday that from 21st March to 22nd August 2019, as many as 
1,000 industrial units situated in various industrial parks and zones across the 
country have exported products valued at €1.03 billion.
According to him, the industrial units in Iran are receiving serious support from the 
Small Industries and Industrial Parks Organization for the export of their products.
He noted that the country’s policies in the past few years have increased competitiveness among 
small- and medium-sized units, adding that the export of industrial products is one of the main objectives of 
the Small Industries and Industrial Parks Organization.

An Iranian knowledge-
based company 
exported a bioreactor 
to Germany.Bioreactor, 
system which supports 
a biologically active 
environment, is used 
in the biotechnological 
production of 
substances such as 
p h a r m a c e u t i c a l s , 
antibodies, or 
vaccines, or for the 
bioconversion of 
organic waste.The CEO 
of the Iranian company 
Amir Abbas Ekhterayi 
said that his company 
is leading a group 
of knowledge-based 
firms in Iran active in 
process industries 
including oil and gas, 
mining industries and 
medicine.
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In remarks on Tuesday evening, Majid 
Takht Ravanchi said the issue of changes 
inside governments is an internal issue 
and so is the ouster of Bolton.
He further pointed to the impact of 
Bolton’s departure on the White House’s 
hawkish and extremist policies on Iran 
and said it is too early to judge.
“Whether or not the American policy of 
extremism (toward Iran) will change 
depends on the various factors that 
influence the US foreign policy,” he said.
“We have stated many times, as the 
respected president of the Islamic 
Republic of Iran has made it clear, that 
as long as these cruel sanctions and the 
economic terrorism of the US government 
against the Iranian people continue, 
there would be no negotiations,” the 
diplomat added.Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif has always 
blamed Bolton for the US hawkish policies 
toward Iran and referred to him as a 
member of the B-Team.
The B-Team in Zarif ’s comments 
refers to a group of four anti-Iran 
hawks, including Bolton, Israeli Prime 

Minister Benjamin Netanyahu, Saudi 
crown prince Mohammad Bin Salman 
Al Saud, and crown prince of Abu Dhabi 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan.US 
President Donald Trump, who said he 
had disagreed “strongly” with Bolton on 
policy, announced on Tuesday via Twitter: 
“I asked John for his resignation, which 
was given to me this morning.”
A replacement -- the White House’s 
fourth national security chief in less 
than three years -- would be named next 
week, Trump said.Bolton, who had been 
scheduled to give a press conference at 
the White House on an unrelated matter, 
denied being fired and insisted that he had 
resigned.The developments came against 
the backdrop of increased tensions 
between Iran and the US with Washington 
imposing new 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 Trump 
administration has been 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.
Iranian officials, however, have dismissed 
such moves as psychological warfare, 
saying the country has its own ways of 
circumventing the American bans and 
selling crude oil.

“Only after when it became clear 
that the balance between the rights 
and obligations in the deal has been 
completely lost against Iran’s interests, 
and Iran was remained as the only 
responsible player and the others 
were not able to deliver their parts, 
Iran introduced some measures to 
cease its commitments partially in the 
exercise of paragraphs 26 and 36 of the 
JCPOA, with a view to restoring the lost 
balance between the commitments 
and demanding the other parties to 
implement their relevant obligations,” 
Iran's ambassador to the IAEA Kazem 
Gharibabadi said at the Agency’s 
meeting of the Board of Governors 
chaired by Acting Director General 
Cornel Feruta.
He went on to add, “Iran has repeatedly 
stated that such ceasing of commitments 
would be reversed commensurate with 
the implementation of the commitments 
by the remaining participants under 
the JCPOA and those made by the Joint 
Commission.”“The history of the Islamic 
Republic of Iran has demonstrated 
that the policy of maximum pressure 
is doomed to fail, and issues are 
only resolved through respect and 
compliance with the internationally 
agreed obligations and regulations,” 
Gharibabadi added.“Iran is timely and 
proactively cooperating with the Agency, 
not only on the JCPOA, but also on the 
comprehensive safeguards agreements 
(CSAs) and Additional Protocol,” he 
stressed.
Elsewhere, the envoy noted the 
Israeli regime’s stance on Iran’s 

nuclear program, saying “With the 
abysmal record of Israeli regime in 
noncompliance with all international 
norms and standards in the area of 
non-proliferation and disarmament, its 
representative is in no position to preach 
others on something they do not respect 
themselves.”
“Israel, talking about adhering to non-
proliferation is like mafia talking about 
adhering to the laws against organized 
crimes,” he added.
 “Since two days before this Session of 
the Board, we are witnessing a US-Israeli 
plot with the support of their affiliated 
media,” the envoy noted.
“Former NSA, J. Bolton’s remark wishing 
to set an agenda for the visit of the Acting 
DG on the night that he was on his way to 
Tehran, along with the media campaign 
done by two news agencies, as well as the 
show played by the Israeli regime PM, 
all-in-all indicate that a joint project is 
underway, which each player is pursuing 
its own specific objective.”
Gharibabadi went on to add, “These 
show-off measures are aimed at 
increasing pressure on the Agency, 
hitting the last straw on the JCPOA 
which is a symbol of multilateralism, 
as well as providing the media and the 
public opinion with fabricated and 
diversionary data and information.”
“For Iran, such show-offs have no value, 
and according to the decision taken by 
the Supreme National Security Council 
of Iran, steps designed to cease the 
obligations under the JCPOA in a 60-day 
intervals will be pursued vigorously, and 
will not be influenced by such artificial 
media mainstreaming,” he added.
“Hence, I would like to stress that any 
attempt to divert the constructive and 
proactive cooperation between Iran 
and the IAEA and exert undue pressure 
on the Agency in this regard, will receive 
appropriate actions by Iran,” the envoy 
concluded.

No Talks As Long As US Economic Terrorism 
against Iran Continues: Envoy

Israel talks on adhering to NPT like mafia 
talking about respecting law: UN envoy

Iran’s ambassador to the United Nations described the 
ouster of US National Security Adviser John Bolton as a 
domestic issue and said as long as Washington follows 
its policy of “economic terrorism” against Tehran, no 
negotiation would take place between the two.

 Iran’s UN envoy rebuked Israel for “preaching” other 
countries on adhering to nuclear non-proliferation, 
stressing that any US-Israeli attempts to divert Iran-
IAEA constructive cooperation will receive appropriate 
actions by Iran.

 “With the 
abysmal record 
of Israeli 
regime in 
noncompliance 
with all 
international 
norms and 
standards in the 
area of non-
proliferation and 
disarmament, its 
representative is 
in no position to 
preach others on 
something they 
do not respect 
themselves.”

“Whether or not the 
American policy of 
extremism (toward 
Iran) will change 
depends on the 
various factors that 
influence the US 
foreign policy,”

Iran will not be deceived by US's sacrificing Bolton: Rezaei
 The Secretary of Iran's Expediency Council Mohsen Rezaei said that Tehran will not be duped by US 
President Donald Trump’s decision to fire its hawkish National Security Advisor John Bolton.
In a tweet late on Tuesday, Rezaei pointed to his meeting with Song Tao, the head of the International 
Department of the Central Committee of the Communist Party of China in late June in Tehran.
“America is a real tiger in tactics but a paper tiger in strategies,” he quoted Tao as saying in the meeting.
“We will cage this tiger and tightly close its door, I told him,” Rezaei added.
“We will not be deceived by sacrificing Bolton.”
On Tuesday, Trump abruptly fired Bolton amid policy disagreements with his aide, who was believed 
to be the driving force behind the US president’s highly belligerent Iran policy.



