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روزنامه اقتصادى استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

فقط 5 درصد قراردهاى کارگرى اصفهان بیش از یک سال است:   

امنیت شغلى؛ مهمترین خواسته حداقلى کارگران

لزوم توجه بیشتر به 
حرفه مامایى

روزگارى شــغل مامایى به شیوه 
امروزى نبود و قابله هاى قدیم کار 
ماما ها و پزشکان زنان و زایمان 
امروزى را توامان انجام میدادند. 
اما کــم کم بــا گســترش علم
 اشــتغال هاى جدید  جاى خود 
را باز کرد و مردم متوجه شدند با 
توجه به زندگى ماشینى امروز و 
حجم مشکالت و بیمارى ها الزم 
است هر کارى را به متخصص آن 
کار بســپارند. مامایى نیز در اثر 
این تغییر و تحــوالت در زندگى 
و افکار مردم به وجود آمد. ســال 
1980براى اولین بار این شغل به 
رسمیت شناخته شد و پیشنهاد 
گردید یک روز از سال را با این نام 
بخوانند تا موجب افزایش آگاهى 
و تبــادل اطالعات در راســتاى 
ســالمتى مادر و نوزاد شــود اما 
تا سال 1992 به دلیل مخالفت 
برخى و جدا ندانستن مامایى از 
پزشــک زنان و زایمان با این کار 
مخالفت شد تا سر انجام در سال 
1992 براى اولین بار پنجم مى یا 
همان 15 اردیبهشت به عنوان روز 
جهانى مامایى در تقویم جهانى به 

ثبت رسید. ...

مدیرعامل فوالد مبارکه:

دستاوردهاى فوالد 
مبارکه براى جهان اسالم 

امیدبخش است
مهنــدس حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، در اختتامیه 
«همایش بین المللى آینده» جهان اســالم در 
افق 1414 که در دانشــگاه تهران برگزار شد، 
اقدام هاى شرکت فوالد مبارکه در شرایط فعلى 

منطقه و جهان اسالم را امیدبخش دانست.
 وى با تأکید بر این که فوالد مبارکه مولود انقالب 
اسالمى است و در بخش صنعت و تولید کاالى 
استراتژیک تاکنون پیشرفت هاى ویژه اى داشته 
است تصریح کرد: در سال 1357 کشور ما 600 
هزار تن تولید داشت و 4 میلیون تن فوالد وارد 

مى کرد؛ درحالى که امروز در ...

کوثر بابایى
ســـرمقالـه
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      اصغر برشان دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان : افرادى هم که از اصالح قانون کار سخن مى گویند تصمیم بر حذف حداقل مزد از اصول قانون کار دارند که این مهم جاى اعتراض دارد.

بازار طال و سکه  98/2/13 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,750,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
4,970,0004,860,000جدید

2,730,0002,650,000نیم سکه

1,780,0001,700,000ربع سکه

970000960000سکه گرمى

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18446464434921 عیار

یک گرم طالى 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالى 
24541,760541,760 عیار

وى ادامه داد: شــکوفایى این قابلیت ها و توسعه اماکن تفریحى و 
گردشگرى، نیاز به توجه بیشتر مسئوالن و پیگیرى دهیاران دارد. 

پور بافرانى تصریح کرد: با توسعه گردشگرى و با افزایش حوزه کار 
آفرینى و اشتغال روستایى، مى توانیم قدم هاى محکم و استوارى در 

بخش توسعه روستایى برداریم.
نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
دهیاران و شوراهاى اسالمى به عنوان خانواده دولت باید براى ایجاد 
اشتغال روستایى گام بردارند چرا که در این زمینه دولت تسهیالت 

بسیار خوبى اختصاص داده است.
پوربافرانى ادامه داد: با توجه به هزینه هــاى زیادى که براى ایجاد 
زیرساخت در روستاها انجام شده، اگر نتوان در این مناطق شغل ایجاد 
کرد این سرمایه ها از بین مى رود در حالى که مى توان با راحت تر 

کردن کارها، راه را براى توسعه هموارتر کرد.
وى با بیان اینکه روستاییان در گذشته با یک دار قالى و دامپرورى 

خانگى امرار معاش مى کردند، افزود: هم اکنون نیاز است دهیاران در 
کنار فعالیت هاى عمرانى، براى ایجاد اشتغال و ماندگارى روستاییان 

تالش کنند.
وى با اشاره به احیاى بافت فرسوده شهرى و روستایى خاطرنشان کرد: 
بافت فرسوده در شهرها و روستاها باید از سوى شوراها مورد توجه 
جدى قرار گیرد شوراها باید در بافت هاى فرسوده خدمات و تسهیالت 

ارائه کنند تا انگیزه نوسازى این بافت توسط ساکنان آن فراهم شود.
در این جلسه اعضاى شــوراها خور وبیابانک و نماینده مجلس به 
بررسى و رایزنى در باره مشــکالت و یافتن راهکارهابراى حل این 

مشکالت پرداختند.
شهرستان خور و بیابانک سه شوراى شهرى، 16 شوراى روستایى و 

12 دهیارى دارد که 65 نفر عضو شوراها هستند.
شهرســتان خور و بیابانک بــا 12 هزار کیلومتر وســعت در 420 

کیلومترى شرق مرکز اصفهان قرار دارد.

 نماینده مجلس:
گردشگرى زمینه ساز اشتغال پایدار درروستاهاست

 بافت فرسوده در 
شهرها و روستاها 

باید از سوى شوراها 
مورد توجه جدى قرار 
گیرد شوراها باید در 

بافت هاى فرسوده 
خدمات و تسهیالت 
ارائه کنند تا انگیزه 
نوسازى این بافت 
توسط ساکنان آن 

فراهم شود.

نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شوراى اسالمى گفت: گردشگرى یکى از مهمترین بخش هاى اشتغالزایى است و با بهره 
گیرى از ظرفیت هاى گردشگرى در روستاها، مى توان به اشتغال پایدار در روستاها دست یافت.

عباسعلى پوربافرانى در جمع اعضاى شوراهاى اسالمى شهر و روستا و دهیاران شهرستان خور و بیابانک افزود: اشتغالزایى و تولید ثروت 
در روستاها مسیر توسعه پایدار را تثبیت مى کند. 

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

77

رئیس کمیسیون تخصصى طال و جواهر:

منتظر کاهش خرید و 
فروش طال باشید

بر اساس تجربه ســال هاى پیش و برخالف 
اعیاد ماه شــعبان، هرچه به ماه رمضان 
نزدیک تر مى شویم، میزان داد و ستدها 

کاهش مى یابد. 
رییس کمیسیون تخصصى طال و جواهر با 

بیان این مطلب گفت: با توجه به ...

امیریان - مستشار قضائى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

سعید اکرم خانى- رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر  شناسه: 454985 

چاپ اول

آگهى تجدید مزایده 

آگهى تجدید مزایده عمومى - نوبت دوم 

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از شرکت ورشکسته نورد پوشش اصفهان در نظر دارد اموال غیر منقول زیر 
را از طریق مزایده به فروش برساند: 

مشخصات: 
1- یک دستگاه لیفتراك 3 تن ساخت کارخانه تراکتور سازى ایران به ارزش: 350,000,000 ریال 

2- یک دستگاه جرثقیل ریلى سقفى 5 تنى به ارزش: 50,000,000 ریال 
3- یک دستگاه وانت مزدا 1600 به شماره پالك 25 ط 449/ 13  ایران مدل 1370 به ارزش 120,000,000 ریال 

زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 98/2/25 ساعت 11 
مکان مزایده: چهار باغ باال، خیابان نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

شرایط مزایده:
1- فروش نقدى مى باشد. 

2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 واریز و 
اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.

3- پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در 
همان جلسه مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.

4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده و انجام تعهدات خوددارى نماید، مسوول کسر احتمالى قیمت و 

خسارات وارده خواهد بود که از محل سپرده استیفا مى گردد.
6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن: 031-36611086

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شاهین شهر به شماره 
1893/ش مورخ 1397/11/23 در نظر دارد کانتر فروش بلیط ایستگاه هوشمند جهت فروش بلیط مسافرت هاى هوایى، 
ریلى و زمینى واقع در شاهین شهر، بلوار امام خمینى، سه راه فردوسى، مقابل بازار شهید خرازى را از طریق مزایده 
عمومى به صورت ا جاره به مدت دو سال با قیمت پایه کارشناس رســمى دادگسترى طبق اسناد مندرج در آگهى به 
شرکت ها و آژانس هاى مسافرتى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط و 
شرکت در مزایده به امور مالى سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب مراجعه و 
نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام 
نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت 

سازمان باز و قرائت خواهد شد. 
1- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 21,600,000 ریال مى باشد که به صورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ به حساب 
شماره 0112216666001 به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر نزد بانک ملى براى مدت سه ماه 

مى باشد. 
2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

3- بدیهى است شرکت در مزایده و ارایه پیشنهادات به منزله قبول شــروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پشنهادها مختار است. 

4- هزینه هاى کارشناسى و چاپ  آگهى مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است. 

(نوبت دوم)



لزوم توجه بیشتر
 به حرفه مامایى

ادامه از صفحه یک:
... مشــکالت عدم بارورى زوجین و 
باردارى هاى پر خطر در سال هاى 
اخیر باعث شده است تا روز جهانى 
ماما فرصت مناســبى باشــد براى 
جلب نظر بیشتر مسئوالن و مردم در 
راستاى اهمیت شغل مامایى و نقش 
آن را در افزایش سالمت خانواده پر 
رنگ تر نشان دهد. تا با توجه بیشتر 
به این حرفه  ارتقاى سالمت خانواده 
و تامین سالمت جامعه و در پى آن 
آینده اى مطمئن تر را در پیش داشته 

باشیم.
ماماها وظایف گسترده اى از قبیل 
تنطیم خانــواده، آمــوزش دوران 
باردارى و مشخص نمودن و آموزش 
وظایف پــدر بودن و مــادر بودن را 

دارند.
اما طبق نظر عموم، ماما مترادف با 
کلمه زایمان و مراقبت دوران باردارى 
اســت، در حالى که حیطه خدمات 
مامایى بسیار وسیعتر و از ابتداى تولد 
تا انتهاى عمر اســت و ابعاد مختلف 
بهداشتى در زمینه بهداشت بارورى، 
مشاوره، آموزش و آگاهى در دوران 
بلوغ، ازدواج، باردارى و یائســگى را 

شامل مى شود.
رهبر فرزانه انقالب در چند ســال 
اخیر بارها در ســخنرانى هاى خود 
از مشــکالت جمعیتى در کشــور 
صحبت کرده اند و تاکید نموده اند 
مسئوالن باید راه هاى فرزند آورى 
و مشــکالت این مســیر ره هموار 

کنند .
 ایشان تاکید دارند: «مسئله جمعّیت 
که بجد هم مورد بحــث و اختالف 
نظر در جامعه اســت، مسئله بسیار 
مهّمى است. بالشک از نظر سیاست 
کلّى کشــور، کشــور باید برود به 
ســمت افزایش جمعّیت؛ البّته به 
نحو معقول و معتدل. مسئله نماى 
جــوان براى کشــور یک مســئله 
اساســى و مهــم و تعییــن کننده

 است. 
آن طورى که اهل علم و اهل تحقیق 
بررســى کرده اند و جوانب قضّیه را 
مالحظه کرده انــد و آمارها را مورد 
مداّقه قرار داده اند، ما اگر چنانچه با 
این شیوه اى که امروز داریم حرکت 
مى کنیــم پیش برویــم، در آینده 
نه چنــدان دور، یک کشــور پیرى 
خواهیم بود که عــالج این بیمارى 
پیرى هم در حقیقت در دســترس 

نیست.
« یکى از مصادیــق بر طرف نمودن 
مشکالت رشــد جمعیت توجه به 
اشتغال هایى چون مامایى  و گسترش 
فعالیت این عزیزان در سطح جامعه 
است. متاسفانه این حرفه على رغم 
تاکید ســازمان جهانى بهداشــت 
هــر روز در کشــور مــا کمرنگ تر 

مى شود.
روز جهانى ماما فرصت مناسبى است 
تا نگاهى دوباره بــه جایگاه مامایى 
در نظام ســالمت کشــور انداخته 

شود. 
فرآینــد زایمان ،فرآیندى بســیار 
مهیج وپر استرس است که براى هر 
فردى ایجاد نمى شود و تنها افرادى 
که این دوره را طى کرده اند متوجه 
مى شوند در چه موقعیت پر تنشى 
هســتند به همین دلیل مسئوالنى 
کــه عمدتا هم مــرد هســتند به 
درستى نمى توانند چنین شرایطى 
را درك کنند تا در راســتاى سهل 
شــدن این فرآینــد قوانینى وضع

 کنند. 
مادر باید قبل از بــاردارى، در طول 
دوران باردارى، هنگام زایمان و پس 
از زایمان زیر نظــر ماما و متخصص 
زنــان و زایمان باشــد. پــس بهتر 
اســت به این قشــر توجه بیشترى

 شود.

اقتصاد استان
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24 اثر تاریخى در صف واگذارى به بخش خصوصى است
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان آماده حضور 
سرمایه گذاران براى بناهاى تاریخى است، گفت: سه اثر تاریخى سال گذشته به بخش خصوصى واگذار 

شده است و 24 اثر دیگر پس از بررسى تعیین کاربرى به بخش خصوصى واگذار مى شود.
فریدون الهیارى  در خصوص آخرین وضعیت واگذارى آثارتاریخى به بخش خصوصى در استان، اظهار 

کرد: واگذارى آثار تاریخى در دو قالب انجام مى پذیرد؛ یکى از قالب ها صندوق احیا است که بناها، خانه ها 
و کاروانسراها را با مصوبه دولت به بخش خصوصى واگذار مى کند، البته این اتفاق بر اساس کارشناسى انجام 

خواهد شد.
وى افزود: قالب دیگرى که این واگذارى ها بر اساس آن رخ مى دهد ماده 27 است که در آن مشخص شده است که پروژه ها 

به دو سطح ملى و استانى تقسیم و پس از تعیین کاربردى براى آن بنا واگذارى انجام مى شود.
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان ادامه داد: بر اساس صندوق احیا دو کاروانسراى گز و جهاد آباد و خانه تاریخى بخردى واگذار شده 
است. همچنین 24 بنا در سطح استان در ماده 27 در حال تعیین کاربرى هستند تا واگذار شوند که اکثر آنها خانه تاریخى هستند، اما حمام 

و کاروانسرا نیز در میان آنها وجود دارد.

