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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

توسعه محصوالت موتور سیکلت برقی در کشور آغاز شد

امکان تولید قطعات ۱۰۰ درصد ایرانی

پیشنهاِد به سوی تحول
مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
اصفهان گفت: در سال تحصیلی 
جاری، مدیران باید براساس سند 
تحول بنیادین و نیازها و شرایط 
مدرسه حوزه خود را برنامه ریزی، 

تدوین و عملیاتی کنند.
محمد اعتدادی با اشاره به پایان 
یافتن کار تدوین برنامه اجرایی 
سال ۹۸ مســتند به سند تحول 
بنیادین در این اداره کل و مناطق 
مربوطه افزود: در این مرحله کار 
تدویــن برنامه هــا در مدارس و 

آموزشگاه ها آغاز شده است.
وی اظهارداشــت: برنامه اجرای 
تدوین شــده در فرودیــن ماه 
بــا شــرح وظایــف و مأموریت 
هر کــدام از معاونتهــا و ادارات 
داخلی آموزش و پرورش استان 
در اجرای ســند تحول تصویب 
و مشخص شــد و پس از بررسی 
در شــورای هماهنگی و اجرایی 
سند تحول استان و تصویب در 
شورای آموزش و پرورش استان به 
صورت رسمی به مناطق و نواحی 

ابالغ شد.
مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
اصفهان ادامه داد: پس از برگزاری 
کارگاهها و نشستهای توجیهی، 
کار تهیه برش منطقــه ای این 

برنامه...      اگر در جنگ اقتصادی هستیم باید بدانیم با شرایط و ضوابط قدیمی نمی توانیم اقدامات جدیدی انجام دهیم، امروز نیازمند تصمیم جمعی و لحاظ کردن مسائل مختلف همه بخش ها ست

بازار طال و سکه 98/6/24 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

جای خالی فرهنگ در محله های عمودی 
بیش از همیشه هست 

فرهنگ شهری در زندگی های 
عمودی

 گرانی زمین و مســکن بســیاری از شهروندان 
اصفهانی را ناگزیر به زندگی در آپارتمان کرده و 
همین اجبار، یکی از دالیل اصلی ایجاد خشونت 
کالمی و رفتاری بین ساکنان محله های عمودی 
شهر شده است و اکنون با گذشت بیش از دو دهه 
از شکل گیری این سبک از زندگی مدرن، هنوز 
هم جای خالی رعایت حقــوق و خرده فرهنگ 
آپارتمان نشــینی در محله هــای عمودی یکی 
از کالنشــهرهای بزرگ کشــور احساس شود. 
سال هاست که با افزایش جمعیت و به دنبال آن 
کاهش قدرت خرید مــردم، خانه های کوچک و 
بزرگ با حیاط های پردرخــت، رفته رفته جای 
خود را بــه آپارتمان ها و آســمانخراش ها داده 

است ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

ایرنا
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

گزارش

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

برگزاری سومین یادواره شهدای خانواده آبفا با هدف ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در جمع اعضای ستاد 
برگزاری ســومین یادواره شهدای 
خانــواده شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان گفت: ســومین 
یادواره شــهدای خانواده شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
هدف ترویج و تبیین فرهنگ ایثار 
و شهادت برگزار می شود چرا که این 
روزها جامعه بیش از هر زمان دیگر 
به تبیین و تشریح فلسفه شهادت 

طلبی رزمندگان اسالم نیاز دارد.
مهندس هاشــم امینی با بیــان اینکه 
موفقیت و ســربلندی نظام در بسیاری 
از عرصه در جهان مستلزم ترویج و تبلیغ 
اهداف شهیدان در دفاع از نظام می باشد 
گفت: ترویج عقاید و ایدئو لوژی افرادی 
که با نثار جانشــان از نظــام جمهوری 
اســالمی و سرزمینشــان دفاع کردند 
مهمترین و تاثیرگذارترین راه برای غلبه 

بر مشکالت می باشد.
وی با اشــاره اینکه ترویج روحیه ایثار و 
گذشــت در بین افراد جامعــه می تواند 
نقــش بســزایی در ســربلندی ایران 
اســالمی در مجامع بین المللی داشته 
باشدخاطرنشــان ســاخت: مطمئنــاً 
همانگونــه که شــهدا با ایثــار و از خود 

گذشــتگی موجب پیروزی حق بر باطل 
در دوران هشــت ســال دفــاع مقدس 
شدنداکنون هم اگر تک تک افراد جامعه 
به تاســی و پیروی از اهداف شــهدا در 
مقابل رویکرد مستکبران بایستند قطعاً 

پیروزی با نظام جمهوری اسالمی است.
وی به جایــگاه گرانقدر شــهدا در این 
دنیا و آخــرت پرداخــت و تصریح کرد: 
سومین یادواره شهدا خانواده شرکت آب 
و فاضالب به منظور یادآوری رشادتها و 
آرمانهای شهدا دردستور کارقرار گرفت تا 
بدین ترتیب زمینه ساز تحقق آرمانهای 

شهدا در جامعه باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان بــا تاکید بــر رفتار ســازمانی 
کارکنان به تاســی از شــهدا اعالم کرد: 
انتظار مــی رود کارکنان شــرکت آب و 

فاضــالب اســتان اصفهان کــه یکی از 
وظایف اصلی آنها سقایی، تأمین و توزیع 
آب شــرب مردم هســت باید با روحیه 
ایثار و از خودگذشتگی درصدد خدمات 
رسانی پایدار به مردم در طول شبانه روز 

باشند.
مهندس هاشم امینی برگزاری سومین 
یادواره شــهدا را مؤثر در روحیه خدمت 
رسانی بهتر به مردم دانست و اعالم کرد: 
شهدا به منظور دفاع از آرمانهای انقالب و 
دفاع از میهنشان جان خود را نثار کردند 
تا مردم سرزمینشــان در کمال آرامش 
زندگی کنند بر این اساس سعی شده با 
برگزاری سومین یادواره شهدا، کارکنان 
شرکت آب وفاضالب هم با ارائه خدمات 
بهتر و بیشتر از پیش زمینه های آسایش 

و آرامش مردم را مهیا نماید.

مریم یادگاری
گــــــزارش

مدیرعامــل موسســه محــب 
ســالمت کاشــان بابیان اینکه 
ظرفیت هــای بالفعــل و بالقوه 
بســیاری در بیمارســتان فوق 
تخصصی آیــت اهلل یثربی وجود 
دارد، گفت: دستاوردهای متعدد 
و وجود زیرساخت های مناسب 
درمانی و پیشتازی در عرصه ارائه نوین خدمات 
سالمت در این بیمارستان موجب شد، وزارت 
بهداشت مجوز پذیرش بیماران بین المللی را 

در این مجموعه درمانی صادر کند.
وی ادامه داد: بیمارســتان فــوق تخصصی 
آیت اهلل یثربی کاشان نخســتین و تنها مرکز 
درمانی منطقه است که موفق به دریافت مجوز 

پذیرش بیماران بین الملل شده است.
نعناکار بیان کرد: توریسم درمانی یا گردشگری 
سالمت ســفری اســت که باهدف درمان به 
کشور دیگری انجام می شــود و از دالیل این 
نوع گردشــگری می توان به هزینه های باال و 
عدم وجود تکنولوژی های پیشرفته درمانی در 

کشور مبدأ اشاره کرد.
مدیرعامل موسسه محب ســالمت با تأکید 
بر اینکــه تعرفه های پزشــکی مناســب در 
ایران نســبت به سایر کشــورهای منطقه و 
ارائه خدمات پزشکی و پرســتاری باکیفیت 
بین المللی موجب شکوفایی صنعت توریسم 
می شــود، بیان کرد: بیماران خارجی تمایل 
دارند برای دریافت خدمــات درمانی به ایران 
ســفر نمایند و این امر خود سبب شده ایران، 

قطب گردشگری سالمت در منطقه باشد.
وی افزود: حضور پزشــک IPD، کارشــناس 
مترجم مســلط به زبان های عربی، انگلیسی 

در بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل یثربی از 
لحظه ورود به کشور تا زمان ترخیص، شرایط 

درمان را برای بیماران تسهیل نموده است.
نعناکار در بخش دیگری از سخنش به ایجاد 
فضای اقامتــی مبتنی بر فرهنــگ بیمار در 
بیمارســتان فوق تخصصی آیــت اهلل یثربی 
پرداخت و خاطرنشان کرد: ارائه منوی غذای 
مبتنی بر ملیت بیمار به زبان عربی و انگلیسی 
و ایجاد بســتر همکاری با هتل های مختلف، 
امکان دریافت و یا تمدیــد ویزا، رزرو خطوط 
مســافرتی در کلیه قالب های هوایی، زمینی 
و بهره مندی از تورهای گردشگری و اسکان و 
ترانسفر رایگان برای بیماران توانسته است بار 

نگرانی بزرگی را از دوش آنان بردارد.
مدیرعامل موسســه محب ســالمت یادآور 
شــد: همچنین ترجمه کلیه اوراق و فرم های 
بیمارستان به دو زبان عربی و انگلیسی توانسته 
است گام مهمی را در راســتای حفظ حقوق 

بیماران بردارد.
وی به انجام نظرسنجی های روزانه از بیماران 
بین الملل در تکنیک های مختلف )پرسشنامه 
بین المللی-مصاحبه حضــوری و یا ایمیل به 
بیمارستان( اشــاره کرد و افزود: ویزیت های 
روزانه پزشــک IPD از بیماران بین المللی در 
بیمارســتان و تیم مجرب و فــوق تخصصی 
پزشــکان این حوزه یکی از محورهای اعتماد 
بیماران به بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل 

یثربی می باشد.
نعناکار تأکید کرد: بیمارستان فوق تخصصی 
آیت اهلل یثربی پیشــرو در ارائه خدمات نوین 
درمانی و فعال در عرصه گردشــگری است و 
بر خود می بالیم که مسافران خارجی در شهر 
کاشــان عالوه بربازدید از خانه های تاریخی و 
جاذبه های دیدنی این شهر تاریخی، بیمارستان 
فوق تخصصی آیت اهلل یثربــی را برای درمان 

ایمن بیماری های خود انتخاب می کنند.

مدیرعامل موسسه محب سالمت کاشان خبر داد:

بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل یثربی آماده پذیرش بیماران بین الملل

تعرفه های پزشکی 
مناسب در ایران 

نسبت به سایر 
کشورهای منطقه و 

ارائه خدمات پزشکی 
و پرستاری باکیفیت 

بین المللی موجب 
شکوفایی صنعت 
توریسم می شود

مدیرعامل موسسه محب سالمت کاشان گفت: مجوز پذیرش بیماران بین الملل در بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل یثربی کاشان صادرشده 
و آماده پذیرش بیماران بین الملل هستیم. رضا نعناکار اظهار کرد: مجوز پذیرش بیماران بین الملل در بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل 

یثربی کاشان صادرشده و آماده پذیرش بیماران بین الملل هستیم.

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

از اول مهر

پزشکانی که از پایانه فروش استفاده نکنند 
جریمه می شوند

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان 
امور مالیاتی با اشــاره به پایان یافتن مهلت ثبت نام 
فعاالن بخش درمان اعم از صاحبان مشاغل پزشکی، 

پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در سامانه صندوق 
فروش گفت: فقط ۲۰ درصد از مشموالن اعالم شده، به 

این سامانه مراجعه و ثبت نام کرده اند ...
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مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان خبرداد:
جاری شدن آب در مادی شایج پس از حدود 20 سال

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان از جاری شدن آب در مادی شایج پس 
از حدود ۲۰ سال خبرداد.

سیدرسول هاشمیان گفت: مادی شــایج به همت مدیریت طرح ساماندهی 
ناژوان و با همکاری سازمان آب منطقه ای و کشاورزان منطقه پس از حدود ۲۰ 
سال از نعمت جاری شدن آب بهره مند شد.وی افزود: زاینده رود و مادی های 
اصفهان از دیرباز نقش بسیار مهمی در کشــاورزی و آبیاری باغات اصفهان 
داشته اند که مهمترین اثر مادی ها ایجاد فضای سبز پایدار و شکل گیری باغات 
متعدد درحاشیه آن ها است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با بیان اینکه حدود 
۵۲ کیلومتر از سر منشأ این شریان های زندگی اصفهان در منطقه ناژوان قرار 
دارد، افزود: در حال حاضر طول تمام مادی های ناژوان لوله گذاری شــده که 
مقدار طول لوله کشی شده در چهار سال اخیر حدود ۴۲ هزار متر بوده است.

وی تصریح کرد: در حالی که ناژوان بیش از ۱۲۰۰ هکتار وســعت دارد و ۱۷ 
کیلومتر از حاشیه رودخانه زاینده رود را شــامل می شود، بیشتر شهروندان 
هنگام مراجعه به ناژوان، تنها مراکز گردشگری حدفاصل پل وحید تا انتهای 
باغ پرندگان را می شناسند.هاشــمیان با بیان اینکه حــدود ۶۰۰ هزار اصله 
درخت در منطقه ناژوان وجود دارد که در سال های گذشته به دلیل شرایط 
خشکسالی و کم آبی تعدادی از آن ها از بین رفته یا دچار آسیب شده است، 
گفت: تعداد ۲۰۰ هزار اصله درخت ناژوان در اختیار شــهرداری اصفهان و 
مابقی درختان باغات کشاورزی و اراضی شخصی است، اما شهرداری اصفهان 

در صدد حفظ کل فضای سبز و درختان این منطقه است.
وی با بیان اینکه نگاه ها به ناژوان بیشتر از جنبه گردشگری و تفرجگاهی است 
در حالی که نگاه شهرداری به ناژوان یک نگاه هویتی است، تاکید کرد: نباید به 
ناژوان به عنوان »پارک« یا »فضای سبز« نگاه کنیم، زیرا هویتی است که در 

تاریخ شهر اصفهان وجود داشته و ما باید برای حفظ این هویت تالش کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان:
برداشت پسته از باغات اردستان آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان گفت: برداشت پسته در شهرستان اردستان 
آغاز شده و با تمهیدات انجام شده نسبت به سال قبل عملکرد بهتری در این زمینه 
خواهیم داشت.علی اکبر صالح اظهار داشت: سطح باغهای پسته این شهرستان شامل 
نهال و بارور دو هزار و ۸۹۶ هکتار و سطح بارور آن به تنهایی در حال حاضر یک هزار 
و ۴۰۲ هکتار است. وی با بیان اینکه شهرستان اردستان همیشه رتبه های اول استان 
را در زمینه برداشت پسته در اختیار داشته است، افزود: با توجه به اینکه سال گذشته 

باغات پسته شهرستان دچار نوسانات دمایی شــد و از کیفیت خوبی برخوردار نبود 
امسال با تمهیدات انجام شده عملکرد بهتری داشته و میزان عملکرد آن یک هزار و 
۲۰۰ کیلوگرم در هکتار است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان گفت: تولید 
پسته شهرستان یک هزار و ۶۸۲ تن است که توسط چهار ترمینال مجوز دار فرآوری 
پسته، تبدیل به پسته خشک می شود.وی ابراز داشت: ارقام موجود پسته شهرستان 
اردستان عبارت از اکبری، کله قوچی، احمد آقایی اســت و زمان برداشت آن از ۱۵ 
شهریور تا ۱۵ مهرماه است. صالح بیان داشت: ترمینال های موجود با سرویس دهی 
در زمینه پوست کنی، شستشو، پوک گیری، خندان کن، نم گیر، خشک کن، درجه 

بندی و بسته بندی به شکل فصلی برای تعدادی از افراد اشتغال ایجاد کرده است.



پیشنهاِد به سوی تحول

ادامه از صفحه یک:
...   با مشارکت و همکاری کمیته های 
تدوین برنامه در هــر اداره آموزش و 
پرورش آغاز شد.وی خاطرنشان کرد: 
از آنجــا که رویکرد جدیــد حاکم بر 
فرآیند برنامهریزی اســتان، حرکت 
از برنامه های تفکیکی و جزیرهای به 
سمت برنامه های تلفیقی و یکپارچه 
و کاهش مکاتبات و ســاماندهی به 
طرحهاست مجموعه برنامه های در 
هر ناحیه و منطقه با توجه به نیازها و 
مؤلفه های فرهنگی و اولویت ها تدوین 
و متناسب سازی شده است.اعتدادی با 
بیان این که چهار کارگروه تخصصی 
به تفکیک دوره هــای تحصیلی و با 
شرکت کارشناسان ادارات مناطق و 
نواحی و نمایندگان مدیران و معلمان 
و انجمن اولیا تشکیل شد، گفت: در 
این کارگروه ها ضمن بررسی مجدد 
برنامه ها، هماهنگی بین بخشــی و 
حذف طرحها و برنامه های موازی با 
نظر اعضا تیم انجام و در پایان در قالب 
یک مجموعه راهنمای عمل که نشان 
دهنده خط مشی ها و انتظارات منطقه 
و ناحیه از مدارس است، به مدیران هر 
ناحیه و منطقه ابالغ می شود.وی تاکید 
کرد: پس از ابــالغ این مجموعه های 
چهارگانــه بــه مــدارس دوره های 
مختلف، مدیران باید برنامه های خود 
را متناسب با شرایط و نیاز خود تدوین 
و در سال ۹۸ عملیاتی کنند.مدیرکل 
آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
پرداختن به مدرســه محوری را جزو 
یکی از تأکیدات سند تحول بنیادین 
تحول آموزش و پرورش دانســت و 
گفت: امروز مدرسه محوری در دستور 
کار آموزش و پرورش استان اصفهان 
قرار گرفته و سیاست ها و برنامه ریزی ها 
را بر اساس این اصل دنبال می کنیم، 
اختیاراتی بــه مدیــران واحدهای 
آموزشی داده خواهد شد که مدیران 
بدانند کــه خودشــان می توانند در 
مدرسه تصمیم گرفته و تغییر بدهند 
و تنها شاهد تغییر و بخشنامه نباشند.

وی با اشــاره به فراهم شــدن بستر 
اجرایی شدن این طرح افزود: بر این 
اساس مدیر باید خودش تغییر ایجاد 
کند و منتظر ایجاد تغییر نباشد؛ در 
طرح مدرسه محوری شرایط انتخاب 
مدیر هم بر اساس چهارچوب ها رقم 
می خورد.سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش با مشــارکت بیش از ۵۵۰ 
نفر از صاحبنظران و متخصصان امر و 
براساس یک فرآیند علمی و کارشناسی 
و در راستای عدالت آموزشی در سال 
۹۰ تدوین شد و زمینه ارتقای کیفیت 
آموزش و پرورش را متناسب با شرایط 
زمان و در پاســخ به نیازهای کنونی 

فراهم کرده است.
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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان خبر داد:
اجرای ۷۰ کیلومتر پروژه شبکه کابل خودنگهدار در روستاهای گلپایگان

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان از اجرای ۷۰ کیلومتر پروژه شبکه کابل خودنگهدار در 
روستاهای گلپایگان خبر داد.

