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2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

قیمت مسکن یکی از مهم ترین علت های افزایش تعداد شهروندان زیرخط فقر است؛   

پرش بی مانع قیمت ها در بازار مسکن

 به مناسبت روز 
موزه و میراث فرهنگی

یک روز رایگان!

اگر به شما بگویند آینه ای وجود 
دارد که به راحتی مــی توان در 
آن گذشته را دید ، چقدر حاضر 
هستید هزینه کنید تا آن آینه و 
محتویات درونی اش را ببینید؟! 
موزه ها اماکنی هستند که آثار 
مهمی در زمینــه های متفاوتی 
همچــون تاریخــی، فرهنگی، 
طبیعــی و . . . را بــرای عموم به 
نمایش می گذارنــد. این اماکن 
وظیفه نگهداری کامــل از این 
 آثــار را بر عهــده دارد تــا این
  مجموعــه هــای مهــم برای
 نسل های آینده باقی بماند. هر 
چند در ســال های خیلی پیش 
موزه معنای خاص امــروزی را 
نداشته است اما نسل های قبل 
از ما سعی کرده اند آثار مختلفی را 
از خود بر جای گذارند  و برای این 
کار دالیل مختلفی چون حفظ 
میراث، یــادگاری، غنیمت و ... 
داشته اند اما در حال حاضر موزه 
ها رسالت به رخ کشیدن گذشته و 
پیشینه یک ملت را بر عهده دارند. 
شاید دهه گذشته تنها رسالتی که 

موزه داران داشتند...

استاندار اصفهان:

هدف تحقق رونق تولید و 
بهبود کسب و کار است

 اســتاندار اصفهان با اشاره به برگزاری جلسات 
خود با فعاالن اقتصــادی، نمایندگان مجلس، 
مدیــران کل ادارات و بازدید از شــهرک های 
صنعتی استان، گفت: هدف ما تحقق شعار سال 
رهبر معظم انقالب و رونق تولیــد، رفع موانع 

تولید و بهبود کسب و کار است.
عباس رضایی در حاشــیه هفتــاد و چهارمین 
جلســه شــورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان با اشاره به جنگ اقتصادی علیه 
ایران اظهارداشت: امسال از سوی رهبر معظم 

انقالب سال رونق تولید نام گرفته است.
وی ادامه داد: تمام تالش و هم و غم ما افزایش 
اشتغال و رونق تولید است و جلسات متعددی 

که در روزهای اخیر در استانداری و ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     مرور وضعیت رهن، اجاره و قیمت مسکن در کالنشهرهای کشور نشان می دهد باوجود طرح ها و تسهیالت مختلف دولت، همچنان می توان مشکل مسکن و اجاره نشینی را یکی از مهم ترین 
مشکالت خانواده ها در استان های مختلف عنوان کرد.

بازار طال و سکه  98/2/26 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,797,0004,850,000قدیم

سکه طرح 
4,944,0005,035,000جدید

2,748,0002,820,000نیم سکه

1,748,0001,830,000ربع سکه

990,0001,000,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18451,800454,313 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار
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مهم ترین عوامل تغییر رفتار بازار ارز چیست؟

  سایه مالیات بر سر خریداران ارز   
هفته پر تالطم بازار ارز در حالی به پایان رسید که دالر بار دیگر به رغم 

مقاومت های جدی به کانال ۱۴۰۰۰ تومان وارد شد.
دالر در آخرین روز کاری هفته در محدوده ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان کار 
خود را پایان داد تا رکورد تغییر ۷۵۰ تومانی قیمت تنها در یک هفته 
را به نام خود ثبت کند.قیمت ارز در این هفته نوسانی جدی را شاهد 
بود . همتی در خصوص دلیل نوسان باالی قیمت ها در بازار ارز، به 
ماجرای شایعاتی که هر لحظه در خصوص جنگ و مذاکره منتشر 

می شود، اشاره کرد اما صرافان می گویند ...

شناسه: 461746

آگهی مزایده فروش زمین نوبت اول 
شهرداری زاینده رود در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/424 مورخ 96/5/17 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش تعداد 5 
قطعه پالک با کاربری مسکونی از قرار مساحت هر کدام 220 متر مربع و قیمت هر متر مربع به نرخ کارشناسی 1.500.000 ریال به آدرس محله 
پردیس شهر زاینده رود، از طریق برگزاری آگهی مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/2/29 به این شهرداری مراجعه نمایند. 

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهرداری روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها روز پنجشنبه مورخ 98/3/2 می باشد. 

پرداخت هزینه های درج آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 
سایر اطالعات و جزییات مربوطه در شرایط آگهی مزایده درج گردیده است. 

تلفن تماس: 031-52663857

علیرضا اطهری فر - شهردار ورنامخواست شناسه: 461828

آگهی مزایده  

شهرداری ورنامخواست به استناد مجوز شماره 48 مورخ 1398/02/15 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 
به اجاره زمین به منظور نصب کیوسک اغذیه فروشی واقع در ورنامخواست بلوار الغدیر داخل پارک ملت از طریق 
مزایده عمومی اقدام نماید. لذا عالقمندان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد 

مزایده تا تاریخ 1398/03/07 به واحد مالی شهرداری ورنامخواست مراجعه نمایند. 

نوبت دوم

محمود اشرفی - شهردار نوش آباد 

نوبت دوم

چاپ دوم

شناسه: ۴62۱۱۷

آگهی مزایده عمومی 

به استناد مصوبه شماره 251/ش/ن مورخه 98/02/14 شورای محترم اسالمی شهر، شهرداری نوش آباد در نظر دارد 
نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
دعوت می گردد جهت دریافت فرم شرایط عمومی مزایده و فرم پیشنهاد قیمت ظرف مدت ده روز به شهرداری مراجعه 

نمایند. 
ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول برنده مزایده مختار می باشد. 

لزوم توجه بیشتر
 به حرفه مامایى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شود.

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

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

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

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

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

و کاروانسرا نیز در میان آنها وجود دارد.

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

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

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

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

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

از جمله مزیت هاى بازیافت آسفالت سرد عنوان کرد.

کوثر بابایى
ســرمقالـه
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خـــبــــر

نوروزى:
مدیریت مصرف آب در هر شرایطى ضرورى است

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

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

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

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

موثر باشند.   

در حال حاضر جامعه 
کارگرى استان وضعیت 

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

شنیده مى شود.

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

امنیت شغلى؛ مهمترین خواسته حداقلى کارگران

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

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

آنها است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

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

مدیرعامل فوالد مبارکه:
دستاوردهاى فوالد مبارکه براى جهان اسالم 

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

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

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

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

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

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

متعهد در ایران اسالمى است.

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

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

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

انرژى نیازمند کشورهاى مسلمان اند.

گــزارش

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

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

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

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

باید ادامه داشته باشد.

  فقط 5 درصد قراردهاى کارگرى 
اصفهان بیش از یک سال است

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

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

امنیتى از لحاظ استمرار شغلى ندارند.

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

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

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

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

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

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

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

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

 باشند.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

بازرگانى

32274712

  وی وابستگی به اقتصاد نفتی، 
دولتی بودن بخــش هایی از 
اقتصاد ،معطوف بــودن نگاه 
به خارج نه بــه ظرفیت های 
داخلی،اســتفاده انــدک از 
ظرفیت های نیروی انسانی و 
بودجه بندی معیوب و نامتوازن 
را از چالش هــای اقتصاد ایران برشــمرد و 
گفت:تقویت اقتصاد مبتنی بــر تولید انبوه 
و با کیفیت و توزیــع منابع بر مبنای  عدالت 
محور،مصــرف به اندازه و نه اســراف گونه و 
 امید به اجرای شایسته سیاست ها و قوانین  
می تواند عامل رهیدن از شرایط کنونی باشد .

وی اســتفاده از جوانــان مومن،انقالبی،دانا 
و کاردان در عرصه اقتصاد کشــور را  مهم و 
ضروری برشــمرد و گفت: اتاق نهم در ابعاد 
مختلف تالش می کند که با تجهیز منابع  و 
امکانات زمینه رونق تولید و اشتغال زایی در 

فضای کسب و کار استان را  فراهم سازد. 

   هیچ گریزی به جز واگذاری اقتصاد به 
صاحبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی 

نیست 
گلشــیرازی تاکید کرد:هیچ گریزی به جز 
واگــذاری اقتصاد بــه صاحبــان اصلی آن 
یعنی بخش خصوصی نیســت و افزود: در 
شــرایط حســاس تحریم های یک جانبه، 
بخش خصوصــی می تواند با ایجاد شــبکه 
های مویرگی و خــرد در عرصه بین المللی 
اقتصاد کشــور را  به جریان بیندازد. رییس 
اتاق بازرگانی فزونــی تقاضا بر عرضه، ایجاد 
تقاضای جدید برای تکمیل ظرفیت واحدهای 
تولیدی کشور و تمرکز را بر حضور در بازارهای 
صادراتی را از رویکردهای اتاق دوره نهم عنوان 
کرد و گفت: در شرایط کنونی بخش خصوصی 
با حذب ســرمایه ها و انتقال تکنولوژی در 
کنار دولت زمینه رشد اقتصادی را بایستی 
فراهم کند. گلشــیرازی شــاخص مداری و 
بهبود شاخص ها را دو موولفه مهم فعالیت 
های اتاق نهم برشــمرد و گفت:گذر از اتاق 
های نســل اول )البی گری( به سمت اتاق 
های نسل دوم )توسعه کسب و کار( و نسل 
سوم )افزایش درامد اســتان( هدف گذاری 

اتاق بازرگانی طی چهار سال آینده خواهد بود. 
وی راه اندازی دفتر آمار و اطالعات اقتصادی 
در اتاق بازرگانی با همکاری سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان را گامی موثر در تعریف 
شاخص ها و فعالیت متمرکز و هدفمند در 
این راســتا  عنوان کرد و گفت:رویکرد اتاق 
 نهم فعالیــت هدفمند در راســتای بهبود  

شاخص های کسب و کار استان است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهــان از راه اندازی 
کمسیون های 9 گانه اتاق بر اساس اولویت 
ها و مزیت های اقتصادی اســتان خبر داد و 
گفت:رویکرد کمیســیون های اتاق در این 
 دوره  در راســتای شناســایی مشکالت و 
چالش ها و تبدیل آن به مساله و ارایه حل آن 
است .  حسن قاضی عسگر معاون اقتصادی 
اســتاندار اصفهان در این همایش از حضور 
کمرنگ بخش خصوصــی  در کارگروه های 
اقتصادی استان خبر داد و گفت:حضور فعال 
بخش خصوصی در کارگروه های استان می 
تواند به نتیجه بخش بودن مصوبات آن کمک 
کند. وی افزود:کارگروه هایی از قبیل اشتغال، 
سیاست گذاری کالن،کارآفرینی،گردشگری 
و صنایع دستی،توسعه روستایی و غیره می 
تواند بســتر فعالیت موثر و هدفمند  بخش 

خصوصی باشد.

   از ظرفیت شورای گفتگو برای بهبود 
محیط کسب و کار استفاده کنیم

نعمت اهلل اکبری رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان در این همایش 
با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد 
ایران گفت:حجم نقدینگــی از  ۱۸۰۰ هزار 

میلیارد تومان در کشور گذشته و در صورت 
ادامه این روش تا پایان ســال به 2۰۰۰ هزار 

میلیارد تومان خواهد رسید.
وی افزایش حجم نقدینگی را شــبیه بارش 
برف  روی برف در یک دره عمیق دانســت و 
گفت:با یک صدا شاهد فرو ریختن بهمن در 
این دره خواهیم بود و متاسفانه طی چهار دهه 
گذشته حجم نقدینگی 3۵۰۰ برابر افزایش 
یافته است. وی شورای گفتگو دولت و بخش 
خصوصی را بهترین فرصت برای بهبود محیط 
کسب و کار استان عنوان کرد و گفت: هر یک 
کاالیی که در استان تولید شود نقدینگی را به 
سمت خود جذب می کند و می تواند از اثرات 

منفی افزایش حجم نقدینگی بکاهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه یزی استان 
تاکید کرد:شورای گفتگو می تواند با شناسایی 
گلوگاه های کسب و کار و بهبود محیط زمینه 
رونق تولید در استان را فراهم سازد و چنانچه 
تولید در استان اصفهان رونق پیدا کند کشور 
 نیز به خود معطوف می کند. اکبری ســهم 
بنگاه هــای اقتصادی کوچک و متوســط 
)SME( را در جدول مالیاتی را اندک برشمرد 
و گفت:9۵ درصد بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوســط و ۵ درصد بزرگ است و بخشش 
مالیاتی این 9۵ درصد مــی تواند نقدینگی  
ســرگردان را به خود جذب کند و از افزاش 
تورم و رشــد بیکاری جلوگیری کند.  بهروز 
مهدلو مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
در این همایش از ابالغ طــرح حمایتی این 
سازمان  از تولید خبر داد وگفت:رویکرد این 
سازمان حمایت از  تولیدکنندگان و تسریع در 

رسیدگی به پرونده های مالیاتی آنان است .

در همایش تبیین برنامه ها ،اولویت ها و معرفی کمیسیون های دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:
اتاق بازرگانی در کارگروه های اقتصادی استان اصفهان حضور فعال داشته باشد

 هر یک کاالیی که 
در استان تولید شود 
نقدینگی را به سمت 
خود جذب می کند 
و می تواند از اثرات 

منفی افزایش حجم 
نقدینگی بکاهد.

همایش تبیین برنامه،اولویت ها و معرفی کمیسیون های دوره نهم با حضور معاون اقتصادی استاندار،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،مدیرکل امور مالیاتی 
و فعاالن اقتصادی در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،مسعود گلشیرازی در این 
همایش گفت:وضعیت اقتصادی و  بین الملل،کسب و کار فعالین اقتصادی و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت بنگاه های اقتصادی در هاله ای از ابهام قرار دارد 

ولی با استناد به بیانیه گام دوم انقالب می توان با استفاده از ظرفیت کارآفرینان برای عبور از شرایط کنونی گره گشایی کرد.

اتاق بازرگانی
گـــزارش
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یک روز رایگان!

