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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

در سمینار بین المللى امید به آینده مطرح شد:   

لیدر بازار وارث کسب و کار نیست؛ صاحب ایده هاى نوین است

بدون شکر نمى توان 
زندگى کرد؟!

هرساله میزان زیادى محصوالت 
غذایــى در فصل برداشــت در 
مکان هایى که شرایط انبار دارى 
را دارند در ســطح کشور ذخیره 
مى شــود . موادى مثل گوشت، 
تخم مرغ، میوه و سایر اقالم و در 
مواقع مورد نیاز مانند عید و یا ماه 
مبارك رمضان براى مصرف عموم 
به بازار داده مى شود. آیا این کار 
احتکار نام دارد؟ تفاوت محتکر 
با فردى که انبــار دارى مى کند 
چیست؟ چرا در سال گذشته تا 
کنون جریان احتکار در کشــور 
بیشتر به چشم مى خورد ؟ و راه 
مقابله با این پدیده شوم اقتصادى 

چیست؟
در سال گذشته به کرات مشاهده 
شد اجناس خاصى چون، لوازم 
بهداشتى، گوشت ، برنج  و حتى 
ماکارونى  براى مدتــى در بازار 
کمیاب شد و به همین دلیل در 
حاشــیه بازار براى این اجناس 
بازار سیاه ایجاد شد. در این بین 
انبارهایى کشف شد که مملو از 
این اجناس بود و مشخص شد این 
انبار ها عامل اصلى گران شــدن  

اجناس در بازار بوده اند. ...

مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزى 
شهردارى اصفهان خبر داد:

مشاوره رایگان 
کارشناسان و متخصصان 

شهردارى اصفهان به 
استارت آپ ها

مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزى شــهردارى 
اصفهان گفت: تشکیل باشگاه «یاران خالقیت» 
شــهردارى اصفهان مســیر اجراى ایده هاى 
شــهروندان را با ارائه مشــاوره رایگان از سوى 
کارشناسان و مدیران شهرى به استارت آپ ها 

و ایده پردازان تسهیل مى کند.
 سعید ابراهیمى با اشاره به تشکیل باشگاه «یاران 
خالقیت» شــهردارى اصفهان بــه منظور راه 

اندازى تیم هاى مشاوره براى طرح ها و...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه
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    معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان:  باید بر روى توسعه آموزش مهارتى کار بیشترى انجام شود تا کارآفرینى از دل این مهارت ها شکل گیرد

بازار طال و سکه  98/2/28 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,750,0004,850,000قدیم

سکه طرح 
4,880,0005,035,000جدید

2,650,0002,820,000نیم سکه

1,700,0001,830,000ربع سکه

1,000,0001,000,000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18440,923454,313 عیار

یک گرم طالى 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالى 
24541,760541,760 عیار
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مرسل صالحى در نشستى 
خبــرى کــه بــا موضوع 
اســتفاده از انــرژى هاى 
تجدیدپذیر و سامانه هاى 
خورشــیدى در شــرکت 
توزیــع برق شهرســتان 
اصفهــان برگزار شــد، با 
اشاره به نامگذارى یکم خردادماه به نام 
«روز بهره ورى و بهینه سازى مصرف»، 
اظهار کرد: باید استفاده مطلوب و موثر 
از انرژى، منابع و ســرمایه هاى جامعه 
داشته باشیم زیرا موفقیت در این زمینه 
نیازمند تــالش و همکارى همه اعضاى 

جامعه است.
وى  عنوان کرد: بیشــترین مصرف برق  
در لحظه و همزمان در بیســتم تیر ماه 
97 به میزان 57 هزار و 97 مگاوات در 
کل کشور بود بنابراین الزم است مباحث 
مدیریت تامین و مدیریت تقاضا مطرح 
شود تا بتوانیم خاموشــى ها را کاهش 

دهیم.
مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان افزود: 
در اصفهان پیک مصرف سال 1397 به 
میزان یکهــزار و 180 مگاوات در تاریخ 
سوم مردادماه ســاعت یک بعد از ظهر 
اتفاق افتاد،  که با خاموشى ها و مدیریت 
مصرف 116 مگاواتى، توانســتیم این 

پیک مصرف را مدیریت کنیم. 
صالحى اضافه کرد: ســال گذشــته در 
تعرفه هــاى مختلــف پاداش هاى قابل 
توجهى پس از عقد تفاهم نامه با شرکت 
توزیع برق  به مشترکان تعلق گرفت که 

مجموع آن 45 میلیارد ریال بوده است.
وى با اشاره به طرح هاى پاسخگویى بار 
مصرف که در سال گذشــته اجرا شد، 
گفت: برنامه ذخیره عملیاتى براى تمام 
مشــترکان با قدرت قراردادى بیش از 
250 کیلو وات، جابــه جایى تعطیالت 
هفتگى از روز جمعه به یکى از روزهاى 
کارى هفته براى مشــترکان صنعتى، 
کاهش بار برنامه ریزى شده مشترکان 
عمومــى، انجام تعمیــرات و تعطیالت 

سالیانه، استفاده از مولدهاى خود تامین 
و کاهش بار برنامه ریزى شده مشترکان 
کشــاورزى از جمله طرح هاى مدیریت 
بار در سال 1397 بود که نقش مهمى در 

مدیریت مصرف داشت.
مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان با بیان 
اینکه امســال، افزایش  هشت درصدى 
پیک کشــور به میزان 61 هزار و 393 
مگاوات پیش بینى شده اســت، افزود:  
53 هزار و 425 مــگاوات این میزان را 
نیروگاه هــا تولید،مى کنند و چهار هزار 
مگاوات نیز توسط نیروگاه هاى برق آبى 

تامین مى شود.
صالحى اضافه کرد: حــدود چهار هزار 
مگاوات - ســاعت کمبود بــرق در کل 
کشــور داریم، کــه فقــط در صورت 
مدیریت مصرف مى توانیم از خاموشى ها 

جلوگیرى کنیم.
وى با بیــان اینکه فقــط 30 درصد از 
نیروگاه هاى کشــور در ایــام غیر پیک 
مشــغول کار اســت، گفت: حدود 80 
میلیارد دالر، سرمایه خفته وجود دارد 
که در این ساعات از مدار خارج مى شود، 
بنابراین نیــازى به توســعه نیروگاه ها 
نداریم زیرا افزایش این ظرفیت توجیه 

اقتصادى ندارد.
مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان اظهار 
کــرد: در حالــت عادى پیــک مصرف 
اصفهــان 800 مگاوات اســت و  از 20 

خردادماه تا 15 شهریورماه این میزان به 
یکهزار و 200 مگاوات مى رسد.

صالحى افزود: برنامــه جامعى از وزارت 
نیرو ارائه شــده کــه راهکارهایى براى 
عبور از پیک تابستان 98 در آن مشخص 
و تراز تولید و مصــرف را براى هر یک از 
شهرستان هاى کشــور مشخص کرده 
اســت که بر اســاس این طرح استان 
اصفهــان بایــد، 190 مــگاوات از کل 
افزایش پیک بار کشور را مدیریت کند. 

وى اضافه کرد: اگر بخواهیم خاموشــى 
در سال 98 به صفر برسد، بخش صنعت 
60 مگاوات، کشــاورزى 9 مــگاوات، 
تجارى  10 مــگاوات و مولدهاى خود 
تامین( واحدهاى صنعتــى که توانایى 
تولید بــرق دارند و میــزان نیاز خود را 
تامین مى کنند)  18 مگاوات برق را باید 

مدیریت کنند.
مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان گفت: 
با اصالح تعرفه، باید مشــترکان شــهر 
اصفهان 34 مــگاوات، در مصرف خود 
صرفه جویى کنند، بر اســاس دســتور 
العمــل هیئت وزیران؛ اگر مشــترکان 
بیش از الگوى مصرف که 200 کیلو وات 
ســاعت در ماه هاى عادى و در ماه هاى 
پیک 300 کیلو وات ســاعت اســت، 
مصرف داشته باشند 23 درصد افزایش 
هزینه خواهند داشت، اما اگر مشترکان 
کاهش مصرف داشته باشــند، پاداش

 مى گیرند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 
فقط با مدیریت مصرف مى توان از خاموشى در تابستان جلوگیرى کرد

حدود چهار هزار 
مگاوات - ساعت 
کمبود برق در کل 

کشور داریم، که فقط 
در صورت مدیریت 

مصرف مى توانیم 
از خاموشى ها 

جلوگیرى کنیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه فقط با مدیریت مصرف مى توانیم از خاموشى ها جلوگیرى 
کنیم، گفت: درسال 98 براى کل کشور چهار هزار مگاوات- ساعت کمبود برق پیش بینى شده  است. مشارکت هموطنان در صرفه جویى 

در ساعات اوج مصرف تابستان، راهکار برون رفت از مشکالت تامین برق است.

ایمنا
گـــزارش
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(نوبت دوم)

ارزهاى صادراتى به 
جیب چه کسانى 

رفت؟!
جدا از اختالف 35 درصدى آمار ارائه شده در 
بازگشت ارز صادراتى به کشور، هویت فراریان 

ارزى مشــخص نیســت و وزارت اقتصاد به عنوان 
اصلى ترین نهاد تنظیم گر سیاســت هاى اقتصادى باید 

پاسخگوى این ســوال باشــد که چرا با این همه ابزارهاى 
گمرکى، مالیاتى و مقرراتى که در اختیار دارد، نتوانسته مانع فرار...



بدون شکر نمى توان 
زندگى کرد؟!

ادامه از صفحه یک:
...  اما انبارداران و صاحبان آن ادعا 
داشــتند، انبار دارى و نگهدارى 
اجناس شغل آنهاست و تا کنون 
خالف نبوده اســت. آنها مدعى 
هستند دولت هم ساالنه میزان 
زیادى گندم در سیلوها نگه دارى 
مى کند، پس این کار جرم نیست!  
برخى محصوالت مانند میوه جات 
فصلى هستند و قیمت آنها پس از 
گذشــت فصل برداشت افزایش 
مى یابد، اما علت نوسانات قیمت 
برخــى از محصــوالت صنعتى، 
هنگامى کــه هزینــه و میزان 
واردات و تولیــدات داخلى آنها 
تغییر چندانى نکرده است، روشن 
به نظر نمى رسد. براى تحلیل این 
پدیده ها و تبیین اینکه کدامیک 
از آنها مصداق احتکار هستند و 
کدامیک را مى توان جزو خدمات 
مفید و مشــروع انبــاردارى به 
حساب آورد ضرورى است ابتدا 

تعریفى از احتکار ارائه گردد.
احتکار به متوقف ساختن جریان 
توزیع کاال در بیــن مردم گفته 
مى شود. باید توجه داشت تفاوت 
احتکار و انبار دارى در این است 
که احتکار باعث ایجاد بازار سیاه 
مى شــود و اال در موقع فراوانى 
محصول، انبار کردن آن به قصد 
دیرتر خراب شــدن و بــه مرور 
با همان قیمت به دســت مردم 
رســاندن نه تنها حرام نیســت 
بلکه به تنظیم بــازار نیز کمک 
شایانى مى کند و در طول تاریخ 
از این ابزار استفاده مى شده است. 
پیامبر اکرم(ص) نیز در سخنى به 
خوبى تفاوت ایــن دوکار را بیان 
نموده انــد: «آن که به بــازار ما 
چیزى وارد مى کنند، مانند کسى 
است که در راه خدا جهاد مى کند 
و آنکه در بازار احتکار مى نماید، 
مانند کسى اســت که در کتاب 
خدا کافر به شــمار مى آید. وارد 
کننده روزى مى خورد و محتکر 

لعنت مى برد.»
در سالى که گذشــت انبار هاى 
بسیارى از برنج و شکر و روغن و 
گوشت و ... کشف شد اما متاسفانه 
کشــف این انبار ها هم نتوانست 
قیمت هاى ســر به فلک کشیده 
این محصوالت را التیام بخشــد. 
نیروى انتظامى و دستگاه هایى 
نظیر ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و سازمان تعزیرات حکومتى  
تعدادى از  انبارهاى احتکار کاال 
را در شرایط ســخت اقتصادى 
کشف و منهدم کردند. بعد از آن  
فروشگاه هاى زنجیره اى مقصد 
توزیــع کاالهاى احتکار شــده 
بود اما به دالیلــى چون طوالنى 
بودن اثبــات احتکار بــودن ان 
کاالها توزیع ان در بازار به تعویق

 افتاد.
همین تعویــق کافى بود تا مردم 
گمان کنند کاالى مذکور کمیاب 
شده است و طبق سنت دیرینه و 
دور اندیشــى هاى بى جهت به 
فروشــگاه ها هجوم بیاورند. بعد 
از محتکران ، مردم هــم بر این 
گرانــى هــا دامــن زدنــد و 
قیمــت هــا افزایش بیشــترى

 یافت.
شاید بشــود قبول کرد مردم از 
اینکه بدون نان و گوشت و روغن 
سر کنند نگران بودند و در صف 
ایستادنشــان براى ایــن اقالم 
مورد پذیرش باشد. اما مردم در 
این مدت بــراى اقالمى در صف 
ایستادند که نبودنش، تا ده سال 
هم هیچ مشکلى در زندگى ایجاد 
نمى کند. آیا بدون شکر نمى توان 

زندگى کرد؟!

اقتصاد استان
02
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شهر زیرزمینى نوش آباد پلمب شد
ایمنا: مدیر کل اداره میراث فرهنگى اســتان اصفهان در خصوص پلمب شدن شهر زیرزمینى نوش 

آباد توضیح داد.
 دیروز در فضاى مجازى خبرى مبنى بر پلمب شدن شهر زیرزمینى نوش آباد به دلیل روزه خوارى 
همرسانى شد. فریدون اهللا یارى، مدیر کل اداره میراث فرهنگى استان اصفهان در این خصوص اظهار 

کرد: پلمب شهر زیر زمینى به دلیل روزه خوارى صحت ندارد و مواردى چون رعایت نکردن نرخ مصوب 
بلیت  براى گردشــگران و اتمام تفاهم نامه شهردارى این شــهر با اداره کل میراث فرهنگى علت اصلى 

ابالغیه دادستان بوده است.
وى ادامه داد: در متن ابالغیه دادستان تنها موارد مربوط به نرخ بلیت ورودى شهر زیر زمینى نوش آباد و تعیین تکلیف 

تفاهم نامه میان شهردارى و میراث فرهنگى مطرح شده است؛ البته شکایت هاى مردمى مبنى بر رعایت نکردن شئونات اسالمى نیز 
ذکر شده است اما روزه خوارى موردى نبوده که به دلیل آن این مجموعه تاریخى پلمب شده باشد.

اهللا یارى خاطرنشان کرد: در خصوص ادامه کار شهر زیر زمینى نوش آباد مذاکراتى با فرماندارى آران و بیدگل انجام شده که مجموعه 
تا زمان پیگیرى مراحل قانونى به فعالیت خود ادامه دهد.