حمید عالقمندان درحاشیه کلنگ زنی اجرای عملیات پروژه شبکه های سیمی برق به کابل خودنگهدار 
در روستاهای شهرستان گلپایگان که به صورت نمادین در روستای وانشان انجام شد، اظهار داشت: عملیات 

اجرای اصالح شبکه های سیمی برق به کابل خودنگهدار به طول ۷۰ کیلومتر درروستاهای شهرستان گلپایگان 
کلید خورد.

وی افزود: گرچه در هنگام ساخت منازل روستایی باعقب نشینی برای اجرای طرح هادی جا به جایی پایه های برق و اصالح 
شبکه انجام می شود اما با وجود فرسودگی شبکه های برق بازسازی و تبدیل به شبکه های کابل خودنگهدار نیاز است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: برای اجرای طرح اصالح شبکه های برق روستایی این شهرستان ابتدا ۱۰ کیلومتر پیش بینی 
شده بود اما با پیگیری های نماینده شهرستان در مجلس به ۷۰ کیلومتر افزوده شد و در تمام روستاهای شهرستان گلپایگان شبکه برق بهینه 

سازی انجام می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد
کشف ۶۵ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۶۵ دستگاه ماینر )دستگاه استخراج ارز دیجیتال( قاچاق به 
ارزش سه میلیارد ریال در اصفهان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا خدادوست در این رابطه اظهار داشت: پس از وصول اخباری مبنی بر نگهداری تعدادی 
دستگاه ماینر قاچاق در یک کارگاه، بررسی موضوع در دستور کار ماموران امنیت عمومی کالنتری ۳۳ اصفهان 

قرار گرفت.
وی گفت: ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع هماهنگی های الزم قضائی برای جمع آوری این دستگاه ها را 

انجام دادند.
سرهنگ خدادوست با اشاره به اعزام اکیپی از ماموران مجرب و کاردان به همراه نماینده حقوقی اداره برق به محل مورد نظر بیان داشت: 

در بازرسی از محل تعداد ۶۵ دستگاه ماینر )دستگاه استخراج ارز دیجیتال( قاچاق که در محل نصب شده و در حال فعالیت بودند کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ارزش ریالی دستگاه های کشف شده را طبق نظر کارشناسان مربوطه سه میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 

مالک در محل حضور نداشت که شناسایی شده و پس از دستگیری به منظور انجام اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل می شود.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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 نسل بعد نیز شاهد 
چالش ها و معضالت 

خانواده خود با 
همسایگان هستند و 

فرصت آشنایی با اصول 
و قوانین خرده فرهنگ 

آپارتمان نشینی را 
ندارند، به همین دلیل 

ممکن است نسل بعد و 
حتی نسل های بعد از ما 

نیز با معضالت زندگی 
آپارتمان نشینی دست به 

گریبان شوند.

جای خالی فرهنگ در محله های عمودی بیش از همیشه هست 

فرهنگ شهری در زندگی های عمودی

گرانی زمین و مسکن بسیاری از شهروندان اصفهانی را ناگزیر 
به زندگی در آپارتمان کرده و همین اجبار، یکی از دالیل اصلی 
ایجاد خشونت کالمی و رفتاری بین ساکنان محله های عمودی 
شهر شده است و اکنون با گذشت بیش از دو دهه از شکل گیری 
این سبک از زندگی مدرن، هنوز هم جای خالی رعایت حقوق و 
خرده فرهنگ آپارتمان نشینی در محله های عمودی یکی از 

کالنشهرهای بزرگ کشور احساس شود.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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     هیچ مشکلی بدون راه حل نیست، اما حل تعارض در بین افرادی که با خرده فرهنگ آپارتمان نشینی درگیر هستند کاری بلندمدت و زمان بر است و یک شبه به نتیجه 
نخواهد رسید

مسئول بسیج سازندگی سپاه استان اصفهان:

۳۷۵ واحد مسکونی در مناطق سیل 
زده پل دختر ساخته می شود

رئیس بسیج سازندگی سپاه استان 
اصفهان گفت: گروه جهادی اصفهان 
در پل دختر مشغول به ساخت تعداد 

۳۷۵ باب منزل مسکونی هستند.
سرهنگ پاسدار احسان اهلل رضاپور در حاشیه بازدید تعدادی 
از طرح های محرومیت زدایی شهرســتان اردستان در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم 
انقالب و همچنین دیدار جمعی از جهادگران با ایشان توصیه 
فرمودند تا از تمام ظرفیت جوانان در خدمت رسانی محرومان 
استفاده شــود و جوانان طعم شــیرین و لذت بخش خدمت 

رسانی را درک کنند.
وی افــزود: رهبر معظم انقــالب بعد از دیدار بــا جهادگران 
بسیجی، بیانیه ۹ گانه ای را ابالغ کردند که در آن به موضوع 
جوان گرایی به صورت عاقالنه و رسانه ای شدن فعالیت های 

جهادی مخصوصاً در مناطق محروم تاکید شده است.
رئیس بسیج سازندگی سپاه استان اصفهان گفت: ساالنه بیش 
از ۱۰۰ پروژه در استان اصفهان و نقاط مختلف کشور به بهره 

برداری می رسد.
ساخت ۵0 واحد مســکونی در جنوب کرمان توسط 

بازنشستگان سپاه اصفهان
وی ابراز داشت: گروه های پیشکسوتان سپاه اصفهان در حال 
حاضر در منطقــه جنوب کرمان در حال ســاخت ۵۰ منزل 

مسکونی برای محرومان این منطقه هستند.
رضاپور بیان داشت: گروه های جهادی استان اصفهان ساالنه 
فعالیت های مختلفی در زمینه های اقتصادی، پزشکی، عمرانی 
و بهداشتی را در مناطق مختلف کشور انجام می دهند که در 
همین زمینه گروه جهادی دندان پزشکی در منطقه »حصه« 
و »ارزنون« اصفهان بیــش از دو هزار نفر را تحت پوشــش 

دندانپزشکی رایگان قرار داده است.
۱۸ پروژه عمرانی و معیشتی در اردستان انجام می شود

رئیس بسیج سازندگی سپاه اســتان اصفهان تصریح کرد: با 
پیگیری های نماینده و فرماندار اردستان نسبت به دعوت دبیر 
قرارگاه محرومیت زدایی کشور اقدام شد که در جلسه ای به 
همین منظور مقرر شد تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای ۱۸ پروژه 
عمرانی و غیر عمرانی تخصیص داد شود و همچنین بسته های 
معیشتی برای مناطق محروم اردستان در نظر گرفته شود که 

بخشی از آن در حال انجام است.
وی اعالم داشــت: گروه جهادی خواهران بسیج سازندگی، 
برنامه سبک زندگی اسالمی را در مناطق محروم در دستور کار 
قرار داده است و با برگزاری کالسهایی در این زمینه توانسته 

خانواده ها را با سبک زندگی اسالمی آشنا کند.
۳۷۵ واحد مســکونی در مناطق سیل زده پل دختر 

ساخته می شود
رضاپور با بیــان اینکه گروه های جهادی اســتان اصفهان در 
مناطق سیل زده تمرکز دارند و به عنوان معین شهر پل دختر 
مشخص شــده اند، افزود: گروه جهادی اصفهان در پل دختر 
مشغول به ســاخت تعداد ۳۷۵ باب منزل مسکونی هستند 
که در این زمینه تعداد ۳۷۵ باب منزل دیگر هم برای مناطق 
سیل زده استان اصفهان ساخته می شــود.وی اعالم داشت: 
بسیج سازندگی استان اصفهان دارای ۱۲ قرارگاه جهادیو یک 
قرارگاه هم در شهر پل دختر است که همگی مشغول فعالیت 
هســتند.رضاپور افزود: از ابتدای وقوع سیل تا کنون بیش از 
دو هزار و ۵۰۰ نفر جهادگر در پنج اســتان کشــور همچون 
خوزستان، گلستان، لرستان، سیستان و بلوچستان و همچنین 
خود اصفهان فعالیت داشته اند که در موضوع تعمیرات منازل 
 تا پایان شــهریور و ســاخت منازل تا هفته بســیج به پایان 

می رسد.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

سال هاست که با افزایش 
جمعیــت و بــه دنبال آن 
کاهــش قــدرت خریــد 
مــردم، خانه های کوچک 
و بــزرگ بــا حیاط های 
پردرخت، رفته رفته جای 
خود را بــه آپارتمان ها و 
آســمانخراش ها داده اســت و اکنون در 
بســیاری از محله های اصفهان نیز پنجره 
را که باز کنی، دیگر خبری از طبیعت زنده 
نیست و تا چشم کار می کند تنها منظره 
آپارتمان های کناری پیداست. زندگی در 
دنیای مدرن، سبک جدیدی از زندگی را 
به افراد تحمیل کرده که یکی از پرچالش 
ترین آن ها، آپارتمان نشــینی اســت که 
فرهنگ آن از دنیای مدرن وارد جامعه ما 
شده که متاسفانه هنوز الگوهای رفتاری 

بهره مندی از آن نهادینه نشده است.
گرانی زمین و خشونت های انتخاب 

اجباری
احسان آقابابایی، عضو هیئت علمی گروه 
علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان در گفت 
وگو با خبرنگار ایســنا، اصطالح فرهنگ 
آپارتمان نشــینی را برای این واژه کالن 
و کلی دانســت و اظهار کرد: واژه درست 
برای این موضوع، خرده فرهنگ آپارتمان 
نشینی اســت همانگونه که برای حاشیه 
نشینی یا رفتار جوانان نیز اصطالح خرده 

فرهنگ کاربرد درست تری دارد.
وی بهتریــن زمان برای آمــوزش خرده 
فرهنگ آپارتمــان نشــینی را از دوران 
کودکی افراد دانست و گفت: هر شهروند 
باید از ســال های اولیه عمر و همزمان با 
زبان آموزی، یاد بگیرد که در قبال افرادی 
که در یک مجتمع با او زندگی می کنند، 
چه حقوقی دارد و چگونه باید رفتار کند 
به عبارت دیگر این خرده فرهنگ باید از 

دوران کودکی درونی شود.
آقا بابایی با بیان اینکه پدیــده آپارتمان 
نشــینی چند ســال قبل از انقالب برای 
بخش های محدودی از جامعه آغاز شــد، 
افزود: بعد از انقــالب و از اواخر دهه ۷۰ و 
به ویژه طی دو دهه اخیر این پدیده رشد 
سریعی گرفت و بســیاری از خانواده ها به 
دلیل کمبود فضا و گرانــی زمین، ناچار 
شدند به جای زندگی در خانه های افقی، 

در خانه های عمودی زندگی کنند.

این جامعــه شــناس نخســتین دلیل 
مشکالت آپارتمان نشــینان را ناآشنایی 
افراد بــا قواعــد و قوانین این ســبک از 
زندگی عنوان کرد و گفت: بیشتر افرادی 
که تشــکیل خانواده می دهند و زندگی 
آپارتمانی را انتخــاب می کنند، کودکی و 
دوران رشــد خود را در خانه های ویالیی 
گذرانده انــد و وقتــی در ســنین باالتر 
وارد محله هــای عمودی می شــوند، از 

چهارچوب های رفتاری آن بی خبرند.
در آرزوی خانه های ویالیی

وی با اشــاره بــه اینکه خــرده فرهنگ 
آپارتمان نشــینی حتی به نسل بعد نیز 
درست آموزش داده نمی شود، افزود: نسل 
بعد نیز شاهد چالش ها و معضالت خانواده 
خود با همسایگان هستند و فرصت آشنایی 
با اصول و قوانین خرده فرهنگ آپارتمان 
نشــینی را ندارند، به همین دلیل ممکن 
است نسل بعد و حتی نسل های بعد از ما 
نیز با معضالت زندگی آپارتمان نشــینی 

دست به گریبان شوند.
آقابابایــی دربــاره ویژگی هــای زندگی 
آپارتمان نشــینی در فرهنــگ اصفهان، 
توضیح داد: فرهنــگ اصفهان به صورت 
ســنتی، زندگی در خانه های حیاط دار را 
ترجیح می دهند، چراکه این خانه ها برای 
بچه ها و بزرگترها آزادی بیشتری فراهم 
می کند، اما مســاله تورم و گرانی مسکن 
باعث می شــود نتوانند به این آرزو دست 
یابند و همواره این احساس را دارند که با 
زندگی در آپارتمان، در یک قوطی کبریت 

گرفتار شده اند.
وی، تحمیلــی و اجباری بــودن زندگی 
آپارتمان نشــینی را یکی از دالیل اصلی 
ایجاد خشونت برای ســاکنان محله های 
عمــودی دانســت و تاکیــد کــرد: این 
ســرخوردگی خود را در خشــونت های 

رفتاری یا کالمی در روابط با همســایگان 
نشان می دهد و عالوه بر آن، خرده فرهنگ 
آپارتمان نشــینی که زاییــده زندگی در 
یک دنیای مدرن اســت با زندگی سنتی 
اصفهانی ها که عادت بــه رفت وآمدهای 
خانوادگی بســیار و رفتارهایی مانند بلند 
صحبت کردن و ... دارند، همخوانی ندارد 
و اگر از این افراد نظرسنجی شود، به طور 
حتم ۹۰ درصــد آپارتمان نشــینان می 
گویند که اگر هزینه خرید خانه ویالیی و 
حیاط دار را داشتند، در آپارتمان زندگی 

نمی کردند.
شکلی که یک شبه حل نخواهد شد

عضو هیئت علمی گــروه علوم اجتماعی 
دانشگاه اصفهان در پاسخ به اینکه آیا برای 
کشمکش همیشگی شهروندان آپارتمان 
نشین بر سر پرداخت حق شارژ یا انتخاب 
جای پارک و ... می توان نقطه پایانی ترسیم 
کرد؟ گفت: هیچ مشــکلی بدون راه حل 
نیست، اما حل تعارض در بین افرادی که 
با خرده فرهنگ آپارتمان نشینی درگیر 
هستند کاری بلندمدت و زمان بر است و 
یک شبه به نتیجه نخواهد رسید، برای این 
منظور باید به کودکان در مهدهای کودک 
و مدارس آموخت که چگونه باید قوانین و 
مقررات زندگی آپارتمان نشینی و مدرن 
را رعایت کنند تا خود و دیگر شهروندان 
که در محله های عمودی زندگی می کنند، 

کمتر دچار چالش شوند.
رییس اداره توســعه فرهنگ شهروندی 
شــهرداری اصفهان نیز با اشــاره به رشد 
شــتابان شهرنشــینی به خبرنگار ایسنا، 
گفت: زمانی بود شــهرها در گستره افقی 
رشــد می کردند و هر کس، کنار دیگری 
خانه ای می ســاخت، اما از زمانی با غلبه 
ظرفیت ها و محدودیت هــای اقلیمی بر 
مکان، شــهرها دیگر نمی توانســتند از 

عهده پذیــرش جمعیت جدیــد تازه بر 
آیند و به همین دلیل مردم مجبور شدند 
خانه هایشــان را روی هم بسازند و ارتفاع 

شکل گرفت.
برنامه های آموزشی برای محله های 

عمودی
احمد رضایی شــکل گیــری محله های 
عمودی در شــهر را نیازمنــد برنامه های 
جدید برای ارائه خدمات شــهری به آنها 
دانست و افزود: تا پیش از این ۵۰ تا ۱۰۰ 
خانه دور هم جمع می شدند و یک محله را 
تشکیل می دادند، اما اکنون مجتمع های 
آپارتمانی به صورت عمودی ساخته شده 
و بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ خانــوار را در خود 
جا داده اند که اینها نشان دهنده ظرفیت 
بیشتر محله های جدید و آپارتمانی نسبت 

به بافت قدیم است.
وی فرهنگ آپارتمان نشــینی را سلسله 
قوانین و مقررات زندگــی در آپارتمان ها 
و مجتمع هــای مســکونی تعریف کرد و 
گفت: وقتی مردم از ســبک زندگی قدیم 
وارد آپارتمان می شوند باید این قوانین و 
مقررات جدید را رعایــت کنند تا بتوانند 
در کنار شهروندان دیگر با آرامش زندگی 
کنند.وی با اشــاره به طراحی برنامه های 
فرهنگی برای محله های عمودی در اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری، ادامه 
داد: برنامه هایی که برای چنین محله هایی 
تدوین شده از دو دیدگاه کلی به موضوع 
نگریسته است. نخست کلونی ها و تجمع 
جمعیت شهروندانی که نیاز به برنامه های 
ویژه فرهنگی و شهروندی دارند و دومین 
محور درباره قوانین و مقرراتی اســت که 
آپارتمان نشــینان باید از آنها آگاه باشند 
تا هم رعایت کنند و هم از پایمال شــدن 
حقوقشان توســط افراد دیگر جلوگیری 

کنند.