ادامه از صفحه یک:
...  حفظ و نگهداری از اشــیای 
داخل موزه بوده است اما در دهه 
جاری موزه داران و مســئولین 
امر در سراســر جهان ســعی 
برآن دارند که بــا معرفی آثار و 
ارائه خدمات بیشــتر به بازدید 
کنندگان در جذب توریســت و 
ارز آوری به کشورشــان کمک 
کنند. زیرا مــوزه گردی یکی از 
جاذبه های توریستی در سراسر 
دنیا محسوب می شود که ساالنه 
میلیون ها مسافرت را در سطح 
جهان ایجاد می کنــد. یکی از 
خدمات نوینی کــه در موزه ها 
اجرایی شــده اســت ،استفاده 
از تکنولوژی و ابزار رســانه ای 
برای معرفی هرچه بیشتر جای 
جای موزه ها است. امروزه ظهور 
فناوري هاي نویــن اطالعاتي، 
راهنماي جدیــدي را به منظور 
ســازماندهي، حفاظت و تبادل 
اطالعات آثار و اشــیاي موزه ها 
در دسترس ما قرار داده است. با 
پیشرفت علوم رایانه و ارتباطات، 
بســیاري از موزه ها در سراسر 
دنیا بــه کاربــرد فناوري هاي 
نوین اطالع رســاني پي برده اند 
و دیــدگاه آنها نســبت به این 
که موزه ها صرفــا مکاني براي 
حفاظت و نگهداري از اشــیاي 
با ارزش تاریخي هستند، تغییر 
نموده است . آنها سعي مي کنند 
اطالعات مورد نیــاز محققان و 
دیگر اســتفاده کنندگان را در 
قالب سیستم هاي الکترونیکي 

ارائه دهند.
روز جهانــی مــوزه مــی تواند 
فرصتی باشــد برای تمام مردم 
جهان تا با آشــنایی در حیطه 
ی فناوری های نویــن در این 
 عرصه بتوانند خدمات بهتری در

 موزه های کشور خود ارائه دهند 
و از این طریــق جذب مخاطب 
بیشتری داشته باشند. گسترش 
موزه های دنیا و همکاری همه 
جانبه علمی ، فرهنگی و صنعتی، 
در جهت دســتیابی به اهداف 
فرهنگــی از طریــق هماهنگ 
ســاختن اقدامات بین المللی و 
تدوین برنامه هایی موثردر این 
راستا از دیگر اقداماتی است که 
می تــوان در روز جهانی موزه 

انجام داد.
هــر چند در کشــور ما رشــد 
تکنولوژی بســیار سریع است 
اما برخی از بخش ها که عموما 
هم در ید بخش دولتی هستند 
تمایل زیادی به تغییرات ندارند 
و به همین دلیــل به تکنولوژی 
روز روی خــوش نشــان نمی 
دهند. یکی از این بخش ها موزه 
داری اســت که طی چند سال 
گذشــته تغییر خاصــی نکرده 
است به غیر از اینکه در ابتدای 
 موزه به افرادی که تمایل دارند، 
گوشــی هایی داده می شود تا 
قســمت ها مختلف را برایشان 
توضیح دهــد .  روز 18 مه برابر 
با 28 اردیبهشت به عنوان روز 
جهانی موزه ها اعالم شد  ه است. 
درست اســت که جلوگیری از 
انهدام فرهنگ بومــی و ایجاد 
ســدی در برابــر فرهنگ های 
نامأنوس یکی از اهداف چند گانه 
موزه ها به حساب می آید اما در 
دنیای کنونی یکی از بزرگترین 
 منابــع درآمدی هر کشــوری 
موزه های آن کشــور اســت. 
امید است امســال و سال های 
آینده سازمان میراث فرهنگی 
 کشــور برای جذب مخاطب در

 موزه ها کاری فراتــر از رایگان 
کردن موزه ها در این روز انجام 

دهد.

اقتصاد استان
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سیالب به شبکه توزیع آب ۳ روستای مشهد اردهال آسیب زد
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان با اشاره به ســیالب ناگهانی در مشهد اردهال 
کاشان، گفت: در پی وقوع این حادثه خطوط و شبکه توزیع آب سه روستای این شهرستان دچار شکستگی 

و آب بردگی شده بود که تیم های عملیاتی این شرکت در حال رفع مشکالت رخ داده هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، هاشــم امینی اظهار کرد: در پی وقوع این حادثه خط انتقال 

روستای علوی شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ نفر دچار آب بردگی شده است که در حال حاضر آب حداقلی 
از روستای مجاور وصل شده و کمبود آب در این منطقه وجود دارد.

وی افزود: خط انتقال آب روستای باری کرسف نیز با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ نفر دچار شکستگی شده و فعال از ذخیره 
مخزن استفاده می شود.

سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان ادامه داد: همچنین در روستای غیاث آباد با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ نفر شبکه توزیع دچار 
آب بردگی شده و آب 1۰۰ خانوار قطع است که تیم های عملیاتی این شرکت در حال رفع مشکالت رخ داده هستند.

عصر سه شنبه این هفته سیلی ناگهانی در شهرستان آران و بیدگل و شهر مشهد اردهال کاشان جاری شد. بر اساس اعالم مسئوالن تا آخر هفته 
نیز شاهد بارش های رگباری و صاعقه به ویژه در مناطق کوهستانی استان اصفهان خواهیم بود.

پروژه های محرک توسعه عامل مهمی در جذب گردشگر
یک کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری گفت: پروژه های محرک توسعه می تواند عامل مهمی در 

جذب گردشگر و تأثیرگذار در اقتصاد شهر و کشور موثر باشد.
حمیدرضا نیلی در جلسه داوری پروژه های محرک توسعه مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
شهری همچون اصفهان جزء شهرهای ویژه و نادر کشور و حتی جهان به شمار می رود و باید به آن توجه ویژه 

شود. وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر مدیریت شهری اصفهان با کمک بخش ها و دستگاه های ملی، به 
ضرورت توجه ویژه به این شهر پی برده اند، یکی از راهکارها کمک گرفتن از مجموعه مشورت های عدیده است 

که می تواند در حوزه های مختلف تعمیم پیدا کند که یکی از شاخه های آن پروژه های محرک توسعه است. داور 
بررسی پروژه های محرک توسعه مناطق 1۵ گانه شهرداری اصفهان ادامه داد: شهر اصفهان پتانسیل های نهفته ویژه ای دارد 

که چراغ بسیاری از آنها هنوز روشن نشده است و اگر بتوان از نظرات تشکل ها، گروه ها، دانشگاهیان، حرفه مندان و به نوعی از شهروندان 
بهره برد و تحریک های بسیار هوشمندانه ای در بافت های مختلف شهر ایجاد کرد که موج های آن دیگر عناصر بافت را به عنوان بازیگر وارد صحنه 
کند، آن زمان است که ُکنشگران، اندیشمندان، صاحب نظران و سرمایه گذاران در کنار مدیریت شهری قرار می گیرند و از جزء تا کالن شهر را به 

شهری پایدار و نمونه در کشور تبدیل می کند؛ با انجام این اقدام روز به روز بر پتانسیل های شهر اصفهان افزوده می شود.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کننده در دستان فوالد

شرکت فوالد مبارکه برای چهارمین سال متوالی تندیس 
طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه، حمیدرضا عظیمیان پس از کسب باالترین تندیس 
همایش روز حمایت از مصرف کننده اظهار کرد: تمام توان خود را برای حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان به کار بسته ایم.
مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد: در فوالد مبارکه چندین طرح و سیستم برای تسریع 
ارسال سفارش مشتریان و تسهیل فرایند امور مصرف کنندگان، طراحی و به کار گرفته 
شده است تا بتوانیم سهم خود را در احترام و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان به طور 
کامل ایفا کنیم. مدیرعامل فوالد مبارکه همایــش حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
را کارآمد توصیف کرد و افزود: نتیجه این ارزیابی ها باعث می شــود شرکت ها و بنگاه ها 
از وضعیت عملکرد خود در زمینه احترام به حقــوق مصرف کنندگان و رضایت مندی 
آنان مطلع شوند. نکته مهم در این خصوص، ارزش گذاری تولیدکنندگان بر حمایت از 

مصرف کنندگان، در کنار توسعه و افزایش تولید، با به کارگیری روش های مختلف است.
عظیمیان تصریح کرد: همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همایش هایی از این 
دست می تواند مایه دل گرمی و تشویق شرکت ها و بنگاه های خرد و کالنی باشد که علی رغم 
مشکالت کنونی، هم به رونق تولید و اقتصاد داخلی کمک می کنند و هم خروجی استاندارد 

و مناسبی را برای رضایت مندی مصرف کنندگان خود ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: استراتژی مشتری مداری و خط مشی و سیاست تکریم مشتریان، موجب 
شده فوالد مبارکه همواره فراتر از الزامات و اســتانداردها گام بردارد. روند روبه رشد نتایج 
نظرسنجی مشتریان که از سال 8۰ آغازشده نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته باعث 

افزایش قابل توجه سطح رضایت مندی آنان در این دوره شده است.
وی درباره خدماتی که فوالد مبارکه برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارائه می دهد گفت: 
این شرکت در تنظیم و ارائه خدمات با استفاده از پیگیری و نظارت از راه دور مشتریان بر پایه 
CRM موفقیت های چشمگیری داشته است؛ به نحوی که مشتریان از طریق اینترنت و سایت 
فوالد مبارکه می توانند عملیات فروش را با تمام جزئیات پیگیری کنند و بر آن نظارت داشته 
باشند.  عظیمیان در ادامه افزود: همچنین برای رضایت مصرف کنندگان و حمایت هرچه بیشتر 
آنان، شرکت فوالد مبارکه طرح ارائه خدمات فنی قبل از فروش را راه اندازی کرده است تا بتواند 
ضمن بررسی درخواست های مشتریان و ارزیابی و شناخت نیازها و انتظارات واقعی آنان، هم 
اطالعات فنی-متالورژیکی مناسبی در مورد خواص و کاربردهای محصوالت خود و اطالعات 
فنی مثل محدوده های کیفی و ابعادی محصول، استانداردها و تلورانس های کیفی، روش های 
بسته بندی و بازرسی و صدور گواهینامه کیفیت ارائه دهد و هم مشخصه های سفارش را کنترل 

و پارامترهای سفارش را نهایی کند. اخبار اصفهان
خـــبــــر

هرچند بر اساس عرف 
وتورم ساالنه، افزایش 
اجاره ها باید بین ۱0 تا 

۱۵ درصد باشد ولی 
دالیلی چون جهش 

نرخ ارز، کاهش عرضه 
وتقاضا و صعود قیمت 
مسکن باعث می شود 
مالک تحت تأثیر این 

موارد، اجاره ها را به طور 
غیرمنطقی نیز گرانتر 

کند.

قیمت مسکن یکی از مهم ترین علت های افزایش تعداد شهروندان زیرخط فقر است؛   

پرش بی مانع قیمت ها در بازار مسکن

افزایش قیمت ها در بازار رهن و اجاره با شــیب تندی افزایش 
یافته به طوری که حتی نسبت به نرخ تورم جهشی چند برابری 

را تجربه کرده است.
 این روزها بازار مســکن با باال رفتن نرخ تورم درحال تجربه 
شرایطی دشوارتر از همیشه است ضمن آنکه نبود تعادل بین 
عرضه و تقاضا، عدم ساخت و ساز در سال های گذشته و رشد 
اخیر قیمت مسکن، منجر به افزایش غیر منطقی اجاره بها شده 

است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     مرور وضعیت رهن، اجاره و قیمت مسکن در کالنشهرهای کشور نشان می دهد باوجود طرح ها و تسهیالت مختلف دولت، همچنان می توان مشکل مسکن و اجاره نشینی 
را یکی از مهم ترین مشکالت خانواده ها در استان های مختلف عنوان کرد.

استاندار اصفهان:

هدف تحقق رونق تولید و بهبود کسب 
و کار است

 استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری جلسات خود با فعاالن 
اقتصادی، نمایندگان مجلس، مدیران کل ادارات و بازدید از 
شهرک های صنعتی استان، گفت: هدف ما تحقق شعار سال 
رهبر معظم انقالب و رونق تولید، رفع موانع تولید و بهبود 

کسب و کار است.

عباس رضایی در حاشــیه هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت و 
گوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به جنگ اقتصادی علیه 
ایران اظهارداشت: امسال از ســوی رهبر معظم انقالب سال رونق 

تولید نام گرفته است.
وی ادامه داد: تمام تالش و هم و غم ما افزایش اشتغال و رونق تولید 
است و جلسات متعددی که در روزهای اخیر در استانداری و اتاق 
بازرگانی برگزار می شود در همین راستاســت تا همه زمینه های 
الزم برای اجرایی شــدن فرمان رهبری و مبارزه با جنگ اقتصادی 

دشمن فراهم شود.
استاندار اصفهان با اشاره به مصوبات امروز این جلسه تصریح کرد : 
در این جلسه تصمیماتی در خصوص تسهبالت بانکی و همچنین 

مباحث مالیاتی اخذ شد.
وی با بیان این که متاســفانه بانک های خصوصــی کمتر در ارائه 
تســهیالت به واحدهای تولیدی فعال هســتند، گفت: بر اساس 
مصوبات جلسه امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
کمیته ای تشکیل شد تا مشکالت و نظرات تولید کننده و مدیران 
عامل بانک ها را بررســی و راهکارهایی برای تعامل بیشتر در نظر 

گرفته شود.
رضایی بیان کرد : به عنوان مثال بانک هــای خصوصی با توجه به 
دریافت کارمزد بیشتر، رغبت تولید کننده را برای دریافت تسهیالت 
کمتر می کند و از ســویی دیگر نگرش این بانکهــا به بخش تولید 

کمتر است.
وی اضافه کرد : همچنین بســته حمایتی مالیاتی برای واحدهای 
تولیدی در 1۵ بند ارائه شد که 1۴ بند آن در این جلسه بحث و گفت 
و گو شد و به توافق رسید و یک بند آن به دلیل کمبود وقت به جلسه 

آینده موکول شد.
اســتاندار اصفهان گفت : هدف این بســته حمایتی پشتیبانی از 
واحدهای تولید و مودیان برای رفع مشکالت مالیاتی و حرکت به 

سمت تسهیل امور مالیاتی این واحدها و رفع موانع تولید است.
همچنین رییس شــورای دولت و بخش خصوصی استان اصفهان 
 در این شــورا با اشــاره به کاغذبازی اداری موجود، از مدیران کل 
دستگاه های مختلف خواست ضمن کاهش فرایند صدور مجوزها، 
طرح هایی آماده و بدون نام به منظور ارائه به ســرمایه گذاران در 
عرصه های کشاورزی، گردشگری و تولیدی برنامه ریزی و مقدمات 

جذب سرمایه گذار را فراهم کنند.
هفتاد و چهارمین جلســه شــورای گفت و گــوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان اصفهان امروز به ریاست اســتاندار اصفهان و با 
حضور اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی اصفهان، 
مدیران کل دستگاه های مرتبط و تعدادی از نمایندگان استان در 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

گــزارش

مرور وضعیــت رهن، 
اجاره و قیمت مســکن 
در کالنشهرهای کشور 
نشــان می دهد باوجود 
طرح هــا و تســهیالت 
دولــت،  مختلــف 
می تــوان  همچنــان 
مشکل مسکن و اجاره نشینی را یکی 
از مهم ترین مشکالت خانواده ها در 
استان های مختلف عنوان کرد و حتی 
شاید بتوان گفت به عبارتی افزایش 
قیمت مســکن یکــی از مهم ترین 
علت های افزایش تعداد شــهروندان 
زیرخط فقر اســت زیرا در این مورد 
طبقات ضعیف تر بیشتر تحت تأثیر 
قرار می گیرند و درصد بیشــتری به 
زیرخط فقر کشیده می شود. به ویژه 
آنکه با وجود نرخ فعلی مسکن، اغلب 
افراد به دنبال اجاره نشینی هستند 
و به جرات می توان نوشــت باوجود 
گرم شدن نسبی بازار خریدوفروش 
مســکن، بازار رهن و اجاره هم داغ 

داغ است.
بنا به گفته مشــاوران امالک سطح 
شــهر با آغاز اردیبهشــت ماه، فصل 
جابه جایی مســتأجران آغاز شــد و 
در اواسط شــهریورماه به اوج خود 

می رسد. 
در این برهــه از زمــان خانوارهای 
اجاره نشین بر اساس تعداد فرزندان، 
موقعیت تحصیلی آن ها و شــرایط 
شغلی خود زمان جابه جایی مسکن 
اجــاره ای را انتخــاب می کنند و بی 
شک رخدادهایی  مانند زمان اتمام 
ســال تحصیلــی، تاریــخ برگزاری 
کنکور و مدرســه محــل تحصیل 
فرزندان در سال آینده، پیک زمانی 
 جابه جایی مســتأجران را مشخص

 می کند.
بــا توجه بــه اینکــه امســال آغاز 
ماه رمضــان هم زمــان با اواســط 
اردیبهشت ماه بوده، چند روز زودتر 
و در روزهای پایانــی فروردین ماه، 
جابجایی خانوارهای اجاره نشین به 
اوج رســید. زیرا در چند ساله اخیر 
که ماه رمضان با ماه های گرم ســال 
مصادف شده اســت، به طور معمول 

در طــول مــاه رمضــان ، از حجم 
جابه جایی هــا تا حدودی کاســته 
می شود و ســپس، بعد از تعطیالت 
چندروزه عید فطر، بــار دیگر نقل و 
انتقاالت مســتأجران بــا یک حجم 

گسترده ای از سر گرفته می شود.