عملیات اجرایى پروژه باریافت سرد محور اردستان- نایین آغاز شد
عملیات اجرایى پروژه بازیافت سرد محور اردستان- نایین با اعتبارى بالغ بر 210 میلیارد ریال با حضور 
معاون استاندار اصفهان، معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان و جمعى 

از مسئولین شهرستان هاى اردستان و نایین آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان، حجت اهللا غالمى در آیین 

آغاز پروژه بازیافت سرد محور اردستان- نایین، اظهار کرد: جاده اردستان به نایین یکى از محورهاى پرتردد 
و مهم در استان به شمار مى رود و نقش مهمى در حمل ونقل جاده اى کشور ایفا مى کند لذا توجه به بهسازى 

روکش آسفالت آن ضرورى است.
 معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان نیز با تشریح جزییات این پروژه، گفت: با توجه به 

اهمیت مدیریت منابع، زیرساخت هاى کشور و همچنین کاهش هزینه ها و حفاظت از محیط زیست، پروژه بازیافت سرد آسفالت براى 
اولین بار در استان اصفهان اجرا مى شود. فرزاد دادخواه حفظ منابع طبیعى به دلیل استفاده مجدد از مصالح موجود، کاهش مخارج بهره بردارى 
و نگهدارى راه، صرفه جویى در مصرف انرژى، کاهش و جلوگیرى از آلودگى محیط زیست، افزایش کیفیت روسازى بدون افزایش ضخامت را 

از جمله مزیت هاى بازیافت آسفالت سرد عنوان کرد.

کوثر بابایى
ســرمقالـه
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خـــبــــر

نوروزى:
مدیریت مصرف آب در هر شرایطى ضرورى است

شهردار اصفهان گفت: هنوز کمبود آب جبران نشده و زیرساخت هاى مورد نیاز براى تامین 
آب مورد نیاز تکمیل نیست، پس در هر شرایطى باید در مصرف بهینه آب توجه کنیم.

 قدرت اهللا نوروزى صبح دیروز -شنبه 14 اردیبهشت ماه 98- در برنامه رادیویى «سالم اصفهان» با 
توصیه به شهروندان در خصوص مصرف بهینه آب اظهارکرد: امســال همچون سال گذشته باید در 
مصرف آب مدیریت داشته باشیم، درست است که آب در زاینده رود جارى است و امیدواریم مستدام 
باشد، اما باید به این نکته توجه کرد که هنوز کمبود آب جبران نشده و زیرساخت هاى مورد نیاز براى 

تامین آب مورد نیاز تکمیل نیست، پس در هر شرایطى باید در مصرف بهینه آب توجه کنیم.
وى تصریح کرد: شهردارى اصفهان افتخار دارد به مناسبت روز «کار و کارگر» جشنى را به مدت پنج 
شب براى کارگران بخش خدمات شهرى شهردارى از جمله کارگرانى که نظافت شهر و فضاى سبز را 
بر عهده دارند، برگزار و در شهر رویاها میزبان آنها و خانواده آنها است که البته این جشن ها همچنان 

ادامه دارد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: از شهروندان اصفهانى مى خواهم به احترام تالش کارگران عزیز با فهم 
و درایت خود و با رعایت نظافت شهر، حفظ فضاى ســبز و... در کاهش آالم کارگران در محیط شهر 

موثر باشند.   

در حال حاضر جامعه 
کارگرى استان وضعیت 

مناسبى ندارد و 
شکایت ها و گالیه هاى 
دهک هاى مختلف به 
دلیل گرانى ها بسیار 

شنیده مى شود.

فقط 5 درصد قراردهاى کارگرى اصفهان بیش از یک سال است:   

امنیت شغلى؛ مهمترین خواسته حداقلى کارگران

در میان تمام دغدغه هاى جامعه کارگرى، «نبود امنیت شغلى» 
بیشترین رخ نمایى را دارد به طورى که این مسئله مهمترین 
مطالبه نمایندگان و فعاالن این بخش و درگیرى ذهنى کارگران 

جامعه را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار سرشمارى نفوس و مسکن مرکز آمار در سال 
95، بیش از 14 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونى کشور را 
کارگران تشکیل مى دهند که با احتساب بُعد 3.2 نفرى خانوار 
مى توان ادعا کرد حدود 45 میلیون نفر از جمعیت کشور یعنى 
بیش از 50 درصد از جمعیت را جامعه کارگرى به خود اختصاص 
مى دهد. کارگرانى که بنا به گفته خودشان، با وجود مشکالت 
تامین معیشت، نبود امنیت شغلى، بزرگترین درگیرى فکرى 

آنها است.

ایمنا
گـــزارش
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      اصغر برشان دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان : افرادى هم که از اصالح قانون کار سخن مى گویند تصمیم بر حذف حداقل مزد از اصول قانون کار دارند که این مهم جاى 
اعتراض دارد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
دستاوردهاى فوالد مبارکه براى جهان اسالم 

امیدبخش است
مهندس حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان، در اختتامیهٴ 
همایش بین المللى آیندهٴ جهان اسالم در افق 
1414 که در دانشگاه تهران برگزار شد، اقدام هاى شرکت فوالد مبارکه 

در شرایط فعلى منطقه و جهان اسالم را امیدبخش دانست.
 وى با تأکید بر این که فوالد مبارکه مولود انقالب اسالمى است و در بخش صنعت 
و تولید کاالى استراتژیک تاکنون پیشرفت هاى ویژه اى داشته است تصریح کرد: 
در سال 1357 کشور ما 600 هزار تن تولید داشت و 4 میلیون تن فوالد وارد 
مى کرد؛ درحالى که امروز در چهل سالگى انقالب اسالمى، صنعت فوالد ایران 
اسالمى با 32 میلیون تن ظرفیت نصب شده، به تولید واقعى 25 میلیون تن 

دست یافته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ارتقاى جایگاه ایران در بین دیگر کشورهاى تولیدکنندهٴ 
فوالد جهان را ثمرهٴ تالش جهادگران عرصهٴ صنعت دانســت و افزود: در سال 
1357 رتبهٴ تولید فوالد ایران در جهان سى وپنجم بود که امروز به رتبهٴ دهم 
ارتقا یافته است. عظیمیان گفت: فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمى 
در حال حاضر با 10,2 میلیون تن تولید، 50 درصد تولید کشور را در اختیار 
دارد و توانسته از سنگ تا رنگ را جامهٴ عمل بپوشاند و زنجیرهٴ تولید فوالد را 

در خود کامل کند.
وى قرار گرفتن نام فوالد مبارکه در فهرست تحریم ها را اقدامى ظالمانه خواند و 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در 27 مهرماه سال گذشته در فهرست تحریم ها 
قرار گرفت. این اقدام نشان دهندهٴ این است که فوالد مبارکه نقش بسیار بزرگى 
در صنعت و اقتصاد ایران دارد و آمریکا براى به زانو درآوردن اقتصاد ایران فوالد 

مبارکه را در فهرست تحریم ها قرار داده است.
 GDP مهندس عظیمیان ادامه داد: در حال حاضر فوالد مبارکه یک درصد
کشور و 5 درصد از GDP صنعت را در اختیار دارد و با پرداخت 1500 میلیارد 
تومان مالیات، ردیف اول در بین شرکت هاى تولیدى و ردیف دوم در شرکت هاى 
بورسى را به خود اختصاص داده است.  مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد:  
مدیران و کارکنان فوالد مبارکه در همهٴ قسمت هاى کارخانه، هم قسم شده اند تا 
اجازه ندهند تحت هیچ شرایطى تولید متوقف شود. در حقیقت کارکنان فوالد 
مبارکه و آن هایى که به صورت غیرمستقیم با این بنگاه اقتصادى سروکار دارند، 

خانواده اى 350 هزار نفرى را تشکیل مى دهند.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود در این همایش، از ارتباط فوالد مبارکه 
با دانشــگاه به عنوان یک مزیت یاد و اضافه کرد: در فوالد مبارکه ده ها قرارداد 
مطالعاتى، تحقیقاتى و پژوهشى با دانشگاه هاى کشور منعقد شده تا از توان و 
تخصص جامعهٴ علمى بهره برده شود. یکى دیگر از دستاوردهاى بزرگ شرکت 
استفاده از توان حداکثرى شرکت هاى سازندهٴ داخلى و بومى است؛ تاآنجاکه 
توانسته ایم بیش از 80 درصد قطعات موردنیاز خود را بومى سازى و از داخل 
کشور تأمین کنیم. این موفقیت بزرگ حاکى از وجود نیروهاى متخصص و 

متعهد در ایران اسالمى است.

   جهان اسالم نیازمند استراتژى مقاومت در برابر سلطه است
یحیى رحیم صفوى، مشاور مقام معظم رهبرى، دیگر سخنران این همایش با 
اشاره به معضالتى که در پى فقدان استراتژى مقاومت در کشورهاى اسالمى 
پدید آمده، اظهار کرد: مسلمانان نیازها و عالیق مشترکى دارند و این امر ما را 
به استراتژى واحدى در سطح بین الملل سوق مى دهد؛ باید این استراتژى را 

در عرصه هاى مختلف در پیش بگیریم تا توفیق عملى در پیش داشته باشیم.
مشاور مقام معظم رهبرى افزود: این حادثه اى تلخ است که بسیارى از اتفاقات 
در جهان اسالم را غربى ها رقم مى زنند و براى مدتى بعد از قرارداد سایکس پیکو، 
حاکمان سرزمین هاى اسالمى غربى ها بودند و سرزمین هاى مسلمانان را بین 

خود تقسیم کرده بودند.
صفوى بیان کرد: برندهٴ اختالف در کشــورهاى مسلمان، دشمنان هستند. 
دشمنان حتى امنیت را در کشورهاى اسالمى تجارى کرده اند؛ تا از این کشورها 
براى تأمین امنیتشان که خود آن را به مخاطره انداخته اند مطالبهٴ اقتصادى 
داشته باشــند. رحیم صفوى گفت: کشورهاى اســالمى حدود 60 درصد از 
منابع انرژى جهان را در اختیار دارند، اما ازلحاظ اقتصادى به خوبى توسعه پیدا 
نکرده اند؛ درحالى که سایر کشورها براى پیشرفت اقتصادى خود و براى تأمین 

انرژى نیازمند کشورهاى مسلمان اند.

گــزارش

آمارها نشــان مى دهد 
که تقریبــا 95 درصد از 
کارگران بــا قراردادهاى 
موقت کمتر از یکســال 
مشغول به کار هستند و 
غالب این قراردادها نیز 
در بازه هــاى زمانى یک 
تا 6 ماهه تعریف مى شود. این درحالى  
است که بـا وجـود تدویـن آیین نامـه 
سـاماندهى امنیت شــغلى مشاغل، 
29 سال قبل و ارسال آن در تیر ماه سال 
گذشــته به هیئت وزیــران، همچنان 

خبرى از تصویب آن نیست.
در زمان تصویب قانـون کار به صراحت 
تاکید شده تا در راستاى امنیت شغلى 
نیــروى کار، حداکثــر مــدت موقت 
براى کارهایى کــه طبیعت آنها جنبه 
غیرمســــتمر دارد، توسط وزارت کار 
تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، 
اما به رغـم تاکید قانـون کار بر تعیین 
تکلیف مدت انعقاد قـــرارداد موقت 
در مشاغل غیرمستمر و تعیین سقف 
زمانــى بــراى انعقاد قــرارداد موقت 
بــا نیــــروى کار این مشـاغل، این 
آیین نامه در طول ســال هاى گذشته 
به فراموشى سپرده شد تا اینکه در تیر 
ماه سال 1397، پس از گذشت 29 سال 
از تصویب قانون کار، سرانجام این آیین 
نامه توسط وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى، با مشــارکت نماینـدگان 
کارگــرى و کارفرمایى شــوراى عالى 
کار، تدوین و از ســــوى على ربیعى، 
وزیر وقــت کار به معــاون اول رییس 
جمهور ارائه شد تا در دســــتور کار 
هیئت وزیــران قرار گیــرد. اما پس از 
گذشت ماه ها خبرى از وجود این آیین 
نامه نیســت و همچنان این آیین نامه 

بالتکلیف مانده است.
نکته قابــل توجــه اینجا اســت که 
«معیشت» دغدغه جدى دیگر جامعه 
کارگرى کشور است که پس از «نبود 
امنیت شغلى»، قرار مى گیرد؛ هرچند 
امسال با همکارى و مذاکرات نمایندگان 

دولــت، کارفرمایــان و کارگــران در 
شوراى عالى کار، مزد منصفانه تعیین 
شد به طورى که شوراى عالى کار اسفند 
ماه ســال گذشــته حداقل دستمزد 
کارگران را 36.5 درصد افزایش داد و در 
پى این افزایش، پایه حقوق کارگران در 
سال 1398 با افزایش 400 هزار تومانى 
همراه شد هرچند این روند براى جبران 
شکاف زیاد دستمزد تا هزینه معیشت 

باید ادامه داشته باشد.

  فقط 5 درصد قراردهاى کارگرى 
اصفهان بیش از یک سال است

بى شک استان اصفهان با دارا بودن آمار 
جمعیتى باال و وجود صنایع بسیار، قطعاً 
داراى کارگران بسیارى است. بنابراین 
ســهم اســتان اصفهان از این دست 
معضالت بیشتر خواهد بود به عالوه آنکه 
بارها اعالم شده است اصفهان ازلحاظ 
آمار بیکارى در رتبه هاى نخست کشور 
قرار دارد که بدون تردید بخش بزرگى 
از این بیــکاران را کارگران تشــکیل 
مى دهند. کارگرانى که با دستمزد اندك، 
در حال فعالیت  و بــا وجوداین درآمد 
ناکافى بازهم با معضل نبود امنیت شغلى 

دست  به  گریبان هستند.
احمدرضــا معینــى، رییــس کانون 
هماهنگى شوراى اسالمى کار استان 
اصفهان با ارائه تحلیلى از شرایط موجود 
قشر کارگرى به خبرنگار ایمنا مى گوید: 
حدود پنج درصد از قراردادهاى کارگرى 
اصفهان بیشتر از یک سال است و مابقى 
کارگران با قراردادهاى کمتر از یک سال 
فعال هستند و به این ترتیب آنها هیچ 

امنیتى از لحاظ استمرار شغلى ندارند.