تعیین تکلیف 900 دکل مخابراتى بدون مجوز
معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان گفت: از 1300 دکلى که بر روى بام منازل شهر نصب شده 900 

مورد فاقد مجوز است که مالکان آنها یکسال فرصت دارند جهت تعیین تکلیف به شهردارى مراجعه کنند.
حسین امیرى  اظهارکرد: شکایات متعدد شهروندان از وجود دکل هاى مخابراتى بر روى بام منازل در شهر 
منجر به ارجاع پرونده آنها به کمیسیون ماده صد شهردارى خواهد شد. وى افزود: درصورت نگرفتن مجوز 

از شهردارى نتیجه اکثر شکایات شهروندان از وجود دکل هاى مخابراتى منجر به تخریب دکل ها مى شود که 
به دلیل وضعیت ارزى و مشکالت اقتصادى این امر ضررهاى زیادى براى شرکت هاى مخابراتى دارد. معاون 

خدمات شهرى شهردار اصفهان با بیان اینکه در خصوص ساماندهى دکل هاى مخابراتى الیحه اى از سوى شهردارى 
به شوراى شهر ارسال شده است، افزود: این الیحه در کمیسیون بهداشت مورد بررسى قرار گرفت و به تایید کمیسیون تلفیق 

رسید و امروز در جلسه شوراى شهر مطرح خواهد شد. وى خاطرنشان کرد: اجراى این طرح مزایاى زیادى دارد که یکى از آنها تجمیع 
دکل هاى مخابراتى است تا به جاى سه دکل یک دکل نصب شود. امیرى تصریح کرد: لزوم صدور مجوز براى نصب دکل از سال 88 در دستور کار 
قرار گرفته است در حالى که اپراتورها و سازمان هاى مربوطه مخابراتى تنها 200 دکل را بدون مجوز  مى دانند و مى گویند مابقى دکل هاى بدون 

مجوز مربوط به زمان قبل از سال 88 است از این رو یک اختالف بین سازمان هاى مخابراتى و خدمات شهرى شهردارى است.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

تفکیک استان اصفهان توجیه اقتصادى ندارد

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به هزینه هاى ادارى 
و اجرایى طرح تفکیک استان اصفهان، گفت: به واسطه 

فناورى و گرایش به تشــکیل دولت الکترونیک، امروز بسیارى از فواصل 
جغرافیایى در حال کاهش است و تفکیک اســتان بزرگى همچون استان 

اصفهان توجیه اقتصادى ندارد.

کمیل طیبى در خصوص طرح تفکیک اســتان اصفهان و بار هزینه اى آن براى دولت، 
اظهار کرد: معموال طرح هاى تفکیک اســتان ها در تمام دنیا باید براســاس یکسرى 
ضوابط اقتصادى باشــد. مثال باید دید ایجاد یک استان جدید چقدر مزیت نسبى دارد 
و چه منافع اقتصادى حاصل مى شــود؟ و آیا مى توان به اقتصاد همان منطقه از جهت 
ایجاد اشتغال و یا تقویت تولید کمک کرد و با اســتان هاى همجوار صادرات و واردات 

داشت.
وى با اشاره به مزیت هاى نسبى اقتصادى، گفت: باید کاالها و خدماتى که در همان استان 
جدید و محل تفکیک شده به تولید و ارائه مى شود قابلیت صادرات داشته باشد و از سوى 

دیگر این خدمات در استان هاى همجوار کمتر باشد.
این تحلیلگر اقتصادى با تاکید بر اینکه جداسازى و تفکیک استان اصفهان مى تواند بار هزینه 
اى باالیى براى دولت به همراه داشته باشد، تصریح کرد: به واسطه فناورى و گرایش به تشکیل 

دولت الکترونیک، امروز بسیارى از فواصل جغرافیایى در حال کاهش است و تفکیک استان 
بزرگى همچون استان اصفهان توجیه اقتصادى ندارد، چرا که شهرهایى از استان نسبت به 

اصفهان با فاصله زیادى از جنبه رتبه اقتصادى و تاثیرگذارى قرار دارند.
وى با اشاره به هزینه هاى ادارى و اجرایى طرح تفکیک استان اصفهان، اظهار کرد: تغییر تابلوها، 
سربرگ ها، تفکیک و تشکیل ادارات جدید و ... بار هزینه اى باالیى به همراه خواهد داشت، 
بنابراین طرح تفکیک استان اصفهان با توجه به شرایط بودجه اى کشور که باید راهبرد انضباط 

مالى دنبال شود، سنخیت زیادى ندارد.
طیبى ادامه داد: باید دید آیا استان تفکیک شده یکپارچگى عملیات اقتصادى ادارى را مى تواند 
رعایت کند و یا در آینده منجر به ایجاد تنش بین استان ها و مسئوالن و نمایندگان آن مى شود.
وى تاکید کرد: تقسیم یک استان به دو تا چند استان، ظرفیت اقتصادى استان جدید را کمتر 
مى کند و اگر تولید ناخالص هر استانى n تومان باشد باید دید بعد از تفکیک سهم تولید استان 
جدا شده و رقم تولید ناخالص داخلى آن استان چقدر خواهد شد. البته اگر این سهم باال باشد 

منافع اقتصادى باالیى عاید کشور مى شود.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: با توجه به اینکه اســتان اصفهان شاهراه اقتصادى و 

مواصالتى کشور است، تفکیک استان اصفهان منطقى به نظر نمى رسد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به هزینه هاى ادارى 
و اجرایى طرح تفکیک استان اصفهان، گفت: به واسطه 

فناورى و گرایش به تشــکیل دولت الکترونیک، امروز بسیارى از فواصل 
جغرافیایى در حال کاهش است و تفکیک اســتان بزرگى همچون استان 

اصفهان توجیه اقتصادى ندارد.

کمیل طیبى در خصوص طرح تفکیک اســتان اصفهان و بار هزینه اى آن براى دولت، 
اظهار کرد: معموال طرح هاى تفکیک اســتان ها در تمام دنیا باید براســاس یکسرى 
ضوابط اقتصادى باشــد. مثال باید دید ایجاد یک استان جدید چقدر مزیت نسبى دارد 
و چه منافع اقتصادى حاصل مى شــود؟ و آیا مى توان به اقتصاد همان منطقه از جهت 
ایجاد اشتغال و یا تقویت تولید کمک کرد و با اســتان هاى همجوار صادرات و واردات 

داشت.
وى با اشاره به مزیت هاى نسبى اقتصادى، گفت: باید کاالها و خدماتى که در همان استان 
جدید و محل تفکیک شده به تولید و ارائه مى شود قابلیت صادرات داشته باشد و از سوى 

دیگر این خدمات در استان هاى همجوار کمتر باشد.
این تحلیلگر اقتصادى با تاکید بر اینکه جداسازى و تفکیک استان اصفهان مى تواند بار هزینه 
اى باالیى براى دولت به همراه داشته باشد، تصریح کرد: به واسطه فناورى و گرایش به تشکیل 

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به هزینه هاى ادارى 

اصفهان توجیه اقتصادى ندارد.

کمیل طیبى در خصوص طرح تفکیک اســتان اصفهان و بار هزینه اى آن براى دولت، 
اظهار کرد: معموال طرح هاى تفکیک اســتان ها در تمام دنیا باید براســاس یکسرى 
ضوابط اقتصادى باشــد. مثال باید دید ایجاد یک استان جدید چقدر مزیت نسبى دارد 
و چه منافع اقتصادى حاصل مى شــود؟ و آیا مى توان به اقتصاد همان منطقه از جهت 
ایجاد اشتغال و یا تقویت تولید کمک کرد و با اســتان هاى همجوار صادرات و واردات 

داشت.
وى با اشاره به مزیت هاى نسبى اقتصادى، گفت: باید کاالها و خدماتى که در همان استان 
جدید و محل تفکیک شده به تولید و ارائه مى شود قابلیت صادرات داشته باشد و از سوى 

دیگر این خدمات در استان هاى همجوار کمتر باشد.
این تحلیلگر اقتصادى با تاکید بر اینکه جداسازى و تفکیک استان اصفهان مى تواند بار هزینه 

ایسنا
خـــبــــر

 اگر چه تحریم ها در حال 
حاضر بسیار ناعادالنه 
وجود دارد اما در این 

میان مى توان به صادرات 
اندیشید و حتى المقدور 
با شناسایى بازار این کار 

را انجام داد.

در سمینار بین المللى امید به آینده مطرح شد:   

لیدر بازار وارث کسب و کار نیست؛ صاحب ایده هاى نوین است

راهکارهاى موفقیــت در کار و زندگــى و فرصت هاى 
تحصیلى در داخل و خارج از کشــور ایــن بار در قالب 
همایشى با عنوان امید توســط هولدینگ پارس پندار 
نهاد برگزار شد، همایشــى که براى اولین بار با حضور 
کارشناسان برتر توسعه کســب و کار از کشور کانادا، 
رییس دانشــگاه اى تى دى کانادا و مشاورین حقوقى 
برجسته ایرانى - کانادایى، در سالن همایش هاى اصفهان 
سیتى سنتر برگزار گردید و فرصت هاى کسب و کار مورد 
شناسایى قرار گرفت فرصت هایى که باعث شد تا شرکت 
کنندگان از مسائلى چون کارافرینى در کشور با رویکرد 

بین المللى مطلع شوند.

یلدا توکلى
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان:  باید بر روى توسعه آموزش مهارتى کار بیشترى انجام شود تا کارآفرینى از دل این مهارت ها شکل گیرد

مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزى شهردارى اصفهان خبر داد:

مشاوره رایگان کارشناسان و 
متخصصان شهردارى اصفهان به 

استارت آپ ها
مدیــر مرکز مطالعــات و برنامه ریزى 
شهردارى اصفهان گفت: تشکیل باشگاه 
«یاران خالقیت» شــهردارى اصفهان 
مسیر اجراى ایده هاى شهروندان را با ارائه مشاوره رایگان 
از سوى کارشناسان و مدیران شهرى به استارت آپ ها و ایده 

پردازان تسهیل مى کند.

 ســعید ابراهیمى با اشاره به تشــکیل باشــگاه «یاران خالقیت» 
شــهردارى اصفهان به منظور راه اندازى تیم هاى مشــاوره براى 
طرح ها و ایده هاى شهروندان و شرکت هاى استارت آپى، اظهار کرد: 
این باشگاه قرار نیســت محلى براى جمع آورى ایده ها و طرح هاى 
شهروندان و شرکت ها باشد و نقش و جایگاه مشورتى و تسهیل گرى 

براى ایده هاى شهرى دارد.
وى با بیان اینکه پیش از راه اندازى این باشگاه برخى ایده پردازان و 
استارت آپ هاى شهر براى اجراى ایده خود به دلیل عدم شناخت از 
سیستم ادارى و حقوقى شهردارى، دچار ناامیدى مى شدند، گفت: 
با تشکیل باشگاه «یاران خالقیت» کارشناسان و مدیران شهردارى 
در حوزه هاى تخصصى مانند اقتصادى، مالى، شهرسازى، ترافیک، 
حقوقى و .... در قالب تیم هاى مشــاوره اى به یارى ایده پردازان و 
استارت آپ هایى که ایده یا طرحى در حوزه شهرى دارند، خواهند 

آمد.
مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزى شهردارى اصفهان افزود: از این 
بعد مراجعان مدیریت خالقیت و فناورى نوین شهردارى اصفهان از 
مشاوره کارشناسان شهردارى هم استفاده مى کنند تا بعد از تکمیل 
طرح و تســهیل فرآیند اجرا، ایده یا طرح براى اجرا به بخش هاى 

مربوطه ارجاع شود.
وى با بیان اینکه تا پیش از این هم مکاتباتى براى دریافت مشاوره 
از سوى کارشناســان شــهردارى انجام مى گرفت اما این مسیر به 
لحاظ زمانى و فرآینــدى کارى را طوالنى مى کرد، تصریح کرد: در 
مدل جدید که برگرفته از مدل «باشــگاه مشاوران» اتاق بازرگانى 
اصفهان اســت، به صورت رایگان بــه ایده پردازان مشــاوره ارائه 

خواهد شد.
ابراهیمى در مورد نحوه مشارکت کارشناسان و مدیران شهردارى در 
باشگاه «یاران خالقیت» نیز اظهار کرد: مشارکت پرسنل شهردارى 
در تیم هاى مشورتى و عضویت در باشگاه به صورت داوطلبانه است و 
در صورتیکه برخى حوزه ها از مسیر داوطلبانه در این طرح مشارکت 
نکنند، مانند روال قبل از طریق مکاتبه نظرات کارشناســانه آنها را 

دریافت خواهیم کرد.
وى با اشاره به اینکه با گذشت مدت زمانى کوتاه از فراخوان اجراى 
این طرح، 50 نفر از کارشناسان شهردارى فرم عضویت در باشگاه را 
تکمیل کرده اند، گفت: این کار با مشارکت مرکز پژوهش هاى شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان، مدیریت پژوهش، خالقیت و فناورى هاى 
نوین و اداره کل سرمایه انسانى شــهردارى اصفهان اجرایى شده 

است.
مدیر مرکــز مطالعات و برنامــه ریزى شــهردارى اصفهان افزود: 
این کار ذیل ستاد توسعه کارآفرینى شــهردارى اصفهان پیگیرى 
مى شود که با برگزارى جلسات این ستاد بعد از ماه مبارك رمضان، 
ساختار باشــگاه «یاران خالقیت» نیز رســمیت بیشترى خواهد

 یافت.
وى با اشــاره به اینکه عمده چالــش ما در اجرایى کــردن ایده ها 
و طرح هــاى خالقانه اى که از ســوى شــهروندان و اســتارت آپ 
ها خــالء اطالعــات حقوقــى و مالــى ایده پــردازان نســبت 
به سیســتم شــهردارى بوده اســت، اظهار کرد: این کار عالوه بر 
تســهیل روند کار باعث دلگرمى اســتارت آپ ها و شــهروندانى 
که ایده اى بــراى اجرا در سیســتم شــهردارى دارنــد، خواهد

 شد.

گــزارش

   امــروز نیازمنــد 
کارآفرینى در کشور 

هستیم
دکتر ســید حسن قاضى 
عســگر معاون هماهنگى 
امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان در این همایش با 
تاکید بر اینکه امروز نیازمند کارآفرینى 
در کشور هســتیم اذعان داشت: باید بر 
روى توسعه آموزش مهارتى کار بیشترى 
انجام شود تا کارآفرینى از دل این مهارت ها 
شکل گیرد، در حقیقت باید نظام مهارتى 
را توسعه داد و به آموزش در محیط کار با 
برگزارى کارگاه ها توجه بیشتر کرد. وى 
ادامه داد: اگر مشــترى مدارى و مشترى 
محورى را مد نظر داشته و بر اساس نیاز 
بازار تحصیل و بتوانیــم محصول عرضه 
کنیم مطمئناً موفق تر خواهیم بود. قاضى 
عسگر افزود: امید است نتیجه برگزارى 
چنین همایش هایى آگاهــى جوانان در 
مهارت هاى آموزشى و برنامه ریزى در این 

راستا افزایش یابد.

