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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

ریشه »کشتیم که کشتیم ...!« کجاست؟؛   

 این بار پای »پول« در میان است

پیوند ریش به سبیل 
در صنعت خودرو

تابه حال ضرب المثل ریش را به 
ِســبیل پیوند زده را شنیده اید؟ 
ایــن ضرب المثــل را می توان 
شــرح حال این روزهای صنعت 
خودرو دانست چراکه بخشی از 
تصمیمات این روزهای صنعت 
خودرو به قدری بی فایده است که 
گویا تصمیم گیران می خواهند 
کوتاهی سبیل را با درازی ریش 
جبران کنند و از ریش قیچی کنند 

و به سبیل پیوند دهند.
به عنــوان مثــال جدیدترین 
خبری که ایــن روزهــا درباره 
صنعت خودرو منتشــر شــده 
بازگشــت قیمت گذاری خودرو 
به شورای رقابت است. اما سوال 
اینجا است که چرا چندی پیش 
قیمت گذاری از شــورای رقابت 
گرفته شد و حاال بعد از چندین 
ماه دوباره به این نتیجه می رسیم 
که شــورای رقابت باید وظیفه 
قیمت گذاری خودرو را داشــته 
باشد؟ چرا در کشوری که بیش 
از ۴۰ سال در حال قانون گذاری 
اســت تغییر تصمیم هــا به این 
میزان ســریع و گاهــی اوقات 

غیرکارشناسی است؟ ...

درخشش شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در چهاردهمین 
جشنواره روابط عمومی استان

روابط عمومی آبفا، روابط 
عمومی سرآمد

شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهــان در 
چهاردهمین جشــنواره روابط عمومی استان 
موفق شد با کســب باالترین امتیاز در 9 محور 
تخصصی، بعنوان روابط عمومی سرآمد انتخاب 

شود. 
در چهاردهمیــن جشــنواره روابــط عمومی 
اســتان اصفهان 151 اثــر از دســتگاه های 
اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی 
وخصوصی مورد ارزیابی کمی و کیفی قرارگرفت 
در این جشــنواره عملکرد روابط عمومی ها در 
محورهــای تخصصی نــوآوری وفعالیت های 

پیشرو، برنامه ریزی و ارزیابی اثر بخشی، ...

عصر خودرو
یـادداشـت
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    یک جامعه شناس: جامعه ایرانی در این دهه ها دچار سبک زندگی »پتالچ« شده. پتالچ یعنی اینکه عده ای سعی کنند با اموال و دارایی خودشان دیگران را تحقیر کنند. اموال و دارایی به ابزاری 
برای نشان دادن برتری می شود.

بازار طال و سکه  98/2/31 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,590,0004,850,000قدیم

سکه طرح 
4,716,0005,035,000جدید

2,618,0002,820,000نیم سکه

1,648,0001,830,000ربع سکه

1,090,0001,000,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18422,300454,313 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24563,000541,760 عیار
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ریزش نیروی کار صفر می شود؟
تحلیلگران بازار کار توصیه می کنند رویکرد جدیدی برای ایجاد اشتغال 

در کشور باید پیگیری شود و از روش های سنتی که در گذشته بوده و 
براساس منابعی که در بودجه وجود دارد، به سمت اشتغال نرویم، 
چون احتمال این که بتوانیم شغلی در این قالب ایجاد کنیم، وجود 

ندارد.
در حالی طی ســال های اخیر ایجاد شــغل و کاهش نرخ بیکاری از 

مهم ترین دغدغه های دولت مطرح شده، اما گزارش ها حاکی از آن است 
که روند رشد بیکاری در کشور مثبت اســت. بنا به آخرین گزارش مرکز آمار 

ایران، نرخ بیکاری ۰.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و...

خاکســاری با بیان اینکه در 
این مرکــز از خردســاالن تا 
بزرگســاالن را تحت پوشش 
داریم، بیان داشت: این مرکز 
در ادامــه فعالیت هــای خود 
نخســتین مهدکودک های 
قرآنی را نیز راه انــدازی کرد. 
مدیر مهــــــــد قرآن کریم اصفهان ادامه 
داد: مراکز پیش دبستانی و مدارس قرآنی در 
ادامه با دریافت و مجوز از بهزیستی و آموزش 
و پرورش راه اندازی شــد که در این مراکز در 
کنار آموزش های علمی به آموزش قرآنی نیز 
پرداخته می شــود. وی این را نیز متذکر شد 
که پانصد موسســه و خانه قرآن در اصفهان 
تحت پوشش اتحادیه مؤسسات قرآنی است 
که شامل ۲۰۲ موسسه و ۳۰۰ خانه قرآن در 
کل استان اصفهان اســت. وی تصریح کرد: 
حفظ قرآن کریم در این مــدارس در طول 
یک تا سه سال بر حســب استعدادهای فرد 
انجام می شــود. به گفته او، مهد قرآن کریم 
اصفهان در امر ترویج و آموزش فرهنگ قرآنی 
در همه رشته ها فعالیت دارد و در ۲۰ شهر از 
۲۴ شهرستان استان اصفهان تاسیس شده 
است. او ابراز داشت: آموزش و پرورش مقرر 
کرده است افرادی که قصد حفظ قرآن دارند 
می توانند در مدرسه عادی ثبت نام کنند، اما 
به جای مدرسـه ثبت نامی در مهدهای قرآنی 

حضور پیدا کنند.
 به گفته مدیر مهد قرآن کریم اصفهان، او با 
اشاره به اینکه حفظ قرآن در این مرکز طی 
یک، دو یا سه سال تکمیل می شود به نوعی 
که فرد پس از این مدت به قرآن کریم مسلط 
خواهد بود، گفت: در ابتــدا دوره هایی برای 
احصای توانمندی و اســتعداد افراد برگزار 
می شود تا مشخص شود در چه مقطعی قادر 

به حفظ قرآن هستند.
مدیر مهد قرآن کریم اصفهان با بیان اینکه 
پایه های چهارم تا نهم در این مهد می توانند 
به تحصیل علوم قرآنی و آموزشی اقدام کنند، 
گفت: در شهر اصفهان دو مدرسه تخصصی 
حفظ قرآن »مهــاد« داریم و بــه زودی در 
دیگر شهرستانی های استان اصفهان نیز این 

مدارس تاسیس می شود.
خاکساری ادامه داد: حفظ بدون تحصیل فقط 
شامل دوره حفظ یک ساله قرآن کریم است 
و پس از طی دوره آموزشی تابستانه از  9 تیر 
تا ۲۷ مرداد مشخص می شود که چه افرادی 

می توانند در این دوره شرکت کنند. 
خاکساری با اشــاره به اینکه سال تحصیلی 
99-9۸ سومین سالی اســت که این حفظ 
قرآن نوع آموزش  در اصفهان دنبال می شود، 
گفت: در مدرسه دخترانه مهاد اصفهان حدود 
1۰۰ نفر و پسرانه ۶۰ نفر در حال حفظ قرآن 

کریم هستند.
مدیر مهد قرآن کریم ابراز داشــت: مفاهیم 
قرآن، زیباخوانی قرآن و دیگر رشــته های 
مرتبط با محوریت حفظ قرآن در این مدارس 

دنبال می شود.
در ادامه محمد رضا اکبریان مسئول آموزش 

موسسه مهد قرآن اصفهان نیز اذعان داشت : 
میزان تعطیلی مدارس ما از سایر مدارس دیگر 
کمتر است به طوریکه تنها تعطیالت رسمی 
این مدارس تعطیل هستند و نه تنها از مباحث 
آموزشی بچه ها عقب نیستند بلکه پیشرفته تر 

نیز عمل می کنند .
سعیده خسروی مدیر مدرسه دخترانه مهاد 
نیز به خبرنــگاران گفت: هــر دو هفته یک 
بار کارنامه حفظ قرآن و هــر ماه نیز کارنامه 
تحصیلی بچه ها برای خانواده آنها ارســال 

می شود .
عادل درخشان مدیر مدرسه پسرانه مهاد نیز 
در ادامه این نشست خبری به موفقیت دانش 
آموزان این مدارس اشاره داشت و تصریح کرد: 
11 نفر از دانش آموزان ما رتبه برتر را در بخش 
حفظ در مسابقات نیروهای مسلح و همچنین 

ارتش به دست آورده اند  .

مدیر مهــــــد قرآن کریم اصفهان در جمع خبرنگاران: 
ترویج و آموزش فرهنگ قرآنی در مدارس مهاد 

آموزش و پرورش 
مقرر کرده است 
افرادی که قصد 

حفظ قرآن دارند 
می توانند در مدرسه 
عادی ثبت نام کنند، 

اما به جای مدرسه 
ثبت نامی در مهدهای 

قرآنی حضور پیدا 
کنند.

دانش آموزان در مدارس قرآنی سه ساعت دروس قرآنی و سه ساعـــــــت دروس علمی را آموزش می بینند اما امتحان های آنها 
همراه با دانش آموزان مدرسه ثبت نامی برگزار می شود . این گفته حسین خاکساری هرندی  مدیر مهــــــــد قرآن کریم اصفهان 
است که در جمع خبرنگاران عنوان داشت .وی  با بیان اینکه کار مهد قرآن کریم در تهران و اصفهان با حفظ قرآن شروع شد که رئیس 
هیئت علمی آن استاد پرهیزکار قاری بین المللی قرآن کریم است،اذعان داشت : رشته های روخوانی، روان خوانی، صوت، لحن، تجوید 

و غیره نیز پس از حفظ قرآن در این مرکز راه اندازی شد.

مریم یادگاری
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

گزارش

اخبار اصفهان
گـــزارش

مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان در دیدار با 
کارکنان مدیریت روابط عمومی شــرکت 

عنوان کرد :

روابط عمومی عضو حیاتی 
سازمان است

به مناسبت هفته روابط 
عمومی و ارتباطات ، 
دیــدار صمیمــی 
مدیرعامل شرکت با مجموعه مدیریت روابط 
عمومی در ســومین روزاین هفته که تحت 
عنوان »روابط عمومی،امید آفرینی،شور و 
نشاط در جامعه«  نامگذاری شده است در 

دفتر ایشان برگزار شد. 
مهندس یزدی زاده ضمن تبریــک هفته روابط 
عمومی و ارتباطات طی ســخنانی با قدردانی از 

زحمات پرســنل روابط عمومی شرکت در بخش 
های مختلف گفت : روابط عمومی به عنوان عضو 
حیاتی سازمان مانند بخش های تولیدی کارخانه 
نقش بسزایی در رشد و شکوفایی مجموعه در دو 
بُعد درون سازمانی و برون ســازمانی دارد. نقش 
استراتژیک این مدیریت زمانی تبلور می یابد که 

روزی سازمان را بدون روابط عمومی تصور نماییم.
وی افزود : مجموعه مدیریت روابط عمومی شرکت  
با دانش و پتانسیل های فراوانی که دارا هستند نیاز 
است در زمینه معرفی هر چه بیشتر این شرکت مادر 
صنعتی به افکار عمومی و ایجاد تصویر ســازمانی 

صحیح و شفاف از آن تالش نمایند.
مدیرعامل شــرکت ادامه داد : با تمرکز بیشتر بر 
فعالیت ها و استراتژیهای روابط عمومی و تدوین 
چشــم انداز این مدیریت و جایــگاه آن طی یک 
برنامه مدون ،می توان به نحو شایسته در راستای 

هم افزایی بیشتر از این مجموعه راهبردی بهره 
گرفت. 

مهندس یزدی زاده خاطر نشــان کرد : طیف 
مخاطب امروزی متنوع و با نیازهای اطالعاتی 
گوناگون است و لذا طبقه بندی مخاطبان و برنامه 
ریزی برای انتخاب رسانه مناسب ضروری است و 
موجب اثر بخشی  پیام روابط عمومی در راستای 

ارتباط دو سویه می شود. 
این مقام مسئول ضمن تشکر از مدیر روابط عمومی 
شرکت به منظور تعامل اثرگذار با جامعه پیرامون 
بیان کرد : ذوب آهن اصفهان در زمینه مسئولیت 
های اجتماعی اقدامات بسیاری را از بدو تاسیس 
تاکنون انجام داده و نیاز است در زمینه معرفی این 

دستاوردها به صورت ویژه برنامه ریزی شود. 
مهندس یزدی زاده در بخش دیگری از سخنان خود 
به فعالیت های باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن 
پرداخت و گفت : باشگاه ذوب آهن با دارا بودن رشته 
های متنوع ورزشــی می تواند از طریق برگزاری 
مسابقات و سایر اقدامات شور و نشاط بیشتری را در 
جامعه ایجاد نماید که در این زمینه برنامه های الزم 

در دست اقدام است. 
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شرکت نیز گفت 
:نگرش مثبت مدیریت عالی سازمان ، باعث رشد 
و تعالی بیشــتر روابط عمومی می گردد . حضور 
مهندس یزدی زاده به عنوان مدیرعامل شرکت و 
ارتباط اثربخش ایشان با رسانه ها و تعامل موثر با 
جامعه پیرامون، فضای بسیار خوبی را برای فعالیت 
های تخصصی در روابط عمومی فراهم نموده است.  
مدیر روابط عمومی شرکت اظهار داشت : تعامل 
با جامعه و معرفــی فعالیت ها و دســتاوردهای 
شــرکت به عنوان یکی از راهبردهای اساســی 
روابــط عمومــی در دســتور کار قــرار گرفته 
 اســت که قطعاً در تنویــر افکارعمومی بســیار

 موثر است. 

