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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

ان
یز

س: م
عک

بازار طال و سکه 98/10/21 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,743,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,740,0004,539,000جدید

2,500,0002,349,000نیم سکه

1,510,0001,440,000ربع سکه

928,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,088,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18486,700464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24641,800619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

وی خاطرنشــان کرد: تعداد 
سه سامانه ثبت تخلفات طرح 
زوج و فــرد خودروها با هدف 
کاهش آالیندگی در محدوده 
 مرکزی شــهر اضافه و نصب 

شده است.
مدیر مرکز مدیریت و کنترل 
ترافیک شــهرداری اصفهان ادامــه داد: با 
هدف اولویت بخشــی به مسیرهای حمل 
ونقل عمومی تعداد ۴۹ سامانه ثبت تخلف 
  BRT عبور از مسیر ویژه تردد اتوبوس های
نصب شده و از فردا مورد بهره برداری قرار 

می گیرد.
وی از نصب ۱۱۸ دوربین ثبت تخلف سرعت 
و عبور از چراغ قرمز در سطح شهر اصفهان 
خبرداد و گفت: اصفهان یکی از شهرهایی 

است که آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی 
آن زیاد است که به منظور کاهش حوادث 
سامانه های هوشمند ثبت تخلف سرعت و 
عبور از چراغ قرمز در بسیاری از تقاطع های 

شهر نصب شده است.
کریمی با بیان اینکه ۱۳ ســامانه متحرک 
ثبت تخلفات ایســتایی با هدف کمک به 
روان شدن ترافیک شهر نصب شده است، 
افزود: شهرداری اصفهان پروژه ای تعریف 
و خودروهایی با عنوان سامانه ثبت تخلفات 
ایســتایی در خیابان های پر تردد مجهز به 
سه دوربین را به کار گرفته است تا تخلفاتی 
همچون پارک دوبل، تخلف در ایستگاه های 
اتوبوس و تاکسی، حریم تقاطع ها و میدان ها 

را ثبت و اِعمال جریمه کند.
وی با بیان اینکه خودروهای ســامانه ثبت 

تخلفات مکانیزه از نوع پژو ۲۰۶ سفیدرنگ 
است که با ســه دوربین نصب شده بر روی 
آن ها، تخلفــات به صــورت مکانیزه ثبت 
می شــود، تصریح کرد: هدف از نصب این 
سامانه ها افزایش ایمنی و روان شدن معابر 

شهر است.
مدیر مرکز کنتــرل ترافیک شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به هفت پروژه تجهیزات 
زیرســاختی شــهر اصفهان، اظهار کرد: 
هفت پروژه تجهیزات زیرســاختی شــهر 
اصفهان شامل تجهیزاتی در مرکز کنترل 
ترافیــک از جملــه تجهیز اتاق ســرور به 
سیســتم خنک کننده پیشــرفته و خرید 
تجهیزات ذخیره ساز سرورها برای افزایش 
ذخیره سازی تصاویر در دوربین های سطح 

شهر است.

بهره برداری از 580 سامانه  هوشمند نظارتی و ثبت تخلف در شهر اصفهان

به منظور کاهش 
حوادث سامانه های 

هوشمند ثبت تخلف 
سرعت و عبور 

از چراغ قرمز در 
بسیاری از تقاطع های 
شهر نصب شده است

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 580 سامانه  هوشمند نظارتی و ثبت تخلف و تجهیزات زیرساختی ترافیکی 
شهر اصفهان با هزینه ای بالغ 402 میلیارد ریال امروز )یکشنبه 22 دی ماه 98( مورد بهره برداری قرار می گیرد. هادی کریمی اظهار کرد: 580 
سامانه هوشمند نظارتی و ثبت تخلف در سطح شهر اصفهان نصب شده که شامل تابلوهای متغیر خبری است تا رانندگان از چگونگی وضعیت 

ترافیک مسیر خود آگاه شوند یا در صورت افزایش ترافیک، مسیرهای جایگزین را برای رسیدن به مقصد انتخاب کنند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

فریدون اهلل یاری از ارائه تسهیالتی برای توسعه و رونق گردشگری زمستانی در اصفهان خبر داد:

زمستان و فرصت داغ گردشگری
       توسعه گردشگری زمستانی استان اصفهان می تواند نقش موثری در رونق اقتصادی به ویژه در حوزه گردشگری استان اصفهان داشته باشد

 

7

 مسیر کارآفرینی 
در کشور

اگر بگوییم ایران در ابتدای راه پر 
فراز و نشیب کارآفرینی قرار دارد 
گزاف نگفته ایم البته کار آفرینی 
به شکل امروزی و سیستماتیک، 
زیرا ایرانی ها از گذشته های دور یا 
وسیله ای را برای کمک به زندگی 
بهتر می ساخته اند و یا تکنولوژی 
مورد نظر را بومی سازی می کردند 
که این همان کار آفرینی است. 
اما شــکل امروزی کارآفرینی از 
این هم پا را فراتر گذاشــته و به 
همین دلیل یک مســیر نوپا در 

ایران محسوب می شود.
 کلمه کارآفرین حدود ســیصد 
ســال قدمت دارد و نخســتین 
کســانی کــه واژه کارآفرین و 
مفهوم کارآفرینی را مورد توجه 
قرار دادند، اقتصاددان ها بودند.

کسانی مانند ریچارد کانتیلون 
و آدام اسمیت لغت کارآفرین را 
در قرن هــای هفدهم و هجدهم 
میالدی بــه کار برده اند. امروزه 
معرفی یک کاالی جدید،  به کار 
گیری یک شــیوه جدید برای 
تولید یک محصول قدیمی، ایجاد 
یک بازار جدید برای یک محصول 
موجود،  کشف و به کار گیری یک 

منبع جدید...

منع به کارگیری بازنشستگان؛

 قانونی که 
در حد شعار باقی ماند

قانون ممنوعیــت به کارگیری بازنشســتگان 
مصــوب ۱۳۹۵ و اصالحیــه ۱۳۹۶ که در ۲۴ 
شهریورماه سال گذشته توسط مجلس تصویب 
و ابالغ شد از جمله قوانینی است که با گذشت 
بیش از یک ســال هنوز با اما و اگرها و ابهاماتی 

رو به رو است.
براســاس مــاده  واحــده قانــون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵، از تاریخ 
ابالغ این قانون، به  کارگیری افرادی که در اجرای 
قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید 
شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع 
ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 
۸/ 7/ ۱۳۸۶ و تمام دستگاه هایی که به نحوی از 

انحاء از بودجه عمومی...

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S
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گزارش

در ششمین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

لزوم آگاهی فعاالن اقتصادی از ظرفیت های پایانه بار هوایی اصفهان

در ششمین جلسه 
تجارت  کمیسیون 
اتاق بازرگانی اصفهــان که با موضوع 
معرفی فعالیت هــای کارگوترمینال 
اصفهان در فرودگاه برگزار شد، بر لزوم 
آگاهی فعاالن اقتصادی از ظرفیت های 
پایانه بار هوایــی اصفهان و هماهنگی 
ارگان های مربوطــه برای رفع نواقص 

موجود آن تاکید شد.

در ایــن جلســه معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان خواســتار 
افزایش هماهنگــی بین اجــزای پایانه بار 
هوایی بــرای راه اندازی هرچــه زودتر این 

پروژه شد.
سیدحسن قاضی عسگر با بیان اینکه متولی 
هماهنگی و راهبری کارگوترمینال، مدیریت 
فرودگاه اصفهان اســت، افزایش همکاری 
سازمان صمت با شرکت ها و فعاالن اقتصادی 
را در اخذ هرچه ســریع تر مجوز بارها موثر 
دانســت و  ابراز امیدواری کرد با افتتاح  این 
پایانه، توسعه صادرات استان و کشور محقق 

شود.
به گزارش روابــط عمومی اتــاق بازرگانی 
اصفهان، در ادامــه رئیس اتــاق بازرگانی 
اصفهان با اشــاره بــه بیانات مقــام معظم 
رهبری مبنــی براینکه »امــروز روز جنگ 
اســت و باید اتاق جنگ تشــکیل شــود«، 
 افزود: باید با مشــکالت اقتصادی پیش رو

 بجنگیم.
مسعود گلشیرازی با اشاره به تاثیرات مثبت 
ایجاد کارگوترمینال فــرودگاه اصفهان در 
صادرات استان، از روسای دوره های هفتم و 
هشتم اتاق اصفهان به دلیل اقدامات اولیه و 
پیگیری های الزم برای راه اندازی این پایانه 

بار هوایی تشکر کرد.
وی با اشاره به وجود تیم جهادگر عملگرا در 
اتاق بازرگانی، خواستار نهایت بهره مندی از  
توانایی این افراد برای رفع نواقص موجود از 

این پایانه شد.
گلشــیرازی از معــاون اســتاندار اصفهان 
خواســت کــه پنجــره واحد مســتقر در 
کارگوترمینال در اســرع وقــت راه اندازی 
شــود و گفت: حضور نمایندگان ســازمان 
های نظارتی در کارگو موجــب رونق آن و 

سرعت بخشی به صادرات است. واردات کاال 
می تواند هزینه حمــل و نقل هوایی بارهای 

صادراتی را نیز کاهش دهد.
احمد پزنــده، رئیس کمیســیون تجارت 
خدمات و ارتباطات نیز با تقدیر از همکاری 
نهادهای گوناگون دولتی و خصوصی برای 
اتمام کار پایانه بارهوایــی و بهره برداری از 
آن، تاکید کرد: رونق گرفتن پایانه بار هوایی 
منجر به رونق تجارت اســتان اصفهان می 

شود.
وی افزود: این پایانه بار بایــد بتواند ضمن 
کاهش هزینه صادرکنندگان، خدمات ارائه 
شده به آنها را افزایش دهد و این امر مستلزم 
وجود بار برای هر دو طرف صادرات و وارداتی 

است.
همچنین رسول کوهستانی، مدیر کل اداره 
گمرک استان اصفهان در این جلسه گفت: 
پیگیری ها برای اخذ مجوز واردات از طریق 
این پایانه بــار انجام شــده و در هفته های 
 آینده خبرهای خوبــی در این خصوص در

 راه است.
وی بر همت گمــرک اصفهان بــرای حل 

مسائل صادرکنندگان استان تاکید کرد.
فرشــته امینی، عضــو هیات رئیســه اتاق 
بازرگانــی اصفهــان اتحادیــه محصوالت 
کشــاورزی را جــزو بنیــان گــذاران 
کارگوترمینال دانست و اصلی ترین مشکل 
پایانــه بار هوایــی اصفهان را عــدم اطالع 

رســانی دقیق از فعالیت ها و پتانسیل های 
کارگوترمینال به شــرکت هــا اعالم کرد و 
افزود: الزم است تیم فروش کارگو به عنوان 
مشــاور حمل و نقل در کنار شرکت ها قرار 

بگیرند.
همچنین علی قنبری، مســئول برندینگ 
پرشــین کارگو تهران به ارائــه توضیحاتی 
درخصوص فرایند بارگیری کارگو و ارسال 
آن به مکان مقصــد پرداخت و گفت: کارگو 
ترمینال فقــط در مبدا نبــوده و دو کارگو 
ترمینال واردات و صــادرات مکمل یکدیگر 

هستند.
وی بزرگ ترین وظیفــه کارگو را تحویل بار 
معرفی و تصریح کرد: تحویل بار پایانه هوایی 
یک بحث تخصصی است و تحویل و بارگیری 

با توجه به نوع کاال متفاوت است.  
احمدرضا همتی، رئیس هیات مدیره انجمن 
تولید و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
نیز گفت: صادرات بدون ایجاد زیرســاخت 

معنا و مفهومی ندارد.
وی کارگوترمینــال را تنها مرز مشــترک 
اصفهان با کشورهای هدف دانست و ضمن 
تقدیر از کمک های اتــاق بازرگانی اصفهان 
بــرای تکمیل مراحل ســاخت، کارگروهی 
ارگان ها و ســازمان های ذیربــط را در راه 

اندازی هرچه زودتر این پایانه موثر دانست.
ظرفیت پایانه بار هوایی اصفهان ۵ هزار تن 

بار در سال است.

ایسنا
گــــــزارش

سهم تلفن های همراه ایرانی در 
بازار چقدر خواهد بود؟

هاشــمی گفت: به دنبال افزایش۲۰ درصدی ســهم 
تلفن های همراه تولید داخل در بازار هستیم.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات 
با اشاره به تولید تلفن همراه در کشور اظهار کرد: برای 
بلوغ کامل در تولید تلفن همــراه باید مراحل آن طی 

شود، در گام نخســت تولید ضمن اشتغالزایی با افزایش 
تعامالت با واحد های تحقیق و توســعه بومی سازی خط 

تولید را ایجاد کنیم. ...

شهردارى قمصر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمــى شهرقمصربه شرح جدول ذیل در نظــر دارد 3 قطعه زمین با کاربرى مسکونى 
تحت پالك هاى ثبتى قید شده در جدول زیررا از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

مشخصات ملک :

سایر شرایط : 1- پیشنهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند. 2- پیشنهاد دهندگان بایستى معادل 5٪ قیمت پایه به مبلغ قید شده در 
جدول فوق را به عنوان سپرده به حساب 3100005117003 شهردارى قمصر نزد بانک ملى ایران شعبه قمصر واریز و یا ضمانت نامه بانکى به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود 
نمایند. 3- پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهى نوبت دوم لغایت 98/11/10در 
اوقات ادارى به شهردارى قمصر مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند . 4- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده 
در پاکت الك ومهر شده و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 98/11/12  به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید اخذ نمایند. 5- به پیشنهاداتى که بعد 
از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 6- کمیسیون عالى معامالت شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 
است. 7- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخه 98/11/13 در محل ساختمان اداري شهردارى باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده 
در کمیسیو ن آزاد مى باشد. 8- کمیسیون مى توانند درصورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه آن را اعالم نماید. 9- نظر به اینکه سند ملک جدول فوق( 
250فرعى از252)به نام سازمان راه و شهرسازى  بوده وبا توجه به بند3 قرارداد واگذارى آن به شهردارى شرط انتقال سند منوط به اخذ پروانه ،  احداث بنا و صدور پایانکار 
مى باشد لذا انتقال سند به نام برنده مزایده پس از عقد قرارداد وى با شهردارى و طى مراحل قید شده در قرارداد واگذارى و مطابق با ضوابط سازمان راه وشهرسازى انجام 
خواهد شد . 10- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال ثبتى و غیره  به عهده برنده مزایده خواهد بود. 11- سپرده نفرات اول و دوم  و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد  با برندگان 
مزایده نزد شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه برندگان مزایده ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد ویا پرداخت مبلغ پیشنهادى خوددارى نماید سپرده آنها به نفع 
شهردارى ضبط و از نفرات بعدى دعوت بعمل خواهد آمد بدیهی است چنانچه نفرات دوم و سوم نیزظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهردارى  حاضر به عقد قرارداد ویا پرداخت 
13- پیشنهاد  مبلغ پیشنهادى نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 12- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج است. 