   رهبر بازار وارث اصلى نیست
دکتر میثم شکرى ساز رییس هولدینگ 
پارس پندار که به عنــوان کار آفرین برتر 
کشورى شناخته شده اســت و میزبانى 
این همایــش را نیز بر عهده داشــت در 
سخنانش با تاکید بر اینکه شعار اصلى این 
سمینار نشاط و امید به آینده است اذعان 

داشت: همه جوانان با هدف و برنامه ریزى 
مى توانند به قله هاى موفقیت دست پیدا 
کنند فقط کافى است تا از فرصت ها براى 
رســیدن به اهداف خود استفاده درست 
داشته باشند. وى اشاره اى به راهکارهاى 
موفقیت در کســب و کار کرد و تصریح 
نمود: باید براى موفقیت به خلق اشکال 
جدید براى انجام یک کار اندیشــید و از 
طرفى بهینه کردن کارى که در دســت 
داریم را فراموش نکنیــم. باید یاد گرفت 
که چگونه در فرآیند اطرافمان هزینه ها 
را کاهش داد. وى خالقیت را در موفقیت 
کسب و کار بســیار مهم دانست و گفت: 
فراموش نکنید که خالقیت و ایده همیشه 
به ســراغ ذهن هاى آماده مى رود و بریا 
آماده کردن ذهن باید کار آموزى و حضور 
در گروه هاى حرفه اى و داشتن دوستان 
حرفه اى را فراموش نکرد. شــکرى ساز 
این را نیز متذکر شد که باید در شناسایى 
فرصت هاى کار آفرینى دقت زیادى داشت 
گاهى گوشه بازارها مى توانند از خود بازار 
براى ما سود ده تر باشند، باید به تقاضاهاى 
بازار توجه کرد و از صنایع حمایت کننده 
غافل نشد البته در کنار این موارد شناخت 
تغییرات محیطى را نیــز جدى گرفت و 

فرصت هاى مبتنى بر تقاضــا و عرضه را 
دریافت. وى به این نکته نیز اشــاره ویژه 
کرد که اگر مى خواهید در بازار محصول 
خوب شــما را بخرند باید موانع بر سر راه 
پذیــرش محصولتــان را در ذهن مردم 
شناسایى کنید. دکتر شکرى ساز به دالئل 
اصلى ناموفق بودن راه اندازى کسب و کار 
نیز اشاره کرد و گفت: مالحظات و ترس 
مالى، تعهدات زمانى، عدم انطباق ایده با 
انتظارات، مالحظات خانوادگى و نداشتن 
تجریه از مهمترین دالئل اســت. وى در 
پایان این نکته را نیز یاد آور شد که همیشه 
رهبر بازار وارث اصلى کسب و کار نیست 
بلکه افرادى که در این میان ایده هاى خوب 

را کپى مى کنند موفق تر هستند.

   مى توان به صادرات اندیشید
در ادامــه دکتر دانیــال الریجانى وکیل 
دادگسترى صحبت خود را، در خصوص 
کارآفرینى و نوع ارائه خدمات به مشتریان 
در سراســر جهان آغاز نمودند. ایشان در 
ادامه به کسب درآمد از راه دور در کشور 
ایران و راه حل هاى مناسب در این خصوص 
اشاره کرد و یاد آور شد: اگر چه تحریم ها در 
حال حاضر بسیار ناعادالنه وجود دارد اما 

در این میان مى توان به صادرات اندیشید 
و حتى المقدور با شناسایى بازار این کار 
را انجام داد و راهى یافــت تا بتوان از این 

مشکالت به خوبى عبور کرد.

   انتقال سیستم آموزشى مربوط به 
کشور کانادا به ایران

مهندس ســهیل گرجى مدیریت کالج 
ITD در کشور کانادا نیز در این همایش 
پــس از معرفى کالج خــود در خصوص 
آموزش با تکنولوژى هاى به روز ســخن 
 ITD گفت و اذعان داشت: همکارى کالج
کانادا و هولدینگ پــارس پندار نهاد آغاز 
شده و تمامى سیستم آموزشى مربوط به 
کشور کانادا از این طریق به ایران و ایرانیان 

انتقال خواهد یافت.
ماهان تیمورى طراح و مبتکر هوش برتر 
نیز در خصوص راه هاى کســب درآمد و 
پیشــرفت هاى هوش مالى به سرانجام 
رسید. در پایان همایش امید، از چند نفر 
افرادى که در عرصــه بین الملل فعالیت 
داشــته و براى کشــور عزیزمان افتخار 
آفرینى کرده بودنــد تجلیل به عمل آمد 
و به رســم یادبود تندیس امید به ایشان 

اهدا گردید.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

وى حجم آب پشت سد زاینده رود تا امروز را 690 میلیون متر مکعب 
اعالم کرد و افزود: کل ظرفیت این ســد یک هزار و 400 میلیون 

مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان اصفهان با بیان اینکه ورودى 
به سد زاینده رود از اول مهر سال گذشته تا کنون یک هزار و 170 

میلیون متر مکعب آب بوده است، ادامه داد: برنامه اى که براى سد 
تنظیم شده با فرض آورد یک هزار و 300 میلیون متر مکعب خواهد 
بود. وى با بیان اینکه خروجى سد از اول سال آبى 640 میلیون متر 
مکعب بوده اســت، ادامه داد: مقدار این آب در سال گذشته 290 

میلیون متر مکعب بوده است.

میرمحمد صادقى اضافه کرد: در حال حاضر ورودى سد 140 متر 
مکعب در ثانیه و خروجى 100 متر مکعب در ثانیه است.

وى ادامه داد: در ابتداى سال آبى جارى پیش بینى هاى هواشناسى 
و نبود افق روشن در بارش ها باعث شد به کشاورزان آب ندهیم و از 

بهمن ماه آب به کشاورزان داده شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان اصفهان : 
 آب تا پایان خرداد در زاینده رود مى ماند

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت تونل بهشت آباد گفت: این طرح وضعیت خوبى ندارد و چون 
استان هاى یزد و کرمان به سمت ساختگاه هاى دیگرى رفتند وضعیت سد بالتکلیف است. مسعود میرمحمد صادقى با حضور در هفتاد و 
هفتمین جلسه علنى شوراى شهر اصفهان با بیان اینکه در سال جارى بارش ها در چلگرد دو هزار و 137 میلى متر بوده است، اظهار کرد: این 

بارش ها در مدت مشابه سال گذشته 743 میلیمتر بوده است و آمار بارش ها در بلند مدت در این بخش یک هزار و 401 میلى متر بوده است.

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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Cool destinations to go 
if you need to escape the 
heat in Tehran 

 If you can’t stand the heat in Tehran and want to 
take a break, don’t be disappointed!
Whether you’re in search of an ice-cold 
adventure or simply a sweat-free vacation, 
thankfully, there are plenty of destinations 
dotted around the Iranian capital to escape the 
summer heat. 
It simply means that you don’t have to wait until 
fall or winter to enjoy colder temperatures; 
just skip the heat for many lush gardens and 
atmospheric townships in the surroundings. 
On the northeast side of the metropolis, you can 
find plenty of cool townships and villages such 
as Damavand, Fasham, Oushan, Ahar, Meygoun, 
Cheshmeh A’la and Garmabdareh to name a few. 
Along with the fresh air, fruit gardens and lush 
gardens, there are recreational facilities and 
abundant local restaurants as well. 
To the eastward, Shahandasht waterfall may be 
your next destination. It is situated off the Haraz 
road that connects Tehran to the Caspian Sea 
coast in the north.
The 50-meter cascade is adjacent to Qaleh 
Malek-Bahman, a Sassanid era (224 CE to 651) 
stronghold. 
The list also includes Tangeh Vashi, a popular 
mountainous resort famous for having a cool 
stream where many opt for walking through. 
To commemorate his hunts, Fath Ali Shah Qajar 
(r. 1797 – 1834) ordered a bas-relief carving in 
the midway point of the gorge. Today, the relief is 
very popular among holidaymakers. 
Tangeh Vashi is situated some 15 kilometers 
west of Firouzkouh. It is a heaven for trekking 
and hiking fans as well. 
Apart from the east, you may choose to stay 
in Kan and Sulaqan, which are riverside rural 
districts westward. Another cool spot may be 
colorful valleys across the popular Chalous road 
that embraces hectic rows of restaurants and 
coffee shops. 
The scenic villages of Darband and Darakeh 
stand out when it comes to the north. Moreover, 
they are amongst the most accessible 
destinations in this article.  
Tajrish Sq. is a gateway to the rocky Darband 
where people hike upward trails which are 
teemed with atmospheric teahouses and 
restaurants.
Likewise, Darakeh embraces countless riverside 
restaurants. For people who want to do more it 
is possible to hike towards the Tochal cable car 
and beyond.
The bustling Iranian capital, however, never falls 
short of interesting travel ventures for tourists. 
Visitors have at their disposal tours to UNESCO-
tagged Golestan
Palace, Grand Bazaar, Treasury of National 
Jewels, National Museum of Iran, Glass & 
Ceramic Museum, Masoudieh Palace, Sarkis 
Cathedral, Tehran Museum of
Contemporary Art, Carpet Museum of Iran, to 
mention but a few.

attraction

Soltaniyeh Dome

Iran is a wonderful country 
with a lot of things to see 
and do. Unfortunately it has 
stayed in shadow because 
of certain restrictions in law 
and traditions, but it could 
become a touristic country. 
It has many spectacular 
places like Soltaniyeh Dome.
Situated in the south-
western part of the Cohan 
Dej, Soltanieh Dome is 43km 
from Zanjan and was built in 
1302-12.
The dome of the structure 
is 200 tons and is sitting on 
pillars occupying an area 
of 50 Esq. The octagonal 
building has a 50m tall 
dome which is covered 
with turquoise-blue faience 
and is surrounded by eight 
minarets.
Soltanieh dome has three 
floors. The ground floor has 
eight portions. The first floor 
compiles the halls which 
run throughout this floor. 
The foundation column of 
the dome is located on the 
third floor.
The entrance to the cellar 
is from the southern side. 
Its plan and design consists 
of seven segregated 
sections, and all of them 
are independent from each 
other.  This place is of high 
artistic value, as a beautiful 
engraving stands on a height 
of 360sm and contains a 
verse from the Holy Quran.
You will find engravings 
on the second floor of the 
structure as well. One of 
them is again from the Holy 
Quran and is inscribed in the 
“Kufic” script.

The Carpet 
Museum
Places to see in Tehran, Iran
The Carpet Museum of 
Iran is situated north of the 
Museum of Contemporary 
Art and beside Laleh Park 
of Tehran. It was founded 
in 1976 and exhibits a wide 
variety of carpets dating 
back to the 16th century to 
the present day. They are 
brought from all over Iran.
The exhibition occupies 
over 3.400 sq.m. territory 
and the library contains 
7.000 books.The idea of 
the museum belongs to the 
Queen Farah Diba Pahlavi.
It is a wonderful place to 
see a splendid collection 
of regional patterns and 
styles of Iran. Here you can 
also glance at a few unique 
carpets like the Tree of Life 
with Kings and Notables.

Iran
attractions
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Birjand is the capital of the Iranian province 
of South Khorasan. The city is known for its 
saffron, barberry, jujube, and hand-woven 
carpet exports
The 'Four Trees' district in Birjand city 
is one of the most ancient regions of this 
city and traditional Ramadan rituals still 
can be observed in the city.But this is not 
the case, the old ones have either died or 
left this district, and new residents of this 
region are trying to keep these customs 
alive.Seyyed Mohammad Lamie, who lived 
79 years in Birjand's 'Four Trees' district 
and has now moved to another district of the 
city, tells us about some rituals of the Holy 
month Ramadan in Birjand.Each night, on 
the night of the 27th Ramadan, two women 
watched anonymously, wearing a white 
outfit (chador), covering their faces, and 
carrying a tray on which the mirror, shoulder, 
chestnut and a bowl of water and a bucket 
were brought to the houses of the people.
He continues with saying that how the door 

was slammed by these women: 'These 
people, in their every house, were knocked 
at home several times with their mattress, 
and the landlord noticed their presence 
and welcomes them with flour, candy or 
money, and with every purpose they had, 
looked at the mirror inside the tray, pulled 
the shoulder and watched some of them on 
the eyes.Seyyed Muhammad added: 'One 
of Ramadan's rituals and traditions in this 
district is reading a juz (part) of the Holy 
Qur'an every day.He said: 'The last days of 
Ramadan, every one would give some money 
and by collecting an amount of money, they 
would buy dates and splits of crystalized 
sugar and distribute sweats among the 
people.
Iran is a Muslim country and during the holy 
month of Ramadan, Muslims fast during the 
day, say prayers and then break their fast 
with Iftar, a special evening meal.
Fasting is obligatory for Muslims, with 
the exception of pregnant women, the ill, 
children or those suffering from diabetes.
From sunrise to sunset, Muslims refrain 
from eating any food, drinking liquids and 
smoking.The philosophy of fasting is to make 
the people understand the situation from 
which the poor and the needy are suffering; 
and learn to appreciate God’s blessings in 
their lifetime.
The philosophy encourages the people to 

share food with the poor, inviting people for 
the meal (Iftar) to break their fast at sunset, 
giving donation to charity, and reading part 
of holy Quran during this month in a way to 
complete the entire text of the holy book in 
one month to deserve the divine rewards.
The ancient Iranian people, like their ancient 
civilizations, held special rituals for many 
national and religious occasions, which, 
after the advent of Islam in Iran, many Islamic 
occasions had special celebrations.Ramadan 
is one of the Islamic occasions after Islam 
spread to Iran, and the people of this ancient 
land perform Ramadan rituals in their own 
way.
Many Muslims, including the Shia, perform 
rituals in the holy month of Ramadan with 
special customary specifications, including 
every night gathering at mosques after Iftar 
in the one month-period to listen to sermons 
of the spiritual leaders.
Iranian cuisine is as delicious and captivating 
as ever, considering all the different ethnic 
groups and cultures residing in the country.
The art of cooking is legendary in the culture 
of the Middle East and each part has its own 
recipe and special dishes.
For that reason, the variety of recipes for 
the fasting month is also of a much more 
importance.
Ramadan is also an occasion to observe that 
Iranian legendary hospitality.

Ramadan rituals in Iran's 
Birjand ancient areas

 Ramadan has been associated with 
various rituals in ancient Birjand and 
such rituals are alive in some parts of 
the city and revival of these traditions 
can also create empathy and vitality 
in society.

Top Things to Do in Shiraz
Located at the center of Persian culture since more than 
2000 years, Shiraz has become equivalent to civilization, 
poetry, nightingales and gardens.The people of Shiraz have 
been described by Edward Browne as the most subtle, the 
most ingenious, the most vivacious among the Persians. 
The clay tablets found in Persepolis prove that some of the 
workers who worked there were from Shirazish (modern 
Shiraz) so it clears up that the word Shiraz is an ancient 
Persian name and the city existed some 2500 years ago. 
A city of poets, Shiraz is home to the tombstones of world 
famous Iranian poets such as Hafiz, Saadi and Shourideh 
Shirazi. It also has got many lively and beautiful gardens 
and the people of Shiraz are in love with roses, flowers, 
trees and blossoms. Shiraz is really worth traveling to and 
visiting its many attractions such as marvelous gardens and 
mausoleums and intact nature of the villages nearby.