پیامکهایکالهبرداریهمچنانارسالمیشوند!
مدتی است که پیامکی تحت عنوان سهمیه بندی بنزین برای برخی مشــترکان ارسال می شود و علی رغم 
اطالع رسانی های صورت گرفته همچنان افرادی هستند که فریب این پیام را می خورند و اقدام به واریز وجه 
برای افراد کاله بردار می کنند. ارسال پیامک سهمیه بندی بنزین در ابتدا تنها با شماره ۹۸۵۰۰۰۵۷۰۵۴ صورت 
می گرفت اما چند روزی است که پیامک ها با شماره های مختلف از جمله  ۹۸21۰۰۰۰۰۰1۵۰ ارسال می شوند 

البته این بار بعد از چند ساعت، پیامکی با محتوای »پیامکی با عنوان سهمیه بندی بنزین برای شما ارسال شده 
است. این پیامک کاله برداری بوده و در صورت وارد کردن اطالعات کارت بانکی، سریعا رمز دوم کارت را تعویض 

نمایید.« ارسال می شود. فرایند کار این افراد اینگونه است که با دریافت اطالعات کامل کارت بانکی و اخذ مبلغ ناچیز اقدام 
به برداشت از حساب افراد می کنند، در همین راستا پلیس فتا هشدار داده است که به منظور ثبت نام و تکمیل فرایند دریافت کارت 

سوخت متقاضیان حتما به مراکز پلیس +1۰ مراجعه کنند البته در این بین پلیس اقداماتی را برای کنترل این شیوه کاله برداری انجام داده 
است اما  تمام شهروندان نیز باید به این مساله آگاهی داشته باشند که فریب کاله برداران را نخورند.  با این حال مسئوالن نفتی چندین بار به صراحت 
اعالم کرده اند که دولت هیچ برنامه ای برای سهمیه بندی بنزین ندارد، حتی بیژن زنگنه - وزیر نفت - در آخرین صحبت های خود در این باره گفت: 

درباره سهمیه بندی بنزین و دو نرخی کردن قیمت این فرآورده تصمیمی اتخاذ نشده و به ما ابالغ نشده است.

فروشبلیتهواپیمابانرخباالترازآذر۹۷تخلفاست
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکندگان گفت: فروش بلیط هواپیما به 
قیمت باالتر از نرخهای آذر ماه ۹۷ تخلف است و باید شرکتهای هواپیمایی نرخ آذر ماه ۹۷ را مالک عمل قرار 
دهند. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدجواد احمدی اظهار کرد: در تیر ماه سال جاری نرخ بلیط 
هواپیما در پروازهای داخلی توسط شرکت های هواپیمایی با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و بدون 

هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار، افزایش یافته و نرخ های جدید به اجرا گذاشته شده است.
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از آنجا که طی نشدن فرآیند 

مندرج در مصوبه 2۹ /۵/ ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور تخلف بوده و علیرغم مکاتبات این سازمان برای 
اصالح روند فوق، اقدامی از طرف سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی در این زمینه صورت نگرفت، مقرر شد تا 

تعیین تکلیف نهایی، نرخ بلیط هواپیما بر مبنای آذر ماه سال گذشته محاسبه و فروخته شود و فروش بلیط با نرخ باالتر، تخلف محسوب شود. این 
موضوع مورد تایید وزیر راه و شهرسازی نیز قرار گرفته و توسط وی در رسانه ها تاکید و تایید شده است. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر همین 
اساس طی بازرسی به عمل آمده از چهار شرکت هواپیمایی در هفته های اخیر به علت اضافه دریافتی، ضمن تشکیل پرونده مراتب به تعزیرات 

حکومتی ارجاع شده و وضعیت سایر شرکت ها نیز در دست بررسی است.

خبرآنالین
گــزارش
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قیمت طال در 
بازارهای جهانی نیز 

دیروز برای چهارمین 
روز متوالی کاهش 

یافت و بسیاری پیش 
بینی می کنند این 
روند با تحوالت رخ 

داده  تسریع شود
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یارانه بگیران پر مصرف 
چه کسانی هستند؟

دولت مالک غربالگری یارانه بگیران 
را میزان باالی مصرف از حد معینی 
اعالم کرده است، آن هم بدون هیچ 
توضیحی در رابطه با اینکه مصرف 
چه کاال و خدمات و تــا چه اندازه 
معیار خواهد بود، با این حال بعید 
نیست که میزان مصرف حامل های 

انرژی یکی از مالک ها باشد.
در اجرای تکلیف قانــون بودجه 
1۳۹۸ آئین نامه مربوطــه بعد از 
حدود چهار مــاه در هیات دولت 
تصویب شده و قرار است بعد از اعالم 
نظرنهایی وزارتخانه های تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری 
اطالعــات و همچنین ســازمان 
برنامه و بودجه به عنوان مسئوالن 
شناسایی دهک های باال، غربالگری 

از از پایان شهریور ماه شروع شود.
با این حال در آســتانه غربالگری 
جمعیت حدود ۷۸ میلیون نفری 
یارانه بگیر، تاکنــون هیچ توضیح 
شفاف و مشخصی در مورد اینکه 
مالک دولت برای حذف چیست، 
ارائه نشده و تنها وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به اعالم اینکه سقف 
درآمدی معینی برای حذف یارانه 
وجود ندارد و نشــان تمکن در سه 
دهک باال میزان مصرف خانوارها 

خواهد بود اکتفا کرده است.
در اظهارات شریعتمداری آمده که 
آن دســته از خانواده ها که میزان 
مصرف شان از حد معین باالتر است 

مشمول حذف یارانه می شوند.
تا اینجا مشــخص آن است که بر 
خالف آنچــه که طی ســال های 
گذشــته بر حــذف یارانه بگیران 
پردرآمد از ســوی دولت، مجلس 
و کارشناســان تاکید می شد، این 
روش در دستور کار نیست و میزان 
درآمد ماهانه مالک حذف نخواهد 

بود.
امــا اینکه گفته شــده معیــار بر 
مبنای مصــرف خانوارها از حدی 
باالتر قرار گرفته بــا خود ابهامات 
زیادی به همــراه دارد که تا کنون 
پاسخی در مورد آن وجود نداشته 
اســت؛ اینکه مصرف باال، منظور 
مصرف کدام کاال و خدمات است؟ 
حد این مصــرف چقدر اســت و 
پرمصرف بر چــه مبنایی تعریف 
شده اســت؟ بانک های اطالعاتی 
کدام بخش های مصرفی را کامال 
پوشش می دهد که مبنای حذف 

یارانه بگیران قرار گیرد؟
در این بین تا حدی می توان گفت 
که مصرف بــاال نمی تواند منظور 
میزان کاالهای خوراکی باشد که 
خانوارها تهیــه می کنند، چراکه 
در این مورد امــکان چندانی برای 
شناسایی وجود ندارد. بر این اساس 
مصرف کاال و خدماتــی می تواند 
مالک باشــد که دولت بابت آنها از 
خانوارها هزینــه دریافت می کند 
که از جملــه آن ســوخت و انواع 
حامل های انــرژی خواهد بود که 
میزان مصرف هــر خانواری تحت 

نظارت دولت قرار دارد.
این در حالی اســت که در ســال 
گذشته و در جریان تدوین برنامه 
دولت به منظور اصالح روند فعلی 
حامل های انرژی و توزیع یارانه های 
پنهان  یکی از پیشنهادات مطرح 
شده برای اصالح به تغییر قیمت 
بر مبنای مصرف افراد بر می گشت 
که البته در نهایت برای بودجه سال 

جاری اجرایی نشد.
به هر ترتیب ارائــه توضیح صریح 
در مورد برنامه دولــت به منظور 
غربالگری یارانه بگیران و روشــن 
شــدن ســازوکار این موضوع از 
مطالبات عموم بوده و انتظار می رود 
قبل از اجرای طرح اطالع رســانی 

شده و به ابهامات پاسخ داده شود.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

 بســیاری برکنــاری 
بولتون را شکست آشکار 
سیاست فشار حداکثری 
علیه ایــران ارزیابی می 
کنند و بررسی ها نشان 
می دهد رونــد نزولی 
حاکم بر بــازار نفت نیز 
تحت تاثیر اتفاق رخ داده است، به نظر 
می رسد فاصله ایجاد شده میان جنگ 
و جهان، بازار نفت را به سمت نزولی 
تر شدن هدایت کرده است، اتفاقی که 
می تواند سایر بازارها را نیز تحت تاثیر 

