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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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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

وقتی قطعه سازان در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل هستند؛   

آینده نامعلوم صنعت خودروسازی

سالروز آزاد سازی 
خرمشهر؛

یک شهر و یک تاریخ

مگر می شود یک شهر و یک تکه 
زمین به این میــزان حوادث  را 
در دل خود جای داده باشــد و از 
این همه ســر افرازی، مقاومت و 
پایداری ، خرم نباشد؟! خرمشهر 
حدیث عشق اســت، این شهر 
تاریخ عینی استواری و صالبت 
جوانان میهنمان است ، جوانانی 
که از جان خود گدشتند تا برای 
همیشــه بر دروازه خرمشــهر 
آذین فتح و ظفر بســته شود. در 
ســال 1217، این شهر بندری، 
نخســتین بار به تصرف ارتش 
عثمانی درآمد و محمره نامیده 
شد. در سال 1320، هم زمان با 
جنگ جهانی دوم، این شــهر به 
تصرف ارتش انگلســتان درآمد 
و چندین ســال طول کشید تا 
خرمشــهر دوباره آباد شــد. در 
31 شهریور سال 1359، سردار 
دروغین قادســیه، بــا هدایت و 
حمایت امریکا و دیگر کشورهای 
غربی و شرقی، با خیال تصاحب 
سه روزه خوزستان، به خرمشهر 
حمله کرد، ولی با مقاومت مردم و 

فرزندان ایران و خرمشهر، ...

 تولید گندم در اصفهان
 بیش از 2 برابر شد

کارشناس زراعت گندم سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفت: میزان تولید امســال محصول 
گندم این استان نسبت به سال گذشته بیش از 2 

برابر افزایش یافته است.
مهران توکلی افزود: براســاس پیش بینی های 
کارشناسی امسال افزون بر 310 هزار تن گندم 
در استان برداشت می شــود که 200 هزار تن 
آن به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری 

خواهد شد. 
وی بارندگی هــای اخیر و جریــان یافتن آب 
رودخانه زاینده رود را عامل افزایش تولید این 
محصول در استان برشــمرد و خاطرنشان کرد 
: ســرانه گندم در اســتان بطور متوسط 170 
کیلوگرم است که حدود 70 درصد آن به نان و 

30 درصد از آن هم به کیک، کلوچه، ...

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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    رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان اصفهان:  در این شرایط اگر تولیدکننده قطعه ای تولید و عرضه کند به زیان خود است، از سوی دیگر خودروساز ناچار است مواد اولیه خود را از داخل و یا 
خارج کشور تامین کند. 

بازار طال و سکه  98/3/1 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,690,0004,850,000قدیم

سکه طرح 
4,815,0005,035,000جدید

2,698,0002,820,000نیم سکه

1,738,0001,830,000ربع سکه

1,029,0001,000,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18437,500454,313 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24583,300541,760 عیار
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 اشتغال فارغ التحصیالن از برنامه
 جا ماند

در حالی که بر اساس طرح کارورزی ویژه اشــتغال فارغ التحصیالن 
دانشگاهی قرار بود طی سال های 9۶ و 97 تعداد 235 هزار نفر تحت 
عنوان کارورز جذب بنگاه های اقتصادی شــوند اما فقط 2۴ هزار نفر 

جذب شدند.
طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیالن از سال 9۶ تحت عنوان 

طرح کارورزی آغاز شــد؛ طرحی که طی آن قرار بود طی سال های 
9۶ و 97 تعداد 235 هزار دانــش آموخته جویای کار جذب بازار 

کار شوند. ...

 صالحی به پنج نیروگاه گازی 
احــداث شــده در محدوده 
شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان متصل به شبکه توزیع 
اشاره کرد و گفت: سبد انرژی ما 
و دنیا در گرو انرژی خورشیدی 
خواهد بود و نکته بسیار مهم 
در این عرصــه زمان اســت بنابراین باید به 
سمت تولید انرژی های تجدید پذیر حرکت 
کنیم. مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان تاکید کرد: به همان اندازه 
که احداث یک نیروگاه جدی است، مدیریت 
مصرف برق نیز با اهمیت است، در این راستا از 
طرح های تشویقی برای مشترکانی که از دیزل 
ژنراتورهای مولد خود تأمین استفاده می کنند 
نیز بهره گرفته ایم. صالحی افزود: مشترکانی 
که توانایی تولید برق به وسیله دیزل ژنراتور 
دارند، با انعقاد تفاهم نامه همکاری و با در مدار 
آوردن دیزل ژنراتور در ساعات اوج بار، انرژی 
مصرفی از شــبکه را کاهش می دهند که در 
این صورت عالوه بر بهره مندی از تخفیف و 
تشویق مشــارکت در طرح، هزینه های برق 
مصرفی آنها نیز کاهــش می یابد. وی افزود: 
در ســال 1392 برای نصــب نیروگاه های 
خورشــیدی در خانه ها تسهیالت ویژه ای از 
طرف دولت در نظر گرفته شد که ۸۸ سامانه 
با ظرفیت ۴۴۴ کیلووات در مدار قرار گرفت 
و به عبارتی نزدیک به 2.5 میلیون کیلووات 
ســاعت انرژی پاک در اصفهان بهره برداری 
شد، با اجرایی شدن این طرح میزان کاهش 
گازهای گلخانه ای ســاالنه بالغ بر ۴20 تن 
بوده است. مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه استعداد 
تولید برق از خورشید در ایران بسیار بیشتر از 
پتانسیل تولید برق از نفت و گاز است، گفت: 
در ایران تعداد روزهای آفتابی و مساحت قابل 
نصب نیروگاه های خورشیدی به اندازه ای است 
که می توانیم با همکاری مشترکان مشکالت 
تولید برق را برطرف نماییم. صالحی به طرح 
دیگر سامانه های در حال بهره برداری با عنوان 
قرارداد خرید تضمینی 20 ساله اشاره کرد و 
افزود: این طرح در سال 1395 برای گسترش 

انرژی های تجدیدپذیر انجام گرفت و در این 
طرح سامانه های خورشیدی متصل به شبکه 
عمومی شد، در اصفهان ۴7 سامانه با ظرفیت 
۸93 کیلووات به شبکه برق رسانی می کند. 
وی اضافه کرد: مجموع درآمد حاصل از فروش 
انرژی در طی این دوره بالغ بر 15 میلیارد ریال 
بوده در حالی که تنها در سال 1397 مجموع 
درآمد حاصل از فروش انرژی نزدیک به 12 

میلیارد ریال بوده است. 
مدیر دفتر بــازار برق شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان با اشاره به مصوبه هیئت 
وزیــران خاطرنشــان کــرد: وزارتخانه ها و 
مؤسسات و شــرکت های دولتی و نهادهای 
عمومی غیردولتی در فرصتی معین موظف 
شــدند حداقل 20 درصد از بــرق مورد نیاز 
ساختمان های خود را از طریق سامانه های 

تجدیدپذیر تأمین کنند. 
صالحی افزود: در این راستا نزدیک به هشت 
ســامانه با ظرفیت تولیدی 112 کیلووات با 
کاهش گازهای گلخانه ای ساالنه نزدیک به 
1۴0 تن در شهر اصفهان در تولید انرژی پاک 
سهیم شدند و در این طرح سامانه های برق 
خورشیدی به شبکه های عمومی متصل شده 
و تهاتر بین انرژی تولیدی و مصرفی صورت 

گرفته است.