   مالکان قیمت های دلخواه می دهند
واقعیت آن اســت که نــرخ رهن و 
اجاره مســکن از اوایل سال ۹۷ که 
نرخ ارز وطال رونــد صعودی به خود 
گرفت روبه افزایش رفت به نحوی که 
قیمت اجاره مسکن بر اساس میزان 
تقاضا در مناطق مختلف اصفهان، با 
توجه به شــرایط هر منطقه و میزان 
پیشنهاد هر مالک، روند رو به رشدی 

یافت.
درکل آنچه از بررسی های میدانی و 
از گفته های مشاوران امالک می توان 
نتیجه گرفت آن است که نرخ اجاره 
و رهن افزایش 1۵ تــا ۳۵ درصدی 
داشته اســت که بسته به منطقه اش 
متفاوت است، برخی مشاوران امالک 
درباره افزایش اجاره بها بر این باورند 
که تا قبل از فرا رســیدن ماه رمضان 
ارقام اجاره بها تفاوت چندانی با نیمه 
دوم سال گذشته نداشــت زیرا بازار 
اجاره بها به دلیل آنکه در سال گذشته 
رشــد زیادی داشته و فشــار زیادی 
به خانوارها و مســتأجران واردشده، 
کشش افزایش قیمت مجدد در سال 
جاری را نداشت ولی پس از این ماه، 
امکان تغییر قیمت ها وجود دارد که 
آن هم بر اساس تقاضا تعیین می شود.

دراین میان آنچه قابل تأمل است آنکه 
امسال هم مانند ســال های گذشته 
هیچ ضابطه و قانون مشــخصی در 
زمینه قیمت نقل و انتقاالت مسکن 

وجود نــدارد و هر مالکی بر اســاس 
صالحدید خود و شاید هم بر اساس 
میزان نیاز، ملک خود را قیمت گذاری 
می کند و معموالً کمترین توجهی نیز 

به شرایط مستأجر نمی شود.
درواقع همانطور که تــا کنون هیچ 
طرحی از سوی دولت و مجلس برای 
مسکن استیجاری مشــاهده نشده 
ظاهرا برای امسال هم طرحی وجود 
نــدارد. اگرچه اخیراً افــرادی چون 
حسینی معاون وزیر راه و شهرسازی 
اعــالم می کنــد »قطعاً مســئوالن 
ذی ربط در این خصوص ورود خواهند 
کرد چون هیچ اتفاقی که برای جهش 
قیمت اجاره وجود داشته باشد، رخ 

نداده است.
بــه گفتــه ایــن مســئول »مــا 
مکانیســم هایی برای کنترل قیمت 
اندیشــیده ایم که در روزهای آینده 
مصوبه آن را از مجلس خواهیم گرفت 
و سعی خواهد شــد مکانیسم های 
تشــویقی، ایجابی و سلبی را درکنار 

هم ببینیم.«

   عمالً معامله ای صورت نمی گیرد
درحالی این دست سخنان نسبت به 
ورود قانون به مباحث اجاره نشینی 
اظهار می شــود که دیگر مسئوالن 
نســبت به بی ضابطه بودن دریافت 
اجاره ها اذعــان دارنــد. دراین باره 
رســول جهانگیری، رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک اصفهان با تاکید بر 
تاثیر قیمت مسکن  بر نرخ اجاره بها 
می گوید: متأســفانه بــه دلیل نبود 
قانــون مشــخصی، ایجــاد چنین 
هیجان های کاذبی در بازار مسکن، 
بر قیمت رهن و اجاره نیز تأثیرگذار 

بوده است.

وی می افزاید: این درحالی است که 
افزایش نرخی هــم که فعال در بحث 
خریدوفروش مســکن ایجاد شــده 
کاذب اســت چون عماًل معامله ای 
صورت نمی گیرد و همچنان این بازار 

گرفتار رکود تورمی است.
جهانگیری یادآور می شود: همان طور 
که افزایش قیمت در بازار مســکن 
ســال 1۳۹۷ باعث شــد که نه تنها 
افزایش خرید و فروشی در این بازار 
صــورت نگیرد بلکه شــاهد کاهش 
خرید، فروش و معامالت در این بازار 
باشــیم. از طرفی هم ظرفیتی برای 
افزایش مجدد قیمــت در این بازار 
نمانده و حتی احتمال کاهش قیمت 

مسکن نیز وجود دارد.
این مســئول می افزاید: یکی دیگر 
از دالیل بــرای افزایش اجــاره ها، 
به عرضه و تقاضا مربوط می شــود 
چــون معمــوالً از اواخر خــرداد تا 
پایان شــهریورماه کــه، زمان پیک 
 جابه جایی ها است، قیمت ها افزایشی 

می شوند. 
درحالی که در شــش ماه دوم سال 
به دلیــل کاهــش جابجایی ها، در 
وضعیــت اجاره ها با آرامش نســبی 

مواجه می شویم .
 به گفته وی هرچند بر اساس عرف 
وتورم ســاالنه، افزایش اجاره ها باید 
بیــن 1۰ تــا 1۵ درصد باشــد ولی 
دالیلی چون جهش نرخ ارز، کاهش 
عرضه وتقاضا و صعود قیمت مسکن 
باعث می شود مالک تحت تأثیر این 
موارد، اجاره ها را به طور غیرمنطقی 
نیز گرانتر کند و بــا وجود طرح ها و 
پیشــنهادات زیاد، هنوز قانونی که 
مانع چنین روندی باشد به تصویب 

نرسیده است.

ایرنا
خـــبــــر
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Gavkhuni Wetland: A 
Well-Known Wetland 
in Iran

The wetland or swamp of Gavkhuni is located 
next to the historic Varzaneh city and near the 
entrance of the beautiful Varzaneh Desert. 
Before you reach the wetland until the eye is 
working, you see a desert and dry plain.
This wetland lies at the end of the Zayanderud 
and originates from it. The river, which 
originates from the Zard-Kuh Mountains of 
the Bakhtiari, pours into this wetland after 
crossing Isfahan city.
Due to the dryness of the Zayanderud, the 
wetland also dried up. But this year, due to 
heavy rainfall, the Zayanderud was filled with 
water and revived the Gavkhuni wetland.
The deepest part of the wetland reaches 150 
centimeters. The wetland covers an area of 
470 square kilometers, but only 50 square 
kilometers is water.
On the southern margin of the wetland, 
there is a vast amount of salt, due to the high 
evaporation of water and the accumulation of 
salt crystals created. The salt of this sector is 
extracted and used.
This wetland is a refuge for migratory birds. 
Thousands of birds migrate to this wetland in 
the cold season and create a beautiful scene. 
Seeing birds such as herons, stork, goose, 
larus, northern shoveler and so on, it is usual 
views here. Of course, in warm seasons, the 
wetland hosts birds that come from the south 
to the lake.
In this wetland, you can see animals such as 
wild ovis, wild boar, ruppell's fox, turtles, 
Eurasian vipers, rabbits, goats, bats, and so on 
who are sheltering and living in this wetland.
The land around the wasteland is so saline 
that no vegetation has grown a few kilometers 
on it. But in the wetland, there are different 
species of plant such as schoenoplectus, algae 
types and shrubs like haloxylon.

Iranian museums to 
offer free admission on 
May 18

 On May 18, which marks the International 
Museum Day, entry will be free to museums 
and historical sites affiliated with the 
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization.“The scheme involves museums 
and historical sites which are affiliated with 
the Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization in order to mark the 
International Museum Day and persuade 
people to visit museums,” Mehr quoted 
Mohammadreza Kargar, the director of 
CHHTO museums and historical properties, 
as saying on Tuesday.Earlier in April, the 
official announced that over 8.5 million 
paid visit to CHHTO-affiliated museums 
and historical sites across Iran during the 
New Year (Noruz) holidays, which ended 
on April 2.According to Kargar, some three 
million historical objects are being kept in the 
CHHTO-affiliated museums.
There are 600 museums across Iran, some half 
of which are running by private collectors or 
other institutions.
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Its structure is neither very big nor 
enjoys special facilities. Professor 
Arthur Upham Pope called this 
house in an article devoted to 
the study of arts in Iran; the most 
valuable house in the world in 
the 1960s because of the ancient 
objects used in architecture of 
house, Mehr reported.
The house belonged to Tehran 
University professor Mohsen 
Moghadam, son of Ehtesab al-Molk, 
who was a mayor in Qajar era.
Because he was very interested 
in archeology and historical 
monuments, he collected the 
antiquities that were on the verge of 

destruction or plunder in his house.
Professor Moghadam was a 
pioneering Iranian archaeologist 
who worked with other 
archaeologists in historic sites. He 
and his wife decided to put their 
efforts for establishing a museum 
of priceless objects exposed 
to destruction. This historical 
house spans about 2117 square 
meters and it includes three yards. 
Colorful tiles, columns and arches 
are creating a unique authentic 
atmosphere.The museum consists 
of the house itself and a beautiful 
garden, safely hidden from street 
noise behind thick walls. The 
entrance of the museum is not 
obvious from the street, but ready 
to open all its beauty for travelers 
who notice the modest door of the 
museum.
Moghadam collected many 
valuable monuments including 
tiles, stone pieces, cloth, hookahs, 
pottery, glass, paintings, coins 
and historical documents in the 
house. Of the manifest features 

of this museum is the relative 
assimilation of its architecture with 
the historical relics inside.
The house has been called the 
most beautiful and valuable house 
in the world in opinion of many 
writers and visitors. The design 
and construction of this house have 
enjoyed the principles of Iranian 
architecture such as Persian pool, 
glass and the principles of the 
gardening.
Professor Moghadam died in 1987 
and after the death of his wife in 
1990; the house has been ceded 
to the University of Tehran to be 
supervised. In 2009, it was opened 
to the public as a museum.
The Moghadam Museum is located 
on Imam Khomeini St., Hassan 
Abad Sq. A cozy-manicured 
garden welcomes visitors with its 
turquoise ponds, colorful trees 
such as pomegranates and cedars. 
Museumgoers can tour gems, 
textiles, paintings, handicrafts, 
pieces of furniture and ancient 
objects. 

Birds Garden of 
Isfahan
Home to more than 
5000 Birds
Are you a fan of bird-watching? If yes, 
Birds Garden of Isfahan is a perfect place 
for you! More than 5000 birds from 130 
different species are kept in this semi-
paradise garden. Never lose the cheerful 
experience of walking among green 
spaces with tall trees in this garden and 
hearing the heavenly sound of different 
birds symphony. Let’s learn more about 
this place in the following.
About Birds Garden of Isfahan
In the 1990s, the municipality of Isfahan 
founded Birds Garden and by now this 
place is under the supervision of the 
recreation and welfare organization of 

the municipality. This large bird homage 
is more than 17000 m2 and has a huge 
chain-link fence around it which enables 
birds to fly freely inside the Garden. Of 
course, predator birds like eagle, hawk, 
and owl cannot live outside their cages 
due to other birds safety. In this garden, 
you can see more than 5000 birds that are 
gathered from Iran and other countries 
such as Australia, Indonesia, China, and 
Tanzania. There are some facilities for 
different kinds of birds in this garden. A 
beautiful pond for aquatic birds like ducks, 
flamingos, and pelicans. Glass cages with 
special features like greenhouses for birds 
like parrots and budgerigars that do not 
have the ability to live in the frigid winter 
weather of Isfahan. Metal cages to keep 
hunter birds such as eagle, owl, and hawk. 
Cliffs for birds that are native of rocky 
and desert areas such as partridge and 
quails. Lush greenery for forest birds like 

peacocks and pheasants are other parts 
of this garden.
Location of Birds Garden of Isfahan
Birds Garden of Isfahan is located inside 
Nazhvan Forest Park; therefore, you 
can also visit Isfahan Aquarium, Reptile 
Garden, Chairlift, cycling route and other 
attractions nearby. Also, you can enjoy 
the lovely riverside of Zayandehrud River. 
If you follow the riverside to the east, you 
will see Si-o-se Pol and Khaju Bridge as 
well.

Step inside the most “valuable” 
house in the world

Many Iranians believe that 
Moghadam Museum in 
downtown Tehran may be 
the most “expensive” home in 
the world because the 1960s’ 
house is chock-full of rare and 
ancient objects.

In Kandovan 
village in East 
Azarbaijan 
province, some 
residences are 
rock-carved in the 
mountains making 
it possible for the 
tourists to reside 
besides the villagers 
in those houses. 