قرار دهد .
 دیگر عضــو گروه B نیز بــر مبنای 
تحلیل برخی ناظران با ایران در حال 
ترمیم اســت؛ روابط بن زاید ولیعهد 
امارات . امیرعلی ابوالفتح، کارشناس 
مسائل آمریکا رد این خصوص گفته 

است حاال تنها بن سلمان مانده است 
و بنیامین نتانیاهو که سرنوشت وی 
نیز به انتخابات پیش روی اســراییل 

گره خورده است. 
این تمام داســتان اما نیست؛ریزش 
قیمت نفت دیگــر عضو تیم B یعنی 
بن سلمان را با فشاری مضاعف روبرو 
خواهد کرد، او که کشورش به تازگی 
از کودتای نفتی بیــرون خزیده و به 
بهتر شدن شــرایط تحت تاثیر رشد 
درآمدهای نفتی امیدوار بود حاال باید 
خود را آماده مواجهه با نفت ارزان تر 
در بازاری که با خالء حضور حداکثری 
ایران روبروســت، آماده کند . فشار 
حداکثری علیه ایــران با ابزار نفت نه 
عربســتان را به توفیقی برای ســهم 
گیری باالتر از بازارهای جهانی نفت 
رساند و نه پول بیشــتری را سرازیر 
خزانه این کشور کرد. حاال نفت آماده 
ورود به کف کانال شــصت دالر می 
شود چرا که بلومبرگ از عقب نشینی 
قیمت هــا تا محــدوده ۶1 دالر خبر 

می دهند. 

     فاصله گذاری جهان و جنگ 
 حاال تنها خاورمیانه تغییر مناسبات 
را بــه انتظار ننشســته اســت، راند 
پال،ســناتور جمهوریخــواه آمریکا 
عنوان کرده اســت: من فکر می کنم 
تهدید جنگ در سراسر جهان با رفتن 

جان بولتــون از کاخ ســفید به طور 
مشهودی کاهش یابد.

 هر چند اســتیون منوچیــن، وزیر 
خزانه داری آمریکا دیروز در کنفرانس 
خبری مشــترکی با مایــک پمپئو، 
وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به 
خبرنگاری که درباره تأثیر برکناری 
جان بولتون از مقام مشاور امنیت ملی 
آمریکا بر روی سیاســت های ایاالت 
متحده علیه جمهوری اسالمی گفت: 
من، وزیر امور خارجه و رئیس جمهور 
به اعمال کمپین فشار حداکثری علیه 
ایران پایبندیم اما واقعیت نقش ایران 
در بازار نفت و تــداوم صادرات نفت 
ایران به رغم فشار حداکثری نشان از 
آن دارد که سیاســت های آمریکا رد 
عمل می تواند دستخوش تغییراتی 

جدی شود . 
  فایننشیال پســت نیز در گزارشی 
تاکید کرد ناوگان نفتکش های ایران 
علی رغم تحریم های آمریکا همچنان 
در حال فروش نفــت در اقصی نقاط 
جهان هستند و آنها با خاموش کردن 
ســیگنال های مکان یابــی عمال به 
معمای جدید در بــازار جهانی بدل 

شده اند.
 به این ترتیب به نظر می رسد با توجه 
به وضعیت ایران از یک سو و تغییرات 
رخ داده در آمریکا از ســوی دیگر و 
تحت تاثیر کاهش احتمال بروز جنگ 

تازه در منطقه ، بازارهای جهانی طال و 
سهام نیز آماده تطبیق خود با شرایط 

تازه شوند . 
قیمت طال در بازارهــای جهانی نیز 
دیروز بــرای چهارمیــن روز متوالی 
کاهش یافت و بســیاری پیش بینی 
می کننــد این روند بــا تحوالت رخ 
داده  تسریع شود . برخی فعاالن بازار 
در ایران بر ایــن اعتقادند که تطبیق 
پذیری بازار ایران با تحوالت رخ داده 
از روز شــنبه اغاز خواهد شد چرا که 
تعزیالت عاشورا و تاسوعا و تعیلی بازار 
طال به منظور عزاداری ســید الشهدا 
نمی تواند تاثیرگذاری بــازار را تام و 

تمام نماید.
قیمت طال در بازارهــای جهانی نیز 
دیروز بــرای چهارمیــن روز متوالی 

کاهش یافت و بســیاری پیش بینی 
می کننــد این روند بــا تحوالت رخ 
داده  تسریع شود . برخی فعاالن بازار 
در ایران بر ایــن اعتقادند که تطبیق 
پذیری بازار ایران با تحوالت رخ داده 
از روز شــنبه اغاز خواهد شد چرا که 
تعطیالت عاشــورا و تاسوعا و تعیلی 
بازار طــال به منظور عزاداری ســید 
الشهدا نمی تواند تاثیرگذاری بازار را 

تام و تمام نماید.

    بازارهای ایران به کدام سو می 
روند؟

 در ایران اما بازار ارز به واسطه اعمال 
سیاست های تدوین شــده از سوی 
بانک رمکزی در ثباتی نســبی به سر 
می برد .و قیمت ها در اســتانه ورود 

به کانال 1۵ هزار تومان رد اولین ماه 
ســال تا کانال 11 هزار تومان عقب 
نشــینی کرده اند . انچــه از البالی 
ســخنان رییس کل بانــک مرکزی 
دریافت می شــود ، تداوم سیاســت 
مهار بازار ارز و تــالش برای ممانعت 
از افزایش قیمت هــا ، با وجود تالش 
حداکثــری دالالن و البتــه تحریم 
کنندگانی است که آشفتگی بازار را 

هدف قرار داده اند. 
پیش بینی بســیاری از فعاالن بازار 
ارز و طال در ایران نیــز حکایت زا آن 
دارد که تخلیه روانی بازار ارز از پس 
اتفاقات رخ داده سرعت خواهد گرفت 
و سیاست های بانک مرکزی در این 
 راســتا با تاثیرگذاری باالتری روبرو

 خواهد شد. 

بولتون رفت، بازارها تغییر مسیر دادند ؛   

شمارشمعکوسبرایتغییرمناسباتدربازارهایایران
برکناری بولتون قیمت نفت در بازارهای جهانی را دستخوش 
تغییر کرد و روند نزولی بر این بازار حاکم شــد، حاال بسیاری 
از دســت اندرکاران بازار پیش بینی می کنند سایر بازارهای 
جهانی نیز به زودی تحت تاثیر اتفاق رخ داده تغییر شرایز را 

تجربه خواهند کرد.
حاال یکی از اعضای تیم B از میدان خارج شــده است، جان 
بولتون؛ مردی که عصبانیتش از برجــام را پنهان نمی کرد و  
بسیاری از ناظران وی را یکی از سرسخت ترین حامیان جنگ 

می دانستند.