دهندگان مى بایستى رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف ، رزومه و سوابق شرکت کننده را در پاکت ب ، وپیشنهاد خود را در پاکت ج قراردهند.
حسن پرآبى قمصرى   -      شهردار قمصر شناسه: 728706

شهردارى قمصر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمــى شهرقمصربه شرح جدول ذیل در نظــر دارد 
تحت پالك هاى ثبتى قید شده در جدول زیررا از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

ف
شماره آدرسشماره پالك ردی

مساحتمصوبه شوراى اسالمى شهرقطعه
( متر مربع )

قیمت 
پایه(ریال)

قیمت کل 
پایه(ریال)

مبلغ  ٪5 
سپرده (ریال)

بلوار آیت اهللا بخشى از 250فرعى از252اصلى1
42017/000/0007/140/0000/000357/000/000بند8-3شصتمین صورتجلسه1498/9/4یثربى

25011/000/0002/750/0000/000137/500/000بند8-3شصت ویکمین صورتجلسه98/9/18-شهرك گلریز72/673و71فرعى از252اصلى2

245/512/500/0003/068/750/000153/437/500بند8-3شصت ویکمین صورتجلسه98/9/18-شهرك گلریز72/674و71فرعى از252اصلى3

آگهـى مزایـده (مرحله اول)

چاپ دوم: 98/10/29     چاپ اول: 98/10/22 

ت اول
نوبـ



ادامه از صفحه یک:
...  برای تامین مــواد اولیه،  ایجاد 
یک ســاختار جدید بــرای یک 
صنعــت موجود همگــی جزیی 
از ارکان کارآفرینــی محســوب 

می شود .
آنچه مشــخص اســت  الزامات 
کارآفرینی و نوآوری در سالمت، 
صنعــت و خدمات  بــا تاکید بر 
موضوعاتــی همچــون ضرورت 
توانمندســازی دانشــجویان و 
تبدیل ایده به ثروت در دانشگاه ها، 
دســتیابی به فهم مشــترک در 
خصوص مســایل مختلف نظام 
اقتصادی کشور، بررسی راهکارها 
و ارائــه ایده های انتقــادی برای 
تقویت کارآفرینی، اهمیت ارزش 
اجتماعی کسب و کارها در حوزه 
مختلف، هم افزایی واحدها در حوزه 
فناوری و شــناخت کامل عرصه 
اقتصادی و توجــه به تفاوت های 
آن با سایر حوزه ها در جهت تقویت 
کســب و کارهای نوین می تواند 
مسیر کارآفرینی در ایران را برای 
سال های آینده مشخص و روشن 
کنــد. در واقع اگر مســئوالن و 
مدافعان رواج علم کار آفرینی در 
ایران می خواهند اقدامی در این 
راستا انجام دهند باید در راستای 

اهداف مذکور باشد.
برای بررســی این موضــوع، از 
اساســی ترین بازیگــران ایــن 
اکوسیستم یعنی دانشگاه شروع 
باید کــرد. یکــی از درگاه های 
رسیدن به یک اکوسیستم خالق 
و پر انرژی، توانمندسازی و تربیت 
نیروی انسانی متخصص است که 
در این راه، دانشگاه ها به مثابه موتور 
مولد و محرک این زیست بوم عمل 
خواهند کرد؛ عماًل باید افرادی را 
پرورش دهند که بتوانند در دنیای 
واقعی کســب و کار نقش مؤثری 
ایفا کنند و در آینده از بنیانگذاران 
و پایه ریزان اصلی کسب و کارها و 
استارت آپ های موفق باشند. البته 
مدرک گرایی به هیچ عنوان نباید 
وارد این حوزه شود اما وقتی مبدا 
آموزشی به نام دانشگاه در کشور 
وجود دارد چرا نباید از این فرصت 
برای بهینه کردن آموزش هایی 
دانشگاهی برای کمک به عرصه 

کار آفرینی بهره جست.
بعد از آمــوزش در عرصه نوآوری 
کــه از مهــم تریــن ارکان این 
حوزه اســت ، تامین مالی نیز جز 
شــروط الزم در این عرصه است 
و قبل از هرگونــه تصمیم گیری 
بــرای آینده کارآفرینــی  تامین 
مالی بایــد در اولویت و توجه قرار 
گیرد؛ چرا کــه کارآفرینان  برای 
ادامه کار خود بــه امکانات مورد 
نیاز برای تامین مالی احتیاج دارند 
که تا به امــروز نهادهای مختلف 
صندوق های ســهام خصوصی، 
برخی از تسهیل گر ها وارد شده اند 
و حمایت می کنند امــا کفایت 
نمی کند. از طرفی ارتباط مثبت 
بین رشــد اقتصادی و نوآوری در 
کشورهای توســعه یافته ، رابطه 
مثبت بین رشد اقتصادی و نوآوری 
و متغیرهــای کالن اقتصادی و 
تایید رابطه علّی بین نوآوری و رشد 
اقتصادی در تحقیقات اقتصادی 
مهم حتی در ایران لزوم توجه به 
این بخش را بیش از پیش نشان 

می دهد. 
 موج انقالب کارآفرینی در دنیا در 
حال خروش است و کشوری که 
بر این موج سوار نشود مسلما زیر 
سیل موج خفه خواهد شد بسیاری 
از کشــورهای دنیا  با استفاده از 
حداکثر امکانات و بهره برداری از 
ظرفیت کشور خود، آحاد جامعه 
را به سمت وســوی فعالیت های 
کارآفرینانــه هدایــت کرده اند  
 و ایران نیــز باید به این ســمت 

حرکت کند.

اقتصاد استان
02
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بیشتر از 8 نفر از جان باختگان پرواز مرگبار اصفهانی ها هستند
اطالعات و اخبار اولیه حاکی از حضور هشت مسافر از استان اصفهان در بین جان باختگان هواپیمای اوکراین 

بود اما بررسی ها نشان می دهد که تعداد آنها بیشتر است.
هواپیمای بویینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه که صبح چهارشنبه 
تهران را به مقصد کی یف پایتخت اوکراین ترک کرد حوالی شهر پرند در استان تهران بر اثر اصابت اشتباهی 

موشک پدافند هوایی سقوط کرد و همه مسافران آن جان باختند.
همان روز تعداد مسافران این هواپیما که از استان اصفهان بودند توسط مدیریت بحران استانداری اصفهان 

هشت نفر اعالم شد که شامل سید مهران ابطحی و مهدی اسحاقیان از خمینی شهر، منصور اثنی عشری و فاطمه 
قاسمی دستجردی از اصفهان، مهربان بدیعی از اردستان، سعید کدخدازاده از کاشان، فرشته مالکی از مبارکه و  امیر اشرفی 

حبیب آبادی بود. افراد دیگری از استان اصفهان در میان جان باختگان این حادثه هستند از جمله شکوفه چوپان نژاد از متخصصان زنان و زایمان 
که اصالتا اهل نجف آباد بود. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان پیش از این به ایرنا گفت: هماهنگی  الزم با سازمان پزشکی قانونی برای 
گرفتن آزمایش دی ان اِی)DNA( از خانواده های درگذشتگان سانحه هوایی روز چهارشنبه انجام شد و آنها می توانند به این مرکز در اصفهان 

مراجعه کنند.

صدور ۴ فقره مجوز برداشت شن و ماسه در اردستان
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردســتان از صدور ۴ فقره مجوز برداشت شن و ماسه در 

شهرستان خبر داد.
محمدرضا باقری اظهار کرد: سال های زیادی بود که کشاورزان شهرستان اردستان به دلیل وضعیت و اصالح 
خاک مزارع خود با مشکالتی مواجه بودند که با پیگیری فرماندار شهرستان و دیگر مسئوالن مجوز برداشت 

شن و ماسه اردستان افزایش یافت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴ فقره مجوز برداشت شن و ماسه برای شهرستان اردستان صادر شده است، 

افزود: محوطه نصرت آباد، گلزار محمد، دشت آزادگان و محوطه آزادگان آماده خدمات رسانی به کشاورزان هستند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان با بیان اینکه تا قبل از این، مواد معدنی برای بخش های عمرانی، 

راه سازی و ساخت و ساز مصرف می شد، گفت: طی ۹ ماهه نخست امسال ۲۰ فقره مجوز برداشت شن و ماسه به میزان ۶۰ هزار تن در 
شهرستان صادر شد. باقری با بیان اینکه کشاورزان می توانند برای مجوزهای الزم به اداره صنعت، معدن و جهاد کشاورزی مراجعه کنند، افزود: 
شن و ماسه ای که از بستر رودخانه های فعال دائمی یا فصلی به منظور استفاده در عملیات ساختمانی و راه سازی و اصالح خاک کشاورزی با 

تشخیص و صدور مجوز برداشت موقت سازمان صنعت، معدن و تجارت قابل برداشت است مورد استفاده قرار می گیرد.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
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افزایش کیفیت نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی اصفهان در شرایط نامطلوب اقتصادی    
هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات 
و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان 
در حالی برگزار می شود که نسبت به دوره 
قبل و در شرایط نامطلوب اقتصادی، افزایش 

کمی و کیفی قابل توجهی را تجربه کرده است.
این نمایشــگاه که طی روزهــای ۲۴ تا ۲۷ دی مــاه در محل برپایی 
نمایشگاه های بین المللی اســتان واقع در پل شهرســتان برگزار می شود، میزبان 
۹۵ شرکت از هشت اســتان تهران، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، زنجان، 

فارس، قزوین و قم خواهد بود. به گزارش به نقل از شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان، بســیاری از شــرکت های حاضر در این نمایشــگاه تولیدکننده و 
واردکننده سیســتم های تهویه مطبوع و رادیاتورهای پانلی، تاسیســات صنعتی 
ســاختمان، انواع تجهیزات ســاختمان، دســتگاه های تصفیه آب و پمپ های آب 
و لوله و اتصاالت هســتند که به ارائــه توانمندی ها، محصــوالت، کاالها و خدمات 
 خود می پردازند. همچنین یک شــرکت از کشــور چین در این نمایشــگاه حضور

 یافته است.
براســاس آمار مقایســه ای موجود، نمایشــگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات 

سرمایشــی و گرمایشــی اصفهان در ســال جــاری ۳۵ درصــد از نظــر تعداد 
مشارکت کنندگان و ۵۲ درصد از نظر مساحت تحت پوشــش نسبت به دوره قبل 
برتری خواهد داشت. نمایشگاه سال گذشته در ۴۵۰۰ مترمربع برگزار شد که این 
میزان در سال جاری به بیش از ۹ هزار مترمربع رسیده است؛ همچنین سال گذشته 
۷۰ مشارکت کننده در نمایشــگاه حاضر بودند که این میزان در سال جاری به ۹۵ 

مشارکت کننده افزایش یافته است.
عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ روزهای برگزاری، 
به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

با توجه به اقدامات 
صورت گرفته پیش 

بینی می شود 
گردشگری زمستانی 

استان اصفهان نسبت 
به سال گذشته 20درصد 

رشد داشته باشد

او افزود: در زمینه توسعه 
گردشــگری زمســتانی 
استان اصفهان نخستین 
اقــدام ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری 
جذب و ایجاد ســرمایه 
گذاری الزم بر روی نقاط 
گردشگری مناطق زمستانی و سردسیر 

استان اصفهان است.
مدیر کل ســازمان میــراث فرهنگی 
و گردشــگری اســتان اصفهان تاکید 
کرد:شهرســتان هایــی همچــون 
فریدن،فریدونشهر،ســیمرم و چادگان 
مناطق اجرای طرح توسعه گردشگری 
زمستانی استان اصفهان در سال جاری 

هستند.

اهلل یاری ادامه داد:از جمله اقداماتی که 
در زمینه توسعه گردشگری زمستانی 
در مناطق استان اصفهان اجرایی شده 
است می توان به اصالح زیر ساخت های 
گردشگری در مناطق زمستانی،توسعه 
پیست های اسکی و ایجاد اقامتگاه های 

بوم گردی اشاره داشت.
او گفت:با توجه به اقدامات صورت گرفته 
پیش بینی می شود گردشگری زمستانی 
استان اصفهان نســبت به سال گذشته 

۲۰درصد رشد داشته باشد.
مدیر کل ســازمان میــراث فرهنگی 
و گردشــگری اســتان اصفهان اضافه 
کرد:توسعه گردشگری زمستانی استان 

اصفهان می تواند زمینه ساز شناخت و 
معرفی جاذبه های طبیعی زمســتانی 
استان اصفهان را نه تنها در کشور بلکه 
نسبت به کشــور های گوناگون فراهم 
کند و نقش موثری در رونق اقتصادی به 
ویژه در حوزه گردشگری استان اصفهان 

داشته باشد.
اهلل یاری یادآور شد:یکی از اصلی ترین 
اقدامات ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشگری اســتان اصفهان به منظور 
توسعه گردشگری زمستانی برگزاری و 
برپایی جشنواره ها و مسابقات مختلفی 
همچون برپایی جشنواره آیین روستایی 
شهرستان چادگان که به منظور معرفی 

سوغات و صنایع دستی این شهرستان 
برگزار می شــود یا برگزاری جشنواره 
آدم برفی در شهرســتان های فریدن و 
فریدونشهر و برگزاری مسابقات اسکی 
روی برف شهرستان سمیرم در مناطق 

زمستانی استان است.
او اضافه کرد:همچنین توسعه گردشگری 
زمســتانی می تواند نقــش مهمی در 
افزایش درآمد زایی روســتایی استان 

اصفهان داشته باشد.
مدیر کل ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشگری استان اصفهان گفت:بیشتر 
این طرح های با مشارکت سازمان بخش 

خصوصی اجرایی می شود.

فریدون اهلل یاری از ارائه تسهیالتی برای توسعه و رونق گردشگری زمستانی در اصفهان خبر داد:

زمستان و فرصت داغ گردشگری
مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان از 
ارائه تسهیالت الزم به منظور توسعه گردشگری زمستانی استان 

اصفهان در سال جاری خبرداد.
فریدون اهلل یاری مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
استان اصفهان اظهارداشت:از آنجایی که استان اصفهان به لحاظ 
جاذبه های گوناگون طبیعی در تمامی فصول سال از ظرفیت های 
گردشگری مطلوبی در کشور برخوردار است به همین منظور 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان برای توسعه 
گردشگری زمستانی در مناطق سردسیر و زمستانی جنوب و 

غرب استان اصفهان تسهیالتی را ارائه خواهد کرد.