Why Shiraz?
There are a number of reasons to choose the city of Shiraz 
in your travel to Iran. In Shiraz you can see modern life 
juxtaposed beside ancient life, you may as well visit 
historical and ancient places demonstrating Persian 
civilization and Iranian inlaid wood working handicrafts. 
You might see the serene gardens and architectural edifices 
of the past such as the medieval fortifications and the 
magnificent or exquisitely constructed mosques. In Shiraz 
you can get acquainted with one of the world’s most 
humanitarian poet and other world-renowned poets 
Saadi and Hafiz (loved by the German poet Goethe) and 
you can open the book of poems of Hafiz to tell you your 
fortune. In Shiraz you have the opportunity to go hiking 
and have a green tour in the virgin village of Ghalat in the 
suburbs of Shiraz. Near Shiraz you can take a tour of the 
most monumental masterpiece of ancient architecture 
of the oldest Empires of the whole world and that is the 

Achaemanian Empire. Bye the way, Shiraz is also named the 
Garden city of Iran and the first Persian Garden in the whole 
world had been made near this city in Pasargadae.
The people of Shiraz belong to the friendliest and the most 
helpful kinds of human beings on the planet. All in all, if you 
do not undergo the hardship of tripping to Shiraz during 
your travel to Iran, you would have missed a lot. In Shiraz 
you might visit some splendid Persian gardens which have 
ventilation, ornamented pavilion, vegetation and shades. 
In Shiraz you can taste the local foods such as Kalampolo 
Shirazi, Shirazi Salad, Faloudeh Shirazi and so many other 
local dishes and fruits to give you a memorable taste both in 
your mouth and memory. 
The best time of year for traveling to Shiraz is spring time 
when you can smell the fragrant odor of Bahar Naranj (the 
blossom of orange trees which have very favorable aroma 
when they are open and people of Shiraz use it in their teas 
to give them the most delicious flavor).
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Lloyd's of London insurance 
market has widened its list of 
areas in and around the Persian 
Gulf posing "enhanced risk for 
marine insurers" after attacks 
on ships off the UAE.Lloyd's said 
that the Persian Gulf, part of the 
Gulf of Oman, Oman and the 
United Arab Emirates had been 
added to the list. Saudi Arabia's 
risk areas were meanwhile 
expanded to include its coasts. 
It comes after marine insurers 
in London began Thursday 
an extraordinary meeting to 
discuss the situation in the tense 
situation in the Persian Gulf, 

news outlets reported late Friday.
The meeting was of the Lloyd's 
Market Association (LMA) Joint 
War Committee, which normally 
gathers on a quarterly basis to 
assess security risks to shipping 
around the world, Financial 
Tribune reported."The London 
insurance market’s Joint War 
Committee (JWC) has been 
considering developments in the 
(Persian) Gulf," said Neil Roberts, 
head of marine and aviation at 
the LMA, which represents all 
underwriting businesses on the 
Lloyd's of London insurance 
market.

IGEDC to 
Build 2nd 
Phase of Ilam 
Gas Refinery
The second 
phase of Ilam 
Gas Refinery 
in the western 
province of the 
same name will be 
constructed in the 
near future and 
will production by 
50%, the managing 
director of the 
refinery said.
National Iranian 
Gas Company 
has delegated 
the Iranian Gas 
Engineering and 
D e v e l o p m e n t 
Company with 
the project, Oil 
Ministry News 
website Shana 
reported Shahryar 
Daripour as saying.
The refinery 
currently uses 
6.8 million cubic 
meters of sour gas 
a day as feedstock 
and this volume 
will increase to 
10 mcm when 
the second phase 
comes online, he 
said.
Besides supplying 
refined gas to 
the national grid 
for domestic 
c o n s u m p t i o n , 
the plant also 
produces ethane, 
gas condensate and 
sulfur, according to 
Financial Tribune.
“Last year, the 
refinery supplied 
1.5 billion cubic 
meters of refined 
gas to the national 
grid that was sold 
to households 
and industrial 
sectors in Ilam and 
the neighboring 
p r o v i n c e s , ” 
Daripour was 
quoted as saying.
The refinery 
produced 60,000 
tons of sulfur last 
year, half of which 
was used by local 
industries and 
30,000 tons were 
exported.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Monday,May20, 2019, No.230

ISFAHAN
N E W S 04

Persian Gulf Insurance Rates Rise

Latest data released by the 
Islamic Republic of Iran 
Customs Administration 
show Iran’s exports totaled 
64.18 million tons worth 
$25.55 billion during the 
year, indicating a 6.47% 

decline in tonnage and a 2.24% 
increase in value year-on-year.
Imports stood at 6.96 million tons 
worth $10.83 billion, down 35.42% 
and 28.41% in tonnage and value 
respectively YOY.
Iran recorded $14.72 billion in non-oil 
trade surplus with OIC member states, 
according to Financial Tribune.
Founded in 1969, the Organization of 
Islamic Cooperation is an international 
organization with 57 member states, 
including Iran, with 47 having a Muslim 
majority. Some, especially in West 
Africa, have large Muslim populations, 
but are not necessarily Muslim 
majority countries. 
The organization states that it is the 
collective voice of the Muslim world 
and works to safeguard and protect 
the interests of the Muslim world in 
the spirit of promoting international 
peace and harmony. The collective 
population of OIC member states is 
over 1.9 billion as of 2018.
Syria has been suspended from the 
organization since August 2012. 

Therefore, it was not included in this 
report.
 Main Commodities, Trading Partners
Iran mainly exported liquefied natural 
gas, gas condensates, low-density 
oils, mineral oils, gas, non-alloy semi-
finished iron/steel products and 
bitumen to OIC member states.
In exchange, major commodities 
imported into Iran from OIC countries 
included semi- and wholly-milled rice, 
steam turbine parts, cellphones and 
butter.
In terms of total trade value, the UAE 
topped the list among OIC countries 
with Iran trade standing at 17.57 
million tons worth $12.52 billion, down 
by 30.07% and 25.6% in tonnage and 
value respectively YOY.
Exports to UAE amounted to 13.75 
million tons worth $5.95 billion to 
register a 24.53% and 12.06% decline 
in tonnage and value respectively YOY.
The UAE was Iran’s second biggest 
export destination among the 
countries under review and third in 

the world.
In return, the country exported 3.82 
million tons of commodities worth 
$6.56 billion to Iran, down by 44.68% 
and 34.71% in tonnage and value 
respectively YOY. 
The UAE was the top exporter of goods 
to Iran among the states and second in 
the world after China.
Gas condensates, low-density oils 
and mineral oils were the main 
commodities exported to UAE.
For its part, the UAE mainly exported 
steam turbine parts, cellphones, butter 
and turbojet parts to Iran.
Iraq was Iran’s second biggest trading 
partner among OIC nations during 
the period, as two-way commercial 
exchanges stood at 19.84 million 
tons worth $9.01 billion to register a 
48.25% and 35.75% growth in tonnage 
and value respectively YOY.
Iran exported 19.76 million tons of 
goods worth $8.96 billion to Iraq, up 
by 49.15% and 36.71% in tonnage and 
value respectively YOY. 

Iran’s mineral exports jump 
16 pct
Iran exported 4,348,000 tons of industrial mineral 
products in the first month of this year, which begun 
March 21st.
Value of industrial mineral exports stood at $503 
million during the month, as customs data showed, 
accounting for 20 percent of non-oil exports.
During the period, Iran registered a 16 percent boost 
in its mineral exports to mark solid performance 
despite U.S. pressures.

Royal Mail re-establishes 
postal services to Iran
 Britain's Royal Mail has re-established its postal 
services to Iran after the company suspended its 
parcel delivery to Tehran last month, sources said.
Royal Mail has not officially announced the news, but 
reliable sources familiar with the matter told IRNA 
the company had resumed mail delivery services to 
destinations in Iran last week.
The UK-based company had confirmed suspending 
package delivery to Iran early April under the pretext 
of Washington’s unilateral sanctions against the 
country.
Following the announcement, Iran’s ambassador 
to the United Kingdom Hamid Baeidinejad said that 
the matter had been followed up with related British 
authorities, adding that a letter of protest had been 
sent to the UK’s Foreign Office.
Baeidinejad said the company had changed its 
decision to reject parcels to Iran after Tehran 
threatened to sue the company, and that it would 
soon re-start mail delivery to Iran.

Raw Vegetable Oil Imports 
to Continue Despite 
Sanctions
Despite sanctions and limitations on international 
money transfer, Iran will import 1.1 million tons of 
raw vegetable oil, including those from soybean, 
sunflowers, palm and sesame, in the fiscal 2019-
20, just as it did last year, the secretary of Iranian 
Vegetable Oil Industry Association said.
“Last year, the country imported sunflower oil from 
Russia, Ukraine and Argentina, soybean oil from 
Argentina, Brazil, Russia, Ukraine and South America, 
and palm oil from Malaysia and Indonesia. Sesame oil 
is not categorized within 25 categories of essential 
goods to import, for which the government allocates 
subsidized foreign currency, so importers have to 
provide their needed foreign currency from export 
earnings of non-oil products traded on Nima [the 
so-called secondary FX market},” Amir-Houshang 
Birashk added.
As more than 85% of the raw materials needed by 
Iran's vegetable oil industry are supplied through 
imports, the official said the Central Bank of Iran’s 
timely allocation of foreign currency for imports is of 
vital importance, Financial Tribune reported.

Iran traded 71.15 million tons of non-oil 
commodities worth 36.38$ billion with the 
Organization of Islamic Cooperation’s member 
states in the last Iranian year (ended March 2019 ,20) 
to register a %10.4 and %9.32 decline in tonnage and 
value respectively compared to the year before.

Iran's Non-Oil Trade With OIC 
Members at 36$ Billion
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In exchange, major 
commodities 
imported into Iran 
from OIC countries 
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and wholly-milled 
rice, steam turbine 
parts, cellphones 
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Tehran Metro Network 
Expands
The eastern flank of Tehran Metro’s Line 7 will become 
operational in the current Iranian year (started March 
21), CEO of Tehran Metro Group says.
Ali Emam added that 10 stations along the eastern side 
of the line, namely Mohammadieh, Molavi, Qiam Square, 
17 Shahrivar, Mokhber, Mahallati, Ahang, Golha, Basij 
and Takhti, will become operational before the end of the 
current Iranian year, Fars News Agency reported.
"These 10 stations extend to about 8 kilometers of Line 7 
on the far eastern side of the capital," he added.

The 27-km line, which connects the northwest to 
southeastern regions, is to have 25 stations, according 
to Financial Tribune.
The construction of Line 7 tunnel has been completed. 
Emam noted that the stations will open as soon as the 
signaling equipment, escalators, air conditioning and 
fire extinguishing systems are installed. 
Last month, the first three stations of the line were 
launched. With a 15-minute headway between trains, 
commuters can now take the subway from Helal Ahmar 
Station in downtown Tehran to Tarbiat Modares Station 
near Chamran and Jalal Al-e-Ahmad expressway 
junction, to Sanat Square in northwest Tehran.

The construction of Line 7 
has been an unending saga 
since its partial opening 
in June 2017. 
The premature launch 
by former mayor, 
Mohammad Baqer 
Qalibaf, amid the 2017 
presidential campaign was 
strongly criticized by public 
transport experts and urban 
planners because it disregarded 
safety rules and protocols.

Wastewater Company, 
Tehran Refinery to 
Help Meet Industrial 
Water Demand
 An estimated one million cubic meters 
of wastewater was transferred from the 
South Tehran Wastewater Treatment 
Complex to Tehran Oil Refinery in the last 
eight months, deputy operations manager 
at Tehran Water and Wastewater Company 
said Saturday.
"As per a 2015 agreement between 
TWWC and Tehran Refinery, the former 
should provide the latter with 2 mcm of 
wastewater per annum for 30 years," 

Abbasali Moserzadeh was quoted as saying 
by ILNA.The huge volume accounts for 5% 
of South Tehran Wastewater Treatment 
Complex capacity that is used for industrial 
sectors.
"Close to 2 mcm of sewage will be delivered 
to the refinery per year of which 60% 
will go to the treatment complex via a 3.5 
kilometer pipeline", Financial Tribune 
quoted him as saying.While 48% of the 
country’s treated wastewater is used in the 
agricultural sector, about 45% of it enters 
surface waters, less than 0.5% is utilized b 
y industrial units and 5% to irrigate urban 
green spaces.
Stressing that wastewater output is 
estimated at 1.2 billion cubic meters per 

year, he stressed that 70% of water used 
by households can and should be reused in 
wastewater treatment plants.
Unlike some countries, recycled 
wastewater is not used for drinking 
purposes in Iran as it is against Islamic 
tenets, the head of the department in charge 
of wastewater networks at the National 
Water and Wastewater Engineering 
Company, Behnam Vakili argued.
Wastewater is used in the industrial and 
agricultural sectors.Vakili added that 
since the 1960s when the first wastewater 
treatment plant was launched in Iran, more 
than 200 plants have been built, of which 
183 are operational and the rest will go on 
stream soon. 



Smart PR can foil enemy's 
psychological warfare: 
Defense Min
 Iran's Defense Minister Brigadier-General Amir 
Hatami said Sunday that smart public relations 
skills can thwart the media hype and psychological 
warfare of the enemies aiming to stir up frustration 
in the society.
He said that the age of communications and 
information technology has brought about 
a new atmosphere of governance and media 
empire in the modern world.The defense minister 
added that the public relations departments 
should smartly undertake a more sensitive 
responsibility in proportion to the type and size of 
threats conveying their messages correctly, with 
transparency and raising public awareness.
'The public relations experts should increasingly 
apply knowledge and science to meticulously 
produce enlightening, factful messages, and at the 
same time play a more honest, and effective role 
versus their rivals,' he said addressing a conference 
on the role of smart public relations in support of 
the defensive strategy of Iran.
Talking on capacities of Iran's Armed Forces, the 
minister said that the efforts made by the defense 
industry to depart from any kind of dependency in 
combination with calculated communicative and 
media measures has prepare the ground for getting 
more powerful.The Defense Ministry has always 
been the target of arch enemies of Iran, Hatami said 
noting that today confrontation is not limited to the 
Armed Forces, rather it has taken economic, media, 
communication and psychological aspects.
'The enemy is trying to create an atmosphere of 
frustration and disappointment in the society 
through media and psychological warfare,' he said, 
adding that the public relations experts can play a 
major role to inject fresh hope and happiness to the 
public society.

 China Urges US to ‘Act with 
Caution’ about Iran
China’s senior diplomat Wang Yi told US Secretary 
of State Mike Pompeo that recent US words and 
actions against Iran had harmed the interests of 
China and its enterprises, and that Washington 
should show restraint, China’s foreign ministry 
said.
Wang said China hoped all parties would exercise 
restraint and act with caution to avoid escalating 
tensions, Reuters reported.
US State Department spokeswoman Morgan 
Ortagus said in a statement that Pompeo spoke 
with Wang and discussed bilateral issues and US 
concerns about Iran, but gave no other details.
Last week, the US deployed warships and 
warplanes to the Middle East.
Tensions escalated even further after an incident 
with four tankers off the United Arab Emirates on 
Sunday, with US investigators reportedly blaming 
Iran.
No evidence of Iran’s role has emerged and Tehran 
has called for an investigation.