Tehran Novotel 
Hotel  

Are you planning to 
travel to Tehran? Are 
you looking for an 
airport hotel next 
to Imam Khomeini 
International Airport? 
Tehran Novotel Hotel is 
a 5-star hotel next to the 
IKIA. Tehran Novotel 
Hotel is a branch of 
AccorHotels. Accor is 
the largest hotel group 
in the world outside 
of the United States. 
Novotel IKA airport 
offers free shuttle 
services from/to IKA 
airport in Tehran 24/7 
for all guests staying 
in this hotel. Now that 
you’re considering 
staying in Novotel 
Hotel, you may want 
to visit the historical 
attractions as well and 
get to know a small 
piece of Iran’s rich 
history. Golestan Palace, 
Masoudieh Palace, 
Sa’ad Abad Palace, and 
many alike are some of 
the must-see sights in 
Tehran to start with.
Novotel Features 
At the Tehran Novotel 
Hotel, you are 
consequently nearby 
the main terminal of 
the airport. Just forty-
five minutes away you 
will reach downtown 
Tehran. At the same 
time, you thus enjoy 
the comforts of home. 
Starting four in the 
morning, a hearty 
breakfast awaits. Hold a 
seminar in the meeting 
room. On the other 
hand, you can also catch 
up on fitness. There is a 
swimming pool you can 
relax in. In addition, the 
fitness center helps you 
keep your fitness goals. 
Check out the spa center 
and sauna at the end of 
the day.
Restaurants in Novotel 
hotel Tehran
Galaxy Restaurant 
serves different 
international dishes. 
You can have breakfast 
from 6 to 10 A.M. At 
the buffet breakfast 
you can have different 
kinds of hot and cold 
beverages, fresh fruits, 
vegetables, and juices, 
various types of bread, 
and vegetarian foods. 
At Vadi Restaurant, 
you can taste delicious 
Persian and eastern 
dinners from 6 to 10 P.M.
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Iran and Azerbaijan Republic 
signed a protocol to boost 
cooperation in the field of 
communications on Thursday 
at the end of the second joint 
working group in Baku.
The document was signed 
by Iranian Deputy Minister 
of Communications and 
Information Technology 
Hossein Fallah Joshaqani and 
his Azeri counterpart Elmar 
Valizadeh. The second two-
day working group of Iran 
and Azerbaijan opened on 
Wednesday with expert teams of 

the two countries in attendance.
Iran and Azerbaijan Republic’s 
expert talks were held under 
six specialized categories, 
including cooperation in 
the field of communications 
infrastructure, Internet, space 
and satellite development, cyber 
security, and management of 
TV, radio and mobile phones 
frequencies and signals along 
the two countries’ borders.
Under the protocol, Iran and 
Azerbaijan agreed to use each 
other’s experience in the fields 
of space and satellite services.

China says trade war will strengthen 
it, weaken US
With economists warning of yet another US recession on the horizon, 
China's top newspaper says an escalating US trade war will never bring 
the Asian power to its knees, but will make it stronger. 
The Communist Party's People’s Daily wrote in a front page 
commentary on Friday that China is as “firm as a boulder” in protecting 
its national interests and dignity in the face of Washington’s trade war.
Last week, the administration of US President Donald Trump raised 
tariffs on $200 billion of Chinese imports from 10 percent to 25, as 
the two sides appeared to be close to ending months of trade dispute.
A state media social media account said the United States is not sincere 
about wanting to resume trade talks with China and has damaged the 
atmosphere for negotiations with its recent moves.
US Treasury Secretary Steven Mnuchin said on Wednesday he will 
likely travel to Beijing soon to try to salvage talks aimed at ending their 
months-long trade war.

But China's Commerce Ministry said on Thursday it had no information 
on any plans for a US trade delegation visit. 
Taoran Notes, a WeChat account run by the Economic Daily, said in a 
post late Thursday that without sincerity there was no point in coming 
for talks and nothing to talk about.
"The US side has been saying it wants to talk, and at the same time has 
kept up with its little tricks, damaging the atmosphere for talks," it said.
"There can't be seen any substantive negotiating sincerity from the 
United States. Conversely, methods of extreme pressure are spreading," 
the post added.
The post was republished by People's Daily which also said, “The trade 
war can’t bring China down. It will only harden us to grow stronger.”
The paper said China's confidence comes from the spirit of its people's 
perseverance and endless struggle, citing major disasters like floods, 
SARS and 2008's massive Sichuan earthquake.
Tensions worsened this week after the Trump administration added 
China's Huawei to a trade blacklist, immediately enacting restrictions 
that will make it extremely difficult for the telecom giant to do business 
with US companies.

Tehran, 
Damascus 
discuss 
economic 
cooperation
A meeting embracing 
a number of Syrian 
economic figures and 
Iranian economic 
delegation was held 
in Damascus on 
Wednesday to discuss 
bilateral economic 
cooperation between 
the two countries.
During the meeting, 
chaired by Iranian 
first Vice-President’s 
advisor Hassan 
Danaei-Far and 
Syria’s Minister of 
Internal Trade and 
Consumer Protection, 
Atef Naddaf, the two 
sides conferred on 
the mechanisms 
for activation and 
d e v e l o p m e n t 
of economic 
interactions.
Facilitating the 
grounds for the 
transit of essential 
goods based on 
the two countries’ 
markets was also 
discussed during the 
meeting.
Naddaf stressed the 
need to boost the 
current cooperation 
in the reconstruction 
projects with the 
help of Iranian 
contractors.
Iran’s Danaei-Far, for 
his part, expressed 
Iran’s readiness to 
serve to develop 
sustainable economic 
c o o p e r a t i o n 
between the two 
countries with 
participation from 
the Iranian private 
sector in Syria’s 
r e c o n s t r u c t i o n 
process.
A number of 
documents in the 
fields of long-term 
strategic economic 
c o o p e r a t i o n , 
i n v e s t m e n t , 
combating money 
l a u n d e r i n g , 
t r a n s p o r t a t i o n , 
housing and public 
services, insurance, 
sports, cultural 
cooperation and 
railways have been 
signed between the 
two sides in the past.
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That is up from a median 
35 percent in last month’s 
poll, the first time it had 
dipped slightly from 
where it held since 
December last year, 
before a crushing sell-

off on Wall Street as 2018 came to 
a close, in part because of those 
worries.US President Donald 
Trump has dismissed the ongoing 
trade war with China as a “little 
squabble,” but there are clear signs 
of the conflict already having an 
impact on the economy, and the 
stock market has become jittery 
again.
“I have a hard time thinking of a 
scenario in which a further 
escalation of the trade tension we 
currently have would not make 
recession risk higher,” said Michael 
Hanson, head of global macro 
strategy at TD Securities.
“We are already in a situation 
where the level of tariffs that are 
either imposed or threatened to 
be imposed over the next several 
weeks are really quite high ... and a 
move to basically putting tariffs of 
25 percent on everything we import 
from China is a very real drag in the 

economy,” said Hanson.
While only a single-digit percentage 
of respondents say a US recession 
is likely in the coming year, more 
than one-quarter of economists 
polled see a greater than 50 percent 
probability of recession within two 
years.
The most pessimistic call for 
the probability of a recession in 
one year also has crept up, from 
60 percent to 70 percent.The US 
economy is forecast to have already 
lost considerable momentum, 
slowing to 2.0 percent in the current 
quarter from 3.2 percent in the first 
three months of the year, according 
to median forecasts from the latest 
monthly poll of 120 economists.
That forecast for April-June is a 
sharp downgrade from 2.5 percent 
in last month’s poll, owing in part 
to the unexpectedly strong figure 
reported for January-March. 

Growth is forecast to slow to 1.8 
percent, below trend, by the fourth 
quarter of 2020. The impact of the 
trade war is already being felt on 
the economy, with retail giants like 
Walmart Inc warning shoppers that 
prices will rise due to higher tariffs 
on Chinese imports.
Nearly 75 percent of economists, 
or 52 of 70, who answered an 
additional question on what the US-
China trade war developments this 
month had done to the risks of a US 
recession said they had increased.
China is trying to steer its economy 
away from exporting cheap 
goods and more toward domestic 
consumption. But the United States, 
already a very consumer-reliant 
economy, imports hundreds of 
billions of dollars worth of goods 
from China, which the Trump 
administration is hitting with 
tariffs.

Iran, Pakistan working on 
barter trade mechanism
 Pakistan Prime Minister’s Advisor on 
Commerce, Textile, Industries and Production 
says Iran and Pakistan are working on a barter 
trade deal mechanism to enhance bilateral 
trade, local media reported.
Abdul Razak Dawood, who recently 
accompanied Prime Minister Imran Khan 
during his visit to Iran, informed National 
Assembly Standing Committee on Commerce 
and Textile that he held a meeting with the 
Iranian Trade Minister and discussed the ways 
and means of a barter trade deal between the 
two neighbours.
He said both countries have decided to select 
two or three items each which can be traded 
through barter, adding that Iran has identified 
electricity and Liquefied Natural Gas (LPG) 
whereas Pakistan will export agricultural 
products.
Additional Secretary, Commerce Division, Capt. 
Javed Akbar (retired) further explained that 
both countries are working together to improve 
the barter trade mechanism and State Bank of 
Pakistan (SBP) is extending help in this regard.
He further stated that Federation of Chamber 
of Commerce and Industry (FPCCI) and Iranian 
Chamber are actually taking the lead in this deal.
The report said there has always been demand 
for medical/ surgical instruments and Pakistani 
rice and fruits in Iran. 
Additional Secretary further stated that 
Pakistan's kinnow is already being exported 
to Iran.

$844m Needed for 
Rescuing Iran’s Cash-
Burning Carmakers
Over 150,000 cars worth 100 trillion rials 
($667 million) lie in the warehouses of local 
automotive firms since the companies do not 
have the required parts for completing them
A n aid package worth $844 million is needed 
for saving Iran’s two chronically struggling 
carmakers.
Deputy Industries Minister Farshad Moqimi 
told ICANA that over 150,000 cars are in the 
warehouses of local automotive firms, as 
they do not have the parts for completing the 
vehicles.
In February and under the Industries Ministry 
pressure, the Central Bank of Iran agreed 
to lend $844 million to help rescue the two 
dysfunctional car manufacturers, Iran Khodro 
(IKCO) and SAIPA, in hard currencies. 
Since then, the car companies and the CBI have 
been at loggerheads over the loan’s repayment 
mechanism. 

Over the last month the US-China trade war has 
boosted the risk of a US recession, say a strong 
majority of economists polled by Reuters, who now 
put the chances of that happening in the next two 
years at 40 percent.

US recession risk rises as US-China 
trade tensions heat up: Poll
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Iran's Foreign Trade Conducted 
Mainly in Euro, Yuan
E uro and the Chinese yuan topped the Central Bank of Iran's 
list of subsidized currencies allocated for imports in the past 
13 months, with USD at the bottom of the list.
Department of Economic Review of Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, Mine and Agriculture (TCCIMA) has 
published a report about allocation of subsidized foreign currency 
saying that the CBI sold importers 13 types of subsidized currencies valued at  $29.72 
billion from  March 2018 to May 2019.As per the data, 12.9 billion euro was allocated to 
importers, accounting for more than 44% of the total. This was followed by the Chinese 
currency worth ¥43.2 billion. A large part of this currency went to car companies. 

Gas Use in Power Plants Jumps 
as Hot Season Arrives
A s the warm weather approaches, households have 
switched on their cooling appliances resulting in  
considerable hike in electricity consumption. Thus, gas 
supply to thermal power plants has increased by 62% 
compared to last month, the National Iranian Gas Company 
spokesman said.
“Average daily gas consumption in thermal power plants was 120 million cubic meters 
in the first month of the Iranian calendar (March 21-April 20). It reached 195 mcm on 
May 13 -- 75 mcm more than the last month average,” IRNA quoted Majid Bujarzadeh 
as saying.



Militants Preparing 
Provocation with Chemical 
Weapons in Syria: 
Reconciliation Center
Militants from Jebhat al-Nusra terrorist group 
are preparing a provocation to accuse Russian 
servicemen of using chemical weapons in Syria, the 
Russian Center for reconciliation of the conflicting 
sides said on Friday.
"Early on May 17, the Russian Center for 
reconciliation of the conflicting sides in Syria 
received information that terrorists from Jebhat 
al-Nusra are preparing a provocation in the Idlib 
province. According to residents of the Seraqab 
settlement, al-Nusra militants are preparing 
a provocation with the use of toxic chemicals 
and debris of Russian aviation's ordnance 
delivered from other Syrian regions," the Russian 
reconciliation center said.
"The aim of the provocation is to accuse Russian 
forces of using chemical weapons against civilians 
in Idlib."
Militants plan to film the staged attack to distribute 
it on social media and in Western media, the 
Russian center added, Tass news agency reported.
"The information received by the Russian 
reconciliation center from residents of Serqab was 
also confirmed by another independent source," 
the center noted.

Iran Condemns Saudi Air 
Raid on Yemen
 Iran’s Foreign Ministry roundly condemned the 
latest Saudi-led military coalition’s deadly airstrike 
on civilians in Yemeni capital of Sana’a, urging the 
international community to prevent the recurrence 
of such crimes.
In a statement on Friday, Foreign Ministry 
Spokesman Abbas Mousavi condemned the Saudi-
UAE-led coalition’s air raids on residential areas 
of Sana’a that have killed women and children, 
expressing sympathy with the families of victims 
of the fatal attack that took place in the holy Muslim 
month of Ramadan.
“We call on the international and human rights 
organizations to meet their responsibility and 
prevent a recurrence of such crimes in whatever 
way possible,” he added.
“The countries sponsoring the forces that have 
launched aggression on Yemen are complicit in 
these crimes by providing bombs and destructive 
weapons to the (Saudi-led) coalition, and must be 
held accountable,” Mousavi underscored.
The Saudi-led coalition carried out 11 aerial attacks 
on residential areas of Sana’a on Thursday.
The air raids have reportedly killed at least six 
civilians, including four children, and have injured 
52 others, including two Russian women working 
in the health sector.
People of Yemen have been under massive attacks 
by a Saudi-led coalition for more than four years.
According to a recent UN report, the combined 
death toll from the Saudi-led aggression and 
disease is 233,000, or 0.8 percent of Yemen's 30 
million-strong population.