آگهي مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص پرونده اجرایی کالســه ۹۶۰4۳۳ ج/۳ له آقای علی 
رجب لندی و مریــم برندگی و علیه آقای خــداداد بهامیر مبنی بر 
مطالبه مبلغ ۳/۰۱۵/۳۱۵/۳۹4 ریال بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ سه شنبه ۹۸/۷/۱۶ ساعت 
۱۰/۳۰ صبح در محــل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق ۱۸ جهت فروش ۲4/۹۵4 حبه مشــاع از ۷۲ سهم 
ششدانگ ملکی به پالک ثبتی شماره B ۱۷۲۹۷ فرعی از ۲۸ اصلی 
بخش ۱4 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال 
درج شده است ملکی آقای علی رجب لندی و خانم مریم برندگی که 
نامبردگان اعالم شده به موجب قولنامه به محکوم علیه فروخته اند 
و اکنون در تصرف مالکانه / استیجاری یک طبقه مستاجر دارد و دو 
طبقه دیگر خالی می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مــی توانند ظرف ۵ روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده 
با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های 
اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریــزی به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابی اموال غیرمنقول پالک ثبتی 
به شماره ملک ۱۷۲۹۷ باقیمانده از فرعی ۲۸ اصلی بخش ۱4 واقع 

در خانه اصفهان خیابان گلخانه کوی جنت کوی یاس شــرقی بن 
بست گل ســرخ پالک ۸، آدرس ملک: آدرس ملک بازدید شده در 
خانه اصفهان خیابان گلخانه کوی جنت کوی یاس شرقی بن بست 
گل سرخ پالک ۸ می باشد. مشخصات ثبتی ملک بر اساس تصویر 
ســند مالکیت ارائه شده، بر اساس تصویر ســندهای مالکیت ارائه 
شده توسط خواهان پرونده شــش دانگ ملک معرفی شده دارای 
مساحت ۱۹۱/۷۳ مترمربع می باشد که ســه دانگ آن به نام آقای 
علی رجب لندی و سه دانگ آن بنام خانم مریم برندگی همسر اقای 
لندی می باشد. شماره دفترچه مالکیت: ۱- الف/۵۰۲۸۰۰-۸۸/۱۶ 
شماره ملک ۲۸/۱۷۲۹۷ شماره ثبت ۲۰۳۶۷۳ صفحه ۲۳۳ دفتر 
۸۳۷ بخش ۱4 سهم مالکیت سه دانگ، ۲- الف ۷۹۸۸۰۱-۸۸/۱۶ 
شماره ملک ۲۸/۱۷۲۹۷ شماره ثبت ۲۰۳۶۷۳ صفحه ۲۳۶ دفتر 
۸۳۷ بخش ۱4 سهم مالکیت ســه دانگ، معاینه و بازدید ملک: با 
عنایت به پروانه صادره به شماره ۸/۸۸/۷۹۸۳ مورخ ۸۸/۵/۳ ملک 
مذکور دارای مجوز احداث سه سقف با متراژ حدود ۳۷۰ مترمربع 
می باشد که به صورت یک واحد مسکونی مکمل در طبقه همکف 
)۶۰-( و دو واحد باالی همکف بــه متراژ تقریبی هر کدام ۱۲۱/۲۰ 
مترمربع مسکونی می باشد. ساختمان احداث شده به صورت بتنی با 
سقف تیرچه بلوک می باشد دارای نمای بیرونی به صورت آجرنما و 
در قسمت پایینی آن به صورت سنگ می باشد دارای انشعابات آب، 
برق، گاز و فاضالب می باشد. ضمنا در واحد ۶۰- نیز مقداری پیشروی 
به سمت حیاط انجام گرفته است و با توجه به بازدید انجام شده در 
معیت آقای شاه محمدی )ساکن در طبقه ۶۰-( طبقه ۶۰- به صورت 
تکمیل و در حال بهره برداری می باشد. نظریه کارشناسی: با احتساب 

جمیع جهات و موقعیت ملک و با در نظر گرفتن عوامل موثر و قیمت 
های روز بازار ارزش ششــدانگ ملک مذکور بدون در نظر گرفتن 
هر گونه دیون به هر یک از سازمانها و ارگانها، شهرداری، بانکها و یا 
فروش واحدهای احداثی به شخص دیگر ۸/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
معادل هشــتصد و هفتاد میلیون تومان جهت نرخ قیمت مزایده 
ارزیابی می گردد. در نتیجه ارزش ۲4/۹۵4 حبه مشاع آن به مبلغ 
۳/۰۱۵/۳۱۵/۳۹4 ریال ارزیابی که مقدار ۱/۱۸۸ حبه مشاع آن به 
مبلغ ۱4۳/۵۸۶/44۷ ریال بابت حق االجرای دولتی و مقدار ۲۳/۷۶۶ 
حبه مشاع آن به مبلغ ۲/۸۷۱/۷۲۸/۹4۷ ریال بابت مطالبات محکوم 
له ارزیابی می گردد. دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان شناسه: 

۵۵4۳۱4
آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام حقوقی شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه 
مزایده ای در خصــوص پرونده اجرایی کالســه ۹۶۲۹۱۸ ج 4 له 
عباس کاوه علیه مهدی اسماعیلیان خاتون آبادی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 4۷۲/۷۲۷/4۶۷ ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و 
حق االجرای دولتی به مبلغ ۲۳/۶۳۶/۳۷۳ در روز یکشــنبه تاریخ 
۹۸/۷/۲۱ ســاعت ۱۰:۳۰ صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقــه زیرزمین اتاق ۱۸ خیابان شــهید نیکبخت جهت 
فروش یک دستگاه ســواری پژو پارس بشماره ۶۱۲ و ۱۶ ایران ۵۳ 
رنگ سفید مدل ۱۳۹4 شــماره موتور ۰۰۲۶۸۵۰ شماره شاسی 
۸۸۱44۷ که توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل 
ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید می توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به 

نشانی اصفهان پارکینگ صداقت مراجعه و از اموال بازدید و با همراه 
داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
های اجرایی بر عهــده محکوم علیه می باشــد و مابقی ثمن ظرف 
حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: مشخصات وسیله: سواری پژو 
بشــماره ۶۱۲ و ۱۶ ایران ۵۳ رنگ سفید مدل ۱۳۹4 شماره موتور 
۰۰۲۶۸۵۰ شماره شاسی ۸۸۱44۷ دربهای وسیله بسته بود شماره 
موتور و شاسی رویت نگردید مشخصات وسیله از سیستم پارکینگ 
درج گردید موتور و گیربکس خاموش بود الســتیک ها فرســوده 
احتماال با توجه به زمان توقیف فاقد بیمه نامه شــخص ثالث باشد. 
قیمت پایه کارشناسی وسیله با توجه به مدل وضعیت ظاهری و مدت 
زمان توقیف وسیله در بازار روز امروز جهت فروش به صورت مزایده 
حدودا مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی می گردد. مدیر و دادورز 

اجرای احکام حقوقی اصفهان شناسه: ۵۶۵4۹۲
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان آقای علیرضا بحق دادخواســتی به خواسته 
مطالبه وجه چک به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره ۳۱۲۵۳۹ 
مورخ ۹۶/۹/۳۰ بانک پاسارگاد و مطالبه خسارت و اعسار از هزینه 
دادرسی به طرفیت آقای علی قاســمی فرزند نوروز به دادگستری 
کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه چهارم دادگاه حقوقی به 
کالســه ۹۸۰۳۰۰ ثبت و برای روز ۹۸/۷/۲۸ ساعت ۱۲ صبح وقت 

رسیدگی تعیین گردیده از انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی مراتب به نامبردگان ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان می توانند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر دادگاه مراجعه نمایند. انتشــار این آگهی به منزله ابالغ 
محسوب شده درصورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد کرد. مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کاشان 

شناسه: ۵۹۵۵۸۰
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان آقای عباس گیوی پور دادخواستی به خواسته 
مطالبه مبلغ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک ۳۳۶۸۷۵ به 
همراه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت سلیمان 
کریمی فرزند محمدصدیق به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان 
تقدیم که پس از ارجاع به شعبه ۵ دادگاه حقوقی به کالسه ۶۶۰/۹۸ 
ثبت و برای تاریخ ۹۸/۸/۲۷ ســاعت ۱۰/4۵ صبح وقت رسیدگی 
تعیین گردیده از انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا 
به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبردگان ابالغ می گردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادگاه حاضر شــوند ضمنا نامبردگان می توانند تا قبل از 
جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر دادگاه مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب 
شده درصورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 
مدیر دفتر شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی کاشان شناسه: ۵۹۶۸۹۷



زنده سازی پیشه های پدری
»پیشه های پدری یا به خاطر توسعه صنعت و علم از بین رفته اند یا دیگر فرصت و حالی نمانده است؛ با 
این حال در دنیایی که دائماً در حال تغییر است و با شیبی تند مدرنیته را پشت سر می گذارد عده ای 

ترمز مدرنیته زندگی خود را کشیده و در دنیای گردشگری خدمات بومی را ارائه می دهند.«
 امیر میریـ  کارشناس مدیریت در گردشگری و از جمله فعاالن بومگردیـ  در یادداشتی با عنوان 
»پیشه در بومگردی« که در اختیار این خبرگزاری قرار داده با این مقدمه که »کسب و کار آدم های هر 
روزگار، اثر مستقیم روی رفتار و فرهنگشان دارد. « به احیای پیشه های پدری با راه اندازی بومگردی ها 
اشاره کرده و نوشــته اســت: »راهی که هر آدمی برای گذران زندگی اش برمی گزیند، نگاه او را به 
زندگی از دیگران متمایز می کند و به او زبان و نگاه ویژه ای می بخشد. سهم زیادی از عمر هر آدمی 
در کار می گذرد و از وقتی شهرها به وجود آمدند، مردم خیلی زود یاد گرفتند که غیر از دامداری و 
کشاورزی و کارهای تولیدی با ارائه خدمات و فروش کاال هم می توان درآمد داشت و از همان روزگار، 
مردمان تالشگری بودند که در کارگاه های ابتدایی و ساده و پشت دخل مغازه هایشان، بخشی از نیاز 

همنوعانشان را تأمین می کردند و شغلشان گاهی به چند هنر نیز آراسته بود.

حاال خیلی از آن شغل ها فراموش شده اند. گذر روزگار و پیشرفت زندگی بشر، دیگر جایی برای بسیاری 
از آن ها نگذاشته است. بخشی از آن ها به خاطر توسعه صنعت و علم از بین رفته اند، برای بخشی دیگر 
هم فرصت و حالی نمانده است. با این حال هنوز در گوشه و کنار محله های قدیمی تر، کسانی هستند 
که به همان شــیوه های قدیمی کار می کنند و خدماتی به مردم می دهند که دیگر کمتر می توان 
نشانه ای از آن در شهرها پیدا کرد.در دنیایی که دائماً در حال تغییر است و با شیبی تند مدرنیته را 
پشت سر می گذارد عده ای ترمز مدرنیته زندگی خود را کشیده در دنیای گردشگری خدمات بومی 
را ارائه می دهند. این خدمات که در قالب بومگردی مطرح می شود بیشتر رویکرد خدمات اقامتی به 

خود گرفته که در فضای بومی اتفاق می افتد.
حال اگر پهنه این خدمات را به پیشه های پدری بگســتریم و در کنار خانه های پدری به کسب و 
کارهای پدری نیز بپردازیم باز زنده سازی این پیشه ها از نابودی آن ها جلوگیری و جذابیت بومگردی 

را دوچندان می کند.
بازتاب این طرز فکرها در زندگی روزمره، میراث فرهنگی هر منطقه را تشکیل می دهد و هویتی را 
به وجود می آورد که مردم آن دیار  تصویر خود را در آن پیدا می کنند و این هویت به نوبه خود ضامن 

حفظ این میراث می شود. ما این هویت را در کشورهای در 
حال توسعه "سنت" می نامیم که در محدوده آن ساختار و 

کارکرد جامعه بازتولید می شود و تداوم می یابد.
سنتی که از طریق انتقال دانســته ها، عقاید مذهبی و 
اسطوره ها، از قرنی به قرن بعد منتقل می شود، از نسلی 
به نسل دیگر از طریق نوشته ها یا گفته ها و امثال و حکم و 

نیز از طریق آنچه عرف می نامیم. شغل ها هم بخشی از این" 
سنت ها "هستند که از یک نسل به نسل دیگر انتقال می یابند.

با تاکید و پافشــاری بر پیشــه پدری هم امکان کار آفرینی و هم 
کسب درآمد بیشتر به پشتوانه بومگردی به وجود می آید.  مشاغلی همچون 

چلنگری، پیله وری، کافه چی، گیوه دوزی، ســبدبافی، باغ داری، مــرغ داری، دامداری، 
پنبه زنی، مسگری، حمومی، دالکی، چاربداری و ... می توانند ضمن جذابیت برای گردشگر نیازهای 

افراد یک جامعه محلی را نیز بر آورده کنند.«

گردشگری
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ایرلندی ها با ایران 
آشنا می شوند

مدیــرکل بازاریابــی و تبلیغات 
گردشــگری از اجــرای تــور 
آشناسازی با ایران برای یک گروه 
از فعاالن گردشگری و خبرنگاران 

ایرلندی خبر داد.
 محمدابراهیــم الریجانی گفت: 
هیات پنــج نفره ای متشــکل از 
رییــس اتحادیــه آژانــس داران 
کشــور ایرلند، تعدادی از مدیران 
آژانس های مطــرح و خبرنگاران 
فعال این کشــور ۲۲ شهریور ماه 
به ایران وارد شدند و قرار است در 
سفری ۱۰ روزه و تا ۳۱ شهریورماه 
بــا ظرفیت هــای گردشــگری 

کشورمان آشنا شوند.
وی افــزود: این تور بــا همکاری 
بخش خصوصی برگزار شده است 
و بازدید از ظرفیت های گردشگری 
استان های تهران، اصفهان، فارس 
و یزد در برنامه ســفر ایرلندی ها 

قرار دارد.  
الریجانی اظهــار کــرد: یکی از 
محورهای اصلی تور آشناســازی 
هیات ایرلندی، آگاهی از بســتر 
مساعد و ظرفیت های گردشگری 
سالمت کشــور اســت، از این رو 
بازدیــد از مرکز نابــاروری یزد، 
ارتوپدی شــیراز و چشم پزشکی 
تهران در برنامه سفر این تیم قرار 

دارد.

بلوار شریعتی، کوچه صفا و رو به 
روی مسجد قدیمی صفا، یعنی 
تقریبا در میانه های شهر نجف 
آباد در استان اصفهان، درست 
فضایی به وســعت حدود ۱۰۰ 
متر از زمیِن خانه ای که شــاید 
حدود ۴۰۰ سال قبل که یکی از 
خان های شهر آن را ساخته و روی خانه هم دو 
برج خشتی باال برده، هنوز سرپایند. برج هایی 
که روی بخشی از خانه ساخته شده اند و چون 
هیچ مصرف عمومی نداشــته اند و از ابتدا در 
اختیار مالکان خصوصی بوده اند. شاید تعداد 
کمی از مردم نجف آباد فضای داخلی آن را دیده 
باشند، به جز کودکان خوشبختی که روزگاری 
به واسطه ی دوستی با کودکان مالکان خانه، 

پای شان به این اثر تاریخی باز شده باشد.
هر چند برخی پژوهشــگران تاریخ دقیقی 
را برای زمان ســاخت برج های دوقلوی صفا 
نسبت نمی دهند، اما بر اســاس اسناد باقی 
مانده وقتی "غالمعلی رادی" مشــهور به "آق 
غالمعلی" در دوره قاجار باغــی را در اطراف 
نجف آباد خریداری کرده، این برج ها در آن قرار 
داشته است، بنابراین می توان پیشینه ساخت 

این برج ها را دست کم به دوره صفویه یا زندیه 
برگرداند.

اما امروز نه تنها واسطه ی بی توجهی مالکان برج 
و متولیان میراثی این برج تاریخی در معرض 
تخریب شدید قرار دارد، بلکه ساخت وسازهای 
انجام شده در عرصه ی این اثر تاریخی که ۲۵ 
اسفند۱۳۷۹ به شماره ۳۴۸۲ در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسیده ، نه تنها دیِد این اثر تاریخی 
را کامال مخدوش کرده، بلکه دیگر هیچ توانی 

برای سرپا ماندن آن باقی نگذاشته است.
حفاری پای پی های برج صفا برای به دســت 

آوردن گنج خیالی
حســین نجفی پــور - مدیرعامــل انجمن 
دوستداران میراث فرهنگی نجف آباد اصفهان 
- در گفت وگو با ایسنا می گوید: نه تنها از زمان 
ثبِت این اثر تاریخی وارزشــمند در فهرست 
میراث ملی، تا کنون هیچ مرمتی روی آن انجام 
نشده است، بلکه در بارندگی های گذشته نیز 
بخش هایی از آن تخریب شــده و در صورتی 
که زمستان امسال بارندگی ها مانند گذشته 
باشــد، احتمال ریزش بخش بیشتری از این 

بنا وجود دارد.
او با اشاره دو مالک داشتِن »برج های صفا« در 
نجف آباد و بی توجهی هایی که نسبت به این اثر 
تاریخی در این شهر می شود، ادامه می دهد: در 
طول سال های گذشــته بخشی از خانه های 
تاریخی و دیگر آثار تاریخی شهرستان مانند 
"پنگ خانه"، بخش زیادی از بافت تاریخی شهر 
یا طبقه دوم "حسینیه ارشاد" تخریب شده اند و 
اکنون با آسیب هایی که به این اثر تاریخی وارد 
شده، احتمال تخریب برج های صفا نیز افزایش 
پیدا می کند، به خصوص که درصد بیشتری از 

یکی از برج ها تخریب شده و در نمای ظاهری 
آن هم مشخص است.

وی با بیان این که در ســال های گذشته این 
دو مالــک در فضای مســکونی خانه زندگی 
می کردند، اما چند سالی است که هیچ کس 
در این فضا مستقر نیســت، می افزاید: چند 
سال قبل، آن ها درخواست خروج از ثبت این 
اثر تاریخی را به دیوان عدالــت اداری بردند، 
اما خوشبختانه رأی به نفع آن ها نبود. از سوی 
دیگر مالکان می گویند فروشنده ی این ملک 
هستند، اما آن قدر قیمت را باال می گویند که 

کسی امکان خرید آن را ندارد.
او با اشاره به وضعیت نامناسب این بنای تاریخی 
که دست کم تا سال گذشته پی  ساختمان و 
طاقچه های آن وضعیت مناسبی نداشته اند، 
اضافه می کند: ستون های چوبِی صفوی بنا 
چند سال قبل ریزش کرده و تزئینات مشبک 
آن نیز تخریب شدند، حتی مدتی حفاری هایی 
به منظور پیدا کردن گنج در این بنای تاریخی 
انجام شد که آن نیز آسیب هایی به بدنه بنا و پی 

آن وارد کرده بود.
او قدمت این بنای تاریخی را دست کم متعلق 
به دوره صفویه می داند و ادامه می دهد: بارها به 
شهرداری درخواست داده ایم تا با برگزاری چند 
جلسه، مشکالت مالکان مطرح و در صورت 
امکان برطرف شود، اما حتی هنوز این کار نیز 

انجام نشده اند.
او با اظهار امیدواری بــرای ایجاد توافق بین 
مالکان و بخش  خصوصی بــرای خریداری و 
سروسامان گرفتن برج های صفا، تاکید می کند: 
معتقدم به ثمر نشستن این کار، باعث می شود 
تا یکی از مهمترین آثار تاریخی شهر زنده شده 

و به شهر نجف آباد برگردد .
کبوترخانه ها و کاربری که این عنصر حیاتی در 

روزگار قاجار داشته
به واسطه ی قدمتی که برای ساخت کبوترخانه 
در اصفهان، قائل اند، می توان »برج کبوترخانه 
صفا« را از نخستین کبوترخانه های ساخته 
شده در این اســتان و به خصوص شهرستان 

نجف آباد دانست.
بنایی تاریخی که به واســطه ی کاربردش در 
ایران به صورت گرد ساخته می شد، اما معماری 
برج های "آق غالمعلی" به دلیل چهارگوش 
بودن اش، را به معماری یونانی یا کلیساهای 

ارمنستان نسبت می دهند.
کبوترخانه یا »کبوترخان« حدود ۴۰۰ سال 
پیش و در اوایل دوره ی صفوی در اصفهان و یزد 
رواج پیدا کرد و عالوه بر محلی برای نگهداری 
از پرندگان، برای مصارف کشــاورزی و حتی 

صنعت دباغی در چرم سازی و ساخت باروت 
نیز از فضوالت جمع شده در آن استفاده می شد. 
شاه عباس صفوی نیز خراج نسبتا سنگینی بر 

این بناهای با ارزش آن دوره بسته بود.
دست  کم از اواسط دوره ی قاجار، به واسطه ی 
روی کار آمدن شغل ها و منابع درآمدی جدید، 
به کبوترخانه ها بی توجهی شد. کبوترخانه هایی 
که در گذشته حتی مالیات پرداخت می کردند، 

دیگر نگاه ترحم آمیزی را هم جلب نکردند.
می گویند نقطه ی اوج ظهور کبوترخانه ها به 
دوره ی صفوی برمی گردد، این ادعا را سیاحانی 
که از ایران دیدن کردند، در سفرنامه های شان 
مکتوب کرده اند. شاردن - جهانگرد فرانسوی 
- کــه در دوره ی صفــوی به ایــران آمد، در 
ســفرنامه ی خود در این باره نوشت: »ایران 
کشوری است که بهترین کبوترخانه ها در آنجا 
ساخته می شود. این کبوترخانه ها شش برابر 

بزرگ تر از بزرگ ترین پرورشگاه های کبوتر 
ما هستند.«حتی مرکز اصلی کبوترخانه ها 
در ایران و حتی در جهان را اصفهان می نامند، 
شهری که شــاهد بیشــترین و متنوع ترین 
بناها در این زمینــه و در عین حال، زیباترین 
و بزرگ ترین کبوترخانه ها از نظر فرم اســت. 
از سوی دیگر براســاس معماری شاهکاری 
که از کبوترخانه های باقی  مانده، زیباترین و 
بزرگ ترین این آثار، معماری دوره ی صفوی 
را نشان می دهد. هرچند احتمال وجود چنین 
بناهایی قبل از این دوره نیز وجــود دارد، اما 
معماری این بناهای تاریخی در دوره ی صفوی 
به اوج خود رسید. وجود این بناها در این دوره ی 
تاریخــی آن قدر اهمیت داشــت که مالیات 
ســنگینی برای آن ها وضع شد و کسانی که 
صاحب یک کبوترخانه بودنــد، باید مالیات 

سنگینی می پرداختند.

