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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان مطرح کرد:   

نمایشگاه؛ اولین حلقه اقتصاد و پیشانی توسعه شهرها

عجم زنده کردم بدین 
پارسی...

روز بزرگداشت زبان فارسی که 
از دوسال گذشته در تقویم ایران 
جای گرفت مصادف است با روز 
بزرگداشــت زبان شناس بزرگ 
تاریخ ایران ، حکیم ابوالقاســم 
فردوسی. این روز از سال 1396 
در تقویم به ثبت رســید اما آیا 
این ثبت کمی دیــر نبود؟ و بعد 
از این دیر کرد چندصد ساله چه 
کارهایی می توان انجام داد تا این 

زبان زخمی ، التیام یابد؟
در حال حاضر 6 زبان ،انگلیسی، 
عربی، فرانســه، روسی، چینی و 
اســپانیایی به عنوان زبان های 
 بین المللــی در دنیا شــناخته 
می شوند. تصور کنید زبان فارسی 
نیز یکی از این زبــان ها بود و هر 
جای دنیا که پا می گذاشــتیم و 
با زبان مادری خود یعنی فارسی 
صحبت می کردیم بقیه مردم دنیا 
متوجه می شدند که ما چه می 
گوییم و یا مجبور بودند به هر نحو 
شده زبان فارسی را یاد بگیرند تا 
در مجامع بین المللی مشــکلی 
 نداشته باشند. مســلما مزایای 
ویژه ای برای ما فارسی زبانان در 

پی داشت. ...

گره کاغذی باز شد
در حالی دپو شدن کاغذهای وارداتی در بنادر، 
مناطق ویــژه اقتصادی و اماکــن گمرکی این 
روزها حاشیه ساز و در نهایت دستور خروج آن تا 
دو هفته آینده صادر شده است که ظاهرا جریان 
تخصیص ارز و تعیین تکلیــف آن عامل اصلی 
دپوی کاال در بنادر بوده است؛ در این بین تاکنون 
از سمت واردکنندگان اظهاری به گمرک نشده 
اســت که برای ترخیص اقدام شود و به محض 
اظهار،   حداکثر تا ۴۸ ساعت، کاغذهای وارداتی 

از گمرک خارج خواهد شد.
در روزهای اخیر دپو شــدن کاغذهای وارداتی 
در بنادر و عدم ورود آن به کشور موجب ایجاد 
بحث ها و اعتراضاتی در این رابطه شد؛ به طوری 
که از سوی وزارت ارشــاد و هم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمــت( گالیه هایی مطرح و 

تاکید بر این بود که باید سریع تر کاغذهای...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

    در شهرهایی که برندهای پویا دارند و نمایشگاه ها و رویدادهای قوی برگزار می کنند، سرمایه گذاران راحت تر جذب می شوند، بنابراین می توان گفت برگزاری نمایشگاه میزان سرمایه گذاری در 
شهرها را افزایش می دهد.

بازار طال و سکه  98/2/24 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,850,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
5,035,0004,860,000جدید

2,820,0002,650,000نیم سکه

1,830,0001,700,000ربع سکه

1,000,000960000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18454,313434921 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار
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گردشگری

ایسنا
گـــزارش

معاون گردشگری عنوان کرد

مهم ترین چالش 
گردشگری ایران

معاون گردشگری با 
بیان این که مهم ترین 
چالش گردشــگری 
ایران، انتشار تصویر غیرواقعی از کشورمان 
است، گفت: مایلیم به سمت تولید محتوای 
کوتاه و کم هزینه که انعکاس آن در شرایط 

تحریم راحت تر است، تغییر رویه دهیم.

ولی تیموری درباره تدابیر و اقداماتی که در شرایط 
تحریم و وضعیت فعلی سیاسی برای سفر برخی 
اتباع خارجی به ایران انجام شده است، بتوضیح داد: 
به هر حال »سیاست« مهم ترین عامل اثرگذار در 

رفت و آمد گردشگران است، وقتی روابط کشورها 
خوب باشد طبیعتا تعداد سفر بین کشورها بیشتر 
می شود. سیاست شاخصی تعیین کننده در تعیین 
بازارهای هدف گردشــگری بوده است. با همین 
نگاه ما هم چرخشی در بازارهای هدف داشته ایم 
و بیشتر روی بازاریابی در کشورهای همسایه که 
این چند سال تعداد گردشگران شان در ایران بیشتر 
بوده است، متمرکز شده ایم؛ چرا که این کشورها 
حساسیت سیاسی کمتری نسبت به ایران دارند. 
البته بازارهای سنتی یعنی کشورهای اروپایی را 

کنار نگذاشته ایم.
او افزود:  هرچند فضاسازی هایی علیه ایران وجود 
دارد اما از طرف دیگر فیلم های کوتاه گردشگران 
خارجی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
تاثیر زیادی در جریان گردشــگری ورودی ایران 
داشته است. کتمان نمی کنیم و معتقدیم بزرگترین 

چالش گردشگری زیرساخت نیست بلکه انتشار 
تصویر غیرواقعی ایــران در نظر مردم ســایر 
کشورها است. اگر دســتگاه هایی مثل وزارت 
امور خارجه و ســازمان فرهنــگ و ارتباطات و 
مهمتر از آن ها صدا و سیما کمک کنند می توان 
فرایند بازاریابی را تغییر داد و روش های سنگین و 

پرهزینه را به حداقل رساند.
تیموری سپس به سند راهبردی که بین سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
و وزارت امور خارجه تنظیم شــده اســت، اشاره 
کــرد و گفت: پــس از تغییر چــارت وزارت امور 
خارجه و تشــکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی، 
این درک حاصل شــده که گردشــگری بهترین 
ابزار دیپلماســی اقتصادی است، بر همین اساس 
اداره ای با عنوان تسهیل جذب گردشگر و وظایفی 
برای سفارتخانه ها تعریف شــده است؛ بنابراین 
 گردشگری عمال در شرح وظایف وزارت خارجه قرار 

گرفته است.
معاون گردشگری افزود: طبق آن سند راهبردی که 
البته هنوز به امضای مقامات دو دستگاه نرسیده، 
معاونت گردشگری موظف است بخش عمده ای از 
محتوای خبری مربوط به گردشگری را به زبان های 
انگلیســی و عربی تولید کند و در اختیار وزارت 
خارجه برای نشــر در سایت های ســفارتخانه ها 

قرار دهد.
تیموری ادامه داد: با سازمان فرهنگ و ارتباطات 
نیز تعامل خوبی شــده و در حاشــیه نمایشگاه 
بین المللی گردشــگری تهران تفاهم نامه خوبی 
با این ســازمان امضا شــد. برنامــه ای 1۰ بندی 
نیز آماده شــده و فعالیت های مشــترک هر دو 
ســازمان و رایزن های فرهنگی ایران در خارج از 
کشور مشخص شــده که برگزاری شب ایران در 
 بازارهای هدف گردشــگری از جمله  این اقدامات

 است.

چرا قیمت گوشی به ثبات نمی رسد؟!   

بازاری که آرام ندارد
اگر افزایش نــرخ ارز را مهم تریــن عامل گرانی 

کاالهــا بدانیم که طی یک ســال گذشــته عاملی 
اجتناب ناپذیر بوده، اما عوامل دیگری مانند سودجویی برخی 

فروشندگان از اسم رجیستری و یک بام و دو هوای واردات گوشی و 
مشکالت واردکنندگان و اختالل های چندباره در سامانه همتا، افزایش 
قیمت گوشی را پررنگ تر کرده و سریال گرانی این کاال هنوز هم ادامه 
دارد. در میان تمامی افزایش قیمت هایی که شاهدیم، یکی از مواردی که 

شاید در نگاه اول اهمیتی نداشته باشد اما در مدت یک سال گذشته ...

شهردار محمد آباد - حسین دهقان 

چاپ اول

شناسه: 468051

آگهی مزایده )نوبت دوم( 
شهرداری محمد آباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/157 مورخ 1397/4/7 شورای محترم اسالمی شهر محمد آباد نسبت به اجاره 

یکساله کشتارگاه دام شهر با قیمت پایه کارشناسی اجاره بهای ماهیانه 3.500.000 ریال از طریق آگهی مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت مدارک شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی 

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/3/11 به شهرداری محمد آباد مراجعه نمایند. 
تاریخ دریافت پیشنهادات: یکشنبه مورخ 1398/3/12

تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات: دوشنبه مورخ 1398/3/13
تلفن تماس: 03146652845 و 03146652465

شهردار محمد آباد – حسین دهقان 



عجم زنده کردم بدین 
پارسی...

ادامه از صفحه یک:
زبــان  کــه  کشــوری    .. . 
 بیــن المللی داشــته باشــد

 می تواند بر کشــورهای جهان 
و منطقه خود از لحاظ سیاسی 
تســلط جوید همچنیــن نقل 
است مردم کشــوری که زبان 
بین المللی داشــته باشــند ، 
دست به سنگ می زنند طال می 
 شــود به خاطر اینکه به راحتی 
می تواننــد در مبادالت تجاری 
جهان وارد شــوند و تخصص و 
تولیدات خــود را به دیگر مردم 

جهان عرضه کنند.
اگر هم فردی هیــچ تخصصی 
نداشته باشد می تواند به راحتی 
 به عنــوان آموزگار ایــن زبان 
بین المللی در سراســر جهان 
به کار مشــغول شــود . فروش 
کتب و منابع آموزشی این زبان 
جهانی نیز یکــی دیگر از منابع 
درآمد آنهاست. از دیگر مزایای 
بین المللی بــودن زبان مادری، 
دسترسی بهتر و سریعتر به علم 

روز است .
تصور کنید تمام مقاالت جهانی 
با زبان فارســی منتشر می شد، 

چقدر ارزشمند بود؟!
گفته می شــود اگر کسی زبان 
انگلیسی را یاد بگیرد از دانستن 
زبان های دیگر بی نیاز می شود. 
اما چرا انگلیسی اینقدر نفوذ پیدا 

کرده است.
وقتی سیاســیون ما در خواب 
بودند و داشــتند قراردادهای 
ننگینــی چون ترکمــن چای 
و رژی را امضــا مــی کردنــد، 
بریتانیایی ها فکــر این روزها را 
کرده بودند و در حال گسترش 
 زبــان خــود بــه هــر نحوی 

بودند. 
از اســتعمار کشــورهای دیگر 
و انتقال زبانش بــه آنها گرفته 
تا جنــگ جهانــی و اختراعات 
زیــادی کــه اســتفاده از آنها 
 منوط به دانستن زبان انگلیسی 

بود. 
هم چنین ســاختن هــزاران 
فیلم و موسیقی جذاب به زبان 
انگلیسی در سال های گذشته 
باعث شده است این زبان بیش 
از پیش مورد محبوبیت جهانیان 

قرار گیرد.
در سال های گذشته پیشهادی 
 مبنی بــر اعتبــار بخشــی و 
راه اندازی مجدد جاده ابریشم 
ابراز شده است. مسلما با تامین 
صلح و امنیت و با بهره گیری از 
آموزه های شــاهنامه می توانیم 
شکوفایی و احیای مجدد جاده 
ابریشم را شاهد باشیم. گسترش 
زبان فارســی به عنوان حامل 
فرهنگ ایرانی یکی از مولفه های 

راه ابریشم است. 
 به طــور حتــم چنیــن راهی 
می توانــد کمک بســیاری به 
اقتصاد کشــورهای هم مسیر 
داشته باشد و الزامی بودن زبان 
 فارســی برای تجار این مسیر
  می توانــد تاثیر به ســزایی در

 بین المللی کردن زبان فارسی 
داشته باشد.

 ما امــروز در شــرایط جهانی 
و شــرایط کنونی کشورمان به 
این هویت شــخصی، بازگشت 
به هویت خویشتن و بازگشت به 
ارزش های اصلی آن نیاز داریم. 
 امید است اینبار مسئولین تعلل

 نکنند.
بسي رنج بردم بدین سال سي
عجم زنده کردم بدین پارسي
پي افکندم از نظم کاخي بلند

که از باد و باران نیابد گزند

اقتصاد استان
02
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نیازمند منابع تسهیالتی بیشتر هستیم
رییس هیات مدیره شهرك صنعتي رازی گفت: باید به استان و صنعت اصفهان نگاه ویژه شود و برای تحقق 

این امر نیازمند منابع تسهیالتي، ارزي و ریالي بیشتر هستیم.
حسن عطایي در نشست استاندار و مدیران دستگاه هاي اجرایي استان با فعاالن و صنعتگران شهرك صنعتي 
رازي شهرضا با بیان برخي مشکالت در این شهرك، اظهار کرد: شهرك صنعتی رازی در تامین آب شرب 

خود دچار مشکل است و تنها یک روز در هفته آب دارد.
وي افزود: در این راستا مکاتباتي براي صدور مجوز حفر چاه از مدیران آبي استان داشته ایم. متاسفانه تغییر برق 

پست ٢٢٠ به ٦٣ ولت با کندي پیش مي رود که امیدواریم به زودی حل شود. 
رییس هیات مدیره شهرك صنعتي رازی ادامه داد: همچنین خواهان احداث روگذر از فاز ٣ شهرك صنعتي رازي با دستور و 

پیگیري اداره کل راه و شهرسازي هستیم. وي در ادامه به مشکالت اقتصادي و تحریم هاي موجود در کشور اشاره کرد و گفت: صنعتگران مردان 
جنگ و در خط مقدم جبهه تولید قرار دارند، با این وجود درگیر مسایل بانکي نوسانات نرخ ارز و گراني مواد اولیه هستند و دیگر منابع بانکي 
جوابگوي هزینه ها نیست. mعطایي با انتقاد به اینکه سقف وام و تسهیالت بانکی نسبت به پنج سال گذشته تغییر نکرده است، تاکید کرد: باید 

به استان و صنعت اصفهان نگاه ویژه شود و نیازمند منابع تسهیالتي، ارزي و ریالي بیشتر هستیم.

اقدامات شهرداری برای حفاظت از بازار تاریخی اصفهان
شهردار اصفهان باانتشار عکسی از بازار تبریز در صفحه اینستاگرام خود توضیحاتی در خصوص 

اقدامات شهرداری برای حفاظت از بازار اصفهان داد.
 قدرت اهلل نوروزی در اینستاگرام نوشته است: آتش ســوزی بازار تبریز تلخ و هشدار دهنده 
بود. شهرداری اصفهان با نسب ۱٢۸ شیر هیدرانت در بازار اصفهان که از میراث تاریخی است، 

استقرار دو ایستگاه، خودروها و تجهیزات آتش نشانی و آموزش و هشدار، اقدامات پیشگیرانه را 
انجام داده ولی حصول اطمینان، نیازمند مشارکت جدی و فعاالنه کسبه است.