UN Envoy: Iran Not Interested in 
Escalating Tensions

Iran's UN Ambassador 
Majid Takht Ravanchi 
had an interview with 
NPR's David Greene 
in New York on May 
16, commenting on 
the tensions between 

Washington and Tehran and 
other regional issues.
What follows is the full text of the 
interview:
Greene: Tensions between 
the United States and Iran 
are ramping up. Yesterday, 
the United States ordered its 
diplomatic staff to leave Iraq, as 
US officials warned of growing 
threats from Iran and also 
militias backed by Iran. Also, Iran 
has announced it is resuming 
some activities it halted under 
the nuclear deal - activities that 
threaten to violate the 2015 
nuclear pact.
We have Iran's Ambassador 
to the United Nations, Majid 
Ravanchi with us now from our 
studios in New York City.
Mr. Ambassador, thank you for 
taking the time for us.
Takht Ravanchi: Good to be with 
you.
Greene: How do you respond to 
the claim from the United States 
that militias backed by Iran could 
be preparing to target US forces 
in the region?
Takht Ravanchi: I should say 
that we are not interested in 
the escalation of tensions in our 
region because if something 
goes wrong, everybody will lose 
- including Iran, including the 
US, including all the countries in 
the region. We are not interested 
in war. We are not planning for 
a war. War is not an option for 
Iran. But at the same time, we 
have to be prepared for any 
action against our forces, against 
the territorial integrity and 
sovereignty of Iran. Therefore, 
we are vigilant. We are doing 
everything possible to lower 
the tension in the region. But 
unfortunately, there are certain 
people, both in Washington 
as well as in our region, who 

are interested to escalate the 
tension, who are interested to 
agitate the situation in the region, 
to provoke. And I believe that 
it is in everybody's interest to 
prevent such an eventuality.
Greene: Well, you say people in 
the region. Could there be people 
in your own country who are 
trying to provoke? I mean, with 
respect, you know, I wonder 
if you're in a position to know 
for sure that the Revolutionary 
Guard or other militias might be 
doing one thing or doing another. 
Is it possible that there are proxy 
forces in Iran - Iran is well known 
for using proxy forces - who could 
be doing things - doing things 
that could be seem provocative 
to the United States right now?
Takht Ravanchi: You - I'm sure 
you've heard - our supreme 
leader, the other day, said that 
Iran is not interested in war. 
So we are not going to prepare 
anything for a conflict. And this is 
being said at the highest level of 
our system. Therefore...
Greene: But could there be 
defensive measures? I mean, 
you said that you have to be 
vigilant. Could there be defensive 
measures right now that that the 
United States might be seeing 
and interpreting it as preparing 
for some sort of conflict?
Takht Ravanchi: We – as I said, 
we have to prepare ourselves for 
defensive measures. We are not 
interested to provoke. We are not 
going to do anything which can 
be interpreted as an offensive act 
by Iran. But at the same time, it is 
our right to be prepared. It is our 
right to defend ourselves.
Greene: Well, I want to ask you 

about one specific. I mean, The 
New York Times reports that 
administration officials had 
access to photographs appearing 
to show some Iranian forces 
loading missiles onto boats in the 
Persian Gulf. I mean, our news 
network, NPR, has not seen or 
authenticated these. But is that 
happening?
Takht Ravanchi: As I said, we 
have to prepare ourselves. I'm 
not in a position to talk about 
military preparedness in Iran. 
But what I can tell you is that all of 
these allegations are part of the 
fake allegations, which are being 
directed to Iran, against Iran, to 
prepare something like a conflict 
or something like a war.
Greene: Iran did say it was 
restarting some nuclear 
activities, as I mentioned, that 
could be a violation of the 2015 
deal. If that's happening, does 
the US have a right to take a 
tougher posture after that 
announcement?
Takht Ravanchi: It is not against 
the nuclear deal. In fact, what we 
have done is exactly to preserve 
the deal. It is - what we have said 
is exactly in accordance with 
paragraph 26 and 36 of the 
nuclear deal. And it is based 
on our rights to lower our 
commitments, to somehow try 
not to do certain things that we 
were doing in the past. Therefore, 
it is our right to act in accordance 
with the nuclear deal.
Greene: Iran's ambassador to the 
United Nations, Majid Ravanchi, 
thanks so much for your time this 
morning.
Takht Ravanchi: Thank you, sir.

Iran’s ambassador to the United Nations 
reiterated Tehran’s opposition to any escalation 
of tensions in the Middle East, which he described 
as a lose-lose game involving all countries.
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Iranian Foreign 
M i n i s t e r 
Mohammad Javad 
Zarif said he had 
already predicted 
“accidents” in the 
region by referring 
to the fact that a 
so-called B-Team is 
brazenly following 
US National 
Security Adviser 
John Bolton’s 
script.
In a message on his 
Twitter account on 
Tuesday night, Zarif 
said, “In interviews 
in April, I predicted 
“ a c c i d e n t s ” —
not because I'm 
a genius— but 
because #B_Team 
is so brazenly 
following @
AmbJohnBolton's 
script.”
The top Iranian 
diplomat was 
apparently citing 
a recent accident 
at the United 
Arab Emirates’ 
port of Fujairah 
where a number of 
Emirati and Saudi 
commercial ships 
were targets of a 
sabotage attack.
“After all, half of 
B-Team were co-
conspirators in 
disastrous Iraq 
war,” Zarif added in 
the post.
The B-Team in 
Zarif ’s comments 
refers to a group 
of four anti-Iran 
hawks, including 
John Bolton, 
Israeli Prime 
Minister Benjamin 
Netanyahu, Saudi 
crown prince 
Mohammad Bin 
Salman Al Saud, 
and crown prince 
of Abu Dhabi 
Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan.
Zarif has also 
attached the 
pictures of two 
old reports to his 
message, which 
show Netanyahu 
supporting the idea 
of attacking Iraq at 
a speech in the US 
Congress in 2002 
and another one 
showing Bolton’s 
satisfaction with 
the US occupation 
of Iraq in an article 
dating back to May 
2015.

Zarif Reveals 
B-Team’s 
Compliance 
with Bolton’s 
Scenario

Iran
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Int’l community should step in to save 
JCPOA: FM Zarif
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says the 
international community should step in to save the 2015 
nuclear deal – the Joint Comprehensive Plan of Action – signed 
between Iran and P5+1 in 2015.Iran is exercising "maximum 
restraint in spite of the fact the United States withdrew from 
the JCPOA last May," Zarif said, adding that to save the deal, the 
international community should exert a real effort to fulfill 
Iran’s interests of the deal, instead of only commenting and 
making statements on the situation.The top diplomat made the 
remarks upon arrival in China’s capital Beijing early on Friday 

as part of his multi-state tour on diplomatic consultations.
Zarif is slated to meet senior Chinese officials, including 
Foreign Minister Wang Yi, within the framework of 'bilateral 
consultations' to expand the scale of mutual cooperation.
He will also discuss regional and international issues, including 
the nuclear deal and the US' sanctions against Iran.
The China trip comes after Zarif visited Turkmenistan, India 
and Japan in the past week.China is one of the five remaining 
parties to the Iran nuclear deal, in addition to Britain, France, 
Germany and Russia. It is also a major importer of Iranian crude 
oil and a permanent member of the UN Security Council.
Speaking with reporters on Thursday, the top diplomat said he 
hopes China will reject the US sanctions.

The sanctions include a ban, 
imposed last November, 
on oil purchases from 
Iran. China is the largest 
importer of Iranian 
crude oil. It opposes the 
decision made by the US 
to tighten sanctions on 
Tehran.After the waivers were 
eliminated, Iranian President 
Hassan Rouhani said the country 
was partially withdrawing from the 2015 agreement, giving 
60 days to other signatories of the deal to fulfill Iran's interests.

we are not 
interested in 
the escalation 
of tensions 
in our region 
because if 
something 
goes wrong, 
everybody will 
lose - including 
Iran, including 
the US, 
including all 
the countries in 
the region. 
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Pak daily urges world to 
restrain US from misadventure 
in region
A Pakistani English news daily has stressed upon the 
need for the international community to restrain the US 
from yet another misadventure in the region that could 
be dangerous and damaging for world peace.
Daily ‘Business Recorder’, in its editorial comments said 
the world should not just hold its breath but exercise its 
collective will to stop US from any provocative action.
It said Iran has also warned of adventurism by foreign 
players to disrupt maritime security with implications 
for oil flows.
The paper said Iran is under crippling sanctions ever 

since the US unilaterally withdrew from the 2015 
nuclear agreement despite Iran's adherence to the 
accord's terms. 
“The European Union, particularly the UK, France and 
Germany, have cautioned the US against ratcheting up 
tensions in the area, which may result in an accidental 
conflagration,” said the editorial. 
The paper added Donald Trump's wayward style of 
conducting foreign policy has produced no success so 
far against three targeted governments, those of North 
Korea, Venezuela and Iran. “However, his fumbling style 
poses risks of conflagrations breaking out because of 
provocative actions, sanctions and pressure against such 
governments,” said the editorial.
It added any disruption of oil flow is likely to hurt Europe 
and the rest of the world more than the US, whose oil 

imports are 
shrinking.
The Persian 
Gulf is already 
an extremely 
volatile area 
so the world 
should not just 
hold its breath 
but exercise its 
collective will to 
restrain the US 
from yet another government change adventure 
that could prove even more dangerous and damaging 
than the catastrophes in Iraq, Libya and (almost)  
Syria.

News



UN calls for maximum restraint in Persian Gulf region
The United Nations on Thursday called for "maximum restraint" from all parties in the 
Persian Gulf region."We are very concerned about the volatility of the situation. We call 
on everyone to exercise maximum restraint, prevent any escalation of and heightening of 
tensions," Stephane Dujarric, spokesman for UN Secretary-General Antonio Guterres, told 
reporters."The situation ... is already fairly volatile and we are concerned by the rhetoric 
that we have been hearing," he told a regular press briefing, Xinhua reported.Guterres is 
following the situation very closely and contacts have been made, said Dujarric."We are 
following the situation. Our message, and the secretary-general's general message, is one 
of restraint, both in terms of actions and in terms of rhetoric. These are situations where 
actions and rhetoric can be misinterpreted and can lead to catastrophic actions. It's very, 
very important that we see restraint both in terms of the rhetoric and in terms of the action."

Chief of the Iranian 
Defense Ministry’s 
Marine Industries 
O r g a n i z a t i o n 
highlighted Iran's 
progress in the field 
of marine equipment, 
saying that the 
Defense Ministry is 
planning to expand its 
homegrown destroyer 
and submarine flotilla.
“The design and 
development of a 
new destroyer and a 
kilo-class submarine 
have been put on the 
agenda in line with 
the plans to boost 
the country’s marine 
defense power,” Rear 
Admiral Rastegari 
told .
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Building 
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UN Envoy: Iran 
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in Escalating 
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trade mechanism
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China says trade war will strengthen it, 
weaken US

Iran Rules Out Talks with US
Iran is not interested in 
negotiating with the United 
States after it pulled out 
of a 2015 nuclear deal and 
reinstated economic sanctions 
on Tehran, Zarif told reports in 

Tokyo on Thursday.
“No, there is no possibility for 
negotiations,” Kyodo quoted Zarif as 
saying when asked whether he would be 
open to holding bilateral talks aimed at 
easing tensions, including discussions of 
a proposed prisoner swap.
The top Iranian diplomat had announced 
in April that he was willing to exchange 
Iranian prisoners held on “phony” 
charges in the US, Germany and Australia 
with foreign prisoners in Iran.
But Zarif made it clear in Tokyo that such 
a deal was no longer on the table because 
the US had set unspecified preconditions.
“(The US) is not in a position to impose 
preconditions on Iran,” he emphasized.
Zarif also slammed the US as a “bully” for 
pressuring other countries, including 
Japan, to adhere to its economic sanctions 
including a ban on buying Iranian oil.
“This is the first time in history that a 
bully is telling everybody else, important 
countries, that ‘I’m going to punish you if 

you observe something that I do not like,'” 
Zarif added.
“Let us assume that a bully is standing in 
a cross section on the street and telling 
everybody, ‘If you don’t pass the red light, 
I’m going to beat you.’ This is exactly what 
the US is telling them,” Zarif said, adding, 
“This is economic terrorism, pure and 
simple.”
Zarif further criticized the European 
parties to the nuclear deal and Japan for 
going along with the US sanctions despite 
publicly supporting the nuclear deal, 
formally called the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).
“I have to stress that it is important for 
all other members of the JCPOA to take 
serious account of their continued failure 
because Europe unfortunately, while 
supporting JCPOA verbally, has not been 
able to take any action. Unfortunately, our 
Japanese partners also have not taken 
action to implement JCPOA,” he deplored.
Zarif said that after leaving Tokyo, he is 
scheduled to travel to Beijing to meet 
with Chinese Foreign Minister Wang Yi 
on Friday.

Donald Trump took power 
nearly three years ago and always 
claimed to change the US approach 
to Russia, but soon faced the 
widespread pressures of his rivals.
The US hegemony on demonizing 
Russia in the world, and given his 

accusations of collusion with the Russians in 
order to win the presidential election took a 
different position than the slogan against the 
Kremlin.
Thus, the extent of the US-Russian differences 
by of Trump presidency not only did not 
decrease, but the US sanctions against Russia 
over the crisis in Syria and the disagreement 
between the two countries on Ukraine 
increased more and until the United States 
imposed more extensive sanctions against the 
Russians and targeted a close list of Vladimir 
Putin associates. 
Britain also sparked the flames of these 
differences, and accused Russia of engaging 
in the assassination of Russian spy Sergei 
Skripal and his daughter Yulia practically 
placed the United States against Russia. 
The growing pressure from the Democrats, 
serious Russian-American disagreements 
on various international issues on issues 
such as JCPOA, nationalists in Ukraine, Yemen, 
how to resolve the crisis in Korea, Venezuela 
and, more broadly, the problem of the illegal 
presence of US troops in Syria many saw the 
rise of tensions between the two countries 
as reminder of the second cold war.During 
the Trump era, the United States not only did 
not take its former President Barack Obama's 
path against Moscow, but also made actions 
against Russia that Obama had refused to 
do. The tension in Moscow-Washington 
relations at the time of the Trump led to the 

expulsion of many Russian diplomats and 
staff in the United Nations in addition to 
the closure of two consulates from the four 
Russian consulates in the United States, and 
the reception of US visa by Russian diplomats, 
and complicated the issues, and sometimes 
impossible, although Trump always praised 
Putin and claimed that he wanted to improve 
relations between the two countries.
** U-turn of US diplomacy apparatus
By the end of the investigation by Robert 
M. Mueller on the possibility of Donald 
Trump's collusion with the Russians to win 
the presidential election and the publication 
of his report on this matter, and the White 
House officials' perception of the acquittal of 
Trump for collusion, the space for the Trump 
was ready to break the ice with Moscow. 
The first Trump’s action after the release 
of Mueller's report was a telephone 
conversation with Russian President Vladimir 
Putin for more than an hour that recently 
met with North Korean leader Kim Jong-un. 
Following the talks that the two sides called 
constructive, the Foreign Ministers of the two 
countries met in a neutral country (Finland), 
and the ground was paved for Mike Pompeo's 
visit to Russia until he traveled to Russia on 
Tuesday.
Mike Pompeo, before meeting with his 
Russian counterpart Sergei Lavrov, in a Tweet 
stated that in some cases we might agree with 
others and disagree with others, but when 
it comes to national interests, we must find 
a way forward. Lavrov-Pompeo meeting 
ended as the two sides called for improved 
relations and the opening of a new space in 
their cooperation, although many believe 
that Moscow and Washington are in serious 
disagreements in various fields and talk about 
the normalization of relations in this space 
seems to be an ideal and far-reaching goal.
Perhaps the most significant part of Pompeo's 
remarks in his meeting with Lavrov was that 
Trump is determined to improve relations 
with Russia, although the Russians believe 
that Russiapohobia has become a kind of 
political competition within the United States 
and is a tool to hit rivals by a powerful group in 
Washington.

Iran Rules Out Talks with US Russia, US; wall of mistrust in between
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif dismissed 
the possibility of negotiations with the “bully” US, saying 
Washington is in no position to impose preconditions on 
Tehran.

After about three years of growing tensions between Moscow 
and Washington, finally, US Secretary of State Mike Pompeo 
headed to the city of Sochi, on the Black Sea coast, to consult 
with Russian authorities over the differences between the 
two countries on a way out of the cold relations that the 
United States initiated
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“Let us assume 
that a bully is 
standing in a 
cross section 
on the street 
and telling 
everybody, ‘If you 
don’t pass the red 
light, I’m going 
to beat you.’ This 
is exactly what 
the US is telling 
them,” Zarif said, 
adding, “This 
is economic 
terrorism, pure 
and simple.”

the extent of 
the US-Russian 
differences 
by of Trump 
presidency not 
only did not 
decrease, but 
the US sanctions 
against Russia 
over the crisis 
in Syria and the 
disagreement 
between the 
two countries 
on Ukraine 
increased more 
and until the 
United States 
imposed more 
extensive 
sanctions against 
the Russians and 
targeted a close 
list of Vladimir 
Putin associates. 