   توسعه گردشگری زمستانی استان اصفهان می تواند نقش موثری در رونق اقتصادی به ویژه در حوزه گردشگری استان اصفهان داشته باشد

خبرنگاران جوان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

 شما  نیز می توانید مشکالت خود را
 با ما  ومسئولین درمیان بگذارید

  ۲۳۵- شــهید قاسم سلیمانی وقتی شــعار مرگ بر آمریکا سر می 
داد حرف وعملش یکی بود ونتیجــه این اخالص هم حضور جمعیت 
میلیونی از مردم برا تشییع جنازه شون بود، اما بعضی از مسئولینی که 
مرگ بر آمریکا می گن بچه هاشون در بهترین ایالت های آمریکا زندگی 

می کنند.ای کاش از سردار دلها یاد می گرفتند.
  ۲۳۶- با توجه به قیمت باالی کتب دانشگاهی چرا نهاد کتابخانه های 
عمومی درصدد نیستند کتابهای کتابخانه ها را در زمینه دانشگاه به روز 
کنند تا دانشجویانی که توان خرید کتابها را ندارند حداقل بتوانند ازاین 

طریق مشکلشان را حل کنند.
  ۲۳۷-  با وجودی که مسیر  خیابان مصلی به میر خیلی پر تردد است، 
ولی سازمان اتوبوس رانی برای این مسیر اتوبوس در نظر نگرفته و ما 
باید این مسیر را هر روز با تاکسی طی کنیم ،تازه اگه تاکسی گیرمون 

بیاد.
  ۲۳۸ - برای رفع آلودگی اصفهان باید همه دســتگاه ها وارد عمل 
شوند، در واقع  بسیاری از ترافیک ها وآلودگی های شهر اصفهان مربوط 
به تردد خود روهایی اســت که هر روزه از اطراف اصفهان به این شهر 
می آیند ، مثال مردم فالورجان برای انجام ام آر آی باید به اصفهان سفر 
کنند، در حالی که اگر مسئولین شبکه بهداشت همت به خرج دهند 
و در این شهر دستگاه ام آر آی را تهیه کنند بسیاری از این سفرها به 

اصفهان کم  می شود ومنجر به کاهش آلودگی خواهد شد.
  ۲۳۹ - بعضی اپراتورهای تلفن همراه فقط بلدند که جیب مردم را 
خالی کنند. من اصال بسته اینترنتی از همراه اول  نخریدم اما خود همراه 
اول به صورت خودکار بسته اینترنتی را فعال می کنه .هرچی بسته ها 
را غیرفعال می کنم باز هرماه خودش فعال می شــه. کسی نیست که 

نظارت کنه؟

صدای شما

3000۴83020

3227۴500

آگهي حصروراثت
خانم فرشته عرب نیاسر به شناسنامه شــماره ۲۹۶ به شرح دادخواست 
به کالسه ۱۵۱۵/۹۸ از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان علي محمد عرب نیاســر به شماره 
شناسنامه ۱۲۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- عزیزاله عرب نیاسر 
فرزند علي محمد ش ش ۴، ۲- فرشته عرب نیاسر ش ش ۲۹۶، ۳- پروین 
عرب نیاسر ش ش ۴، ۴- جواهر عرب نیاســر ش ش ۳ همگي فرزندان 
متوفي ۵- بشارت گل گیر نوش آبادي فرزند محمد ش ش ۳۸۴۲ همسر 
متوفي. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي / متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي 
صادر خواهد شد. قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه 

۷۲۷۱۷۲ :
آگهي حصروراثت

آقاي علي آقا شاه باال به شناسنامه شــماره ۵۴۶ به شرح دادخواست به 
کالســه ۱۵۱۴/۹۸ از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد شــاه باال به شماره شناسنامه 
۵۳۶ در تاریــخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- زهرا شــاه باال ش ش 
۶۶۶، ۲- مصطفي شــاه باال ش ش ۲۲، ۳- جواد شــاه باال ش ش ۵۶۰، 
۴- ماشااله شاه باال ش ش ۸۴۷، ۵- اصغر شاه باال ش ش ۱۰۲۲، ۶- اکرم 
شاه باال ش ش ۹، ۷- اعظم شاه باال ش ش ۵۴۱، ۸- مرتضي شاه باال ش 
ش ۳۱۱، ۹- سمیه شــاه باال ش ش ۵۲۲، ۱۰- معصومه شاه باال ش ش 
۵۴۹، ۱۱- علي آقا شاه باال ش ش ۵۴۶، ۱۲- مجتبي شاه باال ش ش ۹۹۳، 
۱۳- مهدي شــاه باال ش ش ۴۵۶ همگي فرزندان متوفي ۱۴- سلطان 
ابراهیم پور پاپکي ش ش ۹۷۵ فرزند رجبعلي همسر متوفي. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي / متوفیه نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه : ۷۲۷۹۹۶
آگهي حصروراثت

خانم فرشته عسگري درب جوقا به شناسنامه شماره ۱۲۵۰۰۹۷۰۹ به 
شرح دادخواست به کالسه ۱۵۱۷/۹۸ از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صدیقه سجادیان فیني 
به شماره شناســنامه ۹۵۲ در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- کریم 
عسکري فرزند خدابخش ش ش ۸۰۵، ۲- علي عسکري فرزند خدابخش 
ش ش ۴۶۷۹۲، ۳- حســین عســکري فرزند خدابخش ش ش ۵۲۱، 
۴- فرشته عسگري درب جوقا فرزند خدابخش ش ش ۱۲۵۰۰۹۰۷۰۹ 
همگي فرزندان متوفي ۵- خدابخش عســکري فرزنــد امراله ش ش ۲ 
همسر متوفي. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي / 

متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهي صادر خواهد شد. قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان 

شناسه : ۷۲۷۱۵۴
آگهي حصروراثت

آقاي حسن حاجي حســني علوي به شناسنامه شــماره ۴۸۴ به شرح 
دادخواست به کالسه ۱۵۱۳/۹۸ از این شــورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شکراله حاجي حسني 
علوي به شــماره شناســنامه ۲۲ در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- 
محمدرضا حاجي حسني علوي فرزند شکراله ش ش ۲، ۲- حسن حاجي 
حسني علوي ش ش ۴۸۴، ۳- زهره حاجي حسني علوي فرزند شکراله  
ش ش ۴۲۶۴۷، ۴- زهرا حاجي حســني علــوي ش ش ۱۹، ۵- طاهره 
حاجي حسني علوي ش ش ۳، ۶- حســین حاجي حسني علوي فرزند 
شــکراله  ش ش۳، ۷- مهدي حاجي حسني علوي فرزند شکراله ش ش 
۲۷، ۸- علیرضا حاجي حسني علوي ش ش ۳۴ همگي فرزندان متوفي 
۹- فاطمه ظهیري علوي ش ش ۲۰ فرزند مصطفي همسر متوفي، اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي / متوفیه نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 

شد. قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه : ۷۲۷۱۵۸
آگهي حصروراثت

آقاي مصطفي مقامي به شناســنامه شماره ۴۶ به شــرح دادخواست به 
کالسه ۱۵۱۲/۹۸ از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عباس مقامي به شماره شناسنامه ۱۶۵۳ 
در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- مصطفي مقامي فرزند عباس ش 
ش ۴۶، ۲- مســعود مقامي فرزند عباس ش ش ۴۶۳، ۳- شکوه مقامي 
فرزند عباس ش ش ۳۷۹۲۰ همگي فرزندان متوفي و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي / متوفیه نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه : ۷۲۷۱۶۱
آگهي حصروراثت

اقاي محمد فرات مقدم به شناسنامه شماره ۴۹۸۹۷ به شرح دادخواست 
به کالسه ۱۵۰۱/۹۸ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فاطمه مدیحي ارمکي به شماره شناسنامه 
۱۲۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- محمد فرات مقدم فرزند عباس 
ش ش ۴۹۸۹۷ همسر متوفي ۲- الهام فرات مقدم فرزند محمد ش ش 
۳۵۴۴، ۳- امیر فرات مقدم ش ش ۳۵۴۸ همگي فرزندان متوفي و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي / متوفیه نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي 

صادر خواهد شد. قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه 
۷۲۷۱۶۲ :

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه تخت کش مشــکاني به شناسنامه شــماره ۲۲۴۴ به شرح 
دادخواست به کالسه ۱۴۶۲ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتول عابدین زاده مشکاني به 
شماره شناسنامه ۵۹۶ در تاریخ ۹۷/۸/۳ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- فاطمه تخت کش 
مشــکاني فرزند علي ش ش ۲۲۴۴ فرزند متوفي و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي / متوفیه نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان شناسه : ۷۲۷۹۹۸
آگهي حصروراثت

خانم فاطمه چوپاني فرزند محمدابراهیم به شناسنامه شماره ۱۵ به شرح 
دادخواست به کالســه ۱۳۹۸/۶۵۹ از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا چوپاني فرزند 
اکبر به شماره شناسنامه ۹ در تاریخ ۹۷/۹/۱۴ اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- عصمت 
شــهریاري ش ش ۲۲ صادره از خوانســار مادر متوفي، اینــک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي / متوفیه نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس شوراي حل اختالف شعبه دوم شهري خوانسار شناسه : ۷۲۹۳۸۹

آگهي
شماره پرونده: ۷۴۸/۹۸ شــماره دادنامه: ۱۰۱۸/۹۸ در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه شوراي حل اختالف کاشــان به تصدي امضاء کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالســه .... تحت نظر قرار دارد. قاضي شورا از توجه 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 
اتخاذ تصمیم مي نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي خواهان علي 
روح اللهي فرزند حسن به طرفیت خوانده هادي احمدي حسن رودي به 
خواسته مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسي و 
خسارت تاخیر تادیه بابت یک فقره سفته به مشخصات ۸۴۸۶۴۸ با بررسي 
اوراق پرونده و ارائه مســتندات تقدیمي از ناحیه خواهان و عدم حضور 
خوانده دعوي علیرغم وصف ابالغ قانوني حضور بهم نرسانده و نظر به اینکه 
خوانده علیرغم حضور در جلسه رســیدگي دالیل و مدارکي که حکایت 
از ابرائ و ذمه نامبرده را نماید ارائه ننموده اند و توجها به نظریه مشورتي 
اعضا محترم شورا حل اختالف دعوي خواهان را وارد دانسته لذا به استناد 
مواد ۱۹۴-۱۹۷-۱۹۸-۵۰۲-۵۱۹-۵۲۲  از قانون آیین دادرسي مدني 
و مواد ۱۲۵۷-۱۳۰۱ از قانــون مدني و ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳ از قانون 
تجارت و خوانده فــوق را به پرداخت مبلــغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته و پراخت مبلغ ۱/۲۷۵/۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسي و 
پرداخت خسارت تاخیرتادیه از زمان مطالبه تاریخ تقویم دادخواست الي 

وصول بر مبناي نرخ تورم اعالمي از سوي بانک مرکزي در حق خواهان 
محکوم مي نماید. راي صادره غیابي بدوا ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهي در این شعبه و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف ۲۰ روز قابل 
تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي دادگستري کاشان مي باشد. قاضي 

شعبه ۱ حقوقي شوراي حل اختالف کاشان شناسه : ۷۲۸۰۰۴
آگهي

شماره پرونده: ۱۱۱۰/۹۷ شــماره دادنامه: ۸۳۵/۹۸ بتاریخ ۱۳۹۸/۸/۴ 
در وقت فوق العاده جلســه شــعبه ۱۳ شــوراي حل اختالف کاشان به 
تصدي امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت پرونده کالسه فوق تحت نظر 
قرار دارد. قاضي شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را 
اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مي نماید. راي قاضي شورا: 
در خصوص دعوي آقاي فضل قادر صافــي افغاني فرزند محمد عارف به 
طرفیت آقاي سید مرتضي اسفناج کار فرزند مصطفي به خواسته مطالبه 
وجه بــه میــزان ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موجب یک فقره چک به شــماره 
۵۵۹۱۴۶ مورخ ۹۷/۷/۵ عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسي 
و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدي بودن اسناد تجاري / اصل 
عدم توجه ایرادات در اسناد تجاري در صورت انتقال این اسناد از دارنده 
اولیه به شخص یا اشــخاص ثالث و اینکه خوانده دعوي علیرغم ابالغ در 
جلسه دادرســي حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده و دلیلي بر 
پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوي از انحاء قانوني ارائه ننموده و دعوي 
مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازي نیز مبري از 
انکار و تردید باقي مانده اند. فلذا بنا بــر مراتب فوق و با عنایت به گواهي 
عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بــودن خواهان در دعوي مطروحه و 
صدور آن از ناحیه خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول 
ماده ۱۳۰۱ قانون مدني و آثار حاکم بر امضاي ذیل ســند و درعین حال 
نظر به اینکه وجود / اصل سند تجاري فوق االشعار در ید خواهان داللت 
بر ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته 
و نظر به قاعده استصحاب دین و مواد ۹ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون شوراهاي 
حل اختالف مصوب سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۲۸۶-۱۲۸۴-۱۲۵۸-۱۲۵۷-

۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدني و مواد ۲۴۹-۲۸۶-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۴ تجارت 
و مواد ۱۹۴-۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ ق آ د م و ماده واحده 
قانون استفســاریه تبصره الحاقي ماده ۲ قانون اصــالح موادي از قانون 
صدور چک مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت 
قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلــغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ تومان بابت خسارات دادرسي هزینه 
هاي دادرسي و ورودي دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات 
به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه / وجه سند تجاري مستند 
دعوي از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر مبناي نرخ تورم اعالمي از سوي 
بانک مرکزي که حین االجرا محاســبه و تعیین میشود در حق خواهان 
محکوم مي نماید. راي صادره غیابي بدوا ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهي در این شعبه و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف ۲۰ روز قابل 
تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي دادگستري کاشان مي باشد. قاضي 

شعبه ۱۳ حقوقي شوراي حل اختالف کاشان شناسه : ۷۲۷۹۹۷



بازار مسکن
یکشنبه 22 دی 1398  | شمـاره 415

ISFAHAN
N E W S 03

ابوالقاسم رحیمی انارکی 
صبح دیروز در نشستی 
خبری اظهار داشت: این 
بانک در ۸ دهه فعالیت 
خــود ۱۰ میلیون واحد 
مسکونی را تأمین مالی 
ساخت یا خرید کرده که 
۹۰ درصــد آن در پس از انقــاب بوده و 
یک سوم خانوارهای شهری کشور را این 

بانک خانه دار کرده است.
وی افزود: از اول فروردین امســال تا ۱۴ 
دی ماه، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیات 
پرداخــت کرده ایم که نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل، یک درصد افزایش 
داشــت و ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
آن در بخش مسکن بود که چهار درصد 
نسبت به سال قبل کاهش داشتیم و علت 

آن، رکود بازار مسکن بوده است.
رحیمی انارکی ادامه داد: در مدت مذکور، 
۴۳۷ هزار واحد مســکونی از تسهیات 
بانک مسکن استفاده کرده اند که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش 

داشته است.
به گفتــه مدیرعامل بانک مســکن، در 
بخش تسهیات مشارکت مدنی، ۳,۱۰۰ 
میلیارد تومان تسهیات پرداخت شد که 
۵۴ درصد افزایش داشته و ۵۶ هزار واحد 
مسکونی با این تسهیات احداث شده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 

۵۲ درصدی داشته است.
وی یادآور شــد: در این مــدت ۵,۸۰۰ 

میلیارد تومان تســهیات خرید مسکن 
اعطا کردیم که نســبت به سال گذشته 
۳۴ درصــد کاهش داشــت و ۱۱۵ هزار 
واحد مسکونی با این تسهیات خریداری 
شد که نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد 

کاهش داشته است.
رحیمی انارکی درباره تســهیات جعاله 
مســکن گفت: از لحاظ ارزش ریالی، این 
تســهیات ۱۵ درصد افزایش داشت که 
۱۲۴ هزار واحد تسهیات جعاله دریافت 

کردند.
آخرین وضعیت صندوق پس انداز 

مسکن یکم
وی دربــاره آخرین وضعیــت صندوق 
پس انداز مسکن یکم گفت: متقاضیان از 
ابتدای سال جاری تا ۱۸ دی ماه ۱۴۰ هزار 
واحد معادل ۱۰ هزار و ۹۰ میلیارد تومان 
تسهیات صندوق مسکن یکم، گرفته که 
۶۰ هزار واحد مسکونی را زوجین معادل 

۶,۰۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده اند.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: ۶۴۲ هزار 
فقره سپرده صندوق یکم از ابتدای فعالیت 
این صندوق، افتتاح حساب شد که تاکنون 
۱۴۰ هزار فقره قرارداد خود را فسخ و مبلغ 
سپرده را دریافت کرده اند. ۱۱۰ هزار واحد 
نیز واجد شــرایط دریافت این تسهیات 
نبوده که از سایر تسهیات بانک مسکن 
استفاده کرده اند. در حال حاضر ۳۵۰ هزار 
فقره حساب فعال داریم و مجموع مانده 
حســاب صندوق پس انداز مسکن یکم 

۴,۵۶۰ میلیارد تومان است.
رحیمی انارکی در خصوص تســهیات 
مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن 
یکم گفت: در ۱۰ ماهه گذشته ۲۰ درصد 
از تعداد واحدهای مســکونی که از محل 
این صندوق تأمین مالی شده ، نسبت به 

۱۰ ماهه سال گذشته کاهش داشته اند.
آخرین وضعیت مسکن مهر

وی ســپس به تشــریح آخرین وضعیت 

تسهیات مســکن مهر پرداخت و گفت: 
دو میلیون و ۳۸۷ هزار واحد مسکن مهر 
از این بانک تســهیات دریافت کرده اند 
که یک میلیون و ۹۲۶ هزار واحد فروش 

اقساطی شده است.
مدیرعامل بانک مســکن بیان کرد: ۸۹ 
هزار واحد مســکونی نیز تسهیات خود 
را تســویه کرده اند اما ۳۷۳ هــزار واحد 
مســکونی هنوز پرداخت اقســاط آنها 
تعیین تکلیف نشده که ۳۲۸ هزار واحد 
آن شــهری و ۳۵ هزار واحد مسکن مهر 