آگهي ابالغ وقت رسیدگي
نظر بــه اینکه خواهان صنــدوق تامین خســارت هاي 
بدني دادخواستي به خواســته مطالبه وجه بابت پرونده 
۹۵۰۹۹۸۳۶۶۰۰۰1۶12 شعبه 1۰۵ و مطالبه خسارت 
به طرفیت نعمت جعفري افغاني به دادگســتري کاشان 
تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه چهارم دادگاه حقوقي 
به کالسه ۹۸۰۵۳۰، ۴ حقوقي ثبت و براي روز ۹۸/۷/2۴ 
ساعت 12:۰۰ صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده از آنجا 
که خوانده فوق الذکر مجهول المــکان بوده لذا به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني مراتب به نامبــردگان ابالغ مي گردد که در 
وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان 
مي توانند تا قبل از جلسه رسیدگي جهت دریافت نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمایند. 
انتشار این آگهي به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 
عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضي اتخــاذ خواهد کرد. 
مدیر دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي کاشان 

شناسه ۵۹211۴

آگهي حصر وراثت
آقاي حسن تقي نژاد به شناســنامه شماره ۵1۹ به شرح 
دادخواست به کالسه ۸۷۶ از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علي 
تقي نژاد به شماره شناســنامه ۶۹۳ در تاریخ ۸۸/۴/2۳ 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن تقي نژاد فرزند علي 
ش ش ۵1۹، 2- زهرا تقي نژاد فرزند علي ش ش 2۵۶۶، 
۳- مریم تقي نژاد فرزند علي ش ش 1۵۳، ۴- محمد تقي 
نژاد فرزند علي ش ش ۵۸۹2، ۵- مجتبي تقي نژاد فرزند 
علي ش ش 2۰۴۷، ۶- مرتضي تقــي نژاد فرزند علي ش 
ش 2۰۸، ۷- محبوبه تقي نژاد فرزند علي ش ش ۳۹۷2۹ 
فرزندان ۸- زهرا جعفري فیني فرزند علي اکبر ش ش 1۰۹ 
همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد 
و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر 
 خواهد شد. قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان

 شناسه ۵۹21۳۳

آگهي حصر وراثت
آقاي مهدي مهدویان مفرد به شناسنامه شماره 1۳۴ به 
شرح دادخواست به کالســه ۸۹2 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابراهیم دیوارکش زارع به شماره شناسنامه 12۶۴ در تاریخ 
۹۸/۵/۳1 اقامتگاه دائمي خــود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- پروین علي 
مهدي آراني فرزند قاســم ش ش ۴۷ همسر 2- ماشااله 
دیوارکش زارع فرزند ابراهیــم ش ش 1۵۵۶، ۳- زینب 
دیوارکش زارع فرزند ابراهیم ش ش 11۵۶۶، ۴- مهدي 
مهدویان مفرد فرزنــد ابراهیــم ش ش 1۳۴، ۵- مریم 
دیوارکش زارع فرزند ابراهیــم ش ش 12۵۰2۵۹2۹۰، 
۶- زهره دیوارکش زارع فرزند ابراهیم ش ش ۸2۶ فرزندان 
۷- علي اکبر دیوارکش زارع فرزند ابراهیم ش ش 1۸۹۴. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و 
یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر 
خواهد شد. قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان 

شناسه ۵۹2۸۶۳

راي اصالحي
شماره راي اصالحي: ۹۸۰۰۹۹۷۳۶۵۷۰۰۰2۴ شماره 
پرونده: ۹۶۰۰۹۹۸۳۶۵۷۶۰۰2۵۷ شماره بایگاني شعبه: 
۹۶۰2۵۹ خواهان: اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري 
اســتان اصفهان با نمایندگي آقاي مجید خداپرســتان 
فرزند خلیل به نشاني کاشــان انتهاي خ کارگر بعد از پل 
راه آهن، خوانده: مهدي تیماجي فرزند علي به نشــاني 
مجهول المکان خواســته ها: 1- قلع و قمع مستحدثات 
2- مطالبه خسارت، گردشــکار دادگاه: با بررسي اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و مبادرت به صدور 
راي مي نماید. راي تصحیحــي: در خصوص دعوي اداره 
منابع طبیعي و آبخیزداري شهرستان کاشان به طرفیت 
آقاي مهدي تیماجي به خواســته هاي قلع و قمع اعیاني 
مستحدثه در اراضي تصرفي و خســارت وارده به اراضي 
ملي و خسارت هزینه کارشناسي نظر به اینکه خواهان به 
موجب الیحه تقدیمي که به شماره ۸2۵-۹۶/۴/2۰ ثبت 
سیستم شده است خواسته خسارت وارده به اراضي ملي 
را به مبلغ 1۹/۰1۵/۷22 ریال افزایش داده و این دادگاه 
در هنگام صدور دادنامه شــماره ۹۶۰1۴21 این موضوع 
را از قلم انداخته اســت لذا بنا به مراتب مســتندا به ماده 
۳۰۹ قانون آیین دادرسي مدني حکم بر تصحیح دادنامه 
مذکور در قسمت تعیین خســارت وارده به اراضي ملي و 
مبلغ 1۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال به مبلــغ 1۹/۰1۵/۷22 ریال 
صادر و اعــالم مي دارد. راي صادره غیابي اســت و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شــعبه 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي 
در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مي باشد و تسلیم 
رونوشت راي اصلي بدون رونوشت راي تصحیحي ممنوع 
است. رئیس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي کاشان 

شناسه ۵۹2۸۹1

آگهي تحریر ترکه
در تاریــخ ۹۸/۶/1۴ خانــم فیــروزه فیضــي فرزند آقا 
مصطفي داراي شماره شناسنامه 11۴۷ صادره از کاشان 
دادخواســتي مبني بر تحریر ترکه مرحوم طوفان خانم 
فیضي فرزند آقا ولي اله کــه در تاریخ 1۳۹۷/۹/2۹ فوت 
شده اند با احراز سمت متقاضي مســتندا به مواد 2۰۹ و 
21۰ قانون امور حسبي، قرار تحریر ترکه صادر شده است 
لذا براي اجراي قرار تحریر ترکه بدینوسیله نسبت به نشر 
آگهي اقدام تا کلیه ورثه قانوني نمایندگان آنها بستانکاران، 
مدیونین به متوفي و یا هر کس حقي به ترکه دارد در تاریخ 
۹۸/۷/2۸ ساعت ۹/۳۰ صبح براي تحریر ترکه در مجتمع 
شوراي حل اختالف واقع در خیابان باباافضل حضور به هم 
برساند. قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف کاشان 

شناسه ۵۹2۸۶2

آگهي دادنامه
شماره بایگاني: ۹۶۰2۵۹ خواهان: اداره کل منابع طبیعي 
و آبخیزداري کاشان با نمایندگي آقاي مجید خداپرستان 
فرزند خلیل به نشاني کاشان انتهاي خ کارگر بعد از پل راه 
آهن خوانده: آقاي مهدي تیماجي فرزند علي به نشــاني 
مجهول المکان خواســته ها: 1- قلع و قمع مستحدثات 

2- مطالبه خسارات، گردشــکار: دادگاه با بررسي اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و مبادرت به صدور 
راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص دعوي اداره منابع 
طبیعي و آبخیزداري شهرستان کاشان به طرفیت آقاي 
مهدي تیماجي به خواسته قلع و قمع اعیاني مستحدثه 
در اراضي تصرفي مقوم به سه و یک میلیون ریال  و مطالبه 
خسارت ضرر و زیان ناشي از تخریب و تصرف اراضي ملي 
به مبلغ 1۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت ناشي از پرداخت 
حق الزحمه کارشناسان ثبتي به مبلغ 2/۸۵۰/۰۰۰ ریال 
به انضمام خسارت دادرســي وارده به شرح دادخواست 
تقدیمي دادگاه با عنایت بــه محتویات پرونده و مالحظه 
دادخواســت تقدیمي خواهان و مستحدثات پیوست آن 
از جمله تصویر دادنامه شــماره ۹۴۰۴۵۷صادره از شعبه 
یک دادگاه کیفري دو کاشان و دادنامه شماره ۹۵۰12۶ 
صادر شده از شعبه 2۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
که به موجب آنها خوانده به اتهام تصرف عدواني به میزان 
1۰۶۷1 مترمربــع از پالک ثبتي ۸۳ اصلي موســوم به 
قزاآن به حبس تعلیقي و رفع تصرف محکوم شــده است 
و قطعیت یافته است و مالحظه تصویر نظریه کارشناس 
رسمي دادگســتري در امور ثبتي و با توجه به مفاد لوایح 
ابرازي از ســوي خواهان و با عنایت به اینکه خوانده علي 
رغم وصف ابالغ و دعوت از طریق نشر آگهي حضور نیافته 
و دلیل و مدرکي به رد دعوي خواهان ارائه ننموده اســت 
لذا بنا به مراتب دعوي خواهان را وارد دانسته و به استناد 
مواد ۳۰۸، ۳11 و ۳2۸ از قانون مدني و مواد 1۹۸، ۵۰2 
و ۵1۹ از قانون آیین دادرســي مدني حکم بر قلع و قمع 
اعیاني مســتحدثه توســط خوانده در اراضي تصرفي به 
میزان 1۰۶۷1 مترمربع و در محدوده نقشــه ترســیمي 
توسط کارشناس ثبتي پیوســت دادخواست تقدیمي و 
پرداخت مبلغ 1۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به 
اراضي ملي و پرداخت مبلغ 2/۸۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
کارشناسي پرداخت شــده در پرونده کیفري و پرداخت 
خسارت دادرسي وارده در حق دولت صادر و اعالم مي دارد 
راي صادره غیابي است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي 
 باشد. رئیس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي کاشان