   15 درصد از تأمین بــرق از طریق 
نیروگاه های برق آبی صورت می گیرد

در ادامه این نشست خبری مرسل صالحی 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق 

اصفهان نیز با بیان اینکه 350 هزار مشترک پر 
مصرف در اصفهان وجود دارد، عنوان کرد: در 
خصوص صنایع شرایطی در نظر گرفته شده 
تا شاهد کاهش مصرف برق آنها در تابستان 
باشیم که از آن جمله می توان به تغییر ساعات 
کاری اشاره داشت. او اضافه کرد: مردم باید 
توجه داشته باشند که کولرهای آبی میزان 
مصرف برق را تا 5 برابر و میزان هزینه برق را 
۴ برابر افزایش می دهند، کولرهای گازی نیز 
مصرف برق را 7 برابر و هزینه ها را تا 10 برابر 
زیاد می کنند. وی در ادامه به مقوله آموزش 
مدیریت مصرف اشــاره کرد و گفت: ســال 
گذشته در 113 مدرسه به بیش از ۴0 هزار 
دانش آموز آموزش های الزم ارائه شد، بیش از 
یک هزار و 5۶0 دقیقه برنامه رادیویی تهیه و 
پخش شد، ۶ هزار بروشور چاپ و توزیع شد و 
جلسات مختلفی با روسای سازمان ها و ادارات 
استان و خادمان مساجد برگزار شد، جلساتی 
نیز با شهرک های صنعتی برگزار شد و تالش 
شد همه اقشار با راه های مدیریت مصرف و 
صرفه جویی آشنا شوند و آموزش های الزم 
را فرا گیرند. وی خاطرنشان کرد: برای شهر 
اصفهان میزان کاهش بار هر کدام از شاخص ها 
و برنامه های تدوین شــده، مشــخص شده 
اســت از جمله در خصوص اصالح تعرفه ها 
3۴ مگاوات، ایستگاه های CNG حدود 1/۶ 
مگاوات، در فناوری های نوین 1/۶ مگاوات، 
کنترل روشنایی معابر 2 مگاوات و در بخش 
سرمایش کولرها 1/2 مگاوات باید کاهش بار 

صورت گیرد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در جمع خبرنگاران مطرح کرد: 
حرکت به سمت تولید انرژی های تجدید پذیر

نزدیک به هشت 
سامانه با ظرفیت 

تولیدی 112 کیلووات 
با کاهش گازهای 
گلخانه ای ساالنه 
نزدیک به 140 تن 

در شهر اصفهان در 
تولید انرژی پاک 

سهیم شدند .

 الگوهای مصرف تغییر کرده و موضوع برچسب انرژی بین مردم جا افتاده است، اما هنوز هم به ویژه در صنعت برق بی حساب و کتاب 
مصرف می شود. این گفته سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان است که در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه دغدغه ای برای مدیریت بار در صنعت وجود ندارد، اظهار کرد: ظرفیت تولید صنایع در شرایط کنونی کمتر از ظرفیت کلی آنها 
است، بر اساس قانون می توانیم فروش انرژی را در ساعات پیک مصرف متوقف کنیم، یا در این ساعات تعرفه برق را به میزانی افزایش 

دهیم که تولید در این ساعات صرفه اقتصادی نداشته باشد. 

یلدا توکلی
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

امیریان- مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 

رضا اسماعیل زاده -سرپرست شهرداری ابوزید آباد  شناسه: 478431

آگهی مزایده 
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از ورشکسته حسین شکیبا فر در نظر دارد مالکیت دو دانگ یک کارگاه صنعتی و دو دانگ یک باب مغازه 

تجاری واقع در اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان عطاالملک )شاهپور جدید( ، بلوک 21، پالک 34  را از طریق مزایده به فروش برساند: 
الف( مشخصات: 

1- دو دانگ از یک باب مغازه تجاری به شماره پالک 452/2665 به مساحت 67/43 متر مربع 
- قیمت پایه مزایده: ارزش 2 دانگ مغازه به مبلغ 1.798.133.333 ریال 

2-  دو دانگ از یک کارگاه صنعتی شماره پالک 452/2682 
مساحت عرصه 1285/63 متر مربع و اعیانی سوله 730 متر مربع با ساختمان اداری 
- قیمت پایه مزایده: ارزش 2 دانگ کارگاه صنعتی به مبلغ 25.043.716.660 ریال 

ج( زمان و مکان مزایده: روز یکشنبه مورخ 1398/4/2
آدرس: اصفهان، چهار باغ باال، ابتدای نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه 

شرایط مزایده:
1- فروش نقدی و اقساطی می باشد. )اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.(

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

3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضوری 
به عمل خواهد آمد و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.

4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمی خودداری نماید مسوول کسر احتمالی قیمت و خساراتی 

که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه های نشر آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن: 031-36611086

آگهی مزایده عمومی 
شهرداری ابوزید آباد به استناد مجوز شماره 98/20 مورخ 98/02/18 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 10 قطعه زمین با قیمت پایه کارشناس 

رسمی دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید.

نوع  کاربریشرح مزایدهردیف

مسکونی - تجاریقطعات شماره 3 الی 12 بلوار بعثت جنب کارخانه دستمال کاغذی1

1- متقاضیان می توانند از تاریخ 98/03/09 لغایت 98/3/19 جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری ابوزید آباد مراجعه نمایند. 
2- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهرداری ابوزید آباد مورخ 98/03/19

3- زمان بازگشایی پیشنهادات و اعالم برنده مزایده راس ساعت 8 صبح مورخ 98/3/20 
4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. 

5- سایر اطالعات و جزییات مزایده در اسناد مزایده و سایت شهرداری درج گردیده است. 
 INFO@abuzeidabad.ir

تلفن: 03-54253828

لزوم توجه بیشتر
 به حرفه مامایى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شود.

اقتصاد استان
02
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24 اثر تاریخى در صف واگذارى به بخش خصوصى است
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان آماده حضور 
سرمایه گذاران براى بناهاى تاریخى است، گفت: سه اثر تاریخى سال گذشته به بخش خصوصى واگذار 

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

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

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

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

و کاروانسرا نیز در میان آنها وجود دارد.

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

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

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

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

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

از جمله مزیت هاى بازیافت آسفالت سرد عنوان کرد.

کوثر بابایى
ســرمقالـه
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خـــبــــر

نوروزى:
مدیریت مصرف آب در هر شرایطى ضرورى است

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

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

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

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

موثر باشند.   

در حال حاضر جامعه 
کارگرى استان وضعیت 

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

شنیده مى شود.

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

امنیت شغلى؛ مهمترین خواسته حداقلى کارگران

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

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

آنها است.

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

مدیرعامل فوالد مبارکه:
دستاوردهاى فوالد مبارکه براى جهان اسالم 

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

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

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

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

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

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

متعهد در ایران اسالمى است.

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

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

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

انرژى نیازمند کشورهاى مسلمان اند.

گــزارش

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

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

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

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

باید ادامه داشته باشد.

  فقط 5 درصد قراردهاى کارگرى 
اصفهان بیش از یک سال است

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

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

امنیتى از لحاظ استمرار شغلى ندارند.