Iran’s envoy submits credentials to OPCW chief
Tehran, May 16, IRNA – Iran’s ambassador and permanent representative to the Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) Ali Reza Kazemi-Abadi submitted his credentials to the international 
institute’s director general Fernando Arias in The Hague on Thursday.During the meeting, both sides 
highlighted the significance of prohibition of chemical weapons and maintaining the achievements of the 
organization in the field.Kazemi said that Iran with over 70,000 victims of the chemical weapons attaches a 
special significance to the organization and its ultimate goal, that’s to say banning chemical weapons, as any use 
of any type of them is crime against all humans, not the victims alone.He also stressed the need for maintaining 
the specialized nature of the organization and avoiding politicization of atmosphere dominating it.



صادرات گالب برزک کاشان سالیانه بیش از یک میلیون دالر ارزآوری دارد
شهردار برزک کاشان از صادرات سالیانه بیش از ۸۰۰ تن گالب و عرقیات از برزک کاشان به دیگر کشورهای جهان 

خبر داد و گفت: صادرات این محصول حدود یک میلیون و دویست هزار دالر ارزآوری درپی دارد.
ابوالفضل زارع ضمن اشاره به شروع فصل گالب گیری در منطقه کاشان اظهار داشت: شهر برُزک کاشان در ایام 
گل و گالب با توجه به گلستان های وسیع گل محمدی در تولید گالب و اسانس گل محمدی نقش بسزایی دارد 

به نحوی که در بخش برزک بیش از یک هزار و ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی است و که بالغ بر ۷۵ درصد 
تولید گل کاشان متعلق به بخش برزک است. وی با بیان اینکه ساالنه حدود پنج هزار تن گل محمدی از مزارع گل 

محمدی بخش برزک برداشت می شود، افزود: از مجموع گل تولیدی بیش از ۳۰۰ کیلوگرم اسانس گل محمدی و بیش 
از هفت میلیون لیتر گالب درجه یک با اسانس ۳۰ درصد استحصال می شود که با توجه به نیاز بازار این گالب با درصد اسانس های 

مختلف وارد بازار می شود. شهردار برزک کاشان با بیان اینک اینکه کارگاه های گالب گیری و کارخانه صنعتی این منطقه عالوه بر گل های 
محمدی این منطقه گل های محمدی شهرستان های دیگر را نیز به گالب تبدیل می کنند، ابراز داشت: به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی در منطقه 
برزک برداشت این محصول امسال بیشتر شده است به نحوی که ساالنه بیش از ۸۰۰ تن گالب و عرقیات منطقه برزک و اسانس گل محمدی به 

کشورهای خارجی از جمله کشورهای اروپایی، کشورهای حوزه خلیج فارس، مالزی، کانادا و آمریکا صادر می شود.

اختصاص بیش از ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای ۱۶ طرح عمرانی
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: با بررسی بودجه پیش بینی شده در سال ۹۸ و اولویت بندی 
طرح های عمرانی، برای اجرای ۱۶ طرح عمرانی در سال جاری با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 

در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده است.
ایرج مظفر اظهارکرد: مهمترین پروژه اجرایی در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان احداث خیابان مصلی حد 

فاصل میدان شهید فهمیده تا چهارراه فرسان با یک میلیارد تومان اعتبار است.
وی با بیان اینکه بیشترین اعتبار در این منطقه به پروژه های روکش و ترمیم آسفالت به مبلغ سه میلیارد تومان 

تخصیص داده شده است، افزود: یکی از عمده اقدامات مهم عمرانی صورت گرفته در سال جاری آزادسازی و تملک 
۵۰ درصد از مساحت اراضی در محدوده پروژه حلقه حفاظتی در این منطقه شامل اراضی پروژه تقاطع غیر همسطح در 

بزرگراه شهید اردستانی و یک کیلومتر از مسیر حلقه حفاظتی است. معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد: مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان به زیرسازی مسیر ویژه اتوبوس تندرو خط یک حد فاصل میدان احمدآباد تا قدس و احداث مسیر سامانه اتوبوس تندرو اصفهان 
)ساتا( از میدان الله تا میدان احمدآباد اختصاص داده شده است. وی گفت: از دیگر پروژه های عمرانی منطقه ۱۰ تکمیل احداث فرهنگسرای 

حصه و ساماندهی و بهینه سازی تاالر هنر با مجموع هزینه سه میلیارد تومان است.

همتی در خصوص دلیل 
نوسان باالی قیمت ها 
در بازار ارز، به ماجرای 
شــایعاتی که هر لحظه 
در خصــوص جنــگ و 
مذاکره منتشر می شود، 
اشــاره کرد اما صرافان 
می گویند این همه داســتان نیست.

بــازار ارز ایران تحت تاثیــر دو عامل 
مهم دیگر نیز بوده است، یکی درونی و 

دیگری بیرونی .

   سایه مالیات بر سر بازار ارز
ساز و کار دریافت مالیات از خریداران 
ارز اعالم شــد، خبر کوتاه بود و گویا، 
حاال کســانی که در فاصله سال های 
۹۵ تــا ۹۷ با هدف ســرمایه گذاری 
وارد بازار ارز شــده اند باید شمارش 
معکوس را برای دریافت صورتحساب 
های مالیاتی آغاز کنند، این سرنوشت 
محتوم کسانی خواهد بود که امروز یا 

دیروز و شــاید هم فردا قصد سرمایه 
گذاری در بازار را کرده اند.

این شیوه نامه اما چیست؟ این شیوه 
نامه به منظور رســیدگی مالیاتی به 
خریدهای ارزی بــا توجه به تحوالت 
ارزی ســال های ۱۳۹۵ تــا ۱۳۹۷ و 
فعالیت ســوداگرانه برخی اشخاص 
که مبادرت به خرید ارز به هر طریق 
از بانک مرکزی کرده اند صادر شــده 

است.
سرپرســت ســازمان امور مالیاتی، 
در ایــن خصوص گفته اســت: کلیه 
اطالعات مربوط به خرید ارز اشخاص 
حقوقی در پایــگاه اطالعاتی مالیاتی 
بارگذاری شــده اســت و ادارات امور 
 مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام 

می نمایند.
وی در خصــوص نحــوه رســیدگی 
مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی 
نیز گفت: کلیه اطالعــات مربوط به 
خرید ارز اشخاص حقیقی نیز براساس 
حجم خرید ارز جهت رســیدگی در 
کارگروه منتخب امور مالیاتی شــهر 
و اســتان تهران و نیز ادارات کل امور 
مالیاتی مربوط در اســتان ها ارسال 
شده و اطالعات جدید به دست آمده 

نیز ارسال خواهد شد.

   خرید و فروش به کف رسید 
حاال اگر در ســبزه میدان و استانبول 

بخواهید دلیل کاهش حجم خرید و 
فروش را بدانید، جدا از اشاره به موضوع 
جدی شدن دریافت مالیات به ترس 
از نوســان نیز اشــاره می کنند و می 
گویند وقتی نرخ جایگزینی غیر قابل 
پیش بینی می شود ، حجم معامالت 
کاهش می یابد،خصوصا وقتی صفت 
غیرقانونی بر خرید و فروش ارز سوار 

می شود. 
حاال اقتصــاد ایران نیز بــا این پدیده 
روبروست ،با غیرقانونی بودن معامالت 
آزاد ارز و جدی بــودن تصمیم دولت 

برای دریافت مالیات از داللی در بازار 
ارز.

به نظر می رسد شمارش معکوس برای 
دریافت مالیات مناسبات بازار ارز را با 
تغییر روبرو کند، خصوصا که همتی، 
رییس کل بانک مرکزی نیز هم ذخایر 
ارزی و ذخایر اسکناس ارزی را مطلوب 

توصیف کرده است. 

   توافق برای بازگشت ارز 
از پــس آخریــن نشســت هیــات 
نماینــدگان اتاق ایران بــا همتی نیز 

خبرهای خوشــی به گوش رســیده 
است، توافق بر ســر راه های بازگشت 
ارز صادرات غیر نفتی به کشور ، حاال 
در قامت درخواستی ۶بندی از سوی 
بخش خصوصــی خطاب بــه دولت 

خودنمایی می کنند. 
در این نامه پیشنهاد شده است: مهلت 
رفــع تعهــد ارزی صادرکنندگان به 
روش های موردقبــول بانک مرکزی 
تا پایان شــهریورماه ۹۸ تمدید شود 
و پــس ازآن بانک مرکزی فهرســت 
صادرکنندگانی که رفــع تعهد ارزی 

نکرده انــد را جهت اخــذ مالیات به 
سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.

به این ترتیب بازار ارز و سرمایه گذاران 
این بازار تحت تاثیر سه عامل مالیات، 
نوســان قیمت تحت تاثیر شایعات و 
البته احتمال باز شــدن گره بازگشت 
ارز صادراتی تغییر رفتار داده و پیش 
 بینی می شــود این وضعیــت ادامه 

یابد.
حاال با این توصیف فعــاالن بازار نیز 
تغییرات بازار ارز را در روزهای پیش 

رو محتمل می دانند . 

مهم ترین عوامل تغییر رفتار بازار ارز چیست؟

  سایه مالیات بر سر خریداران ارز   

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

هفته پر تالطم بازار ارز در حالی به پایان رسید که دالر بار دیگر 
به رغم مقاومت های جدی به کانال ۱۴۰۰۰ تومان وارد شد.

دالر در آخرین روز کاری هفتــه در محدوده ۱۴ هزار و ۸۵۰ 
تومان کار خود را پایان داد تا رکورد تغییر ۷۵۰ تومانی قیمت 
تنها در یک هفته را به نام خود ثبت کند.قیمت ارز در این هفته 

نوسانی جدی را شاهد بود .

به نظر می رسد 
شمارش معکوس 

برای دریافت مالیات 
مناسبات بازار ارز 

را با تغییر روبرو 
کند، خصوصا که 

همتی، رییس کل 
بانک مرکزی نیز هم 
ذخایر ارزی و ذخایر 

اسکناس ارزی را 
مطلوب توصیف کرده 

است. 

اقتصاد ایران
۰۷
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تعهدات معوق ایران 
خودرو تا زمستان 

امسال به روز می شود
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو 
از اجرای تمامــی تعهدات معوق تا 
پایان امسال و حتی تا زمستان خبر 
داد. اهورا گلیاری با بیــان این که 
فروش فوری روزانه ایران خودرو با 
برنامه و محاسبه دقیق است گفت: 
فروش فوری به عنوان ابزاری برای 
کنترل وضعیت بازار نشان داد که 
می تواند مؤثر عمل کند، همانطور 
که افزایش لجام گســیخته قیمت 
در بازار اســفندماه سال گذشته، با 
اتخاذ و ابالغ و اجرای این سیاست 
کنترل شــد. اعداد و ارقام بازار نیز 
موید این موضوع بــود. وی تاکید 
کرد: ۲۰ درصد از تولید روزانه ایران 
خودرو برای تعهدات جدید فروش 
فوری اختصاص دارد و مابقی برای 
تعهدات معوق است. گلیاری تاکید 
کرد: وقتی واســطه ها و افرادی که 
خودرو را با هدف سرمایه وارد بازار 
می کنند تا نهایت سود را ببرند، تنها 
عرضه کننده خودرو در بازار بوده و 
رقیبی برای آنان وجود نداشته باشد 
نمی توان انتظار داشــت که قیمت 
بازار کنترل شــود و یا کاهش یابد. 
وی اجرای طرح فــروش فوری در 
اسفندماه گذشته را موفق ارزیابی 
کرد و گفــت: ما موفق شــدیم در 
اسفندماه قیمت ها را کنترل کرده 

و کاهش دهیم.

ایسنا
خـــبـــر
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آگهی
شماره پرونده: ۶۳۶/۹۷ شماره دادنامه: ۹۰۵/۹۷ بتاریخ ۹۷/۹/۲۶ 
در وقت فوق العاده جلســه شعبه ۸ شــورای حل اختالف کاشان 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت پرونده کالسه فوق 
تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی اقای جواد ابایان 
فینی به طرفیت قاسم امین پور به خواسته مطالبه وجه به میزان 
۸۶/۸۰۰/۰۰۰ ریــال موجب یک فقره چک به شــماره ســریال 
۵۲۲۶۲۵ مورخ ۹۱/۹/۱۲ عهده بانک ملی به انضمام خســارات 
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به مفاد دادخواســت 
تقدیمی و منضمات آن و با توجه به گواهــی عدم پرداخت بانک 
و امضای خوانده در ذیل چک که از تعــرض مصون مانده و بقای 
اصول مســتندات در ید مدعی که همگی داللت بر اشــتغال ذمه 
خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده نســبت به مستندات خواهان 
انکار یا تکذیبی ننموده و دلیلی بر پرداخت ما فی الذمه خود ارائه 
نداده اند با توجه به نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا بنابراین 
دعوی خواهان را مقرون به صحت تشــخیص داده و به اســتناد 
مواد ۱ و ۹ قانون شــوراهای حل اختالف مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به مــاده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۹۸، 
۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانــون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
۸۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۲۱۰/۰۰۰ ریال 
بابت خسارات دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
نسبت به خواســته از تاریخ چک بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
این رای غیابی اســت و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی دادگســتری کاشــان می 
باشد. قاضی شعبه ۸ حقوقی شورای حل اختالف کاشان شناسه: 

۴۶۷۱۶۷

آگهی حصر وراثت
خانم محبوبه جعفرپــور فرزند عین اله به شــماره شناســنامه 
۱۲۱۰۷ به شــرح دادخواست به کالســه ۴۰/۹۸/ش ح ۱ از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شادروان عین اله جعفرپور سمیرمی فرزند علی محمد به 
شماره شناسنامه ۶۴۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۰ اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱- فرنگیس صابری ش ش ۵۰۹۴ متولد ۱۳۱۴ صادره از سمیرم 
همسر متوفی ۲- محبوبه جعفرپور ش ش ۱۲۱۰۷ متولد ۱۳۴۶ 
صادره از سمیرم فرزند متوفی ۳- زهرا جعفرپورسمیرمی ش ش 
۹۸۸۲ متولد ۱۳۴۹ صادره از ســمیرم فرزنــد متوفی ۴- عبداله 
جعفرپور ش ش ۱۷ متولد ۱۳۴۳ صادره از سمیرم فرزند متوفی 
۵- محمدامین جعفرپور سمیرمی ش ش ۱۰۵۱۸ متولد ۱۳۵۳ 
صادره از ســمیرم فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. قاضی شــورای حل اختالف شــماره یک شهرستان سمیرم 