 شناسه ۵۹2۸۹۰

آگهي ابالغ وقت رسیدگي
نظر به اینکــه خواهــان ابوالفضل علي حســني مرقي 
دادخواســتي به خواســته مطالبه مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به موجب دو فقره چک به شــماره هاي ۷۷۳2۸۶-

۸۷/۵/2۵، ۷۷۳2۸۷-۸۷/۶/2۵ نزد بانک سپه به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و دادرسي به طرفیت محمد عاجلي 
فرزند کاظم به مجتمع شــوراهاي حل اختالف کاشان 
تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه هشتم حقوقي شوراي 
حل اختالف به کالسه ۵21/۹۸ ثبت و براي تاریخ ۹۸/۹/۴ 
ساعت 11:۰۰ صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده از آنجا 
که خوانده فوق الذکر مجهول المــکان بوده لذا به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني مراتب به نامبــردگان ابالغ مي گردد که در 
وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان 
مي توانند تا قبل از جلسه رسیدگي جهت دریافت نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمایند. 
انتشار این آگهي به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 

عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضي اتخــاذ خواهد کرد. 
مسئول دفتر شعبه هشتم شــوراي حل اختالف کاشان 

شناسه ۵۹۴222

آگهي ابالغ وقت رسیدگي
نظر به اینکه خواهان ابوالفضل علي حسني دادخواستي 
به خواســته محکومیــت خوانــده به پرداخــت مبلغ 
1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک به انضمام شماره 
چــک ۸1۹۶2۰-1۳۸۷/۷/2۰ خســارت تاخیر تادیه و 
دادرسي به طرفیت عادل عاجلي به مجتمع شوراهاي حل 
اختالف کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه هشتم 
حقوقي شــوراي حل اختالف به کالسه ۵22/۹۸ ثبت و 
براي تاریخ ۹۸/۹/۴ ســاعت 11:۳۰ صبح وقت رسیدگي 
تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني مراتب به نامبردگان ابالغ 
مي گردد که در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند 
ضمنا نامبردگان مي توانند تا قبل از جلسه رسیدگي جهت 
دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه 
مراجعه نمایند. انتشار این آگهي به منزله ابالغ محسوب 
شده در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ 
خواهد کرد. مسئول دفتر شعبه هشتم شوراي حل اختالف 

کاشان شناسه ۵۹۴22۳

آگهي ابالغ وقت رسیدگي
نظر به اینکــه خواهــان ابوالفضل علي حســني مرقي 
دادخواســتي به خواســته مطالبه مبلغ ۵2/۸۰۰/۰۰۰ 
ریال به موجب ســه فقره چک ۹۳/12/1۰-۳۳1۴۴1، 
۳۳1۴۴2-۹۴/1/2۰، ۳۳1۴۴۳-۹۴/2/1 نزد بانک ملي 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه و دادرسي به طرفیت مهدي 
سواري به مجتمع شوراهاي حل اختالف کاشان تقدیم که 
پس از ارجاع به شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف 
به کالســه ۵2۳/۹۸ ثبت و براي تاریخ ۹۸/۹/۴ ســاعت 
12:۰۰ ظهر وقت رســیدگي تعیین گردیــده از آنجا که 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني مراتب به نامبردگان ابالغ مي گردد که در وقت 
مقرر در جلســه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان مي 
توانند تا قبل از جلسه رسیدگي جهت دریافت نسخه ثاني 
دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمایند. 
انتشار این آگهي به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 
عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضي اتخــاذ خواهد کرد. 
مسئول دفتر شعبه هشتم شــوراي حل اختالف کاشان 

شناسه ۵۹۴221

آگهي حصر وراثت
آقاي ســیدمهدي مرتضوي یگانه بیدگلي به شناسنامه 

شماره 1۹۳ به شرح دادخواســت به کالسه ۸۸۷ از این 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بتول خانم ویدجائي نیاسري به شماره 
شناسنامه 1۵۸2 در تاریخ ۹۸/۴/2۶ اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- خلیل مفتاحي زاد فرزند علي اکبر ش ش 
21۸۸، 2- ســیدمهدي مرتضوي یگانــه بیدگلي فرزند 
آقامحمد ش ش 1۹۳، ۳- امینه ســادات مرتضوي یگانه 
بیدگلي فرزند آقامحمــد ش ش ۶۵1۷ فرزندان. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهــي صادر خواهد 
 شد. قاضي شعبه ششــم شــوراي حل اختالف کاشان

 شناسه ۵۹۴1۶۶

آگهي
کالسه پرونده: ۹۸/222 ش ۳ ح شــماره دادنامه: ۰۳۳ 
تاریخ رســیدگي:  1۳۹۸/۶/۶، مرجع رســیدگي : شعبه  
سوم حقوقي  شــوراي حل اختالف برخوار –حبیب آباد، 
خواهان :  نیما بلوچستاني فرزند قاسمعلي – حبیب آباد 
–  شــهرداري حبیب آباد، خوانده: سجاد پوریانیا فرزند : 
محمدجواد   به آدرس مجهول المکان، خواسته:  گردشکار 
: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طي تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضاء ، قاضي 
شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راي مي نماید : راي قاضي شورا: در خصوص دادخواست 
نیما بلوچستاني به طرفیت سجاد پوریانیا به خواسته الزام 
خوانده به فک پالک خودرو سواري نیسان شماره انتظامي 
۴۳۷-۴۶ ایران ۵۳ به انضمام خســارت دادرسي نظر به 
تصویر مصدق ســند مالکیت خودرو و استعالم به عمل 
آمده از اداره راهور ناجا که حاکي از مالکیت پالک خودرو 
به نام خواهان مي باشد و علي رغم گذشت مدت مدیدي 
از انتقال عادي خودرو به نام خواهان هیچ گونه همکاري 
جهت فک پالک خودرو به عمل نیاورده اســت و نظر به 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگي و ایراد دفاع و عدم 
ارسال نتیجه دفاعیه دعوي خواهان را وارد دانسته مستندا 
به ماده 22۰ قانون مدني و ماده 1۹۸ و ۵1۹ قانون آئین 
دادرسي مدني حکم به الزام خوانده به فک پالک انتظامي 
خودرو سواري نیسان ۴۳۷-۴۶ ایران ۵۳ و پرداخت مبلغ 
1/1۹۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسي صادر و اعالم مي 
نماید. راي صادره غیابي اســت و ظرف بیست روز  قابل 
واخواهي در همین شــورا ســپس ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهي در دادگستري برخوار و محاکم حقوقي 
و عمومي برخوار مي باشد. قاضي شوراي حل اختالف سوم 
حقوقي حوزه قضائي شهرســتان برخــوار – حبیب آباد 

شناسه :  ۵۹۳۴2۶
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مخصوصــا اگر در ِســمت 
رهبــر، مدیر یــا گرداننده 
مجموعه یا گروهی باشید، 
تعارض یــا اگــر بخواهیم 
دقیق تــر شــویم، »حــل 
تعارض« ها یکی از وظایف 
اصلی شما اســت )اما شاید 