بازار تاریخی بازار تبریز بزرگ ترین و مهم ترین بازار سرپوشــیده در ســطح جهان به شمار می رود 
که در شهر تبریز در ایران واقع شده اســت، اســرای ایکی قاپیالر این مجموعه تاریخی ۱۸ اردیبهشت ماه 

 دچار حریق شــد. این آتش ســوزی که به گفته آتش نشــانی تبریز به علت انفجار رخ داد دو کشــته و ٢۹ مجروح
 داشت.

بازار تاریخی اصفهان از قدیمیترین و بزرگترین بازارهای خاورمیانه است که امتداد آن به مسجد جامع و سپس به بازار عریان 
منتهی می شود.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

مشارکت فوالد مبارکه در احداث کارگاه های چندمنظوره انجمن حمایت از زندانیان

هم زمان با ایام ماه مبارک رمضان، سومین همایش نسیم 
مهرورزی ویژه خانواده زندانیان نیازمند شهرستان مبارکه 

با حضور امام جمعه، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، 
فرماندار، دادستان عمومی و انقالب، رئیس دادگستری، معاون اداری-مالی 
زندان های استان اصفهان، جمعی از مسئوالن و مدیران اصناف این شهرستان و 
مدیرعامل فوالد مبارکه و جمعی از مدیران شرکت های زیرمجموعه این شرکت 

در سالن اجتماعات هتل پردیس مبارکه برگزار شد.
 

در این همایــش که با هدف احداث پــروژه کارگاهی چندمنظــوره انجمن حمایت از 
خانواده های زندانی شهرســتان مبارکه در محل زندان اســدآباد برگزار شد، مهندس 
عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن ابراز خرسندی از این اقدام گفت: از نگاه مدیریت 
فوالد مبارکه تعهد به مسئولیت های اجتماعی همواره از رسالت های اصلی این شرکت 
بوده اســت. وی با تأکید بر اهمیت و لزوم حمایت از زندانیان و خانواده های آن ها افزود: 
هر اقدامی که برای کاهش آسیب های اجتماعی انجام  شود، بدون شک گام موفقی برای 
داشتن جامعه ای سالم است. در ادامه این همایش، حجت االسالم علی محرابی دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان مبارکه نیز طی سخنانی گفت: در احادیث آمده است که اگر 
جایی هستید که مردم به شما احتیاج دارند و می توانید در رفع گرفتاری آن ها مؤثر باشید، 

این از نعمت های الهی است.
وی توزیع ســبد کاال بین خانواده های زندانیان را خوب، ولی ناکافی دانست و گفت: این که 
زندانیان بتوانند از وقت خود استفاده بهینه کنند و ضمن یادگیری مهارت و کار کردن بتوانند 
در زمان زندان بودن، به تولید و ســودآوری اقتصادی برای خود و خانواده و جامعه مشغول 
باشند بهترین حالت است و ایجاد چنین کارگاه هایی می تواند در حصول این هدف مؤثر باشد.

 حجت االسالم علی محرابی ضمن قدردانی از نگاه مدیریت فوالد مبارکه به مسئولیت های 
اجتماعی شرکت و مشارکت آن در احداث این بنای کارآمد، اظهار امیدواری کرد با کمک سایر 
شرکت ها و اصناف شهرستان، سال آینده شاهد به بهره برداری رسیدن بخش های عمده این 
پروژه باشیم. در ادامه این همایش، خانم مهندس زهرا سعیدی نماینده مردم شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی  نیز فوالد مبارکه را یکی از بزرگ ترین خیران استان دانست و تصریح 
کرد: این که شرکت فوالد مبارکه در راستای مسئولیت های اجتماعی خود همواره شهرستان 
را یاری می کند شایسته قدردانی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت 
مشارکت همه جانبه مسئوالن و مردم در کاهش آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: ایجاد 
چنین کارگاهی در زندان اسدآباد که میزبان زندانیان کل استان است بدون شک حمایت و 

همت تمامی مسئوالن استان را می طلبد. اخبار اصفهان
خـــبــــر

امروزه نمایشگاه به 
محلی برای ایده پردازی 

نیز تبدیل شده است، 
زیرا مخاطبان، رقبا، 

شرکت های مختلف در 
یک نمایشگاه حضور 

پیدا می کنند و نظرات 
مختلفی در رابطه با 
کاالها ارائه می کنند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان مطرح کرد:   

نمایشگاه؛ اولین حلقه اقتصاد و پیشانی توسعه شهرها

نمایشگاه یک پایگاه بزرگ برای تبادل اطالعات ، حرکت به سوی 
یک اقتصاد باز و رو به رشد، جهش صادراتی ، ارزیابی کارشناسانه 
بازارهای مختلف و دســتیابی به دانش و تکنولوژی روز دنیا و 

پدیده های نوین علم و صنعت و انتقال فناوری فراهم می آورد.
برپایی نمایشگاه ها به ویژه در سطوح منطقه ای و بین المللی از 
جنبه های مختلفی موجب پویایی اقتصاد شهر و کشور می شود 
که از جمله آن کمک به توسعه و رونق صنعت گردشگری و نیز 
حفظ و ارتقاء سطح اشتغال ملی را می توان نام برد. در جهان 
از این مهم با عنوان صنعت یاد می شود و این نگاه خود یادآور 
اهمیت و جایگاه برگزاری نمایشگاه با موضوعات مختلف در هر 

منطقه ای است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    در شهرهایی که برندهای پویا دارند و نمایشگاه ها و رویدادهای قوی برگزار می کنند، سرمایه گذاران راحت تر جذب می شوند، بنابراین می توان گفت برگزاری نمایشگاه 
میزان سرمایه گذاری در شهرها را افزایش می دهد.

 حوادث ناشی از کار در اصفهان
 21 درصد کاهش یافت

 مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اصفهان از کاهش 21 درصدی حوادث 
ناشی از کار در اســتان خبر داد و گفت 
: در سال 96 و 97 به ترتیب یکهزار و 673 و یکهزار و 314 
مورد حوادث مربوط به کار در منطقه ثبت شد که 96 درصد 

حادثه دیدگان مردان و چهار درصد را زنان تشکیل دادند.

محسن نیرومند اظهارداشت: افراد فوت شده بر اثر حوادث ناشی از 
کار سال۹7 به 55 مورد بود که نسبت به ۸4 مورد فوتی سال ۹٦، 

٣5 درصد کاهش داشت. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان ادامه داد: آمار حوادث 
منجر به نقص عضو نیز از 55 مورد بــه 4۸ مورد و حوادث منجر به 

قطع عضو از ۱55 مورد به ۱۱٣ مورد کاهش داشته است. 
وی با تأکیــد بر لزوم توجه بــه افزایش ایمنــی در بخش صنعت، 
تولید و ســاختمان بیان کــرد: بخــش صنعت و تولیــد با ٦٦٢ 
مورد حادثه بیشــترین تعــداد حــوادث در ســال ۹7 را به خود 
اختصاص داد کــه ۱7 مــورد و در بخش ســاختمان ٢۸٦ مورد 
 حادثــه ثبــت شــد کــه ۱٦ مــورد آن منجر بــه فوت شــده 

است. 
نیرومند ادامه داد: در بخش فعالیت ها و خدمات عمومی ۱۹٠ مورد 
و در سایر زمینه ها ۱7٦ مورد وقوع حادثه ثبت شد که ازاین تعداد 
حوادث، در بخش فعالیت ها و خدمات عمومی۱٢ نفر، معدن ســه 
نفر ، کشاورزی سه نفر و تأمین آب و برق یک نفر و سه نفر در سایر 

فعالیت ها فوت شدند. 
وی با اشــاره بــه بررســی آمار علــل و حــوادث ناشــی از کار 
ســال ۹7 تصریح کرد: بیــش از 7٢ درصــد علل بــروز حوادث 
در اثر نبود نظــارت و آموزش و شــرایط نا ایمــن کارگاه بود که 
قصور آن متوجــه کارفرما و کمتــر از ٢۸ درصد بدلیــل رفتار نا 
 ایمن کارگــران و عــدم اســتفاده از وســایل حفاظــت فردی

 است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان فرســودگی 
 تجهیزات و ماشــین آالت در بسیاری از صنایع، شــرایط نا ایمن 
کارگاه هــا و عــدم نظارت موثــر را دالیل شــایع بــروز حوادث 
ناشــی از کار عنوان کرد و افــزود: کار فرمایان بــرای بهره مندی 
از خســارات پرداختی توســط شــرکت های بیمه ای در حوادث 
ناشــی از کار بطور معمول دفاع مؤثری از خود نمــی کنند و این 
 امر موجب شــده که علل بروز حوادث بیشــتر متوجه کارفرمایان

 شود. 
وی خاطرنشــان کرد: اجرای آییــن نامه اخــذ صالحیت ایمنی 
پیمانکاران و الزام پیمانکاران به اخذ صالحیت ایمنی، اجرای مدل 
خود بازرسی و استقرار مسوول ایمنی در کارگاه ها، کیفیت بخشی 
به بازرسی های انجام شده توسط بازرسان کار و ارائه آموزش های 
ایمنی به کارگران و کارفرمایان و پیمانکاران در ســطح اســتان از 
مهمترین برنامه های موثر و محوری این اداره کل در کاهش حوادث 

ناشی از کار است. 
بر اساس نتایج سرشــماری نفوس و مســکن ۹5 جمعیت استان 
اصفهان پنج میلیون و ۱٢٠ هزار و ۸5٠ نفر اســت که از جمعیت 
اســتان اصفهان حدود ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار مرد )5۱ درصد( و ٢ 

میلیون و 5٢٠ هزار زن )4۹ درصد( هستند. 
همچنین براساس نتایج سرشماری ۹5، استان اصفهان دارای یک 
میلیون و 77۹ هزار و ٣٦٦ نفر جمعیت فعال است که از این تعداد 
یک میلیون و 5۱۹ هزار و 5٦۹ نفر شــاغل و ٢5۹ هزار 7۹7 هزار 

نفر بیکار است. 
در اســتان اصفهان ۹ هزار و 5٠٠ واحد صنعتی و ۱5٠ هزار واحد 

صنفی وجود دارد. 
درمجموع یک میلیون و ۹٠ هزار کارگر بیمه شده در استان وجود 
دارد که با احتساب خانواده های آنها ٦4 درصد جمعیت کل استان 

را تشکیل می دهد. 

گــزارش

مهمتریــن  از  یکــی 
دستاوردهای هر نمایشگاه، 
ارتباطات مؤثر، گسترده و 
پایداری است که حاصل 
رویایی صنعتگران، فعاالن 
اقتصــادی و متخصصان 
هر حرفه ای اســت که در 
نمایشــگاه ها به منصه ظهور می رسد و 
منجر به همکاری های بیشتر و دراز مدت 
می شود، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهــان نیز معتقد 
اســت امروزه از نمایشــگاه و مجموعه 
فعالیت هایی که منجر به شــکل گیری 
و برگزاری آن می شــود، تحــت عنوان 
»صنعت نمایشــگاهی« یاد می شود. به 
همین منظور برای پی بــردن به اهمیت 
جایگاه صنعت نمایشگاه در اقتصاد هر شهر 
و کشور، چند و چون روند پیشرفت پروژه 
نمایشگاه بزرگ اصفهان، تسهیالت در نظر 
 گرفته شده برای ایجاد انگیزه در مدیران

 شرکت های بزرگ اقتصادی برای حضور 
در نمایشگاه های داخلی و ... گفت و گویی 
با »علی یارمحمدیان« مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
داشتیم که در ادامه مشروح آن از نظرتان 

می گذرد:

    برگزاری نمایشگاه ها تا چه اندازه 
می تواند در حوزه اقتصادی تاثیرگذار 

باشد؟
در دنیا حاکمیت های محلی یا به عبارتی 
شهرداری ها از نمایشگاه ها به عنوان یک 

ابزار بازاریابی شهری استفاده می کنند.
براســاس تحقیقــات انجمــن جهانی 
صنعت نمایشگاهی، شــهرهای بزرگ از 
نظر زیرســاخت ها، ترافیک، آلودگی هوا 
و کیفیت زندگی تقریباً مشابه هستند و 
نیاز به ایجاد تمایز بین شهرها وجود دارد؛ 
قطعاً آنچه که می تواند بین شهرها تمایز 
ایجاد کند برگزاری رویدادهای فرهنگی، 

اقتصادی در قالب نمایشگاه ها است.
خصوصیت دیگر برگزاری نمایشــگاه ها 
در این اســت که به صــورت کارا جریان 

سرمایه گذاری در شهر را رونق می بخشد.

براساس مطالعات انجام شده در شهرهایی 
که برندهای پویا دارند و نمایشــگاه ها و 
رویدادهــای قــوی برگــزار می کنند، 
سرمایه گذاران راحت تر جذب می شوند، 
بنابراین می توان گفت برگزاری نمایشگاه 
میزان سرمایه گذاری در شهرها را افزایش 

می دهد.
اقتصاد زنجیره های بهم پیوسته ای دارد که 
معتقدم نمایشگاه اولین حلقه این زنجیره 
است و اگر اقتصاد سامان پیدا کرد بسیاری 
از ناهنجاری ها و مســایلی که در شهرها 

وجو دارد، کاهش پیدا می کند.
امروزه از نمایشگاه و مجموعه فعالیت هایی 
که منجر بــه شــکل گیری و برگزاری 
آن می شــود، تحــت عنــوان »صنعت 
نمایشگاهی« یاد می شود، از این رو می توان 

گفت که نمایشگاه پیشانی توسعه است.
اگر یک تولیدکننده بخواهد میزان تولیدات 
و نقدینگی خود را افزایش داده و به کسب و 
کارش رونق بخشد، اولین گام برای رسیدن 
به این هدف را باید حضور در نمایشگاه های 

داخلی و خارجی بداند.
وقتی یک تولید کننده در نمایشگاه های 
مختلف حضور یافت، تولیدات خود را در 
معرض دید مخاطب قرار داد و با مصرف 
کننده یا مخاطب مذاکره کرد، این اقدامات 
منجر به افزایش میزان فروش تولیدات، 
افزایش صــادرات محصول در کشــور، 
افزایــش نقدینگــی و در نهایت افزایش 

اشتغال می شود.
امروزه نمایشگاه به محلی برای ایده پردازی 
نیز تبدیل شده است، زیرا مخاطبان، رقبا، 
شــرکت های مختلف در یک نمایشگاه 
حضور پیدا می کننــد و نظرات مختلفی 
در رابطه با کاالها ارائــه می کنند در این 
صورت تولیدکننده یا مشارکت کننده بهتر 
می تواند به نقاط ضعف و آسیب های خود 

پی ببرد و آنها را برطرف کند.