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

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

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

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

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

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

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

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

 باشند.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

بازرگانى

32274712



یک شهر و یک تاریخ

ادامه از صفحه یک:

...  در دســتیابی به اهدافش و 
اشــغال ســه روزه خوزستان 
ناکام مانــد. اینها تنها تکه ای از 
وقایع اتفاقیه در خاک این شهر 
اســت. که هر کدام به تنهایی 
می تواند با آثار بر جــا مانده از 
خود ، خرمشــهر را به موزه  ای 

تبدیل کند.
موزه ای از پس قرن ها عشق و 
ایثار و جان دادگی برای بازدید 

عموم!
از لحاظ اســتراتژیک خرمشهر 
در موقعیتی بســیار حســاس 
قرار دارد. این شهر به دلیل قرار 
گرفتن  در محل تالقی رودخانه 
کارون و اروندرود، از شــمال به 
اراضی شوره زار دشت آزادگان، 
از شرق به شادگان، از جنوب به 
رودخانه کارون و شهر آبادان و 
از غرب، به کشور عراق محدود 

می شود.
 از طرف دیگر، رودخانه کارون 
خرمشــهر را بــه دو بخــش 
 شــرقی و غربی تقســیم کرده 

است. 
همســایگی با عراق از یک سو 
مزیت برای این شهر به حساب 
 مــی آیــد و از ســوی دیگر در 
پــاره ای از تاریخ بــه بدترین 
جریان برای مردم خرمشــهر و 
کل ایرانیان مبدل شد که البته 
با جان فشــانی هــای جوانان 
 غیور کشــورمان به خیر تعبیر

 شد. 
مزیــت همجــواری بــا عراق، 
اســتفاده از مزایای شــهرهای 
مرزی برای داد و ســتد و رونق 
اقتصاد محســوب می شود که 
اکنون ایــن جریان بــه خوبی 

میسر شده است.
هر چنــد دشــمن با اتــکا به 
پشــتیبانان و تجهیــزات خود 
در جنــگ ایــران و عــراق ، 
ادعا کرده بــود که ســه روزه 
خرمشــهر را تصــرف خواهد 
کرد اما این ســه روز به 34 روز 
تبدیل شد که نشــان از غیرت 
 مردان و زنــان این مــرز و بوم 

است.
اما سوم خرداد 1361 ، روز آزاد 
سازی خرمشهر را  مدیون  شش 
هزار شهید،  هستیم که در خون 
غلطیدند و نگذاشتند دشمن در 

خاکشان بماند.
 هنوز پس از ســال ها ، خاطره 
شیرین آزادســازی خرمشهر 
در اذهان ملت ایران، همچنان 

غرورآفرین است. 
اما جمله معروفــی وجود دارد 
که می گویند »خرمشهر را خدا 
آزاد کرد« این جمله تاریخی از 
امام )ره( برای همیشــه در دل 
تاریخ ایران و خرمشهر به ثبت 

رسیده است.
در حالی که بعد از پایان عملیات 
خرمشــهر و در روزهایــی که 
برخی به دنبال این بودند تا آزاد 
سازی خرمشــهر را به گروهی 
خاص انحصار دهند و یا شخصی 
خاص را قهرمــان این عملیات 
بنامند همه نقشه ها را نقش بر 
آب کرد و به تمام تفرقه ها پایان 

بخشید.  
 البته پیروزی در خرمشهر  وآزاد 
ســازی آن در کنــار حجم کم 
امکانات به معجزه ای شــباهت 
داشت که به دلیل  ایثارگری های 
مردمی و رزمنــدگان و به مدد 

خداوند متعال انجام شد . 
این روزبر شــما مبارک باد. به 
امید آبادی روز افزون خرمشهر 

و تمام ایران اسالمیمان

اقتصاد استان
02

پنجشنبه 2 خرداد 1398  | شمـاره 233

ISFAHAN
N E W S

کشت برنج در استان اصفهان به کمتر از ۱۰۰۰ هکتار رسید
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: با توجه به کمبود منابع 
آب و قانون محدودیت و ممنوعیت کشــت برنج، اراضی زیر کشت این محصول در استان به 

کمتر از یک هزار هکتار رسیده است.
اصغر محسن زاده کرمانی روز سه شنبه در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی در استانداری 

اظهار کرد: اراضی زیر کشت برنج در استان در سال ۷۵ حدود 1۹ هزار و۵۰۰ هکتار بود که اکنون 
به حدود63۰ هکتار تقلیل یافته است. 

وی افــزود: بــا توجــه بــه کمبــود منابــع آب، قانــون محدودیــت و ممنوعیــت کشــت 
برنــج غیــر از مناطــق شــمالی کشــور بایــد توســط وزارت جهــاد کشــاورزی اجرایی شــود و در 

 این پیونــد برنامه هایی ماننــد معرفی الگوی کشــت جایگزین، تخصیــص یارانه و بســته های حمایتــی در نظر گرفته 
شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خاطرنشان کرد: این سازمان چند طرح مطالعاتی در دست اجرا 
دارد که از جمله آنها کشت هوازی و امکان خشکه کاری برنج است که نیاز به آب کمتری دارند.

بیش از ۲۸ هزار نفر در اصفهان بیمه بیکاری می گیرند
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه مهمترین وظیفه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی حفظ و صیانت از نیروی کار است، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۸ هزار نفر در استان اصفهان 

بیمه بیکاری دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان محسن نیرومند در دیدار 

تشکل های کارگری و کارفرمایی با استاندار با بیان اینکه ساالنه به 3۵ هزار شکایت کارگری و کارفرمایی در 
استان رسیدگی می شود، اظهار کرد: در حال حاضر در استان اصفهان 3۸ هیئت تشخیص در مرحله رسیدگی 

بدوی و 1۸ هیئت حل اختالف در مرحله تجدید نظر شکایات در استان فعال هستند.
وی یادآور شد: بیش از یک میلیون و 1۰۰ هزار نفر از مردم اصفهان بیمه شده تامین اجتماعی هستند.

نیرومند با بیان اینکه قانون بیمه بیکاری حامی کارگران از کار بیکار شده است، افزود: در حال حاضر  بیش از ۲۸ هزار نفر در استان بیمه 
بیکاری دریافت می کنند. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به ماده 131 قانون کار، عنوان کرد: واحدهای اقتصادی 
باالی 3۵ نفر باید شورای اسالمی کار داشته باشند که در حال حاضر ۷1 مورد در استان موجود است و واحدهای با تعداد کارگر کمتر نیز باید 

نماینده یا انجمن صنفی داشته باشند.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
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خـــبــــر

نوروزی:

حقوق دانان به میدان بیایند
 شهردار اصفهان گفت: حقوق دانان باید شــهر و شهرداری را متعلق به خود 
بدانند و به دور از مباحث حاشیه ای کمک کنند تا شهر اصفهان در نظام  مندی، 
انتظام بخشی، قانون مداری، اصل حاکمیت قانون و مباحثی که می  تواند حقوق مردم را تضمین کند، 