تا به امروز از این موضوع اطالع نداشتید.(
هرچقدر بهتر بتوانید تعارض ها را تجزیه 
و تحلیل، حل و از پیشآمد آنها جلوگیری 
کنید، به همان میزان بهتر و در آســایش 
بیشــتری می توانید در راه رســیدن به 

اهدافتان تالش کنید.
در دنیای افراد موفق، دو نوع مهارت وجود 

دارد :
مهارت های سخت )مانند رانندگی، برنامه 
نویسی، فنی بودن، راه اندازی یک ماشین 
صنعتی و …( مهارت هــای نرم )مانند 
قابلیت فعالیت تیمی، درک متقابل، فن 
بیان و …( مهارت های سخت راحت تر 
بدســت می    آیند.در دنیای کسب و کار و 
زندگی، افراد موفق معموال افراد دنباله رو 
نیستند؛ بلکه آنهایی هستند که رهبری 
می کنند. در واقع شــما باید رهبر باشید 
و رهبر بودن نیازمند داشــتن یک سری 
مهارت های خاص است. یکی از این مهارت 
های مهم قابلیت برخورد و تجزیه و تحلیل 
و حل تعارض ها است… این نیز یکی از 
مهارت های نرم فوق العاده مهمی است که 
تمام افراد موفق )بدون استثنا( دارند و هر 

روز بر روی آن تمرکز می کنند.
چرا مهارت مدیریت تعارض مهم است؟ در 

واقع مهم نیست… ضروری است !
تعارض ها دقیقا ریشــه اصلی مشکالت 

هستند.
به زبان ساده تر )برای مثال( مشکل شما 
با شــریک تان زمانی بــه مرحله بحرانی 
می رسد، که شما تعارض های بین خودتان 

و شریک تان را جدی نگرفتید و اجازه دادید 
رشد کنند.

و یا شــما می خواهید در راهــی جدید، 
مسیری نو قدم بگذارید و اهدافی را بدست 
آورید، اما در درون شما تعارض هایی وجود 
دارد )صداهایی مثِل »نه تو نمی تونی« ، 
»همین االن شرایط خوبی داری دیگه چرا 
خودتو تو دردسر می ندازی؟« و …( اگر 
شما نتوانید این تعارض ها را مدیریت کنید، 
در واقع اجازه می دهید مانع پیشرفت شما 

روز به روز بزرگ تر شود.
نداشتن مهارت مدیریت تعارض ها باعث 
خواهد شــد یک متخصص و یــا مدیر با 
تجربه، بر سر مسائل جزئی )تعارض های 
حل نشــده( کنترل خودش را از دســت 
بدهد و باعث ناراحتی کارمندان و همکاران 
خودش شود و پروژه در دست را نیمه کاره 
رها کند. اما از طرفی یک فرد دارای مهارت 
مدیریت تعارض؛ قادر خواهد بود خیلی 
راحت، تعارض ها را خیلی قبل تر از تبدیل 
شدن به یک مشــکل اصلی، ناراحتی یا 
کدروت رفــع و برطرف کنــد و از وقت و 

هزینه خود نهایت استفاده را ببرد.
مدیرانی که دارای مهارت مدیریت تعارض 
هستند، خیلی راحت تر می توانند مدیریت 
کنند و دقیقا مدیرانی هســتند که همه 
دوست دارند برای آنها کار کنند. همچنین 
رهبرانی با مهارت مدیریت تعارض، آنهایی 
هستند که مریدانشان نه به خاطر انجام 
وظیفه ،بلکه با عشــق و با تمام وجود راه 

رهبرشان را دنبال می کنند.
این یک مهارت نــرم، می تواند خیلی از 
مشکالت شما را در زندگی حل کند و در 
آینده زمان بیشتری برای شما بخرد… 
پس فقط این مقالــه را نخوانید، آنرا اجرا 

کنید.
یک مهارت نرم که موفقیت شما در زندگی 

به آن وابسته است :
در قدم اول مدیریت تعارض ها، باید معموال 
از تعارض هایی که قابل جلوگیری هستند، 

جلوگیری کنید.
یک مثال ساده؛ دوست شما برای شما یک 
پیامک می فرستد، شما آنرا می خوانید و 
احساس می کنید به شما توهین شده و یا 

ارزش شما را پایین آورده است.

اولین کاری که باید انجام دهید این است 
که مطمئن شوید !

خیلی ساده با دوستتان تماس می گیرید 
و مستقیم می پرسید، آیا منظور او همان 
چیزی بوده که شما از پیامکش برداشت 
کردید یا خیر؟ همین کار ســاده، باعث 
می شــود از تعارض هایی که می توانست 

پیش بیاید، جلوگیری کنید.
اکثر اوقات پیامک هــا و پیام های متنی، 
به علت فاقد لحن گفتاری، نمی دانیم آیا 
شوخی هســتند؟ جدی نوشته شده و یا 
منظوری در پشت آن نهفته است؟ بنابراین 
اولین برداشتی که از آن می کنیم را بدون 
اطمینان، صحیح فرض می کنیم و طرف 
مقابل را محکوم می کنیم در صورتی که 

شاید فقط یک سوء تفاهم ساده است.
پس قدم اول مدیریت تعارض ها، در واقع 
جلوگیری از تعارض هایی است که می توان 

از آنها جلوگیری کرد.
به عنوان یک رهبر، شــما باید به صورت 
فعاالنه برای خودتون مشخص کنید چه 
چیزهایی قابل و غیرقابل پذیرفتن هستند 
در چنین شرایطی. در مثال فوق )پیامکی 
که از طــرف دوســتتان دریافت کردید( 
معموال پیامک )همانطور که از نامشــان 
مشــخص اســت پیام+ک( حاوی تمام 
اطالعات الزم نیستند. لحن گفتاری درش 
نیست و خیلی راحت می توانند باعث سوء 

تفاهم شوند.
اما در کنار پیشگیری از تعارض ها، بعضی 

تعارض ها هم هستند که وقت گیر هستند.
مانند مثال، شاید شما در خیابان ناخواسته 
به فردی برخورد می کنید، ناگهان برای دو 
طرف تعارض پیش می آید که آیا منظوری 
در برخورد بود یا خیر؟ در چنین مواقعی 
اگر بخواهید زمان تان را به تجزیه و تحلیل و 
حل و مدیریت این تعارض اختصاص دهید 
کار بیهوده ای است؛ چون واقعا ارزشش را 
ندارد و فقط با یک ببخشید ساده می توانید 

تعارض را برطرف کنید.
بنابراین تشــخصی تعارض های مهم و 
وقتگیــر از دیگر مهارت هایی اســت که 
همراه با مهارت مدیریت تعارض باید داشته 

باشید.
و اما تعارض هایی هستند که نمیتوانید از 
بروز آنها جلوگیری کنید، بنابراین باید آنها 

را مدیریت کنید :

5 راه ساده برای مدیریت تعارض ها

  توقف کنید | فکر کنید
اجازه ندهید نسبت به تعارض پیش آمده 
واکنش نشــان دهید. برای مثال در مورد 
پیامک مثال فوق، نباید سریع واکنش نشان 
دهید )قهر کنید و یا یک پیامک با لحن تند 
بفرستید( زیرا اولین واکنش ما معموال از 
روی احساس است و احساسات میتوانند 
اشتباه باشند ! پس همیشه از یک برخورد 

سریع جلوگیری کنید و کمی فکر کنید.

  اطالعات بیشتری جمع آوری 
کنید

به طرف مقابل تان خیلی ســاده بگویید 
»احساس میکنم سوء تفاهم پیش آمده 

میشه کمی بیشتر توضیح بدید؟«

  یک شنونده فعال باشید
زمانی که نفر مقابل در حال صحبت است، 
ســاکت بمانید و با واکنش های صورت و 
بدن به صحبت هایش گوش دهید. خیلی 
خشک و بی روح در مقابل صحبت هایش 

نایستید، فعال باشید.