We’ll never yield to enemies’ bullying 
behavior: President Rouhani

Speaking in a cordial meeting 
with practitioners of the 
arts and culture, President 
Hassan Rouhani said, “Since 
the beginning of the 11th 
Government, we have been 
facing three complicated issues 

but we solved two of them, and today, 
we will solve the other one through 
empathy”.
Referring to sanctions against the 
country, he said, “The biggest economic 
problem is affecting those social classes 
who have a fixed income rate, and the 
government needs to help supply their 
needs and increase their salaries”.
“At the beginning of this government, 
the inflation rate was 40 per cent, but 
the annual income raise was only 15 per 
cent, which the government needed to 
balance the two rates. As the first step, 
the government increased the raise rate,” 
he said.
The President continued to refer 
to nuclear-related sanctions and 
negotiations in that regard, saying, “In 
negotiations, art is involved alongside 
knowledge, because we need to look at 
the faces, tones and information that we 
have from the other side and understand 
what they need from us”.
Interaction with the world requires 
knowledge, science and art, he said, 
adding, “We could take the first step 
within less than 100 days after the 

government took office, which led to lift 
of complex sanctions”.
“It was because of this agreement that the 
exchange rate decreased and a lot of hope 
was generated in the society, and this was 
the great job our country’s diplomacy 
power did,” said Rouhani.
He continued, “We were supposed to 
reach the final agreement in 2014, for 
which some hurdles showed up, and 
except for ups and downs inside the 
country, the second pressure was put on 
our country, which was done by Saudi 
Arabia and its allies, the Zionist Regime, 
and Americans, to stop the negotiations 
by decreasing the price of oil”.
The President added, “Social asset is the 
power than can help us solve problems. 
We expect all practitioners of the arts 
and culture to strengthen this social asset 
through the tool of arts”.
On the nuclear deal, he said, “Because of 
this deal, great investments began in the 
country and great projects were opened, 
among them is Setareh Khalij-e Fars 
Refinery, because of which we became 
self-sufficient in petrol production”.
“It was because of the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 

that we opened 15 phases of South Pars 
Gas Field, which was an unprecedented 
move in the history of projects in this 
region,” he continued.
The President of the Islamic Republic of 
Iran went on to say that we have hard days 
ahead of us, but we are hopeful of future, 
adding, “We can resolve all problems with 
proper planning and empathy”.
“We will never yield to the enemies’ 
bullying behaviour,” said Rouhani, 
adding, “We favour negotiation and logic, 
but the other side’s claim to have been 
ready to negotiate is empty. We will not 
have such a negotiation even if the entire 
world powers stand in lines”.
Dr. Rouhani added, “The Iranian nation 
has logic and are ready to negotiate, and 
it has the power and capability to do so”.
Today, no country in the world, except for 
3 or 4 countries and the Zionist Regime, 
approves what the United States is 
saying, he said, adding, “Last year, when 
America raised an issue in the Security 
Council, the presidency of which was at 
the hand of Mr Trump, all 14 members 
disagreed with him, supporting Iran. 
This is unprecedented in the history of 
the United Nations”.

EU can save JCPOA but 
doesn’t want to pay the 
price: MP
Chairman of Iranian Parliament’s 
Nuclear Committee said Europeans 
can save the Iran nuclear deal (JCPOA) 
following the US’ withdrawal, but 
they do not want to pay the price that 
the measures needed to preserve the 
agreement entail.  
Speaking to Mehr News correspondent 
on Sunday, Mojtaba Zonnour, Chairman 
of Iranian Parliament’s Nuclear 
Committee, said Europeans should 
be doing their job in preserving the 
Iran nuclear deal (JCPOA) if they really 
approve of it.

“Europe can [save the JCPOA] provided 
that it pays the price for it,” Zonnour 
said. “But the European side does not 
want to pay the price for preserving the 
agreement.”The 2015 Iran nuclear deal, 
also known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action, has been in shambles 
ever since President Donald Trump 
withdrew US from it last May and re-
imposed sanctions on Iran. In a bid 
to keep Iran in the agreement, the 
European Union promised the country 
to establish an alternative payment 
mechanism, dubbed INSTEX, to 
facilitate trade with Iran in the face of US 
sanctions. The mechanism, which is said 
to cover only medicine and foodstuff, has 
yet to become operational.
Zonnour maintained that INSTEX should 

be able to facilitate Iran’s economic 
transactions with all countries in the 
world, not just the Europeans.
He also censured the fact that the 
payment mechanism would only cover 
medicine and food, saying it is against 
the provisions of the nuclear deal; “the 
Iranian Parliament will definitely reject 
this restriction, and our diplomats 
should be wary of Europeans’ empty 
promises and deceits.”
“The European side has been only 
killing time and playing ‘good cop/
bad cop’ with the US,” he said, adding 
“since US’ withdrawal from the JCPOA, 
Europe used this opportunity to let 
Saudi Arabia and the UAE increase their 
oil productions so that their oil could 
replace ours.”

Stressing the important role of culture and art, 
especially during the current critical conditions 
of the country, Iran’s President said, “The most 
important need of our current society is hope of 
future and vitality”.
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Commander of the 
Islamic Revolution 
Guards Corps 
Major General 
Hossein Salami 
highlighted the elite 
force’s position at 
the forefront of 
countering the 
enemies, saying the 
Islamic Republic 
does not want war 
with any country but 
is ready to foil the 
possible threats.
Addressing a 
ceremony attended 
by IRGC senior 
officials in Tehran 
on Saturday, Major 
General Salami said, 
“Iran is not pursuing 
war, but is ready to 
counter any possible 
threat.”
He noted that 
Washington knows 
engaging in such a 
conflict would not 
be in its interest.
“The difference 
between us and 
them is that they are 
afraid of war and 
don’t have the will 
for it,” he added.
The IRGC chief 
criticized the US’ 
political philosophy, 
which includes 
over-control l ing 
countries and 
making them 
dependent, adding 
that such policies 
have created 
enemies for the 
American country 
and have reduced its 
power.
pointing to the 
complete readiness 
of IRGC and other 
Iranian armed 
forces to counter 
any possible 
conflict, the top 
commander said, we 
are in an intelligence 
war with the US and 
other enemies of the 
Islamic revolution.
"This means a 
combination of 
p s y c h o l o g i c a l 
and cyber 
operations, military 
movements, public 
diplomacy and 
intimidation," he 
said.
However, he 
reiterated that 
Iran is capable 
of defeating its 
enemies in all 
areas, including the 
intelligence war.

We don’t want 
war, but ready 
to counter 
threats: IRGC 
cmdr.
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Britain not sincere towards 
Iran: MP
Chairman of Majlis National Security and Foreign 
Policy commission said on Saturday that British 
Foreign and Commonwealth Office’s recent 
statement claiming that Iran is insecure for the 
foreign nationals and dual nationals indicates 
insincerity of the country’s government.
“Iranians have on several occasions announced 
that Islamic affection is the criterion for treating 
foreign nationals and dual nationals and it has also 
voiced readiness for interaction with the world over 

the individuals,” he said, noting that Iran’s judicial 
apparatus acts independently and irrespective of 
political affairs.
British officials are seeking to create an anti-Iran 
atmosphere and they are politicking against Iran, 
despite the fact they have occasionally adopted 
friendly stances, he said, noting that certain western 
states’ propaganda against Iran’s security and 
independence and misrepresenting the situation 
in Iran, which is a secure and stable country in the 
region. 
British Foreign and Commonwealth Office in a recent 
statement called on the dual nationals to avoid trips to 

Iran due to possibility 
of being arrested.
In reaction, Iran’s 
Ambassador to 
London Hamid 
Baeidinejad said 
on Friday that the 
Brit ish-Iranian 
nationals can 
visit Iran without 
concern, if they do not 
collect information for 
intelligence services.

 “In 
negotiations, 
art is involved 
alongside 
knowledge, 
because we 
need to look at 
the faces, tones 
and information 
that we have 
from the 
other side and 
understand 
what they need 
from us”.
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Germany, EU should help 
reduce Iran-US tensions: 
German MP
Member of Parliament at the German Bundestag Olaf in der 
Beek called on moderate approaches by Iran and US while 
supporting the Iranian nuclear deal.
In respect to EU and Germany emphasis on preserving 
Iran’s Nuclear Deal, Olaf in der Beek, member of the 
Bundestag, and a member of the German Nuclear 
Security Commission said that they believe that despite 
the withdrawal of the US from Iran's nuclear deal, this 
agreement must be kept alive.Referring to Iran’s nuclear 
deal which was the result of long-standing international 
diplomatic negotiations, he mentioned that Iran’s nuclear 

deal includes one of the most important issues that has 
always been addressed and that is the issue of nuclear 
free Middle East.German MP noted that the withdrawal of 
the US from Iran's nuclear deal is regrettable; adding the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) has assessed 
Iran’s commitment to the agreement by monitoring Iran's 
nuclear activities.At the moment, Iran is also obliged to 
adhere to its commitments and should avoid any more 
tension by self-restrain, he added.If Iran can build trust 
in respect to the regional issues such as Syria and the 
Hezbollah in Lebanon, German and EU will also help end 
Iran's political and economic, he stressed.
Regarding to US National Security Adviser John Bolton’s 
claim on necessity of military action against Iran, In der 
Beek, a member of the Free Democratic Party in Germany 
said that they, the German Democrats Liberals call both 

Iran and US to 
prevent any 
tensions by 
moderation.
Stating that 
unfortunately 
there is a 
risk of armed 
conflict, he 
said diplomatic 
efforts should 
help to resolve 
the issue.They, the German Democrats Liberals, 
support the German Foreign Ministry and the EU to 
prevent any military action against Iran and conduct 
diplomatic talks and consultations, German MP said.

News



Iran becomes permanent member of CIS
Iran is now the permanent member of Commonwealth of Independent States (CIS), Iranian 
deputy Transport Minister, Saieed Rasouli announced.
According to Rasouli, who is also the head of public relations department at Railways of 
the Islamic Republic of Iran, the membership, ratified during the 70th meeting of CIS in 
Helsinki, can reinforce Iran's railway transit ties with Middle-Asian counties and facilitate 
transit at International North-South Transport Corridor.As he informed, the held meeting in 
Finland's capital gave Iran and Russia a chance to hold talks about electrification of Garmsar- 
Incheboron railway and as accorded the two sides are to establish a joint railway company in 
future to develop mutual ties.CIS formed when the former Soviet Union dissolved in 1991. 
It now involves Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Uzbekistan as its members.

The IRGC Deputy 
Coordinator Admiral 
Ali Fadavi said that 
IRGC is strong enough 
to operate even 
beyond what it is 
doing right now.
IRGC Deputy 
Coordinator Admiral 
Ali Fadavi said in 
the introduction 
ceremony of new 
deputies of IRGC 
on Sunday that 
the Revolutionary 
Guards Corp has 
been  committed to 
protect the Islamic 
Revolution for forty 
years.
The senior IRGC 
commander added 
that the IRGC is 
powerful enough to 
operate even beyond 
what it is doing right 
now.
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Iran's Non-Oil Trade With OIC 
Members at 36$ Billion

Two Atlanta defense attorneys 
said they were puzzled by the 
federal government’s decision to 
prosecute Dr. Masoud Soleimani 
and two of his former students 
for purported trade sanction 
violations over eight vials of 

human growth hormone, according to the 
Daily Report on Saturday.
They are equally troubled by the 
circumstances that prompted federal 
authorities to secretly indict Dr. Soleimani 
last year, and a decision to cancel his research 
visa while he was already en route from Iran 
to Minnesota to work at the Mayo Clinic.
Federal authorities took him into custody 
when he landed in the US in October.
Since then, Soleimani—a professor and 
biomedical researcher at the University of 
Tehran— has been held in Atlanta without 
bond, said his Atlanta attorney, Leonard 
Franco.
The hormone—a form of synthetic protein—
was seized from one of Soleimani’s former 
students in 2016 by customs authorities in 
Atlanta. The seizure took place at a time when 
the US was still a party to the 2015 nuclear 
deal and sanctions against Tehran had been 
eased.
“I truly don’t understand it,” Franco said of 
the government’s decision to prosecute. 
Looking at the case in a light most favorable 
to the government, Franco said it appears to 
be “some type of policy argument.”
The growth hormone is not banned in the 
US or Iran and was being used exclusively for 
medical research, which is still considered 
largely exempt from sanctions, Franco said.
Two of Soleimani’s former students—
Mahboobe Ghaedi and Maryam Jazayeri—
face similar federal charges for attempting to 
supply Soleimani with the growth hormone.

Ghaedi is a permanent US resident and 
an assistant professor at Yale University 
School of Medicine, whose lung regeneration 
research has resulted in a functioning 
transplantable lung, according to court 
records. She is free on a $250,000 bond.
Jazayeri is a naturalized US citizen and 
Kentucky resident who has conducted 
medical research at the University of 
Louisville, court records say. She is currently 
free on a $200,000 bond.
Motions to dismiss the charges are pending in 
a federal court in Atlanta in front of US District 
Judge Eleanor Ross. Federal prosecutors 
in Atlanta have not yet responded to the 
motions. A spokesman for US Attorney Byung 
J. “BJay” Pak declined to comment.
Ghaedi’s counsel, Atlanta attorney Joe 
Whitley, wouldn’t comment on the case. 
Whitley, a partner at the Atlanta offices of 
Baker Donalson, is former general counsel to 
the US Department of Homeland Security and 
has twice served as a US attorney in Georgia.
But in a motion to dismiss, Whitley contended 
the human growth hormone was permissible 
to send to Iran without an export license 
between April 7, 2014, to Dec. 22, 2016. 
Whitley also argued the growth hormone is 
a biological material intended for medical 
research that is exempt from sanctions.
On Friday, Whitley filed a motion to sever 
Ghaedi’s case because the government’s 
disclosure “reflect a lengthy, in-depth 
investigation involving individuals other 
than Dr. Ghaedi” even though “all defendants 
are in accord” that the alleged conduct “is 
actually lawful.”

By winning what was seen as 
an unwinnable election, the 
unexpected leader has cemented 
his authority over the Liberal Party, 
giving him the muscle to end a 
decade of instability that has seen 
a revolving door of prime ministers.

It was a stunning personal victory for Morrison, 
who largely flew solo during campaign as senior 
ministers stayed close to home to defend seats 
thought to be at risk.
"It was a one-man show. There will be much 
written about this in the years to come," Haydon 
Manning, a professor of political science at 
Flinders University, told Reuters. "He delivered 
the victory against the odds."
Morrison became prime minister as a 
compromise candidate after a right-wing 
faction ousted Malcolm Turnbull as Liberal 
Party leader last August.
The resulting Liberal-National coalition was 
behind in every opinion poll - including an exit 
poll on Saturday - since Morrison took over, with 
voters angry at Turnbull's ouster and frustrated 
by a perceived lack of action over climate change 
and a dearth of fresh polices.
But Morrison on Saturday defied those odds, 
securing re-election in what he described as a 
miracle. The coalition is on course to win a third 
term either with the support of independents or 
through an outright majority.
After a decade of political turmoil that saw 
both Labor and the coalition depose several 
prime ministers, changes Morrison introduced 
last year mean that it is now very difficult for 
his party to remove him now that he has won 
an election.The secret of Morrison's success, 
lawmakers, election strategists and analysts 
say, was twofold.
First, he could see a path to victory through 
target areas such as the urban fringes of 
Queensland State, where he won enough 

seats to offset expected swings against the 
government in city-based seats.
And he was able to frame the ballot as a contest 
between him and Labor leader Bill Shorten, 
whose reform agenda was portrayed by 
the government as at odds with Australian 
aspirations.
"Morrison's biggest asset was Bill Shorten. He 
made the election a personal contest and in the 
end, the people never liked or trusted Shorten," 
John Hewson, former leader of Australia's 
Liberal Party, told Reuters.
Hewson now shares a connection with 
Shorten: as Liberal leader in opposition in 
1993, he similarly lost what was considered an 
unloseable election after releasing a detailed 
and comprehensive tax reform policy well 
ahead of the vote.
In this weekend's election, Labor proposed 
removing two generous tax concessions 
enjoyed primarily by older, wealthy Australians. 
But rather than winning favor with younger 
voters, the policies become the target of 
Morrison's campaign, fostering suspicion of 
Labor.
Morrison - who centred his campaign on his 
government's economic credentials - used 
Labor's tax proposals as evidence that the 
opposition was "coming after your money".
A Labor strategist said the government 
successfully cobbled together a coalition of 
support among voters in urban fringes and rural 
townships.
"They won a lot of voters from older Australians 
with its attacks about a retirement tax. But we 
lost votes from younger people that we didn't 
expect," said the strategist, who declined to 
be named as he is not authorized to talk to the 
media. "We didn't do enough to talk about jobs 
for these people in these regions."
Shortly after the first vote counts were released 
on Saturday evening, it was clear a shock was in 
the works.
Although Morrison's support for the mining 
industry was expected to deliver victories in 
the north of Queensland, a state where coal is a 
major employer, victories in the outer suburbs 
in the south of the state belied exit polls.