روستایی است.
جزئیات جدید از وام مســکن ۲۴0 

میلیونی
رحیمی انارکی با اشاره به مصوبه شورای 
پول و اعتبار در سوم دی ماه امسال مبنی 
بر »افزایش تسهیات مســکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیات مسکن« 

اظهار داشــت: بر اســاس ایــن مصوبه، 
تسهیات خرید یا ساخت مسکن انفرادی 
در تهران از ۶۰ بــه ۱۰۰ میلیون تومان 
و زوجین از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان 

افزایش یافته است.
وی تأکیــد کــرد: ایــن تســهیات به 
واحدهایی که تا قدمت ۲۵ ســال دارند، 

پرداخت می شود.
به گفته مدیرعامل بانک مســکن، سقف 
تســهیات مســکن از محل اوراق برای 
واحدهای مســکونی ۲۵ تا ۳۰ ساله نیز 

افزایش داشته که به این شرح است:
در تهــران از ۴۵ بــه ۸۰ میلیــون برای 

متقاضیان انفرادی
متقاضیان زوجین از ۸۰ به ۱۶۰ میلیون 

تومان
مراکز استان ها و شــهرهای باالی ۲۰۰ 
هزار نفــر از ۴۰ به ۶۰ بــرای متقاضیان 

انفرادی و از ۷۰ بــه ۱۲۰ میلیون تومان 
برای متقاضیان زوجین

در سایر شهرها از ۳۵ به ۴۰ میلیون تومان 
برای متقاضیان انفــرادی و از ۵۰ به ۸۰ 
میلیون تومان بــرای متقاضیان زوجین 

افزایش داشته است.
تسهیالت جعاله

رحیمی انارکی گفت: در مصوبه مذکور در 
شورای پول و اعتبار، سقف وام جعاله نیز از 
محل اوراق حق تقدم از ۲۰ به ۴۰ میلیون 

تومان افزایش داشت.
تسهیالت مشارکت مدنی

وی یــادآور شــد: در بخش تســهیات 
مشارکت مدنی، به ازای هر واحد مسکونی 
تا ۳۰۰ میلیون تومان به سازنده از محل 
اوراق تســهیات مســکن، وام ساخت 

می دهیم.
تسهیات طرح ملی مسکن

این مقام مسئول بانکی با اشاره به اینکه 
بانک مذکور قرار اســت ۱۴۰ هزار واحد 
از ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مســکن را 
تأمین اعتبار کند، گفــت: تاکنون برای 
پرداخت تسهیات ســاخت به ۲۵ هزار 
واحد طرح ملی مســکن با ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( و ۵۰ هزار واحد 
با بنیاد مستضعفان تفاهمنامه داشته ایم. 
همچنین قرار است تفاهمنامه هایی نیز 
پس از تعیین ســهمیه شــرکت عمران 
شهرهای جدید و ســازمان ملی زمین و 

مسکن امضا کنیم.
رحیمی انارکی خاطرنشان کرد: در طرح 
ملی مسکن به ازای هر واحد، ۱۰۰ میلیون 
تومان تســهیات می دهیم و واحدهایی 
نیز که بنیاد مسکن احداث می کند، ۷۵ 
میلیون تومان تسهیات دریافت خواهند 

کرد.

۱۴۰هزارمتقاضیمسکنیکمآوردههایخودراخارجکردهاند
یک مقام مسئول خبر داد

مدیرعامل بانک عامل حوزه مســکن از خارج شدن ۱۴0 هزار 
فقره سپرده مســکن یکم از این صندوق خبر داد و گفت: در 
چهار سال گذشته تنها ۱۱0 هزار واحد مسکونی با صندوق یکم 

تأمین اعتبار شد.

قیمتمسکنملیدرهشتگردچنداست؟
با وجود آن که گفته می شود واحدهای طرح اقدام ملی مســکن در هشتگرد به قیمت تمام شــده عرضه خواهد شد، اما با توجه به 

هزینه های کنونی، قیمت ها بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان برآورد می شود؛ متراژ واحدها نیز به طور میانگین ۷۵ متر مربع خواهد بود.
 سهم شهر جدید هشــتگرد از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن ۲۱ هزار واحد اســت که عملیات اجرایی در بخش 
آماده سازی  زمین برای فاز اول ۱۰ هزار واحد آغاز شده است.آن طور که عضو هیات مدیره شرکت عمران هشتگرد به ایسنا خبر داده 
عمده ۲۱ هزار واحد در فازهای ۴ و ۷ قرار دارد. واحدها در چند تیپ و با قیمت تمام شــده متفاوت عرضه می شود تا اقشار مختلف 
توانمندی خرید را داشته باشــند.محمدعلی حاجی زاده هم چنین اظهار کرد: فعا منتظر نتیجه پایش نفرات ثبت نامی در سامانه 
هستیم. اقدامات اولیه جهت فراخوان و انتخاب پیمانکار برای آغاز عملیات اجرایی انجام شده است.عضو هیات مدیره شرکت عمران 
شهر جدید هشتگرد افزود: همان طور که بارها وزیر و معاونان وزیر راه و شهرسازی اعام کرده اند بهای واحدهای طرح اقدام ملی بر 
اساس قیمت زمین و ساخت خواهد بود اما تاش ما در هشتگرد این است که واحدها با کیفیت خوب ساخته شود و قیمت تمام شده 
به آن چه مهندس اسامی وزیر راه و شهرسازی اعام کردند نزدیک باشد.وی درباره متراژ واحدهای مسکن ملی در هشتگرد اظهار 
کرد: تخمین اولیه این اســت که متراژها بطور میانگین ۷۵ متر مربع طراحی شود. جزئیات دقیق  پس از تعیین تکلیف نفرات ثبت 

نامی عام وانتخاب پیمانکار نیز برابر شیوه نامه هایی که اباغ خواهد شد مشخص می شود.

شعببانکمسکناجازهدریافتضمانتبرایپرداختوامراندارند
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر این که شعب بانک به هیچ عنوان اجازه مطالبه ضمانت از متقاضیان دریافت وام را ندارند، گفت: مردم در 
صورت مشاهده موارد را به بانک مسکن گزارش کنند. ابوالقاســم رحیمی انارکی در نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چرا 
همچنان برخی شعب بانک مسکن برای پرداخت وام خرید مسکن از متقاضیان ضمانت های مختلفی را مطالبه می کنند، اظهار کرد: در ضوابط 
و مقررات بانک مسکن چنین چیزی نیست و بخشنامه ای در این خصوص نداریم.وی ادامه داد: البته ممکن است در بحث توانایی بازپرداخت، 
شعب به متقاضیان اطمینان نداشته باشند که وام گیرنده باید اثبات کند اقساط وام را پرداخت کند.وی با تاکید بر این که تکلیفی برای شعب 
جهت دریافت ضمانت نگذاشته ایم، افزود: اخیرا بخشنامه ای را به شعب اباغ و تاکید کرده ایم که اجازه طلب ضمانت از متقاضیان دریافت وام 
را ندارند.مدیرعامل بانک مسکن با اذعان به این که موارد معدودی از شعب این کار را انجام می دهند، گفت: چنانچه مشتریان و متقاضیان وام، 
موردی را در رابطه با مطالبه مشاهده کردند آنرا به بانک مسکن گزارش دهند که در اسرع وقت به آن رسیدگی می شود.رحیمی انارکی تاکید 
کرد: به هیچ عنوان نمی خواهیم فشار مضاعفی را به مردم وارد کنیم.وی همچنین از پیگیری بزرگ ترین پرونده های مالی بانک مسکن خبر 
داد و گفت: ما ۴ پرونده بزرگ مربوط به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ داریم که یکی از آنها سرمایه گذاری خارجی بوده است.وی در پاسخ به 
پرسش تسنیم در خصوص جزئیات این چهار پرونده و مبالغ مربوط به آنها افزود: یکی از این پرونده سرمایه گذاری و حدود ۱۰۹ میلیون دالر، 

یک پرونده مربوط به گروه عظام به مبلغ ۴۷۰ میلیون درهم و یکی از پرونده ها نیز ۲۸۰ میلیون درهم است.

شرکت موبا جهت تکمیل کادر فروش 
خود در استان اصفهان از افراد واجد 
شرایط زیر دعوت به همکاری می 

نماید.
مدیر فروش

خانم، آقا
شرایط توافقی

کارشناس فروش تلفنی  
خانم، آقا

حقوق و مزایا اداره کار
پورسانت عالی

کارشناس فروش تلفنی عرب زبان ) 
مسلط به زبان عربی و لهجه عالی(

خانم، آقا
حقوق و مزایا اداره کار

پورسانت عالی
آرایشگر حرفه ای

آقا
شرایط توافقی
اطالعات تماس

تلفن 03۱33۱۲3
موبایل 09۱۲303۲۱65

بر اساس این مصوبه، 
تسهیالت خرید 
یا ساخت مسکن 
انفرادی در تهران 

از 60 به ۱00 میلیون 
تومان و زوجین از ۱00 
به ۲00 میلیون تومان 

افزایش یافته است.

مهر

گزارش

ISFAHAN
N E W S

گزارش

سلطان محمدی گفت: به نظر می آید در 
ماه های آتی شاهد آرامش بیشتری در بازار مسکن از لحاظ تغییرات قیمتی باشیم. سردرگمی 
دو طیف فروشنده و خریدار در بازار مسکن در روزهای اخیر بسیار مشهود است. در این میان 
فروشندگان که قصد فروش دارند در میان اعداد و ارقام مطرح شده از زبان مشاوران و با استناد به 
آگهی های مشابه منتشر شده، نمی توانند به درستی ملک خود را قیمت گذاری کنند. در مقابل 
خریداران در هیاهوی قیمت های باال و پایین مبهوت هست.این سردرگمی در حالی به وجود 
آمده است که در آذر ماه بازار مسکن، به دنبال افزایش قیمت بنزین و فضای روانی حاکم رشد 

قابل توجهی را تجربه کرده بود.
 رکود بازار مسکن به دلیل سردگمی فروشندگان و خریداران

 با این حال بازار مســکن در هفته ای که گذشت، در شوک حمله تروریســتی و جنایتکارانه 
آمریکایی ها و شهادت سردار سرافراز اسام شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی هفته ای سراسر 
رکود را گذراند. روز شنبه اولین روز کاری هفته، عرضه کنندگان و متقاضیان مسکن در شوک 

شنیدن این خبر غافلگیرانه و ناگوار، حاضر نشدند برای معامله در بازار مسکن قدم بردارند.
این شوک به بازار مسکن محدود نشده است و پیشــتر بازار جهانی نفت و سهام اولین واکنش 
اقتصادی را نسبت به انتشار خبر ناگوار و تلخ شهادت شهدای مقاومت در روز جمعه در بغداد 
بروز دادند و بازار مسکن تنها بازاری نبود که تحت تأثیر این خبر قرار گرفت.از صبح روز شنبه 
بازار سرمایه کشورمان هم با تابلویی قرمز شروع به کار کرد، بر اساس نظر کارشناسان تنها عامل 
تأثیرگذار بر قرمز شدن تابلو بازار سهام در روز شنبه، خبر شهادت سردار سپهبد سلیمانی نبوده 
است و این بازار پیشتر هم پتانسیل ریزش شاخص را داشته است. همسو با افزایش بهای اونس 
جهانی، قیمت هر گرم طا و نرخ ارز هم در کشورمان روندی صعودی را تجربه کرد.بی اغراق در 
هفته ای که گذشت، تنها مراجعان به بنگاه های معامات ملکی افرادی بودند که از سر ناچاری 
برای جابه جایی باید دنبال منزل جایگزین می گشتند یا افرادی بودند که از سر کنجکاوی برای 
جویا شدن از قیمت اماک در آژانس های مسکن، حاضرمی شدند. گروه اول که با هدف انعقاد 
قرارداد و تمدید مجدد قرارداد، چاره ای نداشــتند جز آنکه در بازار شوک زده قرارداد جدیدی 
را امضا کنند یا قرارداد پیشین خود را تمدید کنند.حال آنکه پیش از اتفاقات تلخ اخیر و شروع 
تنش های منطقه ای در چند روز اخیر علی رغم رشد آذر ماه، بازار مسکن در رکود به سر می برد. 
با این حال صاحبان ســرمایه  های کان همچنان بازار مســکن را به  عنوان بازاری کم ریسک 
برای ســرمایه گذاری در نظر می گیرند. بازاری که در کوتاه مدت می تواند ســرمایه صاحبان 
سرمایه را حفظ کند و با گذشت زمان همسو با میزان تورم، رشد کند.با این حال در طرف دیگر 
عرضه کنندگانی قرار دارند که سودای سود بیشتر را در سر می پرورانند. این گروه در تاش هستند 
تا در شرایط رکود بازار هم، هرطور که شده است، ملک خود را به متقاضی با باالترین پیشنهاد 
بفروشند چرا که آنان چشم به راه سود بیشتر هستند، در مقابل هم تقاضاکنندگانی هستند که 

از کاهش سرمایه و از دست رفتن ارزش پول خود نگران هستند.
مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن در خصوص فراز و نشیب بازار مسکن در هفته ای که 
گذشت در گفت وگو با خبرنگار مسکن  گفت: بازار مسکن بازاری است که ماهیتا بسیار سخت 

و کند حرکت می کند و به صورت هفتگی امکان تجزیه و تحلیل اقتصادی آن وجود دارد و حتی 
تغییرات ماهانه آن هم قابل اعتماد نیست.این کارشناس در خصوص روند کلی بازار مسکن اظهار 
کرد: در بازار مسکن برای آنکه بتوانیم جمع بندی از روند کلی مسکن داشته باشیم حداقل باید 

دوره ای سه ماهه را مدنظر قرار بدهیم.
ریسک باال، بسیاری را به سمت مسکن هدایت کرد

 او در ادامه افزود: بعد از یک دوره کاهش نسبی قیمت ها که از ابتدای تابستان تا ماه آبان داشتیم 
در ماه آذر شاهد افزایش نسبتا سنگین قیمت مســکن بودیم که تحت تأثیر فضای روانی که 
در جامعه برای افزایش دالر ایجاد شــد و به خصوص افزایش انتظارات تورمی و مبهم شــدن 
چشم اندازهای آینده و باال رفتن ریسک، بسیاری را به این نتیجه رســاند که دوباره وارد بازار 

مسکن شوند.
این کارشناس در خصوص چشم انداز پیش روی بازار مسکن در ماه های آتی بیان کرد: بعید به نظر 
می رسد این روند دیرپا باشد. به نظر می آید در ماه های آتی شاهد آرامش بیشتری در بازار مسکن 
از لحاظ تغییرات قیمتی باشیم. سلطان محمدی در ادامه آمار مربوط به ماه گذشته را اینگونه بیان 
کرد: در ماه گذشته )آذر(  نسبت به آبان ماه ۸.۵ درصد افزایش قیمت ها را داشتیم. حدود ۱۳۵ 
درصد افزایش حجم معامات، که در مجموع افزایش قیمت های ماه آذر نسبت به سال گذشته 
حدود ۴۱.۶ درصد در شهر تهران رســید. تغییر روند بعد از یک دوره پنج ماه کاهشی، جهش 
نسبتا قابل توجهی را نشان داد.این کارشناس مسکن در پایان گفت: هنوز نمی توانیم جمع بندی 
داشته باشیم که روند تغییر کرده است. این که در ماه های آینده چه خواهد شد مقدار زیادی  به 
سیاست های در پیش گرفته شده توسط دولت برای کنترل نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی، 
بستگی دارد. اگر تورم باال در مملکت داشته باشیم، همچنان قیمت مسکن هم مثل بقیه کاالها 
و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد ولی اگر تورم کنترل شود، بازار مسکن هم  به طور نسبی توان 

زیادی برای افزایش سنگین قیمت ها ندارند.