حرف و طرح داشته باشد.
قدرت اهلل نوروزی در »چهل و سومین نشست هم اندیشی اصفهان فردا« که با حضور جمعی از حقوق دانان برگزار شد، 
اظهار کرد: تاکنون هیچ شهرداری که در رشته حقوق تحصیل کرده باشد سکان مدیریت شهر را بر عهده نگرفته بود 
چرا که تاکنون گمان می شد شهرداری یعنی ساخت و ساز و انجام اقدامات سخت افزاری، سیمان و بتن البته تمام این 
موارد وجود دارد، اما تنها 1۰ درصد از مجموعه فعالیت های شهرداری را شامل می شود. وی با بیان اینکه حوزه وظایف 
شهرداری بسیار متنوع و گسترده است به طوری که بیش از 4۰۰ وظیفه را بر عهده دارد، افزود: امروزه امور به گونه ای 
پیش رفته که شهرداری نقش ارشاد اسالمی، دستگاه های دولتی مربوط به گردشگری و حوزه های فرهنگی، اجتماعی 
حتی حوزه های بهداشتی و ورزشی  را ایفا می کند.وی خطاب به حقوق دانان، افزود: اگر این روزها امور مجلس را تعقیب 
کنید، هر روز با موضوعی در ارتباط با مباحث حقوقی، مرتبط با شهرداری ها مواجه می شوید. شهردار اصفهان با بیان 
اینکه امروز در مجلس شورای اسالمی بحث قانون مدیریت واحد شهری مطرح بود، تصریح کرد: بر اساس این قانون 
شهرداری ها متولی تمام امور شهری از جمله آب، برق، گاز، پلیس، آموزش و پرورش و ... خواهند شد، بی شک اگر این 

قانون صحیح بررسی نشود ممکن است در آینده نتوان شهرها را درست اداره کرد.

ایمنا
خـــبــــر

با تداوم این وضعیت و 
نبود سیاست درست، 
تا پایان امسال صنعت 

خودروسازی دچار 
مشکالت بسیار خواهد 

شد، در حال حاضر ایران 
خودرو 90 هزار خودروی 
ناقص دارد که در فضای 
دستوری، همچنان در 

حال تولید است.

وقتی قطعه سازان در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل هستند؛   

آینده نامعلوم صنعت خودروسازی

رئیس انجمن قطعه ســازان خودرو اســتان اصفهان گفت: 
خودروسازان امروز بیشتر در تامین قطعات برقی خود دچار 
کمبود هستند، حتی گاهاً در برخی مواقع دچار کمبود صندلی 
خودرو هستیم، از سوی دیگر قطعه سازان نیز در تامین مواد اولیه 

خود دچار مشکل هستند.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان اصفهان:  در این شرایط اگر تولیدکننده قطعه ای تولید و عرضه کند به زیان خود است، از سوی دیگر خودروساز ناچار است مواد 
اولیه خود را از داخل و یا خارج کشور تامین کند. 

 تولید گندم در اصفهان
 بیش از 2 برابر شد

کارشــناس زراعت گندم سازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهان گفت: میزان تولید 
امسال محصول گندم این استان نسبت به 

سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش یافته است.

مهران توکلی افزود: براساس پیش بینی های کارشناسی امسال افزون بر 
31۰ هزار تن گندم در استان برداشت می شود که ۲۰۰ هزار تن آن به 

صورت تضمینی از کشاورزان خریداری خواهد شد. 
وی بارندگی های اخیر و جریان یافتــن آب رودخانه زاینده رود را عامل 
افزایش تولید این محصول در استان برشمرد و خاطرنشان کرد : سرانه 
گندم در استان بطور متوسط 1۷۰ کیلوگرم است که حدود ۷۰ درصد آن 
به نان و 3۰ درصد از آن هم به کیک، کلوچه، شیرینی، نان های فانتزی و 

ماکارونی اختصاص دارد. 
به گفته وی سال زراعی جاری از مجموع ۹1 هزار و ۲۵4 هکتار سطح زیر 
کشت گندم در استان 6۵ هزار و ۲3۹ هکتار آبی و ۲6 هزار و 1۵ هکتار به 

صورت دیم کشت شد. 
کارشــناس زراعت گندم ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
فصل برداشــت امســال گندم را حدود 1۲ روز نســبت به سال های 
گذشــته عقب تر اعالم و اضافــه کرد : ســال گذشــته در این موقع 
 از ســال برداشــت گندم در خور و بیابانک و اردســتان انجام شــده 

بود. 
وی با بیان این که برداشت گندم از پنجم خرداد در اصفهان آغاز می شود، 
ادامه داد: مراکز خرید تضمینی گندم برای جمع آوری محصول کشاورزان 

این استان ساماندهی شده است. 
توکلی بیان کرد: پیش بینی می شود با توجه به وضعیت مناسب بارش 
ها امسال خرید تضمینی گندم به ۲۰۰ هزار تن برسد در صورتی که سال 

گذشته 1۰۰ هزار تن خریداری شده است. 
وی با اشاره به این که امسال سطح زیر کشــت و تولید گندم در استان 
افزایش یافت، تصریح کرد: پارسال 34 هزار هکتار گندم در استان داشتیم 
که از مجمــوع 1۵۷ هزار تن تولید ، 1۰۰ هزار تــن آن به صورت خرید 

تضمینی انجام شد. 
کارشناس زراعت گندم سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان بیان کرد : 
براساس مصوبه هیات دولت، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 

برای سال جاری 1۷ هزار ریال تعیین و ابالغ شده است. 
توکلی پیش بینی کرد که بهار امسال تولید گندم در استان اصفهان نسبت 

به سال گذشته دو برابر افزایش یابد. 
اصفهان عالوه بر تولید، یکی از استان های وارد کننده گندم هست، این 
محصول از استان های گندم خیز وارد اصفهان می شود و با گندم تولیدی 

داخل استان ترکیب می شود. 
اختالط گندم اصفهان با گندم های سایر استان ها بر اساس استانداردهای 
تعریف شده و ضوابط موجود صورت می گیرد و آرد تولید شده در استان از 

کیفیت مطلوب و استاندارد خوبی برخوردارست. 
در مجموع ســه هزار ۸63 هکتار اراضی در مناطق گرم اســتان شامل 
شهرستان های کاشــان، اردســتان، نطنز ،نایین و خور و بیابانک زیر 
کشت گندم رفته اســت و تولید 1۵ هزار ۵۵۷ تن پیش بینی می شود 
و در مناطق معتدل شهرســتان های اصفهان، شــاهین شهر، تیران و 
کرون،شهرضا،دهاقان ، فالورجان، نجف آباد، مبارکه، لنجان و خمینی 
شهر با 1۹ هزار و ۹3۰ هکتار کشــت گندم آبی و ۲۸ هزار و 131 هکتار 
کشت گندم تاخیری و پیش بینی برداشت ۲1۸ هزار و 6۲۸ تن گندم را 

شاهد خواهیم بود. 
در مناطق سرد استان شهرستان  های چادگان، فریدن، بویین، فریدونشهر 
،گلپایگان، خوانسار و سمیرم به میزان13 هزار و 31۵ هکتار گندم آبی و 
۲۵ هزار و ۸3۰ بصورت دیم گندم کشت شد که پیش بینی می شود ۷4 

هزار و ۹4۹ تن برداشت شود. 
سطح زیر کشت گندم آبی استان 6۵ هزار و ۲3۹ هکتار و دیم ۲6 هزار و 

1۵ هکتار اعالم شد.
حدود ۲۰ کارخانه آرد سازی و چهار هزار و ۸۰۰ نانوایی یارانه ای و نیمه 

یارانه ای در استان اصفهان فعالیت دارد. 