   موضوع را گم نکنید
همیشــه بر روی موضوع متمرکز باشید. 
اجازه ندهید به خودتان که طرف مقابل را 
قضاوت کنید و یا اینکه چه احساسی نسبت 
به طرف مقابل دارید را بــه زبان بیاورید، 
حتی گذشته فرد را هم فراموش کنید. به 

فکر االن و تعارض پیش رو باشید.

   با احترام برخورد کنید
مهم نیســت طرف مقابل چه واکنشــی 
نشــان می دهد، آرامش خودتان را حفظ 
کنید و با احترام موضوع را بررسی کنید و 
فراموش نکنید، این شما هستید که رهبری 
می کنید. اگر احساس میکنید احساسات 
طرف مقابل در حال حکمرانی بر صحبت 
هایش است، بهتر اســت به جای بحث، 
موضوع را متوقف کنید و یک زمان دیگر 
وقتی طرف مقابلتان آرامشش را بدست 

آورد، مطرح کنید.
و همیشه یادتان باشد که هر تعارض یک 

فرصت است.
زمانی که دو دیــدگاه، دو نقطه نظر و دو 
فکر در کنار هم قرار میگیرند، در اصل یک 
فرصت یادگیری برای شماست تا چیزهایی 
جدیدی یادبگیرید برای خالقیت، نوآوری، 

درک ایده های نو و تیم سازی است.

بدست آوردن مهارت های سخت، راحت تر است؛

تعارض ها را مدیریت کنید

مدیرانی که دارای 
مهارت مدیریت تعارض 

هستند، خیلی راحت 
تر می توانند مدیریت 
کنند و دقیقا مدیرانی 

هستند که همه دوست 
دارند برای آنها کار 

کنند

در زندگی هرچیزی قابل اجتناب است به غیر از دو چیز : مرگ 
و تعارض. تعارض به معنی ناســازگاری ها است؛ کشمکش، 
تضادها… زمانی که شما با همکارتان به نتیجه نمی رسید، در 
تعارض قرار دارید، زمانی که نمیتوانید خواسته تان را بدست 

آورید، با خودتان در تعارض قرار دارد.
تعارض جزء جدایی ناپذیر زندگی همه ماست.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

استارت آپ های برتر به ارمنستان، عراق و آذربایجان اعزام می شوند
با حمایت سازمان فناوری اطالعات ایران استارتاپ های برتر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به کشورهای 

ارمنستان، عراق و آذربایجان سفر می کنند.
به گزارش سازمان فناوری اطالعات ایران، این سازمان با هدف کمک به توسعه کسب و کار استارت آپ 
های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح بین المللی، در نظر دارد گروهی از استارت آپ های فعال 

را در قالب هیئت همراه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به کشورهای 
ارمنستان، عراق و آذربایجان اعزام کند.

در این راستا سازمان فناوری اطالعات ایران از استارت آپ های واجد شرایط دعوت کرد که مطابق با مهلت زمانی 
اعالم شده، جهت حضور در این هیئت، اعالم آمادگی کنند.

شرایط حضور استارت آپ ها در هیئت: - دارا بودن بیش از ۱۰ هزار نصب اپلیکیشن استارت آپ مربوطه،   دارابودن رابط کاربری )UI( به زبان 
ارمنی، عربی و آذری،  پرداخت هزینه های مربوطه )بدیهی است شرکت های دانش بنیان می توانند از تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی 
استفاده کنند(، استارت آپ های واجد شرایط باید با ارسال نامه رسمی به سازمان فناوری اطالعات ایران، آمادگی خود را برای حضور در هیئت 

اعزامی به هر یک از کشورها، اعالم کنند.

مهم نیست طرف مقابل چه 
واکنشی نشان می دهد، 

آرامش خودتان را حفظ کنید 
و با احترام موضوع را بررسی 
کنید و فراموش نکنید، این 

شما هستید که رهبری 
می کنید.

،،
ماهنامه معیشت

یــادداشـت
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کتاب »ساالد 
استارت آپی« نقشه ای 
برای راه اندازی کسب  و 

کارهای جدید

کتاب »ساالد استارت آپی« نقشه ای 
از مســیر راه اندازی اســتارت آپ 
و کســب  و کارهــای جدیــد را به 
عالقه منــدان آن نشــان می دهد و 

آغازگری برای شروع این راه است.
این کتاب توســط مهدی زیودار و 
مهدی غفوری یــزدی، گردآوری، 
تدوین و تالیف شــده و موضوع آن 
کارآفرینی، موفقیت در کسب  و کار 
و شرکت های اقتصادی جدید است.

در مقدمه کتاب آمده اســت: »این 
روزها با گسترش استفاده از بسترهای 
ارتباطی و اینترنتی روی گوشی های 
موبایل و حتی اشــیاء بــی جان و 
خودروها کمتر روزی را شــاهدیم 
که کلمه استارت آپ به گوش مردم 
نرسد و رسانه و تلویزیون و اخبار از 
آن نامی نبرند. با فراگیر شدن سامانه 
و پلتفرم های اینترنتی که اقدام به 
ارائه خدمات ضروری مردم )آژانس، 
سفارش غذا، پرداخت و تراکنش های 
بانکی، خدمات منزل، خدمات پرواز 
و سفر و گردشــگری و ...( به سبکی 
جدید می کنند حتــی عامه مردم 
هم کارایی آن ها را در ساده سازی و 
بهبود کیفیت زندگی درک کرده اند و 
اینجاست که اگر کسی مقداری حس 
جستجوگری داشته باشد می فهمد 
که این ها همان استارت آپ هستند 
که این مزیت ها را برای آن ها ایجاد 

کرده اند«.
نگارنده کتاب در ابتــدا به این نکته 
اشــاره دارد که »این مجموعه به ۲ 
دلیل » ساالد استارت آپی « نامیده 
شــده، اول اینکه قبل از راه اندازی 
اســتارت آپ خواندنش الزم است 
و دوم اینکه مــواد اولیه این کتاب از 
بهترین منابع اینترنتی و علمی داخل 
و خارج کشور تهیه و گردآوری شده 
است تا با ترکیب آن بتوان یک کتاب 

مفید فایده داشت«.
همچنین نگارنده اظهار امیدواری 
کرده اســت که »این کتاب با سس 
مطالعه و به کارگیری شما، مزه خوبی 
پیدا کند. البته باید دانست هدف این 
کتاب، بیان مفاهیم عمیق و پیچیده 
و فوق تخصصی نیست بلکه تالش 
شده است تا برای شــما که قصد و 
رویای راه اندازی اســتارت آپتان را 
دارید هر آنچه الزم است بدانید فراهم 
کند و امید اســت پس از مطالعه و 
چشــیدن طعــم محتــوای آن به 
فراگیری و جست و جو ذیل مطالب 

این کتاب ترغیب شوید«.
در این کتاب با اشــاره بــه تعاریف 
مختلفی که از اســتارت آپ وجود 
دارد، به تعریف ساده ای از آن اشاره و 
عنوان شده که استارت آپ، کسب و 
کاری است که قسمتی از آن مبتنی 
بر فناوری اســت و به طرزی از وب، 
موبایل، اینترنت و فناوری های جدید 
استفاده می کند تا رشد باالیی داشته 
باشد و به تعداد کاربران زیادی برسد.

در بخشــی از این اثر آمده اســت: 
»دلیلی که شور و شــوق زیادی در 
ایران پیرامون مباحث استارت آپی 
است، جمعیت باال، تحصیل کرده و 
جوان به عالوه نفوذ اینترنتی باالی 
این کشــور نســبت به کشورهای 
منطقه است. همچنین به دلیل راه 
اندازی ۳G  و ۴G توسط اپراتورهای 
نســل اول و دوم و رشد بسیار باالی 
اســتفاده از تلفن های هوشــمند، 
فضای مانور و گســترش باالیی در 
اختیار کسب و کارهای حوزه تجارت 
الکترونیــک و اســتارت آپ ها قرار 

گرفته است.