زنده ماندن کبوترخانه ۴۰۰ ساله در مقابل پولی گزاف!

به واسطه قدمتی 
که برای ساخت 

کبوترخانه در 
اصفهان، قائل اند، 

می توان »برج 
کبوترخانه صفا« 

را از نخستین 
کبوترخانه های 

ساخته شده در این 
استان و به خصوص 

شهرستان 
نجف آباد دانست.

می گویند مالک اجازه ورود به »برج کبوترخانه صفا« را 
نمی دهد، مالکی که گویا چند سال قبل حدود شش متر 
زیرزمین را حفاری کرده تا ... . حاال اما به نظر می رسد 
مشکل فقط مالک نیست، بلکه متولی حفاظت از این 
اثر تاریخی هم یکی از مقصرانی است که هشدارهای 
بی وقفه فعاالن میراثی شهرســتان نجف آباد را جدی 

نمی گیرد!

ایسنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

گردشگری
خبر

ISFAHAN
N E W S

چگونه یک استایل کالسیک متفاوت داشته باشیم 
شخصیتی با استایل کالسیک نمایانگر ظاهری با سلیقه و آراسته است.شما محافظه کارانه تر 
از بقیه افراد مد گرا لباس می پوشید. کمد لباس شما پر از لباس های ساده و خنثی با رنگ های 
مشکی، خاکستری، آبی و بژ است. خط های صاف و منظم بر کمد شما حکم فرمایی می کنند. 
لباس های مورد عالقه شما مثل تاپ ها، ژاکت ها و… بیشتر از جنس های نرم و لخت با کمر 
تنگ هستند. ترجیح می دهید تا ظاهر و پوشش خود را ساده و رسمی نگه دارید. تمایل به ست 
کردن لباس ها ) مثل رنگ کیف و کفش ( در طبیعت و ذات استایل کالسیک است. و تمایلی به 
مد های زود گذر که زیاد جلب توجه می کنند ندارید.رنگ شتری یک رنگ خنثی است و رنگ  

های خنثی جزء جدایی ناپذیر استایل کالسیک به شمار می  روند. 
استایل کالسیک پایه و اساس شیک پوشی است. مشخصه ی اصلی این استایل یک زن منظم 
و تمیز با لباس ها و زیور آالت درخور و مناسب است. بانویی که این استایل کالسیک را به تن 
می کند، شیک  پوش و جذاب است و از به نمایش گذاشتن اعتماد به نفس و قدرت کنترل خود بر 
دیگران ابایی ندارد. بانوی کالسیک  پوش از در هر مجلسی که پا به درون می  گذارد، چشم  ها را 

به سمت خود می  چرخاند. مینیمال گرایی، ظرافت و زیبایی جزو زیرشاخه های این سبک فشن 
هستند. استایل کالسیک همچنین به نوعی با استایل های نمایشی و طبیعی در ارتباط است.اگر 
شما فرد جوانی هستید )کمتر از ۳۰( احتماال زیاد شنیده اید که مردم می گویند بزرگ تر از سن 

خود لباس می پوشید و بالغ تر از سن خود به نظر می رسید.
چگونه استایل کالسیک و ساده خود را زیبا تر کنیم

عینک های آفتابی بزرگ، تاپ های خط دار ملوانی، ژاکت های پشمی و ابریشمی، چکمه های 
ساق بلند, کفش های طرح بالرین با کف تخت. دستبند، گردنبند و گوشواره های مروارید پیراهن 
های شطرنجی، پیراهن های سفید و ساده، سویی شرت هایی با یقه وی شکل، کیف های دستی، 
جواهرات کالسیک طال و نقره.خانم هایی با ظاهر کالسیک تمایل دارند ساده، محافظه کارانه و 
امن لباس بپوشند. که به مرور زمان خسته کننده و قابل پیش بینی و ابتدایی می شوند.سعی کنید 
از محدوده ی امن و راحت خود فراتر بروید و استایل کالسیک خود را با انتخاب کردن از رنگ های 
متنوع، بسط و گسترش دهید.برای مثال اگر طرف دار کفش های تخت و طرح باله هستید، می 
توانید یک جفت از کفش های عروسکی شبیه بالرین از رنگ های جسورانه و شاد و یا مدل هایی 

که سگک های طالیی دارند انتخاب کنید.
چگونه کالسیک بپوشیم

رنگ ها را بســنجید و بهترین رنگ را برای لباس های 
استایل کالســیک که به نظر خنثی و بیحال نباشند 
انتخاب کنید. ظاهر خود را بهتر کنید و جنبه های شوخ، 
راحت و جذاب شخصیت خود را به نمایش بگذارید. به 

طور مثال یک سری ریزه کاری های جالب به ظاهر خود 
بیافزایید. مثل یک شــال با رنگ های جذاب، زیور آالت و 

اکسسوری های مد روز، صندل هایی با بند چرمی و کیف دستی 
های کوچک و تخت. حتی می توانید مشخصه هایی از استایل کالسیک 

را با بقیه استایل ها ترکیب کنید.
از میان تمام لباس های کمد خانم ها، دامن ظاهری بسیار زنانه و کالسیک دارد و می توان برای 
هر موقعیتی از آن استفاده کرد. دامن می تواند ساده، زیبا، چشمگیر، ظریف، جدی و جذاب باشد.

از طریق اینترنت شروع به 
کسب درآمد کنید

اگر می توانید چیزی تولید کنید می توانید 
به راحتی و به صورت اینترنتی آن را بفروشید.

اگر هنری دارید که فکر می کنید می توانید 
آن را آموزش دهید پس فایل های آموزشی 
درست کنید و از منزل کسب درآمد کنید.اگر 
می توانید یک کار را عالی انجام دهید )مثاًل 
بافتن قالی، مینیاتور، نقاشی، مجسمه سازی 
و …( کافی اســت که وارد بســتر اینترنت 
شوید و در اختیار کسانی قرار بگیرید که به 
دنبال خدمات و تخصص شما هستند.قدم 
اول شما ساخت یک فروشگاه و وب سایت 
اینترنتی اســت که در این سایت به صورت 
رایگان این کار را به شــما آموزش داده ایم. 
راه اندازی فروشــگاه اینترنتی جزو مشاغل 
خانگی پردرآمد برای زنان اســت که زنان 
خانه دار با استفاده از یک کامپیوتر و یک خط 
اینترنت می توانند در منزل مشغول به کار 
شوند و در اوقات فراغت خود امور مربوط به 
فروشگاه خود را انجام دهند.ک سایت اعتبار 
بسیار بیشتری نسبت به کانال تلگرام دارد و 
مشتریان راحت تر از سایت خرید می کنند.

شما در ســایت می توانید درگاه پرداخت 
آنالین قرار دهید. می توانید برای سایتتان 
نماد اعتماد بگیریــد بدین ترتیب راحت تر 
مشتری بگیرید. اشبکه های اجتماعی بعد 
از مدتی از مد می افتد و شبکه های جدیدتر 
جایگزین آن ها می شود و این بدین معنی 
است که بسیاری از کسب وکارهای تلگرامی 
و اینستاگرامی به زودی با خطر نابودی روبرو 

خواهند شد.

1- دیوار کاشــی 
تزئینی

دیــوار واحــدی که 
از باال تا پاییــن آن با 
کاشــی خاصی تزئین 
شده باشد تاثیر زیادی 
دارد، چه ایــن دیوار 
پشت دوش حمام یا تزئین کردن یکی از 
دیوارهای حمام و سرویس باشد. اگر فضای 
دوش استاندارد با عرض ۱۵۰ سانتی متر 
پهنا و سقف استاندارد ۲۵۰ سانتی متری 
داشته باشید آنگاه شما یک سطح دیوار ۴۰ 
فوت مربعی دارید که می توانید روی آن 
کار کنید. این بدان معناست که می توانید 
روی کاشــی مرمری زیبایی بــا هزینه ۵ 
دالر یا 6 دالر در ازای هر فوت هزینه کنید 
و با هزینه تمام شــده حــدودا ۲۰۰ دالر 
دیواری تزئینی خیره کننده ای داشــته 
باشــید. در بقیه جاها از کاشی های ارزان 
قیمت استفاده کنید در این صورت هزینه 
پروژه دکوراسیون شما متعادل و معقوالنه 
می شود و در عین حال ظاهری فوق العاده 

لوکس و شیک خواهد داشت.
یک کفپــوش موزاییکی شــش ضلعی و 
دیوارهای سفید ساده نیز برای داشتن جلوه 
دکوراســیون زیبا رویکرد متعادلی است 
مخصوصا زمانی که آن را در کنار کابینت 
روشویی کم جا و دراز قرار دهید که تاجای 

ممکن نمای کفپوش قابل مشاهده باشد.
2- دیوار پشت سینک یکپارچه

استفاده از یک ورقه ســنگی واحد برای 
فضای گسترده ای مانند پیشخوان جزیره 
آشــپزخانه هزینه قابل مالحظه ای روی 
دست شــما می گذارد. اما استفاده از یک 
تکــه کوچکتر از ورقه های ســنگی برای 
جاهایی مثل پشت سینک حمام به جای 
کاشی، صفحه یکپارچه ای پشت سینک 
ایجاد می کند که بدون درز اســت و جلوه 
فاخر و خیره کننده ای دارد درعین حال 
که ظاهری کامال ظریف و کالسیک دارد. 
به عالوه تمیز کردن و شست و شوی آن نیز 

آسان است.
3- آثار هنری بزرگ

زمانی که بحث هنر به میان می آید، خیره 
کننده ترین آن ها اثر واحدی اســت که 
اندازه بزرگی دارد. سرمایه گذاری کردن 
روی یک بوم نقاشی یا تصویر چاپی بزرگ 
به جای چندین اثر هنری کوچک می تواند 
به کل اتــاق جلوه ای از رنــگ و زیبایی را 

هدیه کند.
4- آینه های بزرگ

همانند آثار هنری، اثر یک آینه با افزایش 
ســایز آن به طور چشــم گیری بیشــتر 

می شــود. به عالوه یک آینه فضا را شلوغ 
نمی کند بلکه حتی موجب دلبازتر نشان 
دادن آن می شــود. ضمنا سرمایه گذاری 
روی لوازم شیشه ای بزرگ می تواند زیبایی 
ظاهر تمام دیگر لوازم تــان را دوچندان 

نشان دهد.
نکته: یک راه برای تقلید از ظاهر آینه های 
بزرگ این است که از تایل های شیشه ای 
کوچکتر یا قطعه های آینه ای اســتفاده 
کنید. از آن جایی که تولید و حمل و نقل 
این شیشه ها بسیار آســان است شما با 
کسری از قیمت یک آینه بزرگ می توانید 

نمای آن را شبیه سازی کنید.
5- لوسترهای زیبا و لوکس

چراغ آویز و لوسترها به طور طبیعی کانون 
توجه هستند زیرا آن ها از دیوارها فاصله 

دارند و کامال روشن و پرنور هستند.
انتخاب یک لوستر کامال زیبا که توجهات 
را به سمت خود جلب می کند ظاهر اتاق را 
کامال تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که 
می تواند آن را نازیبا و یا زیبا نشــان دهد. 
حتی در مکان های غیرمنتظره ای مانند 
اتاق نوزاد یا رختشویی، صرفا همین تغییر 
دکوراسیون کوچک می تواند کل فضای 

اتاق را زیباتر کند.
Capiz 6- لوازم روشنایی

صدف های Capiz یکی از پرکاربردترین 
متریال های طراحان برای ساخت جلوه ای 
لوکس بدون نیــاز به هزینه زیاد اســت. 
چراغ آویز و لوسترهای ســاخته شده با 
این مواد در طرح ها و قیمت های مختلفی 

عرضه می شوند، بنابراین برای پیدا کردن 
لوســتری زیبا برای فضاهای ناهارخوری 

خود فروشگاه ها را بگردید.
با تمام زیبایی ظریف دو رنگ این صدف 
ها، شما نیازی به چیدمان میز عالی و فاخر 
ندارید، همین صدف ها برای زیبایی میز 

شما کافی هستند.
7- تزئینات طالیی

تبدیل یک قاب ساده به قاب زیبای طالیی 
آن را به مرکز توجــه اتاق تبدیل می کند 
مخصوصا اگر اطراف آن توســط اثاثیه و 
مبلمان سفید احاطه شــده باشد. از آن 
جایی که قاب ها بسیار نازک هستند، شما 
می توانید با اســپری رنگ ساده این کار را 
انجام دهید اگرچه ورقه های طالیی زیبایی 
و شیک بودن آن را یک درجه باالتر می برد. 

چند ورقه طالیی تهیه کنید و یک بعد از 
ظهر از هنر دست خود برای ساخت قابی 
زیبا استفاده کنید نتیجه چیزی می شود 
که می تواند کل اتاق را تحت تاثیر قرار دهد.

8- لوازم دکوری مرمری
در یک آشــپزخانه ســاده، انتخاب چند 
متریال می تواند واقعا ظاهر آشــپزخانه 
را تحت تاثیر قرار دهد. بــا این حال، این 
بدان معنا نیســت که همه لوازم لوکس 
باید عناصر توکار باشــند. یک یا دو لوازم 
دکوری زیبای ساخته شده از سنگ مرمر 
مانند تخته خوردکنی که در تصویر نشان 
داده شده می تواند ظاهر سنگ مرمر را به 
آشپزخانه بیاورد حتی اگر در جای دیگر به 

کار نرفته باشد.
نکته: تقابل سنگ مرمر با چوب و لوازم نرم 

یا بلوریجات زیبا به تثبیت این ایده کمک 
می کنند که متریال هــای با کیفیتی در 
آشپزخانه استفاده شــده اند حتی اگر آن 
ها صرفا روی یک پیشــخوان ساده قرار 

گرفته باشند.
در فضای اتاق پذیرایی ، یک ورقه سنگ 
مرمر را با کمی تالش، دریل و یک جفت 
دســتگیره کابینت می توان به ســینی 
پذیرایی شیک و لوکس تبدیل کرد. یا این 
که به جای ساخت آن می توانید به سادگی 
از بوتیک لوازم خانگــی آن را خریداری 

کنید.
عالوه بر آن، این ســینی را می توانید بین 
اتاق ها جابه جا کنید که می توان گفت این 
نوعی ســرمایه گذاری است که متعلق به 

همه اتاق های خانه است.

دکوراسیون شیک و ارزان با 8 راه مقرون به صرفه

تبدیل یک قاب 
ساده به قاب زیبای 

طالیی آن را به مرکز 
توجه اتاق تبدیل 
می کند مخصوصا 

اگر اطراف آن توسط 
اثاثیه و مبلمان 

سفید احاطه شده 
باشد.

ترکیب لوازم لوکس و معمولی واقعا می تواند فضای خانه 
شما را طوری تغییر دهد که فراتر از هزینه ای که کردید 
زیبا و شیک به نظر برسد، حتی اگر بودجه معقولی را 
صرف آن کرده باشید. برای اطمینان از این که در نهایت 
به جلوه ای لوکس و راضی کننده برســید، در این جا 
توضیح می دهیم که روی کدام لوازم ســرمایه گذاری 

کنید و بقیه را ساده انتخاب کنید.

پویانو
گزارش
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Iran will attend the 5th edition 
of Re-Build Syria Expo, which 
will kick off on Tuesday and 
will run till Saturday (Sep. 21-
25).
The Iranian Vice-Presidency 
for Science and Technology 
is setting the proper grounds 
for the participation of 
Iranian companies in 
Rebuild Syria project, which 
includes reconstruction of 
the economic and industrial 
infrastructure of the war-
stricken country.

Some 390 companies from 31 
Arab and foreign states will 
attend the event which will be 
held at Damascus Fairgrounds.
During the 5th Re-Build Syria 
Expo, specialized international 
and local corporations will 
showcase equipment, vehicles 
and building materials and 
techniques that are needed 
in the construction process 
in addition to technologies 
used in the domains of energy, 
health, education, agriculture, 
telecommunication and water.

2mb of light 
crude at 
IRENEX on 
Tuesday
 The National 
Iranian Oil 
Company will 
offer light crude at 
the next round of 
the international 
ring of Iran Energy 
Exchange on 
September 17.
Two million barrels 
of light crude will 
be offered on 
Tuesday at a base 
price of $5678/
barrel.
Those interested 
are required to 
buy at least 1,000 
barrels of oil for 
land delivery and 
35,000 barrels for 
sea delivery.
Buyers can settle 
the payments 
90 days after the 
transaction. They 
are required to pay 
6% of the order 
value in rials or 
foreign currency 
two hours before 
the beginning of 
trading time at 
02:30 pm local 
time.
The cargo can 
be received up to 
three months after 
the transaction, 
and the delivery of 
the cargo in other 
regions is subject to 
NIOC approval.
As per law, the 
Oil Ministry is 
obliged to offer on a 
monthly basis light 
and heavy crude 
plus natural gas 
condensate via the 
energy exchange.
Selling oil in the 
energy market is 
an initiative to 
diversify trading 
to involve private 
firms in the heavily 
state-controlled oil 
sector.
Role of the private 
sector in oil export 
has gained traction, 
p a r t i c u l a r l y 
after the new US 
sanctions, which 
among other 
things, has hit the 
oil industry hard, 
aiming to paralyze 
the oil-based 
economy.
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Iran to set up pavilion at Syria Rebuild 
Expo 2019

The attacks 
will cut the 
k i n g d o m ’ s 
output by 5.7 
million barrels 
per day (bpd), 
according to 

a statement from state-
run oil company Saudi 
Aramco, or more than 
5% of global oil supply, 
Reuters reported.
The pre-dawn strikes on 
Saturday follow earlier 
cross-border retaliatory 
attacks on Saudi oil 
installations and on oil 
tankers in Persian Gulf 
waters, but these were 
the most brazen yet, 
temporarily crippling 
much of the nation’s 
production capacity.
Saudi Arabia is the 
world’s biggest exporter, 
shipping more than 7 
million barrels of oil to 
global destinations every 
day, and for years has 
served as the supplier of 
last resort to markets.
The spokesman for 
Yemeni Armed Forces 
said on Saturday that the 

Arab country’s combat 
drones had launched 
retaliatory attacks 
against the Saudi major 
Aramco facility in the 
eastern city of Abqaiq, 
inflicting major losses on 
the kingdom’s largest oil 
plant.
Brigadier General Yahya 
Saree further warned the 
number of similar attacks 
against the kingdom 
would rise if the Saudi-
led war against Yemen 
continued.
Saudi Arabia and a 
number of its regional 
allies launched a 
devastating campaign 
against Yemen in March 
2015, with the goal of 

bringing the government 
of former president 
Abd Rabbuh Mansur 
Hadi back to power and 
crushing the Houthi 
Ansarullah movement.
The US-based Armed 
Conflict Location and 
Event Data Project 
(ACLED), a nonprofit 
c o n f l i c t - r e s e a r c h 
organization, estimates 
that the war has claimed 
more than 91,000 lives 
over the past four and a 
half years.
Coalition spokesman 
Colonel Turki al-Malki 
said an investigation had 
been launched into who 
planned and executed the 
strikes on oil facilities. He 

said the Western-backed 
alliance would counter 
threats to global energy 
security and economic 
stability.
Aramco Chief Executive 
Amin Nasser said there 
were no casualties from 
the attacks.
Saudi Energy Minister 
Prince Abdulaziz bin 
Salman said Aramco 
would have more 
information within 48 
hours, and it will draw 
down oil in storage to 
compensate for the loss. 
Aramco is in the process 
of planning what is 
expected to be the world’s 
largest initial public 
offering.