شهردار محمد آباد - حسین دهقان 

چاپ دوم

شناسه: 468051

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

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

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

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



پیوند ریش به سبیل 
در صنعت خودرو

ادامه از صفحه یک:
...  مثال بــرای این تصمیم ها 
در صنعت خــودروی ما اصاًل 

کم نیست. 
بر اساس احکام دائمی برنامه 
توسعه کشــور، ایجاد موانع 
غیرتعرفه ای و غیرفنی برای 
واردات به جز در مواردی که 
رعایت دســتورات و موازین 
شرعی اقتضا می کند ممنوع 
اســت اما در عین حال بیش 
از یــک ســال از ممنوعیت 
»موقــت« واردات خودرو به 
کشــور می گذرد و همچنان 
انبوهــی از خودرو هــا در 
گمرکات کشور در انتظار ورود 
به خاک ایران و انبوه مشتریان 
هــم در انتظــار دریافــت 
خودرو های پیش خریدشــده 

هستند.
مثال دیگر اینکه طبق قانون 
سوم توســعه، تعرفه واردات 
باید سالیانه پنج درصد کاهش 
پیدا کند امــا کاهش که پیدا 
نمی کند که هیچ، بیشتر هم 

می شود.
باز هم مثالی دیگر: یک شــبه 
تصمیمــی گرفته می شــود 
که قیمت گذاری بر اســاس 
حاشــیه بــازار بایــد انجام 
شــود اما مجلس و بخشی از 
دولــت مخالف ایــن تصمیم 
هســتند. خوب! این تصمیم 
 چگونــه چنــد مــاه اجرایی

 می شود؟ 
شبیه این تصمیم سال ۹۰ هم 

گرفته شد.
آن زمــان مــدت معافیت از 
معاینــه فنــی خودروهای 
جدید از ۲ ســال به ۵ ســال 
افزایش پیدا کرد، در حالی که 
دولــت، مجلس و ســازمان 
محیط زیســت مخالف بودند 
و مشــخص نشــد کــه چه 
 کســی این قانون را تصویب

 کرد.
مثال بــارز دیگر نیــز تلفیق 
یــک  وزارتخانه هاســت. 
وزارتخانــه تبدیــل به چند 
وزارتخانه می شود، چند سال 
بعد جدا می شود، دوباره چند 
سال بعد یکی می شود. برای 
چندمین بار ایــن روزها خبر 
می رســد که قرار بر جدایی 

وزارتخانه هاست.
از اینهــا بگذریــم اتفاق های 
جالب تری هم ایــن روزها در 
کشــورمان می افتد. اواسط 
سال گذشــته دولت واردات 
خودرو را ممنــوع کرد. با این 
وجود، هر چند ماه یک بار خبر 
می آید که مثاًل تعرفه واردات 
 فالن خــودرو کاهــش پیدا 

کرد. 
همین دیروز بــود که خبری 
منتشــر شــد مبنی بر اینکه 
تعرفــه واردات خودروهــای 
هیبریــدی صفر شــد. مگر 
واردات خودرو پابرجاســت 
 کــه تعرفه اش کاهــش پیدا 

کند؟
مثال هــا  این دســت  از 
صنعــت  در  به خصــوص 
خودرو بسیار است. ای کاش 
تصمیم  گیــران به خصوص 
تصمیم گیران صنعت خودرو 
وقــت خــود را کمتــر برای 
تصمیم های غیرکارشناســی 
تلف کننــد و بتوانند یک بار 
برای همیشه تصمیم درست 
بگیرنــد و تنهــا بــه دنبال 
 پیوند زدن از ریش به ســبیل

 نباشند.

اقتصاد استان
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چاره ای جز بازسازی اتوبوس های فرسوده نیست
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان راهکار اجتناب ناپذیر رفع کمبود در ناوگان اتوبوسرانی درون 

شهری این منطقه را بازسازی اتوبوس های فرسوده عنوان کرد.
قدرت افتخاری روز سه شنبه در نشست خبری که در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزارشد ، افزود: 
هزینه خرید یک دستگاه اتوبوس در شرایط کنونی اقتصادی حدود 1۵۰ میلیارد ریال است که با این قیمت 

چاره ای جز بازسازی اتوبوس های فرسوده نیست. وی با اشاره به اولویت های شاخص شرکت اتوبوسرانی در 
حوزه نگهداری و  تعمیرات گفت: کاهش بیش از سه میلیون لیتر مصرف سوخت گازوئیل در سال از جمله برنامه 

های این شرکت است. افتخاری تصریح کرد: با وجود تمامی مشکالت در حوزه های مالی و  اقتصادی که مشمول 
اتوبوسرانی هم شده و با توجه به فرسودگی ناوگان و  عمر ۹.۵ سال آنها توانستیم یک درصد میزان جابه جایی مسافر را افزایش 

دهیم. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان گفت: در گذشته 43۰ دستگاه اتوبوس با عمر بین پنج تا 1۰ سال متوقف بود که 
با برنامه ریزی های صورت گرفته یک سوم این اتوبوس ها یا بازسازی شده و یا در حال بازسازی است. افتخاری با بیان اینکه سال گذشته 4۰ 
دستگاه اتوبوس را بازسازی و تبدیل به دیزل کردیم، گفت: از جمله طرح های در حال اجرا بازیابی ۵۰ دستگاه اتوبوس دیزل تا پایان تابستان و 

1۰۰ دستگاه اتوبوس تا پایان سال است که کمبود ناوگان اتوبوسرانی با بازسازی اتوبوس های موجود کاهش می یابد.

تهران و اصفهان میزبان اجالس مشترک همکاری های اقتصادی روسیه و ایران
وزرای نیرو و انرژی ایران و روسیه در تماس تلفنی شامگاه دوشنبه درباره محورهای پانزدهمین اجالس 
مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور که خردادماه امسال در تهران و اصفهان برگزار می شود، 

گفت وگو کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو)پاون(، »رضا اردکانیان« وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران و 

الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه طی تماس تلفنی در مورد نشست آتی کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی و تجاری ایران و روسیه، دومین همایش تجاری ایران و قفقاز شمالی و پروژه های مشترک دو جانبه 

گفت وگو کردند.
روسای کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روســیه در این گفت وگو ضمن مرور آخرین روند 

همکاری های اقتصادی و پروژه های میان دو کشور، در خصوص نحوه برگزاری پانزدهمین اجالس مشترک همکاری های اقتصادی 
و تجاری ایران و روسیه، برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون، احداث چهار واحد حرارتی توسط روسیه در هرمزگان و... به بحث و گفت وگو 
پرداختند.در این گفت وگو مقرر شد مشکالت موجود در این بخش مرتفع شده و اصالحیه پروژه نیروگاه سیریک هرمزگان در حاشیه پانزدهمین 

اجالس مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور به امضا طرفین برسد.

عصر خودرو
یـادداشـت
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خـــبــــر

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان :

توانایی کار عملی نقطه قوت دانشجویان علمی کاربردی 

افرادی که تمایل دارند ســریع تر وارد بازار کار شوند  
نظام مهارتی را در اولویت قرار می دهند و در این میان  
اگر دانشــگاه های علمی کاربردی گسترش پیدا کنند 

می توانند دانشجویان بیشــتری را وارد نظام مهارتی کرده و این نیاز را 
برآورده نمایند .

این مطلب را مهدی قیصری سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان عنوان 
کرد و ادامه داد: سیاست کلی دانشگاه ارتقای کیفیت است و از همین مسیر نیز افزایش 
پذیرش را دنبال می کنیم، از هر متقاضــی دارای محیط کار که به دنبال ایجاد مرکز 
آموزش علمی کاربردی باشد اســتقبال می کنیم. وی اهداف کلی دانشگاه را مطابق 
اهداف ابالغی از دانشگاه جامع دانست و خاطر نشان کرد در این میان ممکن است در 
اجرا شیوه ها متفاوت عمل کنیم در واقع  برنامه های ریاست قبلی را ادامه خواهیم داد اما 
مواردی که بر اساس تجربه قابلیت اجرای بهتر و ضرورت زمانی دارند را تغییر داده ایم.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان اضافه کرد: مدیریت جدید گسترش 
و مأموریت گرایی در راستای زمینه های تخصصی، ارتقای کیفیت و توسعه نظام آموزش 
عالی مهارتی را در استان اصفهان پیگیری خواهد کرد.قیصری این را نیز متذکر شد که  
آموزش های تخصصی و به  روزی در این مراکز داده خواهد شد، به  عنوان مثال تاکنون در 
زمینه گلخانه آموزش دانشگاهی نداشته ایم، دانشــگاه علمی کاربردی 8۵۰ رشته دارد 

که تنها ۲۵۰ رشته در استان تدریس می شود.قصری با اشاره به این که قرار نیست اگر در 
رشته ای موفق بوده ایم آن را در تمام استان ایجاد کنیم، افزود: در غرب و جنوب استان مرکز 
علمی کاربردی به تعداد کافی نداریم و در نظر داریم مراکزی با مأموریت های یکسان در این 
نقاط ایجاد شوند.وی همچنین ضمن تبریک روز روابط عمومی، عنوان کرد: در دانشگاه 
علمی کاربردی رشــته روابط عمومی در مقطع کاردانی و کارشناسی در آران و بیدگل 
دانشجو می پذیرد و به زودی این رشته در سیتی سنتر، شهرداری اصفهان و گلپایگان نیز 
دایر خواهد شد، اگر روابط عمومی صرفاً خوبی ها را منعکس کند سیستم ارتقا پیدا نخواهد 
کرد بلکه روابط عمومی باید چشم و گوش مدیریت برای جهت دهی به مجموعه باشد. وی 
افزود: دانشــجویان مراکز علمی کاربردی به دنبال آموزش سریع برای جذب به بازار کار 
هستند و نقطه قوت آن ها نه محاسبات تئوری بلکه توانایی کار عملی است، به دلیل خاص 
بودن مخاطبان این دانشگاه هرچه دانشگاه های علمی کاربردی در شهرها گسترش پیدا 
کنند بازهم مخاطب خودشان را خواهند داشت.سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: در بعضی موارد با ورود اداره نظارت ارزیابی دانشگاه، دلخوری و 
ریزش دانشجو را شاهد هستیم اما به دانشجویی که در سطح نظام آموزشی علمی کاربردی 

باشد احترام می گذاریم و حاضر نیستیم به هر قیمتی تعداد دانشجویان را افزایش دهیم. اخبار اصفهان
خـــبــــر

 بسیاری از کاربران از 
بی تفاوتی »پولدارها« 

نسبت به  قانون،  وظایف 
اجتماعی و حتی مسائل 
انسانی سخن می گویند.

ریشه »کشتیم که کشتیم ...!« کجاست؟؛   

 این بار پای »پول« در میان است

روزانه ده ها نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند، 
کمتر اخبارش مورد توجه قرار می گیرد و کمتر کسی حتی ککش 
می گزد. اما یک تصادف خاص و ویژه کافی است تا جنجالی بزرگ 
بر پا شود و موجی از اظهار نظر به راه بیافتد. اما چه چیز می تواند 
یک تصادف را به موضوعی خاص تبدیل کند. فجیع بودن حادثه، 
میزان تلفات و یا عجیب بودن آن می تواند توجه ها را به آن حادثه 

جلب کند، این بار پای »پول« در میان است.

فرارو
گـــزارش
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    یک جامعه شناس: جامعه ایرانی در این دهه ها دچار سبک زندگی »پتالچ« شده. پتالچ یعنی اینکه عده ای سعی کنند با اموال و دارایی خودشان دیگران را تحقیر کنند. 
اموال و دارایی به ابزاری برای نشان دادن برتری می شود.

درخشش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در چهاردهمین 
جشنواره روابط عمومی استان

روابط عمومی آبفا، روابط عمومی سرآمد

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در 
چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان 
موفق شد با کسب باالترین امتیاز در 9 محور 

تخصصی، بعنوان روابط عمومی سرآمد انتخاب شود. 

 در چهاردهمین جشــنواره روابط عمومی اســتان اصفهان 1۵1 اثر از 
دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی وخصوصی 
مورد ارزیابی کمی و کیفی قرارگرفت در این جشــنواره عملکرد روابط 
عمومی ها در محورهای تخصصی نوآوری وفعالیت های پیشرو، برنامه 
ریزی و ارزیابی اثر بخشی، تحقیق و پژوهش، اطالع یابی و افکار سنجی، 
روابط عمومی دیجیتال، ارتباطات رسانه ای، محتوا سازی، رویداد پردازی 
و مسئولیت اجتماعی ارزیابی شــدند. مدیر روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان 
با بیان اینکه عدم توجه مدیر دستگاهها به روابط عمومی ها باعث از بین 
رفتن سرمایه اجتماعی می شــودگفت: اگر مدیر دستگاهی به روابط 
عمومی توجه نداشته باشد باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی خواهد 
شد، امری که اکنون گریبانگیر بسیاری از دستگاه ها شده است. وی در 
چهاردهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان افزود: در دنیای 
امروز بحث روابط عمومی و ارتباطات که ورد زبان همه شده دارای چهار 
چالش عمده است و اگر دقت کنیم مشکالت روابط عمومی های استان 
اصفهان ناشی از این مسائل می شود مسائل ساختاری، آموزشی، نیروی 
انسانی، تخصص، حرفه ای وفرهنگی از جمله موضوعاتی است که در این 

رابطه مغفول مانده است.
مدیر روابط عمومی آبفا اصفهان با اشاره به اینکه دانش روابط عمومی ها 
همواره باید ارتقا یابد و ما باید به آموزش اهمیت دهیم اظهار داشت: در 
رابطه با نیروی انسانی و ظرفیت هایی که در این بخش وجود باید تفکر کنیم 
به گونه ایی که با آموزش های مستمر زمینه ارتقا آنها را فراهم نمائیم. بنی 
طبا تصریح کرد: زمانی که دنیای امروز را مرور می کنیم متوجه می شویم 
که بحث فرهنگ هم اهمیت ویژه ای دارد شکوفایی فرهنگی با در نظر 
گرفتن سازوکارهای اساسی میسر می شود که در این میان نقش روابط 

عمومی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: مشکل اساسی اینجاست که اگر مدیران الیق و شایسته برای 
هدایت بخش روابط عمومی انتخاب نشوند نمی توان انتظار روابط عمومی 
پویایی را داشت به این خاطر که مدیر روابط عمومی باید به جمیع خدمات 
حوزه کاری سازمان خود اشراف داشته باشد. بنی طبا تاکید کرد: اگر این 
اشرافیت وجود نداشته باشد جامعه هدف، مردم و حتی سازمان مربوطه 
آسیب خواهند دید. مدیر روابط عمومی آبفا اصفهان گفت: متاسفانه در 
استان اصفهان انسجام درستی بین فعاالن بخش روابط عمومی وجود 
ندارد به عنوان مثال در زمینه کمبود آب جلسات انسجام بخشی از سوی 
مدیریت ارشد استان که دفتر روابط عمومی استانداری باشد برگزار نشده 
و از ظرفیت هایی که پیرامون این موضوع وجود دارد استفاده نشده است.

وی بیان کرد: به نظر می رسد در قالب برگزاری کارگروه های تخصصی 
و همایش های انسجام بخشــی با حضور فعاالن روابط عمومی، اصحاب 
رسانه و اعضای ngo ها سیاســت هایی واحدی با هدف رفع چالش های 
پیش رو در مدیریت استان در دســتور کار قرار گیرد. بنی طبا در پایان 
تصریح کرد: ضعف در سیســتم های ســخت افزاری، نرم افزاری و مغز 
افزاری از دیگر موضوعاتی اســت کــه در ســازمان های دولتی و غیر 
 دولتی وجود دارد و از دیگر چالش هایی اســت که دستگاه ها باید به آن 

واقف باشند.