US Puts Top Iranian Scientist behind 
Bars without Trial

Miracle Win Offers Australian PM 
Authority, Government Stability

The US government has put a top Iranian professor 
renowned for stem cell research behind bars in Atlanta for 
alleged sanction violations, a report said.

Australian Prime Minister Scott Morrison may have 
won more than just another three years in office for his 
conservative coalition government.
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I truly don’t 
understand it,” 
Franco said of the 
government’s 
decision to 
prosecute. 
Looking at the 
case in a light 
most favorable to 
the government, 
Franco said 
it appears 
to be “some 
type of policy 
argument.”

"Morrison's 
biggest asset was 
Bill Shorten. He 
made the election 
a personal 
contest and in the 
end, the people 
never liked or 
trusted Shorten," 
John Hewson, 
former leader 
of Australia's 
Liberal Party, told 
Reuters.



حاجى: وزارت نیرو به تعهدات خود در خصوص فروش آب به شاهین شهر عمل نمى کند
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به خرید 80 میلیون متر مکعب آب 
توسط مردم شاهین شــهر از وزارت نیرو، گفت : وزارت نیرو به تعهدات خود در این قرارداد عمل 

نمى کند.
حســینعلى حاجى دلیگانى در جلســه علنى امروز (یکشــنبه ) مجلس شــوراى اســالمى در 

تذکرى به وزیر نیرو، گفت : 25 ســال پیش مردم برخوار و بخش مرکزى شــاهین شهر با فروش 
اموال خود مبالغــى را تهیه کرده انــد و 80 میلیــون متر مکعــب آب خریدارى کرده انــد، اما در 

طى این 25 ســال وزارت نیرو بــه وظایف خود عمل نکرده اســت. امســال که وضــع بارندگى خوب 
بــود و آب در زاینــده رود روان بود، چرا این گونه عمل مى شــود و میان شــرق و شــمال غرب تفــاوت قائل

 مى شوید؟
وى ادامه  داد: وزارت نیرو به عنوان فروشنده آب به تعهدات خود عمل نکرده اســت. اگر امسال هم به وظایف خود جامه عمل 
نپوشاند پس دلیل قرارداد فروش آب چه بود؟ به وظایف قانونى خود عمل مى کنم. جاى گالیه نباشد. اگر الزم باشد استیضاح 

وزیر هم انجام مى دهم.

پیگیري جذب اعتبار 72000 میلیون ریال براى بازآفرینی شهري
رئیس اداره ستاد هماهنگی بازآفرینی شهري اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان از پیگیري جذب 
اعتبار 72000 میلیون ریال جهت بازآفرینی شهري در سال جدید خبر داد و گفت: امسال 1600 واحد به 
بانک عامل جهت اخذ تسهیالت معرفى خواهند شد. به گزارش اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان، 
امیر زاغیان با اشاره به بودجه ابالغی در سال 1397 براى برنامه ها و اقدامات انجام شده در بافت هاي فرسوده 

و ناکارآمد شهري اســتان اظهار کرد: در ردیف بودجه اعالم شده سازمان برنامه و بودجه کشور در مجموع 
38,888 میلیون ریال به 18 پروژه جاري و 9 پروژه پیشنهادي جدید در سطح استان اصفهان تخصیص یافته 

است. وى همچنین افزود: طبق موافقتنامه اعتبارات کمک هاي فنی و اعتباري مصوب سال 1397 ابالغی سازمان 
برنامه و بودجه در مجموع مبلغ 531,191 میلیون ریال جهت تخصیص به پروژه هاي تعریف شده مصوب اقدام مشترك ستاد 

بازآفرینی شهري در 7 شهر استان اصفهان که شامل 18 محله است، در حال جذب و انعقاد قرارداد است. وي با اشاره به بودجه پیشنهادي سال 
98، گفت: بودجه امسال طبق سقف اعالمی شرکت بازآفرینی شهري ایران در سه ردیف بودجه اي در مجموع بالغ بر 72,663 میلیون ریال است 
و بر این اساس مبلغ 39 میلیون و 58 ریال جهت تخصیص به 22 پروژه هاي جاري (نیمه تمام) و مبلغ 33 میلیون و 605 ریال جهت تخصیص به 
19 پروژه جدید پیشنهاد شده که در حال حاضر در حال پیگیري جهت اخذ تاییدیه نهایی از دفاتر تخصصی شرکت بازآفرینی شهري ایران است.

وى ادامــه داد: گمــرك 
مى گوید بر اساس قانون، 
مسافر یعنى کسى که رفته 
سفر و اطالعاتش باید چک 
شــود؛ حرف گمرك هم 
درست اســت، اما چرخه 
واردات معیــوب اســت و 
اکوسیستم باید درست شود. البته عده اى 
هم به دنبال ســودجویى هستند، تحت 
عنوان فروشنده خود را جا مى زنند و همان 

قاچاق را انجام مى دهند.

   واردکنندگان رسمى گوشى دچار 
مشکلند

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با بیان 
این که اقتصاد بازار تلفــن همراه برعهده 
وزارت ارتباطات نیست، گفت: ما سامانه 

فنى را راه اندازى کردیم اما واردکنندگان 
رســمى اکنون براى تأمیــن ارز و ثبت 
سفارش دچار مشکل هستند که هیچکدام 
بر عهده ما نیست.  آذرى جهرمى افزود: ما 
این مشکل در تأمین گوشى هاى مورد نیاز 
بازار را به وزیر صمت و رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز گــزارش کرده و اطالع 
دادیم که بازار گوشــى خوب نیست. باید 
براى این که چرخه سالم واردات گوشى به 
کشور تسهیل شود، چاره اى اندیشه کرد. 
واردکنندگان بایــد به وزارت صمت ثبت 
سفارش کنند و تأمین ارز را باید فراهم کرد. 
وى با بیان این که مشکالت واردات گوشى 
به اکوسیستم ما هم ضربه مى زند، گفت: 
چرخه واردات گوشى امروز معیوب است و 
در بازار مصرف اثر مى گذارد. البته کلید حل 
این مشکالت دست ما نیست اما این چرخه 

باید درست شود.

   یک گیگ اینترنت به مناسبت روز 
ارتباطات

آذرى جهرمى با بیان این که تمامى خدمات 
ارزش افزوده جرم نیســت، افزود: امروز 
اپراتورها به مناســب روز ارتباطات یک 
گیگ اینترنت هدیه دادند که با ستاره 98 
مربع فعال مى شود. با سرویس ستاره مربع 
مى توان خدماتى ارائه کرد و تمامى ابزارش 
خالفکارانه نیست، برخى کسب وکارهاى 
حالل هــم در این زمینه حضــور دارند. 
خدمات ســتاره مربع براى جلوگیرى از 

فعالیت هاى فســادآور ایجاد شده و همه 
وظیفه داریم جلوى کالهبردارى در این 

زمینه را بگیریم.
وى ادامــه داد: ما براى یــک تخلف 33 
میلیاردى پرونده تشــکلیل دادیم و پول 
مردم را هم بر اســاس قانون برگرداندیم. 
براى 500 اپلیکیشن هم تخلف دیگرى بود 
که پرونده اش در پلیس فتا مطرح است و 
به محض اعالم شدن رقم نهایى، این پول 
را به مردم برمى گردانیم. هم چنین ستاره 
800 مربع را راه انداختیم و بخت آزمایى 
توسط اپراتورها را هم ممنوع کردیم. این 
خدمات روى سیم کارت هاى جدید هم به 
صورت پیش فرض غیرفعال است و اکنون 

تخلفات به شدت کاهش پیدا کرده است.

   شرکت ها باید ادغام شوند
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات درباره 
مشــکالت شــرکت هاى اینترنت ثابت 
توضیح داد: رشــد و توسعه شبکه ثابت با 
ســرمایه گذارى محقق مى شود. شرکت 
مخابرات حرکت ســرمایه گذارى را آغاز 
کرده و پروژه تانوما را توســعه مى دهد؛ 
برخى از شــرکت هاى اینترنت ثابت هم 
ســرمایه گذارى را شــروع کردنــد. این 
شرکت ها به دلیل مسائل تحریم نمى توانند 
منابع خارجى جذب کنند، در بورس هم به 
مشکل برخوردند، در نهایت 17 شرکت 
ثابت نمى توانند 17 شبکه را توسعه دهند و 

باید ادغام شوند.

آذرى جهرمى با بیان این کــه نمى توان 
توسعه کشور را معطل کرد، گفت: گزارش 
ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات شاید 
براى ارائه پروانه جدید به کمیسیون تنظیم 
تهیه شده، در کمیسیون هاى تخصصى 
بررسى و درباره آن تصمیم گیرى مى شود. 
اگر الزم باشــد به اپراتــورى دیگر که در 
سرمایه گذارى توانمند باشد، مجوز دهیم 

این کار را مى کنیم.
وى ادامه داد: نمى شــود مخابرات ایران 
توسعه دهد و سایر شــرکت ها روى این 
سرویس ها براى خودشــان ثروت ایجاد 
کنند. امروز عمر ADSL در کشــور به 
پایان رســیده و نیاز به ســرمایه گذارى 
براى توسعه VDSL است. باید توجیه 
سرمایه گذارى وجود داشــته باشد و کار 

پیش رود.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات درباره 
اختالل در برخى از خدمات اینترنت ثابت 
گفت: این اختالل ربطى به کمبود پهناى 
باند نداشــت و به دلیل مشکل در تمدید 
قرارداد شــرکت ارتباطات زیرساخت با 
تأمین کننده پهناى باند خارجى بود که 
براى باال بردن قیمت و فشــار به شرکت 
زیرســاخت، 200 گیــگ اینترنت این 
شــرکت را قطع کرد. البتــه این موضوع 
خالف مقررات است و زیرساخت باید 1.5 
برابر ظرفیت فروخته شده پهناى باند خود 
ظرفیت موجود داشته باشد و از سازمان 
تنظیم مقررات رادیویى خواسته ام با این 
شرکت به دلیل مشکل ایجادشده برخورد 

کند.

   تأیید نفوذ به پیشخوان خدمات دولت
آذرى جهرمى درباره نفوذ به سامانه دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت گفت: این اتفاق 
براى شبکه دولت الکترونیک استانى بود که 
ظاهراً در سه یا چهار استان نفوذ شده بود. 
ســازمان فناورى اطالعات ایران از دولت 
قبل تصمیم گرفته بود PIX استانى براى 
مرکز تبادل اطالعات اســتانى راه اندازى 
کند و پرتالى براى راهنمایى آن به وجود 
آمده بود. وى ادامه داد: با وجود این، نه این 
پرتال ها به روزرسانى و نه PIXهاى استانى 
راه اندازى شده بود؛ چون آن پروژه متوقف 
شده بود و این سیســتم ها در دسترس 
بودند، به روزسانى امنیتى هم انجام نشده 
بود، در نتیجه نفوذ انجام شد اما اطالعات 

کشور، دولت و مردم را تهدیدى نکرد.

وزیر ارتباطات مطرح کرد:

انتقاد از چرخه معیوب واردات گوشى در ایران
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وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با بیان این که وضعیت گوشى 
در بازار ما خوب نیست، گفت: چرخه واردات امروز معیوب 
است که در بازار مصرف اثر مى گذارد و این چرخه باید درست 
شود.محمدجواد آذرى جهرمى در حاشیه برنامه روز ارتباطات 
درباره مشکالت سامانه همتا در موضوع گوشى مسافرى بیان 
کرد: سامانه همتا اختالل ندارد، بحث این است که بر اساس 
قانون، بار مسافرى در گمرك تعریف دارد. عده اى چون کانال 
رسمى درست نیست از طریق مسافرى گوشى مى آورند، در 
صورتى که اگر این کانال تسهیل شود، این واردات به صوت 

رسمى انجام مى گیرد و تخلفى هم رخ نمى دهد.

برخى از 
شرکت هاى 

اینترنت ثابت هم 
سرمایه گذارى را 

شروع کردند. این 
شرکت ها به دلیل 

مسائل تحریم 
نمى توانند منابع 

خارجى جذب کنند، 
در بورس هم به 

مشکل برخوردند.
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ارزهاى صادراتى به 
جیب چه کسانى رفت؟!

جــدا از اختــالف 35 درصــدى 
آمار ارائه شــده در بازگشــت ارز 
صادراتى به کشور، هویت فراریان 
ارزى مشــخص نیســت و وزارت 
اقتصاد به عنــوان اصلى ترین نهاد 
تنظیم گر سیاســت هاى اقتصادى 
باید پاسخگوى این سوال باشد که 
چرا با این همــه ابزارهاى گمرکى، 
مالیاتى و مقرراتى که در اختیار دارد، 
نتوانسته مانع فرار ارزهاى صادراتى 
شود و اساساً راهکارش براى تکرار 
نشدن این وضعیت در ماه هاى آینده 

چیست؟ 
در حالى کــه عدم بازگشــت 30 
میلیــارد دالر از ارزهاى صادراتى و 
اطمینان از اینکه هیچ رقمى از این 
مبلغ کالن به هیچ طریقى به کشور 
بازنگشته اســت توسط مسئوالن 
وزارت اقتصاد تأیید شده است، در 
روزهاى گذشته همتى اعالم کرد 
که ارز برگشتى سال قبل بر اساس 
روش هاى ابالغى بانک مرکزى یعنى 
فروش در ســامانه نیما، عرضه در 
صرافى ها، واردات در مقابل صادرات 
خود، واگــذارى ارز پروانه صادراتى 
و نیز واگذارى بــه بانک مرکزى، به 
رقمى معــادل 18.7 میلیارد دالر 

رسید. 
همتى همچنین اظهــار کرده که 
ارز صادراتى فصل زمســتان، هنوز 

فرصت کافى براى برگشت دارد.
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 26005823-1398/2/28 سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 5718 فرعى از 13900 اصلى مفروز مجزى شده از 
شماره اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ذیل ثبت 48136 
در صفحه 774 دفتر امالك جلد 244 محلى بنام آقاى اکبر کریمى 
علویجه فرزند زین العابدین تحت شماره چاپى مسلسل 488855 
الف/83 ثبت و صادر و تسلیم شده است. ســپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شــماره وارده 26005823-1398/2/12 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضائ شهود آن ذیل شماره 
12228-1398/2/12 شناسه یکتا 139802150369000094 
رمز تصدیق 166225 به گواهى دفترخانه 421 اصفهان رســیده 
مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود شده است 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شــد. رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان

 شناسه: 470848

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 26008070-1398/2/25 خانم صدیقه السادات سجادى 
محمدآبادى فرزند سیدمرتضى با تسلیم 2 برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما توسط دفترخانه 432 اصفهان تایید 
شده است که اظهار نموده است یک جلد سند به مقدار ششدانگ 
پالك 15183/295 بخش 5 اصفهان مفقود شده است که طبق 
گواهى دفتر امالك پالك 15183/295 ذیل ثبت 13202 با سند 
چاپى 935191 ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 107/25 
مترمربع به مالکیت خانم صدیقه السادات سجادى محمدآبادى 
فرزند سیدمرتضى به شماره شناسنامه 59 حوزه یک جرقویه ثبت 
گردیده که طى سند رهنى 129261 مورخ 93/11/30 دفترخانه 
99 اصفهان در رهن بانک ملى مى باشــد. بانک طى نامه شماره 