شناسه: ۴۶۹۶۴۲

آگهی حصر وراثت
آقای عزت اله بابایی فرزند امامقلی به شــماره شناسنامه ۱۱۶۱ 

به شــرح دادخواســت به کالســه ۳۹/۹۸/ش ح ۱ از این دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان امامقلی بابایی فرزند باباخان به شماره شناسنامه ۵۰ 
در تاریخ ۱۳۶۴/۳/۱۵ اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- ثریا بابایی ش 
ش ۱۱۶۳ متولد ۱۳۴۷ صادره از ســمیرم فرزند متوفی ۲- ملت 
بابایی ش ش ۱۱۶۲ متولد ۱۳۴۵ صادره از سمیرم فرزند متوفی 
۳- امین اهلل بابایی ش ش ۱۱۴ متولد ۱۳۵۳ صادره از ســمیرم 
فرزنــد متوفی ۴- عزت الــه بابایــی ش ش ۱۱۶۱ متولد ۱۳۴۳ 
صادره از ســمیرم فرزند متوفی ۵- حشــمت الــه بابایی ش ش 
۱۲۴۸۲ متولد ۱۳۳۹ صادره از ســمیرم فرزند متوفی ۶- هدایت 
اله بابایی ش ش ۱ متولد ۱۳۲۹ صادره از ســمیرم فرزند متوفی 
۷- کرامت اله بابایی ش ش ۶۶۹ متولد ۱۳۳۱ صادره از شــیراز 
فرزند متوفی ۸- چنگیز بابایــی ش ش ۱۶۷ متولد ۱۳۴۶ صادره 
از سمیرم فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. قاضی شــورای حل اختالف شــماره یک شهرستان سمیرم

 شناسه: ۴۶۹۵۸۱

آگهی اجراییه
شــماره ابالغنامــه: ۹۷۱۰۱۰۶۷۹۵۰۰۲۵۳۸ شــماره پرونده: 
۹۶۰۹۹۸۶۷۹۵۰۰۰۴۸۰ شماره بایگانی شعبه: ۹۶۰۴۸۲ ابالغ 
شونده حقیقی: رضا رســولی، این ابالغنامه و نسخه ای از اجراییه 
شــماره ۹۷۱۰۴۲۶۷۹۵۰۰۰۲۱۵ صادره از این شعبه برای شما 
به سامانه ابالغ ارسال گردیده است. به سامانه ابالغ مراجعه کنید 
و با استفاده از شناســه و رمز کاربری خود اطالعات این ابالغیه و 
پیوست های آن را از قسمت دریافت با شماره با وارد نمودن شماره 
و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشــاهده کنید. عدم مراجعه به 
منزله اســتنکاف از قبول اوراق قضایی بوده و ابالغ محسوب می 
شــود. چنانچه جهت ورود به سامانه حســاب کاربری )شناسه و 
رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام بــه یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد 
قضایی مراجعه نمایید. با توجه بــه این که خودداری از مراجعه به 
سامانه ابالغ اســتنکاف از قبول اوراق قضایی و ابالغ محسوب می 
شود لذا محاسبه مهلت های قانونی از تاریخ ابالغ توسط مامور ابالغ 
بوده و ابالغیه دیگری برای شما ارسال نخواهد شد. توصیه می شود 
جهت برخورداری از حقوق قانونی بالفاصله به سامانه ابالغ مراجعه 
نمایید. شعبه ۲۰ حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شهید حججی( شناسه: ۴۶۴۶۸۳

آگهی اجراییه
شــماره اجراییــه: ۹۷۱۰۴۲۶۷۹۵۰۰۰۲۱۵ شــماره پرونده: 
۹۶۰۹۹۸۶۷۹۵۰۰۰۴۸۰ شماره بایگانی شــعبه: ۹۶۰۴۸۲ به 
موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
۹۶۰۹۹۷۶۷۹۵۰۰۱۴۷۴ محکــوم علیهم ۱- مهــرداد بهرامی 
۲- رضا رســولی ۳- علی متولیان به نشــانی ۱- اصفهان اتوبان 
چمــران خ آل محمد باطری ســازی و باطری فروشــی بهرامی 
نبش کوچه گلبــرگ ۳- اصفهان، خ زینبیه )بعثت( پل ســودان 
کوی شــهید متولیان پ ۳۱ محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 
۱/۳۶۷/۵۰۰ ریال و خســارات تاخیر تادیــه از تاریخ ۹۶/۴/۲ در 
حق خواهان ابراهیم ساعدی مرغملکی فرزند احمدقلی به نشانی 

استان اصفهان شهرستان اصفهان اتوبان چمران خیابان آل محمد 
بعد از دبیرستان کیخسرو باالی استریو باران پالک ۱۰ به صورت 
تضامنی صادر و اعالم می نماید و همچنین نیم عشــر حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد. )ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( 
۲- ترتیبي براي پرداخت محکوم بــه بدهد. ۳- مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســاب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعســار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له 
بازداشــت می شــود. )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالــی ۱۳۹۴( ۴- خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده ۳۴ قانون اجــرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 
و ماده ۱۶ قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۵- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات می شود )ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱۳۹۴( ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره ۱ 
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(  عضو شــورای 
 حل اختالف شــعبه ۲۰ حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان

 )مجتمع شهید حججی(

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره: ۲۶۰۵۹۷۶۱-۹۸/۲/۲۴ خانم صدیقه آقائی دستجردی 
فرزند محمــد و آقای خلیل اله مشــفقی فرزند عبدالحســین با 
تســلیم ۴ برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
توسط دفترخانه ۳۵۵ ملک شــهر گواهی شده مدعی است که دو 
جلد ســند مالکیت هر کدام به مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ۹۹/۱۴۸۴  بخش ۱۶ اصفهان مفقود شــده است که دفتر 
امالک گواهی نموده اســت با بررسی ص ۱۳۵ دفتر ۲۸۹ شاهین 
شهر به شــماره ثبت ۶۳۸۸۸ بنام محمود حاجی قاسمی فرزند 
حبیب ســابقه ثبت داشــته که طبق ســند انتقال ۹۰۴۶  مورخ 
۸۱/۸/۲۲ دفتر ۱۱۴ سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک مذکور 
بنام صدیقه آقایی دســتجردی فرزند محمد انتقال گردیده است 
 شماره سند چاپی ۶۸۹۱۸۰ به این ســند اختصاص یافته است و 
همچنین به موجب دفتر ۴۳۶ و صفحه ۲۴۴ ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یک باب خانه پالک ۹۹/۱۴۸۴ به شــماره ۱۰۴۵۸۰ 
بخش ۱۶ ثبت اصفهان به شــماره ســند انتقــال ۹۰۴۶ مورخ 
۹۱/۸/۲۲ دفتر ۱۱۴ اصفهان و شــماره ســند چاپی ۲۱۹۸۲۰ 
بنام آقای خلیل اله مشــفقی فرزند عبدالحســین ســابقه ثبت 
دارد پالک بازداشــت و رهن نمی باشــد ســند مالکیت به علت 
جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده اســت طبق تبصره یک 
اصالحی مــاده ۱۲۰ آیین نامه قانــون ثبت مراتــب آگهی می 
شــود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود 
باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به ایــن اداره مراجعه 
 و اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند 
معامله تســلیم نماید تا مراتــب صورت مجلس و اصل ســند به 
ارائه کننده مســترد گــردد. اگر ظــرف مهلت مقــرر اعتراضی 
نرســد یا در صورت اعتــراض اصل ســند ارائه نگــردد المثنی 
ســند مالکیت مرقــوم صادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهد 
 شــد. رئیس منطقــه ثبت اســناد و امــالک شــمال اصفهان 

شناسه: ۴۷۰۳۱۱

آگهی موضوع تبصره یک ماده ۱۰۵ اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت

شماره نامه: ۱۳۹۸۸۵۶۰۲۰۲۵۰۰۲۰۶۹ نظر به اینکه سید یحیی 
امامی فرزند سیدکمال مالک سه ســهم و بیست و پنج صدم سهم 
مشاع به اســتثناء بهای ثمنیه اعیانی آن از شش سهم و نیم مشاع 
از پانزده سهم مشاع از سی ســهم ششدانگ پالک ۴/۵۲۸۴ بخش 
چهارده ثبت  اصفهان تقاضای تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ 
پالک مرقوم به منظور حذف استثناء بهاء ثمنیه اعیانی از مالکیت خود 
که طبق سوابق ثبتی مربوطه متعلق به خانم نازنین جوادیان الیادرانی 
همســر دائمی مرحوم عباس عبدالکریم پور فرزنــد مرحوم جواد 
است را نموده و در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت کارشناس رسمی دادگستری میزان بهائ ثمنیه اعیانی 
ششدانگ پالک فوق الذکر را به مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه 
هزار ریال برآورد نموده است که میزان بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ 
پالک فوق الذکر را به مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال 
برآورد نموده اســت که میزان بهاء ثمنیه اعیانی مالکیت متقاضی 
برابر با یکصد و هشتاد و نه هزار و پانصد و هشتاد و چهار ریال بوده و 
نامبرده مبلغ مزبور را طبق قبض شماره ۹۸۱۰۴۲۹۰۷۱۶۷۹۰۶۹ 
مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ در حساب ســپرده ثبت اسناد و امالک منطقه 
غرب اصفهان تودیع نموده و چون متقاضی اظهار داشته که به مالک 
بهای ثمنیه اعیانی دسترسی نداشته از نشانی وی اطالعی ندارد لذا با 
توجه به مفاد تبصره یک آیین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه 
در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع یاقائم مقام قانونی 
مشارالیها جهت دریافت بهاء تعیین شــده به ثبت اسناد و امالک 
منطقه غرب اصفهان مراجعه و در صورتیکه تضییع حقی شده باشد 
می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه 
قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به ثبت اسناد و امالک منطقه 
غرب اصفهان تســلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه 
ذینفع یا قائم مقام قانونی وی به مراجع قضایی در مدت تعیین شده 
و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان شناسه: ۴۶۸۲۹۸

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: ۲۶۰۰۸۰۴۵-۹۸/۲/۲۴ نظــر بــه اینکــه بــه موجــب رای شــماره 
۱۳۹۷۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۶۰۶ مــورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۳۱ 
مترمربع با پالک ثبتی شــماره ۱۵۳۱۹ فرعی از ۱۵۱۸۲/۴ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت 
اصفهان در مالکیت آقای غالمرضا خادم الفقراء فرزند محمدعلی مستقر گردید و بلحاظ 
اینکه پرونده ثبتی مربوط به پالک اولیه فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز  یکشنبه مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۶ ســاعت ۸ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و متعرض طبق ماده ۸۶ 
آیین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست 
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد 
ثبتی ارائه نماید، در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: ۲۶۰۰۸۳۱۰-۹۸/۲/۲۵ نظر به اینکه به موجب رای شــماره ۲۶۰۰۳۱۷۳ 
-۱۳۹۷/۲/۲۴ هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۳/۷۵ مترمربع پالک ثبتی شماره ۷۳ 
فرعی از ۱۳۸۷۹ اصلی مفروز و مجزی شده از شماره اصلی مزبور واقع در بخش ۵ ثبت 
اصفهان در مالکیت خانم راضیه بایکانه فرزند حبیب مستقر گردید و بلحاظ اینکه پرونده 
ثبتی مربوط به پالک اولیه فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل 
ماده ۱۳ قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز  یکشنبه 
مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۶ ساعت ۸ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقط تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و متعرض طبق ماده ۸۶ آیین 
نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضایی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی 
ارائه نماید، در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ 
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۸ رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان شناسه: ۴۷۰۲۷۳
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راه اندازی اولین »فضای کار مشترک« در زمینه علوم و فناوری اطالعات
نخستین »فضای کار مشترک«)Co-working Space( در زمینه علوم و فناوری اطالعات با مشارکت 
بخش خصوصی در ایرانداک راه اندازی شد.  فضای کار مشترک، روشی برای کار کردن است که شامل یک 
فضای کار به اشتراک گذاشته شده، یک دفتر کار و فعالیت های مستقل است. در ایران فضاهای کار اشتراکی 
در کنار شتاب دهنده ها و اکوسیستم استارتاپی در حال توسعه هستند. این فضاها معموالً برای رشد و توسعه 

استارتاپ ها شکل گرفته اند. ایرانداک با تأمین جا برای فضای کار مشترک با مساحت نزدیک به ۱۷۰ متر مربع 
و همکاری بخش خصوصی میزبان شرکت ها، تیم های استارتاپ و آزادکاران در زمینه علوم و فناوری اطالعات 

است. از اهداف راه اندازی این فضا می توان به شبکه سازی و جذب سرمایه برای شرکت ها و تیم های استارت آپ و 
آزادکاران فضای کار مشترک، کوشش برای جذب دانشجویان و دانش آموختگان پژوهشگاه در فضای کار مشترک، بازاریابی 

فضای کار مشترک، مدیریت فضای کار مشترک از راه پلتفرم )Platform( برخط مانند رزرو، پذیرش و استقرار شرکت ها و تیم های 
استارت آپ و آزادکاران، و امور مالی، گسترش ارتباطات جهانی شرکت ها و تیم های استارت آپ و آزادکاران در چارچوب قوانین و مقررات کشور، 
برگزاری رویداد و آکادمی برای پر کردن شکاف میان دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با صنعت و دولت، آسان سازی استفاده شرکت ها و تیم های 

استارت آپ و آزادکاران از امکانات و تسهیالت شبکه شرکت های همراه شرکت اشاره کرد.
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بر اســاس تحقیقات، 
۶۴ درصد کارمندان 
»نامتعهد« هســتند، 
تعهد و وفاداری کمی 
بــه شــرکت دارند و 
همیشه به دنبال کار 

دیگر می گردند.

   چهار گروه
وقتــی »جــک ِولــش« مدیرعامل 
»جنــرال الکتریک« بــود مقاله ای 
نوشــت که اکنون در همــه مدارس 
کسب وکار تدریس می شود. او در این 
مقاله فلســفه خود درباره کارمندانی 
که در جنرال الکتریک کار کرده اند و 
کارهایی که برای آن ها در هر مرحله 
از شغلشــان انجــام داده را توضیح 

می دهد.
او افــراد را به چهار گروه شایســته، 
ناشایست، سهیم و غیر سهیم تقسیم 

می کند.

   گروه ۱
این افراد شایسته و باانگیزه هستند. 
در ارزش ها و باورهای جنرال الکتریک 
سهیم هستند. یاری رســانان واقعی 
و افــرادی فوق العاده در کســب وکار 
هســتند. شــرکت بــر پایــه آن ها 

شکل گرفته است.

   گروه ۲
این افراد شایسته هســتند، اما خود 
را در ارزش هــای جنــرال الکتریک 
سهیم نمی دانند. کارشــان را خوب 
انجام می دهند، اما احساس می کنند 
ارزش هــای شــرکت بــا ایده هــا و 

رفتارهای آن ها متفاوت است.

   گروه ۳
این افراد شایســته نیســتند، اما در 
ارزش  های جنرال الکتریک ســهیم 
هســتند. مثبت و باانگیزه هستند و 
به آموزش و تجربه بیشتر نیاز دارند. 