US says committed to well-
supplied oil markets after 
attack on Saudi plants
The White House said on Saturday that the United 
States was committed to keeping oil markets well-
supplied in the wake of an attack on Saudi Arabian 
oil plants by Yemen.
“The United States strongly condemns today’s 
attack on critical energy infrastructure,” White 
House spokesman Judd Deere said in a statement. 
Deere confirmed that US President Donald Trump 
had spoken earlier on Saturday with Saudi Crown 
Prince Mohammed bin Salman.
The Trump administration is prepared to tap US 
emergency oil reserves if necessary after drone 
attacks shut oil output in Saudi Arabia, the world’s 
largest crude exporter, a Department of Energy 
spokeswoman said.
Energy Secretary Rick Perry “stands ready to deploy 
resources from the Strategic Petroleum Oil Reserves 
if necessary to offset any disruptions to oil markets 
as a result of this act of aggression,” spokeswoman 
Shaylyn Hynes said.
Perry directed department leaders to work with 
the Paris-based International Energy Agency (IEA) 
“on potential available options for collective global 
action if needed,” Hynes said.
A spokesman for Yemen's Armed Forces, Brigadier 
General Yahya Saree, said on Saturday that “The Air 
Force carried out an operation, dubbed ‘Operation 
Balance of Deterrence 2’, of a 10-drone squadron on 
two Saudi Aramco plants in Abqaiq and Khurais.”
“The targeting of Abqaiq and Khurais plants comes 
within the framework of the legitimate and natural 
response to the crimes of the Saudi aggression,” 
Alahed quoted him as saying.
Saudi Aramco is the state-owned oil enterprise 
which operates and controls the majority of the 
kingdom's refinery production and oilfields.
The development comes as the United States has 
been a staunch supporter of Saudi Arabia's war 
campaign against civilians in Yemen since March 
2015. According to reports, the  war has claimed 
more than 91,000 lives over the past four and a 
half years. It has also taken a heavy toll on Yemen's 
infrastructure.

IME witnesses trading 
various commodities worth 
over $547 million
During weekdays ending up to September 12, 
while 429,093 MT of commodities worth over $547 
million were traded on Iran Mercantile Exchange, 
IME experienced a growth of 17% in its trading 
value.
According to the report from IME International 
Affairs and PR, last week, on the domestic and 
export metal and mineral trading floor of IME, 
150,964 MT of various products worth close to $265 
million were traded.
On this trading floor, 143,252 MT of steel, 5,160 
MT of copper, 2,000 MT of aluminum, 140 MT of 
molybdenum concentrates, 12 MT of precious metal 
concentrates as well as 400 MT of coke were traded 
by customers.
The report declares that on domestic and export oil 
and petrochemical trading floors of IME, 277,901 
MT of different commodities with the total value of 
$300 million were traded.
On this trading floor, 120,700 MT of VB feed stock, 
33,326 MT of bitumen, 50,634 MT of polymer 
products, 21,519 MT of chemical products, 2,296 
MT of insulation, 64,500 MT of lube cut oil, 500 MT 
of base oil as well as 300 MT of sulfur were traded.
Furthermore, 228 MT of commodities were traded 
on the side market of IME.

Attacks by 10 Yemeni drones against two 
plants at the heart of Saudi Arabia’s oil 
industry have knocked out more than half 
of the Kingdom’s output.

Attacks on Saudi Oil Heartland 
Knock Out Half of Kingdom's Output

news

Iran is now 
on the verge 
of the second 
leap in the 
petrochemical 
industry that 
would increase 
the annual 
output to above 
100 million tons
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Loading, 
unloading cargo in 
Khorramshahr port 
up by 38% in five 
months
The Director General of Khorramshahr 
Ports and Maritime Organizations 
Nourollah As’adi on Sat. said that 
loading and unloading of cargo 
in Khorramshahr Port registered a 
38% growth from March 21 to August 
21, as compared to the last year’s 
corresponding period.
In this period, over 599,348 tons of 
cargo were loaded and some 99,993 
tons were unloaded in the port, he 

added.
He put the total loading volume of 
‘general cargo’ in this port in the first five 
months of the current year at 583,192 
tons, showing a 59 percent growth as 
compared to the same period last year.
“In this period, more than 45,275 trucks 
transited from the port, showing a 10 
percent growth as compared to the last 
year’s corresponding period," he added.
Elsewhere in his remarks, As’adi 
pointed to the 25% growth in transit of 
international passengers via this port 
and added, “about 10,120 passengers 
have been carried through International 
Maritime Passenger Terminal of the port 
since March 21.”
As large as 230 ha, Khorramshahr Port 

is a strategic region in political and 
commercial terms, he said, adding, 
“Khorramshahr Port is a good hub for 
making investment due to its proximity 
to Arvand Free Trade Zone and Abadan 
Refinery as well as other industries 
based in Khuzestan province.”



Terrorists in Syria's Idlib 
Using Civilians as Human 
Shields: Report
Al-Nusra Front terrorists are preventing 
Syrians in Idlib province from leaving Abu 
al-Duhour checkpoint, a safe corridor opened 
by the government to help evacuate civilians 
from terrorist-held areas.
Al-Nusra terrorists are preventing cars 
carrying civilians from leaving Abu al-Duhour 
corridor, threatening to kill them, SANA 
reported.
The report added the terrorists are using the 
civilians in terrorist-held villages and cities in 
Idlib as human shields.
Recently, the Russian and Syrian coordination 
centers agreed to open a humanitarian 
corridor at Abu al-Duhour corridor to help 
evacuate those willing to leave Idlib.
On August 5, the Syrian army announced the 
start of an offensive against foreign-sponsored 
militants in Idlib after those positioned in the 
de-escalation zone failed to honor a ceasefire 
brokered by Russia and Turkey and continued 
to target civilian neighborhoods.
In late August, the Syrian army officially 
announced the liberation of the strategic town 
of Khan Shaykhun south of Idlib along with 
other localities from the clutches of militants.

US Targets in Region 
Within Reach of Iran 
Missiles: IRGC General
 All American military bases and vessels 
stationed up to 2,000 kilometers around 
Iran are within the range of Iranian missiles, 
Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Aerospace Force Brigadier 
General Amir Ali Hajizadeh said.
“Everybody should know that all American 
bases and their vessels in a distance of up to 
2,000 kilometers (from Iran borders) are 
within the range of our missiles,” General 
Hajizadeh said at a talk show on Saturday.
The commander also noted that after Iran 
shot down a US spy drone over the Persian 
Gulf in July, the IRGC Aerospace Force was on 
high alert in a way that Iranian missiles were 
zeroed in on Al Udeid Air Base in Qatar, Al 
Dhafra Air Base in the United Arab Emirates, 
and an American warship in the Sea of Oman. 
“We would have hit those targets if the US had 
shown a reaction.”
“We have constantly prepared ourselves for a 
full-fledged war,” the general added.
On June 20, the IRGC shot down a US spy 
drone that had violated the Iranian territorial 
airspace near the Kooh-e-Mobarak region in 
the southern province of Hormozgan.
The intruding drone was shot by Iran’s 
homegrown air defense missile system 
“Khordad-3rd”.  

Bolton Firing Shows Trump’s Foreign 
Policy Not Consistent: US Analyst

“Certainly, there is a lack of 
consistency in the Trump 
administration when it 
comes to a variety of 
matters, including foreign 
policy,” Keith Preston, 

the chief editor and director of 
attackthesystem.com, told Tasnim 
in an interview.
He added, “Trump likely fired Bolton 
because the President is inclined 
toward a less aggressive stance than 
what Bolton’s supporters would 
prefer.”
Keith Preston was born in 
Lynchburg, Virginia, United States. 
He received degrees in Religious 
Studies, History, and Sociology 
from Virginia Commonwealth 
University. He is the founder and 
director of American Revolutionary 
Vanguard and the chief editor of 
AttacktheSystem.Com. He has also 
been a contributor to LewRockwell.
Com, Antiwar.Com, Anti-State.Com, 
Taki’s Magazine, Radix Journal, 
and AlternativeRight.Com . He is 
the author of six books, and was 
awarded the 2008 Chris R. Tame 
Memorial Prize by the United 
Kingdom’s Libertarian Alliance. 
Keith has been a featured speaker 
at conferences of the National 
Policy Institute, H. L. Mencken Club, 
and Anarchapulco. He has been 
interviewed on numerous radio 
programs and internet broadcasts, 
and appeared as a guest analyst on 
Russia Today, Press TV and the BBC.
US President Donald Trump on 
Tuesday announced the firing of 
national security adviser John 
Bolton. What was the main reason 
behind this?
Preston: John Bolton has long 
been associated with a coterie 
of super-hawks that dominate 
the Republican Party’s foreign 
policy establishment. Bolton 
represents the objectives of two 
main groups. One of these is the 
neoconservatives, who are radical 
Zionists that are aligned with 
Israel’s Likud Party, and want 

American foreign policy in the 
Middle East to align with Likud 
objectives. The other group is the 
aggressive imperialists that have 
been influential in right-wing 
American politics since the 1960s, 
and who are primarily concerned 
about empire-building, securing 
control over various material 
resources in different countries 
for US business corporations, and 
ensuring that the profit margins 
of the various military-related 
industries in the US remain high. 
Both of these groups take a very 
aggressive position when it comes 
to virtually all matters involving 
international relations, regardless 
of what other nations are involved. 
Bolton was essentially the 
spokesman for these interests in the 
Trump administration. Trump likely 
fired Bolton because the President 
is inclined toward a less aggressive 
stance than what Bolton’s 
supporters would prefer. Trump 
has expressed a greater reticence 
about military intervention in other 
nations, and a greater willingness 
to utilize diplomacy and other 
means of advancing foreign policy 
objectives. President Trump was 
elected on a campaign platform that 
promised a more restrained foreign 
policy, and he is likely concerned 
about his reelection bid next year. 
He is also aware of how the legacies 
of Presidents George W.  Bush and 
Barack Obama have been tarnished 
by their failures in Afghanistan, Iraq, 
Libya, and Syria, and the President 
does not want his own legacy to be 
damaged in the same way.
 Bolton denied being fired and 
insisted that he had resigned. 

Democratic Senator Jack Reed said 
that "Bolton was wrong for this job," 
but added that removing him "isn't 
going to fix the failures plaguing 
this administration's dysfunctional 
foreign policy." He further described 
the White House as being "in 
constant turmoil." It seems that the 
Trump administration is in chaos. 
What do you think?
Preston: Certainly, there is a 
lack of consistency in the Trump 
administration when it comes to a 
variety of matters, including foreign 
policy. However, it is also possible 
to identify certain patterns. On 
one hand, the President has been 
very magnanimous toward foreign 
policy interests that he feels are 
consistent with his own interests.  
For example, he has been the most 
pro-Israel President that the US 
has ever had, even more so than 
President George W.  Bush, and 
Trump has signed off on everything 
that Prime Minister Netanyahu 
has done that does not conflict 
with Trump’s personal political 
interests, such as annexing the 
Golan Heights or moving the 
capital to Jerusalem. Trump has 
arguably been the most pro-Saudi 
President the US has ever had as 
well, in spite of the Saudi regime’s 
horrible human rights record, 
support for Takfiri terrorism, and 
genocidal war in Yemen. Trump has 
also provided the Pentagon with 
record-high budgets. But Trump 
seems to draw the line at starting 
new wars, probably because as 
a businessman he understands 
cost-benefit analyses in a way that 
career bureaucrats like Bolton do 
 not.

An American political commentator highlighted US 
President Donald Trump’s inconsistent approach 
toward foreign affairs, saying the president fired 
John Bolton to probably develop a “less aggressive 
stance” than the former US national security adviser.
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Iran to open 1st quantum physics lab 
in a year: AEOI head
 Head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Ali Akbar 
Salehi said on Saturday that the country would open a first large 
laboratory dedicated to quantum physics in a year.
He added that the country has a bright future in quantum physics 
as more research centers and labs are being built to encourage 
young Iranians to enter the field.
“Related experts and managers are working day and night to finish 
this job as soon as possible,” said Salehi while addressing a summer 
course on quantum sciences and technology in Tehran, according 
to Press TV.The official said Iran had compiled its own roadmap 

for development of quantum technologies, saying the document 
would come into force once it is ratified by the parliament and 
other related government bodies.
He said Iran was willing to keep its pace with a fast-growing 
quantum science in the world, saying expert groups had been 
formed in the AEOI to focus on various fields where quantum 
sciences are increasingly applied, including in communication, 
imaging, and in making new computers and sensors.
Salehi said his organization had also launched a public information 
campaign about quantum physics and its role in the future of the 
world, saying textbooks were being prepared for schools and 
universities with a special focus on quantum mechanics.
He said a successful entanglement experiment for photons 

carried out by AEOI scientists last 
summer had hugely boosted the 
morale in the field.
The senior official said that a 
large research center focused 
on new fields of science like 
the stem cells and quantum 
physics will be built by the AEOI 
in a near future.
Salehi said Iranian scientists could 
replicate the “quick” progress achieved 
in the field of nuclear technology in the country over the 
past years.

Trump likely fired 
Bolton because 
the President is 
inclined toward 
a less aggressive 
stance than 
what Bolton’s 
supporters would 
prefer. 
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US ‘maximum pressure’ 
turned into ‘maximum lying’: 
FM spokesman
 Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyyed Abbas 
Mousavi has reacted to US’s baseless accusations against 
Iran regarding Saturday’s attacks at Saudi Arabia’s oil 
facilities.
“It’s some five years since the Saudi-led coalition has been 
waging a war in the region through repeated aggression 
against Yemen and committing different war crimes. 
And Yemenis have shown that they stand against war and 
aggression.”
Pointing to US Secretary of State Mike Pompeo’s anti-
Iranian remarks, Mousavi said that “such allegations and 
blind, fruitless remarks bear no meaning in the realm of 
diplomacy. In the international relation, even ‘hostility’ 
has a minimum logical framework and credibility and US 

officials have gone beyond such minimums.”
“These comments and measures seem to be plans of 
secret organizations and intelligence services to tarnish 
the image of a country in a bid to prepare the ground for 
measures in the future. Americans are pursuing a policy 
dubbed ‘maximum pressure’ which has now turned into 
‘maximum lying’ due to its failures.”
Mousavi went on to say that the way to establish peace 
in the region and end the crisis in Yemen is to stop Saudi 
aggressions, end Western countries’ arms sales to Saudi-
led coalition, and make efforts to find political solutions 
for the crisis.
Yemen’s Ansarullah forces launched drone attacks on 
Saturday morning at two Saudi oil facilities in Abqaiq 
in eastern Saudia Arabia and Khurais northeast of 
Riyadh. These were eventually contained by security and 
emergency service personnel.
This prompted US Senator Lindsey Graham to blame Iran 

w i t h 
baseless accusations, 

recommending that the US “put on the table an attack on 
Iranian oil refineries if they continue their provocations”.
Moreover, US Secretary Mike Pompeo also pinned the 
blame on Tehran over the attacks calling for public 
condemnation of Iran's actions.

News

Official Calls 
Seizure of 
Iran’s Assets 
in Canada 
‘Economic 
Terrorism’
Spokesman for Iran’s 
Guardian Council 
Abbasali Kadkhodaei 
condemned a recent 
move by Canada 
to sell $30 million 
worth of Iranian 
assets as “a blatant 
example of economic 
terrorism”.
“Economic terrorism 
is a method in 
which Western 
governments seize 
or confiscate other 
nations’ economic 
sources and 
interests through 
misusing legal 
tools without fair 
legal procedures,” 
Kadkhodaei said on 
his Twitter account 
on Saturday evening.  
“Canada’s seizure 
of Iranian state 
properties is a 
blatant example 
of state economic 
terrorism,” he 
added in his 
t w e e t .“ C a n a d a’ s 
action is contrary to 
generally recognized 
principles of 
i n t e r n a t i o n a l 
law, including 
the principle of 
sovereignty,” the 
spokesman stated.
He further called 
on the Iranian 
Judiciary to take 
a countermeasure 
against the Canadian 
g ove r n m e n t . T h e 
comments came after 
a report by Global 
News said Canada 
has gifted some $30 
million worth of 
Iranian assets to the 
victims of terrorist 
attacks in which Iran 
says has not been 
involved.According 
to a document filed in 
the Ontario Superior 
Court of Justice 
revealed in August, 
the victims have 
received their share 
of the money earned 
through the sale of 
two Iranian-owned 
buildings in Ottawa 
and Toronto.
The valuable Ottawa 
property, sold for 
$26.5 million, was 
used as the Iranian 
Cultural Center, and 
the Toronto building, 
sold for $1.85 million, 
served as the Center 
for Iranian Studies, 
the Global News 
reported.
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Foreign trade balance positive at above $1bn: IRICA
According to the data released by Islamic Republic of Iran customs 
Administration (IRICA) foreign trade balance in a year time period 
ending on August 20, 2019 registered a positive volume of above one 
billion dollars.Iran exported $42.88 billion of goods while imports level 
stood at $41.86 billion in the said time.Despite the tough US sanctions 
imposed on Iran, the country could improve its trade balance from its 
previous $3.21 billion in the year before.The non-oil trade balance, which 
was a negative $8 billion in 2013, became positive and reached about $2 billion 
last year (ended March 20, 2019).Exports of gas condensates was nearly reduced b y 
half last year as compared to 2013. However, the export of petrochemicals and other products 
increased last year and hit about $14.25 billion.