به گفتــه این مســئول دو مــورد از 
اصلى ترین دغدغه هاى جامعه کارگرى 
استان نبود امنیت شغلى و قدرت خرید 

است.
وى مى افزاید: در حــال حاضر جامعه 
کارگرى استان وضعیت مناسبى ندارد 
و شــکایت ها و گالیه هاى دهک هاى 
مختلف به دلیل گرانى ها بسیار شنیده 
مى شــود. با این اوصاف، اقدام به فعال 
کردن دوباره کارگروه مزد شوراى کار 
اســتان کردیم؛ کارگروهى که در آن 
هر هفته بر اساس تورم، سبد معیشت 
خانوارها را بررسى و نتیجه آن را اعالم 
مى کند و به این ترتیب مشــخص شد 
سبد معیشت خانوار کارگرى نسبت به 

قبل کاهش چشمگیرى داشته است.
معینــى ادامه مــى دهد: بــا چنین 
شرایطى افزایش 36.5 درصدى حقوق 
کارگران نه تنها معیشــت بلکه هزینه 
درمان کارگران را هم تأمین نمى کند. 
واقعیت آن است که اگر دولت خواهان 
بقاى این قشــر زحمت کش است باید 
حداقل ها را در تعیین دستمزد کارگران 
رعایت کند و بر اساس خط فقر که در 
کالن شهرهایى همچون اصفهان به پنج 
میلیون تومان رسیده است، دستمزدها 

تعیین شود.
همچنین اصغر برشــان دبیر اجرایى 
خانه کارگر اصفهان بــا تاکید بر نبود 
امنیت شغلى قشــر کارگر مى گوید: 
افرادى هم که از اصالح قانون کار سخن 
مى گویند تصمیم بر حذف حداقل مزد 
از اصول قانــون کار دارند که این مهم 
جاى اعتراض دارد زیــرا نباید اصالح 
قانون کار به بهاى حذف جوانب دیگر 

باشد و بنابراین نســبت به طرح هایى 
که دراین باره به مجلس ارائه شده است، 

اعتراض داریم.
وى مى افزاید: ســال گذشته افزایش 
ســطح دســتمزدى به همت اعضاى 
شــوراى عالى کار مقرر شــد اما آثار 
مطلــوب این اتفــاق در کمتــر از دو 
ماه از بیــن رفت چون در پایان ســال 
1397 ارزش قدرت خریــد این پول 
به یک سوم رســید، به عبارتى واضح 
با وجــود 20 درصــد افزایــش مزد 
کارگران، قدرت خرید آن ها به یک سوم 

رسیده است.
این عضو شوراى شهر یادآور مى شود: 
کاسته شدن از قدرت خرید، مربوط به 
همه اقشار است و همه مردم با هر حقوق 
و دستمزدى که باشند به همان میزان 
قدرت خریدشان کاســته شده است. 
درواقع ایراد بزرگ دســتمزدها عدم 
هم خوانى با قدرت خرید ازدست رفته 
مردم است و به هیچ وجه پاسخگوى نیاز 
ساکنان استان پر خرجى مانند اصفهان 
نیســت، از طرفى هم تولیدکنندگان 
توان افزایش سطح دستمزد بیش از این 

مقدار را ندارند.
برشــان تاکید مى کند: دولــت باید 
اقداماتى در قالب حمایت هاى اجتماعى 
همچون درمان و تأمین اجتماعى داشته 
باشــد. البته این انتظار وجود دارد که 
دولت در زمینــه اختصاص بن کاالى 
اساســى که تمامى زمینه ها و شرایط 
آن از جمله تعاونى هاى مصرف فراهم 
است، وارد شــود تا مستمرى بگیران، 
امکان دریافت کاالى اساسى را داشته

 باشند.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

بازرگانى

32274712
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Domab village

Domab is a village in Najaf Abad County, Isfahan, 
which is located in a point where Khansar, 
Najafabad, and Golpayegan counties meet 
each other.This village is approximately 2140 
meters above the sea level. According to the old 
documents, this area used to be a permanent 
settlement between the years 1100 to 1150 SH, 
and called "Domab" or "Damab", but indigenous 
people name it "Dombow". The founders of 
this village were two migrant brothers from 
Khorasan; Moheb and Saleh.
Apparently, the economic prosperity of this area 
was started following the digging several Qanats 
by the immigrants. The centuries-old village 
homed some valuable monuments due to the 
architectural and political characteristics of that 
time; Stone Castle, Darvesh Beg castle, Jelogir 
caravanserai, Haj Hassan and Ali Ahmad castles 
are among the historical places.
Stone castle was constructed near the village, at 
the end of the Ashkanian era, at the beginning 
of the Sassanid dynasty. The castle is a square 
structure, with 10 round towers; eight of them 
are remained intact, and two of them were ruined.
Darvesh Beg castle is the other historical 
monument in the region. It is considered as 
the oldest castle of Domab; it has 4 towers that 
unfortunately only three of them, its northern 
wall, and ramparts have been left. Based on 
some documents, this structure dates back to the 
Safavid era.
"Nodomab" castle is the most important and 
biggest one in this area, which was constructed in 
1218 A.H, during the reign of Fath Ali Shah. There 
are five conical towers with beautiful geometric 
designs inside the castle.
The hills in Domab village are mostly stony with 
no vegetation. The lands are barren due to plenty 
of pebble, slope, ups and downs, and also soil 
erosion.
The eastern side of the hills are composed of old 
alluvial and shallow soil. Therefore, these lands 
are not suitable for agriculture and don’t have 
many capabilities to be used as pasture. Some of 
the wild flowers grown in this area are licorice, 
oxtongue, pieplant, chicory, cardoon, cardamine, 
tragacanth, and etc.

attraction

For most of the 
duration of its 
life, the castle has 
been mostly used 
for uprisings and 
riots against the 
central power in 
the country

Masjed-e 
Agha Bozorg: 
Gorgeous blend of 
Islamic, Persian 
architecture

Masjed-e Agha Bozorg 
(Agha Bozorg Mosque) 
is simply one of many top 
destinations in central 
Iran that lure not only the 
faithful but travelers and 
architecture buffs.
Standing tall in the oasis 
city of Kashan, the 19th-
century mosque boasts 
a pleasing symmetry 
in its traditional design 
that is embellished by 
intricate plasterwork, 
woodwork, mirrorwork 
and geometric tilework 
patterns.
A tribute to the Islamic 
architecture, the mosque 
delicately takes elements 
of Persian architecture as 
well.
Many travelers opt to 
bypass Kashan on their 
journeys between Tehran, 
Isfahan and Yazd, but this 
delightful city on the edge 
of the Dasht-e Kavir has 
long been one of most 
alluring destinations in 
the country.
The massive structure 
includes several 
congregational halls, 
adjoining arcades, tiled 
minarets, massive badgirs 
(wind towers) and an 
austere dome. The mud-
brick walls, arches and 
ceilings are covered with 
Quranic inscriptions and 
mosaics as well.
Narratives say that the 
mosque is named after 
Mulla Muhammad Mahdi 
Naraqi (1715-1795) 
who was nicknamed 
“Agha Bozorg” for being 
a Shia philosopher and 
theologian.
Many travelers opt to 
bypass Kashan on their 
journeys between Tehran, 
Isfahan and Yazd, but 
this delightful city on the 
edge of the Dasht-e Kavir 
(a large desert lying in 
the middle of the Iranian 
plateau) has long been 
one of most alluring 
destinations in the 
country.
Rich clusters of 
architectural wonders, 
an atmospheric covered 
bazaar, boutique hotels, 
lofty mansions, scenic 
landscapes, a UNESCO-
registered garden and 
hospitable people are 
amid charms of the  
city.
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 Rudkhan Castle is located 25km 
southwest of Foman in Northern 
Province of Gilan. After crossing a 
mountainous winding route and 
passing dense and very beautiful 
jungles, the first thing that the 
traveler discovers is the castle’s 
big entrance gate which is grand 
and huge.
Rudkhan Castle was a military 
medieval fortress built during 
the Sasanian Empire (224 – 651 
AD) to defend the northern part 
of the country from southern 
Arab invaders. This large 
castle has been renovated and 
strengthened several times 
throughout the centuries. One of 
the most extensive restorations 
was completed during the Seljuk 
Era (1037 – 1194) where the 
castle was used as one of the many 
fortifications of the Ismaili State (or 
Alamut State).
For most of the duration of its life, 
the castle has been mostly used 
for uprisings and riots against the 
central power in the country, and 
even though it has gone through 
a huge amount of violence and 
brutality, it still stands strong, 
hidden in the middle of Northern 
Gilan’s jungles. In fact, Rudkhan 
Castle is one of the best well 
preserved remains of fortifications 
in ancient Iran.
Rudkhan Castle is built mostly 
by brick and stone and stands on 
top of a strategic mountain at the 
elevation of 715m. It is 30km away 
from the city of Fuman and just 
nearby its hiking starting point, 
lies the village of Rudkhan. To reach 
the castle, there are hundreds of 
stairs to climb and that is one of the 
reasons this castle is also known as 
“The Thousand Step Castle”.
To reach the castle, you need to hike 
in the jungle. Depending on how 
prepared you are, this hike can take 
from 1 to 2 hours. The path towards 
the castle is clearly marked and 

there are numerous small vendors 
on your path. The steep path to 
Rudkhan Castle makes it seem 
unreachable for some travelers, 
but all who have reached the castle 
would agree that the beauty of the 
jungle and the path itself are what 
make this hike worthwhile.
The castle consists of several parts, 
most notable of which are the water 
reservoir, twelve gates, the prison, 
42 watchtowers, housings, and the 
king’s quarters. The king’s quarters 
are located on the highest point of 
the castle and feature breathtaking 
views of the surrounding area.
If you are visiting Gilan province, 
don’t miss the chance to see 
Rudkhan’s outstanding castle. It 
is highly recommended to start 
your hike early in the morning 
(especially in summer, when it can 
get very hot and humid during the 
day), so you can enjoy your visit in a 
less crowded environment.
This gorgeous castle is in fact a 
military complex that had been 
constructed by followers of the 
Ismailia sect during the Seljuk 
Dynasty. Rudkhan Castle is the 
largest military castle in Iran and 
one of the most unique ancient 
structures in the world. This one 
thousand year old castle is built 
with an area of 2.6 hectares (6.4 
acres) and sits smartly at the two 
peaks of a mountain with 715 and 
670m tall. It is also reinforced 
by strong fortifications and 
battlements at a length of 1,550 
meters.
This ancient construction is one 
of the most splendidly preserved 

castles. It is worth mentioning that 
all the 42 towers of the building 
still stand intact with all their glory 
and the most stunning attraction 
of the castle apart from its green 
surroundings and the main 
entrance gate is its more than a 
thousand stair stepper.
Roudkhan Castle could be called 
one of the wonders of Gilan's 
architecture. Selection of an 
appropriate location; usage of 
strong construction materials; 
application of different 
architectural styles; formation of 
a variety of geometrical shapes has 
bestowed special grandeur to this 
complex.
After crossing a mountainous 
winding route with dense forests, 
the first thing that one notices 
about the castle is its big entrance 
gate. The entrance gate is set on the 
northern wing of the castle and is 
composed of a gate and two towers 
on its two sides.
His castle has two sections, namely 
one royal residence for the king 
and royal family, and another 
residence for soldiers and military 
activities. The royal residence is a 
2-storey brick building located in 
the western section. The residences 
of soldiers are also 2-storeyed and 
are located in the eastern section of 
this castle. It completely dominates 
the surrounding environment. 
The east side of the Fort is a bit 
smaller and has more military 
characteristics. It consists of two 
towers, another entrance, a prison 
and an emergency exit.
In general, Roudkhan Castle is an 
important historical monument 
that has passed the test of time. 
This castle is currently visited by 
tourists from Iran and other parts 
of the world. Roudkhan Castle 
is one of the most magnificent 
historical buildings in Gilan 
province which is located on the 
crest of a mountain and is called by 
locals “Zhiyeh Castle”.

Rudkhan Castle: Large, Magnificent 
Historical Fortresses of Iran's Gilan 
Province

Museum of Contemporary 
Art

The Museum is located on the western side of Park-e 
Laleh. It is a eye-catching modernist building built 
during the construction of modern landmarks in the 
1970s.
When the museum opened in 1977, it homes a 
remarkable collection of Western and Iranian art. 
The museum is built thanks to the driving force of the 
Queen Farah Diba. Her cousin Kamran Diba was the 
architect of the museum.
The museum can boast with a unique collection of 
works by Matisse, Dalí, Van Gogh, Picasso, Munch, 
Miró, Bacon, Pollock, Monet, Moore and many others.
Nevertheless, it is not as easy to lay eyes on these 
masterpieces as you imagine. During the governance 
of Ahmadinejad, the collection has been locked away 
in the museum vaults. It was declared it deemed to be 
symbolic of a Western liberalism. The latter was out of 
favour among the ruling classes.
When you will find it open, take your chance 
and meet arty people in Tehran at TMOCA, 
they gather especially in the ground-floor  
cafe.

MUSEUM

Rudkhan Castle 
is built mostly by 
brick and stone 
and stands on 
top of a strategic 
mountain at 
the elevation 
of 715m. It is 
30km away 
from the city of 
Fuman and just 
nearby its hiking 
starting point, 
lies the village 
of Rudkhan. 
To reach the 
castle, there 
are hundreds of 
stairs to climb 
and that is one 
of the reasons 
this castle is also 
known as “The 
Thousand Step 
Castle”.
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 The sales director of a South 
African firm said despite 
unilateral US sanctions on Iran, 
his company has no limitation for 
direct cooperation with Iranian 
businesses and corporations.
Speaking to Shana on the 
sidelines of the 24th Iran Oil Show 
in the Iranian capital of Tehran 
on May 3, Jason De Araujo, the 
sales director of JDA Diamond 
Tooling, added over the past 25 
years, his company has been 
largely involved in the fields of 
exploration, digging, mining and 
oil and gas.  

He noted that his firm’s 
capabilities in manufacturing 
digging equipment for oil 
and gas industry projects 
have provided it with a large 
number of opportunities in the 
Iranian market.“Despite being 
a newcomer in Iran’s market, 
over the past 30 months, we 
have managed to supply digging 
equipment to Iranian firms and 
closely cooperate with a digging 
company in the country. We 
hope to be able to have a more 
expanded presence in the Iranian 
market.”

Canada Vows 
to Defend Its 
Business in 
Cuba as US 
Opens Way for 
Lawsuits
 
Canada vowed on 
Friday to defend its 
businesses operating 
in Cuba after US 
President Donald 
Trump lifted a ban 
on American citizens 
filing lawsuits against 
investors working on 
the island nation.
"The Government 
of Canada will 
always defend 
Canadians and 
Canadian businesses 
conducting legitimate 
trade and investment 
with Cuba, and is 
reviewing all options 
in response to the US 
decision," a foreign 
ministry statement 
said.
"Canada will also 
continue to work with 
our international 
partners, including 
the EU, to stand up 
for our businesses," 
it added, Reuters 
reported.
The US will allow 
legal action against 
foreign companies 
that have used 
properties seized by 
Cuba's Communist 
government since 
the 1959 revolution. 
European and 
Canadian companies 
are among the main 
foreign investors 
in Cuba.Earlier this 
week, the EU said it 
could take the United 
States to the World 
Trade Organization 
or use retaliatory 
sanctions to protect 
its companies.
Canada also 
said its Foreign 
E x t r a t e r r i t o r i a l 
Measures Act 
can be used to file 
suits in Canadian 
courts that "will 
allow Canadians to 
recover any amounts 
that have been 
obtained against 
them, including 
legal expenses, and 
losses or damages 
incurred," the 
statement said.
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S. Africa sees no limitation for 
direct coop. with Iran

Speaking in a local 
ceremony in Tehran, he 
said that enemies are 
waging a psychological 
war against Iran, 
adding, “Saudi Arabia 
and the United Arab 

Emirates don’t have the capacity 
to sell more oil.” If they had had 
the capacity, they would have 
used it before, he noted.
In their most recent measure, 
following their withdrawal from 
JCPOA (Joint Comprehensive Plan 
of Action), US officials announced 
that they will not issue any 
further waivers for countries 

who want to import Iranian oil, 
meaning that every state which 
buys Iranian oil is going to be 
punished by the US. Meanwhile, 
US allies in the region, namely 
Saudi Arabia and UAE have 
expressed readiness to increase 

their oil export.
“This psychological war will work 
for some days but after that, oil 
shortage in the market will start 
and problems will arise [in oil 
market] in next weeks,” Larijani 
highlighted.