گــزارش

ماجرا از آنجا آغاز شــد که 
ویدئویی کوتاه در رســانه 
ها منتشر شــد که حاوی 
صحنه تصادف یک خودرو 
پورشه با یک دستگاه پراید 
بود. تصادفی که منجر به 
مرگ راننده خودرو پراید 

شده است.
در این ویدئو صدای دختــری به گوش 
می رســد که جیغ زنــان بــا ناراحتی از 
تصادف خودرو پورشــه سخن می گوید. 
دختر جوان جمله ای بر زبان می آورد که 
بازتاب گسترده ای داشــته است و شاید 
اساسا این تصادف برای این جمله اینگونه 
جنجالی شده است. او می گوید: »کشتیم 
که کشتیم، دیه اش را می دهیم. می دانید 
قیمت این ماشین چقدر است؟ ماشین را 

تکان ندهید.«
براساس گزارش ها این تصادف »حاصل 
کورس گذاشتن دو دســتگاه خودرو در 
خیابان کارگر اصفهان بــوده که یکی از 
آنها پورشه بوده است . خودرویی که دلیل 
سرعت زیاد از کنترل خارج می شود و با 
چند دستگاه خودرو  تصادف می کند. در 
این حادثه راننده یک پراید بر اثر تصادف 

جان خود را از دست داد.«
راننده پورشــه ای که تصاف کرده است 
پسری جوان اســت که پس از تصادف از 
محل متواری می شــود و ظاهرا دختری 
جوانی که در سر صحنه تصادف داد و بیداد 

می کند همراه او بوده است.
براساس اعالم پلیس دختر جوان خواهر 
راننده پورشه است. فرمانده پلیس اصفهان 
اعالم کرده که راننده پورشه گواهینامه نیز 
نداشته است. بنا به اعالم پلیس راننده در 

بازداشت به سر می برد.
تجربه نشان داده اســت پس از حوادث 
اینچنینی به ســرعت حواشی و شایعات 
پیرامون آن منتشر می شــود. درباره این 
حادثه نیز شــایعات فراوانی منتشر شده 
از جمله گفته شده بود که راننده خودرو 
پورشه و دختر جوان از فرزندان مسئوالن 
در اصفهان هســتند. گفته شــد آن ها 
»آقــازاده« و »ژن خوب«اند. حتی گفته 
شد که پلیس در صحنه تصادف مراعات 

حال پورشه سواران را کرده است.
روایت هایی که حاال تکذیب شــده اند. 
ابوالقاســم چلماقی رییس پلیس راهور 

اصفهان می گوید »این خودرو به هیچ یک 
از مســئوالن ارتباطی نداشــته، راننده 

»آقازاده« نیز نبوده است.«
 حاال گزارش شده اســت که پدر راننده 

پورشه نمایشگاه اتومبیل دارد.
  

   واکنش هــا به ماجــرا؛ حمله به 
اشرافی گری، نو کیسه گی و قانون! 

پس از این حادثه موجــی از واکنش در 
شبکه های اجتماعی به راه افتاد. بیشتر 
واکنش ها با این پیش فرض بود که راننده 
پورشه »آقازاده« اســت، در نتیجه لحن 
بسیاری از کاربران در این باره تند و گزنده 

بود.
در سوی دیگر ماجرا  برخی دیگر از کاربران 
نیز به فرهنگ اشرافیگری، سرمایه داری و 

نئولیبرالیسم حمله کردند.
کاربری در این باره نوشــته است: »این 
تبدیل شدن ســبک زندگی اسالمی به 
اشرافی گری است که باعث پدید آمدن 
حادثه پورشه در اصفهان می شود. در سبک 
زندگی اشرافی همه چیز کاال، و کاال قابل 

تبدیل به پول است، حتی جان انسان؟!«
عده ای می گویند با توجه به این این تصادف 
منجر به مرگ در کورس و دور دور خیابانی 
رخ داده پس باید مجازاتــی فراتر از یک 

تصادف عادی برای راننده در نظر گرفت.
 بســیاری از کاربــران از بــی تفاوتــی 
»پولدارها« نســبت به  قانــون،  وظایف 
اجتماعی و حتی مســائل انسانی سخن 

می گویند.
برخی دیگر دیــدگاه متفاوتــی دارند و 
معتقدند راننده پورشه نیز حقوقی دارد 
و تصادف ممکن اســت بــرای همه رخ 
دهد. کاربری نوشته است: »کاری نکنیم 
صبوری و گذشــت جایش را بــا انتقام و 
تالفی عوض کند، بطور قطع رانندگی پر 
خطر و حرف هایی که از سوی همراهان 
راننده پورشه بیان شــد مردود و زشت و 
غیر قابل پذیرش است، اما حقوق افراد چه 
پورشه داشته باشــند چه خطاکار باشند 
باید محترم باشد، تصادف برای همه رخ 

می دهد »همه« «
حادثه اصفهان در رسانه ها واکنش های 
فراوانی داشته اســت. یکی از مهمترین 
آنها واکنش کیهان اســت. این روزنامه 
امروز در گزارش اصلی خود با تیتر »پورشه 
قاتل سرریز اشرافیت از مدیریت به کف 

خیابان« به این ماجرا پرداخته است. 
کیهان با اشاره ســخنان دختر جوان در 
حادثه تصادف نوشــته است: »ریشه این 
بی شرمی کجاست و این فرهنگ منحط 
از کجا سر ریز می شود؟ برای رسیدن به 
پاسخ این پرسش کافی است لحظه ای در 
رفتار و عملکرد مدیران دولتی درنگ کنید. 
کدام مدیر ارشد دولتی از رئیس جمهور 
گرفته تا وزرا هنگام قصور و تقصیر و آسیب 
زدن به معیشت مردم، ابراز شرمندگی و 

عذرخواهی کرده اند؟ «
کیهان در این باره به نمونه هایی همچون 
نحوه برخورد عباس آخوندی وزیر پیشین 
راه با ماجرای حادثه قطار تبریز، ماجرای 
»خودت بمال« قاضی زاده هاشمی وزیر 
پیشین بهداشت و درمان، فساد واردات 

خودرو های قاچاق و ... اشاره کرده است.
به نوشــته این روزنامه »نتیجه طبیعی 
روحیه اشــرافی و زندگی اشــرافیت زده 
مسئوالن است که سرریز آن به کف خیابان 
ریخته و نوکسیه های تازه به دوران رسیده 
هم به تأســی از مدیران اشــرافی نه تنها 
هیچ ابائی از تعدی به قانون ندارند، بلکه 
بهنگام آسیب رساندن به جان و مال مردم 
 هم با پررویی پاســخگوی عملکرد خود

 نیستند.«
 امان اهلل قرایی مقدم جامعه شناس نیز  از 

»نوکیسه گی« و »نوکیسه ها« می گوید.
 به گفته او »نابسامانی اقتصادی کشور و باز 
بودن راه های دزدی از بیت المال باعث شده 
تا کسانی در تهران و شهرستان ها یکشبه 
ره صدساله را پیموده و قدرت وارد کردن 
ماشین های چند میلیاردی مانند پورشه 
و… را پیدا کرده و در خیابان ها ســوار آن 
شــوند. به احتمال قریب به یقین پدر آن 
دختر اصفهانی که جان شــخص کشته 

شده در این حادثه را به هیچ می انگارد هم 
به همین طریق ثروتی به هم زده است.«

 قرایی مقدم جامعه ایرانــی را جامعه ای 
مبتال به »از خود بیگانگی« معرفی کرد 
و ادامه داد: »جامعه ایرانی در این دهه ها 
دچار سبک زندگی »پتالچ« شده. پتالچ 
مفهومی بود متعلق به جامعه سرخپوستی 
و بعدها در حوزه جامعه شناسی وارد شد. 
پتالچ یعنی اینکه عده ای ســعی کنند با 
اموال و دارایی خودشان دیگران را تحقیر 
کنند. اموال و دارایی به ابزاری برای نشان 

دادن برتری می شود.«
 با وجود اینکه حمله به اشــرافی گیری 
و ســرمایه داری در این ماجرا اوج گرفته 
است، اما داود سوری استاد اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف در این باره دیدگاه متفاوتی 
دارد. او معتقد است مشکل از قانون است. 
او در توئیتی نوشته اســت: »»کشتیم 
که کشــتیم، دیه اش را می دهیم«. غیر 
اخالقی است اما قانون همین را می گوید!، 
 Moral نمونه ای است بارز از کژرفتاری
hazard در صنعت بیمه، که قانونگذار 
می بایســت برای آن چاره ای بیاندیشد. 
هیچ ربطی هم به ســرمایه داری ندارد، 

روضه نخوانید و داستان نبافید.«
ترجمه این اظهار نظر این اســت؛ وقتی 
جریمه تصادف منجر به قتل پرداخت دیه 
است، طبیعی است که پورشه سواران بی 
توجه به هیچ چیزی کورس می گذارند و  
آن دختر در صحنه تصادف اینگونه سخن 
گوید. قانون بیمه این عالمت  اشــتباه را 
به مردم می دهد که وقتــی که تصادف 
کردند با پرداخت دیه مشکل حل می شود. 
براســاس این اعتقاد قانون بیمه موجب 
کاهش احساس مسئولیت اجتماعی افراد 

شده است. 
حاال چنــد روز پس از حادثــه و فرمانده 
انتظامی شهرســتان اصفهان می گوید: 
»پلیس اجازه نمی دهد عده ای با دور دور 
کردن و کورس گذاشتن خودرو های خود 
در خیابان ها نظم و امنیت جامعه را برهم 

بزنند.«

یلدا توکلی
گــزارش
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Toreutics, Precious 
Artistic Metalworking

Toreutics is an Iranian field of art which is considered as 
handicrafts and artistic metalworking. There is no clear 
history on its background; however, according to some 
archaeologists and art historians it dates back to period 
of Scythians or Sakas who were of nomadic Iranians living 
in pre-Achaemenid era.
This art has first been seen in the forms of carving on 
mountains and on building stones of royal palaces and 
historical monuments and even in the era of cavemen; 
and, afterwards it was developed to engraving and, finally, 
toreutics.
In other words, toreutics generally refers to decorating 
and engraving beautiful and exquisite pictures and 
patterns on the main surface of the metal objects made of 
gold, silver, copper, brass and steel through hammering or 
engraving with a burin.
Among the above-mentioned metals, copper is more 
popular in this artistic metalworking due to its softness 
and flexibility. The art of toreutics or engraving on metals 
with burins has drawn the artists’ attention mainly due 
to considerable lifespan and persistence of the products 
comparing to other objects or materials.
The contemporary artists or craftsmen in this field first 
coat the inner or below part of the concerned metal 
dish or tray, usually made of silver or gold, with a tar and 
plaster solution so as to decrease the sounds of hammers 
or burins and at the same time diminish the potential risk 
of dish penetrations.
Then, they draw the pattern on the dish and after choosing 
the proper burin they place it on the pattern and start to 
hammer the end of burin to form the desired grooves 
and patters on the dish with changing the intensity of 
hammer hits.

handicrafts

Arg-E Anar 
in Kerman: 
A Tourist 
Attraction of 
Iran

Anar County is 
located in northern 
Kerman Province. 
In the center of 
this ancient city is 
a historic citadel, 
Arg e Anar. The 
area of this citadel 
is 11,179 square 
meters.
The city of Anar 
was called Aban 
until the Arab 
invasion of Iran. 
This ancient city 
was part of Fars 
Province, but it 
was located about 
1500 years ago 
in the territory of 
Kerman.
According to 
the report of the 
Iranian Heritage 
and Tourism 
O r g a n i z a t i o n , 
the history of the 
construction of 
Arg e Anar dates 
back to pre-Islamic 
periods. This 
citadel has been 
rebuilt and reused 
in the Safavid 
period.
The plan of the 
citadel is in the 
form of a rectangle 
drawn eastward 
to the west. This 
rectangular plan 
is located on a hill 
that is surrounded 
by six towers.
The Arg e Anar 
consists of one 
and two-floor 
buildings, with one 
floor houses mostly 
located on the edge 
of the citadel. Two-
floor buildings 
located in the 
center of the citadel 
are the government 
residential and the 
political center of 
the citadel.
The entrance to 
the northern side 
of this citadel, 
located between 
two towers, 
was created by 
destruction at the 
beginning of the 
revolution of Iran 
(1979). The main 
entrance is located 
on the southern 
side of the castle on 
Razi Street.

Iran
attractions

ISFAHAN
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Visit Iran; The land of Glory and Beauties
Iran is one of the rich countries of the 
cultural places, ecotourism sites and 
historical monuments which called the 
cradle of civilization in light of 7,000 
years civilization.
An array of museums, a myriad of 
ecotourism opportunities, numerous 
religious sites, Affordable healthcare 
services, extensive bus network and air 
and rail infrastructure are just a small 
part of Iran’s potentials for Tourism.
Tourists gives preferences for different 
destinations in Iran to see the glorious 
landmarks, spectacular nature and sight-
seeings, special culture and others Iran 
has them all!
This country has various landmarks 
and tourist resorts due to its history and 
geographical status, So it has something 
to offer for almost everyone, a variety of 
attractions enough to satisfy the variety 
of tastes and attitudes.
Such qualities make Iran a perfect 
destination, despite what most people 
think based on international propaganda 
and political decisions.
The interest of the world Muslims to 
travel to Iran as pilgrims, pay a visit to the 
holy shrines and also enjoy its natural 
sight-seeings and tourist attractions.
Iranian people are famous for their 
hospitality and all those who visit Iran 
appreciate the culture of hospitality 
Iranians show when they come across 
the tourists.
**Iran’s Potentials in historical Tourism
Until now, UNESCO has designated 15 of 
Iran’s various historical and natural sites 
as part of world heritage.
For those interested in religious history 
it is estimated that there are more than 
28 messengers of God have tombs 
throughout Iran.
Some of top sites are as below:
• Persepolis, the complex of Xerox 

palaces having the detail of 2,500 year-
Old Persian reliefs.
• The ancient Mesopotamian ziggurat 
and complex of Chogha Zanbil is an 
intriguing remnant from the Elamite 
Empire more than 3,500 years ago 
which stand as a testament to the feats of 
ancient engineering.
• Soltaniyeh Dome, recognized as a 
UNESCO World Heritage site in 2005, is 
an architectural masterpiece that was 
built in 1302 AD.
As the oldest double-shell dome in 
the country, the structure paved the 
way for construction of holy buildings 
throughout the Muslim World and 
has captivated the attention of both 
pilgrimsand historians for centuries.
The Iranian government has established 
a number of museums to showcase 
artifacts and present the stories of 
civilization to an international audience.

• The Treasury of the National Jewels in 
Tehran, the National Museum, Golestan 
Palace in Tehran, and the Sheikh Safi 
Museum in Ardabil are just a handful of 
venues that feature the collage of Iran’s 
historical and traditional past.
• In addition, Tehran’s Contemporary 
Art Museum showcases over 7,000 texts 
in both Persian and English as part of a 
specialized library.
• Iran’s natural beauty and conservation 
efforts are nothing short of impressive. 
Stunning waterfalls, deserts, forests, 
lagoons, caves, swamps, and lakes 
represent a diverse array of climatic 
zones and landforms, comparable only 
to the continental US.
In total, the country boasts 28 natural 
parks, 43 protected wildlife zones, 
and 166 protected areas, committing 
nearly 5% of its land-an area of 8 million 
hectares-to ecotourism and preservation 
of natural resources.
Among the most popular destinations 
for eco-holidaymakers are Galestan 
National Park, Kavir National Park, Lar 
Protected Area, Bakhtegan Lake, and 
Bamou National Park.
*** Iran’s Sea and Coastline:
Due to the extensive bus network and 

air and rail infrastructure in the country, 
domestic tourists most often travel 
to visit friends and family during the 
summer months.
However, medical tourism and 
pilgrimage make up an additional 23% 
of travel throughout the country.
In addition to beaches 700 Km alongside 
the Caspian Sea are the most popular 
destinations for domestic tourism.
*** Religious Tourism
The city of Mashhad, visited by the 
Muslims to pay homage to the Holy 
Shrine of am Reza, the largest mosque in 
the world by area which accommodates 
20 million pilgrims and tourists every 
year.
Other notable holy sites include the 
Danial-e Nabi Mausoleum, one the 
messengers of God in shosa, Shrine of 
Hazrat-e Masumeh, the sister of and 
the Chak Chakoo Fire Temple, which 
is famous for the legendary dripping 
water that falls from surrounding rock 
formations.
*** Foreign tourists visit to Iran up by 
50%
About 7.8 million tourists traveled to 
Iran in the past Iranian year, ended on 
March 20, 2019, registering 52.5 percent 
growth compared to the preceding year 
which was 5.1 million tourists.
'In the past Iranian year sanctions on 
the tourism sector were also affected by 
the cancellation or reduction of foreign 
direct flights, but fortunately the regional 
markets and China were placed on our 
agenda to attract foreign tourists and 
neutralized the effects,' said Ali Asghar 
Mounesan, the head of Cultural Heritage, 
Handcrafts and Tourism Organization.
'In terms of incoming tourists, Iran 
witnessed about 74% growth from 
Turkey, and the arrival of tourists from 
countries such as Armenia, Azerbaijan, 
Russia, Iraq and Oman has also enjoyed 
significant growth', he added.
Recently, Deputy head of Iran’s Cultural 
Heritage, Handcrafts and Tourism 
Organization Vali Teimouri said that 
the foreign tourists usually come from 
neighboring countries, the European 
countries and even American countries.