گــزارش

رضا احمدی بــا ارزیابی 
نوســانات بازار خــودرو، 
اظهار کــرد: اینکه در بازار 
خودرویی عرضه نمی شود 
به دلیل نبود قطعات تولید 
خودرو برای خودروسازان 

است.
وی با بیــان اینکه امروز خودروســازان 
بســیاری از قطعات اصلی خود را ندارند، 
گفت: پیش از این بخشی از قطعات مورد 
نیاز خودرو از خارج وارد کشــور می شد، 
همچنین با توجه به اینکه شــرکت های 
خودروساز بخشی از بدهی خود به قطعه 
ســازان را پرداخت نکرده اند، قطعه ساز 
اکنون قادر به خرید مواد اولیه خود نیست.

رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان 
اصفهان با بیان اینکه به دنبال افزایش بی 
رویه قیمت مواد اولیه، قطعه سازان دیگر 
قادر به تولید نیســتند، ادامه داد: در این 
شــرایط اگر تولیدکننده قطعه ای تولید 
و عرضه کند به زیان خود است، از سوی 
دیگر خودروساز ناچار اســت مواد اولیه 
خود را از داخل و یا خارج کشور تامین کند. 
وی با بیان اینکه شرکت های خودروساز 
ملزم هســتنند خودروهای پیش فروش 
خود را با همان قیمت قبلی به مشتریان 
خود عرضه کنند، گفت: این در حالیست 
که آنها خودروهای پیش فروش خود را با 

قیمت جدید و گران تولید می کنند.
احمدی تصریح کرد: با تــداوم این روند، 
شرکت های خودروســاز تا دو ماه آینده 
حتی قادر به تولید محدود خودرو و تحویل 

سفارشات خود نیستند.

وی دربــاره اینکــه در شــرایطی کــه 
خودروســازان قادر به تولید نیســتند، 
چرا پیــش فروش خــودرو دارند، گفت: 
این کار اشتباه اســت، البته وزارتخانه به 
خودروسازان دستور پیش فروش می دهد 
و تصور می کند با این اقدام، قیمت خودرو 

را می توانند در بازار پایین نگه دارند.
رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان 
اصفهان با بیــان اینکه در حــال حاضر 
خودروســازان در بحــث تامین قطعات 
دچار مشکل هستند، اظهار کرد: برخی 
خودروها حتی تا 3۰ قطعــه خود دچار 
کسری هستند و همچنان تجاری نشده 
اند و در این شرایط خودروسازان قادر به 

تکمیل نهایی آن نیستند.
 وی در خصــوص طلب قطعه ســازان از 
خودروسازان، گفت: نمی توان رقم دقیقی 
اعالم کرد و بر سر آن اختالف نظر است، 
اما اکنون قطعه ســازان حدود 1۸۰ روز 
از خودروسازان طلب دارند، با این وجود 

تولیدکننده برای تولید تحت فشار است.
احمدی تاکید کرد: قطعه ســاز ناچار به 

خرید نقدی مواد اولیه خود است، در این 
شرایط ناچار به فروش تولید خود آن هم 

با موعد پرداخت 6 یا هشت ماهه هستند.
وی در خصوص تاثیر تحریم ها بر صنعت 
خودروسازی، گفت: متاســفانه یکی از 
مشکالت خودروسازی کشور، مدیریت 
دولتی آن است، از سوی دیگر اجازه نمی 
دهند همان مدیران دولتی به صورت آزاد 
تصمیم بگیرند و دولت همچنان به صورت 

دستوری این صنعت را اداره می کنند.
رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان 
اصفهان با بیان اینکه سال گذشته بر این 
اعتقــاد بودیم که با تحریم هــا می توان 
صنعت خودروسازی کشور را پیش برد، 
افزود: متاســفانه در این شرایط دولت در 
سیاستی اشــتباه برای مقابله با افزایش 
نرخ دالر و طال، خودروســازان را وادار به 
پیش فروش کرد و تا سال گذشته ۹4۰ 
هزار خودرو پیش فروش شد و هنوز هم 
۷۵۰ هزار خودرو بابت این پیش فروش ها 

بدهکار هستند.
وی افزود: خودروســازان امروز بیشتر در 

تامین قطعات برقی خــود دچار کمبود 
هستند، حتی گاهاً در برخی مواقع دچار 
کمبود صندلی خودرو هستیم، از سوی 
دیگر قطعه سازان نیز در تامین مواد اولیه 

خود دچار مشکل هستند. 
احمدی تصریح کــرد: خودروهای تولید 
داخل هرچه قدر آپشن بیشتری داشته 
باشند، بیشــتر در تامین قطعات خود با 
کمبود مواجه هستند، تا جایی که امروز 
در بحث تعمیر خودرو با کمبود قطعه در 
سطح بازار مواجه هســتیم و در صورت 
تداوم این وضعیت، احتمال می رود حتی 
در تامین قطعات تولیــد پراید نیز دچار 
 کمبود شــویم و دیگر قادر بــه تولید آن

 نباشیم.
وی با پیــش بینی بازار خــودرو تا پایان 
امسال، تصریح کرد: با تداوم این وضعیت 
و نبود سیاست درســت، تا پایان امسال 
صنعت خودروسازی دچار مشکالت بسیار 
خواهد شد، در حال حاضر ایران خودرو ۹۰ 
هزار خودروی ناقــص دارد که در فضای 

دستوری، همچنان در حال تولید است.

یلدا توکلی
گــزارش

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان در خصوص راه اندازی 
دوباره مادی های شــهر اصفهان گفت: در حال حاضر باتوجه به 
حجم آبی که در اختیار کشاورزان اصفهانی قرار گرفته است راه 

اندازی مادی های شهر اصفهان امکان پذیر نیست.
وی در ادامه با اشاره به رصد مداوم ورودی و خروجی سد زاینده 
رود از سوی شــرکت آب منطقه ای، توضیح داد: میزان ورودی 
کنونی ســد زاینده رود 14۰۰ مترمکعب بوده و امید اســت با 

بارش هایی که در باالدست صورت گرفته این مقدار تا 16۰۰ یا 
1۷۰۰ مترمکعب افزایش یابد.

میر محمد صادقی ضمن اشاره به مسئله رسوب زدایی در مدیریت 
سد ها گفت: عمر مفید سد براساس میزان رسوبات در آن بررسی 
می شود؛ مجموعه ای که وظیفه بررسی این موضوع را بر عهده 
دارد آبخیزداری اســت، اما در حال حاضر برنامه ای برای رسوب 

زدایی سد زاینده رود نداریم.

وی  در خصوص انتقال آب از خلیج فارس برای استان یزد بیان 
کرد: آبی که از طریق این طرح به یزد منتقل می شود برای مصارف 
صنعتی این استان است و کاربردی برای مصارف شرب نخواهد 
داشت. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان در پایان با اشاره 
مطالعات انجام شده به منظور اجرا پروژه باران مصنوعی، گفت: 
در حال حاضر تنها یک طرح در دســت بررسی است که فرآیند 

مطالعاتی آن از سوی فوالد مبارکه دنبال می شود.

نه از جنوب نه از آسمان، زاینده رود تنهاست
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: آبی که از طریق طرح انتقال آب از خلیج فارس به یزد می رسد صرفا مصرف صنعتی دارد.

مسعود میرمحمد صادقی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به نقش طرح های انتقال آب به حوضه آبریز زاینده رود در کاهش 
خسارات سیل های اخیر، گفت: سیل اخیر که در استان خوزستان رخ داد و متاسفانه خسارات زیادی را به بار آورده در حوضه رود کرخه بوده  

و این در حالیست که مبدا طرح های انتقال آب به حوضه زاینده رود در محدوده رود کارون قرار گرفته است.