   سال گذشــته چند نمایشگاه در 
اصفهان برگزار شد؟

در طول سال گذشــته 4۹ نمایشگاه در 

اصفهان برگزار کردیم؛ البته ســال ۹7 
شرایط اقتصادی بسیار سخت بود و امسال 
نیز شرایط سخت خواهد بود، زیرا تالطم 
بازار ارز و تحریم ها وجود دارد و بسیاری 
از شــرکت ها سیاســت های انقباضی را 
برای مبادالت و امــور مالی خوددر پیش 
گرفته بودند،  با این وجود اینکه شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
سال گذشته تقویم زمانی خود را به صورت 
کامل انجام داد، نشــانه موفقیت فعالیت 
این شرکت است، سال گذشته بسیاری 
از نمایشگاه ها را برای نخستین بار برگزار 
کردیم؛ به عنوان مثال نخستین نمایشگاه 
حمل ونقل پــاك را در اصفهان برگزار و 
خودروهــای هیبریــدی، دوچرخه ها و 
موتورسیکلت های برقی را در معرض دید 
مردم قرار دادیم و در این نمایشــگاه که 
با همکاری معاونت حمل ونقل ترافیک 
شهرداری اصفهان برگزار شد، سعی کردیم 
فرهنگ اســتفاده از حمل ونقل پاك را 
در شــهر ترویج بدهیم که خوشبختانه 
خروجی بســیار خوبی داشت و امیدوارم 
سال های آینده نیز برگزاری این نمایشگاه 

ادامه پیدا کند.
برپایی نخستین نمایشــگاه تکنولوژی، 
نوآوری و اســتارت آپ ها برای کســب و 
کارهای جدید نیز در سال گذشته برگزار 
شــد، حتی پس از چندین ســال وقفه 
سیزدهمین نمایشگاه کتاب در اصفهان 
برگزار شــد و مورد اســتقبال گسترده 
مردم قرار گرفت به طوری که بر اســاس 
آمارها حدود صدهزار نفر از این نمایشگاه 
بازدید کردند و حدود ٢5٠ ناشــری که 
در نمایشگاه حضور یافتند، فروش بسیار 

خوبی داشتند.
همچنین سال گذشته نخستین نمایشگاه 
صنایع خالق در اصفهان برپا گردید، وقتی 
این نمایشگاه برگزار شد سایت سازمان 
جهانی یونسکو اعالمیه و پوستر نمایشگاه 

را در سایت خود قرار داد.
نخستین نمایشگاه بهره وری آب و انرژی 
در ساختمان، نخســتین نمایشگاه هنر 

و صنعت مد و لباس و اولین نمایشــگاه 
تخصصی تشریفات نیز در سال ۹7 برگزار 
شد. همچنین 5٠٠ هزار مخاطب در سال 
گذشته از نمایشگاه اصفهان بازدید کردند 
که این اتفاق نیز در نوع خود بی نظیر است.

امسال نیز شرکت نمایشــگاه های بین 
المللی استان اصفهان برنامه ریزی برای 
برگزاری 5۱ عنوان نمایشــگاه را انجام 

داده است.

  برای انتقال نمایشگاه از محل فعلی 
چه اقداماتی انجام شده است؟

وقتی پروژه نمایشگاهی جدید را تحویل 
گرفتیم تنهاحدود ۱٠ درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشت و ٢5 میلیارد تومان بدهی 
به پیمانکاران و بانک ها انباشــت شــده 
بود، اما خوشبختانه در حال حاضر تمام 
بدهی ها با همکاری و حمایت شهرداری 
اصفهان پرداخت شــد و میزان پیشرفت 

پروژه نیز به 55 درصد رسیده است.
 عملیات احداث پروژه نمایشــگاه بزرگ 
اصفهان آذرماه ســال ۱٣۹4 در زمینی 
به مســاحت 47 هکتار واقع در منطقه 
روشن دشت )شمال شرقی رینگ چهارم 
شهر اصفهان( آغاز شــد و اولین شهرك 
نمایشگاهی است که تا ٦٠هزار متر فضای 

مسقف دارد.
این پروژه با احتســاب احــداث فاز دوم 
که در آینده انجام می شــود، نخســتین 
شهرك نمایشگاهی کشــور خواهد بود 
کــه می توانــد در خاورمیانه بــه عنوان 
بهترین مکان نمایشــگاهی مطرح شود. 
فاز نخســت پــروژه نمایشــگاه بزرگ 
اصفهان شامل سالن بزرگ نمایشگاهی 
به میزان ۱5 هزار متــر مربع و یک فضا 
 به عنــوان ســاختمان ریجســترینگ

 است.
نمایشــگاه بزرگ اصفهــان همچنین 
۹هزارمتر فضای پشــتیبانی و خدماتی 
شــامل بانک، گمرك، صرافــی، بیمه و 
۱7هزارمترمربع فضای نمایشگاهی روباز 

دارد .

ایرنا
خـــبــــر
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Badab-e Surt: The 
rolling hills and lush 
landscape
Society

Sure, trips to Tehran, Isfahan or Shiraz are 
nice — but sometimes the best vacations 
come from traveling off the beaten path.
So an alternative suggestion may be to skip 
the crowds by heading to lesser-known 
destinations which Iran never falls short of.
Your itinerary may include Badab-e Surt 
in northern Iran, where a scenic landscape 
bargains its visitors with a striking 
panorama of rust-colored travertine 
terraces adjacent to the Alborz mountain 
range.
The trodden, limestone formations of 
Badab-e Surt have been shaped over the 
span of thousands years by the flowing and 
cooling of water from hot mineral springs.
“The Badab-e Surt travertine springs take 
some effort to get to and in real life they 
aren't as large as they appear in photos. 
However, look closely at the terraces and 
you'll see how delicate the layers are and 
the color of the water and rock is unique. It 
is very photogenic and if you are able to visit 
during a clear day and experience sunset/
sunrise, the colors changing as they reflect 
in the water is beautiful… it is one of Iran’s 
natural wonders,” said Wakitsubo from 
Perth, Australia in a comment posted to 
TripAdvisor on January 26.

While travertine terraces are found in 
other places across the globe, for instance 
Mammoth Hot Springs in Yellowstone 
and Pamukkale in Turkey, Badab-e Surt is 
associated with distinct coloring results. 
Some believe such characteristic is due to 
high concentration of iron oxide sediments.
Joscar form Stockholm, Sweden, says in a 
July 2018 comment, “We drove there by 
car and were foolish enough to try to drive 
all the way up to the top. Don’t do it, leave 
the car where the road still is ok and walk 
up. We got stuck... It’s not too far to walk, 
but it’s dusty and hot. Luckily they sell 
ice, cold water and soft drinks on the hill 
and the views are great… Kids sell bags of 
dried herbs and one boy sold clay figures 
he had made himself. Charming and very 
photogenic.”
“Badab-e Surt is a mysterious and beautiful 
place. You can see this place in the spring 
because it is greener. It's better to be there at 
sunset because the sunlight makes it more 
beautiful,” Monica A. from Spain said in July 
2018.
The terraces are situated some 95 
kilometers south of Sari, the capital of 
Mazandaran province, and 7 kilometers 
westward of Orost village. The site can be 
reached by conventional vehicles in bright 
weather, whoever a 4WD is needed after 
rain. It’s best to visit there with a local guide 
to take you.
Stretched along the Caspian Sea and Alborz 
mountain range, Mazandaran is a popular 
destination for domestic holidaymakers 
and it is home to over 70 eco-lodges, 3500 
villages and rural areas. It hosted over 
11 million Iranian travelers during the 
previous Noruz holidays from March  
18 to 30.
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About Zoroastrian Fire Temple
Zoroastrian Fire Temple or Yazd 
Atash Behram and also known as 
Atashkadeh-e (Fire Temple Yazd is a 
21-meter high building with a lovely 
pool in the middle of its yard. Every 
ancient fire temple has to be built near 
a pool. Also, around the yard, you can 
enjoy the lovely shade of fruit trees. On 
the front of the building, you can see a 
beautiful Farvahar statue (a winged 
deity of the Ahura Mazda). The building 
itself is a resemblance of Achaemenid 
architecture style. This place is the 
main temple of Zoroastrians in Iran 
and they practice their religion besides 
this holy fire.
History of Zoroastrian Fire Temple
From the inscription in the shrine, we 

can say that the construction of the 
Zoroastrian Fire Temple dates back to 
1934. Association of Parsi Zoroastrians 
of India funded this holy shrine and 
Jamshid Amanat was the person who 
guided the construction of this place. 
But the fire itself has way more age. 
As mentioned, it is stated to have been 
burning since about 470 AD during 
the Sasanid Dynasty. Back then, the 
fire was in Pars Karyan fire temple in 
southern Pars district of Larestan. 
After that, it was moved to Aqda for 
another 700 years and then transferred 
to Nahid-e Pars temple near Ardakan 
in 1173. Finally, after 300 years, they 
moved it to the house of a high priest in 
Yazd and in 1934 the current building 
of fire temple was built for it.
Behram Fire
That’s right! The fire is more than 
1500 years old and it has been burning 
since 470 AD. You might wonder how 
that is possible. Well, during years, 
loyal Mogies (fire worshipers) have 
been protecting this magical fire and 
they haven’t failed! The bad news is 
that you cannot enter the sanctum 
area unless you are a Zoroastrian. But 
don’t worry, you can see Behram Fire 
behind a glass and imagine how many 
stories it has kept in its heart. This is 
a very special fire, but it is not one-of-
a-kind. Overly, there are nine Atash 

Behrams (meaning “Victorious Fire”) 
in the world. The other eight are in 
India. What makes these fires special 
to Zoroastrians is that these fires 
are consecrated by sixteen different 
sources! Like lightning bolt.
Location of Zoroastrian Fire Temple
Zoroastrian Fire Temple is located on 
the Ayatullah Kashani Avenue and is 
6 kilometers (3.7 mi) away from Yazd 
Airport. As you are in the heart of the 
ancient city of Yazd, you can access 
other tourist attractions like Markar 
Clock Tower, Dolat Abad Garden, and 
Amir Chakhmaq Complex.
Where to Eat near Zoroastrian Fire 
Temple
Are you looking for a place to eat 
some delicious meal after visiting 
Zoroastrian Fire Temple? In this case, 
Shaghayegh Restaurant, Shater Abbas 
Restaurant, and Sahel Restaurant are 
your suitable choices.
Where to Stay near Zoroastrian Fire 
Temple
If you want to stay in a hotel near the 
Zoroastrian Fire Temple here are some 
of your options, these are especially 
suitable for those who want to stay in 
traditional hotels. Morshed Garden 
Traditional Hotel (3-star), Dohad (3-
star), and Vali Traditional Hotel (3-
star), and if you wish a hostel Backpack 
Hostel is nearby.

Zoroastrian Fire Temple
Never-Ending Burning

Want to see a holy fire that 
has been burning since 
1500 years ago? You can 
visit Yazd Zoroastrian Fire 
Temple. Yazd is a religious 
city, but not only for one 
particular religion but also 
for the religious minority of 
Zoroastrians as well. Read the 
following to learn more about 
one of the most mysterious 
tourist attractions of Yazd 
and Iran.

From the inscription 
in the shrine, we 
can say that the 
construction of 
the Zoroastrian 
Fire Temple dates 
back to 1934. 
Association of Parsi 
Zoroastrians of 
India funded this 
holy shrine and 
Jamshid Amanat 
was the person 
who guided the 
construction of this 
place

Nayband National 
Park: A Tourist 
Attraction of Iran's 
Bushehr

Nayband National Park is 
an protected area of Iran’s 
Environmental Protection 
Agency in Bushehr Province, 
Assaluyeh County, on the coast 
of the Persian Gulf.
Nayband National Park: 
A Tourist Attraction of 
Iran&apos;s Bushehr
In 1979, Nayband Bay along 
with a part of Nayband’s 
promontory with an area 
of 19,500 hectares was 
designated as the protected 
area of Nayband National Park 
in the list of protected areas 
of Iran.
This region was registered 
as the first Iranian marine 
national park along with other 
areas, including the Nayband 
promontory and parts of 
Persian Gulf waters in 2004.
Nayband National Park is 
located 320 km south-east 
of Bushehr port, including 
Nayband Bay, Nayband area 
and Haray forests (the borders 
of Assaluyeh, Basatin and 
Haleh).
The dryland of this national 
park with an area of 22,500 
hectares is located on the 
southern shore of the Nayband 
bay in the form of high 
promontory, and includes 
whole and goat, ovis orientalis 
and Capra, and the rare species 
of chinkara and grey francolin, 
which make this area unique 
in terms of the diversity of 
wild animals. The Nayband 
has a coral marine habitat and 
marine grasses.

Mysterious Castle at 
Heart of Jungle
Rudkhan Castle is a brick and 
medieval fortress located right 
in the heart of a forest on the top 
of the small mountain, 25 km 
southwest of Fuman city and 
50 km south of Rasht in Gilan 
province, Iran
This stone structure was built 
by the Talyshs in order to 
defend against Arab invaders. 
So, this area was constructed 
as a military complex during 
the Sassanian era (224-651), 
and later rebuilt during the 
Seljuq era by the Nizari Ismailis.
This splendid castle is built 
within an area of 2.6 hectares 
on two points of a mount 
and its amazing architecture 
is benefited from natural 
features such as green lands 
and mountainous area that 
surrendered the castle. The 
magnificent entrance of the 
citadel attracts everyone's 
attention.
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Beauties of 
Kavand-e Darvishan
 Kavand-e Darvishan, a 
village in Kiar County, is 
located 105 kilometers 
southwest of Shahrekord, 
capital of Chaharmahal 
and Bakhtiari Province, 
Iran. This plain is known 
as one of the agricultural 
and livestock fields in Iran 
due to the fertility of its soil 
and favorable weather 
conditions.
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T he consumer price index 
for the housing sector 
registered a year-on-year 
increase of 24.8% in the 
first Iranian month (March 
21-April 20) compared 
with the similar month of 
last year.  
The index stood at 140.3 
for the month, indicating a 
1.7% rise compared with 
the previous month, the 
Statistical Center of Iran 
reported.
The average index for the 
12-month period ending 

April 20 increased by 
19.7% year-on-year, SCI 
said. 
The housing CPI for 
urban and rural areas 
stood at 140.9 and 132.1, 
indicating an increase 
of 1.8% and 1.7% 
respectively.