Secretary General of 
Iran-Iraq Joint Chamber 
of Commerce informed 
on Saturday that 
presently Iran supplies 
40 percent of Iraqi’s 
need for electricity.
“Iran exports 1,200 
megawatts to 1,500 
megawatts of electricity 
to Iraq per day that 
is dealing with severe 
power shortages and 
frequent blackouts,” 
Hamid Hosseini said.
As he added, Iran also 
exports 37 million to 38 
million cubic meters of 
gas to the country.
On September 11, Iraq’s 
electricity minister, 
Luay al Khateeb, said 
the country needs 
Iranian gas to generate 
electricity for the next 
three or four years.
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Morning call to prayer : 
05:26:12  
Noon call to prayer : 
12:58:17   
Evening call to prayer: 
19:26:30  
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In a few cases, your SIM card may pose 
more of a security risk than your phone's 
software. AdaptiveMobile Security 
researchers say they've discovered a new 
vulnerability, nicknamed Simjacker, that's 
being used to surveil people's devices by 
an unnamed surveillance company. The 
technique sends SMS messages containing 
instructions for an old S@T Browser app 
supported on some carriers' SIM cards. 
Where S@T was originally intended to 
launch browsers, play sounds or otherwise 
trigger common actions on phones, 
Simjacker uses it to obtain location info 
and IMEI numbers that are later sent to an 
"accomplice device" (again using SMS) that 
records the data, Engadget reported.
Crucially, the approach is silent. While it 
does use SMS, you won't get notifications. 
An intruder can obtain frequent updates 
without giving away their activity. The 
exploit is also device-agnostic, and has 
been used against iPhones, numerous 
brands of Android phones and some SIM-
equipped Internet of Things devices.

And it's not just a theoretical exercise. 
The surveillance company has reportedly 
been using Simjacker in 30-plus countries 
(mainly in the Middle East, North Africa, 
Asia and eastern Europe) for a minimum 
of two years. While most targets were 
'only' checked a few times per day over 
long stretches of time, a handful of people 
were targeted hundreds of times over the 
space of a week -- 250 in the case of the 
most prominent target. It's not believed 
to be a mass surveillance campaign, but 
AdaptiveMobile also hasn't said whether 
this was being used for tracking criminals 
or more nefarious purposes, like spying 
on political dissidents. The company 
is mounting a "highly sophisticated" 
operation, AdaptiveMobile said.
It should be possible for networks to 
thwart these attacks. Simjacker is sending 
code rather than everyday text, so it should 
be feasible to block the code. It may be 
difficult to coordinate that response, 
though, when the affected countries have 
a total population of a billion. And while 
you're not likely to be targeted by this 
particular organization, there's nothing 
precluding a similarly capable attacker 
from launching a wider campaign. It may 
be a long while before you can assume your 
SIM isn't a potential weakness.

"It's going to take a lot of work between 
now and October 17" when EU leaders 
gather for their final summit before Britain's 
scheduled exit from the bloc, he told the Mail 
on Sunday newspaper.
"But I'm going to go to that summit and I'm 
going to get a deal, I'm very confident. And 
if we don't get a deal then we'll come out on 
October 31."
His comments came ahead of talks with 
European Commission chief Jean-Claude 
Juncker and the EU's chief Brexit negotiator, 
Michel Barnier, in Luxembourg on Monday.
In an odd analogy, Johnson compared Britain 
to the comic book character Hulk."The 
madder Hulk gets, the stronger Hulk gets 
and he always escaped, no matter how 
tightly bound in he seemed to be -- and that 
is the case for this country," he said, AFP 
reported.
"We will come out on October 31 and we will 
get it done, believe me."
But the extent of the parliamentary 

opposition to Johnson's approach was 
laid bare on Saturday when one of his 
Conservative MPs defected to the pro-
European Liberal Democrats.
Former universities minister Sam Gyimah 
has strongly criticized Johnson's threat to 
leave the EU with no deal, and has called for a 
re-run of the 2016 Brexit referendum.
Johnson took office in July promising to leave 
the EU next month with or without a deal, 
but has faced resistance from the House of 
Commons.
Rebel Conservatives joined opposition MPs 
last week to rush through a law to delay 
Brexit until January if he does not get a deal 
in time.Johnson wants to renegotiate the 
terms struck by his predecessor, Theresa 
May, which were rejected by parliament 
-- but EU leaders insist the deal is the best on 
offer.The main sticking point is the so-called 
backstop plan to keep open Britain's border 
with Ireland, which could keep Britain tied 
to EU trade rules long after Brexit.
"When I got this job everybody was saying 
there can be absolutely no change to the 
withdrawal agreement," Johnson said.
"They have already moved off that and, 
as you know, there's a very, very good 
conversation going on about how to address 
the issues of the Northern Irish border.

New Vulnerability Uses SIM Card to Spy on 
People’s Phones Globally

UK PM Claims Huge Progress in Brexit Talks

Researchers at a security firm named AdaptiveMobile have 
issued a report about a new vulnerability that uses your 
phone's SIM card to spy on you.

British Prime Minister Boris Johnson said Saturday he 
was making a "huge amount of progress" towards a Brexit 
deal with the EU, in an interview in which he compared 
Britain to the Incredible Hulk.

"But I'm going 
to go to that 
summit and 
I'm going to get 
a deal, I'm very 
confident. And 
if we don't get a 
deal then we'll 
come out on 
October 31."

While most targets 
were 'only' checked 
a few times per day 
over long stretches 
of time, a handful 
of people were 
targeted hundreds 
of times over the 
space of a week 
-- 250 in the case of 
the most prominent 
target. 

Iran Dismisses US Allegation of 
Tehran’s Role in Attacks on Saudi Oil 
Facilities
Iran’s Foreign Ministry spokesperson rejected 
the claim made by the US secretary of state and 
an America senator that Iran has led Saturday 
drone strikes on Saudi oil installations, saying the 
allegation is part of Washington’s new policy of 
“maximum falsification”.In a statement on Sunday, 
Abbas Mousavi dismissed the allegation raised by US 
Secretary of State Mike Pompeo and by Republican 
Senator Lindsay Graham against Iran after Yemeni 
drone attacks on Saudi company Aramco's oil 
processing facilities.
“The Saudi-led coalition has been fueling the flames 

of war in the region with recurrent acts of aggression 
against Yemen and committing various war crimes 
for around five years, while Yemenis have proved 
that they stand against war and aggression,” the 
spokesman said.Mousavi also slammed Pompeo’s 
accusation against Iran as “blind and abortive 
comments that are obscure and meaningless within 
a diplomatic framework”.“In international relations, 
even ‘hostility’ (should have) a minimum degree of 
credibility and logical frameworks, but the US officials 
have ignored even such minimum principles. Such 
(American) comments and measures are more akin to 
the plots hatched by secret and intelligence services 
for damaging the image of a state to prepare the 
ground for a series of (hostile) measures in future,” 
he deplored.

Russia Sees Need for Resumption of 
US, Taliban Talks: Foreign Ministry
China and Russia have upgraded their relations 
to a comprehensive strategic partnership of 
coordination for a new era.
China-Russia Ties Strengthen in New Phase
According to Xinhua news agency , the following 
facts and figures reveal the strengthening bond 
between the two countries in trade, agriculture and 
energy.
More than 380 deals worth over 170 billion Yuan 
(about 24.3 billion US dollars) were signed during 
the Sixth China-Russia Expo held in June in Harbin, 
capital of northeast China's Heilongjiang Province.
Bilateral trade in goods between China and Russia 
stood at 41.6 billion US dollars in the first five 
months this year, up 1.9 percent year on year.

China remains Russia's largest trading partner. 
Russia's exports to China hit 21.5 billion US dollars, 
while imports were 20.1 billion dollars in the 
January-May period, up 1.4 percent and 2.5 percent, 
respectively.
China has become one of the main target export 
markets for Russian agricultural products. In 
the first five months of 2019, bilateral trade of 
agricultural products between China and Russia 
reached 2.18 billion US dollars, up 1.9 percent from 
the same period last year.
Soy beans stood out from China-Russia agricultural 
cooperation, as China's General Administration of 
Customs pledged to expand the sources of soy bean 
imports to cover the whole of Russia and develop 
shipping routes to improve transportation. In July, 
Chinese companies imported 4,400 tons of Russian 
soy beans via shipping.



معاون آبفای کشور:
بزرگتریننیروگاهسیارایرانمهرماهرونماییمیشود

معاون آبفای کشور با اشاره به برنامه این شرکت برای ساخت بزرگترین نیروگاه سیار ایران، گفت: این نیروگاه ۱۰ 
مگاواتی به منظور تأمین انرژی زیرساخت های حساس صنعت آبفادر شرایط بحرانی است.

حمیدرضا کشفی، با اشاره به اینکه این مجموعه منحصر به فرد مهرماه امسال همزمان با برگزاری نمایشگاه 
بین المللی آب و فاضالب تهران رونمایی می شود، ادامه داد: این نیروگاه مدوالر و قابل حمل شامل پنج دستگاه تریلر 

است که چهار دستگاه آن مجهز به ژنراتورهای ۲.۵ مگاواتی و یک دستگاه نیز مربوط به پست برق است.
وی با اشاره به اینکه این مجموعه امکان برقدار کردن بارهایی با ولتاژهای ۰.۴، ۶.۶، ۱۱، ۲۰، ۳۳ کیلوولت را داراست، افزود: 

ترانس و پست منحصر به فرد این پروژه که برای اولین بار در کشور با طراحی متخصصان شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
و توسط شرکت های داخلی ساخته شده است، قابلیت خروجی در سطوح مختلف ولتاژی تنها توسط یک ترانس را فراهم کرده است.

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب کشور در اظهار داشت: این نیروگاه به منظور پوشش نقاط مختلف کشور و انتقال در 
سریع ترین زمان ممکن در پایگاه مرکزی پشتیبانی مدیریت بحران آب و فاضالب کشور در اصفهان مستقر می شود.

از اول مهر
پزشکانیکهازپایانهفروشاستفادهنکنندجریمهمیشوند

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری ســازمان امور مالیاتی با اشاره به پایان یافتن مهلت 
ثبت نام فعاالن بخش درمان اعم از صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در 
سامانه صندوق فروش گفت: فقط ۲۰ درصد از مشموالن اعالم شده، به این سامانه مراجعه و ثبت نام 

کرده اند درحالیکه از اول مهر ملزم به نصب و استفاده از پایانه فروش هستند و در غیر این صورت جریمه 
می شوند.، علی رستم پور با اشاره به ضرورت عمل به تکالیف قانونی از سوی مؤدیان عنوان کرد: صاحبان 

مشاغل مذکور از ابتدای مهرماه ملزم به نصب و استفاده از پایانه فروش هستند و در صورت عدم نصب و استفاده، 
مشمول جریمه خواهند شد.مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: براساس بند )ی( 

تبصره )۶( قانون بودجه سال ۱۳۹۸، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی 
از ابتدای سال ۱۳۹۸ جاری بوده اند.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی از برنامه های کلیدی این سازمان محسوب 
می شود و کلیه ارکان نظام نیز بر جدیت برخورد با مصادیق فرار مالیاتی اجماع دارند؛ لذا از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای برخورد 

قاطع با مرتکبان فرار مالیاتی استفاده خواهد شد.

خبرآنالین
گــزارش
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N E W S تبعات محصوالت 

بی کیفیت و 
ناایمن مانند 

تبعات تعطیلی صنایع 
است و الزم است 

دوستان استاندارد، 
مجموعه پلیس، 

وزارت کشور و 
شهرداری با صنایع 
همکاری بیشتری 

داشته باشند
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شمارش معکوس برای 
مدیران

حقوق ها را اعالم کنید
از فرصــت تعییــن شــده برای 
ورود اطالعات حقــوق کارکنان 
دســتگاه های اجرایی به سامانه 
حقوق و مزایا، فقط هشــت روز 
دیگر باقی اســت و بایــد در این 
فاصلــه مدیــران بــرای اعالم 

اطالعات حقوقی اقدام کنند.
 از یکسال و نیم پیش که سامانه 
ثبــت حقــوق و مزایا از ســوی 
ســازمان اداری و اســتخدامی 
راه اندازی شــد تاکنــون برخی 
دســتگاه های اجرایــی بــرای 
بارگذاری اطالعات در ســامانه 
ورود نکردنــد، ایــن در حالــی 
اســت که طبق اعالم مسئوالن، 
دســتگاه های زیرمجموعه قوه 
مقننه و مجریه اطالعات حقوقی 
را بارگــذاری کرده، امــا در قوه 
قضائیه و برخــی نهادها تاکنون 

اقدامی نکرده بودند.
براین اســاس در مردادماه و در 
جلســه هیات دولت مصوب شد 
که تا پایان شــهریورماه تمامی 
دســتگاه هایی کــه اطالعــات 
درج شــده آنها ناقص بــوده و یا 
این که اصال ورود نکــرده بودند 
اقــدام کنند و ســازمان اداری و 
اســتخدامی هم مکلف شــد تا 
پیگیر دستگاه های اجرایی برای 

اجرای این قانون باشد.
این در حالی است که فقط هشت 
روز دیگر از مهلت تعیین شــده 
باقی مانده و بایــد طبق مصوبه 
دولت تمامی دستگاه های اجرایی 
تا پایــان شــهریورماه اطالعات 
مربوطــه را در ســامانه حقوق و 

مزایا بارگذاری کنند.
با این حال تاکنــون  اطالعی در 
رابطه با این که رونــد بارگذاری 
اطالعات در مهلت اعالم شــده 
چگونه بوده و آیا در مهلت تعیین 
شده دستگاه ها ورود کرده اند یا 

خیر وجود ندارد.
طبق مــاده )۲۹( قانــون برنامه 
ششــم توســعه مقامات، رؤسا، 
مدیران کلیه دستگاه های اجرایی 
شامل قوای ســه گانه جمهوری 
اســالمی اعــم از وزارتخانه ها، 
و  مؤسســات  و  ســازمان ها 
دانشگاه ها، شرکت های دولتی، 
مؤسســات انتفاعی وابســته به 
دولــت، بانک هــا و مؤسســات 
اعتبــاری دولتی، شــرکت های 
بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای 
عمومی غیر دولتی، مؤسســات 
عمومــی، بنیادهــا و نهادهای 
انقالب اسالمی، مجلس، شورای 
نگهبان قانون اساســی، بنیادها 
و موسســاتی که زیــر نظر ولی 
فقیه اداره می شــوند و همچنین 
دســتگاه ها و واحدهایــی کــه 
شــمول قانون بر آنها مســتلزم 
ذکر یا تصریــح نام اســت اعم 
از اینکــه قانون خــاص خود را 
داشــته یا از قوانیــن و مقررات 
آن تبعیت می کنند نظیر وزارت 
جهاد کشاورزی، شــرکت ملی 
نفت، شــرکت ملی گاز، سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، 
بانک مرکزی، ســازمان بنادر و 
کشــتیرانی، ســازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، صــدا و ســیما، ســتاد 
اجرایی و قرارگاه های سازندگی 
و اشــخاص حقوقی وابســته به 
آنها، اشــخاص و دســتگاه هایی 
هستند که باید اطالعات حقوق 
و دستمزد خود را در این سامانه 
ثبت کنند؛ به نحــوی که میزان 
ناخالص پرداختــی به هر یک از 
افراد مشــخص باشــد و امکان 
دسترسی برای نهادهای نظارتی 

و عمومی مردم فراهم شود.

ایسنا
خـــبـــر
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وی افزود: متأســفانه 
از امکانــات تولیــدی 
کشــور بــه درســتی 
اســتفاده نمی شــود، 
در بازدیدهایــی کــه 
مختلــف  مراکــز  از 
داشته ایم به طور قطع 
به یقین می گویم ااکان تولید ۱۰۰ 
درصد ایرانی قطعات موتورسیکلت 
را داریم اما از ایــن توانمندی ها به 
درستی استفاده نمی کنیم و شاهد 
هستیم که محصوالت وارداتی است. 
اقداماتی هم صــورت گرفته که به 
دلیل وضع نشدن مقررات الزم این 

اقدامات متوقف گردیده است.
نشاط مفیدی با بیان اینکه رسانه ها 
باید مطالبه گر بومی سازی تولیدات 
در حوزه موتورســیکلت باشــند، 
اظهار کرد: اگــر اقدامات الزم انجام 
شــود می توانیم نیمه دوم امســال 
شاهد این باشــیم که موتورسازی 
و باتری ســازی بومــی و ایرانی راه 
انــدازی شــود، متأســفانه اکنون 
قطعات موتورسیکلت اغلب از چین 
و با برندهای متفرقه وارد می شــود 
و برخی شــرکت ها نیــز به صورت 
محدود برندهــای معتبــر را وارد 

می کنند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو 
محرکــه وزارت صنعــت معدن و 
تجارت با بیان اینکه عمده مسائلی 
کــه در حوزه صنعت حمــل و نقل 
شاهد آن هستیم نتیجه تصمیماتی 
است که ما به عنوان مدیران صنعت 
حمل و نقل اخــذ کرده ایم، گفت: 
برخی مشکالت به دلیل مسائل بین 

دستگاهی و بین وزارتخانه ها است.
وی خاطرنشــان کــرد: در صنعت 
موتورســیکلت خیلی هماهنگی با 
وزارت صمت وجود ندارد و الزاماتی 
در مباحثی نظیر ایمنی ایجاد شده 
اســت که به نظر بنده باید با وزارت 
صمــت و صنعتگــران و توجه به 
نیازهای بازار مــورد بازنگری قرار 

بگیرد، من هم بــه عنوان عضوی از 
خانواده صنعــت خواهش می کنم 
که از بخشــی نگری دوری شود و 
مسئوالن نگاه کالن به عرصه صنعت 

داشته باشند.
نشاط مفیدی ایجاد مشکل در مسیر 
صنایع را دارای تبعــات برای تمام 
جامعه دانست و تصریح کرد: امکان 
بازنگری در ضوابط، مقررات و شرایط 
وجود دارد، اگر شــرایط صنعت به 
صــورت مطلوب بود امــروز برخی 
مشــکالت از جملــه نقدینگی در 
کشور کمتر وجود داشت و مشکالت 
کنونی به ســراغ شرکت ها و صنایع 

نیامده بود.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو 
محرکــه وزارت صنعــت معدن و 
تجارت با تأکید بر ضرورت بازنگری 
در قوانین و مقــررات، عنوان کرد: 
تبعــات محصــوالت بــی کیفیت 
و ناایمــن مانند تبعــات تعطیلی 
صنایع اســت و الزم است دوستان 
استاندارد، مجموعه پلیس، وزارت 
کشور و شهرداری با صنایع همکاری 
بیشتری داشته باشند و نقطه شروع 
تحریک صنایع که شــاهد افت آنها 
هســتیم می تواند از شــهرداری ها 

آغاز شود.
وی ادامه داد: شرایط جاری کشور 
اقتضا می کند هماهنگی ها و روش ها 

بازنگری شود، اگر در جنگ اقتصادی 
هستیم باید بدانیم با شرایط و ضوابط 
قدیمی نمی توانیم اقدامات جدیدی 
انجام دهیم، امروز نیازمند تصمیم 
جمعــی و لحــاظ کردن مســائل 
مختلف همه بخش ها اســت، نباید 
هرکسی صرفاً به فکر بخش مربوط 
به خود باشد، ما در وزارت صمت باید 
در کنار توجه به فعالسازی و حمایت 
از صنایع مســائلی نظیر کیفیت و 
ایمنی و محیط زیســت را در نظر 
داشته باشیم، بخش های دیگر نیز 

باید به همین صورت عمل کنند.