ایرنا
گــزارش
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استارت آپ

تعامل موثر استارت آپ ها و روابط عمومی استراتژیک

تا دو سه دهه پیش هم کمتر کسی فکر می کرد ظهور و رشد استارت آپ ها بتواند به 
عنوان یکی از امیدهای اصلی نجات اقتصاد کشورها در نظر گرفته شود.

 پر واضح است که ایجاد یک استارتاپ کار ساده ای نیست. وقتی به دقت به استارت آپ های 
داخلی و بین المللی نگاه کنیم، شرکتهای موفقی را می بینیم که در سایه ابتکار، خالقیت، 

جسارت و دوراندیشی کارآفرینانشان، پله های ترقی را با سرعتی باورنکردنی طی کرده اند.
سرعت رشد شرکت ها در دنیا، با ظهور استارت آپ ها دستخوش تحولی شگرف شده و بسیاری 
از شرکت های ناشناخته، در مدتی کوتاه رشد سریعی را پیموده و به شهرت کشوری، منطقه 

ای و جهانی دست یافته اند.
در فضای اقتصادی کنونی، راه اندازی یک کسب و کار جدید می تواند یک ریسک بسیار بزرگ 
باشد و نیاز به برنامه ریزی، آینده نگری، تامین منابع و جسارتی در خور دارد. توجه کنیم که 
استفاده از هریک از این ابزاها به تنهایی، ضامن مطمئنی برای موفقیت در کسب و کار نیست.

هر قدر هم فضای عمومی جامعه، کاال یا خدمات قابل ارائه، در دسترس بودن منابع و مواد 
اولیه و سایر چالش های اساسی یک کسب و کار نوپا تامین باشند، تنها تا مرحله راه اندازی 
ارائه خدمات یا فروش کارساز بوده و از این مرحله به بعد، نیاز به همکاری تیم های متخصص 

موازی و جدید وجود دارد.
یکی از مولفه های اصلی شناخت و وفاداری مشتری از محصول یا خدمات، 
استفاده از تیم روابط عمومی و تبلیغات است. روابط عمومی و تبلیغات در 
کسب و کارهای دارای پیشینه و سابقه طوالنی، تعریفی مشخص دارد. شرح 
وظایفی که طی سالها تالش و ممارست، به قدر کافی صیقل خورده و تمام ابعاد 

آن مشخص و شفاف است.
طراحی، ساخت، حفاظت و ارتقاء برند نیز یکی از اصلی ترین پایه های فروش 
و وفاداری مشتری است؛ و شناخت و انتخاب رسانه، سریعترین راه برای ایجاد 

شهرت مثبت برای برند شرکت ها است.
دو سوال مهمی که قصد داریم پاسخی برای آن بیابیم این است که آیا شرکت 
های استارت آپی نیاز به خدمات روابط عمومی و تبلیغات دارند یا خیر؟ و چه 
 نوع از خدمات روابط عمومی و تبلیغات، مناســب یک شــرکت استارت آپی

 است؟
شرکت های استارت آپ نیز »لزوما« به نوعی از روابط عمومی نیاز دارند که در 

اینجا از آن به عنوان روابط عمومی استراتژیک یاد می کنیم.
وقتی سخن از آغاز یک کسب و کار جدید در میان باشد، با نگاهی به ماتریس 
کاربردی SWOT ) ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدید ها ( در می یابیم که چابکی، تصمیم 
سازی و تصمیم گیری سریع و بهره گیری از توان و تخصص و نوآوری نیروهای جوان، از نقاط 
قوت و فرصت های اینگونه شرکت هاست. در مقابل آن نیز محدودیت در بودجه، کم تجربه 
گی، محدودیت زمان و سهولت ایجاد و رشد شرکت های همکار با خدمات یا محصوالت موازی 

را می توان به عنوان نقاط ضعف و تهدیدهای این گروه در نظر گرفت.
بر همین اساس در می یابیم روابط عمومی و تبلیغات در شرکت های استارت آپ نیاز به دقت 
و توجه خاصی در زمان بندی، بودجه بندی و منابع و سرعت دارد. به طور کلی بحث مدیریت 
منابع و بهره گیری بهینه و حداکثری از مزیت های رقابتی، رمز بزرگ موفقیت استارت آپ 

هاست.
در اینجا به یک جمله کلیدی بر می خوریم: »شرکت های استارت آپ بودجه و زمان محدودی 

دارند«
شرکت های اســتارت آپ رقبای بالقوه و بالفعل زیادی دارند یا می توانند داشته باشند که 
پیشی گرفتن یا خلق رقبای جدید در آن بسیار محتمل است. اتاق فکر این شرکت ها که یک 
مدیر یا متخصص روابط عمومی و تبلیغات استراتژیک یکی از اعضای اصلی آن هاست، باید به 

صورت بی وقفه و مستمر در حال فعالیت و بررسی اوضاع داخلی، برنامه ریزی آینده و تحلیل 
بازار و رقبا باشد.

شناسایی مشتری و رفتارهای آن در روابط عمومی شرکت های استارت آپی بسیار حائز اهمیت 
است. پس از شناسایی دقیق رفتارهای مشتری، دو رکن اصلی تبلیغات خلق می شود. رکن 

اول محتوا و رکن دوم انتخاب رسانه است.
روابط عمومی استراتژیک با استفاده از عناصر خالقیت و جذابیت، پرهیز از زیاده گویی و اطالع 
کافی از محصوالت یا خدمات، محتوا را بر اساس نیاز مشتری تهیه و آماده می کند. در اینجا 
بار دیگر نقش روابط عمومی و تبلیغات بیش از پیش جلوه می کند. انتخاب بهینه ترین روش 
انتقال محتوا از بین طیف وسیع رسانه ها از وظایف مهم و تاثیرگزار روابط عمومی استراتژیک 
است. می دانیم که در دنیای امروز رسانه های بی شماری وجود داشته و هر یک از صاحبان 
آن، مدعی برتر بودن رسانه خود و بیشترین تاثیر بر مخاطب نهایی هستند. اما انتخاب این 
که محتوای فاخر آماده شده، از چه روشی با بهینه ترین هزینه ممکن به مخاطب نهایی می 
رسد، تصمیمی مهم و موثر است. دریافت بازخورد از مشتریان نیز که روش های شناخته شده 

مناسبی نیز برای آن وجود دارد، از وظایف تیم روابط عمومی و تبلیغات است.
از یاد نبریم تولید محتوای کاربردی و انتقال آن از کارآمدترین رسانه ممکن با توجه به نوع و 
رفتارهای شناسایی شده از مشتریان، باعث می شود بودجه و زمان به عنوان بخش مهمی از 
سرمایه های اصلی شرکت های استارت آپی، به بهترین شکل و در بهترین زمان ممکن اجرایی 

شده و از اتالف آن جلوگیری شود.
بهتر است هرگز ارتباطات رسانه ای را فراموش نکنیم. روابط عمومی استراتژیک ارتباطات 
رسانه ای را با رسانه ها ایجاد کرده و گسترش می دهد. با دقت به نفوذ و میزان اعتماد مردم به 
رسانه هنوز هم می توان از آن به عنوان یکی از قدرتمندترین روش های انتقال پیام استفاده 

کرد.
ساخت داستان های موفق در قالب تجربه مشتری، یکی از روش هایی است که اگرچه بازه 
زمان تاثیر آن کمی از سایر روش های تبلیغات مستقیم بیشتر به طول می انجامد، ولی در 
دراز مدت بدون هیچ هزینه جدیدی دهان به دهان منتشر شــده و کارایی خود را خواهد 
 داشــت. طراحی، تولید و هدایت انتشــار این تجربیات مشــتری از وظایف روابط عمومی

 است.
با این که روابط عمومی و تبلیغات، فرزند خردسال کسب و کار بشری است، اما در همین زمان 
کوتاه نیز توانسته تاثیرات مهمی بر آن بگذارد. به نحوی که بازی گردانان اصلی اقتصاد دنیا آن 

را به عنوان بازوی قدرتمند و حیاتی کسب و کار خود می شناسند.

ایسنا
گــــــزارش
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