FM Zarif hails India as important 
political, economic partner
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif on Mon. hailed 
the friendly relations with India, saying Tehran will always consult 
with its Indian partners in different politico-economic fields.
Zarif made the remarks upon his arrival in Indian capital for a two-
day official visit to the country.
“India is one of our most important partners - economic, political 
and regional. We've regular consultations with India on various 
issues and I'm here to have consultations with my counterpart on 
most recent developments in the region as well as our bilateral 
relations,” the Iranian diplomat added.
Noting that India is one of the biggest customers of Iran crude 
oil, Zarif said Tehran and New Delhi have always tried to develop 
ties in different fields, and to do so, "the two sides have designed 
a special financial system to augment trade and economic 
cooperation."
Zarif also pointed to the heightened tensions between the United 
States and Iran, saying, “unfortunately, the United States has been 

escalating the situation unnecessarily.”
“We do not seek escalation, but we have always defended 
ourselves,” he reiterated.
India is hosting the Iranian foreign minister in a bid to find a way 
forward to maintain its strategic partnership with Iran following 
US decision against renewing waivers for importing oil from 
Tehran.
Zarif is scheduled to hold talks with his counterpart Sushma 
Swaraj on options to maintain energy and strategic partnership, 
Economic Times reported.
India will also discuss with Zarif the status of the nuclear deal after 
Tehran announced last week to revisit certain aspects of the deal 
in the face of lack of commitments from the other signatories to 
the agreement.
Iran is India's sole gateway via land to Afghanistan and provides 
shorter route to Central Asia and Eastern Russia via Chabahar 
Port.Besides, the International North-South Transit Corridor 
(INSTC), currently under negotiations, will connect Mumbai 
with St Petersburg in a shorter time period via Iran than current 
transportation link.

Construction 
Material 
Prices Exceed 
47 Percent in 
Tehran
T he construction 
material price index 
for Iran's capital city, 
Tehran, stood at 313.4 
in the last Iranian year 
(March 2018-19) to 
register a 47.8% increase 
compared with the year 
before.According to the 
Statistical Center of Iran’s 
latest report published 
on its website, the index 
stood at 212.1 in the 
year ending March 20, 
2018, indicating a 12.3% 
increase compared with 
the previous year. 
The index posted an 
increase in all four 
quarters of last year, with 
the sharpest quarter-
on-quarter growth 
registered in summer 
(the second quarter that 
ended on Sept. 22, 2018) 
at 25.7%.The index for 
summer had an increase 
of 49.1% compared with 
the second quarter of the 
previous year.
Iran rejects 
Reuters' linking 
JCPOA to oil 
exports
Iranian Foreign 
Ministry spokesman 
Abbas Mousavi on 
Tuesday refuted the 
media campaign by 
Reuters linking Iranian 
compliance with JCPOA 
to export of 1.5 million 
bpd oil.Iran's demands 
have been explicitly 
declared in Iranian 
President's letter to 
the states parties to the 
JCPOA, he said. He said 
that getting engaged 
with the media hype 
on assumptions by 
the media are not 
constructive and may 
lead to destruction 
in process of serious 
d i p l o m a c y. I r a n ' s 
President Hassan 
Rouhani said on 
Wednesday that Iran 
will give a 60-day 
moratorium to the 
states parties to Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) to 
remedy their breaches 
and restore Iran's 
interests enshrined by 
the international deal.
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Iran's Housing Inflation Well Below 
Average CPI Growth

If Europeans are 
concerned about the 
US reaction to EU states 
exports of goods to 
Iran, they can test their 
ability by exporting 
emergency supplies 

and medicine, Abdolnasser 
Hemmati, said in an Instagram 
post.
He added that Europe has 
focused on setting up a financial 
mechanism for trade with Iran 
over the past year and finally they 
declared three months ago that it 
is operational.
It is for about two months that 
Special Trade and Finance 
Instrument between Iran and 
Europe (STFI), called SATMA in 
Persian has been established in 
Iran and its managers were also 
introduced to Europe, he noted. 
He described repetition of 
sentences like 'we are seeking 
INSTEX' by European officials as 
thread-bare, saying the simplest 
way for making operational 
INSTEX and the Iranian parallel 
system of SATMA is to grant 

a letter of credit to European 
exporters to Iran.The Instrument 
in Support of Trade Exchanges 
(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.
Earlier, Ali Asghar Nouri, CEO of 
SATMA, Iran's special financial 
channel for trade responded to 
the remarks made by German 
Foreign Ministry spokeswoman 
Maria Adebahr holding Iran is 
responsible for delay in starting 
INSTEX, saying based on the 

text of Iran nuclear deal known 
as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), other 
signatories, especially Europeans 
are responsible for guaranteeing 
Iran's economic interests.
He added that any measures taken 
by Iran based on the INSTEX is 
regarded as an aid for Europe to 
accomplish its commitments to 
the JCPOA.
He referred to establishing 
INSTEX parallel mechanism in 
Iran, saying Iran is ready to start 
the process if Europe is ready.
He stressed the fact that INSTEX 
will minimize the economic 
interactions of the two sides 
meaning that these issues will 
be of less importance until 
both sides' banks have direct 
interactions.

Iran’s Exports of 
Petrochemicals Up by 18%
The total amount of Iran’s petrochemical exports in the 
first Iranian month of Farvardin (March 21 – April 20) 
increased by 18 percent compared to the same period 
last year despite the US sanctions, data released by the 
Customs Office showed.
May, 14, 2019 - 10:22 Economy Comments 
The total weight of petrochemical exports in Farvardin 
amounted to 2.3 million tons, showing an 18 percent 
increase, compared to the same period last year, the 
data showed.
During this period, 674,000 tons of gas condensates 
valued at $348 million have been exported, the 
Customs Office's data showed.
In August, CEO of National Petrochemical Company 
(NPC) Reza Norouzzadeh said Iran’s petrochemical 
industry was “unsanctionable” and that the exports 
would continue on schedule, hinting at US sanctions 
against the country.
US President Donald Trump walked away from the 
2015 nuclear deal between Iran and world powers in 
May and re-imposed sanctions on the Islamic Republic.
US officials have also repeatedly said they will cut Iran’s 
oil exports to zero. 

Tehran Unemployment Rate 
at 12.2 Percent
A total of 564,695 people (or 12.2%) were unemployed 
and 4,048,324 (or 87.8%) were employed in Tehran 
Province in the last Iranian year that ended on March 
20, 2019
T ehran Province, wherein lies the capital city, 
registered an unemployment rate of 12.6% in the last 
fiscal year (March 2018-19). 
The above-mentioned rate is 12.2% for urban areas of 
the province and 7.2% for rural areas.
“A total of 564,695 people [or 12.2%] were 
unemployed and 4,048,324 [or 87.8%] were employed 
in Tehran Province during the last Iranian year [ended 
March 20, 2019],” Masoud Afshin, the deputy head of 
Tehran Plan and Budget Organization, was quoted as 
saying by ILNA. 
“Tehran’s working age population, those above 10 
years, stood at 11,591,977 of its total population of 
13.63 million (85%) in the last Iranian year.”

Oil Production in Flood-Hit 
Khuzestan Normalizes
O il production in flood-hit Khuzestan Province in the 
southwest is back to normal, the managing director of 
National Iranian South Oil Company said Sunday.
“Only a few wells remain closed because floodwaters 
damaged roads leading to oil wells, and the deluge has 
created problems for some pipelines,” IRNA quoted 
Ahmad Mohammadi as saying.
Iran’s worst flooding in 70 years, which started in 
mid- March and lasted for a month, killed 80 people, 
forced more than 220,000 into emergency shelters and 
caused an estimated $2.5 billion in damage to roads, 
bridges, homes and farmland.

Governor of the Central Bank of Iran (CBI) in a 
message criticized Europeans for their repetitive 
remarks for implementing the Instrument in Support 
of Trade Exchanges (INSTEX).

CBI chief criticizes US for 
procrastination over INSTEX

news

Saudi Arabia and 
the UAE are the 
largest and third-
largest producers, 
respectively, in 
the Organization 
of the Petroleum 
Exporting 
Countries (OPEC), 
according to the 
latest survey by 
Reuters.
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Iran Boosting Gas Exports to 
Iraq
An Iranian official said the exports of natural gas to Iraq 
are growing steadily and are expected to hit 40 million 
cubic meters a day in summer.
Managing director of the Iranian Gas Engineering and 
Development Company (IGEDC) Hassan Montazer 
Torbati told Tasnim that Iran’s gas exports to Iraq are 
constantly increasing and nearing a ceiling set on the 
contract between the two neighbors.
He noted that the exports will be rising as the hot 
season is looming with a surge in Iraq’s electricity 

consumption, adding that the daily export is expected 
to hit 40 million cubic meters.
Baghdad and Basra are the main export destinations of 
Iranian natural gas, the official added.
On a gas deal with Turkey, Montazer Torbati said Tehran 
and Ankara are planned to enter negotiations to extend 
the gas export contract during the last five years of the 
deal, adding that serious talks to renew the contract will 
kick off next year.
In June 2017, Iran started to export natural gas to Iraq 
after years of negotiations and settlement of financial 
problems.
Tehran and Baghdad had signed a deal on the exports 

of natural gas from the giant 
South Pars Gas Field in 
2013.
Under the deal, the 
Iranian gas is delivered 
to Sadr, Baghdad and 
al-Mansouryah power 
plants in Iraq through a 
270-kilometer pipeline.
Last month, Iraq’s Ministry of 
Electricity said the Arab country’s 
gas imports from Iran are planned to rise by 13 percent 
by January 2020.



US Arms Control Official 
Resigns
 A top US arms control official and prominent Iran 
hawk has resigned from the State Department 
after serving just over a year in the position, said 
US officials and congressional aides familiar with 
the decision.
The State Department on Monday did not offer a 
statement explaining the planned departure of 
Yleem Poblete, the assistant secretary of state for 
arms control, verification and compliance, The 
Washington Post reported.
Her departure, which is expected to take effect in 
the coming weeks, creates a vacancy as the Trump 
administration faces major new threats and 
challenges specifically related to arms control.
During her tenure, Poblete reportedly clashed 
with her boss, Undersecretary of State Andrea 
Thompson, Vice President Pence’s former national 
security adviser, said the officials and aides familiar 
with the infighting.
In particular, disagreements surfaced over the State 
Department’s report on international compliance 
with arms control accords, the people said.
“The tension over the compliance report has 
been very real, and (Thompson’s office) is now 
demanding sign-off much earlier in the clearance 
process,” said one State Department official, who 
like others spoke on the condition of anonymity to 
discuss personnel moves.
Poblete was a favorite among hard-line anti-Iran 
groups such as the Foundation for Defense of 
Democracies, which hosted her for a speech in July 
2018 in which Poblete praised the US withdrawal 
from the Iran deal.
“The JCPOA was flawed at both the technical and 
political levels, and at the practical level,” she said 
in the speech, referring to the acronym for the 
2015 deal.

Fmr. Iran FM calls for neo-
multilateralism approach
 Former Iranian Foreign Minister Kamal Kharrazi 
warned that US measures are destroying 
multilateralism and called for establishing a neo-
multilateralism approach in the world.
Undoubtedly, the current multilateral approach, 
which is the result of the Westernized view of the 
great powers and the neglect of the role of others, 
is not capable of solving global problems, Kharrazi 
said while addressing an event dubbed as ‘Leaders 
pour la Paix (LPP)’ in Paris on Monday.
Therefore, it is necessary to examine the causes of 
its failure and to work collectively for the formation 
of a neo-multilateralism approach, head of Iran’s 
Foreign Policy Strategic Council added.
In an era in which some countries consider 
violations of international law and withdrawal 
from international treaties as a means of fulfilling 
their own objectives and imposing their own 
interests on others by act of bullying, and even 
failing to respect the rights of their own allies, not 
only multilateralism is declining, but also it is on the 
path of destruction, Kharrazi warned.

President in a meeting with Sunni clerics:

Iran, Iranians greater than anyone 
can threaten

President Hassan 
Rouhani also referred 
to the active presence of 
Sunnis in the Revolution, 
adding, “Sunnis have 
active presence in 
all stages, especially 

elections, and choose their 
representatives”.
“I have said this explicitly many 
times that it is very important 
for the government to protect 
the dignity and social position 
of different ethnic and religious 
groups for them to have active 
presence in all affairs of the 
country,” he said.
The President also referred to 
remarkable increase of Sunni 
brothers’ presence in political and 
social stages during the past 5 to 6 
years, adding, “The symbol of this 
fact is the position of two of our 
Sunni brothers as ambassadors of 
our country”.
“The government and the Islamic 
Republic of Iran consider you as 
the faithful border guards of the 
country. Sunnis have been faithful 
border guards of Iran since the 
victory of the Islamic Revolution, 

and they will continue to do so,” 
added Rouhani.
He also said, “The government 
does not practice any 
discrimination in providing 
services to people during 
floods and earthquake. To us, 
there is no difference between 
Sunnis and Shias in providing  
services”.
“We are all Iranians and Muslims, 
and we believe in this,” said the 
President, adding, “During the 
Kermanshah earthquake, many 
of those who had problems were 
our Sunni brothers, and the 
government has done a great deal 
of work in quake-hit areas”.
He said, “I have emphasized that 
the reparation of people’s houses 
must be finalized by mid-July; this 
is very hard work, but we will do 
our best to do that”.
The President added, “In the 

recent weeks, colossal water and 
soil projects have been carried 
out in western provinces. In the 
coming weeks, we will carry out 
another major project as well”.
“Iran’s prosperity, serving people, 
and the feeling of brotherhood and 
employing everyone, including 
Shias and Sunnis, for the country’s 
management indicate observing 
citizenship rights of all Iranians,” 
he continued.
Dr. Rouhani also said, “Today, we 
are witnessing how Shias and 
Sunnis are working together for 
the country’s development and 
advancement”.
Referring to enemies’ various 
threats, he said, “Iran and Iranians 
are greater than anyone can 
threaten. God-willing, we will 
overcome this hard stage with 
dignity and pride, and enemies’ 
failure”.

Speaking in a cordial meeting with Sunni clerics, 
Iranian President said, “Iran’s Islamic Revolution 
is not related to only one religious branch and all 
Iranians and religions have had active presence 
in the Revolution and they own the country and 
the revolution”.
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Pakistani Foreign 
Minister says the 
government is fully 
aware of regional 
developments and 
carefully monitoring 
growing Iran-US 
tensions.
Pakistan carefully 
monitoring Iran-US 
tensions
Giving briefing to 
National Assembly 
Standing Committee 
on Foreign Affairs, Shah 
Mehmood Qureshi said 
that Pakistan desires 
peaceful border with 
Iran.
The minster went on to 
say that he has met with 
his Iranian counterpart 
Javad Zarif three times 
to strengthen Iran-
Pakistan ties. 
Qureshi noted that the 
US, Saudi Arabia and 
the UAE have special 
view points towards 
Iran which is not only 
affecting the region but 
the US-Europe ties also. 
He said a new regional 
situation is evolving 
and Pakistan is 
carefully analyzing 
that. He warned 
that if the situation 
deteriorates it could 
engulf the whole 
region. 
“We would follow a 
clear policy keeping 
in view the regional 
developments,” he said.
Qureshi said that 
Pakistan has to follow a 
clear policy on Iran-US 
tensions. The minister 
said that a five-member 
advisory council 
comprising of retired 
foreign secretaries 
has been formed for 
consultations on the 
issue. 
He said that Pakistan 
is touch with Iran over 
gas pipeline project 
and we desire to 
complete the project 
which was signed in 
Pakistan Peoples Party 
tenure. 
The Foreign Minister 
told the committee 
if Pakistan fails to 
implement the project 
the country would have 
to pay hefty amount as 
penalty. He said that 
sanctions on Iran are 
hampering the project.
Shah Mehmood 
Qureshi added there 
are some tensions 
among the GCC 
countries but Pakistan 
enjoy strong relations 
with all GCC states. 