نشاط مفیدی بخشی نگری را باعث 
خاموش شــدن و تعطیلی صنایع 
عنوان کرد و گفت: نخستین انتقاد 
من به صدور مجوزهــای مجموعه 
وزارت صمت اســت، ابایی از انتقاد 
از دولت نداریم و می خواهیم از همه 
مجموعه هــا و مســئوالن مربوطه 
دعوت کنیم تا با هم اندیشی به حل 

و فصل مشکالت صنعت بپردازیم.
وی با اشاره به آغاز توسعه محصوالت 
موتور سیکلت برقی در کشور، اظهار 
کرد: این مســأله از نظر تکنولوژی 
فاصله ما را با کشــورهای پیشرفته 

کمتر کرده اســت و این یک جهش 
و پرشــی است که ســالها به دنبال 
آن بودی و فرصتــی که پیش آمده 
را بایــد غنیمت شــمرد، علیرغم 
نگرانی های موجود در عرصه محیط 
زیست و آلودگی هوا و کاهش قیمت 
موتورسیکلت های برقی، هنوز فکری 
برای حمایت از این محصوالت شکل 
نگرفته اســت، باید سفارشات بلند 
مدت و با حجم باال برای این صنعت 
ایجاد شــود تا قیمت تمام شــده 

محصوالت کاهش پیدا کند.

توسعه محصوالت موتور سیکلت برقی در کشور آغاز شد

امکانتولیدقطعات۱۰۰درصدایرانی
مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت معدن 
و تجارت گفت: بیشتر قطعات در حال حاضر موتورسیکلت 
وارداتی اســت اما ما امکان تولید قطعات موتورسیکلت ۱00 

درصد ایرانی را در کشور داریم.
سید رضا نشاط مفیدی پیش از ظهر یک شنبه در حاشیه بازدید 
از کارخانه موتورسیکلت کویر، در جمع اصحاب رسانه با بیان 
اینکه در صنعت موتورسیکلت متأسفانه بیشتر محصوالت و 
قطعات وارداتی است، اظهار داشت: موتور موتورسیکلت ها 
۱00 درصد وارداتی است اما سالیان سال روی تولید این بخش 
از موتور سیکلت کار شده و اگر شرایط الزم از نظر اقتصادی و 
حمایت های مورد نیاز صورت بگیرد می توانیم اصلی ترین بخش 

موتور سیکلت را ایرانی سازی و به صورت بومی تولید کنیم.

افزایش ۱00 درصدی حق کمیسیون مشاوران امالک

اتحادیه مشاوران امالک به اتاق اصناف پیشنهاد افزایش ۱00 درصدی 
حق کمیسیون را داده که مخالفان این پیشنهاد معتقدند این اقدام، 

التهاب جدیدی در بازار مسکن ایجاد می کند.
 تعدیل کمیســیون دفاتر مشــاور امالک به عنوان راهکاری است که از سوی 
اتحادیه این صنف برای افزایش درآمد اعضا در شرایط کساد کنونی بازار مسکن 

و پایین آمدن درآمد مشاوران امالک، کلید خورده است.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشــاوران امالک استان تهران چندی 
پیش در نشست خبری اعالم کرد: شکاف بزرگی بین حق الزحمه دفاتر امالک 
در ایران با سایر کشورهای منطقه وجود دارد. در ترکیه شش درصد از فروشنده 
دریافت می کنند در حالی که ما از هر طرف نیم درصد می گیریم. مضافا این که 
معامالت به طور محسوس کاهش یافته که این موضوع، درآمد دفاتر امالک را 
تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر قراردادهای مشارکت در ساخت، تمدید 

اجاره و متمم قرارداد، فاقد کمیسیون است.
مخالفان افزایش کمیسیون مشاوران امالک

اما در طرف دیگر، مخالفان افزایش نرخ کمیسیون مشاوران امالک ایستاده اند 
که می گویند این موضوع به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

سید هادی بهادری، عضو کمیســیون عمران مجلس گفت: مشاوران امالک 
درصدی از قیمت فروش را به عنوان حق کمیســیون دریافت می کنند که با 
افزایش قیمت مســکن و اجاره بها در یک ســال و نیم اخیر، این افراد ســهم 
بیشتری خواهند داشت. این موضوع موجب می شود که خود امالکی ها به یکی 

از دالیل افزایش قیمت مسکن تبدیل شوند.
طرح اخذ کمیسیون بر اساس متراژ

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیســیون عمران مجلس نیز 
یکی دیگر از مخالفان دریافت کمیســیون بــه صورت درصد از 

طرفین معامالت مسکن است.
وی اخیرا اعالم کــرد: هم اکنون طرحی در کمیســیون عمران 
مجلس درحالی بررسی است که بر اســاس آن مشاوران امالک 
دیگر امکان دریافت درصدی از ثمن معامله را نداشــته باشند و 
کمیسیون خود را از متراژ مسکنی که آن را اجاره می دهند و یا به 

فروش می رسانند، دریافت کنند.
رئیس کمیســیون عمران مجلس اظهار داشت: دلیل بررسی این 
طرح ها هم این اســت که ما در یک سال اخیر بســیار شاهد این 
موضوع بودیم که عده ای سودجو برای کســب کمیسیون بیشتر 
اقدام به فروش منازل مسکونی باالتر از عرف بازار می کنند که این 
اقدام آنها، در افزایش قیمت خرید و فروش واحدهای مســکونی و 

همچنین اجاره بها تأثیر مستقیم داشته است.
مشاوران امالک: گرانی مسکن به ضرر ما است

اگرچه بارها رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تأکید کــرده که افزایش تعداد 
معامالت مسکن، برای اعضای این صنف از افزایش قیمت مسکن یا افزایش نرخ 
کمیسیون اهمیت بیشتری دارد و بارها بر مهمتر بودن رونق بازار مسکن برای 
مشاوران امالک صحه گذاشته، حال این مطرح است که برای دفاتر امالک، نرخ 
کمیسیون مهم تر است یا افزایش معامالت؟ بخش مسکن دارای رابطه پیشین 
با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پســین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ 
است. یعنی به ازای هر یک اشتغال مســتقیم، ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد 

می شود.
مشاوران امالک نیز معتقدند هرچه تعداد معامالت بیشتر شود درآمد مشاوران 
افزایش بیشتری خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد گرانی مسکن که منجر 

به رکود شود، چندان به سود مشاوران امالک نیست.
یکی از مشــاوران امالک در منطقه ۹ تهران به خبرنگار مهر گفت: پس از پنج 
سال کسادی معامالت مسکن بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ که با افت شدید 
درآمد اعضای این صنف و خروج بسیاری از فعاالن صنف مشاور امالک همراه 
بود، در سال گذشته که حجم معامالت بیشتر شد، رونق به کسب و کار مشاوران 

امالک بازگشت؛ اما مجددا این صنف از تیرماه امسال وارد رکود شده است.
مردم؛ اصلی ترین مخالفان افزایش کمیسیون

افزایش نرخ کمیسیون معامالت مسکن در این بازه زمانی، اگرچه مورد استقبال 
فعاالن صنف مشــاوران امالک در کوتاه مدت قرار می گیــرد، اما در میان و 

بلندمدت قطعا با مخالفانی در میان اعضای همین صنف مواجه خواهد شد.
چرا که بســیاری از مراجعه کنندگان به مشاوران امالک موافق با افزایش نرخ 

کمیسیون مشاوران امالک نیستند؛ مردم معتقدند افزایش نرخ کمیسیون به 
دور شدن خریداران واقعی از بازار مسکن دامن می زند.

طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۹۴ کمیسیون نظارت شهرستان تهران، حق الزحمه 
دفاتر امالک تا ۵۰۰ میلیون  تومان نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون به باال ۷۵ صدم 
درصد از هر طرف معامله تعیین شــد، در بسیاری از شهرســتان ها رقم های 

پایین تری دریافت می شود.
فرمول جدید تعیین نرخ کمیسیون چیست؟

محمدعلی عباس زاده رییس مرکز آموزش علمی کاربردی اتحادیه مشــاوران 
امالک تهران در نشست خبری مرداد ماه اظهار داشت: تیم کارشناسی دانشگاه 
پس از بررسی مسائل مرتبط با بازار مســکن و افزایش هزینه های واحدهای 
صنفی همچون مالیات، عوارض شــهرداری، تابلو، پسماند، تجاری، نوسازی، 
مشاغل، هزینه های مصرفی انشعابات، تبلیغات، حقوق نیروی انسانی، خدماتی 
و ... پیشنهاد داده هریک از طرفین برای قراردادهای بیع یک درصد ثمن معامله 

را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم همچنین درخصوص قراردادهای اجاره یک دوم 
اجاره بهای یک ماه از هر طرف دریافت شود. درخصوص تمدید قرارداد اجاره 
در صورت افزایش اجاره بها یک چهارم اجاره بها و در صورت عدم افزایش یک 
ششم اجاره ها از طرفین، درخصوص قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس تقویم 
ارزش موضوع قرارداد قبل از تخریب ۳ درصد از سازنده و نیم درصد ازهریک از 
مالکان، در صورت تعدد واحدهای پیش از تخریب به ازای هر شش دانگ اضافه 
یک میلیون به حق الزحمه از سوی سازنده اضافه شود. همچنین متمم قراراد بر 
اساس آنچه که در قرارداد شرط شده رایگان و متمم خارج از شروط قرارداد، هر 
متمم ۱۰۰ هزار تومان، قراردادهای چون هبه و صلح در صورت بالعوض بودن، 

هر قرارداد ۲۰۰ هزار تومان شود.
گفته می شود پیشنهاد افزایش حق الزحمه دفاتر امالک به اتاق اصناف تهران 

ارائه شده و اتاق اصناف در حال بررسی آن است.
فعال بخش مسکن: عمده مشاوران امالک فاقد تخصص الزم هستند

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه ســازان در این خصوص می گوید: دریافت 
کارمزد باید متناسب با خدمات باشد. بســته خدماتی که از سوی عمده دفاتر 
صنف مشاوران امالک در ایران ارائه می شود به درستی تعریف نشده است. تنها 
کاری که مشاوران انجام می دهند این است که ملکی را به یک شخص معرفی 
می کنند و یک قولنامه می نویســند. یک میز و صندلــی در یک واحد صنفی 
می گذارند و افرادی عمدتا فاقد تخصص الزم اقدام به عقد قرارداد می کنند؛ در 
حالی که مشاوران امالک به عنوان امین خریدار و فروشنده باید مبانی حقوقی 
این شغل را بدانند. کما این که در کشورهای توسعه یافته دفاتر امالک به مبانی 

حقوقی این شغل به شکل حرفه ای مسلط هستند.

بلیت  هواپیما به نرخ های آذر بر نمی گردد
در شرایطی که نرخ های اعالم شده بلیت هواپیما در تیر ماه امسال، مورد اعتراض مسئوالن 
سازمان حمایت و وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت، ایرالین ها به جای بازگشت به نرخ های 
آذر ماه سال گذشــته، نرخ نامه جدیدی اعالم کردند که گرچه به گفته سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشــوری، به صورت میانگین قیمت های جدید از آذر ۱۳۹۷ هم کمتر است اما 
اگر به صورت موردی و جداگانه آن ها را بررســی کنیم، هنوز قیمــت  برخی بلیت ها به آذر 

برنگشته است.

تیر ماه امسال نرخ نامه جدید بلیت هواپیما اعالم شــد و در برخی پروازهای داخلی تا چند 
صد هزار تومان قیمت بلیت هواپیما افزایش یافت، این اتفاق سبب اعتراض برخی مسئوالن 
از وزیر راه و شهرسازی تا ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه 
شد.رضا جعفرزاده – سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری - درباره اینکه در نرخ های جدیدی 
که مسیرهای پرتردد پروازی مشمول کاهش قیمت شده، تکلیف بقیه پروازهای داخلی چه 
می شود؟ اظهارکرد: شرکت های هواپیمایی بلیت پروازهای شان را بر اساس نرخ نامه جدید 
می فروشند که قیمت آن ها  در ۶۰ مسیر پروازی ارزان تر از نرخ های آذر ماه سال ۱۳۹۷ بوده و 

به صورت میانگین بلیت هواپیما در پروازهای داخلی ارزان تر از نرخ های پارسال شده است.وی 
افزود:  اگر هر شرکتی بلیت هواپیما را خارج از دامنه تعریف شده بفروشد، مرتکب تخلف شده 
و با آن برخورد می شود اما شرکت های هواپیمایی در نرخ های خودشان تجدید نظر کردند و 
مبنای محاسباتشان نیز تغییرات نرخ ارز بود.سخنگوی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه همه 
شرکت های هواپیمایی موظفند بر توزیع بلیت های خودشان مدیریت و نظارت داشته باشند، 
اظهارکرد:  نظارت عالیه در این زمینه بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است و هر با گونه 

تخلف و گرانفروشی حتی پس از انجام پرواز برخورد می شود.

گزارش
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امــروزه بــا پیشــرفت 
تکنولــوژی فرصت های 
کارآفرینــی زیادی فراهم 
شــده که برای شروع کار 
به هزینه کمی نیاز دارند 
یا حتــی ممکن اســت 
به هیــچ هزینــه ای نیاز 
نداشته باشند! بله درست شنیدید! ولی 
درعوض باید زمان و تالش بسیار زیادی 
خرج آن کنید. عالوه بر این، بسیاری از 
این فرصت های کسب و کار بر مجموعه 
مهارت های شما استوار هستند، از جمله 

مهارت های کامپیوتری.
در این مقاله تنها چند مورد ازایده های 
کسب و کار کوچک را مطرح می کنیم و 
به اختصار در مورد کم هزینه بودن آن ها 

صحبت می کنیم.
۱. مشاوره اینترنتی

کســب درآمد از اینترنت با مشاوره. در 
زمینه ای تخصص دارید؟ اگر جواب تان 
مثبت اســت پس می توانید از این ایده 
برای راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم 
کسب درآمد کنید. در سایت های مربوط 
به یافتن مشاور )مانند الو مشاور( ثبت 
نام کنید و برای کسانی که با شما تماس 
می گیرند تا با شــما صحبت کنند نرخ 
تماس دقیقه ای خود را مشخص کنید. 

۲. تولید محتوا
یکی از ایده های عالی کار در منزل می 
تواند تولید محتوا باشد. فرقی نمی کند 
آگهی می نویســید یا مقالــه یا کتاب 
الکترونیکی، محتوا باید توســط فردی 
نوشته شود. یکی از جاهایی که بیشترین 
تقاضا برای خلق محتوا وجود دارد، در 

بخش شبکه های اجتماعی است.
تولید محتــوا یک فرآینــد کم هزینه 
است، زیرا تنها چیزی که نیاز دارید یک 
کامپیوتر اســت و یک ارتباط اینترنتی 
سرعت باال، و همچنین یک برنامه خاص 
گرافیکی )یا دیگر نیازهای نرم افزاری( 
که ممکــن اســت هزینــه راه اندازی 
داشته باشد. به هرحال، جدای از این ها، 
تنها چیزی که باید بــرای تولید محتوا 
صرف کنید زمان اســت. می توانید از 
خدماتی مانند ویکی محتــوا برای جا 
افتادن در بازار و ایجاد حلقه ی مشتریان 

خود استفاده کنید.

۳. طراحی سایت
طراحی ســایت یکی از ایده های فوق 
العاده است. با طراحی سایت می توانید 
پولساز شوید. البته باید مهارت طراحی 

سایت را کسب کنید. 
۴. اختراع

پیشــترها، مخترع بــودن یک هدف 
دســت نیافتنی بود، و گاها افراد برای 
توجیه روانی بودنشــان از این اصطالح 
استفاده می کردند. ولی دیگر این چنین 
نیست! با پلتفرم هایی مانند مرکز ایده و 
اختراعات تجاری ایران،  تأمین سرمایه  
مالی برای ایده هــا و اختراع ها ممکن 
است. مزیت این مدل این است که اگر 
پول موردنیازتان فراهم شود و به اصطالح 
از لحاظ مالی تأمین شوید، نشان دهنده 
موفیقت شــما در یافتن بازار است. اگر 
ایده ی شما مورد استقبال قرار نگیرد، به 
این معنی است که الزم است مسیر آمده 

را برگردید و دوباره طرح ریزی کنید.
۵. سازنده  طال و جواهر

کم نیســتند بانوانی که دوست دارند 
خودشان را با زیورآالت زیبا بیارایند. این 
مورد را با عالقه ی روزافزون به زیور آالت 
دست ساز ترکیب کنید و خواهید دید 
که نسخه  موفقیت در دستان شما است. 
این ایده برای راه اندازی کسب و کار با 

سرمایه کم را امتحان کنید.
۶. فروش اجناس دست دوم

عمومــا در بازارهــای محلــی مانند 
جمعه بازارها و سمســاری ها و هرجای 
دیگــری، می توانید اجنــاس جالب و 
ارزشمندی پیدا کنید. شما ارزش واقعی 
آن ها را درمی یابید و آن ها را در فهرست 
اقالم فروشی قرار می دهید. سایت هایی 
مانند دیوار و شــیپور بازار خوبی برای 
ارائه ی کاالها هستند. این ایده برای راه 
اندازی کسب و کار با سرمایه کم عالی 

است.  ایده کسب و کار با سرمایه کم
۷. موسیقی 

این ایــده به آن چه در ذهن شماســت 
شــباهتی ندارد. ما درباره  این صحبت 
نمــی کنیم کــه ســتاره  موســیقی 
بشــوید، بلکه فقــط قرار اســت چرخ 
زندگی تان را از ایــن طریق بچرخانید. 
از ضبط موسیقی در اســتودیو گرفته 
تا نوشــتن ریتم و شــعر برای کسب و 
کارها. اگر این مهارت را داشته باشــید 
مطمئن باشــید می توانید از این طریق 
امرار معاش کنیــد. بــا نرم افزارهایی 
مانند Reaper )که بسیار ارزان است( 
می توانید درســت روی کامپیوترتان، 
اســتودیوی تولید موسیقی خودتان را 

داشته باشید.
۸. مدیریت شبکه های اجتماعی

ارتباط برقرار کردن با افــراد یک هنر 
اســت. برخی در این هنــر خوب عمل 
می کنند و برخی عالی هستند . ارتباط 
برقرار کردن با مشتریان کاری است که 
بسیاری از کســب و کارها وقت انجام 
آن را ندارند. خبر خوب این اســت که، 
علیرغم این که وقت ارتباط با مشتریان 
را ندارند ولی به کســی نیــاز دارند که 
بتواند این بخش از کســب و کارشان را 
مدیریت کند و آن ها هــم هزینه اش را 
پرداخت می کنند. مهارت های ارتباطی 
خوب و بــه روز بودن در شــبکه های 
اجتماعی مانند اینستاگرام، اسنپ چت، 
واین، پریســکوپ و غیره بســیار مهم 
هستند. باید بدانید که هر پلتفرم برای 
چه گروهی از افراد جذابیت دارد و در هر 
یک از این جوامع ارتباطی چگونه باید 