Iran to respond if OPEC 
members threaten its 
interests: Zanganeh
Iranian Oil Minister, Bijan Namdar Zanganeh stressed 
the Islamic Republic would respond to members of 
OPEC who undermine its crude exports, an apparent 
reference to nations such as Saudi Arabia that have 
discussed filling the supply gap left by falling Iranian 
shipments.
Iran’s oil minister warned that OPEC is in danger of 
collapse as some nations seek to undermine their 
fellow members, an apparent reference to Saudi 
Arabia’s pledge to fill the supply gap created by US 
sanctions on Iranian exports.
"Iran is a member of OPEC for its interests and any 
threat from member states won’t go unanswered," 
Bijan Namdar Zanganeh said after a meeting with 
OPEC Secretary General, Mohammad Barkindo in 
Tehran, according to the oil ministry’s Shana news 
agency.His comments come as US President Donald 
Trump tries to cut the Islamic Republic’s oil exports 
to zero, backed by a promise from Saudi Arabia and 
its Persian Gulf allies to increase production to ensure 
the squeeze doesn’t create a supply shortage.

Iran urges Europe to 
compensate for US sanctions’ 
damage
 Iran’s Permanent Representative to the United 
Nations Majid Takht-e Ravanchi said that political 
support of European signatories of JCPOA (Joint 
Comprehensive Plan of Action) is not enough and they 
should compensate for the damages inflicted on Iran 
by US sanctions.
Iran’s criticism against Europe was that the mere 
political support is not enough, rather, they “should 
enter the stage and compensate for the inflicted 
damage,” he told IRNA on Saturday.
US unilaterally withdrew from the Iran Nuclear Deal, 
formally known as JCPOA (Joint Comprehensive 
Plan of Action), back in May 2018, vowing to increase 
pressure against Iran by re-imposing tough sanctions. 
In their most recent measure, US officials announced 
that they will not issue any further waivers for 
countries who want to import Iranian oil, meaning 
that every state which buys Iranian oil is going to be 
punished by the US.
This is while EU signatories of JCPOA have not yet 
implemented necessary measures to counter US 
sanctions. In late January 2018, Europe announced 
the establishment of a special trade mechanism 
dubbed as INSTEX (Instrument in Support of Trade 
Exchanges) in a bid to save JCPOA after the withdrawal 
of the United States. The mechanism, which is yet 
to prove its effectiveness, is said to initially cover 
trades of food, medicine and medical devices and to 
gradually include other areas.
“The formation of INSTEX is a good measure by itself, 
but it must show in practice that it can compensate for 
US sanctions,” Takht-e Ravanchi highlighted.

 Iranian Parliament Speaker Ali Larijani said that 
Saudi Arabia and the United Arab Emirates cannot 
increase their oil production despite what they claim.

S Arabia, UAE unable to increase oil 
production: Larijani
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Dutch firms still cooperating 
with Iran’s oil industry despite 
US sanctions
Despite US’ unilateral sanctions on Iran, Dutch oil and gas 
companies still have a significant presence in the country, 
said an oil expert and the representative of a Dutch firm in 
the 24th round of Iran Oil Show.
Speaking on the sidelines of the exhibition in Tehran on 
Friday, Khosro Salour said that despite the sanctions and 
the concerns expressed by Dutch banks, the European 
state’s firms still have an active presence in Iran.
Dutch companies cooperate with Iranian firms in 

different energy sectors, and many of them are directly 
carrying out activities in the country’s market, the official 
added.
Salour noted that the Dutch government does not prevent 
the country’s companies from cooperating with Iran’s 
oil industry and is committed to the terms of the 2015 
nuclear deal, also known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), signed between Iran and P5+1 
in 2015.Last May, US President Donald Trump pulled 
Washington out of the JCPOA and unilaterally reimposed 
sanctions on Tehran’s oil and gas industry and banking 
sector.Two Dutch firms have participated in the 24th 
Iran Oil Show, including Dutch Energy Solutions, he 

said, adding that a large 
number of firms from 
other European 
countries have 
also attended 
the exhibition as 
visitors. 
The 24th Iran 
International Oil, Gas 
and Petrochemical 
Exhibition (Iran Oil Show 
2019) began on Wednesday 
(May 1) and will wrap up today.

 TPOI head:
15 mega export 
projects to become 
operational for 
identifying target 
markets
 Head of Trade Promotion 
Organization of Iran (TPOI) 
Mohammadreza Modoudi said on 
Saturday that a number of 15 mega 
export projects will be put into 
operation in the country to identify 
target markets.
With the implementation of 15 
mega export projects, focusing on 

lucrative market of neighboring 
countries, identifying professional 
trade and promoting export of non-
oil commodities will be put a top 
agenda, Modoudi reiterated.
Speaking on the sidelines of Working 
Group of export promotion of 
non-oil commodities in Qazvin 
province, he pointed to the export 
situation of the country in last 
year (ended March 20, 2019) and 
export priorities in the current year 
(started March 21, 2019) and added, 
“despite restrictions and pressures 
created in oil products and gas 
condensates, we could export more 
than $44 billion worth of non-oil 
goods, the rate of which showed a 5.7 
percent decline as compared to the 

last year’s corresponding period.”
With the cooperation and 
coordination made with the private 
sector, exports situation turned 
positive in the country, he stated.
Elsewhere in his remarks, deputy 
minister of industry, mine and 
trade put the imports capacity 
of neighboring countries at over 
$1,100 billion and said, “effective 
steps should be taken in order to get 
the lion’s export share of products to 
neighboring states.”
About $9 billion worth of non-oil 
products was exported from Iran 
to neighboring Iraq, recording a 38 
percent growth, he said, adding, 
“accordingly, Iraq was listed among 
Iran’s top target expert market.”

Iran's oil exports to slide 
in May, but not to zero: 
Reuters
Iranian oil exports will slide in May as 
the United States tightens the screws 
on Tehran’s main source of income, 
industry sources said, deepening global 
supply losses caused by US sanctions on 
Venezuela and OPEC-led cuts.
The United States reimposed sanctions 
on Iran in November after pulling out of 
a 2015 nuclear accord between Tehran 
and six world powers. Those sanctions 

have already more than halved Iranian 
oil exports to 1 million barrels per day 
(bpd) or less, Reuters reported.
Washington, aiming to cut Iran’s sales 
to zero, said all sanctions waivers for 
those importing Iranian oil would end 
this week. Iran says this will not happen, 
although its officials are bracing for a 
drop in supplies.
One Iranian official familiar with 
oil policy said exports could drop to 
700,000 bpd and as low as 500,000 bpd 
from May onwards. An OPEC source said 

Iranian exports would likely continue at 
about 400,000 to 600,000 bpd.
Iran would likely be able to maintain 
some shipments for debt repayment 
to China and India, and into storage in 
China.
“It’s important to note that zero oil sales 
in May doesn’t mean that there will not 
be oil deliveries to China or India in the 
month,” she said.
Analysts at Energy Aspects expect a 
drop in Iranian shipments to around 
600,000 bpd from May onwards.



Iran, Kazakhstan discuss 
boosting bilateral ties
The Iranian ambassador to Kazakhstan Majid Saber 
held talks with Kazakh Foreign Minister Beibut 
Atamkulov on boosting bilateral ties and Facilitating 
business and tourist visas for Iranian citizens.
Referring to good relations between Iran and 
Kazakhstan, Iranian ambassador said that Iranian 
and Kazakh neighborhood will be an appropriate 
opportunity in economic sectors of two countries 
in order to expand their cooperation through the 
advantages of this geography and neighborhood.
In this regards, Saber asked Kazakh side to provide 
more facilities in granting business and tourist visas.
In this meeting, Beibut Atamkulov also emphasized 
on the expansion of cooperation between Iran and 
Kazakhstan in various fields of economy, trade, 
transportation, consular, parliamentary, cultural and 
anti-extremism.
Kazakhstan and Iran share common borders in the 
Caspian Sea, and according to Kazakhs, the volume of 
trade between the two countries in 2018 amounted 
to $ 516 million.
Iran's 'peace and friendship' flotilla, comprised of 
the domestically-built, missile-launching warships 
'Separ' (shield) and 'Joshan', had a three-day stay in 
Kazakhstan's Aktau Port last week.

US-Iran War Unlikely: FM 
Zarif
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
described a war between Iran and the United States 
in the near future as unlikely, warning, however, 
that accidents could happen that might lead to 
confrontation.
In a recent interview with the British online 
newspaper Independent at Iran’s Permanent 
Mission to the United Nations in New York, Zarif said 
although he did not think a war between Iran and the 
US was imminent, “accidents can happen” that then 
spiral into a “military conflict.”
In response to a question about the nature of such 
accidents, Zarif gave the example of a recent move 
by US President Donald Trump to put Iran’s Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) on its blacklist of 
foreign “terrorist” organizations.
A lack of “vital communication” between the IRGC 
forces and ships going through the Persian Gulf and 
the Strait of Hormuz, a strategic waterway where 
most of the world’s oil exporters pass through, can 
easily lead to conflict.
The United States in April officially registered the 
IRGC as a “foreign terrorist organization”, according 
to a notice published on the website of the US Federal 
Register.
Iran’s Supreme National Security Council (SNSC) 
slammed the US government as "supporter of 
terrorism," designating American forces in West 
Asia, known as the United States Central Command 
(CENTCOM), as a "terrorist organization."
In a statement, the Iranian top security council said 
the designation came as a “reciprocal measure” 
against US President Trump's “illegal and unwise” 
move to blacklist the IRGC as a foreign terrorist 
organization.

Saudi Arabia and costly honeymoon with 
unreliable government

Donald Trump's recent 
remarks among his supporters 
indicated that he would remain 
a resolute advocate of the Saudi 
government, largely due to 
Riyadh's purchases from US 
companies, 'They have nothing 

but cash, right?' he told the crowd. 'They 
buy a lot from us, $450 billion they bought.' 
'You had people wanting to cut off Saudi 
Arabia ... I don't want to lose them,' he said. 
These remarks once again revealed the US 
President's opportunism toward Saudi 
Arabia. Though this is a fact that is as clear 
as daylight, it seems that Riyadh rulers 
ignore it for various reasons. 
In the present circumstances where the 
president of the United States has a long 
record of unilateral withdrawal from the 
international agreements, the question 
remains to be answered why the Saudi 
rulers invest so much on Washington. 
With what hope and guarantee? 
 America- Saudi Arabia relations a 
matter of turbulence
When Trump took over the US presidency 
in the beginning of 2017, it was almost 2 
years since the start of reign of Salman bin 
Abdulaziz in Saudi Arabia. Because of the 
Democrats' views and their particular 
vision, the anti-Iranian arena for the 
Saudis and the Zionists was not at least 
provided against 2015 Iranian nuclear 
deal. The failure of Riyadh and Tel Aviv to 
advance the Iranophobia and obstruction 
against the nuclear deal showed that 
the situation was not in favor of neither 
Salman's family neither Benjamin 
Netanyahu.
When Trump entered the US presidential 
election, his slogans especially those 
which were against Iran were greatly 
welcomed by Riyadh, and this was 
concurrent with the Saudi’s fear of this 

controversial candidate’s approach that 
the United States would no longer provide 
security for other countries in free. After 
Trump's entrance in the White House, 
the hope of the young Saudi crown prince 
was increased for undermining Iran’s 
regional power. Since then, the common 
goal of confrontation with Tehran has 
further strengthened the Western-Arab-
Hebrew axis.Unlike the tradition of 
previous kings, Salman and his son put 
aside conservatism in the domestic and 
foreign arena to restore their legitimacy 
by trying to gain US support and advance 
their excessive goals in the region in an 
easier and more frankly way than before.
The Saudis did not have anything to attract 
American support except for the great 
wealth gained from oil revenues; the 
wealth that was used to attract Trump as 
a businessman. 
'It's easier to get money from the king of 
Saudi Arabia than rent a property in New 
York,' said the president of the United 
States with a tone that many analysts see 
as contemptuous. “You see, Saudi Arabia 
is a very wealthy country, and we defend 
them. We actually cost them, and they have 
nothing else but large amounts of cash ... 
we cost them to defend them, and they - on 
the contrary - make huge purchases from 
us. They buy $ 450 billion from us. . »
Although Riyadh and Washington are 
experiencing close ties these days, it's 
unclear how long this honeymoon will 
last, given the US record of breaking 

commitments and withdrawal from 
international treaties. 
What Saudi leaders tend to ignore is 
that this honeymoon ends regarding 
the changing nature and fluidity of 
international developments, as soon 
as the cost of the US’ support of Arabia 
increases from its benefits. 
The story of the killing of Jamal Khashoggi 
and the cost for Trump to support Bin 
Salman showed that the deal could expire. 
However, this belief especially exists for 
the Saudis as long as the flow of oil dollars 
goes to America, Riyadh and Washington 
are on the same front.
Given the growing possibilities of 
Democrats' victory in the upcoming 
presidential election in the United States, 
some say that the period of Trump in office 
may not last much longer, and soon the 
Saudis will realize their strategic mistake 
in spending vast amounts of money on 
Trump. 
Trump; an unreliable partner 
Trump announcement that Washington 
imminently withdraws from the 
'International Arms Trade Treaty,' adding 
another page to his breach of promises. 
The breach of promises by the Republican 
president of America seems to have no 
end. In the view of the president of the 
United States, anything that is not in 
the interest of Washington's economic 
interests, and limits its freedom of action, 
can be revised, whether it is a bilateral 
treaty or an international treaty.