خبرنگاران جوان
خـــبــــر

آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکــه خواهان حمیدرضا جعفری نیا دادخواســتی 
به خواســته پرداخت مبلــغ 3/۲۰۰/۰۰۰ تومان بابت چک 
۷۵34۵۹-۹6/11/3۰ بابت کلیه خسارات دادرسی پست بانک 
و صدور تامین خواسته قبل از ابالغ به طرفیت شهرام ازمل به 
مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه 1۲ حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 1۸۸/۹۸ 
ثبت و برای تاریخ ۹۸/4/4 ســاعت 1۸/۲۰ وقت رسیدگی 
تعیین گردیده از انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرســی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به 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 1۲ 

شورای حل اختالف کاشان شناسه: 4۷6443

آگهی اخطار تبادل لوایح
تجدیدنظرخــواه آقای حســن صباغی فرزنــد غالمعلی ، 
تجدیدنظرخواندگان اقایان جعفر، جلیل، اکبر و خانم مهشید 

همگی کیهان تجدیدنظر خواسته: تجدیدنظرخواهی نسبت 
به دادنامه شــماره ۹۷۰۹۹۷36۵۷3۰۰۹1۸ در خصوص 
تجدیدنظرخواهی آقای حســن صباغی فرزند غالمعلی از 
دادنامه شــماره ۹۷/۷3۰۰۹1۸ مورخ ۹۷/6/31 شعبه سوم 
دادگاه عمومی حقوقی کاشان و با توجه به مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر به نامبردگان ابالغ می گردد تا 
چنانچه الیحه دفاعیه ای دارند ظرف ده روز پس از انتشار این 
آگهی کتبا به این شعبه ارائه نماید. ضمنا نامبردگان می تواند 
در مهلت فوق جهت تحویل نسخه ثانی و ضمائم دادخواست 
تجدیدنظر به دفتر شعبه مراجعه نماید. مدیر دفتر شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی کاشان شناسه: 4۷۵۸۲۰

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شــماره ۵۲6۲/3۵ واقع در بخش میمه ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بنام مهدی اقدامی  و غیره در جریان ثبت است  
وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت . اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 1۵ قانون ثبت  وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 
13۹۸/3/۲6 ساعت ۹ صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز  و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند  
واعتراضات مالکین یا مجاورین ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 13۹۸/3/۲  - اداره ثبت اسناد و امالک میمه  

شناسه: 477474

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره نامه: 13۹۸۸۵6۰۲۰۲۵۰۰۲3۰1 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ خانه پالک 
شماره 1111۷ فرعی مجزی شده از 1۲/۵۹۸ واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
هیات به نام محمدعلی باقرزاده فرزند حسن مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ ۹۸/3/۲6 ساعت ۹ صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: ۹۸/3/۲ مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 473644
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Tehran, Tokyo launch 
Iran’s northwest 
tourism development 
project

The first phase of the northwest tourism 
development project launched with the 
cooperation of Japan's tourism specialists, said 
Iran's director general of tourism planning and 
development.
The Director General of Tourism Planning 
and Development Alireza Rahimi said that 
the northwest tourism development project 
will be carried out in three phases of primary 
studies and field visits and the development of 
a comprehensive tourism plan in the northwest 
of Iran.
The first phase of the northwest tourism 
development project launched with the 
cooperation of Japan's tourism specialists, he 
added.
Referring to scientific and specialized capacity 
of Japan International Cooperation Agency 
(JAICA), he mentioned that the team of advisers 
along with the provincial supervisors will visit 
to six provinces of Iran including West and East 
Azarbaijan, Ardebil, Kordestan, Zanjan and 
Qazvin in order to investigate the capacities of 
these provinces.
Rahimi also noted that this team investigated 
the capabilities of Aras Free Zone and Maku Free 
Zone in order, adding, they visited 3 UNESCO 
World Records in Iran, as well as studying 
capabilities of Sabalan Mountain and its hot 
waters as World Record.

news

Unique waterfall 
of Shahlolak in 
Chermahin

Chermahin County which 
is situated in green region 
of Bagh-e Bahadoran, 
has some seasonal and 
permanent waterfalls; 
the unique permanent 
waterfall which is located 
5 kilometers southwest 
of the county, is called 
"Shahlolak", "Shahloran", 
or "Shahlora". It flows 
down from a mountain 
under the same name.
The permanent waterfall 
with more than 50 meters 
height, is unique due to the 
fact that it runs as a roaring 
spring from the heart of a 
high-mountain rock wall.
The volume discharge of 
the permanent waterfall 
of Shahlolak varies during 
a year. Its water gets frozen 
like thick beautiful icicles 
with the height of 70 
meters in the winter; the 
surface of icicles is always 
covered with moss and 
algae in cold seasons that 
adds to the beauty of the 
waterfall.
Considering the great 
height of the waterfall, 
the flowing down water 
combines with air, 
and sprinkles on the 
ground as raindrops or 
dew when they hit the 
icicles. Another branch 
of Shahlolak waterfall, 
named "Holoki", starts to 
flow in the spring when 
heavy rainfall begins. The 
seasonal waterfall has the 
height of about 90 meters 
with roaring water.
Chehel Dokhtaran (forty-
girls) is a rocky hole under 
the Holoki waterfall that 
is like a small cave with 
a permanent spring, 
beside which there 
is a mysterious tree. 
According to the local 
story, forty innocent 
girls took refuge to this 
place to save their life; so, 
the mountain sheltered 
them! Thereafter, the 
place has been considered 
a respectable and 
sacred site.It should be 
noted that Chermahin 
Shahlolak waterfall is 
one of the best tourism 
regions of Lenjan County. 
The comprehensive  
development plan 
of waterfall area was 
prepared in 2012 by 
predicting sports and 
recreational spaces, 
rental villas, green spaces, 
restaurants, parking lots, 
and amphitheaters.

Iran
attractions
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25 million visited 
Iran’s heritage 
museums in calendar 
year

news

Some 25 million people paid visits to heritage 
museums and historical sites across Iran during 
the past Iranian calendar year (ended March 
20).
Some 25 million people toured museums and 
other heritage sites (which have entry fees 
and are affiliated with the Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization) 
during the past year (1397), IRNA quoted 
Mohammadreza Kargar, the director of CHHTO 
museums and historical properties, as saying 
on Monday.
“There are many historical relics that are 
owned by private collectors and entities 
and the government cannot act in order to 
preserve them in the museums; therefore, we 
made efforts that this [cultural] heritage to be 
conserved and showcased in [their] private 
museums.”
For the time being, 129 private museums, which 
are dedicated to cultural heritage, are open to 
the public across the country, the official said.
According to data compiled by the CHHTO, over 
8.5 million visited Iran’s heritage museums 
and historical sites during the past New Year 
(Noruz) holidays (ended on April 2), which 
shows a 10 percent growth year on year.
Last September, Kargar said that some three 
million historical objects are being kept in the 
CHHTO-affiliated museums, adding there are 
600 museums in Iran.