98000178 مورخ 98/2/24 موافقت خود را اعالم نموده اســت 
پالك فوق بازداشت نمى باشــد و به علت جابجایى سند مالکیت 
مفقود شده است لذا درخواست صدور سند مالکیت را نموده است 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهى مى 
شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود مى باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان شناسه: 470845

* آگهى مزایده مال منقول
در اجراى حکم پرونــده اجرایى حقوقى کالســه 96/95 دادگاه 
عمومى بخش میمه به نفع آقاى مسلم معصومى فرزند کرمعلى 
با وکالت آقاى میثم نعمت اللهــى و علیه اقاى على قلى یعقوبیان 
فرزند محمد این اجرا در نظر دارد یک تخته فرش دستباف 9 مترى 
کهنه زمینه گلى نقشه غلط بافت میمه به قیمت (پایه) کارشناسى 
80/000/000 ریال راس ســاعت 9 صبح روز ســه شنبه مورخ 
98/3/21 از طریــق مزایده واقع در محل اجــراى احکام حقوقى 
دادگاه عمومى میمه به فروش برساند. لذا مراتب بدین وسیله آگهى 
تا کسانى که تمایل به شرکت در مزایده را دارند در وقت مقرر حاضر 
و براى بازدید از فرش مذکور پنج روز قبل از تاریخ مزایده به دایره 
اجرا مراجعه نمایند. بدیهى است برنده مزایده باید مبلغ ده درصد 
پیشنهادى را در جلسه مزایده به حساب سپرده این دادگاه واریز 
نماید. مدیر اجراى احکام مدنى دادگاه عمومى بخش میمه شناسه: 

472260

آگهى حصروراثت
آقاى حمید رضا خانى فیض ابادى داراى شناسنامه شماره 558 به 
شرح دادخواست به کالسه 575/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى 
خانى فیض آبادى بشماره شناسنامه 2 در تاریخ 96/10/9 اقامتگاه 
خود را بدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- یک همسر 
دائمى بنام فاطمه هنوباصیرى بشماره شناسنامه 3 داراى کدملى 

5659807186، 3- فرزند پسر بنامهاى: 1- مجتبى خانى فیض 
ابادى فرزند محمدعلى متولد 1360 داراى کدملى 5659397611، 
2- داود خانى فیض آبــادى فرزند محمدعلى متولد 1365 داراى 
کدملى 5659961037، 3- حمیدرضا خانى فیض آبادى فرزند 
محمدعلى متولد 1367 داراى کدملى 5659898106، 3- یک 
فرزند دختر بنام 1- زلیخا خانى فیض آبــادى فرزند محمدعلى 
متولد 1369 داراى کدملى 1270697714. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

شوراى حل اختالف بخش جلگه شناسه: 472250

آگهى حصروراثت
آقاى مجتبى ناظمى هرندى فرزند حسنعلى داراى شناسنامه شماره 
733 به شرح دادخواست به کالسه 68/98  از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
حسنعلى ناظمى هرندى بشــماره شناســنامه 2991 در تاریخ 
1397/5/4 اقامتگاه خود را بــدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
است به: 1- یک همسر دایمى به نام طوبى ناظمى هرندى فرزند فرج 
اله متولد 1331 داراى کدملى 5659674941، 2- دو فرزند پسر 
به نامهاى 1- مصطفى ناظمى هرندى فرزند حسنعلى متولد 1358 
داراى کدملى 5659177158، 2- مجتبى ناظمى هرندى فرزند 
حسنعلى متولد 1367 داراى کدملى 5659937179، 3- داراى دو 
فرزند دختر به نامهاى 1- زهرا ناظمى هرندى فرزند حسنعلى متولد 
1352 داراى کدملى 5659702430، 2- عصمت ناظمى هرندى 
فرزند حسنعلى متولد 1360 داراى کدملى 5659711715، اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. شوراى حل اختالف بخش جلگه شناسه: 472216

آگهى حصروراثت
آقاى رحمان دهقانــى زاده فرزند محمدعلى داراى شناســنامه 
شماره 1470 به شرح دادخواست به کالسه 67/98 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدعلى دهقانى زاده بشــماره شناسنامه 5 در تاریخ 
1398/2/19 اقامتگاه خود را بدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به: 1- همســر دایمى ندارد. 2- ســه فرزند پسر به نامهاى 
1- اکبر دهقانى زاده فرزند محمدعلى متولد 1363 داراى کدملى 
1293565891، 2- رحمان دهقانى زاده فرزند محمدعلى متولد 
1367 داراى کدملى 1293554596، 3- بســم اله دهقانى زاده 
فرزند محمدعلى متولد 1366 داراى کدملــى 1293566306، 
3- داراى یک فرزند دختر به نامهاى 1- زهره دهقانى زاده فرزند 
محمدعلى متولد 1364 داراى کدملى 1293565911. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یــا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شــد. شــوراى حل اختالف بخش جلگه 

شناسه: 472243

آگهى ابالغ وقت دادرسى به اقایان رضا اسماعیل نژاد 
دالور و محمد سرتیپى و خانم شهربانو خان پور منى کالئى

خواهان ناصر پهلــوان صادق بــا وکالت خانم ســمیه بحرینى 
دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- آقاى رضا اسماعیل نژاد دالور 
2- محمد سرتیپى 3- خانم شهربانو خان پور منى کالئى به خواسته 
مطالبه وجه چک بــه مبلغ 50/000/000 ریال در شــوراى حل 
اختالف شعبه اول حقوقى بخش میمه تقدیم نموده که به کالسه 
شماره 727/97 ثبت و براى روز شنبه مورخ 98/4/15 ساعت 3 بعد 
از ظهر تعیین وقت گردیده است. لذا با توجه به مجهول المکان بودن 
خواندگان و به درخواست خواهان شــورا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب را یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دریافت اوراق 
دادخواست و ضمایم به این شورا مراجعه و روز شنبه مورخ 98/4/15 
ساعت 3 جهت رسیدگى در این شورا حاضر گردند و اال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. مدیر شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى میمه 

شناسه: 472255

آگهى ابالغ وقت دادرسى به محمود علیمیرزایى و خانم 
زهره عیدى

خواهان مبارك شــاه رحیمــى فرزند میر افغان بــا وکالت خانم 
سمیه بحرینى دادخواســتى به طرفیت خواندگان اقاى محمود 
علیمیرزایى و خانم زهره  عیدى به خواســته مطالبه وجه چک به 
مبلغ 50/000/000 ریال در شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى 
بخش میمه تقدیم نموده که به کالسه شماره 92/98 ثبت و براى روز 

چهارشنبه مورخ 98/4/12 ساعت 3 بعد از ظهر تعیین وقت گردیده 
است لذا با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست 
خواهان شورا به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسى مدنى مراتب را 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ 
مى گردد جهت دریافت اوراق دادخواســت و ضمایم به این شورا 
مراجعه و روز چهارشنبه مورخ 98/4/12 ساعت 3 جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر گردند و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. مدیر 

شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى میمه شناسه: 472259

آگهى
شماره پرونده: 1074/97 شماره دادنامه: 82/98 بتاریخ 98/1/21 
در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شوراى حل اختالف کاشان به 
تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت 
نظر قرار دارد. قاضى شــورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مى نماید. 
راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى ســیدمهدى 
افضلى قهى بطرفیت خواندگان 1- فهیمه 2- امیرحسین زارعى 
قه 3- عباس آتشکار 4- جالل محمدى منش 5- طاهره رحیمى 
6- ابوالفضل محمودى 7- روح اله جاللیان 8- میثم هاشمى طاهرى 
به خواسته صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمى و انتقال خودرو و هزینه دادرســى با عنایت به محتویات 
پرونده نظر به اینکه خواهان دادخواســت خویش را در خصوص 
خواندگان فوق الذکر مسترد نموده اند شورا مستندا به بند ب ماده 
107 قانون آیین دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و 
اعالم مى دارد در خصــوص دعوى خواهان بطرفیت خانم مرجان 
کیان پیشه به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمى و انتقال خودرو و هزینه دادرسى با توجه به 
محتویات پرونده و مالحظه اســناد و مدارك نظر به اینکه حسب 
اســتعالم بعمل آمده از اداره راهنمایى و رانندگى پالك در تاریخ 
97/10/23 به نام خواهان شده اســت و دیگر موجبى براى الزام 
تنظیم سند باقى نمى ماند و طرح دادخواست با توجه به فک پالك 
مسموع و قابل پذیرش نمى باشد و شورا مستندا به ماده 2 قانون 
ایین دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعواى خواهان صادر و اعالم 
مى گردد راى صادره حضورى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم عمومى شهرستان 
کاشان مى باشد. قاضى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف کاشان 

شناسه: 470985

آگهى تحدید حدود اختصاصى

شماره: 26007869-1398/2/23 نظر به اینکه به موجب آراء شماره هاى 139760302026014187 و 139760302026014189 مورخه 1397/10/19 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى ششدانگ یک باب خانه تحت پالك شماره 15182/15320 مفروز و مجزى شده از شماره 4 فرعى از 
اصلى مذکور و 15182 اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم بدرى کمالى فرزند عبدالحسین و آقاى رسول منصوریان فرزند غالمحسین بالسویه مستقر 
گردیده و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود مى باشد. لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخه 
1398/3/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم مى گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا سى روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آیین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید در 
غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه مى دهد. تاریخ انتشار آگهى: دوشنبه 1398/2/30 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان شناسه: 467123
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استارت آپ ها جایگزین شرکت هاى خارجى مى شوند
رییس هیات مدیره مجمع تشــکل هاى دانش بنیان اتاق بازرگانى ایران گفت: امروزه فرصت جایگزینى 

استارت آپ ها با شرکت هایى که به دلیل تحریم ها از ایران رفتند، وجود دارد.
 «افشــین کالهى» ادرباره وضعیت استارت آپ ها در وضعیت تحریم  گفت: اســتارتاپ ها از نظر جذب 

سرمایه گذارى خارجى که عامل بزرگى در توسعه آنهاست، با مشکل مواجه شده اند.
وى با بیان اینکه عمال تعداد کمى از استارت آپ ها توانستند سرمایه گذارى خارجى جذب کنند، ادامه داد: 

از زمان امضاى برجام تا خروج آمریکا از آن فرصت کوتاهى براى جذب سرمایه بود. در همین مدت محدود هم 
چند استارتاپ معروف توانستند سرمایه خارجى جذب کنند که در حال حاضر این سرمایه گذارى به طور کامل 

قطع شده است. 
به گفته رئیس هیات مدیره مجمع تشکل هاى دانش بنیان اتاق ایران، این استارت آپ ها همچنین به دلیل بى اعتمادى سرمایه گذاران به 

سرمایه گذارى جدید، براى تامین سرمایه داخلى هم با مشکل رو به رو شده اند.
کالهى با اشاره به محدودیت استفاده استارت آپ ها از فناورى هاى خارجى عنوان کرد: یک استارتاپ خودش همه بخش هاى فناورى را تولید 

نمى کند و براى ارائه خدمت یا محصولش، از فناورى هاى دنیا استفاده مى کند که این بخش به علت تحریم ها محدود شده است.
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    استرس شغلى
کارآفرینان، انســان هاى 

شادترى هستند
مدیر کسب و کار خودتان 
در کارآفرینــى باشــید. 
این موارد به شــما کمک
 مى کنــد برنامــه ریزى 
دقیق تر، مدیریت زمــان و هدف گیرى 
درست ترى داشته باشید، که این مجموعه 
از عملکردها شما را راضى تر از همیشه نگه 
مى دارد. امتیاز 5٫4 از 7 به این دسته تعلق 

مى گیرد.

   باال بودن استرس در دورکارى
استرس در این گروه شغلى نسبت به کلیه  
مشاغل دیگر باالتر است. 92٫9 درصد از 
دورکاران که بصورت قراردادى مشغول 
کار هســتند، از انعطاف پذیرى کار خود 
راضى ولى اســترس باالیى را تحمل مى 

کنند.

   کارمندان و مشکالت در محیط کار
بیشــتر از دو ســوم کارمنــدان که در 
شرکت ها مستقر هستند، گفته اند بدترین 
قسمت شغلشان، کار کردن در کنار یک 
همکار بد مى باشــد، که بسیار عذاب آور 

است.

   استرس شغلى
کسانى که تنها یک کار انجام مى دهند، 

خوشحال تر هستند
با توجه به مشکالت اقتصادى، بعضى ها 
به شغل هاى دوم و ســوم روى مى آورند 
و بطور همزمان چنــد وظیفه را به دوش 
مى کشــند، منفى نگر بــوده و در حفظ 
تعادل میان کار و زندگى به مشــکل مى 
خورنــد. اما در طرف دیگر داشــتن یک 
مسئولیت مشخص بطوریکه در یک زمینه  
کارى مشغول باشــید، از استرس شما را 
به حد زیــادى مى کاهد، کــه در نهایت 
شما را از لحاظ روانى، ســالم تر و شادتر 

نگه مى دارد.
جالب اینجاست که نگرانى ها در افراد چند 
شغله به گونه اى است که تنها 58 درصد 
ار آنها مى گویند هزینه هاى درمانى را مى 

توانند پوشش دهند، بطوریکه این مورد در 
تک شغله ها 66 درصد است.

با وجود اینکه چند شــغله ها باید درآمد 
بیشتر داشــته و احســاس امنیت مالى 
بیشــترى کنند ولى تنها 25 درصدشان 
به برقرارى تعادل مالى در سنین باالتر و 
بازنشستگى امیدوارند که این موضوع در 

تک شغله ها به 34 درصد نزدیک است.
اما باز هم یک موضوع جالبتر، کودکانى 
که در رفاه و بدور از دغدغه متولد شده اند، 
از خالقیت، ریسک باالترى برخوردارند و 
اکثرا به دو شغل همزمان مى پردازند. اما 
افرادى که در دوران کودکى مادر شاغل 
داشته اند، نسبت به دیگر نسل ها استقالل، 

تالش و درآمد هفتگى بیشترى دارند.

   مهمترین عوامل اســترس زا در 
سازمان ها

تجربه اى  اســت همگانى و عمومى که 
هر کس به کــرات  آن را در  زندگى خود 
احساس کرده  اســت ، برخالف تصور ، 
استرس همیشه شامل حوادث ناخوشایند 
نیســت، بلکــه مــى  توانــد  محصول 
موفقیت هاى خوشایند و مطلوبى نیز  باشد 
که ســازگارى مجددى را در فرد مطالبه 

مى کند . 
1-سیاســت هــاى نســنجیده ،خط 
مشى هاى ناعادالنه و تبعیضات  ناروا در 
محیط کار از عواملى هستند که موجب  
اســترس ، فقدان انگیــزه ، پایین آمدن 

روحیه  و دلسردى در کارکنان  مى گردد.
سیاســت هاى ناعادالنه  مــى تواند در 
پرداختى هــا ،حقوق و مزایــا ، توزیع  نا 
عادالنه کار و … منظور گردد.در تحقیقى 
که توسط نگارنده در یکى از دانشگاه ها 
انجام گردید از بین 28 عامل استرس زا، 
عامل تبعیض  در محــل کار  با میانگین 
3/643  از 5 و بــا رتبــه 2 و درجه عامل 
اســترس زاى  زیاد شناسایى گردد.براى 
حل این مشکل مى توان با تربیت و گزینش 
نیروهاى کارآمد و ارزشى  و تدوین مقررات 
و قوانین جامع  و اجراى سیاســت هاى 
عادالنه ســازمان  را به نحو مطلوبى اداره 

نمود.