These days, Saudi Arabia is in a honeymoon in its 
relations with the United States; a honeymoon 
which was planned by the money of the wealthy 
rulers of Riyadh with a partner who is not to be 
trusted for guaranteeing the monarchs’ survival.
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The Trump 
administration is 
extending waivers that 
allow countries signed 
up to the Iran nuclear 
deal to participate in 
civil nuclear projects 
with Tehran, the 
State Department 
announced.
The Trump 
administration is 
extending waivers that 
allow countries signed 
up to the Iran nuclear 
deal to participate in 
civil nuclear projects 
with Tehran, but it's 
tightening the terms 
in an effort to increase 
pressure on the 
Iranian regime, CNN 
reported.
The US will extend 
waivers that allow 
the remaining parties 
to the 2015 deal to 
conduct research and 
do non-proliferation 
work at three sites 
in Iran without fear 
of facing sanctions, 
according to a fact 
sheet released by the 
State Department.
However, the waivers 
will be reduced from 
180 days to 90, and 
State Department 
s p o k e s p e r s o n 
Morgan Ortagus 
said in a statement 
that "assistance to 
expand Iran's Bushehr 
Nuclear Power Plant 
beyond the existing 
reactor unit could 
be sanctionable." 
Bushehr is one of 
the three facilities 
exempted from 
sanctions along with 
Arak and Fordow.
The US will also revoke 
two waivers that 
allowed Iran to ship 
its excess heavy water 
for storage and swap 
its enriched uranium 
for natural uranium, 
according to Ortagus.
"The decisions today 
enhance our ability 
to constrain Iran's 
nuclear program 
while pursuing 
maximum economic 
pressure," Brian Hook, 
the State Department 
special representative 
on Iran, told CNN in an 
interview.

US extends nu-
clear waivers 
for Iran, but 
with limits
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 Iran envoy vows suitable reaction to 
US wrongful acts vs Iran
 Iran's permanent envoy to the United Nations said 
on Saturday that Iran reserves the right to counter US 
wrongful acts against Iran including US measures to inflict 
heavy damages on Iranian economy.
Commenting on US recent acts such as ending waivers on 
Iran oil imports, Majid Takht-e Ravanchi said the issue is 
being under scrutiny by Iranian officials to take reciprocal 
actions.
Elaborating on Europe's approach with regard to 

preserving Iran nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), he said that merely 
political support will not be sufficient.
He urged European countries to take action to remove the 
obstacles in the way of Iranian trade ties with the outside 
world.
Launching the Instrument in Support of Trade Exchanges 
(INSTEX) is good in itself, he said adding that it should 
show practically that it would be able to sideline US 
sanctions.INSTEX was adopted by foreign ministers of the 
European trio on the sidelines of a European Union summit 
in the Romanian capital Bucharest on January 1.

INSTEX has been registered 
at the address of France's 
Economy and Finance 
Ministry in Paris. German 
banker Per Fischer has been 
chosen for a period of six 
months to run it. 
Referring to the United Nations' 
capacities, Takht-e Ravanchi 
said Tehran will take advantage of capacities of the 
international organizations to advance its national  
agenda.

MPs to Discuss US’ New Move 
against Iran’s Nuclear Activities
A senior Iranian lawmaker condemned the US 
administration’s recent move to impose new limits on the 
Islamic Republic’s nuclear activities and said the members 
of the parliament’s National Security and Foreign Policy 
Commission plan to discuss the issue on Sunday.
Mojtaba Zonnour told Tasnim that the National Security and 
Foreign Policy Commission will hold a meeting on Sunday 
and discuss Washington’s move to scrap waivers that allow 
Tehran to receive international assistance for the conversion 
of atomic sites for civilian uses.
He further emphasized that the move is definitely a violation 
of the 2015 nuclear deal known as the Joint Comprehensive 

Plan of Action (JCPOA).
“We will take any action that the JCPOA has permitted Iran, 
and we will not pay heed to the US moves to renege on its 
pledges,” the parliamentarian went on to say.
The Trump administration renewed five of seven sanctions 
waivers that allow Russia and European nations to conduct 
civilian nuclear cooperation with Iran but revoked the other 
two as part of its pressure campaign against Tehran, the US 
State Department said.
On Friday, US Secretary of State Mike Pompeo extended the 
waivers, which were due to expire Saturday, for 90 days, 
shorter than the 180 days that had been granted in the 
past, according to AP.The waivers permit work at several 
Iranian nuclear sites to continue without US penalties. 
Under the terms of the 2015 nuclear deal between Tehran 

and world powers, 
Russia and several 
European nations 
help maintain the 
facilities.
Facilities included 
in the waiver 
extensions include 
the Bushehr nuclear 
power plant, the 
Fordow enrichment 
facility, the Arak nuclear complex and the Tehran Research 
Reactor, the US State Department said.
However, the Bushehr waiver is being tightened so that any 
assistance to expand the plant could incur sanctions.
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What Saudi 
leaders tend to 
ignore is that this 
honeymoon ends 
regarding the 
changing nature 
and fluidity of 
international 
developments, 
as soon as the 
cost of the US’ 
support of 
Arabia increases 
from its benefits. 
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 Iran-Iraq Close Ties 
A Thorn in Eyes of US, 
Israel: Commander
Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Aerospace Force Brigadier 
General Amir Ali Hajizadeh said the close 
relations between Iran and Iraq have become 
“a thorn in the eyes” of the US and Israeli 
regimes as well as some reactionary states in 

the region.
Speaking at a meeting with Iraqi Air Defense 
Commander Lieutenant General Jabar Obeid 
Kadhim Jabbar on Friday, Brigadier General 
Hajizadeh pointed to Iran’s advisory support 
for Iraqi forces in the fight against the Daesh 
(ISIS or ISIL) terrorist group and said that 
from the early days of Iraq’s campaign against 
Daesh and other Takfiri terrorist groups, 
the IRGC Aerospace Force sided with the 
people, government of armed forces of the 

Arab country at the request of the Baghdad 
government.The Iranian and Iraqi nations 
are enjoying amicable relations, and this 
has been “a thorn in the eyes” of the US, the 
Zionist regime of Israel and the reactionary 
Arab countries in the region, the commander 
added.The enemies are desperately trying to 
create tensions and discord between the two 
great nations through launching a propaganda 
campaign and using psychological operations, 
Brigadier General Hajizadeh went on to say.



Iran stresses security of Hormuz Strait
Foreign Ministry spokesman Seyyed Abbas Mousavi said on Friday that 
Islamic Republic stresses security of Hormuz Strait as a global energy 
lifeline as long as Iranian nation’s interests are met.
He made the remarks after Bahraini foreign minister threatened that Iran 
will not be allowed to close Hormuz Strait even a single day. 
Mousavi also said that officials of the tiny state are recommended out of 
goodwill and neighborliness “to observe limits when speaking with the one 
older than them,” as the Persian sages have said centuries ago, “How a fly can overthrow an 
eagle?”Bahraini Foreign Minister Sheikh Khaled bin Ahmad Al-Khalifa said in an interview with 
Asharq Al-Awsat that Iran will not be allowed to close Hormuz Strait.

The representative of 
Leader of the Islamic 
Revolution in Hajj 
and pilgrimage affairs 
made assurances that 
Iranians planned to 
go on pilgrimage to 
the holy cities in Saudi 
Arabia later this year 
should not worry about 
their security in the 
kingdom.  “Due to the 
severance of diplomatic 
ties between Iran and 
Saudi Arabia, there are 
public concerns about 
the security of the Hajj,” 
Seyed Ali Qazi-Askar 
said“However, (in talks) 
with the Saudis, we have 
raised the issue that they 
should separate the Hajj 
from political issues, and 
they have accepted this 
in practice,” he added.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
04:43:02  
Noon call to prayer : 
13:00:03   
Evening call to prayer: 
20:06:00  

High: 28  ° c
Low: 11  ° c

5000 Rials

No Concerns 
about Security 
of Iran’s Hajj 
Pilgrims in Saudi 
Arabia: Official

Saudi Arabia and 
costly honeymoon 
with unreliable 
government

S Arabia, UAE 
unable to increase 
oil production: 
Larijani
Rudkhan Castle: 
Large, Magnificent 
Historical 
Fortresses

Iran
news

ISFAHAN
N E W S

Headlines

5

4

4

3

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province  Sunday,May 5, 2019 
No.217

Iran's oil exports to slide in May, 
but not to zero: Reuters

Late last month, Trump indicated 
his intention to negotiate a major 
nuclear arms control deal with 
Russia and China, saying such a 
treaty should include “all the 
weapons, all the warheads, all 
the missiles” in the countries’ 

respective arsenals.
Wolfsthal wrote in a think piece published by 
the website Defence One that “any new effort” 
to constrain the nuclear activities of Russia and 
China “should not stand in the way of doing 
the easy and obvious thing (…): extending the 
2010 New START Treaty between Russia and 
the United States”.
The author believes Trump’s National Security 
Adviser John Bolton, who is an avid opponent 
of arms control, wants to take advantage of the 
prospect of new negotiations with China and 
Russia to prevent the extension of the New 
START Treaty, which expires in 2021.
 “And forgive me for doubting, but it is unlikely 
that the short-handed Trump administration 
has the personnel and skills required to 
negotiate a complex, multilateral arms control 
agreement within the next 18 months. We 
don’t need a nuclear version of repeal-and-
replace”, Wolfsthal notes, Sputnik reported.
The expert adds that as far as Bolton is 
concerned, “there is a long line of dead treaties 
in the national security adviser’s wake, and he 
apparently wants to add New START to the list”.
Trump, in turn, perceives the treaty as another 
legacy of his predecessor Barack Obama, 
who has been repeatedly slammed by the US 
President for having "some kind of ego-driven 
vendetta”, according to Wolfsthal.
He also points out that with more than two 
years in office, the Trump administration “has 
yet to determine whether it is interested in 
extending the New START Treaty”.

 “As I see it, it is clear for the reasons stated 
above that President Trump and Ambassador 
Bolton would be more than happy to get rid of 
the New START Treaty, one way or another”, 
Wolfsthal claims.
In conclusion, Wolfsthal underscores that 
Trump's zeal for new nuclear arms control 
agreements deserves attention, but that 
“under no circumstances should we be tricked 
into thinking that these efforts should come 
before extending an existing agreement that 
is at risk and that very much serves American 
national security interests”.
The author warns that killing New START may 
result a full-blown arms race that “neither the 
United States nor Russia need and from which 
neither would benefit”.
On Saturday, White House spokeswoman 
Sarah Sanders said that the extension of the 
New START Treaty was specifically discussed 
during the 3 May telephone conversation 
between Trump and Russian President 
Vladimir Putin. Trump, in turn, touted the 
conversation as a “very productive talk”.
Late last month, Russian Ambassador 
Anatoly Antonov said that Moscow is ready 
to extend New START but that the future of 
the agreement remains in doubt after the US 
quit the Intermediate-Range Nuclear Forces 
(INF) Treaty.
 “The extension of the New START is not a 
simple technicality that could be resolved in 
a couple of weeks. Serious issues must first be 
settled”, the envoy stressed.
US Under Secretary of State Andrea 
Thompson, for her part, dismissed the 
notion that the Trump administration is not 
interested in extending the treaty, insisting 
that talks on the matter were ongoing.
The New START agreement went into force 
in 2011 and covers a 10-year period with 
the possibility of a five-year extension. The 
document is based on several previous joint 
non-proliferation arrangements, limiting the 
number of deployed intercontinental ballistic 
missiles, submarine-launched ballistic 
missiles, nuclear armed bombers, and nuclear 
warheads.

32nd edition of Tehran International 
Book Fair (TIBF) kicked off on April 
23, at the center of Tehran with 
the presence of Iranian Minister 
of Culture and Islamic Guidance, 
Chinese Minister of Culture as well 
as the cultural representatives of 

this country.
2,400 domestic publishers with 3,000 book 
titles and about 800 foreign publishers with 
137,000 titles will showcase their latest 
publications in this edition of the fair.
According to Cultural Affairs Deputy of the 
Ministry of Culture and Islamic Guidance 
Mohsen Javadi, “strengthening publishing 
industry, boosting international relations 
and also improving cultural diplomacy in the 
presence of China as the guest of honor are 
among the approaches taken in 32nd Tehran 
International Book Fair (TIBF).”
Elsewhere in his remarks, Deputy Culture 
Minister referred to strengthening 
international relations and cultural 
diplomacy which is on the agenda of the 
fair:“The participation of China as the guest of 
honor in this year's event proves that culture 
can confront and nullify imposed sanctions.
In an era where most business is conducted 
electronically, questions are being asked 

about the value of book fairs and their future 
role.
A book fair is also an exhibition, publishing 
companies as well as firms from the wider 
publishing industry (eg distributors, 
technology companies) use fairs as 
a showcase for their brand and as a shop 
window for their products and services.
Book fairs serve an important educational 
purpose for book trade professionals, making 
them aware of key trends through seminars, 
panel discussions and presentations, Book 
fairs also offer a range of events designed to 
facilitate networking. 
'Digital innovation delivers great cross 
industry opportunity and we have taken 
great strides in boosting interaction and 
education at the Fair with other aligned 
creative industries' Tiziana Buccico, deputy 
representative of Brioschi Editore in an 
interview with IRNA.
'It is also true to say that every development 
within the book fair is introduced with a clear 
remit of putting the book industry and its 
business imperatives at the centre of what we 
do', she added.
“We are proud of the presence of chinese 
researcher and writers in Iran, ”Cao 
Wenxuan, children’s book writer in an 
interview with IRNA said.
Referring to long-standing cultural and 
economic relations between two countries, 
Wenxuan said adopting China as the guest 
of honor indicates the depth of interests 
between two counties.

Trump ‘Would Be More than Happy’ to Kill 
New START: Defense Expert

Tehran Intl. Book Fair; opportunity for 
cultural exchange

US President Donald Trump’s proposed new multilateral 
nuclear arms control pact is nothing but a “pipe dream 
— or a smoke screen for scuttling the New Strategic Arms 
Reduction Treaty (START), independent defense expert 
Jon Wolfsthal said.

Professional book fairs play a vital role in publishing, their 
most important role is to promote cultural exchange as they 
allow publishers, agents, distributors and retailers to meet 
and do business.
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In conclusion, 
Wolfsthal 
underscores 
that Trump's 
zeal for new 
nuclear 
arms control 
agreements 
deserves 
attention, but 
that “under no 
circumstances 
should we 
be tricked 
into thinking 
that these 
efforts should 
come before 
extending 
an existing 
agreement 
that is at risk 
and that very 
much serves 
American 
national 
security 
interests”.

'Digital 
innovation 
delivers great 
cross industry 
opportunity and 
we have taken 
great strides 
in boosting 
interaction and 
education at the 
Fair with other 
aligned creative 
industries' 

Nuclear industry 
improving de-
spite sanctions: 
Salehi
The head of the Atomic 
Energy Organization of 
Iran (AEOI) Ali-Akbar 
Salehi announced on 
Saturday that domestic 
nuclear industry is 

improving mightily 
despite the US sanctions.
“Nuclear negotiations 
are conducted in a way 
that whatever they do all 
will end in favor of Iran,” 
he said.
Referring to the US 
Friday's announcements 
against Iranian nuclear 
industry, the official said 

that “their measures will 
not bear fruit and all will 
end in favor of Iran.”
According to a statement 
by State Department 
spokeswoman Morgan 
Ortagus, starting 
Saturday, May 4, the 
Trump administration 
sanctions any assistance 
to expand Iran’s nuclear 

power plant at Bushehr 
and bans exports of heavy 
water and any further 
uranium enrichment. 
At the same time, US 
has renewed three key 
waivers that will allow 
European allies, Russia 
and China to cooperate 
with Tehran on civil 
nuclear work.