واکنش بازار مسکن به تحوالت و تنش های اخیر بازار های مالی
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مبارکه

توصیهکارشناسانبرایساماندهی
بازاراجارهمسکن

تعداد معامات در بازار اجاره مسکن در حالی هم اکنون به 
سطح حداقلی رسیده اســت که صاحبنظران بازار مسکن 
یک توصیه خطاب به سیاست گذار مسکن برای ساماندهی 

این بازار مطرح می کنند.
 در حالیکه هم اکنــون تحت تاثیر قــرار گرفتن در فصل 
زمستان و کاهش محسوس حجم تقاضا برای اجاره مسکن 
و جابه جایی مســتاجران در واحدهای استیجاری تعداد 
معامات اجاره مســکن به ســطح حداقلی رسیده است، 
کارشناســان و صاحبنظران معتقدند دولت از هم اکنون 

باید نسخه کاربردی برای تنظیم بازار اجاره به منظور نهایی 
شدن و رسیدن به مرحله اجرا از ابتدای سال بعد را تهیه و 

تصویب کند.
این کارشناسان با اشاره به تجربه ناموفق طرح های پیشین 
مطرح شده در خصوص ساماندهی بازار اجاره می گویند: 
سیاست گذار حوزه مسکن در صورتی که قصد ساماندهی 
بازار اجاره و جلوگیری از حباب و جهش قیمت در نرخ اجاره 
را دارد الزم است قبل از شروع فصل اوج جابه جایی ها در 
این بازار و قبل از ایجاد التهاب نسبت به تدوین و تصویب 

نسخه های کارشناسی در این باره اقدام کند.
فصل اوج جابه جایی ها در بازار اجاره مســکن معموال از 
ابتدای خردادماه آغاز شده و تا انتهای شهریور ماه هر سال 

ادامه دارد. طی سال های اخیر سیاست گذار بخش مسکن 
در مواردی از ارائه طرح هایی به منظور بررســی و تصویب 
برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در فصول اوج جابه جایی 
ها در این بازار خبر داد اما از آنجــا که تمام این طرح ها به 
صورت مقطعی و تنها در آستانه یا میانه فصل جابه جایی ها 
مطرح می شد در نهایت نه تنها اجرای آن به فصل اوج جابه 
جایی ها نمی رسید بلکه با اتمام تابستان و کاهش تقاضا در 
این بازار، عما همه طرح های مطرح در این زمینه به دست 

فراموشی سپرده می شد.
با این حال کارشناسان معتقدند الزم است دولت و سیاست 
گذار بخش مسکن از فرصت موجود در مقطع زمانی حاضر 
تا شــروع فصل جابه جایی ها در بازار اجاره استفاده کند و 

طرح ها و سیاســت های عملی وکاربردی در این زمینه را 
طراحی، تصویب و اجرایی کند.به گفته آن ها در صورتی که 
از هم اکنون استارت تهیه و تصویب این طرح ها زده شود 
می توان امیدوار بود که بازار اجاره مسکن در فصل اوج جابه 

جایی ها در سال آینده با التهاب کمتری همراه شود.
»تهیه و تصویب ساز و کار پرداخت تسهیات ودیعه اجاره 
مسکن« یکی از راهکارهایی است که کارشناسان به منظور 
حمایت و افزایش بنیه مالی مستاجران پیشنهاد می کنند. 
در قالب این روش که از سال گذشته نیز از سوی برخی از 
مسووالن حوزه تامین مالی مسکن مطرح شد می توان با راه 
اندازی صندوق های پس انداز ویژه، سازوکاری فراهم کرد 
که مســتاجران از امکان دریافت تسهیات ودیعه مسکن 

برخوردار شوند.
کارشناسان هر نوع اقدام قهری و دستوری برای ساماندهی 
بازار اجاره را اقدامی شکســت خورده و ناموفق می دانند و 
معتقدند می توان از طریق تقویت بنیه مالی مســتاجران 
به واســطه نظام تامین مالی مخصوص بــه خود، تا حدی 
زیادی فشارهای موجود بر این گروه از متقاضیان مسکن 

را کاهش داد.
اختصاص بخشی از برنامه های ساخت مسکن از سوی دولت 
به ساخت مسکن استیجاری و همکاری شهرداری ها در این 
زمینه به منظور راه اندازی بــازار اجاره داری حرفه ای نیز 
بخش دیگری از توصیه های کارشناسان برای ساماندهی 

بازار اجاره محسوب می شود.

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازارکـار

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر 
خود در استان اصفهان از افراد واجد 
شرایط زیر دعوت به همکاری می 

نماید.
برنامه نویس

جنسیت: آقا، خانم
نوع همکاری: تمام وقت

SQL Server مسلط به بانک اطالعاتی
C# مسلط به زبان برنامه نویسی
حقوق با توجه به میزان توانایی

بیمه
اطالعات تماس

تلفن 03۱3۲373۴۴7
تلفن 03۱3۲373۴۴8



SudokuNO 401   Solution: NO 400

 National Iranian South 
Oil Company (NISOC) has 
localized the technology 
of producing drilling bits 
without the need to rely 
on reverse engineering, 
said NISOC CEO, Ahmad 
Mohammadi.
He said that NISOC, by 
engaging and sharing 
technical knowledge with 
the country's universities, 
had localized manufacturing 
of drilling bits by relying on 
the scientific ability of local 

experts, Shana reported on 
Friday.
During a visit to Jahad 
Daneshgahi workshop in 
Ahvaz, southwestern Iran, 
Mohammadi said that 
drilling bits were among the 
highly demanded items in 
the petroleum industry and 
upstream projects, adding 
previously the items were 
procured from certain 
foreign suppliers but they 
are now being supplied 
domestically.

With Over 1.3m 
Tons, KSC 
Ranks 1st in Steel 
Exports
Iran’s heavyweight 
steelmakers exported 
5.2 million tons during 
the nine months under 
review to register a year-
on-year growth of 19%
With a total of 1.37 
million tons of exports 
during the first nine 
months of the current 
Iranian year (March 
21-Dec. 21, 2019) and 
108,127 tons in the ninth 
month (Nov. 22-Dec 
21), Khouzestan Steel 
Company was Iran's 
biggest exporter.
The mill experienced a 
year-on-year decline of 
17% in exports during 
the nine months to Dec. 
21 and a 22% drop in 
the ninth month under 
review, latest data 
released by the Iranian 
Mines and Mining 
Industries Development 
and Renovation 
Organization show.
The steelmaker, located 
in the southwestern 
Khuzestan Province, 
exports to over a dozen 
countries.

Iranian Farmers 
Benefitting From 
Indigenized 
Drone Technology
An agricultural drone 
is an unmanned aerial 
vehicle applied to 
farming in order to 
help increase crop 
production, monitor 
crop growth and help 
cut down on the use of 
pesticides and water 
consumption
Aprivate knowledge-
based company has 
indigenized drones that 
assist farmers in a variety 
of ways, Energy Today 
website reported.
Sabokbal Helia Aseman 
Company designs 
and manufactures 
agricultural drones 
that are being used in 
farms in the country, 
the managing director 
Mohsen Siadatnejad 
said.Buying drones from 
other countries is costly; 
this is while domestic 
knowledge-based firms 
manufacture the small 
aircraft at lower costs, he 
added.
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NISOC obtains know-how to 
produce drilling bits

The report cited 
statistics provided by 
Iran’s customs office 
as saying that total 
steel exports from Iran 
between March 20 and 
November 21 last year 
had reached 7.8 million 

tons, an increase of 23.5 percent 
compared to the similar period in 
2018.The report said the average 
income gained for each ton of 
various steel products exported 
to other countries was $385.
That comes as Iran exported 
nearly 9.5 million tons of steel 
products in both 2017 and 2018. 
Authorities hope they could 
exceed the 10-million export 
target in 2020.
Iran’s current steel output 
capacity is around 36 million 
tons a year while actual 
production has neared around 
24 million tons, according to 
government estimates and 
international reports.
The country is currently 10th 
on the list of leading global steel 
manufacturers and plans are 
in place to improve the rank 

by 2025 when output capacity 
is expected to significantly 
increase to nearly 50 million 
tons a year.The World Steel 
Association said in a report 
in December that Iran had 
outperformed other steel 
producers in the world in terms 
of growth of the industry in 2019, 
saying production until the end 
of November had increased 
by 5.3 percent, nearly double 

the global rate of growth in the 
sector.The increased output and 
capacity in Iran’s steel sector 
comes despite a series of tough 
sanctions imposed by the United 
States which seek to hamper the 
country’s lucrative metals trade.
The bans enacted in May this 
year have largely failed to halt 
exports of various metals from 
Iran as traders normally ship 
cargoes via third countries.

US imposes new sanctions 
on Iran metal sector
The Trump administration imposed new 
sanctions on Iran on Friday, including penalties 
on the Islamic Republic’s metals and some senior 
government officials.
Following Tehran’s retaliation for the 
assassination of Iranian Lieutenant General 
Qasem Soleimani, US Secretary of State Mike 
Pompeo and Treasury Secretary Steven Mnuchin 
announced the new measures at a press 
conference at the White House on Friday.
The sanctions were initially promised by Trump 
on Wednesday after Iran launched more than a 
dozen missiles on two airbases in Iraq housing 
US troops.
The new sanctions targeted the Iranian 
construction, manufacturing, textiles, mining, 
aluminum, copper, iron and steel industries, 
Mnuchin said.
Washington also imposed bans on eight senior 
Iranian officials, saying they were involved in 
the missile strike on the bases housing American 
troops.
“We are announcing additional sanctions on the 
Iranian regime as a result of the attack on US and 
allied troops,” Mnuchin said. “Today’s sanctions 
are part of our commitment to stop the Iranian 
regime’s global terrorist activities.”
“I think we have 100 percent confidence and 
we are consistent in our view that the economic 
sanctions are working,” he said. “That if we didn’t 
have these sanctions in place, literally Iran would 
have tens of billions of dollars. They would be 
using that for terrorist activities throughout 
the region and to enable them to do more bad 
things.”

 Iran-Iraq Economic Ties 
Won't Be Affected by US 
Tensions
Iran’s exports to Iraq stood at $6.3 billion in 
the nine months to Dec. 21, Hamid Hosseini, 
the secretary-general of Iran-Iraq Chamber of 
Commerce, said.
“In the two months ending Nov. 21, Iran’s exports 
to Iraq declined by $1 billion whereas in the last 
fiscal month (Nov. 22-Dec. 21), exports to Iraq 
increased by $600 million,” he added. 
Noting that tensions with the US won’t have a 
negative impact on Iran-Iraq economic ties, 
Hosseini said Iranians and the Iraqis possess 
many commonalities and their economic 
exchanges would increase even more than 
the current volume, if the US or its allies try to 
disrupt the situation. 

Iran's CB to Help Lift 
Stock Market
Following sharp falls in the Tehran stock 
markets throughout last week, a senior bank 
official spoke about a plan to help support 
the market by granting loans to investors for 
purchasing shares.Central Bank of Iran's deputy 
for supervisory affairs, Farhad Hanifi, made the 
statement Friday on the sidelines of a meeting 
of the High Council of Securities and Exchange, 
headed by the Minister of Economy Farhad 
Dejpasand. The session was held to prop up the 
bourse when the market reopens Saturday after 
the Iranian weekend. 
It has been decided to offer loans to customers 
for investment in the stock market, Hanifi said, 
adding that applicants would soon receive the 
financial assistance, Securities and Exchange 
News Agency reported. 

Iran’s exports of various steel products increased by 
nearly a quarter in the eight-month period ending in late 
November 2019, according to a report.

Iran’s Steel Exports Increase despite 
Sanctions

news

Iran’s current 
steel output 
capacity is around 
36 million tons a 
year while actual 
production has 
neared around 
24 million tons, 
according to 
government 
estimates and 
international 
reports.
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Iran Air Increases 
Domestic Flights

Iran’s flag carrier Iran Air has increased 
the number of flights between Shiraz, 
the capital of Fars Province, and 
Mashhad, the capital of Khorasan 
Razavi Province.
Iran Air had started operating 
Mashhad-Shiraz flights (and back) on 

Jan. 2 with weekly flights scheduled for 
Thursdays.
As planned, the flight leaves Mashhad 
International Airport on Thursdays 
at 4:55 p.m. local time to Shiraz 
International Airport using McDonnell 
Douglas aircrafts. The return flights 
on this day leaves Shiraz at 7:20 p.m. 
and lands in Mashhad at 8:55 p.m. local 
time.
Now the flag carrier has added more 
weekly flights between the two cities 
on Sundays, the Ministry of Roads and 
Urban Development's news service 
reported.
Accordingly, Iran Air operated a flight 
leaving Shiraz International Airport 
at 11:55 a.m. local time to Mashhad 
International Airport on Sunday, 
January 5.
As scheduled, Shiraz-Mashhad’s 
Sunday flights will be operated weekly 

using Airbus aircraft that departs from 
Shiraz at 11:55 a.m. to Mashhad; and 
the return flight, on Sundays, will land 
at Shiraz International Airport at 2:25 
p.m. from Mashhad.
Another flight from Tehran to 
Gachsaran County in Kohgilouyeh-
Boyerahmad Province (and back) has 
been scheduled for Fridays each week 
by Iran Air, starting from Jan. 10.
The flight leaves Mehrabad 
International Airport at 8 a.m. local 
time and lands at Gachsaran Airport at 
9:55 a.m. local time. 
The return flight will leave Gachsaran 
at 10:30 a.m. and arrives in Tehran at 
12:25 p.m. local time using ATR 72–600 
aircrafts.
Iran Air currently operates flights from 
Shiraz International Airport to Tehran, 
Bandar Abbas, Isfahan, Ahvaz, Lamerd, 
Kuwait City and Doha.



US Dismisses Iraq 
Call to Work on Troop 
Withdrawal Plan
 Iraq’s caretaker prime minister urged Washington 
to work out a road map for an American troop 
withdrawal, but the US State Department rejected 
the request, saying the two sides should instead 
talk about how to “recommit” to their partnership.
In a phone call Thursday night, Adel Abdul-Mahdi 
told US Secretary of State Mike Pompeo that 
recent US actions were unacceptable breaches of 
Iraqi sovereignty and a violation of their security 
agreements, his office said, according to AP.
He urged Pompeo to “send delegates to Iraq 
to prepare a mechanism” to carry out the Iraqi 
Parliament’s resolution on withdrawing foreign 
troops, according to the statement.
“The prime minister said American forces had 
entered Iraq and drones are flying in its airspace 
without permission from Iraqi authorities, and 
this was a violation of the bilateral agreements,” the 
statement added.
Abdul-Mahdi signaled he was standing by the push 
for US forces to leave despite signs of de-escalation 
by Tehran and Washington after Iran retaliated for 
its top commander General Qassem Soleimani’s 
assassination by the US.
The US State Department dismissed Abdul-Mahdi’s 
call, claiming US troops are crucial for the fight 
against Daesh and it would not discuss removing 
them.Pompeo indicated Friday the troops would 
remain, adding that the US would continue its 
mission to help train Iraqi security forces and 
counter the terror group.
In an editorial of the terror group’s weekly 
propaganda al-Naba publication on Thursday, 
Daesh praised the assassination of Gen. Soleimani 
and Abu Mahdi al-Muhandis, the deputy 
commander of Iraq's Popular Mobilization Units 
(PMU), saying they “died” at the hands of its “allies” 
- a clear reference to the US.
Many believe that Washington created the Daesh 
terrorist group and helped it rise and commence 
its reign of terror and destruction in Syria and Iraq 
in 2014.
On January 3, 2016, Donald Trump, then a US 
presidential candidate, said during a campaign stop 
in Biloxi, Mississippi, that Democratic presidential 
candidate “Hillary Clinton created” the Daesh 
Takfiri group “with (then president Barack) 
Obama”, stressing that “they created” the terror 
group.
Later, on August 10 of the same year, Trump 
reiterated what he had said several months ago, 
stressing that Obama was “the founder” of Daesh, 
whose co-founder “would be ‘Crooked’ Hillary 
Clinton.”
Furthermore, there are multiple reports of 
American aircraft airlifting Daesh commanders 
from various parts of Syria to safe places.