2-میزان حقــوق  و عدم تطبیــق آن با  
مخارج  و فعالیت ها به ویزه در شــرایط 
فعلى که به نظر مى رسد یکى از موارد  مهم  
دغدغه ذهنى کارکنان  است . طبق  تئورى 
برابــرى (equity  theory) از جــى 
  (   j.stacty adams    ) استسى ادمس
نیز کارکنان  آنچه  به انجام  دادن  کار خود  
به دست  مى آورند و نیز  آنچه  براى انجام  
وظایف  شغلى  ارائه مى کنند مقایسه  مى 
کنند.  اگر به این نتیجه  برسند  که داده 
هاى  آنها  به سازمان  در مقایسه با دیگران 

، بیشتر است  گرفتار تنش  مى شود.براى 
مثال  اگر فردى  احســاس  کند  به اندازه  
کافى  به او حقوق و دســتمزد  پرداخت  
نمى شــود ، از کار  خود ناراضى  مى شود 
.بنابراین  ضرورت  دارد مسووالن  نظام  در 
جهت  سالمت  و بهداشت  افراد  جامعه در 
این زمینه  اقدامات  اساسى به عمل  آورند.

3-عدم مشــارکت  کارکنان در سازمان 
ها  نیز  یکى  از عوامل  ایجاد فشــار  براى 
کارکنان مى باشد. اصوال مشارکت  افراد 
سازمان ها در تصمیم  گیرى ها  مزایاى  
زیادى دارد و ضمن اینکه  کارکنان را به  
کار ترغیب  مى کند باعث مى شود  افراد  
سازمان  به جهت  احســاس مهم بودن 

آرامش خاطر به دست آورند .

4-ارزشــیابى هاى عادالنــه  و یا بدون  

شناخت  کافى از افراد  و تبعیض قائل  شدن  
در بین کارکنان  هنگام ارزیابى ، اعضاى  
سازمان را گرفتار  فشارهاى  عصبى  مى 
نماید.اگر کارمند و یا کارگرى  احساس  
نماید  در محیط کار خود  در زمینه هاى  
مختلف  تبعیض پنهان و آشــکار  وجود 
دارد و به تالش  ها  و زحمات  او  بهاى الزم 
داده نمى  شود  و یا  نادیده گرفته مى  شود 
،موجب ایجاد  فشــار  براى او خواهد شد 
و هنگامى  این  فشــار مضاعف مى گردد 
که ببیند  به کســانى  ارج  و بهاء داده مى  
شود  که  شایستگى  الزم  را در محیط کار 
ندارند.بنابراین  با ارزشیابى هاى  عادالنه 
و توجه به فعالیت  هاى  اعضاى  سازمان 
مى توان  از بروز  این فشــارها  جلوگیرى

 نمود.

5-کنترل هاى  بى مورد و آزار دهنده در 

محیط کار  و سازمان ناشى از بى اعتمادى 
به کارکنان مى باشد . تحقیقات نشان مى 
دهد که این شــیوه بدبینى  و ریاکارى  را 
در ســازمان  افزایش مى دهد.از  طرفى  
موجب نگرانى  و اضطــراب  و نتیجه  آن 
کاهش  کارایى  فرد را بــه همراه خواهد 
داشت . باید در سازمان ها  فضایى به وجود 
آید  کــه در آن اطمینان  و اعتقاد  مبناى  
روابط متقابل بین کارکنان  باشــد. زیرا 
در محیطى  سرشــار از اعتماد  ، اعضاى  
ســازمان  با آرامش  بیشتر در جهت نیل 
به اهداف سازمانى  تالش  خواهند  نمود. 
بنابراین باید  با انتخاب  شیوه هاى خود 
کنترلى و یا کنترل هاى غیرمســتقیم  و 
نامحسوس به جاى کنترل هاى مستقیم 
، شدید ، مستمر و آزار دهنده  مى توان  از 
بروز فشارهاى عصبى شدید جلوگیرى 

نمود.

6-قوانین خشک و غیرقابل انعطاف نیز 
در سازمان مى تواند  یکى  از عوامل  ایجاد  
فشار بریا کارکنان و ارباب و رجوع باشد.
ممکن اســت  برخى از ضوابط و مقررات 
بسیار ناقص باشند و متناسب با شرایط 
و مقتضیات  فعلى ســازمان ها نباشند.
بنابراین  مدیرانى  که داراى مسوولیت  و 
اختیار  مى باشند ، باید  این قوانین و ضوابط 
را با  توجه به فرهنگ  ، امکانات  ، نیاز ، توان  
جامعه  و انسان ها مورد بازنگرى  قرار دهند  
و با انعطاف پذیر نمودن و تعدیالت  معقول 

تنش هاى  موجود را کاهش  دهند.

7-تغییرات غیرمنطقــى و جابه جایى  

مکرر  و بدون  دلیــل کارکنان مى تواند  
یکى  از عوامل  ایجاد  فشار  باشد. بنابراین  
در صورت لزوم  تغییرات  باید با فرهنگ 
سازى و پس از  رفع  نگرانى  هاى کارکنان 
در زمینه هاى  مختلف  و جلب مشارکت  

آنان به این تغییر و تحوالت  اقدام نمود.

8- تضادهاى  مختلف  در  سازمان  ، این 
تضاد ممکن است  فردى ،فرد با گروه ، گروه 
با گروه  در سازمان باشد .مانند  تضادهاى  
بین  واحدهاى  صف و ستاد  و یا تضاد  بین 
منافع فردى  و اقدامات سازمان . مدیران 
باید  ضمن هوشیارى  و درك این  تضادها  
با مدیریت  نمودن تضادها  راهکارهایى  زا 
اتخاذ نمایند که فعالیت ها و انرژى  افراد ، 
گروه هاى  رسمى  و غیر رسمى در جهت  
اهداف سازمانى  هدایت گردد. به عبارت 
دیگر  کارکنان و گروه ها دریابند که تحقق  
اهداف آنان در صورتى امکان پذیر  است 

که اهداف سازمان تحقق یابد.

9-شرح  شــغل هاى  غیر واقعى  نیز  مى 
تواند  یکى از عوامل فشار به کارکنان  باشد. 
زیرا اگر  شرح شغل کارکنان  متناسب  با 
کارى که انجام مى  دهند  نباشد بدیهى  
است  که فشار قابل مالحظه اى را متحمل 

خواهند شد.

10-شرایط فیزیکى محل کار مانند سرو 
صداى بیش  از حد  در محیط کار ، گرما 
و ســرما ، وجود گازهاى سمى ، نور کم و 
ناکافى نیز مى تواند عامل ایجاد فشار براى 

کارکنان باشد.

هر شغلى نکات مثبت و منفى خودش را دارد؛   

خوشحالى یا  استرس ؛ انتخاب با شماست!

کنترل هاى  بى مورد و 
آزار دهنده در محیط 
کار  و سازمان ناشى از 

بى اعتمادى به کارکنان 
مى باشد . تحقیقات 

نشان مى دهد که این 
شیوه بدبینى  و ریاکارى  

را در سازمان  افزایش 
مى دهد.

هر مجموعه  شغلى را اگر به دریا تشبیه کنیم، گاهى شما را 
بر روى امواج مى برد و گاهى به زیر مى کشد، اما نهایت با شنا 
کردن به جلو حرکت مى کنید. سازمان بیمه  آمریکا به تازگى 
آمارى منتشر کرده است که احساس افراد را از شغلشان از 
جمله بازنشستگان، کارمندان،  آزادکاران و … را بازگو مى کند. 
گذشته از این مسائل، مواردى همچون برقرارى تعادل در کار 
و زندگى شاغلین، احساس امنیت شغلى را مورد بررسى قرار 
داده است. در ادامه با ما همراه باشید تا شناخت بهترى نسبت 

به مشاغل اطرافتان داشته باشید.

 
استارت آپ

ادغام شرکت ها و اســتارت آپ ها در اکوسیستم 
کشــورمان در چند وقت اخیــر موضوع جدیدى 

نیست و هر از چند گاهى شایعاتى درباره ادغام چند 
شرکت با یکدیگر شنیده مى شود. در طى روزهاى اخیر 
شــایعه ادغام نت برگ و تخفیفان به عنوان دو قطب 
بزرگ ســایت هاى تخفیف گروهى و همچنین ادغام 
دو استارت آپ ریحون و چیلیورى که هر دو در زمینه 
ســفارش غذا بطور آنالین فعالیت مى کنند بسیار داغ 

شده است.

شنیده ها حکایت از این دارد که ریحون و چیلیورى قصد دارند 
براى رقابت با اسنپفود خدماتشان را به نوعى با یکدیگر تجمیع 
کنند و تخفیفان و نت برگ نیز سرمایه گذار مشترك بزرگى پیدا 
کرده اند که قصد دارد این دو شــرکت را تبدیــل به مجموعه اى 
واحد کند. برخى از شــایعات فراتر پیش رفته اند و اذعان داشتند 
که به کارمنــدان این مجموعه ها خبــر ادغام داده شــده با این 
 iiVentures حال «علیرضا صادقیــان» مدیر عامل شــرکت
که نت برگ و چیلیورى متعلق به آن هســتند این شــایعات را رد 

مى کند.
صادقیان با اشــاره به ایــن موضوع که شــخصا به مســاله ادغــام و همکارى 

با همه شــرکت ها همیشــه فکر مى کنــد و از ایــن موضوع اســتقبال مى کند 
مى گویــد کــه زمزمه هــاى همــکارى تمامــى شــرکت هاى زیــر مجموعه 
iiVentures با شــرکت ها و اســتارت آپهاى دیگر از ســال ها پیش شنیده 

شده است:
«ما از دو ســال پیــش به مذاکــره و گفتگــو با خیلــى از شــرکت ها از جمله 
تخفیفــان نشســتیم و جلســات متعــددى بــا شــرکت هاى گوناگــون 
داشــتیم. تنهــا ریحــون و تخفیفان هــم در ایــن میان نبــوده و تیــم ما با 
اســتارت آپها و ســازمان هاى متعدد دیگرى نیــز به مذاکره نشســته چرا که 
همیشــه به همکارى در اکوسیســتم ایمان داریم و از این مســاله اســتقبال

 مى کنیم.»
صادقیان تاکید مى کند کــه هنوز هیچ یک از این شــایعات رنــگ واقعیت به 
خود نگرفته و هیچ قراردادى امضا نشــده اســت. او باور دارد که اگر هم ادغامى 
پیش روى این شــرکت ها باشــد، این موضوع یکشــبه به اطالع تیم هاى فعال 
در این مجموعه نخواهد رســید: «قطعا اگر قرار باشــد ادغام یــا همکارى با هر 
مجموعه اى صــورت بگیرد خودمــان پیش تــر آن را رســانه اى خواهیم کرد. 
شــایعاتى که این روزها شــنیده مى شــود همیشــگى بوده و گاهــى به علت 
مراســمات مختلفى که در اکوسیســتم برگزار مى شــود، بیشــتر از پیش داغ

 مى شوند.»

منبع: کتاب استخدام و اخراج
یـــادداشت
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باید در سازمان ها  فضایى به وجود 
آید  که در آن اطمینان  و اعتقاد  

مبناى  روابط متقابل بین کارکنان  
باشد. زیرا در محیطى  سرشار 
از اعتماد  ، اعضاى  سازمان  با 

آرامش  بیشتر در جهت نیل به 
اهداف سازمانى  تالش  خواهند  

نمود. 

سیناپرس
گـــزارش

شایعات همکارى نت برگ و تخفیفان و ادغام ریحون و چیلیورى تا چه حد صحت دارد؟

فرماندار شهرستان آران و 
بیدگل خبر داد:

نخستین استارت آپ 
نمک در آران و بیدگل 

فرمانــدار شهرســتان آران و 
بیدگل در نخستین نشست راه 
اندازى استارت آپ نمک در این 
شهرستان گفت: در آینده نزدیک 
نخستین اســتارت آپ نمک با 
همکارى دانشــگاه جامع علمى 
کاربردى کشــور در شهرستان 
آران و بیــدگل راه انــدازى مى 

شود.
بــه گــزارش روابــط عمومى 
فرماندارى آران و بیدگل، دکتر 
اســماعیل بایبوردى فرماندار 
شهرســتان آران و بیــدگل در 
نخســتین نشســت راه اندازى 
اســتارت آپ نمــک در ایــن 
شهرســتان گفــت: در آینده 
نزدیــک نخســتین اســتارت 
آپ نمک با همکارى دانشــگاه 
جامع علمى کاربردى کشــور 
در شهرستان آران و بیدگل راه 

اندازى مى شود.
وى با اعالم این خبــر به نقش 
اســتارت آپ هــاى نمــک در 
دریافــت ایده ها از ســوى ایده 
پردازان اشــاره کــرد و گفت: با 
اجراى این طرح و عملیاتى کردن 
ایده ها مى توان شــاهد توسعه 
بیشتر شهرستان در حوزه کسب 

و کارهاى نوین و نوپا شد.
دکتر بایبــوردى بــر ضرورت 
اســتقرار مرکز ملى تحقیقات 
نمک ایران یا آکادمى نمک ایران 
در شهرســتان آران و بیــدگل 
تاکید کــرد و آن را در توســعه 
صنعت نمک و استاندارد سازى 

نمک ایران مهم دانست.
وى بــه ظرفیت بســیار باالى 
صنعت نمک در راه اندازى کسب 
و کارهاى نوپا و خالقانه اشــاره 
کرد و خواستار تشکیل روز ملى 
نمک در شهرستان آران و بیدگل 
شد و آن را گامى مهم در فرهنگ 
سازى نمک به عنوان کسب و کار 

نوپا معرفى کرد.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل 
به نقش نمک در مقوله سالمت 
مردم اشــاره و راه اندازى مرکز 
ملى نمک درمانى (هالوتراپى) 
را به عنوان یکى از ظرفیت هاى 
مهم ســرمایه گــذارى در این 
شهرســتان عنوان کرد و گفت: 
نمــک درمانى در حــوزه هاى 
تنفس، پوست، تقویت سیستم 
ایمنى بــدن و کاهــش التهاب 

مثمرثمر است.
وى گردشگرى سالمت بر مبناى 
نمک را راهــکارى براى جذب 
بخش دیگرى از گردشگران در 

این شهرستان ارزیابى کرد.
وى در ادامه راه اندازى کومه ها 
و هتل هاى نمکى در شهرستان 
کویرى آران و بیــدگل را نوعى 
دیگر از ســرمایه گذارى در این 
منطقه ذکر کرد و گفت: مى توان 
با راه انداى این کومه هاى نمکى  
در راستاى رونق تولید و کسب و 
کار در شهرستان آران و بیدگل 

اقدام کرد.
دکتر بایبــوردى دریاچه نمک 
را یکى از عظیــم ترین معادن 
ســطحى کشــور با وسعت 3 
هــزار کیلومتر مربــع ذکر کرد 
که بین سه اســتان سمنان، قم 
و اصفهان مشــترك است و مى 
تواند از طریق استارت آپ هاى 
نمک به حفظ ایــن دریاچه نیز

 کمک کرد.

ایرنا
گــزارش
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