جریمه یک میلیارد ریالى اصناف متخلِف اردستان
رئیس اداره تعزیرات حکومتى اردستان گفت: تاکنون به بیش از 129 پرونده تخلف در اردستان رسیدگى شده 

است و اصناف متخلف بیش از یک میلیارد ریال جریمه شده اند.
رحمت اهللا ابوذرى در کارگروه تنظیم بازار در شوراى حل اختالف اردستان، اظهار کرد: از پنج ماه پیش تاکنون 
149 پرونده در تعزیرات حکومتى این شهرستان بررسى شد که از این تعداد متخلفان یک میلیارد و نود میلیون 

ریال جریمه شدند.
وى افزود: همچنین در این مدت دوهزارو 800 لیتر سوخت قاچاق کشف و متخلفان آن به پرداخت جریمه نقدى و 

توقیف این محموله محکوم شدند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتى اردستان، گفت: با شروع ماه مبارك رمضان طرح ضیافت در این خصوص برگزار و با گشت هاى 

مشارکتى اداره صمت، شبکه بهداشت و درمان و تعزیرات حکومتى بازرسى از صنوف مختلف انجام خواهد شد.
ابوذرى تصریح کرد: از ابتداى سال تاکنون گشــت هاى هفتگى با حضور دادســتان عمومى انقالب و ادارات صمت و شبکه بهداشت و درمان 
در ســطح شــهر و مخصوصاً بازار روز انجام شــده که در این بین بیش از 100 پرونده تخلف که بیشــتر آن ها عدم درج قیمت بوده تشکیل

 شده است.

20 هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه حمل و نقل استان وجود دارد
معاون امور هماهنگى اقتصادي استانداري اصفهان گفت: باید دانشجویان را با نمونه هاى عینى توسعه پایدار 

در کشورهاى مختلف آشنا کرد. 
حسن قاضی عسگر در خصوص اثرات سمینارهاي علمی با همکاري کشورهایی همچون سوییس، اظهار 

کرد: ارتباط بین دانشگاه هاى مطرح دنیا قطعا سطح علمی کشور را باالتر می برد. 
وى بر لزوم آشنا ساختن دانشجویان با مثال هاي علمی تاکید کرد و گفت: باید دانشجویان را با نمونه هاى 

عینى توسعه پایدار آشنا کنیم تا دید بین المللی آنها افزایش یابد. باید الگوهاي موفق دنیا را به آنها نشان دهیم و 
برگزاري چنین سمینارهایی ما را به هدف نزدیکتر می کند.

معاون امور هماهنگى اقتصادي استانداري اصفهان با بیان اینکه سوییس کشوري صلح دوست و بی طرف است، افزود: این 
کشور نظام حمل و نقل پیشرفته اي دارد و داراي محیط زیستی سالم و آبی تمیز است و توسعه پایدار در این کشور محقق شده است.

قاضی عسگر اضافه کرد: دانشجویان با حضور در چنین سمینارهایى می توانند دید بهتري نسبت به مسائل پیدا کرده و در توسعه شهر کمک 
کنند. همچنین فرصتی براي کارشناسان دستگاه هاي اجرایی فراهم می شود تا با افراد خبره ارتباط برقرار کرده و اثر مستقیم در حوزه حمل 

و نقل اصفهان رخ مى دهد.

قیمت هــر لیتــر از این 
فرآورده استراتژیک نفتى 
در آذربایجان حدود 8000 
تومان، در اردن حدود 25 
هــزار و 300 تومــان، در 
امارات متحده عربى حدود 
11 هزار و 500 تومان و در 

عراق حدود 10 هزار و 700 تومان است.

  قاچاق محصول ارزانى بنزین است؟
یکى از تبعات ارزان بــودن هر کاالیى در 
مقایســه با کشــورهاى دیگر قاچاق آن 
به بیرون مرزها و کســب درآمد از محل 
مابه التفاوت ارزش آن است. بنزین هم از 
این قاعده مســتثنا نبود. قاچاق بنزین از 
کول برى در مرزهاى ایران و عراق گرفته 
تــا تانکرهایى که معلوم نیســت چگونه 
از مرزها خارج مى شــدند رو به افزایش 
گذاشــت تا جایى که زنگنه وزیر نفت با 
لحنى تلخ درباره آن گفت: از من پرسیدند 
وضعیت قاچاق ســوخت چگونه است؟ 

گفتم الحمداهللا خیلى خوب است از همه 
مرزها با موفقیت در جریان است.

 با توجه بــه عدم افزایش نــرخ بنزین در 
فاصله ســال هاى 94 تاکنون شاید بتوان 
گفت دوره ارزانى بنزین یا عدم تغییر آن 
به نسبت سال هاى قبل کوتاه تر بوده است.

نگاهى به روند تغییر قیمت بنزین از سال 
57 تاکنون نشان مى دهد در دوره هاى قبل 
نرخ بنزین گاهى تا 10 سال نیز  افزایش 
پیدا نکرده بود. این عدم افزایش منجر به 
بروز این عادت اجتماعى شد که اگر قیمت 
بنزین کوچکترین تغییرى هم راستاى تورم 
و افزایش هزینه هاى تولید داشته باشد، 
معنى آن این است که بنزین در حال گران 
شدن است؛ اما متأسفانه حافظه این بخش 
از جامعه که داراى خودرو هستند تناسب 
بین تورم و نرخ ارز و نــرخ بنزین را به یاد 
نمى آورد. ازاین رو توقع صاحبان خودرو و 
مصرف کنندگان بنزین این بود که دولت ها 
هیچ تغییرى در قیمت بنزین ایجاد نکنند. 
و این توقع در حالى مطرح مى شــود که 
قیمت تمام کاالهاى دیگر همزمان با رشد 

نرخ ارز و تورم افزایش پیدا مى کند.
این پرســش که چرا دولت باید به حدود 
10 تا 15 میلیون نفر که داراى خودروى 
شخصى هستند از جیب تمام ملت یارانه 
پرداخت کند؟ ســؤالى بى پاســخ است. 
نزدیک به یک ســوم جمعیت کشور در 
دهــه 70 و نزدیک به یک پنجم جمعیت 
فعلى کشــور عادت کرده اند که دولت از 

محل منابع عمومى کشــور یارانه بنزین 
آن ها را بپردازد. یکى دیگر از نکات پنهان 
در افزایش نرخ بنزین اســراف در مصرف 
این محصول استراتژیک است. طى مسیر 
نرخ بنزین از زمان پیروز شــدن انقالب 
شکوهمند اسالمى تا به امسال، از لیترى 1 
تومان تا لیترى 1000 تومان هم نتوانست 
فرهنگ مصرف را اصالح کند. درحالى که 
در سال هایى که نرخ بنزین افزایش پیدا 
مى کرد و یا سهمیه بندى مى شد از اهدافى 
مانند کاهش ترافیــک، کاهش آلودگى 
هوا،  ارزان شدن خودرو و ترویج فرهنگ 
استفاده از وسایل نقلیه عمومى نام برده 
مى شد. درحالى که با افزایش نرخ بنزین 
نه تنها هیچ یک از این اهداف محقق نشد 
بلکه معضل ترافیک به گرهى ســردرگم 

تبدیل شد.
پرونده سهمیه بندى بنزین براى کنترل 
قاچاق و میزان مصرف یکــى از راه هایى 
بود که در دولت دوازدهم مجدداً باز شد. 
نیمه دوم سال گذشته بود که بیژن زنگنه 
در این خصوص اعالم کرد: اعداد و ارقامى 
که در مورد قاچاق سوخت اعالم مى شود، 
حدس و گمان است و این که گفته مى شود 
وزارت نفت مخالف احیاى کارت سوخت 
است، دروغى مانند دیگر دروغ هاى رسانه 
نماهاست. بیژن زنگنه در حاشیه امضاى 
قرارداد «طرح توســعه حمل ونقل ریلى 
درون شــهرى (جابه جایى مسافر با قطار 
شــهرى) در تهران و هشــت کالن شهر 

دیگر» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
درباره ســهمیه بندى یا کارت ســوخت 
به طورجدى بحث است اما اساس دولت 

برافزایش قیمت ها نیست.
اما رشد قیمت ارز و افزایش اختالف قیمت 
سوخت داخلى کشور با سایر همسایگان 
موجب شد تا دوباره بازار قاچاق سوخت 
رونق بگیرد. به گفته هندیان، معاون ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تا سال 92 حجم 
قاچاق سوخت چیزى حدود 7 یا 8 میلیارد 
تومان بود اما حدفاصل 92 الى 96 این رقم 
به 500 میلیون دالر تبدیل شــد. این در 
حالى است که طى 3 ماه چیزى حدود یک 
میلیارد لیتر قاچاق داشته ایم یعنى روزانه 
حــدود 10 تا 13 میلیون لیتر ســوخت 

قاچاق مى شده است.
درســت چند روز بعد بود کــه وزیر نفت 
خبر احتمال سهمیه بندى شدن بنزین 

را اعالم کرد و گفت: بحث افزایش قیمت 
بنزین در ســال 98 مطرح است، اما هیچ 
تصمیمى در این زمینه اخذ نشــده است 
و هرچه دراین باره عنوان مى شود شایعه 
است و اگر تصمیمى در این زمینه اخذ شود 
صادقانه به مردم گفته مى شود.  عضو کابینه 
دولت دوازدهم تصریح کرد: افزایش قیمت 
سوخت و بنزین 5 هزارتومانى شایعه است.

هم زمان با بررسى گرانى یا سهمیه بندى 
بنزین توسط کارت ســوخت دولت خبر 
خودکفا شدن در تولید بنزین را به مردم 
داد. دراین بــاره محمدجواد نوفرســتى 
تحلیلگر بازار انرژى نوشــت: خودکفایى 
بنزین در ایران دولتمردان آمریکا را خلع 
سالح کرد. اقدامات مؤثر دولت تدبیر و امید 
براى افزایش تولید بنزین و خودکفایى در 
آن را باید یک موفقیت بزرگ عنوان کرد 
و با توجه به روند توسعه پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس در پنج سال گذشته باید گفت 
با توسعه چنین پاالیشگاه هایى در آینده 
خودمان مى توانیم خام فروشى را تحریم 
کنیم و این از اهداف مهم اقتصاد مقاومتى 

براى ایران خواهد بود.
باوجود تشدید تحریم ها و فشار ناشى از 
عدم واقعى بودن نــرخ حامل هاى انرژى 
از یک ســو و پرداخــت یارانه بــه حدود 
17 میلیون مالک خودرو از ســوى دیگر 
همچنان برخى مخالفان دولت از واقعى 
شدن قیمت بنزین و یا سهمیه بندى آن 
به عنوان یکى از انتقــادات جدى از دولت 
اســتفاده مى کردند. در مجلس دودسته 
اصلى براى نرخ ارز وجود داشت نظر دسته 
نخســت عدم افزایش آن به دلیل اثرات 
تورمى روى سایر کاالها و نظر دسته دوم 
ضــرورت افزایش قیمت بنزین از ســال 

92 بود.

پرونده سهمیه بندى بنزین چه زمانى دوباره باز شد؟   

قیمت بنزین را گران نکنید، واقعى کنید

خبرآنالین
گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

 «بنزین ایــران دومین بنزین ارزان دنیاســت» این جمله 
مدت هاست از سوى کارشناسان و تئوریسین هاى اقتصادى 

شنیده مى شود.
طبق آمار رسمى قیمت بنزین با ارز آزاد در ترکیه هر لیتر در 
حدود 19 هزار و 300 تومان، در افغانستان حدود 12 هزار و 400 

تومان و در پاکستان حدود 12 هزار و 700 تومان است.

 رشد قیمت ارز و 
افزایش اختالف 

قیمت سوخت 
داخلى کشور با سایر 

همسایگان موجب 
شد تا دوباره بازار 

قاچاق سوخت رونق 
بگیرد.

اقتصاد ایران
07
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رئیس کمیسیون تخصصى طال 
و جواهر:

منتظر کاهش خرید و 
فروش طال باشید

بر اســاس تجربه سال هاى پیش و 
برخالف اعیاد ماه شــعبان، هرچه 
به مــاه رمضــان نزدیــک تر مى 
شــویم، میزان داد و ستدها کاهش 
مى یابد.  رییس کمیسیون تخصصى 
طال و جواهر با بیان این مطلب گفت: 
با توجه به نزدیکى بــه ماه مبارك 
رمضان، میزان معامالت طال و سکه 

در بازار کاهش یافته است.
محمد کشــتى آراى تصریح کرد: 
به دلیل فرارســیدن ماه رمضان در 
روزهاى آینده  شاهد کاهش میزان 
داد و ســتد در بازار هستیم که در 
نتیجه این وضعیت ســبب شده تا 
تعادل میان عرضــه و تقاضا برقرار 
شود به طورى که این مساله موجب 
شده تا حباب ســکه همچنان در 

قیمت 580 هزار تومان ثابت بماند.
وى تاکید کرد: در یک هفته گذشته 
قیمت طال در بازارهاى جهانى روند 
نزولى طى کرد و با 18 دالر کاهش 

به نرخ هر اونس1268 دالر رسید.
وى افزود: این در حالى است که در 
برخالف بازارهاى جهانى، بازار سکه و 
طال در ایران تحت تاثیر نوسانات نرخ 
ارز قرار گرفت و قیمت ها به صورت 
صعودى افزایش یافــت به بیش از 

5میلیون تومان رسید. 