Visit Iran; The land of Glory and 
Beauties

Having 15 UNESCO World Heritage sites and 
the 10th country on Tourism Attractions and 
5th on Ecotourism, are only small parts of 
Iran characteristics significant for the foreign 
tourists.

Hakim : Apartment Hotel In 
The Heart Of Isfahan

where to stay

Looking for an apartment hotel in the heart of 
Isfahan? One of our offers is the 1-star Hakim AP 
Hotel. It has a close distance to many local attractions 
of this ancient city. However, Shahid Beheshti 
International Airport is 26 kilometers away. The 
following paragraphs will help you decide whether 
this hotel meets your needs.
Isfahan used to be the capital city of Iran twice in 
the past. Therefore, there are many historical and 
architectural sites to visit. It is known as the city of 
culture and civilization. Hence, if you are eager to 
visit a great number of breath-taking places, you 
have chosen a right city. Hakim AP Hotel is in a one-
kilometer vicinity to Naghsh-e Jahan Square. After 
visiting this beautiful square, you can visit the four 
famous buildings around it. Their names are Ali Qapu 
Palace, Sheikh Lotfollah Mosque, Shah Mosque, and 
Qeysarieh Gate (the Grand Bazaar). Moreover, one of 
the most magnificent bridges over Zayandehrud River 
is Si-o-Seh Pol Bridge that is 3 kilometers far away. 
Furthermore, other outstanding sites are Monar 
Jonban, Chehel Sotoun Palace, Vank Cathedral, Atigh 
Jameh Mosque, and many more.
Traveling with your family? Hakim AP Hotel has 
special prices for kids. Residency in the hotel is free 
for kids under 3. 50% discount is also included for 
kids within the age range of 3 to 8.
The general facilities of Hakim AP Hotel are lobby, 
elevator, safe box, fire escape, danger alarm and 
luggage storage. Furthermore, they have some special 
services for your better convenience. These services 
are taxi service, currency exchange, store, travel 
agency, and shoe-shining machine. Moreover, you can 
use the hotel transfer service by paying an additional 
cost. You can also have delicious Iranian dishes in the 
hotel restaurant.
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Iranian Energy Minister Reza 
Ardakanian and his Russian 
counterpart Alexander Novak 
discussed on Monday the 
priority investment projects 
in different energy sectors.
During a phone conversation, 
the ministers, as the co-
chairmen of the Russian-
Iranian permanent 
i n t e r g o v e r n m e n t a l 
commission on trade and 
economic cooperation, 
discussed the implementation 
of priority investment projects 
in the framework of bilateral 

cooperation, the Russian 
Energy Ministry said in a 
statement on Monday.
The statement also stressed 
that the sides had discussed 
preparations for the 15th 
session of the commission that 
was scheduled to take place 
from June 16-18.
In November 2018, the 
ministers also conferred on 
the joint projects, including 
the Sirik thermal power plant 
in Iran and the electrification 
of the Garmsar-Incheboron 
railway section.

Iran, Ecuador 
discuss 
environmental 
cooperation

Head of Iran’s 
Department of 
E n v i r o n m e n t 
(DoE) Isa Kalantari 
and Ambassador of 
Ecuador to Tehran 
Ortega Almedia 
met and held talks 
on Tuesday to 
explore the ways to 
boost cooperation 
in the field of 
environment.
During the 
meeting held at 
DoE, the two sides 
discussed a host 
of environmental 
issues both 
countries are 
grappled with, 
including air 
pollution, fuel 
quality, plastics 
pollution, and the 
know-how for 
disposal of the 
industrial wastes.
Noting that the 
sprawling capital 
city of Tehran has 
experienced "good 
and moderate air 
conditions" since 
the beginning of 
the current Iranian 
year (March 21), 
which is a record 
in the past 25 
years, Kalantari 
said, better 
standard of fossil 
fuels and stricter 
surveillance of 
vehicles’ technical 
inspections are 
the among the 
main reasons for 
the decline in air 
pollution in Iran.
The two sides 
stressed to the 
need to enhance 
c o l l a b o r a t i o n s 
in raising public 
a w a r e n e s s 
and improving 
the standards 
to help tackle 
both countries’ 
e n v i r o n m e n t a l 
issues.
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Iran, Russia energy ministers discuss 
joint investments

At the beginning of the year, 
the UK, France and 
Germany set up a new 
transaction channel 
called Instrument 
In Support of Trade 
Exchanges (INSTEX) 
as an alternative to 
SWIFT, the backbone for 

international monetary transfers. 
SWIFT is a Belgium-based 
transaction service provider, 
but it is deeply influenced by 
Washington. US Treasury Secretary 
Steven Mnuchin said in a tweet 
in November that SWIFT would 
be 'discontinuing service to the 
Central Bank of Iran', adding 
that 'SWIFT is making the right 
decision.' The moves by SWIFT 
have caused significant economic 
pain for Iran and indirectly 
supported US sanctions against 
the country.
Will the US use financial means to 
tackle its disputes with China, just 
as it did to Iran? It is still too early 
to draw any conclusion, but China 
should be prepared for the worst-
case scenario.
Tensions between China and 
the US have intensified since US 
President Donald Trump imposed 

measures widely thought to target 
Chinese telecom company Huawei. 
If Washington uses financial 
means to continue its crackdown 
on the company, such as imposing 
financial sanctions on banks 
servicing Huawei or freezing the 
assets of the company in the US, 
such measures will deal a heavy 
blow to China's high-tech sector. 
Financial sanctions may have a 
more negative impact than 
restrictions on critical components 
imported by Huawei. Backup plans 
are needed to ensure not only 
continuity of supplies of critical 
components for Huawei's products, 
but also the strategic financial 
safety of Chinese companies.
China needs to follow the steps of 
European countries to map out 
a backup plan, in a bid to enable 
transactions in the absence 

of SWIFT. This is necessary to 
safeguard financial security amid 
the trade war.
The Cross-border Interbank 
Payment System (CIPS), launched 
in 2015 by China's central bank, 
will help China achieve the goal. 
The system, which mainly provides 
cross-border clearing and payment 
services for domestic and overseas 
financial institutions, has the 
potential to challenge SWIFT's 
dominant position in the global 
financial system.
The CIPS' business scope covers 
nearly 40 countries and regions 
along the routes of the Belt and 
Road Initiative. More banks are 
expected to be involved in the CIPS 
in the coming years, and we need to 
accelerate the process to safeguard 
China's financial security amid the 
trade war.

During Pres. Rouhani’s visit:

27 projects to be 
commissioned in W 
Azerbaijan province
 Some 27 projects will be launched in West Azerbaijan 
province during President Hassan Rouhani’s visit 
to the northwestern province on Tuesday, a senior 
official said.Governor of the West Azerbaijan province 
Mohammad Mehdi Shahriari added that the projects, 
worth over 44.65 trillion rials (around $320 million), 
fall under different categories in the energy, sports and 
science sectors.One of the most important projects to 
be inaugurated by Rouhani is the long-awaited water 
transfer plan from Silveh Dam.The project, worth over 
$4 million, is now ready after eight years to help revive 
the troubled Urmia Lake, located between East and 
West Azarbeijan provinces.

Hormozgan's annual exports 
top $2.7 billion
 Products worth $16.5 billion were exported from the 
customs of the Iranian province of Hormozgan during 
last fiscal year (ended March 20), of which $2.7 billion 
were the goods produced in the southern province, a 
senior official said.Khalil Ghasemi, head of Hormozgan 
Industries, Mining and Trade Organization, said that 
most of Hormozgan’s goods were shipped to the Persian 
Gulf littoral states and East Asian countries.Industrial 
and mineral commodities constituted 76% of last year’s 
total exports from Hormozgan, he said, adding that 
other exported goods included fruits and vegetables, 
construction materials and salt.According to the official, 
the organization has planned to provide the condition 
to increase the province’s exports up to $3.5 billion by 
the end of the current fiscal.
Hormozgan province has 32 active ports, including 
Iran’s biggest container port, Shahid Rajaee, which 
accounts for more than half of the country's total port 
throughput. Maritime transportation accounts for 85% 
of Iran’s foreign trade.

Iran, Turkey vow to 
strengthen economic 
cooperation
The Chairman of Iran-Turkey Chamber OF Commerce 
Reza Kami emphasized the development of trade 
and economic relations between the two countries 
during a meeting with the members of the Chamber 
of Commerce and Industry of the city of Escandron, 
Turkey.Iran, Turkey vow to strengthen economic 
cooperationKami, who heads a commercial delegation 
from Iran to the port of Escandron (Hatay province), 
on the border with Syria by the Mediterranean, said 
that Iran is ready to take further steps to promote Iran-
Turkey trade relations.He also invited Turkish investors 
and businessmen to visit Iran.During the meeting with 
the Iranian delegation from the city of Escandron, both 
sides discussed bilateral trade relations and the issue of 
trade in the Hatay city with the Middle East.

The INSTEX mechanism set up by several European 
countries to skirt US sanctions on Iran can perhaps be 
used as a reference for China to hedge financial risks 
amid a trade war with the US.

Nation must guard financial security 
amid trade war
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"money flowing 
back and forth 
with overseas 
entities or 
individuals, which 
bank employees 
considered 
suspicious.”
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CBI Chief: Iran Has Ample Forex 
Reserves
There are sufficient amounts of foreign currency in Iran, the 
Central Bank of Iran’s chief said, adding that the CBI has provided 
$6 billion in financing for imports only in the past two months
In an interview with ICANA, Abdonnaser Hemmati said there are 
enough foreign currency reserves in Iran and the central bank 
could have an effect on the market whenever it deems necessary.
He said the CBI has funded the import of commodities by 
providing around $6 billion during the past two months alone, 
noting that $3 billion has been spent for financing imports of 
medicine, medical equipment and basic commodities, including 

rice, cooking oil, and inputs into livestock production.
Hostile attempts to upset the economic situation in Iran have 
failed, although the pressures still exist, Hemmati added, 
stressing that the country’s economy is going to experience more 
stability in the coming months.
Last month, the CBI governor said the enemies have hatched 
secret plots to hit the country’s foreign exchange market, calling 
for more efforts to foil the conspiracies.
In January, Hemmati had explicated the CBI’s plans to neutralize 
the economic pressures and psychological war waged by the US 
and its allies with the aim of destabilizing Iran’s foreign exchange 
market.
The market experienced a sharp rise in the value of foreign 

currencies and gold coin prices 
in summer 2018. The Iranian 
money plunged to a record 
low against the US dollar in 
August.
But the Iranian currency, 
rial, began to bounce back 
against US dollar later in the 
year after Hemmati unveiled 
a new package of regulations on 
foreign currency trade which lifted 
a ban on the activity of money exchange 
markets.

Iran Dams’ Capacity 
to Rise by 2.8bln Cubic 
Meters in Two Years: 
Minister
 Iranian Energy Minister Reza 
Ardakanian highlighted the Islamic 
Republic’s infrastructure achievements 
in dam construction and said by the next 
two years, the capacity of the country’s 
dams will increase by 2.8 billion cubic 
meters.
Speaking to Tasnim, Ardakanian said 
the number of the country’s dams has 
increased ninefold since the 1979 
Islamic Revolution, rising from 19 to 
172. 
In compliance with the previous plans, 

294 million cubic meters were added 
to the capacity of the border dams and 
406 million cubic meters to the capacity 
of other dams in the country during the 
last Iranian year, which ended on March 
20, he stated.
The minister went on to say that by the 
end of the 12th administration’s term 
in 2021, the capacity of border dams 
will increase by 1.5 billion cubic meters 
and other dams’ capacity will rise by 1.3 
billion cubic meters.
Back in April, Ardekanian had said 
that the country is experiencing a year 
with the highest amount of annual 
precipitation over the past half a century.
Speaking at a televised program on 
April 13, Ardekanian said the average 
precipitation in the country during the 

first 15 days of the new Iranian year 
(started March 21) hit 57 millimeters, 
19 times more than the corresponding 
period last year.
The minister went on to say that 
the rainfall has also enabled the 
hydroelectric power plants in the 
southwestern province of Khuzestan 
to generate electricity with maximum 
capacity.



Rocket attack on US embassy in 
Iraq part of Saudi’s chaos policy: 
MP
 Chairman of Parliament’s national security 
commission said the rocket attack near foreign 
embassies in Baghdad's Green Zone is part of Saudi 
Arabia’s policy to create chaos in the region.
“Both the rocket attack on US embassy and the inviting 
of Arab leaders are parts of Saudi Arabia’s chaos-
making policy in the region,” Chairman of Parliament’s 
National Security and Foreign Policy Commission, 
Heshmatollah Falahatpisheh, wrote in a tweet on early 
Tuesday.
He was referring to a rocket attack incident inside 
Baghdad's Green Zone Sunday night, where many 
foreign embassies are located. The attack had no 
casualties, and no group has yet claimed responsibility 
for it.
Meanwhile, Saudi Arabia’s King Salman has invited 
Persian Gulf and Arab leaders to convene emergency 
summits on May 30 in Mecca. The Saudi foreign 
ministry has cited reasons for the summits as “sabotage 
attacks” on four oil tankers, including two belonging to 
Saudi Arabia, off the coast of Fujairah in the UAE, as well 
as the retaliatory drone strikes carried out by Yemeni 
army forces on two major oil pumping stations in the 
Kingdom.

 US threats to Iran encourage 
war industry: Bolivia’s Morales
Bolivian President Evo Morales on Monday condemned 
US threats against Iran and said that Washington's 
rattling comes from the desire to bolster its military 
industry.
"We condemn US threatening Iran with war and 
destruction and its attempt to deploy troops in the 
Middle East. Imperialism always seeks to keep the 
military industry at work," Morales wrote on Twitter.
The remark follows US President Donald Trump's 
warning made late last week to Iran that a fight against 
the United States would be its "official end."
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, 
in response, warned Trumped that he should never 
threaten Iranians. In a Monday tweet, Zarif wrote that 
goaded by ‘B-Team’ – comprising US National Security 
Adviser John Bolton, Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu, Saudi Crown Prince Mohammed bin 
Salman and Abu Dhabi Crown Prince Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan – US President Trump “hopes to 
achieve what Alexander, Genghis & other aggressors 
failed to do.”
Zarif went on to stress that “Iranians have stood tall for 
millennia while aggressors [are] all gone.”
He also maintained that “economic terrorism” and 
“genocidal taunts" will not “end Iran”. Zarif also warned 
Trump to ‘never threaten an Iranian’, inviting him 
instead to “try respect – it works!”
Since his election in 2016, Trump has antagonized 
the 2015 international nuclear agreement on Iran 
and unilaterally withdrew his country from the deal 
in 2018.
Since then, Washington has continued to impose 
several rounds of economic sanctions against Tehran 
and increase its military buildup in the Middle East.