Leader orders to investigate "possible 
negligence" about air disaster

The Commander-
in-Chief of the 
Armed Forces 
forwarded the 
directive to General 
Chief of Staff of the 
Armed Forces.

Sympathizing with the 
bereaved families of the 
air disaster, Ayatollah 
Khamenei said that he got to 
know that investigation by 
General Staff of the Armed 
Forces indicated that there 
was human error in the 
plane crash, adding that 
he felt the sorrow heavier 
than before about the air 

disaster.  
Praying to God to bestow 
patience upon the bereaved 
families, he emphasized 
that the General Staff 
of the Armed Forces 
should fully pursue the 
probable negligence 
and wrongdoing.He also 
ordered relevant officials 
to take the necessary 

measures to prevent 
repetition of such incidents.
After the US increased 
tension in the Middle East 
by assassinating Iran's 
Lieutenant-General Qasem 
Soeimani, the country made 
a reaction and hit US air 
base in Iraq with missiles.
Iran's military had been 
put on alert to counter 

any US adventurism. But 
accidently, a Ukrainian 
Boeing 373 was shot shown 
near Tehran minutes after 
takeoff.Iranian officials 
have admitted that human 
error was responsible for 
downing the passenger 
plane and expressed regret 
and apologized for the 
tragedy.   

Supreme Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei on 
Saturday ordered to investigate probable 
negligence or wrongdoing in the air 
disaster, requiring the General Chief of 
Staff of the Armed Forces to take necessary 
measures such wrongdoing not to be 
repeated.
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 Judiciary chief orders to speed 
up addressing tragic Ukrainian 
plane incident
 Iran’s Judiciary chief ordered the Judiciary Organization of 
the Armed Forces to accelerate the process of addressing 
the human error that led to the tragic downing of the 
Ukrainian airliner on Wednesday.
Ebrahim Raeisi pointed to Saturday’s statement of the 
Iranian Armed Forces on the incident, offering condolences 
to the family of victims.
He ordered “The Judiciary Organization of the Armed 

Forces to collect related documents from the General 
Staff of the Armed Forces, the Islamic Revolution Guard 
Corps, and Civil Aviation Organization of Iran and demand 
explanation from related informed authorities to identify 
the culprits of this unfortunate incident as soon as 
possible.”
In a statement issued on Saturday, the General Staff of 
the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran said that 
the cause of the Ukrainian passenger plane crash near 
Tehran has been “human error” in an air defense base, 
which happened amid missile strikes against US military 
base and considering the possibility of a military action in 
the accident.All 176 people on the Ukraine International 

Airlines (UIA) flight died 
in the crash this week 
just after take-off from 
Tehran on a flight to 
Kiev.
The General Staff of 
the Armed Forces 
said those responsible 
for shooting down 
the passenger jet 
would "immediately" be 
brought before military j 
ustice.

After the US 
increased tension 
in the Middle East 
by assassinating 
Iran's 
Lieutenant-
General Qasem 
Soeimani, the 
country made a 
reaction and hit 
US air base in Iraq 
with missiles.
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Iran’s Prosecutor General 
Orders Rapid Probe into 
Downing of Airliner
 Iran’s Prosecutor General Mohammad Jafar Montazeri 
instructed the military prosecutor of Tehran Province to rapidly 
investigate the shooting down of a Ukrainian airliner near the 
capital.In a letter to Gholam Abbas Torki on Saturday, Montazeri 
pointed to an earlier statement of the General Staff of the 
Iranian Armed Forces about the human error behind “the tragic 
incident” and offered his deep condolences to the bereaved 
families of the victims.He further urged Torki to proceed 
promptly and carefully with investigations aimed at identifying 
all the causes and those behind the accident and report the 
results.It came after the General Staff of the Iranian Armed 
Forces announced that the country’s air defense unintentionally 
shot down the Ukrainian passenger plane on January 8 amid the 
highest level of readiness because of a possible military attack 

by the US.In a statement on Saturday, the General Staff of the 
Iranian Armed Forces said the incident took place following 
Iranian missile strikes on a military base of the criminal US 
regime in Iraq and amid a possible threat of hostile military 
actions.“Following the threats from the president and the 
military commanders of the criminal US that a large number of 
targets on the Islamic Republic of Iran’s soil would be hit in case 
of a retaliatory operation, and considering an unprecedented 
increase in the aerial movements over the region, the Islamic 
Republic of Iran’s Armed Forces were on the highest level of 
readiness in order to respond to possible threats,” the statement 
read.It also said that military flights by the terrorist American 
forces had increased around Iran after the missile attack and 
there were reports that hostile aircraft posing threats to Iranian 
strategic centers had been tracked on radar screens, making the 
Iranian Air Defense more sensitive.The statement added that the 
Ukrainian passenger plane had been approaching a sensitive 
military site of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) in a 
latitude and with a form similar to those of a hostile object, and 

t h a t 
a "human error" caused the 

jetliner to be hit unintentionally, leading to the martyrdom of 
the passengers.It also offered an apology for the human error 
and expressed sympathy with the bereaved families of the 
victims, giving an assurance that “fundamental reforms” in the 
operational processes of the Armed Forces would prevent a 
recurrence of such errors.

News

Iranian 
parliament to 
review plane 
crash in open 
session
Iranian parliament 
will review the 
recent airplane 
crash near Tehran 
in an open session 
on Sunday, 
parl iamentarian 
Tayyebeh Siavashi 
said.
Siavashi tweeted 
on Saturday that 
after General Staff of 
Iran’s Armed Forces 
announced that the 
Ukrainian plane 
was targeted by a 
defensive missile 
strike due to human 
error, now Majlis has 
decided to discuss 
the issue in an open 
session tomorrow.
S e n i o r 
parl iamentarian 
M o h a m m a d 
Reza Aref, too, 
called on the 
officials to answer 
the questions 
disturbing the 
public opinion 
because of the 
news on the plane’s 
downing, asking 
for the expelling of 
those involved in 
the tragedy.A plane 
belonging to the 
Ukrainian airlines 
crashed near Tehran 
minutes after take-
off from Imam 
Khomeini Airport 
after its engine 
caught fire, killing 
all 176 people on 
board.The General 
Staff of the Iranian 
Armed Forces 
in a statement 
on Saturday 
morning offered 
explanations for the 
crash of the plane.
The statement 
assured that the 
repetition of such 
errors will be 
impossible as the 
body will follow 
f u n d a m e n t a l 
reforms in 
the process of 
operations and refer 
those responsible 
for the tragedy to 
the Judiciary.The 
General Staff of 
the Iranian Armed 
Forces extended its 
condolences to the 
bereaved families 
of the victims of 
the incident as well 
as those foreign 
nationals aboard the 
flight. It also offered 
its apology for the 
human error which 
caused the crash.
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Zarif blames ‘US 
adventurism’ over 
tragic plane incident, 
offers apologies
  Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif expressed apologies and condolences 
to all who have been affected by the tragic 
Ukrainian plane crash in Tehran, saying that US 
adventurism has led to this disaster.

“A sad day. Preliminary conclusions of internal 
investigation by Armed Forces: Human error 
at time of crisis caused by US adventurism led 
to disaster,” Zarif tweeted on Saturday.“Our 
profound regrets, apologies and condolences 
to our people, to the families of all victims, 
and to other affected nations,” he added.In a 
statement issued on Saturday, the General Staff 
of the Armed Forces of the Islamic Republic 
of Iran said that the cause of the Ukrainian 
passenger plane crash near Tehran has been 

“human error” in an air defense base, which 
happened amid missile strikes against US 
military base and considering the possibility of 
a military action in the accidentAll 176 people 
on the Ukraine International Airlines (UIA) 
flight died in the crash this week just after 
take-off from Tehran on a flight to Kiev.The 
General Staff of the Armed Forces said those 
responsible for shooting down the passenger 
jet would "immediately" be brought before 
military justice.

Those responsible for 
unforgivable mistake 
to be prosecuted: 
Rouhani
Iranian President Hassan Rouhani says 
those responsible for the unforgivable 
mistake that brought down a Ukrainian 
plane near Tehran will be identified and 
prosecuted. In a statement released on 
Saturday, Rouhani said, "The Islamic 
Republic of Iran deeply regrets this 
disastrous mistake... My thoughts and 
prayers go to all the mourning families. I offer 
my sincerest condolences."The president 
stressed that “the terrible catastrophe 

should be thoroughly investigated, and those 
responsible for this unforgivable mistake 
will definitely be identified and prosecuted.”
In a statement issued on Saturday, the 
General Staff of the Armed Forces of the 
Islamic Republic of Iran said that the cause 
of the Ukrainian passenger plane crash 
near Tehran has been “human error” in an 
air defense base, which happened amid 
missile strikes against US military base and 
considering the possibility of a military 
action in the accidentAll 176 people on 
the Ukraine International Airlines (UIA) 
flight died in the crash this week just after 
take-off from Tehran on a flight to Kiev.
The general staff of the armed forces said 
those responsible for shooting down the 

passenger jet would "immediately" be 
brought before military justice.It assured 
that "by pursuing fundamental reforms in 
operational processes at the armed forces' 
level, we will make it impossible to repeat 
such errors."



Iran envoy apologizes for incorrect statements over 
Ukrainian plane crash
Iranian Ambassador to the United Kingdom Hamid Baeidinejad in a message on 
Saturday apologized for his wrong and incorrect statements about Ukrainian plane 
crash.In his twitter account, Baeidinejad showed reaction to yesterday’s remarks over 
plane crash belonging to Ukrainian International Airlines and wrote, “in my statement 
yesterday to the UK media, I conveyed the official findings of responsible authorities in 
my country that missile could not be fired and hit the Ukrainian plane at that period of time.”
"I apologize and regret for conveying such wrong findings," he added. “We should be very careful 
not to jump to any judgement and let the experts see and in fact verify first the black box which is the most important 
element to help us to have the full story and the voice recorder,” he noted.

Commander of the 
Islamic Revolution 
Guards Corps Aerospace 
Force Brigadier General 
Amir Ali Hajizadeh 
said a Ukrainian 
passenger plane that 
was unintentionally 
shot down by the IRGC 
air defense near Tehran 
on January 8 had been 
mistaken for a hostile 
cruise missile.
Speaking at a press 
conference here on 
Saturday, Brigadier 
General Hajizadeh gave 
some details about the 
unintentional shooting 
down of the Ukraine 
International Airlines 
Boeing 737 plane near 
Tehran’s Imam Khomeini 
International Airport that 
killed all 179 people on 
board.
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In the early hours of January 3, a US drone 
strike assassinated Gen. Soleimani, the 
commander of the Quds Force of the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC), and Abu 
Mahdi al-Muhandis, the deputy chief of the 
Iraqi pro-government Popular Mobilization 
Units (PMU), near Baghdad International 
Airport.
Four other Iranians and four more Iraqis in 
their company were also martyred.
The Pentagon said in a statement that Trump 
directly ordered the US military to assassinate 
the top Iranian commander.
The assassination prompted Iran to take 
revenge by pouring more than a dozen ballistic 
missiles on two military bases housing US 
troops in Iraq early on Wednesday. Both 
commanders were admired by Muslim nations 
for eliminating the US-sponsored Daesh 
terrorists in the region. General Soleimani, 
in particular, was an international figure who 
played a leading role in promoting peace and 
security in the region, particularly in Iraq 
and Syria.In an editorial of the terror group’s 
weekly propaganda al-Naba publication on 
Thursday, Daesh praised the assassination 
of Gen. Soleimani and al-Muhandis, saying 
they “died” at the hands of its “allies” - a clear 
reference to the US, Press TV reported.
Many believe that Washington created the 
Daesh terrorist group and helped it rise and 
commence its reign of terror and destruction 
in Syria and Iraq in 2014.
On January 3, 2016, Trump, then a US 
presidential candidate, said during a campaign 
stop in Biloxi, Mississippi, that Democratic 

presidential candidate “Hillary Clinton 
created” the Daesh Takfiri group “with (then 
president Barack) Obama”, stressing that “they 
created” the terror group.
Later, on August 10 of the same year, Trump 
reiterated what he had said several months 
ago, stressing that Obama was “the founder” of 
Daesh, whose co-founder “would be ‘Crooked’ 
Hillary Clinton.”
Furthermore, there are multiple reports 
of American aircraft airlifting Daesh 
commanders from various parts of Syria to 
safe places.
In November 2017, Russia’s RIA Novosti news 
agency cited several eyewitnesses as saying 
that US aircraft had recently picked up Daesh 
commanders from the town of Mayadin, which 
was later liberated.
A month earlier, reports from a group affiliated 
with the Syrian opposition also alleged that 
the US military had several times airlifted 
Daesh Takfiri terrorists amid the Syrian army’s 
advances on Deir ez-Zor province.
The US has long been accused of colluding with 
Daesh to provide safe passage and logistical 
support to its members in conflict zones.
The Syrian army troops, backed by Russian 
airstrikes, managed to remove Daesh from all 
of its urban strongholds in the country. In Iraq, 
the PMU forces, better known by the Arabic 
name Hashd al-Sha'abi, did the same against 
the terror group, prompting former Iraqi 
prime minister Haider al-Abadi to announce 
the total defeat of Daesh in the Arab country 
in late 2017.
However, the remnants of the Takfiri group, 
which conduct terror sporadic attacks against 
Iraqi security forces and civilians alike with 
increasing regularity, attempt to regroup 
and wage a new era of its reign of terror and 
destruction in the region.
Following the assassination, US-led NATO 
suspended its training mission in Iraq over 
claimed security fears. Furthermore, some of 
the allied troops attached to the mission have 
been withdrawn from in the Arab country for 
their safety. 

In the statement, it noted that "In the 
early hours of Wednesday morning, The 
General Staff of the Iranian Armed Forces 
immediately set up a special committee 
comprising of technical and operation 
experts independent from Iran's Civil 
Aviation Organization to investigate the 
causes of the tragic incident. The results of 
extensive investigations carried out since 
the moment of the crash is offered to the 
Iranian nation as follows:
The plane belonging to a Ukrainian airline 
crashed near Tehran minutes after the 
take-off from Imam Khomeini Airport after 
its engine caught fire on Wednesday. All of 
its 167 passengers and nine crew members 
were killed in the crash.
1. Hours after Iran's missile strike, the 
warplanes belonging to the terrorist 
American forces increased flights in the 
airspace surrounding Iran with reports 
keeping to come about some flying targets 
which were moving towards Iran's 
defense targets. Also, numerous cases 

were observed on radar screens which 
demanded further alertness on the part of 
the Iranian airforce defense units.
3. In such a sensitive and critical situation, 
flight 752 of Ukraine Airlines which 
had taken off from Imam Khomeini 
International Airport, moved very close to a 
sensitive military spot belonging to the IRGC 
forces when completing a loop. The altitude 
and the direction of the flight's movement 
were like an enemy target, so the aircraft 
was targeted unintentionally due to human 
error which unfortunately caused the 
martyrdom of a number of Iranian national 
together with a number of foreigners.
4.  The General Staff of the Iranian Armed 
Forces hereby extends its condolences to 
the bereaved families of the victims of the 
incident as well as those foreign nationals 
aboard the flight. It also offers its apology 
for the human error which caused the crash. 
The statement further assured that the 
repetition of such errors will be impossible 
as the body will follow fundamental reforms 
in the process of operations and refer to 
those who are guilty about the event to the 
Judiciary.
5. The related officials in the Islamic 
Revolution Guard Corps (IRGC) will 
elaborate on the details in media.

Daesh Hails ‘Allied’ US for 
Assassinating Gen. Soleimani

General Staff of Iran Armed Forces releases 
statement on Ukrainian plane crash

The Daesh Takfiri terrorist group hailed the recent 
assassination of Iran's top military commander, Lt. 
Gen. Qassem Soleimani, by its “allied” US forces in Iraq, 
describing the criminal act as a “divine intervention” 
made by direct order of American President Donald 
Trump.