خبرآنالین
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم
آقاى مصطفى پهلوان خوابجانى درخواستى به مبلغ 78/000/000 
ریال بطرفیت آقاى عباس اخوان ضیابرى که اعالم شــده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 74/98 ش 7 ح در شعبه 7 حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز 98/3/18 مورخ شنبه ساعت 16:00 در جلسه شورا حاضر و در 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. دبیر شعبه 7 حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان شناسه: 450758

آگهى مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى 
در خصوص پرونده اجرایى کالسه 970266 ج/ دوم له آقاى علیرضا 
حاجى احمدى و علیه 1- بدرى جمدى خیابانى 2- سعیده حاجى 
احمدى 3- احمدرضا حاجى احمدى 4- محمدرضا حاجى احمدى 
مبنى بر مطالبه تقسیم ترکه مبنى بر فروش پالك ثبتى 2581/2 
بخش 5 اصلى اصفهان در تاریخ 98/3/8 ســاعت 11 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت ملکى 
به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیال درج شده است ملکى مرحوم اکبر حاجى احمدى و اکنون در 
تصرف مالکانه ورثه (خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام  حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. مابقى ثمن معامله ظرف 
حداکثر یک ماه پرداخــت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابى ملک به 
پالك ثبتى 2 فرعى 2581 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان خیابان توحید 
کوچه شهیدان کاظمى پالك 155 نظریه کارشناسى طبق قرار صادره 
دادگاه محترم به شرح ذیل تقدیم مى گردد. نظریه کارشناسى: ملک 
مذکور یک ســاختمان دو طبقه روى پیلوت به صورت صد درصد 
ساخت به مساحت عرصه یکصد و پانزده مترمربع مى باشد که طبقه 
همکف پارکینگ طبقه اول یک واحد مسکونى یک خوابه و کابینت 
فلزى و طبقه دوم یک واحد مسکونى سه خوابه یک خواب و آشپزخانه 
و سالن در این طبقه و دو اتاق خواب و یک سرویس بهداشتى و یک 
آشپزخانه کوچک آن بدون مجوز ساخت بر روى بام اضافه گردیده که 
با پله داخلى به این طبقه در ارتباط است با مشخصات کف سرامیک و 
کابینت MDF و سقف گچ و کناف کارى و آبگرمکن دیوارى و ... مى 
باشد. بهاى شش دانگ این ملک با توجه به در نظر گرفتن جمیع عوامل 
مبلغ سیزده میلیارد ریال (13/000/000/000 ریال) ارزیابى و تعیین 

مى گردد. دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان شناسه: 424986

آگهى مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 

اى در خصوص پرونــده اجرایى کالســه 970209 ج/11 له خانم 
فرحناز آگاهى و علیه 1- شعبان شیرانى 2- صغرا شیرانى 3- مبینا 
شیرانى 4- مرضیه شیرانى مبنى بر مطالبه مبلغ 50 سکه بهار آزادى 
و 602 مثقال طالى ساخته شده که در روز مزایده ارزیابى مى گردد 
896021855 ریال بابت محکوم به و هزینــه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/3/7 ســاعت 12 صبح در محل اجراى 
احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
90/12985 سهم مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى با پالك ثبتى 
13964 بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیال درج شده است ملکى آقاى مرحوم غالمرضا شیرانى و اکنون 
در تصرف استیجارى آقاى ســربلوك زاده و بنائیان و نانوازاده مى 
باشد توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: آدرس اصفهان خیابان باهنر کوچه شهید خدمت کن کوچه 
گلستان نبش بوســتان 2، بازگشــت به گزارش کارشناسى مورخ 
97/5/30 و پیرو گزارش کارشناس محترم ثبتى حساب آقاى حمید 
شیران مبنى بر مشخص کردن سهم مالکیت آقاى غالمرضا شیرانى 
بیدآبادى به میزان سه دانگ از شــش دانگ از کاشانه فوق الذکر به 
استحضار مى رساند که با توجه به اینکه ملک فوق الذکر در آن تاریخ 
به مبلغ 7/861/000/000 ریال است و ارزیابى گردیده است سهم 
سه دانگ آقاى غالمرضا شیرانى بیدآبادى نصف ارزش کل ملک به 
مبلغ 3/930/500/000 مى باشد. (سه میلیارد و نهصد و سى میلیون 
و پانصد هزار ریال) محاسبه و اعالم مى گردد. دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان شناسه: 425850

آگهى مزایده
اجراى احکام شــعبه 17 مدنى اصفهان در نظــر دارد مزایده اى با 
مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالســه 971737 محکوم له: 
نادرخانى محکوم علیه: 1- امیرحسین اسدى عاشق آبادى با وکالت 
جالل شیروانى 2- محمدمهدى نوروزى، اوصاف مورد مزایده طبق 
نظریه کارشناســى: مجموعه سیســتم دوربین صنعتى در درجه 
حرارت هاى بسیار باال جهت استفاده در کوره ها در صنایعى چون 
فوالد، شیشه سازى، سیمان و سرامیک سازى مورد استفاده قرار مى 
گیرد. آن مجموعه شامل تابلوى کنترل، سیستم حرکتى پنوماتیک، 
سیستم خنک کننده و نرم افزار کنترلى مى باشد که در ساخت آن از 
تکنولوژى هاى بسیار پیشرفته استفاده شده است. با توجه به اینکه 
دستگاه مزبور نو و بسته بندى شده مى باشد و قیمت کارخانه امروز 
آن نیز افزایش یافته و با توجه به افزایش احتمالى تعرفه هاى گمرکى 
ابزارهاى الکترونیکى کامپیوترى وارداتى و همچنین با در نظر گرفتن 
افزایش نرخ تورم در دیماه 1397 نسبت به مردادماه قیمت روز آن 
مجموعه سیستم دوربینى حدود چهار میلیارد و نهصد و پنجاه و سه 
میلیون و دویست هزار ریال 4/953/200/000 ریال برآورد مى شود. 
زمان: 98/3/11 ساعت 9 صبح، مکان: خیابان جى خیابان شهداى 
ستار مجتمع قضایى شهید بهشتى طبقه دوم شعبه 17 اجراى احکام 

مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى 
با این اجرا از اموال دیدن کرده و با سپردن ده درصد ارزش اموال به 
شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان 
و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت 
پایه شروع مى شود. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان شناسه: 451137

آگهى فقدان سند
شماره نامه: 139885602025001267 نظر به اینکه آقاى علیرضا 
جعفرى فرد از طرف آقاى ســیف اهللا رحمانى به موجب وکالتنامه 
شــماره 111144 مورخ 98/2/8 دفترخانه 40 اصفهان با تســلیم 
درخواست شماره 25052013 مورخ 97/12/19 و دو برگ استشهاد 
شــهود به شــماره 62133 و 62134 مورخ 97/12/15 دفترخانه 
40 اصفهان مدعى مفقود شدن ســند مالکیت (به علت جابجایى) 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 4204 فرعى از 28 اصلى 
بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضى صدور سند مالکیت المثنى 
مى باشد. پالك مزبور در صفحه 457 دفتر 624 امالك ذیل شماره 
ثبت 113590 تحت شــماره چاپى 310398 ســابقه ثبت دارد و 
به موجب سند انتقال شــماره 4557 مورخ 84/3/4 دفترخانه 147 
اصفهان به نامبرده انتقال یافته است. لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصلسند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

شناسه: 452919

آگهى فقدان سند
شماره نامه: 139885602025001270 نظر به اینکه آقاى علیرضا 
جعفرى فرد از طرف آقاى ســیف اهللا رحمانى به موجب وکالتنامه 
شــماره 111144 مورخ 98/2/8 دفترخانه 40 اصفهان با تســلیم 
درخواست شماره 25052013 مورخ 97/12/19 و دو برگ استشهاد 
شهود به شماره 62132 و 62131 مورخ 97/12/15 دفترخانه 40 
اصفهان مدعى مفقود شدن سند مالکیت (به علت جابجایى) دودانگ 
مشاع از ششدانگ پالك شماره 4204 فرعى از 28 اصلى بخش 14 
ثبت اصفهان است و متقاضى صدور سند مالکیت المثنى مى باشد. 
پالك مزبور در صفحه 334 دفتر 441 امالك ذیل شماره ثبت 57013 
تحت شماره چاپى 348430 سابقه ثبت دارد و به موجب سند انتقال 
شماره 4557 مورخ 84/3/4 دفترخانه 147 اصفهان به نامبرده انتقال 
یافته است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصلسند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. مدیر واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 452917

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره: 26005112-98/2/9 چون خانم ســمیه کریمى فرزند 
محمدرضا با تسلیم 2 برگ استشهاد محلى که هویت و امضا شهود 
رسما گواهى شــده و به تایید دفتر 60 اصفهان رسیده مدعى است 
که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 11728 
فرعى از 14874 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که داراى سابقه 
ثبت بشــماره الکترونیکى 139720302026034646 و شماره 
سند چاپى 018336 ج/97 مى باشد و بموجب سند رسمى شماره 
40338 مورخه 1397/11/2 دفتر 327 اصفهان به نامبرده انتقال 
گردیده و طبق گواهى دفتر امالك معامله دیگرى انجام نشده و در 
وثیقه نمى باشد. به علت جابجایى سند مالکیت مفقود گردیده است 
و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده است طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر 
کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه دراین آگهى ذکر شده) نسبت 
به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. رئیس ثبت اسناد و 

امالك منطقه شمال اصفهان شناسه: 354043

آگهى فقدان سند
شماره نامه: 139885602025001239 نظر به اینکه آقاى علیرضا 
جعفرى فرد از طرف خانم محبوبه رجایى به موجب وکالتنامه شماره 
111144 مورخ 98/2/8 دفترخانه 40 اصفهان با تسلیم درخواست 
شماره 25052013 مورخ 97/12/19 و دو برگ استشهاد شهود به 
شــماره 62112 و 62111 مورخ 97/12/7 دفترخانه 40 اصفهان 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت (به علت جابجایى) سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك شماره 4206 فرعى از 28 اصلى بخش 14 ثبت 
اصفهان است و متقاضى صدور سند مالکیت المثنى مى باشد. پالك 
مزبور در صفحه 514 دفتر 442 امالك ذیل شــماره ثبت 57272 
تحت شماره چاپى 80583 سابقه ثبت دارد و به موجب سند انتقال 
شماره 4556 مورخ 84/3/4 دفترخانه 147 اصفهان به نامبرده انتقال 
یافته است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصلسند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 452922

آگهى فقدان سند
شماره نامه: 139885602025001237 نظر به اینکه آقاى علیرضا 
جعفرى فرد از طرف خانم محبوبه رجایى به موجب وکالتنامه شماره 

111144 مورخ 98/2/8 دفترخانه 40 اصفهان با تسلیم درخواست 
شماره 25052013 مورخ 97/12/19 و دو برگ استشهاد شهود به 
شــماره 62110 و 62113 مورخ 97/12/7 دفترخانه 40 اصفهان 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت (به علت جابجایى) سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك شماره 4206 فرعى از 28 اصلى بخش 14 ثبت 
اصفهان است و متقاضى صدور سند مالکیت المثنى مى باشد. پالك 
مزبور در صفحه 561 دفتر 734 امالك ذیل شماره ثبت 138166 
تحت شماره چاپى 63691 سابقه ثبت دارد و به موجب سند انتقال 
شماره 4556 مورخ 84/3/4 دفترخانه 147 اصفهان به نامبرده انتقال 
یافته است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصلسند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 452920

آگهى مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962592 ج/2 و 970852 له 
آقاى مهدى صدیق و علیه آقاى حمیدرضا وحید دستگرد مبنى بر 
مطالبه مبلغ 1427731972 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى در تاریخ 98/3/12 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان خیابان وحید 
باغ زیار انتهاى خیابان سمت چپ کارگاه صنایع به چوب مراجعه و 
از اموال بازدید و با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه هاى اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشــد. لیست 
اموال مورد مزایده: واقع در اصفهان، انتهاى خیابان باغ زیار، صنایع 
چوب به چوب به استحضار مى رساند 970852 مورخه 97/11/15 
که در معیت جناب آقاى مســعود منصورى از دستگاه مذکور در 
مورخه 97/11/21 بازدید به عمل آمده که هنگام بازدید جناب آقاى 
حمیدرضا وحید دستگردى بعنوان مسئول کارگاه حضور داشته که 
ذیال نتایج آن به استحضار مى رسد. مشخصات دستگاه: دستگاه پنل 
 3- 110A مدل– Gabbiani بر افقى اتوماتیک ساخت شرکت
– Galaxy کشور سازنده ایتالیا، داراى سیستم کنترل کامپیوترى 
با شماره سریال GA 1/003188 سال ساخت 2011 و تابلو فرمان 
الکترونیکى به هنگام بازدید دســتگاه در حال کار و فعال مشاهده 
گردید. نظریه و برآورد کارشناســى نظر به شرایط فنى و عملکرد و 
عمر دستگاه و لحاظ نمودن استهالك آن و بر مبناى نرخ ارز در زمان 
بازدید به نظر اینجانب ارزش آن معادل 2/700/000/000 ریال (دو 
میلیارد و هفتصد میلیون ریال) مى باشد دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان شناسه: 426343
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سامسونگ در پى سرمایه گذارى و احداث دو کارخانه جدید در هند
بنابر آخرین گزارشات منتشر شده، سامسونگ در پى سرمایه گذارى 360 میلیون دالرى و احداث دو خط 
تولید جدید در هند است. این در حالى است که سامسونگ سال گذشته بزرگترین خط تولید موبایل دنیا 
را در این کشور افتتاح کرده بود. بر اساس گزارشات، سامسونگ دو کارخانه جدید در هند احداث خواهد. 
این کارخانه ها Samsung Display Co و Samsung SDI هستند که وظیفه تولید پنل هاى 

 Samsung Display Co .نمایشگر و باترى گوشى هاى هوشمند این شرکت را بر عهده خواهند داشت
به عنوان اولین کارخانه با هزینه اى در حدود 217 میلیون دالر، آپریل سال میالدى آینده افتتاح خواهد شد.

از ســوى دیگر کارخانه Samsumg SDI نیز مراحل ثبت خود در RoC را  پشــت سر گذاشته و با صرف 
هزینه اى در حدود 140 میلیون دالر، کمى دیرتر افتتاح خواهد شد. عالوه بر آنچه گفته شد، سامسونگ قصد دارد تا با کشف 

استارت آپ ها در زمینه سخت افزار و نرم افزار به سرمایه گذارى در هند ادامه دهد.
محصوالت تولید شده در کارخانه هاى جدید سامسونگ عالوه بر استفاده  در خطوط تولید اختصاصى سامسونگ، به سایر شرکت هایى سامسونگ 
به عنوان تامین کننده قطعه آن ها فعالیت مى کند نیز فروخته خواهد شد. در واقع اگر سامسونگ با دولت این کشور بر سر مسائل مالى به توافق 

برسد، میتواند محصوالت تولید شده در هند را به سایر نقاط جهان نیز صادر کند.