All authorities unanimous about resisting 
US sanctions: President Rouhani

Speaking in a cordial meeting 
with clerics and seminarians, 
President Hassan Rouhani 
said, “The valuable role of the 
clergy in fighting colonialism 
and exploitation has been 
very critical during stages 

like fighting Britain’s colonialism and 
during the Constitutional and Islamic 
movements”.
“During the past 40 years after the 
victory of the Islamic Revolution, clerics 
have carried the burden of responsibility 
of managing the society,” he said.
The President stressed, “Major world 
powers knew that in case of the victory 
of the Islamic Revolution, their interests 
in the region and the world would be 
endangered”.On the current complicated 
conditions, he said, “Those at the White 
House have been acting against the 
Islamic Republic of Iran since 40 years 
ago, considering pressure and war the 
way to confront our country; today, all of 
these people have gathered in one place 
in the White House”.
Dr. Rouhani also went on to stress that 
fortunately, people believe that we were 
not the one who started the tensions, 
saying, “The enemies have always 
wanted us to be the beginner, and this 
will be recorded in history”.
“Of course, some inside the country were 
trying to get us withdraw from the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
with some reasons and reasoning; 

standing against this was also a hard 
job,” he continued.
If we withdrew from the nuclear deal 
under the provocations of the United 
States, defending the government’s 
efforts and work would be harder today, 
President Rouhani said, adding, “In 
such an atmosphere, the United Nations 
would implement sanctions in addition 
to those of the US”.The President also 
said that the government is fully aware 
of the hard economic conditions of lower 
income classes, saying, “The government 
has always tried to help these classes, and 
we have allocated 500 billion tomans to 
address their issues”.
He also referred to the decrease in 
government’s income and limitations 
with regard to banking relations, saying, 
“87 per cent of the world’s financial work 
is done with dollar, and today, trade with 
dollar is under sanction in a unilateral, 
illegal way”.Today, we are self-sufficient 
in production of many basic goods, 
including wheat, and we do not need to 
import them, said the President, adding, 
“Although we are self-sufficient in our 
basic goods, some are increasing the 
price of other imported products to gain 
profit”.
“Although today, people are facing 

hardships, the government has not 
let them feel any shortage in basic 
goods,” he added.Dr. Rouhani also said, 
“Today, we need to focus our power and 
decision makings to manage the current 
conditions better”.
 “We have never had such hardships and 
hurdles in in banking relations and oil 
sales that we have today, therefore, we 
all need to focus and feel that we are at an 
economic war,” he said.
The President added, “Fortunately, today 
we all agree that we need to stand up 
to the United States and sanctions, and 
there is no disagreement in this regard 
among people and the authorities”.
“I favour negotiation and diplomacy, but 
I do not consider it right in the current 
conditions, said Rouhani,” continuing, “In 
my last year visit to the United Nations, 5 
well-known world leaders approached 
us to mediate a negotiation with US 
President. Their State Department also 
sent requests to us 8 times, but today 
is not the time of negotiation at all, but 
resistance and steadfastness”.
“To reach our high goals and reduce 
problems, we all need to be united and 
unanimous and feel that we are at an 
economic war in which we need to help 
each other,” added the President.

Bolton’s belief puts US on 
dangerous path with Iran: 
Pak expert
 A Pakistani expert says US national security 
advisor John Bolton’s belief puts the country 
on a very dangerous path with regard to Iran.
Hassan Niazi in his article published in Express 
Tribune said the world cannot depend on the 
current US administration to make sensible 
choices. The analyst said the ‘Iran Nuclear 
Deal’ was a triumph of diplomacy that occurred 
during the Obama presidency. 
“The deal was simple: in return for Iran curbing 
its nuclear ambitions, the US and its European 
allies would lift economic sanctions. By all 
accounts that are considered fair and objective, 

Iran kept its word in the deal,” he said.
He added one year ago, Donald Trump 
withdrew the US from the Iran nuclear deal. 
“A move that was by itself quite problematic 
but things got worse when he appointed John 
Bolton as his national security adviser,” the 
analyst noted.
Niazi went on to say that John Bolton has made 
it his mission to bring about government 
change in Iran and he is not hesitant in finding 
a reason that will allow him to do so. 
“Bolton’s belief puts the US on a very dangerous 
path with regard to Iran,” he warned. He said 
despite Iran’s commitment to the nuclear deal, 
Bolton has started tightening the screws on the 
Iranian economy by reinstating sanctions on 
Iran. “My opinion is that it is a way to force Iran 

to also withdraw from the nuclear deal that it is 
now still a part of with three European nations,” 
the expert said. 
The analyst went on to say now, Iran has 
decided to send a signal to the Europeans it 
has stated that it may withdraw from the deal 
unless the Europeans keep up their end of 
the bargain. Hassan Niazi noted this is not an 
unreasonable request; all Iran wants to know is 
if there is hope left in the deal any more.
He said the world cannot depend on the 
current US administration to make sensible 
choices. “European security officials have 
already begun casting doubt on American 
intelligence regarding threats from Iran. These 
reports need to be aired more openly and 
transparently,” said the analyst. 

 Iran’s President described the role of the clergy in 
defending the national interests of the country and 
the World of Islam remarkable, saying, “The clergy 
have always had a valuable role in religion, science 
and culture, as well as guiding people and reducing 
discords in the society”.
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 Qatar is making 
efforts aimed at de-
escalating tensions 
in relations between 
Iran and the United 
States, Qatari State 
Minister for Foreign 
Affairs Soltan bin 
Saad al-Muraikhi 
told reporters on 
Monday.
'Qatar is always 
maintaining the 
peace process and 
any efforts aimed 
at stabilizing the 
situation in the 
region. 
Deputy Prime 
Minister and Deputy 
Prime Minister 
Foreign Minister 
Mohammed bin 
A b d u l r a h m a n 
al-Thani said in 
Tehran that Qatar 
was making efforts, 
which are followed 
by the United States,' 
al-Muraikhi said.
He pointed out 
that Qatar did not 
want a war and 
destabilization of 
the situation in the 
Middle East region.
Qatar has been 
developing relations 
with Iran since 2017 
when the country 
faced a diplomatic 
row with most of 
its neighbors in 
the Persian Gulf 
region, including 
Saudi Arabia and 
the United Arab 
Emirates.
Qatar is also a 
traditional US ally, 
hosting the biggest 
US military base in 
the Middle East.
Tensions have 
escalated between 
Tehran and 
Washington after 
US administration 
ramped up pressure 
on Iran. 
W i t h d r a w i n g 
from the nuclear 
deal (Joint 
Comprehensive Plan 
of Action) in May 
2018, re-imposing 
tough sanctions 
which were lifted 
after the deal, 
designating an Iran’s 
Islamic Revolution 
Guards Corps as a 
foreign terrorist 
organization and 
deploying naval 
fleet and bombers 
in the Middle East 
are among tension-
building measures 
of the United States.

Qatar says 
endeavours to 
ease Iran-US 
tension

Iran
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Presidential Adviser: ‘No to War, 
No to Sanctions’, Iran’s Strategy
An Iranian presidential adviser said the administration’s 
strategy to deal with US plots is to avert war and at the 
same time thwart the sanctions.
In an interview with Tasnim, the president's cultural 
affairs adviser, Hesameddin Ashena, said the 
administration is pursuing a double-edged strategy for 
confronting the American hostile measures.
“Firstly, we would not allow a war to take place in the 
region, and secondly, we will not brook remaining under 
sanctions.”

“Our response to the United States is no to war and no to 
sanctions,” the adviser stated, adding that Washington 
seeks to raise the specter of war in order to force Tehran 
to cave in to the pressure of sanctions and agree on 
negotiations.
Ashena described “strengthened internal unity” as the 
sole option for advancing a policy that aims to prevent 
the US from threatening Iran with a war and to foil the 
sanctions.
Last week, Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei underlined that there will be no 
military confrontation between Iran and the US as 
Washington is aware that it won’t be in its interest, 

adding that negotiation with 
the US is not on the Islamic 
Republic’s agenda either.
“The Iranian nation’s 
definite option will 
be resistance in the 
face of the US, and in 
this confrontation, the 
US would be forced into a 
retreat,” Ayatollah Khamenei 
said. “Neither we nor they, who 
know war will not be in their interest, are after 
war.”

“The 
government 
has always 
tried to help 
these classes, 
and we have 
allocated 500 
billion tomans 
to address their 
issues”.
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Trump worst US president: US 
politician
 President Donald Trump is the worst President the US 
has had and the US media is in shock that the US president 
is tweeting out threats, Arn Menconi, a Democratic 
candidate for US Congress from Colorado told IRNA in an 
interview.
Trump worst US president: US politician
'I don't think there has been any preplanning. This is 
threats without foresight,' Menconi told IRNA.
He added that Trump has no intention of going to war with 
Iran, but he is trying to cripple Iran and to digress the news 
of Trump's corruption and scandals.
'[National Security Agency] Director John Bolton has been 
wanting to go to war with Iran for many years and has said 

so. I would hope that there is a dispute in the White House 
but Secretary of State Pompeo seems to going along and 
the Secretary of Defense is still 'acting Secretary' until he 
is confirmed by the Senate.'
He said that Trump is in a lot of trouble with the 
investigations by the Democratic Congress and that he 
is using this to both take the media attention off of all his 
scandals and that he doesn't want war with Iran going into 
elections next year.
'Trump is America's Weapons of Mass Distraction,' he 
said, 'One day he could be asking for better relations and 
the next call for war. Nothing he says is believable. He's 
dangerous.'
He added that no one in America wants another war and 
that the US wants to pull out of the Middle East, but, 'Saudi 
Arabia and Israel want to have the US fight their battles 

which is improbable 
to happen.'
Menconi also said 
that the US behavior 
is for crippling Iran 
and the sad thing is 
that 'Iran had been 
complying with the 
Iran Deal.'
Answering a question 
about Europeans' reaction to Trump, he said, 
'The Europeans such as Germany and France think Trump 
is a fool.'
'Unfortunately, the Europeans, even if they opposed it, the 
US would ignore what they want and proceed with like 
Obama and Hillary Clinton did in Libya.'

News



US, Israel to Blame for Regional Tensions: Hezbollah
TEHRAN (Tasnim) – Hezbollah’s second-in-command Sheikh Naim Qassem said the US and 
Israel are both responsible for the escalation of tensions in the Middle East.
Speaking at a meeting with UN Special Coordinator for Lebanon Jan Kubis, Qassem deplored 
the roles of Washington and Tel Aviv in recent regional tensions and said the language used 
by this (US-Israeli) front is the language of threat and war and for this reason, the regional 
situation is moving toward conflicts.The Hezbollah official also condemned the so-called 
“deal of century” as a “Zionist-American” plot to obliterate the Palestinian issue.He said the 
Palestinian people and all believers will never remain silent about the sacred issue and will 
confront this conspiracy.The remarks came against the backdrop of increased tensions 
between Iran and the US with Washington imposing new economic sanctions against the 
Islamic Republic.

Iran’s Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif stressed 
that B-Team is 
e m p o w e r i n g 
military-industrial 
complex.
“ D o n a l d T r u m p 
rightly deplores 
"military-industrial 
complex" pushing 
U.S. to #ForeverWars 
But allowing 
#B_Team to trash 
diplomacy & abet 
war crimes—by 
milking despotic 
butchers via massive 
arms sales—
achieves nothing 
but empowering 
that same 
complex. Time to 
#DrainTheSwamp?” 
Zarif wrote on his 
official Twitter 
account.
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Iran Dams’ Capacity to Rise by 2.8bln 
Cubic Meters in Two Years: Minister

The US has repeatedly made a big fuss about 
IP-related issues and accused China of nothing. 

The Special 301 Report issued in 
March 2018 by the Office of the 
US Trade Representative claimed 
that China negatively affected US 
economic interests in terms of IP. 
Recently, certain US officials have 
again accused China of IP theft, which 

stalled trade negotiations.
Although the US is making loud voices, lies will 
never become the truth. Who would believe such 
a groundless charge of China's IP theft? 
Some US officials have alleged that so-called 
Chinese IP theft has cost US companies hundreds 
of billions of dollars. Far-sighted people inside 
the US have scoffed at this figure. How could such 
a figure even be calculated? It must come from 
the mind of some genius with the extraordinary 
ability to exaggerate numbers. It seems that 
some Americans are devout believers of this 
saying: Repeat a lie often enough and it becomes 
the truth. 
Such nonsensical figures can only be worked 
out by unreliable people. Take the Special 301 
Report. The US has worn many hats, including 
the interested party, police, prosecutor, jury and 
judge, unilaterally judging and accusing other 
countries' IP status and making groundless 
assumptions at its own will. Where is justice to 
be found? An investigation based on imagination 
and selective data should be called a science 
fiction novel. The US knows this well, but 
attempts to find a grandiose excuse for its 
irrational behavior.
Strengthening IP protection improves the 
property rights protection system and the 
biggest incentive to enhancing China's 
economic competitiveness. Through decades 
of efforts, China has made a huge leap forward 

in IP protection in terms of social concepts, legal 
environment, and actual protection. China's 
remarkable achievement has been universally 
acknowledged.
With the establishment of a relatively complete 
and high-standard intellectual property legal 
system, China has continuously strengthened its 
protection of IP rights, and was the biggest filer 
of IP cases, especially patent cases, in the world. 
In 2018, China's external payments of IP rights 
royalties reached $35.8 billion, becoming the 
world's fourth-largest patent importing country.
The fight over patent licensing practices between 
Apple and Qualcomm may still remain fresh in 
people's memory. The US companies are telling 
the world with their actions to trust China's IP 
protection.
Justice naturally inhabits a man's heart. China's 
efforts are gaining widespread acceptance. The 
Economist published an article saying that 'IP 
protection in China, for all its flaws, has improved 
at rocket speed of late.' 'Chinese firms are not 
all serial intellectual property thieves,' it wrote. 
'Greater inventiveness in China is prompting 
more respect for IP.' Even official reports released 
by the US government before 2016 affirmed 
China's achievements in IP protection.
However, some in the US have ignored the facts. 
They are cracking down on China under the name 
of IP protection. IP is supposed to be a bridge to 
innovation and cooperation among countries. 
However, the US has made it a political tool to 
contain others and a fig leaf for hegemonism.
During China's reform and opening-up, many 
foreign companies have started technical 
cooperation with Chinese enterprises and 
received generous returns. Even if something 
goes wrong in terms of IP protection, it can be 
settled by the parties concerned through legal 
means. The US move is a denial of property rights, 
credit awareness, contract spirit, and market 
rules.
Facts speak louder than words. Everyone knows 
that no country in the world can modernize by 
stealing. China's development achievements 
are made by Chinese people in a down-to-earth 
manner. US rumormongers will eventually be 
blown down by the strong eastern wind.