شرکت سخت تالش می کند آن ها را 
به گروه اول منتقل کند.

   گروه ۴
چهارمین گــروه نه شایســتگی کار 
را دارنــد و نه به ارزش هــای جنرال 
الکتریک معتقد هستند. شرکت فورا 

آن ها را اخراج می کند.

   نتیجه اصلی
نتیجه نهایی مقاله، آن را به نوشته ای 
تاثیرگذار تبدیل کرده اســت. ولش 
می گویــد »افــرادی که شایســته 
هســتند، اما اعتقادی به ارزش های 
شرکت ندارند، منبع اصلی مشکالت، 
سوء تفاهم ها، سیاســت بازی ها و جو 

منفی شرکت هستند«.
اگر افراد آمادگی ندارند خود را وقف 
کار کنند، باید آن ها را تشــویق کنید 
جای دیگری بروند که تعهد بیشتری 

به آن دارند.
اســتخدام فردی کــه در ابتــدا و به 
مــدت طوالنی بســیار عالــی عمل 
می کنــد و ناگهان خراب می شــود، 
بسیار رایج اســت. گاهی وقتی افراد 
ازدواج کرده یا درگیری احساســی 
پیــدا می کنند، چنیــن اتفاقی روی 
می دهد. آن قــدر حواسشــان پرت 
 می شــود که دیگــر بــه کار اهمیت

 نمی دهند. 
شاید به خاطر استفاده از مواد مخدر 
یا هــر تغییــر دیگــری در زندگی، 
انگیزه شان را از دست بدهند. دلیلش 

هر چه باشد، وقت رفتنشان است.

   شایسته و باانگیزه
وقتی مشــغول تاســیس شــرکتی 
برای یکی از مدیــران قبلی ام بودم، 
اســتخدام وســیعی انجــام دادم و 
افــراد فوق العاده ای پیــدا کردم. زن 
بی نظیری را به عنــوان مدیر دفتر و 
منشــی اســتخدام کردم. رفتارش 
عالــی بــود. ســخت کوش، خالق و 
 نوآور بود. تقریبا دو ســال متوالی کار 

کرد.
زندگــی  در  ســپس مشــکالتی 
عاطفی اش پیش آمد و »تباه شــد«. 
منفی، بی مســئولیت، غیر بهره ور و 

غیرقابل اعتماد شد. 
چندین بار سعی کردم با او حرف بزنم 
و او را به شــرایط قبلی باز گردانم، اما 
هیچ بهبودی حاصل نشد. متاسفانه 

مجبــور شــدم او را اخــراج کرده و 
فرد دیگــری را پیــدا کنــم. بعدها 
فهمیدم این موضوع یعنی بد شــدن 
 کارمندان خوب، اصــال غیرمعمول

 نیست.

   عدم توانایی
دومین دلیــل ناکامــی کارمندان، 
بی کفایتی آن ها اســت. واقعا از عهده 
کار برنمی آینــد. اگــر شــخصی را 
استخدام کرده اید که با وجود تالش 
زیاد توان انجــام کار را نــدارد، باید 

ببینید چه کسی واقعا بی کفایت است.
به قول پیتر دراکر »مدیری که فردی 
بی کفایت را اســتخدام می کند و او 
را در کار نگه مــی دارد، خودش هم 
بی کفایت است و شایستگی مدیریت 

ندارد«.

چه کسی بی کفایت است؟ فردی که 
مهارت، اســتعداد و توانایی انجام کار 
را نــدارد و از عهــده آن برنمی آید یا 
شخصی که او را استخدام کرده است؟

متاســفانه، بی کفایتــی از مســئول 

استخدام است.

   با حقیقت روبه رو شوید
هر چه بیشــتر چنین فردی را در کار 
نگه دارید و بی کفایتــی او برای همه 
مشخص شــود، بیشتر باعث تضعیف 

روحیه دیگران می شوید.
به عالوه، روســا و همکاران هم شما 
را شخصی بی کفایت می دانند و فکر 
می کنند تــوان انجــام کارهایتان را 

ندارید.

اگر کار تغییر کرده، اما آن شــخص 
توانایــی تغییر نــدارد و از یادگیری 
و رشــد برای انجام بهتر کار ســر باز 
می زند، فورا جایگزینی برای او بیابید.

قانون این است که »همه حواسشان 
جمع است«. همه می دانند چه کسی 
باکفایت و چه کسی بی کفایت است. 
وقتی فردی بی کفایــت را در کار نگه 
می داریــد، در واقع بــه این خصلت 
پاداش می دهید. در نتیجه، با پرداخت 
حقوق بــه چنین کارمندانــی، افراد 
شایســته  با عملکرد عالــی را تنبیه 

می کنید.

چگونــه می تــوان بی انگیزگــی یا 
بی کفایتی را در فرد تشــخیص داد؟ 

یک آزمون ســاده وجود دارد: از خود 
بپرسید »اگر زندگی اش به این شغل 
وابســته بــود، آن را درســت انجام 

می داد؟« 
اگــر کارمنــد نتواند بــا وجودی که 
زندگی اش به کار وابســته است، آن 
را به درســتی انجام دهد، بی کفایت 
است. اگر بتواند کار را به خوبی انجام 
دهد و زندگیش به آن وابســته باشد، 
بی انگیزه اســت. باید فرق این دو را 

بدانید.
یک بازیکن ضعیف روحیه کل تیم را 
تضعیف می کند. چشــم افراد تیم به 
شما اســت تا از آن ها حمایت کنید و 
افراد شایسته دیگری را کنارشان قرار 
دهید. این یکی از اصلی ترین وظایف 

مدیر است.

   تمرین های عملی
۱. به کارمندان خود نــگاه کنید. آیا 
کســی هســت که عملکرد ضعیفی 
داشــته باشــد؟ دلیل آن بی کفایتی 

است یا بی انگیزگی؟

۲. آیا همه اعضای تیم به ارزش های 
شرکت پایبند و به موفقیت آن متعهد 
هســتند؟ اگر اینطور نیســت، چه 

راه حلی دارید؟

دلیل اصلی ناکامی کارمندان را بدانید؛   

بی انگیزه یا بی کفایت؟!

یک بازیکن ضعیف 
روحیه کل تیم را 

تضعیف می کند. چشم 
افراد تیم به شما است تا 
از آن ها حمایت کنید و 
افراد شایسته دیگری 
را کنارشان قرار دهید. 
این یکی از اصلی ترین 

وظایف مدیر است.

ناکامی کارمندان در درازمدت دالیل زیادی دارد، اما دو دلیل 
اصلی وجود دارد که هیچ راه حلی ندارند.

دلیل اول بی انگیزه بودن فرد است. شاید فرد فوق العاده ای را 
استخدام کنید، اما در طول زمان یا به خاطر تغییراتی که در 
زندگی اش رخ می دهد، عالقه اش را به کار از دست بدهد. این 
کارمندان فقط وقت می گذرانند و حقوق می گیرند، اما واقعا 

اهمیتی به کار نمی دهند.

 
استارت آپ

با گســترش اینترنت و فضای مجازی در بین افراد 
امروزه دیگر هر تلفن همراه برای خودش یک رسانه 

و هر فرد یک خبرنگار قلمداد می شود.

این موضوع بازار شایعات و انتشار اخبار جعلی را داغ تر از قبل کرده است. عالوه بر 
این، حتی گاهی دیده می شود که منابع خبری رسمی هم خواسته یا ناخواسته بنا 

به دالیل سیاسی و یا منافع اقتصادی اقدام به نشر و گسترش 
اخبار کذا و جعلی می کنند. این اخبار به ویژه در شرایط خاص 
مانند ایام انتخابات و یا هنگام وقــوع بحران بیش از پیش به 

چشم می خورد.
اکثر کارشناســان حوزه ارتباطات آموزش سواد رسانه ای به 
مخاطب را مهمترین اقدام برای مقابله با اخبار جعلی می دانند 
عده ای هم معتقدند که برای مقابله با این پدیده کشورمان به 

مرکز مقابله با اخبار جعلی نیاز دارد.
به تازگی نیز وزیر ارتباطات خش شــایعات در فضای مجازی را 
موضوعی برای ترویج موارد نادرست در سطح جامعه و اخبار دروغ 
دانسته و اعالم کرد: سواد رســانه ای باید بیش از پیش گسترش 

پیدا کند.
به نقل از خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در این باره گفت: 
در پژوهشگاه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای کمک 
به سواد رسانه ای، سامانه ای در حال طراحی است که این سامانه 
بتواند صحت و راستی اخبار را ارزیابی کند و مشخص کند آیا منبع 

این خبر موثق است؟
پیرو این صحبت ها، وزارت ارشاد نیز قرار است طی جلساتی با وزرا و دستگاه های 
مختلف به لزوم برقراری حمایت های مالی به استارت آپ ها و شرکت ها برای رشد 

سواد رسانه ای بپردازد.
بنابر نظر متخصصان سیاست های متفاوتی باید در برخورد با اخبار جعلی و پیرو 
آن گسترش سواد رسانه ای در سطح جامعه انجام گیرد که پیرو این امر، حمایت 

از استارت  آپ ها برای فعالیت موثر آنها در زمینه های خبری می تواند یکی از این 
اقدامات باشد.

مدیر گروه فرهنگ سازی مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال در این باره 
گفته است: متاسفانه در حال حاضر فعالیت استارت آپ ها در زمینه های خبری 
چندان زیاد نیست ولی اگر اعالم حمایت از سوی نهادهای مختلف صورت بگیرد، 
قطعا شاهد رشــد این گونه کســب وکارهای نوپا خواهیم بود. استارت آپ های 
خبری می توانند در برابر فیک نیوز قد علم کنند و ما هم به نوبه خود تا جای ممکن 
حمایت های معنوی و مادی در این زمینه انجام دادیم اما نیازمند این هستیم که 

این حمایت ها بیشتر شود.
بر این اساس و در راســتای حمایت از اســتارت آپ ها در حوزه خبر، حمایت از 
تشکیل اتحادیه و مجامع صنفی از دیگر اقدامات مناسب در این حوزه معرفی شده 
و لزوم داشتن یک اتحادیه مستقل برای خبرگزاری ها و حتی کانال های خبری که 

هویت و شامد دارند گوشزد شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بــه تازگــی وزارت ارتباطــات جلســاتی را در 
راســتای مقابله بــا اخبــار جعلی برگــزار کرده اســت. این در حالیســت که 
برخــی از متخصصان و کارشناســان حوزه وظیفــه ای بیش از ایــن برای این 
وزارتخانــه در نظر گرفتــه و معتقدنــد وزارت ارتباطات باید در ســطح کالن 
 به این موضــوع ورود کنــد و با تدویــن قوانیــن و راهکارهایی با ایــن پدیده

 مقابله کند.
با توجه به اخباری که از وزارت ارتباطاتن و وزارت ارشــاد به گوش می رسد می 
 توان امیدوار بود که شــاهد اقدامات مثبتی در مقابله با اخبار جعلی و شــایعات

 باشیم.
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استخدام فردی که در ابتدا و به 
مدت طوالنی بسیار عالی عمل 

می کند و ناگهان خراب می شود، 
بسیار رایج است. 

سیناپرس
گـــزارش

لزوم مقابله با اخبار جعلی:
استارت آپ ها به کمک سواد رسانه ای می آیند

معاون نفت و گاز ستاد 
انرژی معاونت علمی ریاست 

جمهوری:
راه اندازی صندوق 

انرژی برای حمایت از 
استارت آپ های حوزه 

انرژی

معاون نفت و گاز ستاد انرژی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
اشاره به اینکه صندوق انرژی ذیل 
ستاد توسعه انرژی ایجاد شده است، 
اظهار داشت: با راه اندازی صندوق، 
استارت آپ ها می توانند از خدمات 
 آن در جهــت کمک هــای مالی 
بهره مند شــوند. برنامه »گفتگوی 
علمی« رادیو گفــت وگو با موضوع 
فعالیت معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهــوری در حمایت از 
اســتارت آپ های حــوزه انرژی با 
حضور داوود حبیبــی کیا، معاون 
نفت و گاز ستاد انرژی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری به روی 
آنتن رفت. داوود حبیبی کیا در آغاز 
با بیان اینکه وظیفه معاونت علمی 
ریاست جمهوری حمایت از طرح 
های اصطالحا لبه دانشجویی است، 
گفت: مطالعات لبه دانشــجویی از 
ریسک باالیی برخوردار است و در 
نتیجه سرمایه گذاران خصوصی به 
این حوزه ورود پیدا نمی کنند و در 
نتیجه این گونه طــرح ها تا زمانی 
که به »پروتوتایپ« اولیه برســد و 
طرح آن استارت آپ، یک خروجی 
مشخص داشــته باشــد، از طرف 

معاونت حمایت می شود.
وی اشــاره کرد: قبال بــه صورت 
مســتقیم، در صــورت تائید طرح 
ها توسط کارشناســان ستادهای 
مختلف، اســتارت آپ ها از بودجه 
ای که خود معاونت داشت، استفاده 
می کردند و به این شکل، معاونت از 
این طرح ها حمایــت می کرد تا به 
مرحله ای برسد که اعتماد سرمایه 
گذار را جلب کند. بعــد از اینکه در 
تامین بودجه برخی از استارت آپ 
ها به مشکالتی برخورد کردیم، ساز 
و کاری پیش بینی شد که به عنوان 
ایجاد یکسری صندوق هایی ذیل 
معاونت و بخصوص ستادها بود که 
این صنــدوق ها بتواننــد حمایت 
الزم را از این طرح ها و شرکت های 

استارت آپی انجام دهند.
معاون نفت و گاز ستاد انرژی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
اشاره به اینکه صندوق انرژی ذیل 
ستاد توسعه انرژی ایجاد شد، اظهار 
داشت: با راه اندازی صندوق، اقدامات 
اولیه برای رایزنی با بخش های دولتی 
و خصوصی برای مشارکت در این 
صندوق صورت گرفــت. با رایزنی 
هایی که انجام شد، کارها تا حدود 
زیادی پیش رفته اســت و معاونت 
علمی منتظر پاسخ این نهادها است 
تا استارت آپ ها بتوانند از خدمات 

این صندوق بهره مند شوند.
وی درباره دیگــر اقدامات معاونت 
علمی در حمایت از استارت آپ های 
حوزه انرژی اظهار داشــت: برنامه 
ایجاد شتاب دهنده تخصصی را در 
دســتور کار قرار دادیم که از جمله 
شتاب دهنده تخصصی بهینه سازی 
مصرف است که رایزنی های الزم با 
یکی از شتاب دهنده های خصوصی 
انجام شده اســت. ایجاد فضا برای 
استقرار شتاب دهنده و استارت آپ 
هایی که تحت حمایت شتاب دهنده 
قرار می گیرد، در حال تکمیل است 
و در مرحله عقد قرار داد هستیم تا با 
 این اقدامات حمایت از استارت آپ ها

 توسط شتاب دهنده بهینه سازی 
انرژی صورت گیرد.
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