Pakistan care-
fully monitor-
ing Iran-US 
tensions

Iran
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 North Korea Says Ship Seizure by 
US Violates Spirit of Trump-Kim 
Summit
North Korea said on Tuesday the seizure of one of its cargo 
ships by the United States was an illegal act that violated the 
spirit of a summit pact between the two countries' leaders, 
and demanded the return of the vessel without delay.
In a statement, the North's foreign ministry said it rejected 
UN Security Council resolutions against it, which the United 
States cited in impounding the vessel, as a violation of its 
sovereignty.
"This act is an extension of the US-style calculation of trying 

to hold us in submission with its 'maximum pressure' and is 
a total denial of the fundamental spirit of the June 12 DPRK-
US joint statement," an unnamed ministry spokesman said, 
Reuters reported.
North Korea's formal name is the Democratic People's 
Republic of Korea (DPRK). The statement was carried by the 
North's official KCNA news agency.
The United States is badly mistaken if it believed it can 
control the North with force, the ministry statement said, 
adding it will keep a sharp eye on future US behavior.
The US Justice Department last week said it had seized 
a North Korean cargo ship that it accused of illicit coal 
shipments in violation of sanctions after it was first detained 

by Indonesia in April 2018.
North Korean leader 
Kim Jong Un and US 
President Donald 
Trump held an 
unprecedented summit 
on June 12 last year in 
Singapore and pledged to 
establish new relations and 
a peace regime on the Korean 
peninsula. They held a second 
summit in Vietnam in February which collapsed without 
agreement.

“We are all 
Iranians and 
Muslims, and 
we believe in 
this,” said the 
President, 
adding, 
“During the 
Kermanshah 
earthquake, 
many of those 
who had 
problems 
were our Sunni 
brothers, 
and the 
government 
has done a 
great deal of 
work in quake-
hit areas”.
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Yemeni Drones Target Saudi 
Arabia's Vital Facilities
 A Yemeni television station said on Tuesday that the 
country's army had launched drone attacks on Saudi 
installations, without identifying the targets or time of 
the attacks.
Yemeni Al-Masirah news website reported that the army 
have executed a large military operation against Saudis 
vital targets using at least 7 Drones.
Quoting a military source, the report explained that 
"this wide military operation comes as a response to the 
aggression and the siege on the Yemeni People," adding 
that the army is ready to execute more of these significant 
and hard strikes as long as the siege continues.

On Twitter, Al Masirah cited the official as saying, “This 
large military operation is in response to the continued 
aggression and blockade of our people and we are 
prepared to carry out more unique and harsh strikes.”
The Yemeni Army and Popular Committees have swiftly 
shifted from using small drones into developing a larger 
version of a "UAV-X" able to fly more than 1,400 km, 
making the Saudis and Emirates capitals within its fire 
range.
The Wall Street Journal has highlighted the increasing 
risk posed by Yemeni drones on the Saudi Arabia and 
United Arab Emirates that are leading a military coalition 
in Yemen since 26 March 2015.
"Yemeni Drones attacks on rivals are more accurate 
than officials have admitted WSJ reported." Saudis and 
Emirates have tangibly invested in producing anti-

UAV technology, 
a US official told 
the WSJ, but the 
relatively easy 
production of 
these weapons 
makes it difficult 
to combat them. 
The newspaper's 
article corresponds 
to the statements 
of the leader of the Yemeni revolution, 
Sayyed Abdulmalik Al-Houthi, who stressed earlier 
that Yemen's military capabilities in the path of 
growth and development at all levels by land, sea and 
 air.

Mogherini 
hopes Iran-EU 
financial channel 
to become 
operational in 
next few weeks
European Union (EU) 
Foreign Policy Chief 
Federica Mogherini hoped 
that financial channel 
between Iran and EU 
dubbed “INSTEX” would 
become operational in the 
next few weeks.
She made the remarks in a 
Monday press conference 

in Brussels after EU Foreign 
Ministers' Summit.
The EU official had told 
reporters on Thursday 
that the bloc remains 
fully committed to the full 
implementation of the 
JCPOA, saying so far Iran has 
been fully compliant with 
all of its nuclear-related 
commitments. She also 
voiced hope that the EU's 
full commitment to preserve 
the agreement would 
contribute to preserve it in 
the future, Sputnik news 
agency reported.
Foreign ministers of EU 
member states, as well as 

the bloc's foreign policy 
chief Federica Mogherini, 
gathered on Monday in 
Brussels to discuss ways of 
preserving the Iran nuclear 
deal.
The EU foreign policy chief 
added that she had chaired 
a meeting earlier in the 
day which, apart from her, 
included foreign ministers 
of France, Germany and the 
United Kingdom. The steps 
toward implementing a 
mechanism for sanctions-
safe transactions with Iran 
dubbed “INSTEX” were 
discussed. Mogherini 
said she hoped for the 

mechanism to become 
operational in the next few 
weeks.
Iran's President Hassan 
Rouhani announced on 8 
May — one year the after 
US withdrawal from the 
JCPOA — that Tehran would 
partially discontinue its 
commitments under the 
deal. The Iranian president 
gave Europe 60 days to 
ensure Iran's interests 
were protected under the 
agreement. Otherwise, 
Tehran is ready to take 
further steps towards 
scrapping the nuclear deal, 
Rouhani added.

News



Venezuelan Gov't Highlights Advances in Electric System 
Recovery
Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez said on Monday that "very important advances" 
have been achieved to recover the country's electrical system after massive blackouts hit 
the country in  "We've made a positive evaluation of the advances (and) what this plan has 
signified for the first 30 days", Rodriguez said, referring to an initial 30-day recovery plan, 
Xinhua news agency reported.The vice president also accused the country's opposition of 
being behind the outages."The attack (against the electric system) was criminal, ruthless, 
aimed at destroying the generation and transmission system," she said.She also noted that 
the electric workers have been at "the forefront" of efforts to restore the National Electric 
System.

Tehran Stock 
Exchange’s (TSE) 
main index (TEDPIX) 
gained 3,994 points 
to hit the record of 
211,746 points on 
Tuesday.
As reported, over 
5.2 billion shares 
worth 14.07 trillion 
rials (about $97.03 
million) were traded 
in the stock market.
IFX, the main index 
of Iran's over-the-
counter (OTC) 
market, also known 
as Iran Fara Bourse 
(IFB), increased by 48 
points, reaching 2,588 
on the same day.
Some 1.4 billion 
securities worth 6.31 
trillion rials (about 
$46.5 million) were 
traded through 
151,000 deals.
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CBI chief criticizes US for 
procrastination over INSTEX

According to the study by the 
University of Arizona and 
the University of Toronto's 
Baycrest Health Sciences 
Centre, patients with a 
rare neurodegenerative 
braindisorder called Primary 
Progressive Aphasia, or PPA, 

show abnormalities in brain function in 
areas that look structurally normal on an 
MRI scan.
"We wanted to study how degeneration 
affects function of the brain," said Aneta 
Kielar, the study's lead author and 
assistant professor in the UA Department 
of Speech, Language and Hearing 
Sciences, Medical Xpress reported
But what she and her team discovered 
was that the brain showed functional 
defects in regions that were not yet 
showing structural damage on MRI.
Structural MRI provides 3-D visualization 
of brain structure, which is useful when 
studying patients with diseases that 
literally cause brain cells to wither away, 
like PPA.
Magnetoencephalography, or MEG, on 
the other hand, "gives you really good 
spatial precision as to where the brain 
response originates. We want to know if 
the decreased brain function is coming 
from the areas that are already atrophied 
or areas in an earlier stage of decline," said 
Jed Meltzer, the study's senior author and 
an assistant professor of psychology at 
the University of Toronto.
Kielar and her colleagues compared brain 
scans of patients with PPA to healthy 
controls while both groups performed 
language tasks. The researchers also 
imaged participants' brains while at 
rest. The functional defects were related 
to worse performance in the tasks, as 

individuals with PPA lose their ability 
to speak or understand language while 
other aspects of cognition are typically 
preserved.
Identifying the discrepancy between 
a PPA brain's structural and functional 
integrity could be used as an early-
detection method.
This is promising because "many drugs 
designed to treat dementia are proving 
to be not really affective and that might 
be because we're detecting the brain 
damage too late," Kielar said. "Often, 
people don't come in for help until their 
neurons are already dead. We can do 
compensation therapies to delay disease 
progress, but once brain cells are dead, we 
can't get them back." This technique could 
allow patients to get ahead of the damage.
Kielar acknowledged that this was a small 
study, which is partially because PPA is 
such a rare form of dementia, and that 
further investigation is needed.
Next, she hopes to uncover why this 
structural and functional mismatch is 
happening in PPA brains.
"It's interesting that the affected areas 
are so far from the neurodegeneration," 
Kielar said. "One reason this might be 
happening is that those areas could be 
connected with white matter tracts," 
which facilitate communication between 
different brain regions. "When one area is 
dead, the area connected to it doesn't get 
normal input. It doesn't know what to do, 
so it starts to lose its function and atrophy 
because it doesn't get stimulation."

Iran’s Parliament Prepares 
Report on US Human Rights 
Violations
Heshmatollah Falahat Pishe 
told Tasnim that the report 
involves the cases of violation 
of human rights by the US 

government, both inside and outside 
the United States.
The National Security and Foreign Policy 
Commission is going to make annual 
reports on Washington’s violations of 
human rights in cooperation with other 
Iranian organizations, the lawmaker 
said, adding that the first report has 
been submitted to the Parliament’s 
presiding board and will be read out at 
an open session of the legislature.
The report includes various cases of US 
violation of human rights in the military 
and cyberspace spheres, conditions in 

US prisons, the proxy wars Washington 
has been involved in, and the American 
interference in the internal affairs of 
other countries, he added.
According to Falahat Pishe, the report is 
part of a series of motions in a strategy to 
counter the US hostile measures against 
Iran.
Iran’s International Human Rights 
Center has already been compiling 
annual reports on human rights 
violations in the United States.
Violation of prisoners’ rights, breach 
of privacy rights, violation of the rights 
of minorities, breaches of immigrants’ 
rights, racial discrimination, violation 
of children's rights, violation of 
freedom of speech, and sexual violence 
against women in the US society have 
been among the issues raised in the 
annual reports.The United States is 
internationally criticized for politicizing 
the issue of human rights and is known 
as one of the major self-proclaimed 
defenders of human rights.
Excessive use of force by the US police 
against protesters, people of color in 
particular, are among the thorny issues 
staining the country's rights record.

Early Detection Method Finds 
Damaging Effects of Dementia

Iran’s Parliament Prepares Report on 
US Human Rights Violations

Scientists might have found an early detection method for 
some forms of dementia, according to new research.

The Iranian Parliament’s National Security and Foreign 
Policy Commission has made its first report on the US 
government’s violation of human rights, the chairman of the 
commission said.
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This is promising 
because "many 
drugs designed 
to treat dementia 
are proving to 
be not really 
affective and that 
might be because 
we're detecting 
the brain damage 
too late," Kielar 
said. "

According to 
Falahat Pishe, the 
report is part of a 
series of motions 
in a strategy to 
counter the US 
hostile measures 
against Iran.

Iran, Norway 
to expand 
environmental 

coop.
The chief of Iran’s Department 
of Environment (DoE) met 
and held talks with Norway’s 
Ambassador to Tehran on 
environmental cooperation 
between the two countries.
DoE Chief Isa Kalantari and 
Norwegian Ambassador to 
Tehran Lars Nordrum held 

a meeting on Monday about 
environmental challenges, 
including air pollution, marine 
pollution, global environment 
and usage of plastics.
Referring to US sanctions 
against Iran and their impact on 
Iran’s environment, Kalantari 
said Iran and other countries 
will face problems when 
sanctions are imposed on high 
efficient technologies.
Norway’s ambassador, for 
his part, maintained that the 
main concern of the Norwegian 
government is climate change 

and pollution of the oceans, 
emphasizing that Norway, 
unlike the US, will not put 
sanctions on environment and 
environmental technologies 
and will cooperate with Iran.



تکمیل پروژه سالن اجالس ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵۰ تا ۳۰۰ پیمانکار، کارشناس و کارگر در 

پروژه سالن اجالس درحال فعالیت هستند گفت: برای تکمیل این پروژه ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
محمدرضا برکت در نشست خبری »سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویی در مسیر امید« اظهار کرد: پروژه اجالس 
از هفت سال پیش عملیات اجرایی ساخت آن آغاز شد و قرار بود با اعتبار اولیه صد میلیارد تومان با حمایت دولت 

ساخته شود، اوایل روند پیشرفت پروژه خوب بود، اما با توجه به اینکه دولت تنها بخش کوچکی از تعهدات مالی خود 
را پرداخت کرد و شهرداری را در اجرای این پروژه ملی تنها گذاشت، پروژه رو به رکود و سکون رفت.

وی افزود: ردیف اعتباری پروژه اجالس در دو بخش تعریف شده بود که یکی از آن ردیف های اعتباری شهرداری مرکزی و 
بخش دیگر برعهده منطقه شش شهرداری اصفهان بود درحالی که قسمت اعظم بدهی ها به پیمانکاران باقی مانده بود.

مدیرمنطقه شش شهرداری اصفهان با بیان اینکه سال گذشته نوسانات قیمت ارز و مشکالت درخصوص تأمین اجناس مورد نیاز مشکالتی 
را در روند احداث پروژه اجالس ایجاد کرده بود، گفت: توجه به اینکه هر یک روز معطلی در اجرای پروژه اجالس مشکالت زیادی را برای شهر ایجاد 
می کرد، شهردار اصفهان با رای زنی شورای شهر تصمیم گرفت که کل تأمین اعتبار پروژه را به منطقه شش انتقال دهد که در سال گذشته با این 

تصمیم مهم حدود ۳۵میلیارد تومان از بدهی های قبلی و مطالبات پیمانکاران پرداخت شد.

ضرورت تأسیس اتاق بازرگانی در شهرضا
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت شهرضا گفت: باتوجه به وجود بیش از سه هزار هکتار منطقه صنعتی 

در این شهرستان الزم است شعبه ای از اتاق بازرگانی برای تسهیل صدور کارت بازرگانی تأسیس شود.
رضا جابری در نشست صمیمی استاندار با فعاالن صنعتی این شهرستان اظهار کرد: اخذ مالیات بر ارزش 

افزوده به عنوان معضل بزرگی در عرصه تولید مانع توسعه و پیشرفت واحدهای صنعتی شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از تولیدکنندگان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بردرآمد اخذ می شود، تصریح 

کرد: در کشورهای توسعه یافته تنها مالیات بر ارزش افزوده گرفته می شود و تولیدکننده می تواند سایر منابع 
درآمدی خود را صرف توسعه و بهبود واحد صنعتی کند.