“Iran will never choose war as an 
option or strategy in pursuing 
its foreign policy. But if war is 
imposed on us, Iran will exercise 
its inherent right to self-defense 
in order to defend its nation and to 
secure its interests,” wrote Iranian 

Ambassador to UN, Majid Takht-Ravanchi, in a 
letter to UN Secretary General Antonio Guterres.
The full text of the letter is as follows:
“Excellency,
I am writing to you with regard to the recent 
alarming security situation in the broader Persian 
Gulf region. There are indications that certain 
circles from outside of this region--through 
fabrications, disinformation, fake intelligence and 
fake news, relying on the support of their allies in 
the Middle East as well as dispatching naval forces 
to the region--are pursuing their illegitimate 
interests by sowing further division and creating 
more mistrust between regional countries in the 
Persian Gulf, as well as fomenting insecurity and 
escalating the already high tension in this volatile 
region. If unchecked, the current situation might-
-sooner or later--go beyond the perimeter of 
control and thereby lead to another unnecessary 
regional crisis.The Islamic Republic of Iran 
has repeatedly warned about the mischievous 
intentions of such circles, and the wide-ranging 
regional and international ramifications of their 
objectives. In turn, Iran has always rejected and 
continues to reject conflict and war. Iran will never 
choose war as an option or strategy in pursuing 
its foreign policy. It should, however, be obvious 
that if war is imposed on us, Iran will vigorously 
exercise its inherent right to self-defense in order 
to defend its nation and to secure its interests.
In light of the above and at a time when the region 
is in turmoil with no bright prospect in sight, the 
international community in general, and the 
United Nations in particular, cannot and must 

not remain indifferent with regard to addressing 
the root causes of the current state of affairs. If the 
issues are not thoroughly addressed, the eruption 
of any possible conflict will soon cross over from 
the regional level and will definitely have serious 
and extensive implications on international peace 
and security.Inaction--a lose-lose approach--
is not an option and can lead to a disaster that 
must be avoided. The only solution is in fact 
the adoption of a win-win approach through 
active engagement. Accordingly, in view of the 
Islamic Republic of Iran, the current complex 
security environment in the region can be eased 
and ultimately addressed exclusively through 
constructive engagement and dialogue between 
the littoral States of the Persian Gulf. 
Such a regional dialogue should be based on 
mutual respect as well as generally recognized 
principles and shared objectives, notably respect 
for sovereignty, territorial integrity and political 
independence of all states; inviolability of 
international boundaries; non-interference in 
internal affairs; peaceful settlement of disputes; 
impermissibility of threat or use of force; and 
the promotion of peace, stability, progress and 
prosperity in the region.
As has been stated by H.E. Mr. Mohammad Javad 
Zarif, Minister of Foreign Affairs of the Islamic 
Republic of Iran, the establishment of a collective 
forum for dialogue in the Persian Gulf region 
to facilitate engagement is long overdue. By 
promoting understanding, regional dialogue can 
lead to agreement on a broad spectrum of issues, 
including confidence- and security-building 
measures; combating terrorism and violent 
extremism; and ensuring freedom of navigation 
and the free flow of energy. It eventually can 
include more formal non-aggression and security 
cooperation arrangements.

China dismisses US accusation of 
Intellectual Property theft

UN envoy:Iran will never choose war, 
but entitled to self-defense

 Some in the US have recently cried foul, accusing China of 
obtaining an unfair advantage and stealing US intellectual 
property. Such deliberate hype about China's so-called 
IP theft is a bid to justify the US decision to escalate trade 
frictions and contain China.

In a letter to UN Security Council, Iran has warned about the 
recent alarming security situation in the Persian Gulf region, 
saying that while it will never choose war as an option, the 
country is entitled to self-defense.
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اجرای طرح »همای رحمت« توسط جمعیت هالل احمر اصفهان در ماه رمضان
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: در ایام مبارک ماه رمضان با طرح »همای رحمت« موادغذایی برای 

کمک به افراد نیازمند از طریق جمعیت هالل احمر جمع آوری و در شب های قدر توزیع می شود.
محسن مؤمنی ابراز داشت: جمعیت هالل احمر استان اصفهان از ساعات اولیه وقوع سیل به یاری استان های 
درگیر شتافت اما اکنون به علت آنکه نیاز مردم سیل زده به لوازم منزل و کمک های نقدی است، جمعیت هالل 

احمر دیگر کمک های غیرنقدی شامل مواد غذایی را دریافت نمی کند.
وی به اقدام خیر خانواده شهیدی که چند روز گذشته مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به نیازمندان روستاهای سیل 

زده اهدا کردند اشــاره کرد و گفت: جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان تاکنون ۱۳۰ کامیون از اقالم مورد نیاز را به 
این مناطق روانه کرده و نیاز امروز مناطق ســیل زده به لوازم خانگی و سرمایشی است. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان افزود: هموطنان می توانند کمک های نقدی خود برای سیل زدگان را عالوه بر پایگاه های سطح کشور به شماره حساب ۹۹۹۹۹ 
به نام هالل احمر نزد همه بانک ها و همچنین کد دســتوری #۱۱۲*۷۸۰* به همراه شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹۶ بانک ملت و نیز 
۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ بانک رفاه واریز کنند. محمد مومنی با اشاره به طرح »همای رحمت« در ایام مبارک ماه رمضان اظهار داشت: در این طرح 

با همیاری خیرین و داوطلبان جمعیت هالل احمر موادغذایی مورد نیاز اقشار ناتوان فراهم می شود و در شب های قدر بین آنها توزیع خواهد شد.

صدور بیش از ۱۳۲ هزار کارت ملی هوشمند در کاشان
رئیس اداره ثبت احوال کاشان از صدور بیش از ۱۳۲ هزار کارت ملی هوشمند در کاشان خبر داد و گفت: 

امیرعلی و فاطمه بیشترین فراوانی اسامی نوزدان را در کاشان به خود اختصاص داده است.
علی مستوری در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به روز ملی جمعیت اظهار داشت: طبق آخرین 
سرشماری کاشان دارای جمعیت ۳۶۴ هزار نفری است، میزان والدت در کاشان سال ۹۶ به میزان پنج هزار 

و ۸۹۵ بوده که در سال ۹۷ به پنج هزار و ۵۱۷ نفر رسیده است در حالی که میزان وفات در سال ۹۶، یک هزار 
و ۸۶۰ مورد بود اما سال ۹۷ به میزان ۹ نفر افزایش فوتی داشته ایم.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ دو هزار و ۳۴۰ ازدواج به ثبت رسیده است، افزود: میزان ازدواج در سال ۹۷ با روندی 
کاهشی به دو هزار و ۸۳ مورد رسید، صدور شناسنامه نیز در سال ۹۶ به ۱۳ هزار و ۳۰۷ مورد رسیده است اما در سال ۹۷ به 

۹ هزار و ۸۵۶ مورد کاهش یافته است.
رئیس اداره ثبت احوال کاشان با بیان اینکه صدور شناسنامه المثنی در کاشان سال ۹۶ تعداد دو هزار و ۲۶۰ بوده است، ابراز داشت: میزان 
شناسنامه های المثنی صادره در سال ۹۷ به هزار و ۷۸۳ رسید و کارت هوشمند ملی نیز در سال ۹۶ به تعداد ۶۴ هزار و ۷۴۲ برگ صادر شد که 

سال ۹۷ با روندی افزایشی به ۶۷ هزار و ۶۸۹ رسیده است.

وزیر کار چند روز قبل در 
نشست تخصصی شورای 
عالی اشتغال درباره انتشار 
اسامی مدیران چندشغله 
و آخرین اقدامات صورت 
گرفته توضیحاتــی ارائه 
کرد. او با بیان اینکه اعالم 
و انتشار اسامی اعضای هیأت مدیره کلیه 
شرکت های تحت پوشش وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی قباًل انجام نشده بود 
و ما برای اولین بار این کار را صورت دادیم، 
افزود: اولین مرحله به روزرسانی هم بعد 
از سه ماه انجام شــد، چون مراحل تغییر 
هیأت مدیره و ثبت آن در روزنامه رسمی 

زمان می برد.
شریعتمداری از اجرای چند برنامه دیگر در 
راستای شفاف سازی خبر داد و با بیان اینکه 
همه کسانی که دوشغله بودند استعفایشان 
را تقدیم مراجع باالتر کرده اند، افزود: در 
مواردی به شکل استثنایی و شاید کمتر 
از ۱۰ مــورد افراد خود اظهــاری نکردند 
و ترجیح دادنــد که کار را بــه مدیریت 

باالتر محول کنند کــه در این زمینه هم 
تصمیم گیری شده است. مواردی هم بوده 
که به هر دلیل اقدام به استعفا نکرده اند که 

از شغل شان عزل خواهند شد.
در تازه تریــن تحــول در ایــن زمینــه 
شریعتمداری با انتشــار توئیتی پرونده 
دوشــغله ها در وزارت کار را بســته و در 
حســاب توئیتر خود نوشــته با تکیه بر 
تعهد قبلی به مردم و به دنبال اســتعفای 
۳۸ نفر از افراد دوشــغله و چندشــغله از 
زیرمجموعه های تابعه وزارتخانه و طبق 
اعالم رسمی رؤســای صندوق ها، پرونده 
دوشغله ها )ماده ۲۴۱( در وزارت کار بسته 
شد و از امروز هر فرد دو شغله ای که استعفا 
نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع 

ذیصالح معرفی خواهد شد.
برابر تبصره ۲ قانــون اصالح ماده )۲۴۱( 
الیحــه قانونی اصالح قســمتی از قانون 
تجارت، هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به 
نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در 
بیش از یک شــرکت که تمام یا بخشی 
از ســرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها 
یا مؤسســات عمومی غیردولتی است به 
ســمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره 
انتخاب شــود. متخلف عالوه بر استرداد 
وجــوه دریافتی به شــرکت، به پرداخت 
جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم 

می شود.
دوم مردادماه ســال گذشــته بــود که 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی قانون 

ممنوعیــت بکارگیری بازنشســتگان را 
اصالح و محدودیت هــای جدیدی را در 
این قانون اعمال کردنــد. این طرح که با 
۱۹۴ رأی موافــق از ۲۴۰ نماینده حاضر 
در جلسه به تصویب رســید، تنها اجازه 
بکارگیری بازنشســتگان بندهای الف، 
ب و ج ماده ۷۱ قانــون مدیریت خدمات 
کشوری که شامل رؤسای سه قوه، معاون 
اول رئیس جمهــور، نواب رئیس مجلس 
شورای اسالمی، اعضای شورای نگهبان، 
وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور 
هستند را می دهد و مشموالن بندهای د و ه 
را که شامل استانداران و معاونان استانداران 
همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از 

قانون حذف کرده است.
 رئیس مجلس شورای اســالمی هم در 
نامه ای خطاب به رئیــس جمهور، قانون 
اصــالح قانــون ممنوعیــت بکارگیری 
بازنشســتگان را بــرای اجرا ابــالغ کرد 
و به فاصله چند روز در ۲۷ شــهریورماه 
رئیس جمهوری در اجــرای اصل یکصد 
و بیست و ســوم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، »قانون اصالح ممنوعیت 
بکارگیری بازنشستگان« را جهت اجرا به 
 »سازمان اداری و استخدامی کشور« ابالغ

 کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز آن 
زمان با اشاره به تأیید »طرح اصالح قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان« از 
سوی شورای نگهبان، مهلت ۶۰ روزه ای به 

دستگاه های مشمول این قانون داد تا ظرف 
مدت ۶۰ روز از تاریخ ابالغ این قانون، افراد 
مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه 

حساب کنند.
به گفته وی به کارگیری بازنشستگان و یا 
بازخرید شده ها در دستگاه های دولتی و 
کلیه دستگاه هایی که به هر نحوی از بودجه 
عمومی کل کشور استفاده می کنند، به جز 
مقامات مصرح در قانــون مذکور ممنوع 
است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد 

شد.

بســیاری از کارشناســان بر این باورند 
که اجرای کامل قانون منــع بکارگیری 
بازنشستگان باید به گونه ای باشد که امکان 
دور زدن آن به افرادی که بازنشست شده 
و مجدد در یک دســتگاه دولتی یا شبه 
دولتی مشــغول به کار شــده اند، فراهم 
نشــود و چنین افرادی از مجموعه های 
دولتی به سمت شرکت ها و سازمان های 
 خصولتــی و شــبه دولتــی مهاجرت 

 نکنند.
به موجب تبصــره ۲ قانــون ممنوعیت 

بکارگیری بازنشســتگان، دستگاه های 
موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند 
از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک 
تحصیلی کارشناســی و باالتر به صورت 
پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر 
ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، 
یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی 
اســت و حق الزحمه این افراد متناسب با 
ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم 
کارمندان رســمی همان شغل تعیین و 

پرداخت می شود.

مدیران پیگیر در انتظار برخورد!

عزل و برخورد در انتظار دو شغله ها

ایسنا
گـــزارش
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت 
به عدم استعفای دو شغله های زیر مجموعه های وزارتخانه 
متبوع خود اعالم کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا 
عزل و به مراجع ذیصالح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که 

موضوع فعالیت دوشغله ها را وارد فاز تازه ای خواهد کرد.

حداکثر ساعت 
مجاز برای استفاده 

از بازنشستگان، 
یک سوم ساعات اداری 
کارمندان رسمی است 
و حق الزحمه این افراد 

متناسب با ساعت کاری 
آنها حداکثر معادل 
یک سوم کارمندان 
رسمی همان شغل 
تعیین و پرداخت 

می شود.
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ریزش نیروی کار صفر 
می شود؟

تحلیلگران بازار کار توصیه می کنند 
رویکرد جدیدی برای ایجاد اشتغال 
در کشــور باید پیگیری شــود و از 
روش های ســنتی که در گذشته 
بوده و براساس منابعی که در بودجه 
وجود دارد، به سمت اشتغال نرویم، 
چون احتمال این که بتوانیم شغلی 
در این قالب ایجاد کنیم، وجود ندارد.