حاضر شوید.
۹. آموزش/ مربی گری

قابل توجــه مربیان مشــتاق آموزش: 
این کســب و کار به هزینه  بسیار کمی 
از نظر راه انــدازی یک محیط یادگیری 
مجازی و/ یا محیط آموزشی نیاز دارد. 
در آغاز فرآیند مربوط به اســتارت آپ، 
عالوه بر اینترنت ســرعت باال، به زمان 
و تالش نیاز داریــد. درمجموع، هزینه  
اســتارت آپ راه انــدازی و هدایت یک 
ســرویس آموزش/ یادگیری مجازی، 
هزینه ی بســیار کمــی دارد. این ایده 
برای راه اندازی کســب و کار با سرمایه 
کم را امتحان کنید.  ایده کســب و کار 

با سرمایه کم
۱۰. مشاور فنی

یادگرفتن امــور مرتبط بــا کامپیوتر 
همیشه مورد تقاضا است. درنتیجه، یک 
راه برای کمک به این مسئله این است 
که آموزش هایی بــر مبنای برنامه های 
کامپیوتــری خــاص )یــا چندگانه( 
آماده کنیــد کــه جزئیــات مربوط به 
اســتفاده از آن برنامه و تکمیل پروژه را 
به ارباب رجوع بدهد. بنابراین، بهترین 
راه برای کاهش هزینه های استارت آپ 
در این ایده این اســت که هم برنامه را 
در اختیار داشته باشید و هم برنامه های 
مرتبط با آن را، تا بتوانید دستورالعمل 
یا ویدیوی “چگونه می توانم” درســت 
کنید. به عــالوه، اگــر می خواهید یک 
وب ســایت به اینــکار اختصاص دهید 
که تمامی فعالیت های انجام شــده در 
آن قابل دسترســی و پیگیری باشند، 
پس باید هزینه  راه اندازی وب سایت را 

نیز در هزینه های اولیه  استارت آپ تان 
لحاظ کنید. در نهایت، در این راســتا، 
خدمات رســانی اینترنتــی/ تلفنی نیز 

بسیار سودمند خواهد بود.
۱۱. پیاده سازی فایل های صوتی

پیاده ساز کســی اســت که یک فایل 
صوتی را به نوشــتار تبدیــل می کند. 
این کار به نظر روبــه زوال می آید، ولی 
حقیقت این اســت که به خاطر افزایش 
ویدیوهای اینترنتی این شــغل نیز رو 
به گسترش اســت. حقیقت این است: 
کامپیوترها هنوز هم در شناسایی کالم 
با مشکل مواجه هستند. صاحبان کسب 
و کار و کارآفرینان نیاز دارند فایل های 
ویدیویی شان به نوشتار تبدیل شوند تا 
هم کسانی که مشکل شــنوایی دارند 
از آن ها بهره بگیرنــد و هم موتورهای 
جســتجو متوجه محتــوای این ویدیو 

شوند.
به عالوه، شما ســفارش تان را از کسانی 
می گیرید که صرفا می خواهند فایل های 
آن ها پیاده شوند تا بهتر مطالعه و درک 
شوند. برای شروع می توانید از پارسکدرز 
ســفارش کار بگیرید. این ایده برای راه 
اندازی کســب و کار با ســرمایه کم را 

امتحان کنید.
۱۲. مترجم

ماننــد تولیدکننده محتــوا، خدمات 
ترجمه )حداقل در این بخش( مستلزم 
متنی است که می خواهند از یک زبان 
به یک زبان کامال متفــاوت برگردانده 
شــود. درحالی که این مهارت اساســا 
مستلزم این است که فرد در چند زبان 
مهارت داشــته باشــد، هزینه ی اولیه 
استارت آپ شــامل هزینه ی اینترنت/ 
تلفن و نیز مخارج مربوط به سفر است. 

به عالوه، مخارج بازاریابی نیز می تواند در 
هزینه های استارت آپ اعمال شود. فقط 
این نکته را به خاطر داشته باشید که: اگر 
در هیچ زبانی تســلط یا مهارت ندارید، 
به هیچ وجه ســراغ این کار نروید. فکر 
نکنید با ابزاری مانند “ مترجم گوگل” 
می توانید این کار را به درســتی انجام 
دهید.با وجود این کــه مترجم گوگل 
بی نظیر است، ولی همیشــه کارش را 

عالی انجام نمی دهد. 
۱۳. ستاره  یوتیوب

خوب، الزم نیست که یک ستاره باشید! 
ولی با اســتفاده از دوربین یک گوشی 
هوشمند و یک موضوع خوب، می توانید 
از طریق یوتیوب خودتان کسب و کاری 
راه بیندازید. شــما یک شــبه میلیونر 
نخواهید شد، ولی با مخاطب یابی قطعا 
می توانید مبلغ قابل قبولی به واســطه 
شهرت تازه به دســت آمده  تان به دست 

آورید.
۱۴. خدمات کاریابی

می توانید شــرکت خودتان را تاسیس 
کنید و به ســایر شــرکت ها خدمات 
استخدامی ارائه دهید. فقط به اطالعات 
خوبی درباره  جویندگان کار نیاز دارید. 
تنها کافی است یک فرد جویای کار را به 
یک شرکت ارجاع دهید و از این طریق 

کسب درآمد کنید.
۱۵. خدمات رسانه های اجتماعی

امــروزه رســانه های اجتماعی نقش 
بزرگی در کســب و کار بازی می کنند. 
بسیاری از شرکت ها به دنبال متخصص 
و تهیه کننــده ی خدمات رســانه های 
اجتماعی هســتند. می-توانید شرکت 
خودتان را تاسیس کنید که برای کسب 
و کارها سایه نویســی انجام دهد، و در 

وبالگ ها، لینکدین و صفحات فیسبوک 
و حســاب های توئیتر محتوا بارگذاری 

کند.
۱۶. دستیار انجام امور مجازی

اســتفاده از سرویســی مانند دستیار 
مجازی پونیشا به شــما اجازه می دهد 
تا دســتیار دیگران باشــید. پروفایل 
شخصی تان را در این ســایت همراه با 
وظایفی که به خوبــی می توانید انجام 
دهید ارسال می کنید و افراد می توانند 
برای انجام آن وظایف مشــخص شده، 

شما را در اختیار بگیرند.
۱۷. مشاور سئو

با افزایش تب اینترنت، نیاز به یک مشاور 
ســئو افزایش یافته اســت. هر صاحب 
وب سایتی برای بهینه سازی وب سایت 
خود در موتور جســتجو به دنبال یک 

مشاور سئوی خوب است.
۱۸. ایده کســب و کار ســاخت 

تبلیغات
اگر ذهن تــان خالق اســت می توانید 
به یک غــول تبلیغات تبدیل شــوید. 
شــرکت ها اغلب دنبال کسی هستند 
که خالق باشد و به تبلیغات شان ارزش 

بدهد.
۱۹. انیمیشن ساز

امروزه کســب و کار انیمیشــن و بازی 
به سرعت جت در حال رشد است. اگر 
دانش ساخت کارتون و انیمیشن سازی 
را داریــد می توانید در ایــن دنیا موفق 

شوید.
۲۰. بازاریابی اینترنتی

امــروزه  بازاریابی اینترنتــی، مهارت 
پولسازی است. اگر در بازاریابی و فروش 
خبره هســتید، می توانید این کسب و 
کار را با هزینه  بسیار اندک شروع کنید.  
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 در این مقاله ما در مورد ایده کســب و کار با ســرمایه کم و
 ایده های پولساز کار در منزل برای کارآفرینی با سرمایه کم 
صحبت کردیم که به عنوان شغل دوم بتوانید با سرمایه کم 

پیاده سازی کنید. 

۰۸
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ثبت نام کارگران و کارفرمایان برای دریافت خدمات الکترونیکی آغاز شد
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، از آغاز ثبت نام کارگران و کارفرمایان سراسر کشور در دفاتر 

پیشخوان دولت برای دریافت خدمات غیرحضوری با عضویت در سامانه جامع روابط کار خبرداد.
کورش یزدان با اشاره به اینکه با راه اندازی سامانه جامع روابط کار تقریبا تمامی خدمات حوزه روابط کار به 
صورت الکترونیکی و غیر حضوری ارائه خواهد شد، گفت: در این راستا تاکنون ۴۷ زیرسامانه پیش بینی 

شده که در مرحله راه اندازی و اجرا قرار دارند.
وی اظهار داشــت: تمام دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور مکلف شــدند در صورت مراجعه کارگران و 

کارفرمایان نسبت به احراز هویت آنان و تخصیص نام کاربری و رمز عبور برای آنها به منظور استفاده از خدمات سامانه 
جامع روابط کار و برخورداری از  کارپوشه الکترونیکی اقدام کنند.  

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: نیروی کار و کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی با اوراق 
هویتی خود )کارت ملی(، کارفرمایان حقیقی با کارت ملی و جواز فعالیت صنفی و کارفرمایان حقوقی با کارت ملی )مدیرعامل( و تصویر آخرین 
روزنامه رسمی که نام مدیرعامل و نشانی دفتر مرکزی درآن قید شده باشد، باید فقط یکبار برای احراز هویت و عضویت در سامانه جامع روابط 

کار و برخورداری از کارپوشه الکترونیکی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

لیندکد این
یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

بینج بار ؛ راهکاری برای 
 تعدیل نوسانات

 قیمت برنج
در یک ســال اخیر و بــا توجه به 
نوســانات قیمت اقــالم مختلف 
مصرفی، قیمت برنج هم ثابت نبود و 
دچار افزایش فراوان قیمت شد. یکی 
از عوامل تاثیرگــذار بر این افزایش 
قیمت، وجود واســطه های فراوان 
بین تولید کننــده و مصرف کننده 
اســت. با هر بار افزایش در قیمت 
نهاده ها، واسطه ها نیز سهم بیشتری 
را طلب می کننــد و این باعث می 
شود قیمت نهایی محصول بیشتر 
از حد معمول افزایــش پیدا کند. 
این سیستم چند واسطه گری در 
تمامی محصوالت کشاورزی وجود 
داشته و استارتاپ های مختلفی هم 
در پی برطرف ساختن این موضوع 
بر آمده اند. اســتارتاپ بینج بار به 
صورت تخصصی در زمینه فروش 
برنج فعالیت می کند و هدف خود را 
رساندن مزد واقعی کشاورزان به آنان 
می داند. در ادامه با مدیرعامل این 
استارتاپ هم کالم شدیم که شما 
را به خواندن ایــن مصاحبه دعوت 

می کنیم.
در ابتدا خودتان را معرفی کنید

من امیرحســین رضایی هســتم 
مدیرعامل و از بنیانگذاران استارت 
آپ بینج بار. در دانشــگاه رشــته 
تحصیلی مهندســی کامپیوتر را 
انتخــاب کردم و حضــور در  جمع 
طرح های برگزیده و  نهایی جشنواره 
جوان خوارزمی، جشنواره مخترعین 
بسیج، جشنواره سمپاد و حضور و  
کسب عناوین مختلف در مسابقات 
ربات های مسیریاب از جمله سوابق 
پژوهشی بنده در دوران دانشگاه به 

حساب می آید.
بینج بار دقیقا چه سرویسی ارائه 

می دهد؟
ما در واقــع اولین ســامانه فروش 
مستقیم برنج توســط کشاورزان 
در ایــران هســتیم و کشــاورزان 
را بدون واســطه به مصرف کننده 
نهایی متصل می کنیم. البته نقطه 
قوت سرویس ما در این است که ما 
هر کشــاورزی را عضو سامانه خود 
نمی کنیم و در  تمامی مراحل، کنترل 
کیفیت انجام می دهیم و محصول با 
کیفیت تضمین شده را برای مصرف 

کنندگان ارسال می کنیم.
چطور به ایده بینج بار رسیدید؟

با توجه به بــازار ناعادالنه ای که در 
بخش توزیع برنج و دیگر محصوالت 
کشــاورزی وجود دارد، ما تصمیم 
به راه اندازی این ســامانه گرفتیم. 
در آن زمان با پخش پرســش نامه 
و  مصاحبه با کشــاورزان مختلف و  
مصرف کنندگان برنج در استان های 
مختلف با استقبال بسیار خوبی از 
این ایده مواجه شدیم و  تصمیم به 

عملیاتی کردن آن گرفتیم.
چقدر طول کشید تا به نسخه 

اولیه محصولتان برسید؟
ما در کمتر از ۵ مــاه از ایده خام به 

نمونه اولیه تجاری رسیدیم.
چطور وارد بازار شدید؟

ما با همکاری پارک علم و  فناوری 
مازندران در خبرگزاری ها به عنوان 
اولین سامانه فروش مستقیم  برنج 
توسط کشــاورزان مطرح شدیم و 
پس از آن با حضور در نمایشــگاه 
آگروفود ســعی کردیم در فضای 
اکوسیستم ایران بیشتر شناخته 
شویم. هنچنین به تازگی تبلیغات 
در فضــای مجازی را در ســطح 
محدود شروع کرده ایم و به زودی 
کمپین های تبلیغاتــی خوبی را 
برای هرچه بیشتر شناخته شدن 

آغاز خواهیم کرد.

اکوموتیو
مصاحبه
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راهنما

 راهکارهایی که هر سرمایه گذار مبتدی باید بداند

اگر شما یک سرمایه گذار مبتدی هستید، الزم است قبل از مبادرت به امر 
سرمایه گذاری، اصول اولیۀ آن را بیاموزید ما در این مطلب سعی می کنیم 

برخی از این اصول را برای شما بیان کنیم:
به عنوان سرمایه گذار مبتدی این توصیه ها را به کار ببندید.

شروع را به تأخیر نیندازید!
تأخیر جایز نیست. همین نقطۀ شروع است که تفاوت میان افراد را ایجاد می کند. هرچه 
زودتر شروع کنید زمان بیشتری در اختیار دارید تا عملکرد واقعی سرمایه گذاری هایتان 
را ببینید. همچنین با سرمایه گذاری مجدد ســودهای حاصل از هر سرمایه گذاری 

می توانید سودهای جدیدی کسب کنید.

خودتان را بشناسید!
به سؤال های زیر در مورد وضعیت کنونی خود پاسخ دهید: میزان ثروت، 
درآمدها و هزینه های ماهانه شما چقدر است؟ آیا می توانید در بخشی از 
این هزینه ها صرفه جویی کنید؟ چه وام هایی دارید و با چه نرخ بهره ای؟ 

بازدهی ایده آل یک سرمایه گذاری ازنظر شما چقدر است؟
همچنین باید اهداف سرمایه گذاری خود را مشخص کنید. برای دستیابی 
به آن ها به چه مقدار سرمایه احتیاج دارید و اینکه آیا در مسیری صحیح 

قرار گرفته اید یا خیر؟
در آخر باید سطح تحمل ریســک خود را مشخص کنید. این مسئله به 
فاکتورهای مختلفی نظیر سن، شغل، امنیت شغلی، میزان ثروت، افق 
سرمایه گذاری و بسیاری دیگر از ویژگی های شخصیتی شما بستگی دارد.

امور مالی خود را سامان دهی کنید!
قبل از فکرکردن به هر سرمایه گذاری الزم است امور مالی ماهانۀ خود را 
بررسی کنید. عادات مصرفی خود را بشناسید. دقت کنید که بخش اعظم 
درآمد شما در چه زمینه ای هزینه می شود. اگر بدهی زیاد و با نرخ باالیی 
دارید الزم است قبل از اقدام به سرمایه گذاری مقداری بار وام های خود را 
سبک تر کنید. به اندازۀ مخارج ضروری سه تا شش ماه آیندۀ خود پول کنار بگذارید و 
هرگز در موقعیت های پیچیده و تخصصی  که درکی از آن ها ندارید سرمایه گذاری نکنید.

افق زمانی بلندمدت
اگر شما افق زمانی خود را بلندمدت درنظر بگیرید از نوسانات کوتاه مدت نگران نمی شوید. 
اینکه همۀ اقتصادها و کســب وکارها دوره های رونق و رکــود دارند، امری طبیعی و 
اجتناب ناپذیر است. سعی نکنید خودتان را با این چرخه های کوتاه مدت هماهنگ کنید. 
اگر وارد سرمایه گذاری شده اید که موقعیت مناسبی داشته است، تحت تأثیر نوسانات 
مقطعی قرار نگیرید. فقط کافی است به شکل دوره ای برنامه های خود را مرور کرده و 
در صورت صالحدید تغییراتی در آن ایجاد کنید. اگر در این راه به مشکلی برخوردید با 

مشاور سرمایه گذاری مشورت کنید.
صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های مشترک سرمایه گذاری یک ابزار مناســب است که به شما این امکان را 
می دهد تا با خیال راحت در دارایی های با ریسک بیشتر، نظیر سهام سرمایه گذاری کنید. 
سرمایه گذاری در صندوق ها نیاز به صبر دارد؛ اما می تواند بازدهی شما را افزایش دهد. 
تجربه در مورد کسانی که به عنوان سرمایه گذار مبتدی شناخته می شوند، نشان می دهد 
که اعتمادکنندگان به صندوق های سرمایه گذاری، درمقایسه با گروه دیگر که شخصاً به 
این امر اقدام کرده اند، مطلوبیت بیشتری عایدشان شده است و این بیشتر به دلیل سود 

مرکب )سود کسب شده روی سود( ناشی از سرمایه گذاری های آنهاست.
خودتان را با دانشتان بیمه کنید!

فراموش نکنید که بزرگ ترین قدرت شما دانش شماست. همیشه اطالعات خود را به روز 
نگه دارید. درک درست از مسائل مالی شخصی می تواند سرمایه گذاری های شما را تحت 
تأثیر قرار دهد. همیشه ریسک و بازده خود را بررسی کنید و به هر توصیه و مشاوره ای با 
نگاهی موشکافانه و محتاطانه بنگرید.اگر در نظر دارید سهام شرکت خاصی را بخرید، در 
مورد آن تحقیق کنید. داده های تاریخی آن را بررسی کرده و سعی کنید تا حد ممکن 
آینده را پیش روی خود ترسیم کنید. اگر برای بررسی کل بازار وقت کافی ندارید، حتماً 
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به ویژه صندوق های شاخص را مورد بررسی قرار 

دهید.
از متخصصان مالی مشاوره بگیرید!

اگر یک تجربۀ ناموفق سرمایه گذاری داشته اید و از تکرار آن نگرانید یا حتی نگرانی اجازه 
نداده تاکنون این کار را امتحان کنید، یا زمــان و تخصص الزم برای آن را ندارید، بهتر 
است از مشاور حرفه ای کمک بخواهید و یا این کار را به شرکت های سبدگردان بسپارید.

توجه کنید که در انتخاب این شرکت ها دقت الزم را داشته باشید و مطمئن شوید سرمایۀ 
خود را در اختیار شخصی قابل اعتماد قرار داده اید. سایت سازمان بورس و اوراق بهادار 
به عنوان یک نهاد نظارتی می تواند اطالعات خوبی در این زمینه در اختیار شما قرار دهد.

معیشت روز
گــــــزارش
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