رییس خانه صنعت و معدن شهرضا تأکید کرد: متأسفانه قوانین به گونه ای تبیین شده است که مدیران میانی و شهرستانی 
ابتکار عمل را در دست ندارند و تقاضای تولیدکنندگان و صنعت گران در فرایند بروکراسی اداری در مدت زمان طوالنی گرفتار می شود.

جابری ادامه داد: کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه های تولید در سالیان اخیر باعث رکود واحدهای صنعتی شده است.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به وجود بیش از سه هزار هکتار منطقه صنعتی در شهرضا الزم است شعبه ای از اتاق بازرگانی برای تسهیل صدور 

کارت بارزگانی در این شهرستان تأسیس شود.

در میان تمامــی افزایش 
قیمت هایی که شاهدیم، 
یکی از مواردی که شــاید 
در نگاه اول اهمیتی نداشته 
باشد اما در مدت یک سال 
گذشته با افزایش قیمت 
چند برابری روبه رو بوده، 
گوشی تلفن همراه است. زیرا شاید موبایل 
در ابتدا کاالیی لوکس محسوب می شد که 
بدون آن هم می توان به حیات ادامه داد، 
اما امروزه بسیاری از کارها و فعالیت های 
روزمره به واسطه  آن انجام می شود و کمتر 
کسی را می توان یافت که گوشی هوشمند 
نداشته باشد؛ گوشی هایی که شاید تا سال 
گذشته حتی با کمتر از یک میلیون تومان 
هم خریداری می شــدند اما امروز قیمت 
آن ها فراتر رفته و دست خریداران را برای 

انتخاب بسته است.
البته قیمت گوشی حتی پیش از نوسانات 
نرخ ارز هم با افزایــش مواجه بود؛ زمانی 
که اعالم شــد وزیر جوان قصد دارد طرح 

رجیســتری را بار دیگر اجرایی کند، اما 
این بار به جای این که بتوان رجیســتری 
را دور زد و IMEI گوشــی ها را کپــی 
کــرد، روش تطبیق شــماره های همراه 
با IMEI را برگزیدند کــه امکان تقلب 
در این طرح کمتر شود، سودجویانی که 
از هر دلیل برای افزایش قیمت اســتفاده 
می کنند، با توجیه هایی مانند گوشی های 
رجیسترشده و یا نبود کاالیی که به روش 
 قانونی وارد شده باشــد، دست به گرانی

 زدند.

   افزایش قیمت ناشی از رجیستری، 
حباب بود

هرچند همــان زمان هــم محمدجواد 
آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات - اعالم کرد این افزایش قیمت ها 
ناشی از حبابی است که با گوشی نخریدن 
حل می شود. اما ســریال گرانی گوشی 
به همین جا ختم نشــد و در شرایطی که 
قیمت ها در حال به ثبات رسیدن بودند، این 
بار افزایش نرخ ارز گریبان قیمت گوشی 
را گرفت و باعث شــد در چند ماه، قیمت 
گوشی به دو برابر و سه برابر هم برسد که 
حتی خریداران را هم دلزده کرد و البته با 
قیمت ارز فعلی، دیگر حتی خواب کاهش 

قیمت را هم نمی توان دید.
از طرفــی مــواردی مانند مشــکالت 
واردکنندگان قانونــی هم موجب تنش 
در بازار موبایل شــد. در حالی که عده ای 

با دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، اقدام 
به فروش گوشی با قیمت آزاد می کردند، 
برخــی از واردکنندگان نتوانســتند از 
مراجع مربوط، مجــوز الزم برای واردات 
قانونی گوشــی را دریافت کنند و همین 
موضوع هم در برهــه ای موجب کمبود 
تلفن همراه در بازار شد که با توجه به تقاضا 
 برای این کاال، بار دیگــر افزایش قیمت

 را رقم زد.
در حــال حاضر به نظر می رســد عوامل 
متعددی هستند که افزایش قیمت گوشی 
را سبب شده اند؛ اگر بخواهیم از مهم ترین 
علت این افزایــش قیمت که افزایش نرخ 
ارز است، چشم پوشی کنیم، صرف نظر از 
این که نمی توان این عامل مهم و تأثیرگذار 
را نادیده گرفت، زیرا حتی در یک بازار بودن 
تنش و حاشیه هم افزایش دو تا سه برابری 
قیمت ارز، موجب افزایش قیمت موبایل 
می شود، اما عوامل دیگری هم هستند که 
حتی در زمان ثبات نرخ ارز، شعله  افزایش 
قیمت را تندتر می کنند. یکی از این عوامل 
هم موضوع واردات گوشــی مســافری و 

سامانه همتاست.

   واردات روزانه هزار گوشی چمدانی
با همراه شدن دالیل رجیستری و افزایش 
نرخ ارز، برخی از فروشندگان چاره  کار را در 
واردات گوشی از طریق مسافری دانستند. 
بدین ترتیب اگرچه امکان واردات چمدانی 
گوشی سلب شده و محدودیت هایی مانند 

واردات موبایل به ازای هر کد ملی وجود 
داشت، اما قاچاقچیانی که از هر راه برای 
رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند، 
با کدهای ملی هم دست به واردات گوشی 
زدند، بدون این که گوشــی های وارداتی 

واقعاً متعلق به مسافران باشد.
صرف نظر از این که چرا قیمت گوشی در 
کشــورهای دیگر علی رغم وجود گمرک 
و مالیاتــی که از واردکننــدگان دریافت 
می شود، باز هم کمتر از گوشی هایی است 
که در کشــور به فروش می رسد و همین 

موضوع هم تمایل مســافران را برای وارد 
کردن گوشی های مسافری بیش تر کرده 
اســت، اکنون به نظر می رسد با محدود 
کردن قانون واردات گوشــی به ازای هر 
کارت ملی و تخصیص آن به هر مســافر، 
باز هم ســاز افزایش قیمت گوشی کوک 

شده است.
البته نمی توان انکار کرد که واردات بدون 
کنترل گوشــی از طریــق چمدان های 
مسافران هم اگرچه ظاهراً قانونی بوده و 
در عمل گویی به قاچاق این کاال وجاهتی 

داده شــده بود، با وجود این، در حالی که 
در مدت یک ســال و نیم گذشته، تلفن 
همراه از بحران هایی مانند رجیســتری 
و افزایــش نرخ ارز و مشــکالت واردات و 
رکود گذشته و به دو تا سه برابر قیمت های 
پیشین رسیده، افزایش قیمتی چندباره 
آن هم به دلیل بستن مسیر قاچاق گوشی 
مســافری که وعده  آن آخر اردیبهشت 
داده شــده، موضوعی اســت کــه باید 
 بررســی شــده و راهی برای آن در نظر

 گرفته شود.

چرا قیمت گوشی به ثبات نمی رسد؟!   

بازاری که آرام ندارد

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اگر افزایش نرخ ارز را مهم ترین عامل گرانی کاالها بدانیم که 
طی یک سال گذشته عاملی اجتناب ناپذیر بوده، اما عوامل 
دیگری مانند سودجویی برخی فروشندگان از اسم رجیستری 
و یک بام و دو هوای واردات گوشی و مشکالت واردکنندگان 
و اختالل های چندباره در سامانه همتا، افزایش قیمت گوشی 
را پررنگ تر کرده و سریال گرانی این کاال هنوز هم ادامه دارد.

برخی از واردکنندگان 
نتوانستند از مراجع 

مربوط، مجوز الزم 
برای واردات قانونی 

گوشی را دریافت 
کنند و همین موضوع 
هم در برهه ای موجب 
کمبود تلفن همراه در 

بازار شد.
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گره کاغذی باز شد
در حالی دپو شدن کاغذهای وارداتی 
در بنادر، مناطق ویــژه اقتصادی و 
اماکن گمرکی این روزها حاشیه ساز 
و در نهایت دســتور خروج آن تا دو 
هفته آینده صادر شــده است که 
ظاهرا جریان تخصیص ارز و تعیین 
تکلیف آن عامل اصلی دپوی کاال در 
بنادر بوده است؛ در این بین تاکنون 
از سمت واردکنندگان اظهاری به 
گمرک نشده است که برای ترخیص 
اقــدام شــود و به محــض اظهار،   
حداکثر تا ۴۸ ســاعت، کاغذهای 
وارداتی از گمرک خارج خواهد شد.

در روزهای اخیر دپو شدن کاغذهای 
وارداتــی در بنادر و عــدم ورود آن 
به کشــور موجب ایجــاد بحث ها 
و اعتراضاتی در این رابطه شــد؛ به 
طوری که از ســوی وزارت ارشاد و 
هم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( گالیه هایی مطرح و تاکید 
بر این بود که باید سریع تر کاغذهای 
وارد شده به گمرک اظهار و از بنادر 
و محوطه های گمرکی خارج شود تا 
این که در نهایت روز گذشته بود که 
جهانگیری  اعالم کرد که کاغذهای 
وارداتی انبار شده در بنادر و اماکن 
گمرکی ظرف دو هفتــه آینده به 

بازارهای مصرف عرضه خواهد شد.
اما این که چرا در این مدت کاغذهای 
وارداتی در بنادر دپو شــده و مانده 
موضوعی اســت که پیگیری آن از 

گمرک با توضیحاتی همراه شد. 

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

آگهی
پرونده کالســه 719/97 شــماره دادنامه 7۲ مورخ 1۳9۸/۲/1۴ 
خواهان: آقای عباس رضوی فرزند گشــتی با وکالت خانم سمیه 
بحرینی به آدرس میمه، خ مولوی، روبه روی مسجد حضرت علی 
)ع( خواندگان: 1- آقای نقی امامی به آدرس تهران، مهرآباد جنوبی، 
۴۵ متری زرند، خ واشــقانی پ ۴۰7، ۲- آقای حسن بخشی شیخ 
احمد به آدرس مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
قاضی شــورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درباره 
دادخواست آقای عباس رضوی فرزند گشتی با وکالت خانم سمیه 
بحرینی به طرفیت آقایان 1- نقی امامی ۲- حســن بخشی شیخ 
احمد به خواسته مطالبه مبلغ 1۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد یک 
فقره چک به شماره سریال 16۳1/۰۸۳۰/۲۳ مورخ 1۳97/11/۲۵ 
عهده بانک ملت از حساب جاری شماره ۵۴۰16۳71/۲۴ به انضمام 
کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از 
توجه به دادخواســت تقدیمی خواهان کپی مصدق چک برگشتی 
فوق الذکر و گواهی عدم پرداخت صــادره از بانک محال علیه نظر 
به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته 
داللت دارد و خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و الیحه 
ای مبنی بر عدم مدیونیت خود ارائه ننموده اند. با استصحاب بقای 
دین، استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و 
به استناد مواد 19۸، ۵1۵ و ۵19 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد ۳1۳ و ۳1۴ ناظر بر ماده ۲۴9 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به مــاده ۲ قانون صدور چک و ماده 
واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب 1۳77 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام رای به محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 1۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل دین و نیز خوانده ردیف اول 
صادر کننده عالوه بر آن به پرداخت مطلق خسارات و هزینه های 
دادرسی و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، 
شاخص اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از 
تاریخ چک تا زمان وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. 
رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی بخش 
میمه می باشد. قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی میمه 

شناسه: ۴6۴9۴۵

آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای محمود علیمیرزایی
خواهان مبارک شاه رحیمی فرزند میرافغان با وکالت خانم سمیه 
بحرینی دادخواســتی به طرفیت خوانده محمــود علیمیرزایی به 
خواسته مطالبه وجه سفته قرارداد به مبلغ 6/۴۰۰/۰۰۰ تومان در 
شورای حل اختالف شــعبه اول حقوقی بخش میمه تقدیم نموده 
که به کالســه شــماره 91/9۸ ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 
9۸/۳/۲9 ســاعت ۳/۵ بعد از ظهر تعیین وقت گردیده است لذا با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان شورا 
به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد 
جهت دریافت اوراق دادخواست و ضمایم به این شورا مراجعه و روز 
چهارشنبه مورخ 9۸/۳/۲9 ساعت ۳/۵ جهت رسیدگی در این شورا 
حاضر گردد و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. مدیر شورای حل 

اختالف شعبه اول حقوقی میمه شناسه: ۴6۴9۳9

آگهی حصر وراثت
خانم بتول معلمی به شــماره شناســنامه 6۵ به شرح دادخواست 
به کالسه ۲۵۲ از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان راضیه شــاکرطاهری به شماره 
شناسنامه ۵9۴ در تاریخ 61/9/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه شاکر 
طاهری ش ش ۵97 ، ۲- سیدمحمد شاکر طاهری ش ش 116۸، 
۳- سیدحسین شاکر طاهری ش ش 1۵، ۴-- زهرا شاکر طاهری 
ش ش 1۴۲ همگی فرزندان سید اسداله، ۵- مرضیه شاکر طاهری 
فرزند اقا سیداســداله ش ش ۵9۵، 6-- سیدعباس شاکر طاهری 
فرزند سیداســداله ش ش ۵96 فرزندان. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششــم شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۴6۳11۵

آگهی اخطار اجرایی
شــماره: ۳۵۵/97-1۳9۸/۲/7 به موجب رای شــماره 71۸/97 
تاریخ 97/7/۳ حوزه ۴ شــورای حل اختالف شهرستان کاشان که 
قطعیت یافته اســت محکوم علیه داور افتخــاری فرزند عباس به 
نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت چک شماره ۳7۰169-96/1۰/۳۰ بابت اصل خواسته و 
پرداخت ۲/۰7۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه طبق شاخص سالیانه بانک مرکزی در حق محکوم له 
مهدی مرادی خولنجانــی فرزند محمد به نشــانی خ امیرکبیر خ 
صادق اصفهانی صادق یک. طبق رای غیابی تبصره ۲ از قانون ۳۰6 
رعایت نیم عشــر از خواهان دریافت شــود. ماده ۳۴ قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایي خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا 
اعالم نماید. شعبه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان کاشان 

شناسه: ۴6۵۰6۸

آگهی اخطار اجرایی
شــماره: ۳۵6/97-1۳9۸/۲/7 به موجب رای شــماره 719/97 
تاریخ 97/7/۳ حوزه ۴ شــورای حل اختالف شهرستان کاشان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه فرزاد صادق پور )شرکت رامتین 
تجهیز ایرانیان( به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابت چک شــماره 96/۳/1۵-1۰17۴۲ 
بابت اصل چک و پرداخت ۲/۰۸۰/۰۰۰ هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص ســالیانه بانک مرکزی از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مهدی مرادی 
خولنجانی به نشانی خ امیرکبیر خ صادق اصفهانی صادق یک طبق 
رای غیابی تبصره ۲ از قانون ۳۰6 رعایت نیم عشر از خوانده دریافت 
شود. ماده ۳۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالي ندارد صریحا اعالم نماید. شــعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان کاشان شناسه: ۴6۵۰۳7