The General Staff of the Iranian Armed Forces offered 
explanations for the crash of the Ukrainian aircraft which 
happened near Tehran on Wednesday.

The plane 
belonging to 
a Ukrainian 
airline crashed 
near Tehran 
minutes after 
the take-off 
from Imam 
Khomeini 
Airport after 
its engine 
caught fire on 
Wednesday. 
All of its 167 
passengers 
and nine crew 
members were 
killed in the 
crash.

The Pentagon said 
in a statement 
that Trump 
directly ordered 
the US military 
to assassinate 
the top Iranian 
commander.

Haitham bin Tariq 'named 
successor' to Oman's Sultan 
Qaboos
Local media report the former culture minister has 
been sworn in before the ruling family council.
Oman has named Haitham bin Tariq Al Said as the 
country's new ruler following the death of his cousin 
Sultan Qaboos bin Said Al Said, according to Al Jazeera's 
correspondent in Muscat.The former culture minister 
has been sworn in before the ruling family council on 
Saturday, local media outlets al-Watan and al-Roya 
reported.There was no official confirmation of the 
reports.The Omani constitution stipulates that a 
successor must be named by the royal family within 
three days of the throne falling vacant. The sultan must 

be a member of the royal family as well as "Muslim, 
mature, rational and the legitimate son of Omani 
Muslim parents".The late Sultan Qaboos, one of the 
Middle East's longest-serving rulers who maintained 
the country's neutrality in the region, had been ill for 
some time and was believed to have been suffering from 
colon cancer.
The 79-year-old ruled Oman since overthrowing his 
father in a bloodless coup in 1970.He had no children 
and had not publicly appointed a successor to rule 
the nation's 4.5 million people.Oman observers had 
said the sultan's three cousins - including Haitham bin 
Tariq Al Said - stood the best chance.Mahjoob Zweiri, 
a professor at Qatar University's Gulf Studies Centre, 
said to maintain Oman's status as a "mature state" will 
be an important task.

Those responsible for 
unforgivable mistake 
to be prosecuted: 
Rouhani

 Judiciary chief orders 
to speed up addressing 
tragic Ukrainian plane 
incident

US imposes new 
sanctions on Iran 
metal sector
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وزیر صنعت: رشد صنعت مثبت شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی ۵ راهبرد دارد گفت: رشد صنعت پارسال منفی ۹.۵ 

درصد بوده است اما امسال تا آخر شهریور به مثبت ۰.۴ درصد رسید.
رضا رحمانی، وزیرصنعت، معدن و تجارت با حضور در اتاق تعاون ایران در نشست باهیئت رئیسه اتاق تعاون 
ایران درباره بررسی وضعیت صادرات و فعالیت های حوزه صنعت با تسلیت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی 

گفت: شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت می گویم، شهدا الگویی برای جامعه هستند که با الگو برداری 
از آنها در مسئولیت ها و کارها می توانیم موفق باشیم.  وزیرصنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تالش ما این است که 

بتوانیم در شرایط جدید با روحیه جهادی و از جان گذشتگی، منافع شخصی و گروهی را کنار بگذاریم و با تمام وجود به 
مردم و کشور خدمت کنیم. این جلسه بسیار کیفی بود، مشورت های خوبی انجام شد.  رحمانی افزود: اقتصاد مقاومتی ۵ راهبرد 

دارد که یکی از آنها مردمی بودن است و تعاونی ها مصداق مردمی بودن هستند که مقام معظم رهبری هم روی این موضوع تاکید داشته 
اند. علی رغم ایجاد تشکل های جدید، اما تعاونی ها همچنان می توانند جایگاه خود را حفظ کنند.  رحمانی بیان کرد: ظرفیت های خالی زیادی 
برای فعالسازی در رشته های مختلف تولیدی داریم، مثالً در کاشی و سرامیک علیرغم افزایشی بودن تولید، اما باز می توانیم این ظرفیت را دو برابر 

کنیم. تشکل ها به خصوص اتاق تعاون روی پتانسیل های صادراتی به ۱۵ کشور همسایه و همچنین اوراسیا کار کنند و ظرفیت ها را فعال کنند.

یک وام جدید در راه است
معاون نظارت بانک مرکزی گفت:بحث های مربوط به اعطای تســهیالت بانک های مجاز به مشتریان 
برای خرید سهام نهایی شده و به زودی ســهامداران عزیز می توانند از تسهیالت بانک ها برای خرید 

سهام استفاده کنند.
جلسه شورای عالی بورس امروز با حضور دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر شاپور 

محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضای این شورا برگزار شد.
در حاشیه این جلســه، فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی گفت: هدف از حضور ما در جلسه امروز 

شورای عالی بورس، اعالم حمایت کامل بانک مرکزی از بازار سرمایه بود.
وی در این خصوص بیان داشت: بانک مرکزی و سازمان بورس دو بال اقتصادی کشور هستند و با اهداف مشترک، منابع 

مورد نیاز شرکت ها را تامین می کنند. وی افزود: مشتری ها بر اساس سر رسید، تضامن و نیازهای خود به این دو بازار مراجعه می کنند. ما 
امیدوار هستیم با همکاری نزدیک این دو نهاد، که از قبل هم وجود داشته بتوانیم جلوه بزرگ و کاملتری را از اقتصاد توانمند کشور نمایان 
کنیم. حنیفی ادامه داد: اینجا الزم می دانم اعالم کنم که بحث های مربوط به اعطای تسهیالت بانک های مجاز به مشتریان برای خرید سهام 

نهایی شده  و به زودی سهامداران عزیز می توانند از تسهیالت بانک ها برای خرید سهام استفاده کنند.

تسنیم
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

نقش جوانان در 
توسعه پایدار شهری 

در کشور می تواند 
بسیار موثر باشد چرا 
که اگر در فرمایشات 

رهبری توجه کرده 
باشیم متوجه 

می شویم که به نقش 
جوانان و رویکرد 

جوان گرایی تاکید 
کرده اند
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سهم تلفن های همراه 
ایرانی در بازار چقدر 

خواهد بود؟
هاشمی گفت: به دنبال افزایش۲۰ 
درصدی سهم تلفن های همراه تولید 

داخل در بازار هستیم.
ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری 
وزیر ارتباطات با اشاره به تولید تلفن 
همراه در کشــور اظهار کرد: برای 
بلوغ کامل در تولید تلفن همراه باید 
مراحل آن طی شود، در گام نخست 
تولید ضمن اشــتغالزایی با افزایش 
تعامالت با واحد های تحقیق و توسعه 
بومی سازی خط تولید را ایجاد کنیم.

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیر 
ارتباطــات تصریح کرد: بســیاری 
از شــرکت های بزرگ تولیدکننده 
تلفن همــراه در ابتدای راه وضعیت 
فعلی ما را داشــتند، با بررسی عمق 
تولیــد و تکنولوژی که بــا حضور 
تولیدکننــدگان حمایت های الزم 

از این بخش صورت خواهد گرفت.
وی افــزود: هدف گــذاری در طرح 
تولید تلفن همراه داخلی کسب سهم 
۲۰ درصدی از بازار کشور هستیم و 
برآورد های منافع آن برای جلوگیری 
از خروج ارز و میزان اشتغال آن نیاز به 

زمان و بازخورد بازار دارد.
هاشــمی بیان کرد: در بحث قیمت 
گذاری طیــف متنوعی از قیمت در 
نظر گرفته شده است و پیش بینی 
می شــود بین ۱ تا ۳ میلیون تومان 

ارزش گذاری شود .

میزان
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

همچنین مطابــق تبصره 
)۱( مــاده  واحــده قانون 
فوق، مقامــات مذکور در 
ماده )7۱( قانون مدیریت 
خدمات کشوری )رؤسای 
سه قوه، معاون اول رئیس 
جمهور، نواب رئیس مجلس 
شورای اســالمی و اعضاء شورای نگهبان، 
وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء و  
معاونین وزراء( و هم طرازان آنها و ایثارگران، 
فرزندان شهدا و جانبازان 7۰ درصد و باالتر، 
نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و دارندگان 
اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول 

این قانون مستثنی هستند.
بنا به درخواست نمایندگان مجلس شورای 

اســالمی، مبنی بر محدود کــردن دامنه 
شمول قانون مزبور در خصوص به کارگیری 
مقامات موضوع ماده )7۱( قانون مدیریت 
خدمات کشوری و همطرازان آنها شده اند و 
طرح یک فوریتی »اصالح قانون ممنوعیت 
بکارگیری بازنشســتگان« را جهت سیر 
مراحل تقنینی ارائه کردند که در جلســه 
علنی ششم شهریور ماه ۱۳۹7 تصویب و در 
۲۱ شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.

در نهایت شــورای نگهبان در جلسه ۲۱ 
شهریور طرح اصالح قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان را تأیید کرد و سپس طبق 
روال قانونی، علی الریجانی رئیس مجلس 
نیز ۲۴ شهریور این قانون را برای اجرا، به 

دستگاه ها ابالغ کرد.
از تاریخ ابــالغ قانون منع بــه کارگیری 
بازنشســتگان 6۰ روز به دستگاه ها برای 
اجرای آن فرصت داده شــد اما با گذشت 
بیش از یکســال ابالغ این قانون همچنان 
اجرای صحیح آن در ابهام باقی مانده است و 
هر از چند گاهی خبر انتصاب افراد بازنشسته 
به عناونین مختلف در سازمان های دولتی 
در رسانه ها منتشر می شود که با بازخورد 
و انتقاد شدید نمایندگان مجلس روبه رو 
می گردد اما گاهی پاسخگویی مسئوالن 

مربوطه به این بی قانونی ها سکوت است.
براســاس این گزارش عضو فراکســیون 
نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
گفت: متأســفانه قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان به راحتی دور زده می شود و 

عمال بی خاصیت شده است.
ســید محمدجواد ابطحی ضمن انتقاد از 
نحوه اجــرای قانــون منــع به کارگیری 
بازنشستگان اظهار داشت: متاسفانه قانون 
منع به  کارگیری بازنشستگان از ابتدا محکم 
و متقن نوشته نشد و به همین دلیل بسیاری 
از بازنشستگان به هر نحوی تالش می کنند 

که این قانون را دور بزنند.
وی با بیان اینکه عمالً قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان بی خاصیت شده است، افزود: 
مدتی است که جمعی از نمایندگان خواستار 
بررســی اجرای قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان در دســتگاه های مختلف 
شــده اند و علی رغم اینکه این درخواست 
به کمیســیون اجتماعی ارجاع شــده اما 
هنوز بررسی نشده اســت که باید هر چه 
ســریع تر رسیدگی شــود. نماینده مردم 
خمینی شــهر در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه همه دســتگاه ها ملزم به 
اجرای این قانون هستند و نمی توانند آن 
را دور بزنند، بیان کرد: مسئوالن بازنشسته 
باید از سمت های خود کناره گیری کنند 
چرا که در شرایط جنگ اقتصادی توان و 
انگیزه کافی برای فعالیت ندارند و نمی توانند 
اقدامات درخوری را برای عبور از این مرحله 

سخت انجام دهند.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که اگر 
به جوانان متعهد و متخصص اعتماد شود، 
راحت تر می توانیم از سد مشکالت عبور و 
بر حربه های شوم دشمنان نظام و انقالب 

به ویژه در زمینه اقتصادی غلبه کنیم.
ابطحی درباره عملکرد دولت در اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان، افزود: دولت 
تاکنون نشان داده است که گرایش زیادی 
به استفاده از بازنشستگان دارد اما مجلس از 
همه ابزارهای نظارتی خود به خوبی استفاده 
می کند تا تمام کســانی که مشمول این 

قانون هستند، بازنشسته شوند.

    قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
در حد شعار

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: ســال ۹۵ بحث قانون عدم 
به کارگیری بازنشستگان در مجلس تصویب 
شد و در ســال ۹6 اصالح این قانون انجام 

گرفت اما در حد شعاری بیش نبود.

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی 
نقش جوانان را در توسعه پایدار شهری در 
کشور بســیار موثر دانست و اظهار داشت: 
حقیقتا در کشور ما آن گونه که باید و شاید به 
جوانان خالق و تحصیل کرده بها داده نشده 
است چرا که در بسیاری از اوقات شعار در 
این زمینه داده اند اما متاسفانه در عمل جور 

دیگر نمایان شده است.
وی افزود: بسیاری از اوقات افراد بازنشسته 
از کارشان اســتعفا داده اند تا به جای آنها 
نیروهــای جوان مشــغول به کار شــوند 
اما متاسفانه شــخص بازنشسته دیگری 
جایگزین آنان شــده است که این موضوع 

نوعی قانون شکنی محسوب می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی بیان کرد: اکثر مسئوالن کشور 

در اوایل انقــالب جوانانی بودند که تجربه 
حکومت داری نداشــتند یعنی باتوجه به 
اینکه جوانان از تجربه کافی برخوردار نبودند 
اما توانســتند انقالب نو پایی برپا کنند، در 
زمان جنگ نیز بیشــتر فرماندهان بدون 
تحصیالت دانشکده افســری، فرماندهی 
سپاه، تیپ و جنگ را اداره  کردند اما امروزه 
وقتی بحث جوانان مطرح می شود اظهار 

نگرانی ها بروز می کند.
وی گفت: جوانان خالق و خوش فکری که 
می توانند برای کشورمان تاثیرگذار باشند 
به دلیل همین نامهربانی ها و بی اعتمادی ها 
نتوانستند فکرشان را به جامعه تزریق کنند 
بنابراین نیاز است که مسئوالن  ما حمایت 
خود را به برنامه هایی بدهند که جوانان را به 

سمت مشارکت در کشور یاری می رساند.

منع به کارگیری بازنشستگان؛

قانونی که در حد شعار باقی ماند
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ و 
اصالحیه ۱۳۹۶ که در ۲۴ شــهریورماه سال گذشته توسط 
مجلس تصویب و ابالغ شد از جمله قوانینی است که با گذشت 

بیش از یک سال هنوز با اما و اگرها و ابهاماتی رو به رو است.
براساس ماده  واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
مصوب ۱۳۹۵، از تاریخ ابالغ این قانون، به  کارگیری افرادی 
که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید 
شده یا بشوند، در دســتگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( 
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ ۱۳8۶ و تمام 
دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور 

استفاده می  کنند، ممنوع است.
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استارتآپ

ضریبموفقیتاستارتآپهادرشهرهایکوچک

یکیازراههایراهاندازیاستارتآپهادرشهرهاو
شهرستانهایکوچک،بومیکردناستارتآپهای

موفقموجوددرشهرهایبزرگکشوراست.

 قبل از آنکه به فرصت و امکانات توسعه استارت آپ در شهرستان ها بپردازیم، باید 
تعریفی از استارت آپ داشته باشیم. 

تعاریف مختلفی از استارت آپ  توسط مختصصان این 
عرصه بیان شده است:

اســتیو بلنــک )steve blank(، کارآفریــن در 
سیلیکون ولی و مدرس دانشگاه، استارت آپ را سازمانی 
در جست وجوی یک مدل کسب و کار با قابلیت تکرار و 

مقیاس پذیری تعریف می کند.
اریک ریــس )eric ries (، کارآفریــن و بنیانگذار 
IMVU، یک نظریه پرداز در حوزه کارآفرینی و به طور 
خاص اســتارت آپ ها ، به وجود آمدن استارت آپ را که 
یک نهاد انسانی برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید 
است، در شرایطی که ابهام باالیی وجود دارد، ضروری 

دانسته است.