در حالی طی سال های اخیر ایجاد 
شــغل و کاهش نرخ بیــکاری از 
مهم ترین دغدغه های دولت مطرح 
شده، اما گزارش ها حاکی از آن است 
که روند رشد بیکاری در کشور مثبت 
است. بنا به آخرین گزارش مرکز آمار 
ایران، نرخ بیکاری ۰.۱ درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش یافته و به ۱۲ 

درصد رسیده است.
این در شرایطی اســت که در سال 
۹۷ برنامه ایجاد یک میلیون شغل 
وعده داده شــده بود؛ موضوعی که 
رییس ســازمان برنامه و بودجه در 
نشســت خبری دی ماه ۹۶ مطرح 
کــرد. وی خبر داد که برای ســال 
۹۷ یک میلیــون و۳۳ هزار فرصت 
شغلی پیش بینی شده که برای این 
میزان فرصت شغلی، سیاست های 
رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری 

تدارک دیده شده است.
اما به نظر می رســد خروج آمریکا 
از برجام و فشــارهای اقتصادی و 
تحوالتی که در فضــای اقتصادی 
کشــور رخ داد، تمــام معــادالت 
اشتغال زایی را برهم زد؛ تا جایی که 
به جای یک میلیون شغل، ۴۶۳ هزار 
و ۹۲۷ نفر شغل ایجاد شد که حدود 
۵۳۶ هزار فرصت شــغلی تا هدف 

اشتغال یک میلیونی فاصله دارد.
در این شــرایط، این سوال مطرح 
اســت که با توجه به حال و هوای 
اقتصاد کشــور که با وجــود افت 
درآمدهای ارزی در شــرایط گنگ 
قرار دارد، ایجاد یک میلیون شغل 
شدنی است؟ حمید حاج اسماعیلی، 
کارشــناس بازار در این خصوص 
می گوید: امسال، سال خاصی است. 
به دلیل محدودیت های شدیدی که 
در خصوص پیامدهــای تحریم در 
کشور داریم، امکان سرمایه گذاری 
برای اشــتغال وجود ندارد. در واقع 
هم دولت امکان ســرمایه گذاری 
کافی ندارد و هم جذب سرمایه های 
خارجی برای توسعه ظرفیت های 
اشتغال در کشور امکان پذیر نیست.

وی می افزاید: غیر از این ها، در سال 
جاری مشکل جدی دیگری داریم؛ 
باران ها و سیل و خسارت هایی که 
ایجاد کــرد. برآوردهایی که دولت 
اعالم می کند، این اســت که بیش 
از ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه در 
این خصوص نیاز است. این ارقام در 
بودجه اصال دیده نشده است. این در 
حالی است که بودجه در سال ۱۳۹۸ 
با چالش های جدی مواجه است، زیرا 
منابع آن به شدت دچار تقلیل است.

این کارشــناس بــازار کار تصریح 
می کند: در شــرایطی که ما با یک 
چنین وضعیتی روبه رو هســتیم، 
این که دولــت از ایجاد یک میلیون 
شغل صحبت می کند، یک مقداری 
با پرســش عجیبی همراه اســت. 
بعید می دانم دولت امســال بتواند 
طبق برنامه براســاس آنچه که در 
 قانون بودجه آورده، شــغل ایجاد

 کند. 
حاج اسماعیلی تاکید می کند: بر این 
اساس، باید رویکرد جدیدی را برای 
اشتغال در کشور پیگیری کنیم که 
توصیه ما به دولت این اســت که از 
روش های ســنتی که در گذشته 
بوده و براساس منابعی که در بودجه 
وجود دارد، به سمت اشتغال حرکت 
کند، چون احتمال این که بتوانیم 
شــغلی در این قالب ایجاد کنیم، 

وجود ندارد.

خبرآنالین
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان بانک قوامین دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت ۱- سید رسول حسینی مرقی ۲- علیرضا محلوجی به مجتمع شوراهای 
حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه ۷ حقوقی شورای حل 
اختالف به کالسه ۵۸۹/۹۷ ثبت و برای تاریخ ۹۸/۴/۲۵ ساعت ۱۷:۴۰ وقت 
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب با نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. مسئول دفتر شعبه ۷ شورای حل اختالف کاشان شناسه: 470982

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان سید مسعود گلی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال همراه با هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت 
آقایان قربانعلی یوسفی نژاد گتگسری و شــهریار یوسفی نژاد گتگسری به 
مجتمع شوراهای حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه دوم 
حقوقی شورای حل اختالف به کالســه ۱۳۴/۹۸ ثبت و برای تاریخ ۹۸/۴/۹ 
ساعت ۱۰:۴۵ وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب با نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. 
انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 471620

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان سید مسعود گلی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 
۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت 

بابک یوسفی نژاد گتگسری به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که 
پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۱۳۵/۹۸ ثبت 
و برای تاریخ ۹۸/۴/۹ ساعت ۱۰:۳۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب با نامبرده ابالغ می گردد که 
در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از 
جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه دوم شورای 

حل اختالف کاشان شناسه: 471630

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان سید مسعود گلی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی یک فقره چک به طرفیت فرهنگ جان نثارنادی به 
مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه چهارم 
حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۱۳۳/۹۸ ثبت و برای تاریخ ۹۸/۴/۳۰ 
ساعت ۱۰:۳۰ صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب با نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. 
انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: 471628

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 
۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت چک بانک ملت به طرفیت ۱- امیرحسین ابراهیمی 
۲- میثم مبینی راوندی به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس 
از ارجاع به شعبه ۷ حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۷/۵۷۰/۹۷ ثبت و 
برای تاریخ ۹۸/۴/۲۹ ساعت ۱۷:۴۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که 

خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب با نامبرده ابالغ می گردد که 
در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از 
جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه ۷ شورای 

حل اختالف کاشان شناسه: 471609

آگهی فقدان سند
شماره: ۱۱۴۹۶-۹۸/۲/۲۸ وراث عبدالحسین مخبر که طبق تقاضای وارده 
۱۱۴۹۶-۱۳۹۸/۲/۱۲ و با اســتناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که 
امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یک دانگ و یک 
پنجم دانگ مشاع به استثنای بهای ثمن اعیانی آن از ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی شماره ۹۷۲۱ )قبال باقی مانده ۷۵۱ بوده است( فرعی مفروز و مجزی 
از ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور به ۱۵ جریبی شماره مذکور از شماره 
۳۳ اصلی واقع در بخش دو کاشان ذیل ثبت ۳۰۴ دفتر ۶ صفحه ۱۱۳ به نام 
عبدالحسین مخبر فینی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت 
جابجایی مفقود اینک درخواست سند مالکیت المثنی نموده است لذا طبق 
تبصره ۱ ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانــون ثبت مراتب آگهی تا هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراض واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد و مقداری از پالک از 
طریق آراء ماده ۱۴۷ منجر به صدور سند مالکیت مفروزی گردیده و تعدادی از 
مالکین درخواست افراز نموده که در جریان رسیدگی می باشد. تاریخ انتشار: 

۹۸/۳/۱ رئیس ثبت اسناد و امالک کاشان شناسه: 470586

آگهی فقدان سند
شماره: ۱۰۹۲۰-۹۸/۲/۲۶ طبق تقاضای وارده ۹۱۰۹۲۰ مورخ ۹۸/۲/۱۴ با 
استناد به ۲ برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رسما گواهی شده 

آقای عبداله زین الدینی مدعی است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به 
مساحت ۲۰۰ مترمربع به شماره ۹۳۶۷ فرعی مفروز و مجزی شده ۳۸۷ فرعی 
از شماره ۱۵ اصلی بخش دو کاشان، ذیل ثبت ۶۸۷۰۰ صفحه ۶۲ دفتر ۴۶۰ 
به نام عبداله زین الدینی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
به علت جابجایی مفقود اینک درخواست سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراض واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد تاریخ انتشار: ۹۸/۳/۱ 

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشان شناسه: 470524

آگهی فقدان سند
شماره: ۱۱۴۹۳-۹۸/۲/۲۸ ولی اله محمودزاده باستناد دو برگ استشهاد محلی 
وارده به شماره ۱۱۴۹۳-۱۳۹۸/۲/۱۲ که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت چهاردانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
به مساحت ۲۷۰ مترمربع پالک ۱۵/۱۵۴۶/۲۶۹۸ اصلی بخش دو حوزه ثبتی 
کاشان که در صفحه ۲۶ دفتر ۴۸۰ امالک ذیل ثبت ۷۱۹۱۲ به نامش ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثاث کشی مفقود اینک درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد 
گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض واصل نگردد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شــد. ضمنا در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ مقدار ۹۰ مترمربع از 
مورد ثبت فوق منجر به صدور سند مفروزی گردیده است. تاریخ انتشار: ۹۸/۳/۱ 

رئیس اداره ثبت و امالک اسناد کاشان شناسه: 471639

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: ۱۲۷۶۰-۹۸/۲/۱۵ چــون تحدیــد حدود 
اختصاصی ششدانگ قطعه زمین مزروعی هفت جریبی 
بشماره ۹۸۰ فرعی از پالک ۴۹ اصلی واقع در صفی آباد 
بخش ۲ کاشــان که طبق پرونده ثبتی بنام عباسعلی 
دالوری و غیره در جریان ثبت است بعلت عدم حضور 
متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده ۱۵ قانون ثبت بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ در ســاعت 
۸ صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا بموجب 
این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از 
تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد 
شــد. طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان 

شناسه: 466908

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: ۱۹۷۸۷-۹۸/۲/۲۶ چــون تحدیــد حــدود 
اختصاصی ششــدانگ قطعه زمین باغ میر قنبر شهره 
بشــماره ۲۶ فرعی از پالک ۱۲ اصلی واقــع در مزرعه 
شکراب بخش ۱۳ کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام سید 
حسام الدین اردهالی و غیره در جریان ثبت است بعلت 
عدم حضــور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دســتور 
قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۴ در ساعت 
۸ صبح در محل شــروع و انجام خواهد شد. لذا بموجب 
این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از 
تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد 
شــد. طبق تبصره ۲ ماده واحده قانــون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان 

شناسه: 475021

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: ۱۷۱۰۷-۹۸/۲/۲۶ چــون تحدیــد حدود 
اختصاصی ششدانگ قطعه زمین مزروعی شش جریبی 
بشماره ۹۱ فرعی از پالک ۳۴ اصلی واقع در فین بزرگ 
بخش ۲ کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام سید محمد 
میرحبیبی و غیره در جریان ثبت است بعلت عدم حضور 
متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده ۱۵ قانون ثبت بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ در ســاعت ۸ 
صبح در محل شــروع و انجام خواهد شد. لذا بموجب 
این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از 
تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد 
شــد. طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان 

شناسه: 475017

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: ۷۵۰۰-۹۸/۲/۲۲ چون تحدید حدود اختصاصی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۴۵/۵۰ مترمربع 
بشــماره ۱۱۶۳۳ فرعی مجزی از ۴۷۶ فرعی از پالک 
۳۳ اصلی واقع در فین کوچک بخش ۲ کاشان که طبق 
پرونده ثبتی بنام سیدمحسن پیغمبری و سودابه نجفعلی 
زاده در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت 
بعمل نیامده بنا به دســتور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون 
ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲ در ساعت ۸ صبح در محل شروع و 
انجام خواهد شد. لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و 
مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا ۳۰ 
روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواســت را اخذ نموده و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱ رئیس اداره ثبت اسناد 

کاشان شناسه: 466911

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: ۱۸۶۹۰-۹۸/۲/۲۴ چــون تحدیــد حدود 
اختصاصی ششدانگ قطعه زمین مزروعی غیر محصور 
سه جریبی بشماره ۱۴۴۶ فرعی از پالک ۳۴ اصلی واقع 
در فین بزرگ بخش ۲ کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام 
ولی اهلل رستمی نژاد و غیره در جریان ثبت است بعلت 
عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دســتور 
قســمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت بــر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۳ 
در ساعت ۸ صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا 
بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شوند 
اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالک طبق ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ صورتمجلــس تحدیدی تا ۳۰ روز 
پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون 
تعیین تکلیــف پرونده های معترضــی ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ نموده و به این اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱ رئیس اداره ثبت 

اسناد کاشان شناسه: 470544
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اپلمثلتنقالتاستارتآپمیخرد
 اپل همیشه خرید و به خدمت گرفتن شرکت های جدید را علنی نمی کند. شاید به همین خاطر است که تا 

حاال متوجه رویکرد جدید و عجیب این شرکت در خریداری شرکت ها نشده بودید.
تیم کوک، مدیر عامل اپل در مصاحبه ای که اخیرا با شبکه CNBC داشته اعالم کرده که این شرکت به 
طور متوسط هر دو یا سه هفته یکبار، استارت آپ یا شرکت جدیدی خریداری می کند و با همین رویه طی 

شش ماه اخیر موفق شده که بین 20 تا 25 شرکت را به زیرمجموعه هایش اضافه کند.
سرعت خرید شرکت های جدید آنقدر باالست که می توان آن را با سرعت خرید تنقالت توسط مردم از فروشگاه ها 

مقایسه کرد. حال آنکه هدف از این خریدهای پشت سر هم چیست و اپل چه نقشه ای برای آینده در سر دارد را گذر 
زمان مشخص خواهد کرد. آیا همه این خریدها در راستای یک هدف واحد )مثل ساخت نسل بعدی آیفون( هستند، یا هیچ 

کدام به دیگری ارتباطی ندارند؟
طبق آخرین گزارشات اپل در حال حاضر سرمایه ای بالغ بر 225.4 میلیارد دالر در اختیار دارد؛ رقمی که آنقدر زیاد هست تا بتواند پنجاه برابر 
جریمه چهار میلیارد دالری خود به شرکت کوالکام را بدون آنکه آب از آب تکان بخورد، پرداخت کند. بنابراین غیر منطقی نیست که در خرید 

شرکت های جدید این گونه بی پروا باشد.
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بلکه به این معنا است که 
کسب و کار می تواند خیلی 
موثرتر و کارآمدتر در تولید 
و یا خدمات ظاهر شود. این 
کار می توانــد به این معنا 
باشد که صاحب کسب و 
کار تشخیص می دهد قرار 
نیست همه کارها را خودش انجام بدهد 
و  در ازای آن می توانــد منابعش را برای 
کارهای دیگر آزاد کند. در این مقاله به راه 
کارهایی از جانب صاحبان کسب و کار و 
متخصصین جهت کاهش هزینه در عین 

افزایش کیفیت اشاره شده است.

   هزینه های باالسری خود را کاهش 
دهید

ســدریک ســاواریز،  مدیرعامل شرکت 
FormAssembly به مشتریان خود 
این امکان را می دهد که وب فرم هایی را 
ساخته ، طراحی و مدیریت کنند.  او متوجه 
شــد که با این کار می تواند کارمندان را 
به صورت دورکاری اســتخدام نماید که 
در نتیجه باعث افزایش کیفیت و کاهش 
هزینه ها می شــود. با اســتخدام افراد از 
جاهای مختلف ، این امکان فراهم شــد 
که به  استعداد های بیشتر و متنوع تری 
دسترســی پیدا کند، به جای اینکه فقط 
تعدادی کارمند محدود در دفتر مرکزی 
حضور داشته باشند. ساواریز می گوید: “در 
ابتدا نگران چگونگی همکاری به صورت 
دور کاری و همچنین با انگیزه نگه داشتن 
کارمنــدان بودیم ولــی در نهایت مالک 
تصمیم گیری مان را دسترسی به افراد با 

استعداد قرار دادیم.