This mausoleum, with its rather 
original ten-sided conical roof and 
drum, was built in 1629 by Shah Abbas 
to commemorate a theologian who 
died in the XIV century. Unfortunately, 
a large part of the tilework, both inside 
and outside, has now disappeared. 
The decoration is similar to that on the 
Safavid dome of the Darb-e-Imam, while 
the style matches that of the dome of 
the shrine of Baba Qassem. Inside the 
Mosque there is a curious slab of marble 
like a stone which has a slight magnetic 
field. Small particles of stone with a flat 
surface can stick to the stone. Enter the 
shrine to learn more about this.
A mosque with Shaking minarets or 
Monar Jonban (Menar-e-jomban) 
its notable feature is that if one of the 
minarets is shaken, the other minaret 
will shake as well. In the western suburbs 
of Esfahan, on the main road out to Najaf 
Abaci and Hamadan, are the famous 
Shaking Minarets (menar-e Jonban) 
which belong to a small XIV century 
Mongol mosque. Construction began 
in the 14th century to cover the grave of 
Amu Abdullah Soqla. Its notable feature 
is that if one of the minarets is shaken, the 
other minaret will shake as well.
The iwan (eyvan) and porch were 
probably erected shortly after 1316 
as a shrine for Amu Abdullah Soqla, a 
hermit buried here. The brick minarets 
were constructed later, and are 
probably of Safavid dynasty era origin 
(c. 15th—17th centuries). The iwan is 
10 meters high and 10 meters in width, 
the minarets are 7 meters taller and are 
4 meters in circumference. The roof 
above the shrine contains some skilled 
brickwork.
As their name suggests, these minarets 

have the unusual feature of moving from 
side to side when shaken vigorously: 
as soon as one of them shifts, the 
movement is transmitted to its twin. 
Several theories have been put forward 
to explain this phenomenon, but none 
is completely satisfactory. Mostly it 
is believed that because of the ratio 
between the height and width of the 
minarets and the width of the iwan if 
one minaret is shaken, the other will 
shake in unison. This example of coupled 
oscillation can be observed from ground 
level.
The wooden beams on the upper part of 
the minarets have been placed there to 
facilitate the shaking of the minarets, but 
the presence of wood in the brickwork 
causes other complications. The 
repeated shaking has been responsible 
for the considerable structural damage.
Shaking by visitors is in theory restricted 
to once every twenty minutes. However, 
particularly during holidays, there 
is a constant stream of people who 
experiment with the phenomenon. The 
damage is locally believed by some to 
have been incurred during the periods of 
occupation by British soldiers.
Although the minarets themselves 
date to the XVIII century and have little 
artistic value, the iwan (1317) beneath 
them is more interesting and contains 
the tomb of a Sufi sheikh who died in 
1338.
There is another pair of shaking 
minarets also in Isfahan Province, 
at Imanshahr, of the earlier Ilkhanid 
dynasty era. They were built during the 
time of Oljaitu (1280—1316). These 
have lost the upper two-thirds of their 
height.
The Fire temple of Isfahan: A few 
kilometers further on along the same 
road, one can see the remains of a 
Zoroastrian fire temple of the Sassanian 
dynasty on top of a hill to the right of the 
road. The climb up to the ruins from the 
road is quite steep and requires good 
shoes.
The hill, which rises about 210 meters 
above the surrounding plain, was 
previously called Maras or Marabin 
after a village near there, and it is by that 
name that the site is referred to by Arab 
historians.One part of the complex, on 
the southern flank of the hill, are the 
remains of a citadel of about twenty 

buildings (or rooms within buildings), 
many of which—particularly those in 
the lower half of cluster—are however 
only evident as foundation traces. 
Several buildings in the cluster have 
a classic char taq “four arches” floor-
plan, characteristic of Zoroastrian fire-
temples of the 3rd century onwards and 
that are the actual atashgahs that housed 
sacred fires. Other buildings include 
what may have been storage rooms and 
living quarters for priests and affluent 
pilgrims. A tentative identification of 
the purpose of the ruins was first made 
in 1937 by Andre Godard, but it was 
not until 1960, when architect Maxine 
Siroux made the first drawings, that the 
site could be properly studied. Godard’s 
identifications were subsequently 
confirmed by Klaus Schippman in 1971.
Another feature of the complex is 
the remains of a tower-like circular 
building at the very top of the same 
hill. This structure, which was once 
at least twenty meters high, is known 
by the local populace as the Burj-i 
Gurban, or Burj-i Kurban, “Tower of 
Sacrifice,” and appears to have been a 
military watchtower with a flare that 
could be lit to warn of an approaching 
enemy (i.e. a beacon).In both cases, 
the remaining walls are of baked brick, 
held together with a clay-reed mixture. 
In the 10th century, the buildings 
were used by the Esma’ili inhabitants 
of Isfahan to hide from tax collectors. 
The Arab historian Masudi visited the 
site around the same time, and records 
local tradition as having believed that 
the site was converted from one of idol 
worship to one of fire by “King Yustasf 
(i.e. Vishtaspa, the patron of Zoroaster) 
when he adopted the religion of the 
Magi.”In 2002 archaeologist Alireza 
Jafari Zand published a report on pre-
Islamic Isfahan in which he emphasizes 
the religious role of the complex, and 
with reference to radiocarbon dating 
suggests that the construction was an 
Elamite (pre-6th century). A doctoral 
thesis suggests a “similarity” between 
the tower and an edifice in Qom 
known as the Chahak fire temple; the 
similarity—so the author—being that 
the building in Qom has a cylindrical 
structure at the top while the tower 
in Isfahan is based on a circular  
plan.

Must See Sites Around 
Isfahan

Baba RoknodinOn Azadegan 
Avenue, which forms part of 
the ring road around the south 
of the city (just before Basij-e 
Mostazafin Square, near the 
main cemetery), you will 
find a number of mosques 
and shrines on the ring road, 
including, the shrine of Baba 
Rokn-Al-Din, with its Safavid 
polyhedral tent dome. As their name 

suggests, these 
minarets have 
the unusual 
feature of 
moving from 
side to side 
when shaken 
vigorously: as 
soon as one of 
them shifts, the 
movement is 
transmitted to 
its twin. Several 
theories have 
been put 
forward to 
explain this 
phenomenon, 
but none is 
completely 
satisfactory
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Iranian President Hassan 
Rouhani said that Iran's transit 
connections to neighboring 
countries is a necessity for the 
development of border trade.
Speaking on Tuesday evening 
at the session of Administrative 
Council of West Azerbaijan 
Province, President Hassan 
Rouhani said that the 
development of highways and 
freeways in the border areas 
and the development of railways 
should be on the agenda of 
relevant institutions in a bid to 
further develop border trade.

Referring to the development 
of activities in the field of 
information technology, he noted 
that huge work has been done in 
this section and the connection 
of villages to the National 
Information Network has been 
the result of this work.
At this session, ICT Minister 
Mohammad Javad Azari Jahromi 
also announced the upgrading of 
1,200 telecommunication towers 
in West Azerbaijan, adding that as 
many as 7200 villages in Iran have 
been connected to the internet in 
the past year.