ISFAHAN
N E W S

اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعى
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتداى خیابان شهیدمفتح (بهرام)   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومى:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهى هاى اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانى اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: گلریز
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

این ســبک از رقابت 
در دنیــاى اطرف ما از 
ورزش، کســب وکار، 
آموزش و هــر زمینه  
رقابتــى دیگــر دیده 
مى شــود. این نوع از 
رقابــت مى تواند بین 
افراد (اســتیو جابز و بیــل گیتس، راجر 
فدرر و رافائل نادال، رونالدو و مسى)، بین 
شــرکت ها (فورد و جنرال موتورز،  اپل و 
سامسونگ) یا حتى بین دولت ها و ملت ها 

باشد.
داســتان ها و مقاالت گوناگونى در مورد 
این نوع رقابت وجــود دارد و مزایاى آن را 
از افزایش انگیزه  طرفین تا عملکرد بهتر 
بر شمرده است. به عنوان مثال رقابت بین 
مسى و رونالدو در اللیگاى اسپانیا آنها را 
به برترین بازیکنان تاریخ فوتبال بدل کرده 
اســت. در مثالى دیگر رقابت بین اینتل و 
اى ام دى باعث ایجاد نوآورى هاى جدید در 

صنعت کامپیوتر و پردازنده ها شده است.
محققان دانشــگاه هاروارد در چند سال 
گذشــته تحقیقاتى براى پى بردن به راز 
خاص بودن این نوع از رقابت انجام داده اند. 
آنها به دنبــال چگونگى تاثیــر رقابت بر 
رفتارهاى انسانى و حتى مدیریت سازمان ها 
بوده اند. تحقیقات قبلى این دانشگاه نشان 
داده کــه رقابت باعث افزایــش بازدهى 
مى شود. عامل محرك این مورد نیز شباهت 
طرفین درگیر در عملکرد، رقابت دائمى 
و تصمیم گیرى هــاى نزدیک به هم براى 
بهبود عملکرد بوده است. تحقیقات اخیر به 
دنبال تاثیر رقابت بر فرآیند تصمیم گیرى و 
ریسک پذیرى شرکت ها و افراد بوده است. 
در تعریف ساده، محققان به دنبال چگونگى 

و چرایى تاثیر احساس رقابت بر گرایش به 
ریسک پذیرى بوده اند.

در بخش اول تحقیقات، لیگ راگبى آمریکا 
با نام NFL مورد بررسى قرار گرفته است. 
در این مسابقات، حساسیت باالیى وجود 
داشته و حجم باالیى از سرمایه گذارى روى 
تیم ها و مســابقات انجام مى شود. در این 
بین تصمیمات مربى ها و بازیکنان تاثیرات 
مهمى روى نتایج دارد. محققان تصمیمات 
حین بازى بازیکنان و مربیان را در زمینه  
ریســک پذیرى در زمان رقابت با رقیب 

اصلى مورد بررسى قرار داده اند.
تحقیقات این دانشــمندان روى 9 سال 
مســابقات لیــگ NFL و بازى  هاى آن 
انجام شد. آنها رقابت ها را از لحاظ امتیازات 
ریسکى بررســى کردند. در راگبى تیم ها 
مى توانند استراتژى خود را روى حرکت 
ریسکى با شانس امتیاز باال و البته شکست 
باال برنامه ریزى کنند یا استراتژى عادى با 
امتیاز عادى را انتخاب کنند. در هر حال 
نتایج نشــان داد در زمان رقابت با رقباى 
اصلى، انتخاب هاى ریسکى تیم ها افزایش 

داشته است.
در آزمایشى دیگر، چرایى ریسک پذیرى 
رقبا در این نوع از رقابت بررســى شد. در 
این آزمایش دانشجویان یک دانشگاه در 
یک بازى کارتى ریسکى شرکت کردند. 
آنها با رقبایى تصادفــى بازى کردند که از 
میان گروه محققان انتخاب مى شــدند. 
محققان با پوشیدن لباس هاى مبدل خود 
را به شکل رقباى سنتى این دانشجویان در 
مى آوردند. در این میان برخى دانشجویان با 
رقباى سنتى و برخى با هم دانشگاهى هاى 
خود بــازى مى کردنــد. در نهایت باز هم 
ریسک پذیرى دانشــجویان در برابر رقبا 

بیشتر بود.
در این آزمایش چرایى ریســک پذیرى 
بیشتر نیز بررسى شد. ابتدا برانگیختگى 
فیزیولوژى شــرکت کنندگان با آزمایش 
ضربان قلب آنها بررســى شــد و نتیجه، 
افزایش ضربان پیش از شــروع رقابت با 

رقیب سنتى را نشان داد.
در بخش دیگر تحقیقات، شرکت کنندگان 
پس از رقابت مورد بررســى قرار گرفتند 
تا طرز تفکر آنها بعد ار رقابت مشــخص 

شــود. در این بخش، تفکر افراد از بین دو 
حالت بررسى شد. حالت اول ذهنیت رو 
به پیشرفت بود. نتایج علمى این ذهنیت 
را مرتبط با ریسک پذیرى و تمرکز فرد بر 

رسیدن به نتایج ایده آل مى داند.

 حالت دوم ذهنیت متمرکز بر پیش گیرى 
بود. این ذهنیت با تمرکز روى جلوگیرى 
از شکست و نتایج منفى عمل مى کند. در 
نهایت نتایج نشان داد که ذهنیت متمرکز 
بر پیشــرفت در زمان رقابت ســنگین، 

غالب است. در نتیجه ریسک پذیرى نیز 
بیشتر بوده اســت. نتایج کلى تحقیقات 
نشــان داد که رقابت با رقباى سنتى، هم 
از لحــاظ فیزیولوژى و هــم ذهنى، افراد 
را به ریســک پذیرى بیشــتر تشــویق 

مى کند.
نتایج تحقیقات دانشــگاه هاروارد نکات 
مفیدى را براى افراد و ســازمان ها در پى 
دارد. نکته  اول این که ریســک پذیرى در 
ذات خوب یا بد نیســت و بــه موقعیت و 
زمینه  موجود بســتگى دارد. در صنایعى 
که آزمایش، نوآورى، حرکات شجاعانه و 
تفکر خارج از محدوده ارزش دارد (مانند 
فناورى)، مدیران مى توانند از رقابت شدید 
براى افزایش ریســک پذیرى در سازمان 
استفاده کنند. این کار را مى توان با تمرکز 
روى رقباى سازمانى یا به جریان انداختن 
رقابت داخلى در میان کارمندان انجام داد.

در مقابل برخى شــغل هاى سنتى مانند 
حسابدارى نیاز به خروجى هاى کم ریسک 
و با پایــدارى باال دارنــد. در این زمینه ها 

مدیران باید تاثیر رقابت را در تصمیمات 
خودشان و کارمندان به حداقل برسانند. 
در واقع مدیران باید ابتدا محدوده  مجاز 
ریســک پذیرى در ســازمان را مشخص 
کرده و ســپس راه هایى براى افزایش یا 
کاهش رقابت و در نتیجه به تعادل رساندن 
ریســک ها بیابنــد. بعالوه بایــد مراقب 
پیامدهاى فیزیک و ســالمتى ریسک و 

رقابت طوالنى مدت نیز باشیم.
در دنیاى کســب وکار تصمیم به رقابت 
کردن، ریســک کردن یا عملکرد عادى، 
همه  رفتارها و تصمیمــات را تحت تاثیر 
قرار مى دهد. این تصمیمات اســتراتژى 
شــرکت ها، بازاریابى، تحقیق و توسعه و 
حتى تصمیمات سرمایه گذارى شخصى 
را تحــت تاثیر قــرار مى دهنــد. نتایج 
تحقیقات بیان شده نشان مى دهد عالوه 
بر شخص تصمیم گیرنده و تصمیم اتخاذ 
شــده در ســازمان، رقابت هاى ســنتى 
تاثیر عمیقى روى فرآیند تصمیم گیرى

 دارند.

اصول رقابت در دنیاى کسب و کار؛   

رقابت شدید ریسک پذیرى را افزایش مى دهد

در دنیاى کسب وکار 
تصمیم به رقابت 

کردن، ریسک کردن 
یا عملکرد عادى، همه  

رفتارها و تصمیمات 
را تحت تاثیر قرار 

مى دهد.

رقابت شدید بر سر برترى نهایى در هر موضوعى باعث 
تالش مضاعف طرفین و ریسک پذیرى آنها شده و در 

نهایت به رشد بیشتر مى انجامد.
در اصطالح انگلیسى کلمه  Rivalry به معناى رقابت دو 
نفر، گروه، شرکت یا هر موجودیت دیگرى بر سر برترى 
در یک موضوع خاص است که عموما عملکرد هر یک از 

طرفین با توجه به عملکرد دیگرى شکل مى گیرد.

 
استارت آپ

برخى از بنیان گذاران استارت آپ ها تصور مى کنند براى 
اســتقالل در تصمیم گیرى و پیاده سازى برنامه ها باید 

قدرت مطلقى در شرکت نوپاى خود داشته باشند.

تمایل به انجام کارهاى مورد عالقه، درکنار بهره بردارى از ایده اى باارزش از دالیل اصلى 
راه اندازى استارت آپ توسط اکثر افراد است. رئیس خود بودن یکى از جذاب ترین بخش هاى 
بنیان گذارى استارت آپ محسوب مى شود. خصوصا اگر شما سال ها تحت مدیریت دیگران 
کار کرده و مجبور به اجراى تصمیم هاى آن ها بوده باشید، از چنین فرصتى لذت خواهید برد.

استقاللى که افراد پس از تأسیس اولین استارت آپ خود حس مى کنند، جذابیت 
بسیار باالیى دارد. این حالت را نمى توان با استقالل زندگى شخصى در نوجوانى و 
جوانى مقایسه کرد. حس جذابیت ایجادشده، برخى اوقات به قدرى شدید مى شود 
که افراد بیش از حد در مســیر هاى مورد نظر خود تالش کرده و به اطرافیان هم 
فشار وارد مى کنند. مســیرهاى جدید پیش روى آن ها، پشت همان دیوارهایى 
هستند که قبال حرکت را به خاطر زندگى کارمندى دشوار مى کردند. به هرحال 
رویکرد اغلب افراد پس از حس استقالل، به نوعى شبیه به شورشى مى شود که 

گویى در هورمون هاى آن ها وجود داشته است.
رئیس بودن حس آزادى و قدرت به افراد مى دهد. قدرتى که شاید 
برخى اوقات مسموم کننده هم باشد. به هرحال استفاده ى بیش از 
حد از قدرت جدید مى تواند خسارت هاى متعددى، هم براى خود 
شخص و هم شرکت تازه تأسیسش به همراه داشته باشد. در ادامه ى 
این مقاله به نکاتى مى پردازیم که با درك آن ها مى توان از توهم قدرت 
ایجادشده بر اثر کارآفرینى جلوگیرى کرده و آن را به مسیرى کارآمد 

براى پیشرفت کسب وکار هدایت کرد.

    نیاز به دیگران منجر به موفقیت مى شود
تقریبا تمامى کسب وکارها براى پیشــرفت به کمک افراد متعدد نیاز 
دارند. اگرچه شما بنیا ن گذار و مالک شرکت خود هستید و کنترل آن را 
در دست مى گیرید، انعطاف پذیرى در همکارى با همین افراد مورد نیاز، 
نکته ى کلیدى پیشرفت خواهد بود. شــما افرادى را به تیم خود اضافه 
مى کنید تا نقاط خالى مورد نیاز در بحث دانش و تجربه را برایتان پوشش 
دهند. به همین دلیل عاقالنه نخواهد بود که نیازهاى خود را به این افراد 
دیکته کنید و نظرات آن ها را نشنوید. درنهایت تالش کنید تا از دانش و تجربه ى 

موجود در تیم حداکثر استفاده را داشته باشید.
عالوه بر دانش و تجربه، ایده هم از اهمیت باالیى در کسب وکارهاى نوپا برخوردار 
است. ایده هایى که تنها از یک منبع و یک چشم انداز ایجاد مى شوند، قطعا کیفیت 
باالیى نخواهند داشت. درمقابل، بهترین ایده ها آن هایى هستند که بازخورد تیم 
و بخش هاى متنوع کســب وکار را به همراه داشته باشــند و نظرات آن ها هم در 

توسعه ى ایده لحاظ شده باشد.
مدیریت به سبک سنتى، حق شــما به عنوان کارفرما و مدیر شرکت است. البته 
فراموش نکنید که ایده ها، برنامه ها و سیاست هایى که بدون نظرات خارجى توسعه 
مى یابند، پذیرش و انرژى مثبت آن چنانى به همراه نخواهند داشــت. درعوض، 
مواردى که توسط تیم توسعه مى یابند، پیشرفت بیشترى به همراه خواهند داشت. 
درواقع ایده هاى نوع اول آن چنان باقدرت، پردازش و اصالح نشد ه اند و احتماال 

نتایج خوبى هم به همراه نخواهند داشت.

    بهره گیرى از مشاوره ى مربى
احتماال در ابتدا، ایده اى کلى از اهداف کســب وکار و چگونگى دستیابى به آن ها 
داشته باشید. البته باوجود تمام قدرت و انرژى که براى تأسیس استارت آپ دارید، 
طبیعتا شــما همه چیز را درباره ى کســب وکار جدید نمى دانید. ازطرفى کوتاه 
نیامدن از ایده ها و تصمیم ها یا مقاومت دربرابر تغییر مسیر و اهداف استارت آپ، 
نوعى حس قدرت به شــما مى دهد. منتهى حسى که شــما به عنوان عزم راسخ 
مى بینید، شــاید به لجبازى و غرور بینجامد؛ غرورى که شما را از گوش دادن به 

نظرات دیگران که منجر به موفقیت مى شود، باز خواهد داشت.
مربى ها و مشاوران استارت آپ نقشى حیاتى در مسیر کارآفرینى دارند. در قدم 
اول، بنیان گذاران بایــد تصمیم به گوش دادن و تالش بــراى درك هرچه بهتر 
توصیه هاى آن ها داشته باشند. البته بنیان گذار لزوما نباید تمامى پیشنهادهاى 

منتورها را قبول و آن ها را اجرا کند.
اگر مشاوره با منتورها و مشاوران را به عنوان رویکردى دائمى در کسب وکار در نظر 
بگیرید، مى توانید از ایده هاى آن ها براى تصمیم گیرى هاى خرد و کالن استفاده 
کنید. درنظرگرفتن نظرات آن ها پیش از تصمیم گیرى هاى متعدد کسب وکارى، 
شما را از دام چشــم اندازهاى تونلى و ایزوله در مدیریت رها مى کند. چشم انداز 
تونلى تنها به هدف نهایى توجه مى کند و ایده هاى خارجى ارزشى براى آن ندارند. 
این رویکرد مى تواند به تصمیم هاى اشتباه و شکست هاى جبران ناپذیر منجر شود.

    حق اکثرا با مشترى است
گرفتار شــدن در تصور صحیح بودن همه ى فرایندهاى کسب وکار آسان است. 
چنین تصورى درنهایت منجر به گم کردن هدف اصلى هم مى شــود. هدفى که 
درواقع به صورت تحویل دادن کاال و خدمات عالى به مشتریان خارج از دیوارهاى 
شرکت تعریف مى شود. قطعا نمى توان ایده پردازى درباره ى روندهاى پرطرفدار 
بازار و موارد مشــابه را محدود کرد، اما طراحى محصول نهایــى هم نباید تنها 
باتوجه به چنین روندهایى باشد. چنین رویکردى منجر به عرضه ى محصول یا 
خدماتى مى شود که مخاطبان محدود و اندك دارد. درنتیجه در زمان ایده پردازى 
براى استارت آپ و محصول آن باید ایده هاى مشتریان احتمالى و سلیقه ى آن ها 

را نیز لحاظ کنید.
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