سدریک ساواریز اولین استخدام خود را 
انجام داد، ) مدیر توســعه کسب و کار او 
کسی بود که در تورنتو زندگی می کرد(. 
در حال حاضر ۱۱ نفر از راه دور برای او کار 
می کنند. در ابتدا ساواریز با مشکالتی روبه 
رو شد. به گفته خود او مدیریت پرداخت 
حقوق به افراد در کشورهای مختلف کار 
بسیار دشواری بود. اما بعد از مدت کوتاهی 
شاهد رشد مالی خود بود چرا که فهمیده 
بود چگونه در هزینه های شرکت از جمله 
فضــای اداری، پارکینگ و مبلمان صرفه 
جویی کند. ۱4نفر در دفتر مرکزی واقع 
در ایندیانا مشغول به کار بودند و او تخمین 
زد که با ۱۱ نفر در هر جای دیگر 25000 
دالر در سال می تواند صرفه جویی کند، 
 که این مقدار پولی که ســاواریز ادعا می 
کند می تواند صرف هزینه های دیگر در 
بازاریابی شــود. او از راههای دیگری نیز 
توانست در پول و هزینه خود صرفه جویی 
کند: »با استخدام از راه دور ، دیگر نیازی به 
نگرانی در رابطه با کمبود فضای کاری و یا 
اجاره دفتر یا هزینه های مرتبط با اجاره 

نخواهید بود«

  با تامین کننده های خود صحبت 
کنید

به گفته النس وات مدیر عملیات ایستگاه 
پن، و رســتوران های زنجیره ای واقع در 
میلفورد، او به همراه مدیر ارشــد خود با 
تامین کنندگان خود مالقات کرده و درباره 
جمع آوری ایده ها ی نو و بهترین شــیوه 
های اجرایی صحبت کردند، و بعضی وقتها 
اســتراتژی هایی پیدا کرده اند که به آنها 
کمک کرده که هزینه ها را کاهش دهند و 
به کیفیت کاال اضافه کنند. وات می گوید: 
»تامین کننده ها با برند های زیادی کار 
می کنند،  بنابراین بدون اینکه در مراحل 
انجام کار چیــزی از اولویت ها کم کنند 
همیشــه راه حل ها و ایده های جدیدی 
دارند. آنها معموال دنبال نوآوری هستند. 
به گفته النس وات، یک بار یکی از تامین 
کنندگانش ایده جدیدی در رابطه با یک 
محصول سفارشی شده ارائه کرد که هم 
اکنون به طور روزانه از آن استفاده می کنند. 
این ایده نه تنها باعث بهتر شدن کیفیت غذا 
شد بلکه باعث شــد که محصول با همان 

قیمت قبلی دو برابر قبل به فروش برسد».

  برون سپاری
تیلور بارینگتــون مدیــر آژانس خالق 
بارینگتو )آژانس بازاریابی و تبلیغات( است. 
 ،MaverickHill او همچنین موسس
یــک فروشــگاه آنالین خرده فروشــی 
لبــاس جهــت توانمندســازی زنــان 
دانشجو می باشد. بارینگتون در آغاز کار 

MaverickHill ، انبارداری بیشــتر 
محصوالت خود را در همان دفتر مرکزی 
انجام می داد که این کار بســیار هزینه بر 
بود. تیلور می گویــد: »در ابتدا ۶۶ درصد 
هزینه برای هر لباس فروخته شــده می 
شد، و مدت زمان زیادی طول نکشید که 
متوجه شویم بیشتر فروش زمانی بوده که 
برای کاالهای خود تخفیفی در نظر گرفته 
و سود او از فروش لباس ها شروع به افزایش 

کرده است.«

او از یک تامین کننده به عنوان یک مرکز 
پاســخگویی اســتفاده کرد، مرکزی که 
مدیریت انبارداری و حمل و نقل را به عهده 
داشت. زمانی او به این مرکز پول پرداخت 
می کرد که سفارشی دریافت کرده باشد در 
نتیجه متحمل هزینه های انبارداری نمی 
شد. هزینه های ابتدایی او کاهش یافت و 

جریان نقدینگی نیز بهبود پیدا کرد.

  بعضی کارها را در دفتر خودتان 
انجام بدهید

برون سپاری همیشــه جواب نمی دهد، 
بعضی از صاحبان کسب و کار ممکن است  
بدون برون ســپاری هزینه های خود را 
کاهش دهند و کیفیــت کاال را افزایش 
دهند. جان بــری به عنــوان یک طراح 
گرافیســت برای تلویزیون کار می کند، 
اما در کنــار کارش در ســال 20۱4 یک 
OsoPoto. کسب و کار کوچک به نام

com را آغاز کرد. سایتی که محصوالتی 
چون تی شــرت هایی با مضمون ساحل 
و دریا ، پوســتر، لیوان و سایر هدیه ها به 

فروش می رساند. بری می گوید: »من برای 
پاسخگویی به سفارشات از پرینتر خودم 
استفاده می کردم و تمام تالش خودم را 
برای نگه داشتن این کســب و کار انجام 
دادم. در نهایت به این نتیجه رســیدم که 
از عهده هزینه ها و مخارج برنمی آیم در 
 نتیجه کارها را به خانه بردم تا خودم انجام

 دهم.«

او عالوه بر اینکه در هزینه ها صرفه جویی 
کرده بود، کیفیت خدمات مشتریان را نیز 
افزایش داده بود. به کارهایش یک کارت 
و یک سری هدیه های کوچک به همراه 
کاالیی که مشتری خریده بود اضافه کرده 
بود. بری اذعان دارد که زمان بیشتری را 
صرف تهیه سفارشــات می کند، اما پول 
بیشتری ذخیره می کند ) ۳5 درصد سود 
بیشتر برای هر لباس( . اضافه کردن کارت و 
هدیه به هر یک از مشتریان احساس خاص 
و ارزشمندی در آنها ایجاد می کند. کاهش 
هزینه ها به همراه افزایش کیفیت به معنای 
حذف زمان ها و هزینه هایی است که باعث 
کندی و عدم پیشــرفت کسب و کار شما 

می شود، است.

چگونه با حفظ کیفیت ، هزینه ها را کاهش دهیم؟؛   

صرفهجوییوحفظکیفیت

کاهش هزینه ها به 
همراه افزایش کیفیت 
به معنای حذف زمان 

ها و هزینه هایی است 
که باعث کندی و عدم 
پیشرفت کسب و کار 

شما می شود، است.

مدت زمان زیادی از هنگامی که ناسا در دهه نود میالدی عبارت 
»سریع تر، بهتر، ارزان تر« را شــعار خود قرار داد، می گذرد. 
اما این فرمولی است که امروزه هم اکثر صاحبان کسب وکار 
می خواهند در فعالیت های روزانه خود از آن پیروی کنند. 
چه کسی نمی خواهد که در عین کاهش هزینه ها بیشترین 
عملکرد و بازدهی را داشته باشد؟ کاهش هزینه ها به معنای 
کاهش نرخ حقوق یا سود و منفعت نیست و یا حتی به معنای 

تخریب و کاهش کیفیت محصول یا خدمات نیست. 

 
استارت آپ

معاون وزیر ارتباطات شــرایط دریافــت مجوز طرح 
»نوآفرین« را برای استارت آپ ها تشریح کرد و گفت: در 
این طرح معافیتهای مالیاتی و بیمه ای برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده 

است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی، با بیان اینکه روز یکشنبه 2۹ اردیبهشت آئین نامه 
طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یکساله تدوین و ارزیابی، در هیئت وزیران تصویب شد، در مورد 
تأثیر این آئین نامه بر فعالیت اکوسیستم استارت آپی کشور توضیح داد و گفت: استارت آپ، اگر 
چه از منظر علمی به شرکتی گفته می شود که مدل کسب وکار نوآورانه ای دارد که می تواند 
در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگی هایش، نمی توان از ابتدا 

موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد.
وی ادامه داد: به این ترتیب کشورهای مختلف به جای تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی و زدن 
برچسب به شرکت ها و عرضه انواع مجوزها و گواهی نامه ها، سعی می کنند تا فرصت اولیه ای 

برای موفقیت در اختیار اســتارت آپها قرار دهنــد. به عبارتی دیگر 
کشورهای توسعه یافته در این مدل تالش می کنند یک امنیت روانی و 
اقتصادی برای فعالیت در سقف و مدت محدودی در اختیار استارت آپها 
قرار دهند. به این ترتیب اصلی ترین تفاوت طرح »نوآفرین« با طرح هایی 
مانند »حمایت از شــرکت های دانش بنیان«، عدم نیــاز به ارزیابی و 
همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکت ها و کسب و کارهای نو است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگی های مدنظر در این آئین نامه برای 
ارزیابی یک شرکت نوپا گفت: مطابق این آئین نامه، عمر استارت آپ باید 
کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت ها از زمان تأسیس تا سال سوم )به 
شرط داشتن سایر ویژگی ها( از معافیت هایی برخوردار می شوند؛ همچنین 
سرمایه شرکت محدود باشد. )برای امسال این عدد 250 میلیون تومان 
در نظر گرفته شده است( یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه ای بیش از 
این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده و الزم است مانند شرکت 

بزرگی با آن برخورد شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد شرکت در سال هم محدود باشد )برای 
امسال عدد 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است(؛ یعنی اگر درآمد 
استارت آپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکت های بزرگ با آن ها برخورد 
خواهد شد. در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک استارت آپ این است که مالکان و 
مؤسسان آن نمی خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن ها هرچه درآمد دارند را مجدد در 
شرکت سرمایه گذاری می کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم )از طریق 
حقوق خارج از عرف( اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می شود که خواسته است از طریق این 
آئین نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه گذاری بر ایده اش نیست.

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران تاکید کرد که این آئین نامه نباید تبدیل به ابزاری برای 
دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل 4 ویژگی باال اگر هر کدام نقض شود، دیگر 
معافیت ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ویژگی ها بر اساس دولت الکترونیک 
و به صورت خودکار ارزیابی می شود و اســتارت آپ ها نیاز به پر کردن فرم ها و صف انتظار 

بررسی ندارند.
وی درباره معافیت هایی که در طرح »نوآفرین« شامل حال استارت آپ ها می شود توضیح 
داد و گفت: در ماده 2 ذکر شده که این شــرکت ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، 

از مالیات معاف هستند. در ماده ۷ ذکر شده که اگر استارت آپ دارای تعدادی هم موسس 
)Cofunder( باشد، این هم موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.

ناظمی ادامه داد: در ماده 5 آمده که این شرکت ها می توانند برای مدت 2 سال کارورز داشته 
باشند. از آن جایی که بسیاری از استارت آپ ها با برخی از افراد وارد همکاری می شوند و این 
همکاری از انواع استخدام نیســت، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت 
شناخته نمی شد و بیمه می توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی 
از همکاری قابل قبول نبود. در همان ماده 5 قید شده که اگر فردی پلت فرمی ایجاد کند )مثاًل 
صنایع دستی سفارش بگیرد و در پلت فرم به فروش برسانند( نیازی به بیمه کردن آن ها نیست. 

به عبارتی رابطه پلت فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست.
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران با بیان اینکه در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز 
تأیید شده است، خاطرنشان کرد: کارورز تا مدت 2 سال می تواند در یک استارت آپ مشغول 
به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده تری باشد. به عنوان مثال بخشی از حق بیمه 
آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می شود. به عبارت دیگر 
الزم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت کند، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت 

می کند تا هزینه های بیمه کاهش یابد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی 
 )Coworking Space( است، افزود: در ماده ۱0 این آئین نامه، فضاهای کاری اشتراکی
و شتابدهنده ها )Accelerators( به رسمیت شناخته شده اند. به این ترتیب فضاهای 
کار اشتراکی می توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک 
فضای کار اشتراکی ۱0 شرکت مستقر شده باشند، هر ۱0 شرکت می توانند کد کارگاه خود را 
با همان آدرس دریافت کنند. به زبان ساده تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی 

به رسمیت شناخته شده است.
وی درباره حل مشکل تأمین سرمایه شرکت های استارت آپی مطابق این آئین نامه گفت: اغلب 
سازمان های دولتی تنها می توانستند از طریق تسهیالت به شرکت ها کمک کنند؛ در حالی که 
دادن تسهیالت یک روش اشتباه برای شرکت های استارت آپی است. مطالعات مختلف نشان 
می دهد که بهترین روش تأمین مالی برای شرکت های استارت آپی سرمایه گذاری خطرپذیر 
)VC( است. از سوی دیگر اجازه سرمایه گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، 
چرا که می تواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه های 

منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند.
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سدریک ساواریز،  مدیرعامل 

شرکت FormAssembly به 
مشتریان خود این امکان را می 

دهد که وب فرم هایی را ساخته، 
طراحی و مدیریت کنند.  او 

متوجه شد که با این کار می تواند 
کارمندان را به صورت دورکاری 

استخدام نماید.

آی تی آناالیز
گـــزارش

شرایط معافیت بیمه  و مالیات برای استارت آپ ها

در نشستی به مناسبت روز 
جهانی موزه؛

موزه ها برای جذب 
مخاطب بیشتر از 

استارت آپ ها استفاده 
کنند

استاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایی: موزه ها برای 
حضور قدرتمند و جذب 
مخاطب بیشتر باید از این 
اســتارت آپ ها استفاده 

کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما به نقل از روابط عمومی 
و امور بین الملل موزه انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس؛ داود 
ارژنگ مهر اســتاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی در نشست 
علمی-تخصصی به مناسبت 
روز جهانی موزه گفت: کسب 
و کار هایــی در ایــن دهه به 
وجود آمده عمومــا زنجیره 
ارزش حاصــل از تکنولوژی 
را فراهــم و فرصت هــا و 
تهدید هایی را برای کسب و 

کار سنتی ایجاد کرده است.
وی افزود: تجربه نشان داده 
است در هر کســب و کاری 
اســتارت آپ ها وارد شــدند 
فضا های جدیدی را نیز ایجاد 
کردند و اســتفاده کنندگان 
از مزایای بیشتری بهره برده 

اند.
ارژنگ مهر گفت: فرصت هایی 
که به وســیله استارت آپ ها 
در ایران ایجاد شــد بیشــتر 
در شــبکه توزیــع کاال ها و 
محصوالت مختلف بوده است 
البته اگر در خصوص موزه ها 
نیز از این روش استفاده شود 
مخاطــب بیشــتری جذب 

خواهد کرد.
۶5 درصــد  افــزود:  وی 
از بلیت هــای هواپیما هــا 
را اســتارت آپ ها صــادر 
می کنند و فقــط ۳5 درصد 
آن را آژانس های هواپیمایی 
در اختیــار مســافران قرار 

می دهند.
ارژنگ مهر تاکیــد کرد: در 
موزه انقالب اسالمی و دفاع 
مقــدس کار ها بــه صورت 
حرفه ای انجــام و به زیبایی 
از از ابزار تکنولوژی استفاده 

شده است.
این استاد دانشــگاه در ادامه 
تعدادی از اســتارت آپ های 
روز دنیــا در جهــت بهبود 
عملکرد موزه هــا را معرفی 
کــرد و تاکید کــرد: موزه ها 
برای حضور قدرتمند و جذب 
مخاطب بیشــتر باید از این 

استارت آپ ها استفاده کنند.
امروزه در ایــران حدود ۶80 
موزه فعال وجود دارد که این 
رقم قبل از دولــت یازدهم و 
دوازدهم حــدود 2۹۱ موزه 
بود و افزایش چشــمگیری را 

در آن شاهد بودیم.

خبرگزاری صدا و سیما
گــزارش
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