آگهی اخطار اجرایی
شــماره: ۳۵1/97-1۳9۸/۲/7 به موجب رای شــماره 71۴/97 
تاریخ 97/7/۳ حوزه ۴ شــورای حل اختالف شهرستان کاشان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه فرزاد صادق پور )شرکت رامتین 

تجهیز ایرانیان( به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
9۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت چک شــماره 1۰17۳۴-96/۳/۳ بابت 
اصل خواسته و پرداخت 1/۳7۲/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص سالیانه بانک مرکزی 
از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مهدی 
مرادی خولنجانی فرزنــد محمد به نشــانی خ امیرکبیر خ صادق 
اصفهانی صادق یک طبــق رای تحتانی تبصــره ۲ از قانون ۳۰6 
رعایت نیم عشــر از خوانده دریافت شــود. ماده ۳۴ قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایي خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا 
اعالم نماید. شعبه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان کاشان 

شناسه: ۴6۵۰1۵

آگهی اخطار اجرایی
شماره: ۳۵۴/97-1۳9۸/۲/7 به موجب رای شماره 717/97 تاریخ 
97/7/۳ حوزه ۴ شورای حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیــه داور افتخاری فرزند عباس به نشــانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت 1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
چک شماره ۳7۰17۰-96/11/۳۰ بابت اصل خواسته و پرداخت 
1/9۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه طبق شاخص ســالیانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مهدی مرادی خولنجانی فرزند 
محمد به نشانی خ امیرکبیر خ صادق اصفهانی صادق یک طبق طبق 
رای غیابی تبصره ۲ از قانون ۳۰6 رعایت نیم عشر از خوانده دریافت 
شود. ماده ۳۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالي ندارد صریحا اعالم نماید. شــعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان کاشان شناسه: ۴6۵۰۴۳

آگهی اخطار اجرایی
شماره: ۳۵۳/97-1۳9۸/۲/7 به موجب رای شماره 716/97 تاریخ 
97/7/۳ حوزه ۴ شورای حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیه داور افتخاری فر فرزند عباس به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت چک شــماره ۳7۰16۸-96/9/1۵ بابت اصل خواسته 
و پرداخت 1/۴۳۰/۰۰۰ ریال بابت خســارت دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه طبق شاخص ســالیانه بانک مرکزی از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مهدی مرادی 
خولنجانی به نشانی خ امیرکبیر خ صادق اصفهانی صادق یک طبق 
طبق رای غیابی تبصره ۲ از قانون ۳۰6 رعایت نیم عشر از خوانده 
دریافت شــود. ماده ۳۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان کاشان شناسه: ۴6۵۰۴9

آگهی اخطار اجرایی
شماره: ۳۵۳/97-1۳9۸/۲/7 به موجب رای شماره 71۵/97 تاریخ 
97/7/۳ حوزه ۴ شورای حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیــه داور افتخاری فرزند عباس به نشــانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت چک شماره ۳7۰167-96/۸/۵ بابت اصل خواسته و پرداخت 
1/۴۳۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه طبق شاخص ســالیانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مهدی مرادی خولنجانی به 
نشــانی خ امیرکبیر خ صادق اصفهانی صادق یک طبق طبق رای 
غیابی تبصره ۲ از قانون ۳۰6 رعایت نیم عشــر از خوانده دریافت 
شــود. ماده ۳۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان کاشان شناسه: ۴6۵۰۵۵

آگهی حصر وراثت
آقای حســین موحدپور به شــماره شناســنامه 1۴۰1 به شرح 
دادخواست به کالسه ۲7۰ از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نــگار عطوف به 
شماره شناســنامه ۲۸6 در تاریخ 9۵/۴/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- محمد موحدپور فرزند علی محمد ش ش ۳9۰۴7، ۲- فاطمه 
موحدپور فرزند علی محمد ش ش ۴، ۳- حســین موحدپور فرزند 
علی محمد ش ش 1۴۰1، ۴- صدیقه موحدپور فرزند علی محمد 
ش ش 9۳7، ۵- ربابــه موحدپور فرزند علــی محمد ش ش 97، 
6- زهرا موحدپور فرزند علی محمــد ش ش 1۸۲ فرزندان. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: ۴6719۰

آگهی حصر وراثت
آقای حســین حجاری فینی به شماره شناســنامه 111 به شرح 
دادخواست به کالسه ۲71 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت خانم احمدیان 
فینی به شماره شناسنامه 1۳7 در تاریخ 96/۲/1۵ اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- اکرم حجاری فینــی فرزند علی اصغــر ش ش ۳1، 
۲- طاهره حجاری فینی فرزند علی اصغــر ش ش۴۳، ۳- فاطمه 
حجاری فینی فرزند علی اصغر ش ش ۳، ۴- حسین حجاری فینی 
فرزند علی اصغــر ش ش 111 فرزندان. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششــم شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۴676۲۲

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان ســمیرا چاوشــی دادخواســتی به خواسته 
مطالبه وجــه به طرفیت حســین محمدلو ترکمانــی به مجتمع 

شــوراهای حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
سوم حقوقی شــورای حل اختالف به کالســه 11۸۲/97 ثبت و 
برای تایخ 9۸/۴/9 ســاعت 1۸:۰۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده 
از انجا که خوانده فــوق الذکر مجهول المکان بــوده لذا به تجویز 
ماده 7۳ قانون ایین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در 
امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گــردد که در وقت مقرر در 
جلســه دادرســی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از 
جلسه رسیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشــار این آگهی به منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
 خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۴67۳۵۸

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان ســمیرا چاوشــی دادخواســتی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیــت علی اکبر خادمی به مجتمع شــوراهای 
حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی 
شــورای حل اختالف بــه کالســه 11۸۳/97 ثبت و بــرای تایخ 
9۸/۴/9 ساعت 17:۳۰ وقت رســیدگی تعیین گردیده از انجا که 
خوانده فــوق الذکر مجهول المــکان بوده لذا بــه تجویز ماده 7۳ 
قانون ایین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب به نامبــرده ابالغ می گــردد که در وقت مقرر در جلســه 
دادرســی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلســه 
رســیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن 
به دفتر شــورا مراجعه نمایند. انتشــار این آگهی بــه منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
 خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۴67۳۵6

*آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: 161۳۰-9۸/۲/۲1 چــون تحدید حدود 
اختصاصی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۵7/71 مترمربــع بشــماره 1۴۸۲۳ فرعی مجزی 
از 1۴6۵ فرعــی از پالک ۴9 اصلــی واقع در صفی 
آباد بخش ۲ کاشــان که طبق پرونــده ثبتی بنام 
مانده علی مهــدوی راوندی در جریان ثبت اســت 
بعلت عــدم حضور متقاضی ثبت بعمــل نیامده بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت بر طبق 
تقاضــای نامبــرده تحدید حدود ملــک مرقوم در 
تاریخ 1۳9۸/۳/۲9 در ســاعت ۸ صبــح در محل 
شروع و انجام خواهد شــد. لذا به موجب این آگهی 
بکلیه مجاورین و مالکین اخطار مــی گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده ۲۰ قانون ثبت 
از تاریخ صورتمجلس تحدیــدی تا ۳۰ روز پذیرفته 
خواهد شد. طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضــی ثبت معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و باین اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1۳9۸/۲/۲۵ رئیس اداره 

ثبت اسناد کاشان شناسه: ۴669۰6
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نخستیناستارتآپمساجدجهاناسالمبرگزارمیشود
ـ هنری مساجد كشور از برگزاری نخستین استارت آپ مساجد جهان  رئیس ستاد عالی كانون های فرهنگی 
اسالم به  مدت سه روز در تهران خبر داد. حجت االسالم حبیب  رضا ارزانی، رئیس ستاد عالی كانون های 
فرهنگیـ  هنری مساجد كشور،  در پاسخ به اینكه اقدام این كانون ها برای تحقق شعار سال چیست، گفت: 
اخیراً جلسه ای با مدیران ستادهای كانون های مساجد استان ها داشتیم كه در این جلسه دقیقاً دو موضوع را 

دنبال می كردیم. وی افزود: یكی از این موضوعات بحث تحقق بیانیه گام دوم انقالب و دیگری شعار سال بود 
كه در این زمینه بحثمان این بود كه در چند عرصه می توانیم فعالیت داشته باشیم؛ یك عرصه تولید فیزیكی است 

كه مقام معظم رهبری به آن اشاره دارند. ارزانی ادامه داد: برخی از كانون های ما در كشور در عرصه تولید كارهای بسیار 
فاخر هنری و فرهنگی دارند و كاالهای خود را عرضه می كنند كه ما یك شبكه توزیع برای این كاالها را داریم آماده می كنیم 

كه خود بچه های مسجد و مردم می توانند كاالها را ببینند و خریداری كنند. مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار كرد: بحث مهم تر 
از این، بحث تولید فكر، اندیشه، نوآوری و خالقیت است كه در این حوزه چند كار در دستور كار قرار داریم نخست اینكه امسال را سال آموزش 
اعالم كردیم زیرا بسیاری از اعضای كانون ها كه خالقیت و نوآوری دارند اما كیفیت عرضه كاال را نمی دانند كه به چه مدلی باشد و در این راستا 

استارت آپ و ایده شو را ویژه مساجد كشور تعریف كردیم.
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دنیــای  در  امــا 
امــروز بــرای اداره 
موفقیت آمیز امورات 
روزمــره یــك بنگاه 
اقتصــادی، حضــور 
مدیرعامــل  یــك 
خبــره بیــش از یك 
كارآفرین مبتكــر می تواند مثمر ثمر 
باشد. شــاید بگویید چه ایرادی دارد 
كه یك كارآفرین خود سكان هدایت 
كســب وكاری كه برای راه اندازی آن 
متحمل ســختی های زیادی شــده 
اســت را در اختیار بگیرد، اما آیا یك 
كارآفرین موفق لزوماً یك مدیرعامل 

موفق نیز خواهد بود؟

تفاوتبینواژهها
چهار واژه كارآفرین، مدیرعامل، فعال 
اقتصادی و مدیر اغلب به جای یكدیگر 
مورد اســتفاده قرار می گیرند و دلیل 
چنین اشتباهی این است كه بسیاری 
از نقش ها و مسئولیت هایی كه با این 
واژه ها عجیــن شــده اند، به نوعی با 

یكدیگر همپوشانی دارند.
كارآفرین درواقع كســی اســت كه 
یك كســب وكار جدی را راه اندازی 
می كند، اما مدیرعامل مسئولیت اداره 
بنگاهی را بر عهده می گیرد كه توسط 
كارآفرین –كه ممكن اســت خود او 
باشد- تأسیس شده اســت. فعاالن 
اقتصادی افرادی هســتند كه ممكن 
اســت در هر نقشــی فعالیت كنند؛ 
آنها همواره در جســتجوی فرصت ها 
هســتند و برای كسب ســود تالش 
می كنند. عنوان »مدیر« نیز به همه 
كسانی اطالق می شود كه بر عملكرد 
دیگران نظارت دارند و آنها را در یك 

مسیر مشخص هدایت می كنند.
خلق ایده های بدیع، جلب كردن نظر 

ســرمایه گذاران بالقــوه و راه اندازی 
اولیه یك كسب وكار جدید، ازجمله 
قابلیت هــای رایــج كارآفرینــان به 
شــمار می رود. مدیران عامــل اما با 
مهارت هایشــان در زمینــه حفظ و 
ارتقای جایگاه یك بنــگاه اقتصادی 

شناخته می شوند.
هم كارآفرینان و هم مدیران عامل باید 
بتوانند در نقش رهبر ســازمان خود 
ظاهر شــوند و هر دو باید قادر باشند 
افراد را مدیریت نموده و سود كسب 
كنند. بااین وجود، تفاوت های مهمی 
نیز در زمینه توانایی هــا و تجربیات 
موردنیاز آنها دیده می شــود. اكنون 
ســؤال این اســت كه این تفاوت ها 
چگونه تأثیر خود را در اداره یك بنگاه 
اقتصادی توسط یك كارآفرین یا یك 

مدیرعامل نشان می دهند؟

دیدگاهاول:کارآفرینانمیتواند
مدیرانعاملخوبیباشند

مــا امــروز كارآفرینــان زیــادی را 
می شناسیم كه توانســته اند مدیران 
عامل موفقی برای كســب وكار خود 
باشــند. مثاًل جف بزوس كــه امروز 
ثروتمندتریــن مرد جهان به شــمار 
مــی رود، هنوز هم شــخصاً ســمت 
مدیرعاملی شركت آمازون را بر عهده 
دارد و امورات یك غول تجاری با بیش 
از 560 هزار نیــروی كار را رتق وفتق 
می كنــد. یك مثــال بــارز دیگر در 
این زمینه، لری الیســون 73 ساله و 
خستگی ناپذیر است كه طی 40 سال 
اخیر –به جز در یــك دوره كوتاه- در 
نقش مدیرعامل شــركت خود یعنی 

اوراكل فعالیت كرده است.
بــرآورد می شــود كه بــرای تبدیل 
شدن یك اســتارت آپ به یك بنگاه 
اقتصادی واقعی )با ساختار متعارف( 
حداقل 4 سال زمان نیاز است و پس 
از آن معموالً بین 3 الی 6 سال دیگر 
نیز باید ســپری شــود تا این بنگاه 
اقتصادی نوپا خــود را به عنوان یك 
كســب وكار موفق به بازار ثابت كند. 
شاید در سال های نخست فعالیت یك 
استارت آپ، مؤســس آن بهتر بتواند 
امورات آن را مدیریت كند زیرا ابعاد 
گوناگون كسب وكار خود را به خوبی 
می شناســند. در مقابل، ممكن است 
یك مدیرعامل حرفــه ای كه مدتی 
پــس از راه اندازی یك اســتارت آپ، 
كار خود را در آنجا شــروع می كند، 

شــناخت الزم را از تاریخچه و فلسفه 
آن نداشته باشد و مدتی طول بكشد 
تا به این شــناخت دست پیدا كند. از 
طرفی گاهی یك مدیرعامل حرفه ای 
از جزئیاتی غافل می شــود كه خود 
كارآفرین هرگز از كنــار آنها راحت 
عبور نمی كند؛ جزئیاتی كه نقشــی 
 كلیدی در توســعه یك استارت آپ

 دارند.
عالوه بر ایــن، كارآفرینــان معموالً 
مدت زیادی را در كســب وكاری كه 
خودشــان راه اندازی كرده اند، باقی 
می مانند و به موفقیت آن در بلندمدت 
متعهد هســتند، درحالی كه مدیران 
حرفه ای معموالً ترجیح می دهند كه 
در شــركت های موفق تر به مدیریت 

بپردازند. اما كارآفرینان به دنبال این 
نیستند كه در هر شركتی كه به آنها 
پیشــنهاد مالی بهتری ارائه بدهد یا 
شرایط بهتری داشته باشد، مدیریت 
كننــد؛ آنهــا می خواهنــد مدیریت 
شركتی كه خودشــان بنا نهاده اند را 

بر عهده بگیرند.