ظرفیتشهرستانهابرایتوسعهاستارتآپها
برخــی از  شهرســتان ها ممکــن اســت ظرفیت هــا 
یا پتانســیل هایی داشته باشــند که باعث شکل گیری 
کارآفرینی هــای خاصی شــوند که امکان رشــد آن در 
شــهرهای مرکزی وجود ندارد. مخصوصا کارآفرینی مربوط در حوزه کشاورزی، 
دامداری، صنایع دستی و گردشــگری، برای مثال یک استارت آپ در بندرعباس 
وجود دارد که ماهی صید روز را سفارش آنالین می گیرد و به وسیله پست هوایی 
به رستوران های تهران و شهرهای بزرگ ارسال می کند. به این ترتیب ارزشی که 
تا قبل از این وجود نداشته ، بر اســاس ظرفیت و پتانسیلی که در یک شهر بندری 

وجود دارد، شکل گرفته است.
اما در مورد کارآفرینی هایی که وابسته به ظرفیت ها و پتانسیل  محلی نیستند هم 
استقرار در شهرستان  می تواند در کاهش هزینه ها تأثیر خیلی خوبی داشته باشد، 
واضح است که در شهرستان ها اجاره بهای مکان و حقوق و دستمزد کارکنان خیلی 
کمتر است، این هزینه کمتر می تواند بعضی ایده های غیر معقول را که اجرای آنها 
در تهران منطقی به نظر نمی رسد، در شهرستان  تبدیل به یک کسب و کار سودآور 

بکند.

کمبودفرصتهایمهارتآموزیدرشهرستانهایکوچک
اما باید بپذیریم که این ظرفیت ها و مزایا در برابر مشکالت بی شماری که در زمینه 
کارآفرینی استارت آپی وجود دارد، ناچیز است. بیشترین کمبود در شهرستان های 

کوچک، نبود دانش تخصصی و فرصت های مهارت آموزی است.
در شهرســتان های کوچک بــه دلیل نداشــتن آگاهی و آموزش کافــی، امکان 
سوءاستفاده توســط افراد ســودجو نیز فراوان اســت. طراحان و تولیدکنندگان 
وبســایت ها اپلیکیشــن هایی که می خواهند، برای یک فرد مشتاق به کارآفرینی 
طرحی را انجام دهند یا حتی با شارالتانیسم به ترویج فرهنگ پولدار شدن سریع از 
طریق ایجاد کسب و کار رویایی بپردازند، در شهرستان ها فراوان است. ایده ها بسیار 
خام هستند و بطور مشخص هیچ شانسی در موفق  شدن ندارند، بنابراین با صرف 

وقت و هزینه فراوان توسط افراد ناآگاه در شهرستان ها اجرا می شوند.
به نظر می رسد بهترین راهکار این است که دولت به جای ایجاد یک سیستم اداری 
دولتی برای حمایت از نوآفرینی از منتورها و متخصصین و افراد مجرب غیروابسته 

به سیستم دولتی استفاده کند.

باشگاهخبرنگاران
گــــــزارش

ایده جالب توانخواه سمیرمی برای کارآفرینی در کشاورزی
توانخواه سمیرمی گفت : در نخستین استارتاپ ویکند کشــاورزی اصفهان توانستم لوح کار آفرینی را 

کسب کنم.
هاجر طایی اظهار داشت : رویداد کارآفرینی )استارتاپ ویکند( کشاورزی اولین بار در مرکز آموزش جهاد 
برگزار شد که در این برنامه با حضور ۱۴۱ شرکت کننده از مهندسین کشاورزی سازمان نظام مهندسی 

و منابع طبیعی بیش از ۴۵ ایده در قالب ۹ تیم تشکیل شد.
این توانخواه سمیرمی افزود : تیم ما شش نفره بود و در کارگاه بوم و کسب و کار فعالیت داشتیم و با ایده ”آپارات 

کشاورزی« یا ”V farm“ فیلم و محتوای آموزشــی کارآفرینی تولید پلت فرم آنالین که شبیه آپارات است را با 
هدف کارآفرینی و اشتراک تجربیات به کارگاه بوم و کسب  و کار ارائه کردیم ؛ در نتیجه با ۶ ساعت کار نظری و ۵۴ ساعت کار 

عملی موفق به دریافت لوح کار آفرینی این رویداد شدیم.
وی تصریح کرد : در این رویداد رئیس و اعضای شورای سازمان کشاورزی ، معاون آموزشی فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی کشور ، مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقا ت ، آموزش و ترویج کشور و رئیس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی 

استان حضور داشتند.

تالشیرابرایجلبرضایت
همگانیانجامندهید.بانگاهیبه
تمامیافرادموفقدرحوزههای
مختلف،اعتمادبهنفسرادرآنها

مشاهدهخواهیدکرد.درواقع
آنهامطابققوانینخودزندگی
میکنندوتوجهیبهنظرات
افرادیکهدردایرهنخست
روابطآنهانیستند،ندارند

،،
business2community
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اگرچه ممکن است موفقیت 
را شانسی برای افراد مشخص 
تلقی کنید، بــا این حال با 
نگاهی به اکثر موفق-ترین 
های جهان، پــی به این امر 
خواهید برد که آنها افرادی 
کامال خودساخته محسوب 
شــده و عمال از امکانات خاصی برخوردار 
نبوده اند. اگرچه نمی تــوان ادعا کرد که 
جهان به صورت عادالنه تقسیم شده است، 
با این حال برای افرادی که عزمی جدی را 
داشته باشند، هیچ محدودیتی به مانعی 

جدی تبدیل نخواهد شد.
اگرچه ممکن است از مدت ها قبل با این 
جمالت آشنایی داشته باشید، با این حال 
آگاهی نیز به تنهایی نمی تواند شــما را 
به سمت موفقیت ســوق دهد. درواقع تا 
زمانی که دانسته های شما به مرحله عمل 
آورده نشود، هیچ گونه سودی را به دست 
نخواهید آورد. به همین خاطر نیز ضروری 
است تا در خود عادت هایی را ایجاد کنید، با 
این حال برای این موضوع، بهتر است تا در 
ابتدا عادت های بد را شناسایی کنید. این 
امر باعث خواهد شد تا با رفع آنها فضا برای 
عادت های جدید و سودمند به وجود آید. 
اگر بخواهیم توضیحی مختصر را در رابطه 
با عادت های محدودکننده داشته باشیم، 
ضروری است تا این دسته از عادت ها را در 
دسته بندی مواردی قرار دهیم که باعث 
می شود تا افراد عمل، از پیشرفت باز بمانند. 
به همین خاطر شناسایی آنها نخستین 
گام برای کســب موفقیت محسوب می 
شود. در همین راستا به بررسی ۹ عادت 

محدودکننده اصلی خواهیم پرداخت.

1-نگراننحوهتفکرسایریننسبت
بهخودهستید

این باور را در خود شکل دهید که افراد هر 
یک با یکدیگر کامال متفاوت هستند. تحت 
این شرایط بســیار طبیعی است که افراد 

نظرات متفاوتی را در رابطه با شما داشته 
باشند. این امر در حالی است که بسیاری 
از افراد کامال نگران نحوه نگرش سایرین 
در رابطه با خود هســتند. همین امر نیز 
باعث می شود تا اعتماد به نفس آنها کامال 
نابود شــده و همواره در تالش برای انجام 
کارهایی باشند که رضایت سایرین را به 
همراه دارد. تحت این شرایط شما هیچ گاه 
قادر نخواهید بود تا بــرای زندگی خود، 
یک تصمیم درســت را بگیرید. به همین 
خاطر نیز همواره توصیه می شود تا دایره 
روابط خود را محدود نگه دارید. علت این 
امر به این خاطر است که همنشین، تاثیر 
فوق العاده ای را بر روی افراد خواهد داشت. 
تحت این شرایط ضروری است تا افرادی را 
در کنار خود داشته باشید که جهان بینی 
مشترکی را با شــما دارند، با این حال این 
امر به معنای توهین به ســایرین نبوده و 
بســیاری از افراد را نمی توان حذف کرد. 
درواقع این موضوع تنها به این امر اشــاره 
دارد که نباید هر فردی را وارد دایره اصلی 

روابط خود کنید.
همچنین تالشــی را برای جلب رضایت 
همگانی انجام ندهید. با نگاهی به تمامی 
افراد موفق در حوزه های مختلف، اعتماد 
به نفس را در آنها مشــاهده خواهید کرد. 
درواقع آنها مطابــق قوانین خود زندگی 
می کنند و توجهی به نظرات افرادی که در 
دایره نخست روابط آنها نیستند، ندارند. این 
امر آرامش فوق العاده ای را نیز برای افراد به 
همراه خواهد داشت و تمرکز آنها را بر روی 

موارد اصلی، حفظ خواهد کرد.

2-دچارکمالگراییافراطیهستید
این امر که در تالش بــرای بهترین بودن 
باشــید، اگرچه یکی از الزامات موفقیت 
محسوب می شود، با این حال بسیاری از 
افراد در این رابطه دچار اشتباهاتی بوده و 
خود را در رقابت همیشگی با سایرین حس 
می کنند. همین امر نیز باعث می شود تا از 
هر طریقی به دنبال برتری یافتن باشند، با 
این حال واقعیت این است که هر فرد، تنها 
باید با گذشته خود در رقابت باشد. در غیر 
این صورت هیچ گاه قادر به کسب موفقیت 

واقعی نخواهید بود.

3-بهمانندعمــوممردمزندگی
میکنید

اگر خواهان رسیدن به طبقه خاص جامعه 
هستید، باید رفتارهایی مشابه آنها را نیز 
داشــته باشــید. برای مثال اگر خواهان 
پیوســتن به یک تیم ورزشــی حرفه ای 

هستید، دیگر نمی توانید با سبک غذایی 
مردم عادی به کار خود ادامه دهید. جالب 
است بدانید که افراد موفق، یکسری عادت 
های مشــترک دارند که الزم است تا آنها 
را شناسایی کنید. اگرچه این امر ممکن 
است بسیار ساده به نظر برسد، با این حال 
بسیاری از افراد جسارت متفاوت بودن با 

محیط اطراف خود را ندارند.

4-خواهــانکنتــرلهمهچیز
هستید

حتی در بهترین حالت ممکن نیز نمی توان 
بر روی یک مورد، کنترل ۱00درصدی را 
داشت. این امر در حالی است که برخی از 
افراد در تالش هســتند تا این امر را برای 
تمامی جنبه های زندگــی خود رعایت 
کنند. بدون شــک این امر تنها برای شما 
سختی را به همراه خواهد داشت. به همین 

خاطر نیز بهتر است تا از فشارهای بیهوده و 
اضافی، خودداری کنید.

5-گذشتهشمارامیترساند
این امر که نتیجه ای در گذشته به دست 
آمده اســت، ابدا به این معنا نخواهد بود 
که آینده نیز به همین شکل ادامه خواهد 
داشــت. درواقع این امر یک اشتباه بسیار 
بزرگ است که بســیاری از افراد دچار آن 
هســتند. در این رابطه توصیه می شود تا 
همواره شکست های خود را تحلیل کرده و 
با تغییر رویکرد، از عدم تکرار آنها اطمینان 
داشته باشــید. همچنین بهتر است تا از 
طریق راهکارهایی نظیــر ورزش، روحیه 

مبارزه طلبی خود را نیز افزایش دهید.

6-ازتکنولوژیاستفادهنمیکنید
هدف اصلی هر تکنولوژی، افزایش سرعت 

و دقت انجام کارها است. تحت این شرایط 
عدم استفاده از آنها به معنای قرار گرفتن 
در یک سطح معمولی و عدم توان ارتقای 
جایگاه خواهد بود. درواقع با این سیاست 
شــما همواره جایگاه خــود را به فردی 
دیگر که از تکنولوژی های به روز استفاده 
می-کند، خواهید داد. تحت این شرایط 
ضروری است تا برنامه ای برای یادگیری و 
استفاده به موقع از تکنولوژی های مرتبط 

با حوزه کاری خود را داشته باشید.

7-کارتیمیرادردستورکارخود
قرارنمیدهید

بسیاری از افراد تمایل دارند تا کارها را به 
صورت تنهایی انجام دهند، با این حال در 
یک شرکت، تنها کار تیمی جواب خواهد 
داد. درواقع در حدود 70درصد از کارها در 
یک شــرکت، به صورت تیمی باید انجام 
شود. تحت این شــرایط اگر شما حتی از 
اصول کار تیمی آگاهی الزم را نداشــته 
باشید، بدون شک با مشکالت متعددی 
مواجه خواهید بود. بــه همین خاطر نیز 
ضروری اســت تا در ایــن زمینه مطالعه 
کافی را داشته و از این امر که در جمع نیز 

اشتباهاتی را مرتکب شوید، نترسید.

8-یکمنتقدسرســختبرای
دیگرانمحسوبمیشوید

قضاوت کردن یکی از موارد ممنوعه برای 
هر فرد محسوب می شود، با این حال به 
علت فراهم بودن شرایط آن، رواج بسیاری 
را پیدا کرده است. با این حال شما به عنوان 
فردی که خواهان کسب موفقیت است، 

نباید توجهی را به مــوارد رایج در جامعه 
خود داشته باشــید. به همین خاطر نیز 
توصیه می شود تا به جای تمرکز بر روی 
رفتار ســایرین، تنها به خود توجه کنید. 
این امر که بزرگترین منتقد خود باشید، 
باعث خواهد شد تا همواره در مسیر رو به 
پیشــرفت گام بردارید. این امر در نهایت 
باعث خواهد شد تا روابط شما با سایر افراد 

در سطح بسیار خوبی قرار گیرد.

9-توجهیبهوضعیتســالمت
خودندارید

در طول انجام یک کار اگر ســه چیز را از 
دست بدهید، بدون شک فردی شکست 
خورده خواهید بود. ۱-ســالمت جسم 

2- سالمت روح 3- خانواده
در رابطه با خانواده در قسمت ایجاد تعادل 
میان کار و زندگی شخصی صحبت شد، 
با این حال عدم توجه به سالمت جسم و 
روح، به عنوان آخرین عادت محدودکننده 
معرفی می شــود. بــرای ایــن موضوع 
برنامه ریزی مهم ترین اقدام محســوب 
می شود. اگرچه بسیاری از افراد کمبود وقت 
را به بهانه ای برای خود تبدیل کرده اند، با 
این حال توجه داشته باشید که صرفا حضور 
در باشــگاه، تنها گزینه شما نخواهد بود. 
درواقع امروزه با توجه به رشد تکنولوژی، 
بسیاری از اپلیکیشــن ها فرصت ورزش 
در هر شــرایطی و بدون نیاز به امکانات 
خاص را فراهم آورده است. در رابطه با حفظ 
سالمت روح، ایجاد یک چارچوب اخالقی 
و انجام تمارین مدیتیشن، بهترین توصیه 

محسوب می شود.

چرا عادت های محدودکننده بزرگترین عامل شکست محسوب می شوند  

زندگی ادامه دارد...

حتیدربهترینحالت
ممکننیزنمیتوانبر
روییکمورد،کنترل
100درصدیراداشت.

اینامردرحالیاستکه
برخیازافراددرتالش

هستندتااینامررا
برایتمامیجنبههای
زندگیخودرعایت

کنند

بدونشکفکرکردندررابطهبااتفاقاتتلخ،برایهرفردی
دشوارخواهدبود،بااینحالعدمبررسیاینموضوع،باعث
خواهدشدتاامکانپیشــرفتازشماسلبشود.بههمین
خاطریکباربرایهمیشهضروریاستتادلیلناموفقبودن
درزندگیرابیابیم.دراینرابطهتوجهداشتهباشیدکهعدم
موفقیت،صرفابهمعنایقرارداشتندرسختترینشرایط
ممکننبودهواینامرکهدربهترینشرایطممکننباشیدنیز
نوعیشکستمحسوبمیشود.دراینرابطهتوجهداشته
باشــیدکهزندگیدرجهان،فرصتکوتاهیبرایزندگی
محسوبمیشود.تحتاینشــرایط،نرسیدنبهرویاها،

تصمیمیغیرمنطقیخواهدبود.
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