دیــدگاهدوم:کارآفرینــان
نمیتوانندلزومــًامدیرانعامل

خوبیباشند
كارآفرینان اغلب از دانــش كافی یا 
تحصیالت دانشگاهی در زمینه فنون 
مدیریت كسب وكار برخوردار نیستند 
و تجربه چندانی نیــز در این زمینه 
ندارند. یك كارآفریــن معموالً قادر 

است با بهره گیری از یك ایده مناسب 
و جلب نظر سرمایه گذاران، كسب وكار 
جدید خود را راه اندازی نماید اما برای 
حفظ و بهبــود جایــگاه آن نیازمند 
توانایی های مدیریتی اســت. اگرچه 
همواره اســتثنائاتی دیده می شود، 
اما به طوركلــی كارآفرینان در قیاس 
با مدیران عامل حرفــه ای، مهارت و 
تجربه كمتری دارند و به همین دلیل 
طبیعتاً اثربخشی كمتری در جایگاه 

مدیریتی از خود نشان می دهند.
از طرفــی اشــتیاق و عالقه شــدید 
كارآفرینــان بــه كســب وكار خود 
اگرچه ویژگی مثبتی تلقی می شــود 
اما گاهــی ممكن اســت پیامدهای 
منفی نیز داشته باشد؛ مثاًل برخی از 
كارآفرینان به گونه ای تعصب آمیز از 
دیدگاه های اولیه یا تیم تخصصی كه 
در ابتدای كارشــان تشكیل داده اند، 
حمایت می كنند و این مسئله باعث 
می شــود كه آنها اغلب در برابر تغییر 
مقاومت زیادی از خود نشان بدهند. 
غلبه احساســات بر منطــق موجب 
می شــود كه كارآفرینان نتوانند در 
شرایط دشــوار، تصمیمات درستی 

اتخاذ كنند.
البته همان طور كه گفته شــد، موارد 
اســتثنائی همواره وجــود دارند اما 
اســتثناء را نباید قاعــده تلقی كرد. 
بر اســاس پژوهش میدانی پروفسور 
نــوام واســرمن، اســتاد كارآفرینی 
دانشگاه كالیفرنیای جنوبی، در حال 

حاضر كمتر از 25 درصد شــركت ها 
را مؤسســان آنهــا )كارآفرینــان( 
اداره می كننــد. ایــن نســبت برای 
شــركت هایی كه كمتر از 3 ســال از 
تأسیسشــان می گذرد، حــدود 50 
درصد و برای شــركت هایی كه بین 
3 الی 4 ســال قدمت دارنــد، تقریباً 
40 درصد اســت. بــه عبارتی هرچه 
شركت بالغ تر می شــود، كارآفرینان 
بیشتر به این نتیجه می رسند كه باید 
 اداره آن را به یك مدیرعامل حرفه ای 

بسپارند.
اینكه یك كارآفرین توانسته است یك 
ایده خوب ارائه دهد و به خوبی آن را 
عملیاتی كند، لزوماً بدین معنا نیست 
كه وی می تواند یك مدیرعامل موفق 
برای كسب وكار خود باشد. بسیاری 
از كارآفرینان نه تنها فاقد آموزش ها، 
مهارت ها و تجربیــات الزم در زمینه 
مدیریت كســب وكار هســتند، بلكه 
حتی برداشت درستی نیز از این مقوله 

مهم ندارند.
چیزی كه بیشــتر از تمایــل ما برای 
پذیرفتــن یكــی از ایــن دو دیدگاه 
اهمیت دارد، این اســت كه بتوانیم 
بین مجموعــه مهارت های مورد نیاز 
برای قرار گرفتــن در نقش كارآفرین 
و مدیرعامــل، تفكیك قائل شــویم؛ 
مهارت هایی كه در مقــاالت و كتب 
مربوط بــه كارآفرینی یــا مدیریت 
كســب وكار، به تفصیل مــورد بحث 

قرار گرفته اند.

نقش های متفاوتی که اشتباه گرفته می شوند؛   

آیایککارآفرینموفقمیتواندمدیرعاملخوبیباشد؟

اشتیاقوعالقه
شدیدکارآفرینانبه

کسبوکارخوداگرچه
ویژگیمثبتیتلقی

میشوداماگاهیممکن
استپیامدهایمنفی

نیزداشتهباشد.

براساسپژوهشمیدانیپروفســورنوامواسرمن،استاد
کارآفرینیدانشگاهکالیفرنیایجنوبی،درحالحاضرکمتر
از25درصدشرکتهارامؤسســانآنها)کارآفرینان(اداره

میکنند.
بســیاریازکارآفرینانبهایدههاینابیکــهآنهارابرای
راهاندازییککسبوکارجدیدوسوســهکردهاند،چنان
عشقمیورزندکهنمیتوانندبهراحتیبپذیرندکههدایت
اینایدههارابهیکمدیرعاملحرفهایمحولنمایند؛آنها
ترجیحمیدهندکهمدیریتکسبوکارشــانراشخصاًبر

عهدهبگیرند.

 
استارتآپ

ظاهرابحرانهاورکودهایاقتصادی؛همیشــههمبدو
ویرانگرنیستند.باایناوصافاســتکهسالهایبعد
ازبحراناقتصادیکهمیتوانســتندبدترینزمانبرای
اقتصادآمریکاباشند،بهبهترینزمانبرایسرمایهگذاریرویاستارتآپهاو

شرکتهاینوپاتبدیلشدند.
  

شركت اوبر كه روز جمعه برای اولین بار سهامش را به طور عمومی در بازار بورس عرضه كرد، 
نمونه خوبی در این مورد است. این شــركت كه در دوران بحران اقتصادی راه اندازی شد و 

بعد از یك دهه فعالیت به عنوان یك شركت خصوصی، باالخره با ارزشی در حدود 
۸3 میلیارد دالر وارد بازارسهام شد. اوبر یكی از استارت آپ های معروف به تك شاخ 
است؛ استارت آپ هایی كه ارزشی بیش از یك میلیارد دالر دارند و درست در روزهای 
بحران اقتصادی تاسیس شده و در نهایت از میان روزهای حباب دات كام توانستند به 
سالمت عبور كنند وحاال به شركت های سودآوری تبدیل شوند. اوبر و پیشگام این گروه 
از شركت ها، یعنی شركت پیام رسان گروهی  Slack Technologies، به همراه 
شركت پرداخت موبایلی Square در سال 200۹ راه اندازی شدند. یك سال قبل از 
آن شركت ارائه دهنده سرویس به اشتراک گذاری خانه ها یعنی Airbnb و پلت فرم 

مبتنی بر كالد Twilio راه اندازی شدند.
در ســال 20۱0 و زمانی كه ركود اقتصادی در حال افول و فروكشی بود، یك شركت 
 Pinterest شــركت جست وجوی تصاویر ،Stripe دیگر در حوزه پرداخت به نام
و استارت آپ به اشتراک گذاری دفاتر كاری WeWork Cos. تاسیس شدند. این 
درست زمانی بود كه رقیب اوبر یعنی شركت Lyft اولین سرمایه گذاری سازمانی خودش 
را دریافت كرد. این ۹ شركت حاال با استفاده از ارزش خصوصی یا عمومی شان در مجموع 
ارزشی بیش از 250 میلیارد دالر دارند. این شركت ها یا سهامشان را به صورت عمومی 
عرضه كرده یا در شرف عرضه عمومی آن در سال آینده هستند و به این ترتیب اولین موسسان 

و سرمایه گذارانشان را به سود چشمگیری می رسانند.
سرمایه گذارانی كه اولین سرمایه های بعضی از این شركت ها را تامین كرده اند، می گویند این 
استارت آپ ها در دوره ای كار خودشان را شروع كردند كه موبایل های هوشمند ظهور كردند 
و باعث شدند كه كامپیوترهایی كوچك در جیب افراد قرار بگیرند و همچنین در این دوره 
تكنولوژی كالد یا رایانش ابری هم رواج پیدا كرد؛ تكنولوژی كه كمك كرد تا این شركت ها 
كارشان را به شكلی كم هزینه و ارزان تر آغاز كنند. نرخ بهره بسیار پایین، سرمایه ها را به اموالی 
پرریسك و درخطر تبدیل و همچنین ركود اقتصادی كارآفرینان بالقوه و مشتاق را از صحنه 

محو كرد؛ افرادی كه عالقه زیادی به راه اندازی استارت آپ هایشان داشتند، اما به خاطر شرایط 
اقتصادی نمی توانستند آن طور كه باید به كارشان متعهد بمانند.

 First Round  راب هایز« یك سرمایه گذار مخاطره ای فعال در شركت سرمایه گذاری«
Capital كه 5۱0 هزار دالر در شركت اوبر سرمایه گذاری كرده است، در این مورد می گوید: 
»وقتی توفان می آید و می رود، تنها افراد جســوری باقی می ماننــد كه حاضرند تحت هر 
شرایطی شركتشان را تاسیس كنند؛ آنها كسانی هستند كه دلت می خواهد روی كارشان 
سرمایه گذاری كنی. شركت First Round اما در سال گذشته بخشی از سهامش را به 
گروهی از سرمایه گذاران به رهبری شركت SoftBank فروخت. هایز تعریف می كند كه 
»گرت كامپ« یكی از موسسان شركت اوبر و بعد از آن »ریان گریوز« مدیر اجرایی آن را در 
سال 20۱0 مالقات كرد، زمانی كه نام این شركت UberCab بود و تنها یك سرویس برای 
كرایه لیموزین و دیگر خودروهای مشكی رنگ تشریفاتی بود؛ اما هایز می گوید كه از همان 

زمان می توانست حدس بزند كه این شركت كارهای بزرگ تری انجام خواهد داد.
»ریك هیتزمان« مدیر شركت سرمایه گذاری FirstMark Capital می گوید كه شانس 
آورد كه توانست موسسان شركت Pinterest را در سال 200۹ مالقات كند. برای او جالب 
بود كه یكی از آنها یعنی »بن سیلبرمان« مدیرعامل فعلی Pinterest، در آن زمان شغل 
ثابتش در گوگل را رها كرده بود تا به كار مورد عالقه اش برســد و كمك كند تا این شركت 
راه اندازی شود. هیتزمان می گوید: »فقط آنهایی كه واقعا به خودشان باور دارند، كارشان را 
ترک و رویاهایشان را دنبال می كنند.« او همچنین می گوید كه سهامی را كه در اولین دور 
سرمایه گذاری در Pinterest به ارزش 250 هزار دالر خرید، در زمان عرضه اولیه سهام این 

شركت در بازار بورس ارزشی برابر 3۹۹ میلیون دالر داشتند.
»ناوال راویكانت« یكی از موسسان پلت فرم سرمایه گذاری AngelList هم معتقد است 
این دسته از كارآفرینان موفق در آن دوره توانستند بحران ها را به خوبی پشت سر بگذارند. 
راویكانت در دور اول سرمایه گذاری در شــركت اوبر 25 هزار دالر سرمایه گذاری كرده بود. 
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راهروشناستارتآپهایاصیل

برگزارینخستین
استارتآپ»مراقبت

سالمندی«

رئیــس كل ســازمان نظام 
پرستاری با اشاره به گسترش 
پدیده ســالمندی دركشور، 
گفت: به دنبــال این چالش، 
استارت آپ مراقبت سالمندی 
را در خرداد سال جاری برگزار 

خواهیم كرد.
 اصغر دالونــدی، رئیس كل 
ســازمان نظــام پرســتاری 
با اشــاره بــه اینكــه طبق 
سرشــماری ســال ۱3۹5، 
۹.2 درصــد جمعیت معادل 
7.5 میلیون نفر در كشــور را 
سالمندان تشكیل می دهند، 
گفت: كشــور ایران از ســال 
۱3۸5 وارد مرحله سالمندی 
شــده اســت و پیش بینــی 
می شــود كــه طــی ۱5 تا 
30 ســال آینده ایــن پدیده 
 افزایــش بیشــتری خواهد 

داشت.
وی ادامــه داد: با رشــد این 
پدیــده از یك ســو و عزت، 
احترام و منزلت ســالمندان 
كــه بــه عنــوان گنجینه ها 
و ســرمایه های اجتماعــی 
در فرهنــگ و آییــن ایران 
اســالمی ما محســوب می 
شــوند، ما را بر آن داشته كه 
در جهت كمك بــه حل این 
چالش مهم، نخستین رویداد 
ملــی كارآفرینــی و فناوری 
مراقبت های سالمندی را در 
اولویت های برنامه خود قرار 

دهیم .
رئیــس كل ســازمان نظام 
پرســتاری اظهــار داشــت: 
بــا ایجــاد روش هــای نو، 
اســتفاده از مدل های تجربه 
شــده جهانی، بهره گیری از 
 فناوری های نوین مانند ایجاد 
عرصــه های جدیــد و حفظ 
نگهــداری ســالمندان در 
خانواده و جامعه، غربالگری، 
پیگیــری وضعیت ســالمت 
سالمندان، پیگیری رژیم های 
غذایی- دارویی و توانبخشی، 
فعال كردن گروه های سالمند 
نهاد، استفاده از فناوری های 
جدیــد در بــرای زندگــی 
بهتر سالمندان،اســتفاده از 
ابزارهــای جدید آموزشــی 
برای ارتقای ســواد سالمت 
ســالمندان و خانــواده آنها، 
افزایش تعامل و مشــاركت 
اجتماعی آنها و ایجاد فرصت 
با هم بــودن در صدد كاهش 
 تاثیرات بحرانــی این پدیده 

باشیم.
دالونــدی افــزود: در ایــن 
راســتا، این رویداد در تاریخ 
22 و 23 خــرداد ماه ســال 
جــاری برگزار خواهد شــد 
از همــه ســازمان های  و 
ذیربط، دانشــگاه ها، اساتید، 
دانشــجویان، كانون هــای 
بازنشستگی و همه كارآفرینان 
فناوران و عالقه مندان در این 
حوزه دعوت می شود تا با ارائه 
طرح ها و ایده هــای نوآورانه 
خود ما را در برگزاری هرچه 
باشــكوهتر این رخداد یاری 

كند.
وی خاطر نشــان كرد: عالقه 
مندان می توانند جهت كسب 
اطالعات بیشــتر به ســایت 
مراجعــه   www .ino .ir

كنند.
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