Huawei 
CEO's mind-
set fit to face 
down US
During a media 
interview on 
Tuesday, Huawei 
founder and CEO 
Ren Zhengfei 
thanked US 
companies for their 
years of cooperation 
and said he believed 
that the supply 
cut to Huawei was 
instigated by US 
politicians rather 
than US companies.
He also spoke highly 
of Apple products 
and said Huawei's 
5G capability would 
not be affected. 
His words show 
the broad mind-
set of both Ren and 
Huawei, which far 
exceeds that of the 
US administration.
Due to US bias, 
Huawei was 
propelled to spend 
a lot on making 
backup products and 
buy US chips when it 
could use its own. 
Huawei delivered 
a goodwill gesture 
while being treated 
unscrupulously by 
the US.
But even under such 
circumstances, Ren 
and the Huawei 
team have stuck to 
their beliefs and 
refused to come 
to the forefront 
of confrontations 
between countries, 
which shows 
valuable sensibility 
and magnanimity.
On the contrary, 
while the US is 
positioned at the 
top of the world's 
economic and 
t e c h n o l o g i c a l 
development, the 
US administration 
has kept grumbling 
about China. 
While the US buys 
products from China, 
they believe China 
has taken a free ride 
off their country. 
As China develops 
and advances, they 
propagate it is the 
result of China's 
'theft,' which is really 
disgusting.
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Iran’s transit connection to neighbors 
necessary for border trade

The forecast for weaker 
global growth casts a 
shadow over efforts to 
implement the 2030 
Agenda for Sustainable 
Development, which has 
set universal goals for 

eliminating poverty, promoting 
prosperity and social well-being 
while protecting the environment. 
Weaker economic growth puts at 
risk essential investments in areas 
such as education, health, climate 
change adaptation and sustainable 
infrastructure.
According to the report, the growth 
outlook in all major developed 
economies and most developing 
regions has weakened due to a 
confluence of both domestic and 
external factors. Following an 
expansion of 3.0 per cent in 2018, 
world gross product growth is 
now projected to moderate to 2.7 
per cent in 2019 and 2.9 per cent 
in 2020, reflecting a downward 
revision from the forecasts 
released in January.
The report identifies several 
downside risks that could trigger a 
sharper or more prolonged growth 
slowdown in the world economy, 
potentially inflicting significant 
damage on development progress. 
These risks include a further 
escalation in trade tensions, a 
sudden deterioration in financial 
conditions, and the accelerating 
effects of climate change.
“More comprehensive and 
well-targeted policy responses 
are needed to tackle the current 
growth slowdown,” says Elliot 
Harris, UN Chief Economist and 
Assistant Secretary-General for 
Economic Development. “It is 
increasingly clear that policies to 
promote sustainable development 
will need to look beyond GDP 
growth and identify new and more 
robust measures of economic 
performance that appropriately 
reflect the costs of inequality, 
insecurity and climate change.” 

Persistently high trade tensions a 
threat to global growth 
Amid unresolved trade disputes 
and higher tariffs, the projected 
growth of world trade has been 
revised downwards to 2.7 per cent 
in 2019, slowing markedly from 
3.4 per cent in 2018. The report 
warns that a spiral of additional 
tariffs and retaliations could 
have significant spillovers on the 
developing countries, particularly 
those with a high export exposure 
to the impacted economies. A 
more protracted period of weak 
international trade activity could 
also harm investment prospects 
and adversely affect productivity 
growth in the medium term.
The easing of monetary policy 
stances has raised medium-term 
financial stability risks 
In response to slowing growth 
and subdued inflation, major 
central banks have eased their 
monetary policy stances. These 
recent monetary policy shifts have 
helped to stabilize global financial 
markets and capital flows to 
emerging economies. However, 
the report cautions that the more 
protracted period of monetary 
accommodation could exacerbate 
financial imbalances, including 
further fuelling debt accumulation, 
raising medium-term risks to 
financial stability.
Weaker macroeconomic outlook 
has dampened prospects for 
poverty eradication 
Faced with deep-rooted structural 
weaknesses, several large 
developing countries are struggling 
to recover from recession or remain 
trapped on a low growth path. The 

report highlights that per capita 
income growth in several parts 
of Africa, Western Asia, and Latin 
America and the Caribbean is 
expected to remain very weak in 
the outlook period. This poses 
additional challenges for the 
Sustainable Development Goals, 
including the goal to universally 
eradicate poverty by 2030. The 
report further notes that while 
poverty remains predominantly 
rural, further progress on poverty 
reduction also hinges on the 
effective management of ongoing 
urbanization. This is particularly 
relevant for Africa and South Asia, 
the two regions with the highest 
number of people in poverty, which 
are expected to also experience the 
most rapid pace of urbanization in 
the next two decades.
Carbon pricing a key element in 
combating climate change 
The increase in frequency and 
intensity of natural disasters 
highlight the rising threats from 
climate change, particularly for the 
most vulnerable economies. The 
report calls for a stronger and more 
coordinated multilateral approach 
to global climate policy, which 
includes the use of carbon pricing 
mechanisms. A price on carbon 
compels economic decisionmakers 
to internalize some of the 
environmental costs of their 
consumption and production. The 
report documents an increasing 
use of internal CO2 prices by the 
private sector. This not only results 
in higher energy efficiency and 
cost savings, but also leaves firms 
better prepared for expected policy 
changes.

China Ready for Further US 
Trade Talks, Ambassador 
Says
Beijing is ready to resume trade talks with Washington, 
China's ambassador to the United States Cui Tiankai 
said, as a top US business lobby in China said nearly half 
its members are seeing non-tariff barrier retaliation in 
China due to the trade war.
No further trade talks between top Chinese and US 
negotiators have been scheduled since the last round 
ended in a stalemate on May 10, the same day US 
President Donald Trump sharply increased tariffs on 
$200 billion worth of Chinese goods and took steps to 
levy duties on all remaining Chinese imports.
Acrimony has intensified since Washington last week 
blacklisted Chinese telecom equipment company 
Huawei Technologies Co Ltd, a potentially devastating 
blow for the company that has rattled technology 
supply chains and investors.
Another big Chinese tech firm, video surveillance 
equipment maker Hikvision Digital Technology Co Ltd, 
could also face limits on its ability to buy US technology, 
the New York Times reported, citing people familiar 
with the matter, sending the firm's Shenzhen-listed 
shares 10 percent lower at the opening on Wednesday.
Negotiations between the United States and China have 
soured dramatically since early May, when Chinese 
officials sought major changes to the text of a proposed 
deal that the Trump administration says had been 
largely agreed.
But speaking to Fox News Channel, Chinese 
Ambassador to Washington Cui Tiankai said Beijing 
was still open for talks, Reuters reported.
"China remains ready to continue our talks with our 
American colleagues to reach a conclusion. Our door is 
still open," Cui said on Tuesday.
He blamed the US side for frequently "changing 
its mind" on tentative deals to end US-China trade 
disputes.
Cui turned the tables and said it was US negotiators that 
had abruptly backed away from some previous deals 
that had been tentatively agreed over the past year.
"It's quite clear it is the US side that more than once 
changed its mind overnight and broke the tentative deal 
already reached." Cui said. "So we are still committed 
to whatever we agree to do, but it is the US side that 
changed its mind so often."
In June 2018, US Commerce Secretary Wilbur Ross 
held negotiations with Chinese vice Premier Liu He on 
an offer by China to increase its purchases of US goods 
by around $70 billion, US officials said at the time. But 
US President Donald Trump did not accept the offer, 
choosing instead to begin imposing tariffs on Chinese 
goods.
This week, Chinese President Xi Jinping urged people to 
prepare for "a new Long March", evoking the patriotic 
spirit of the 1934-36 route march of Communist Party 
members fleeing a brutal civil war to a remote rural 
base, where they re-grouped and eventually took 
power in 1949.

Global economy is experiencing landmark slowdown 
amid unresolved trade tensions, high international 
policy uncertainty, lack of business confidence, the 
UN World Economic Situation and Prospects (WESP) 
said in mid2019- report in New York.

Trade tensions, policy uncertainty damaging 
prospects for economic growth: UN

news

According to the 
report, the growth 
outlook in all 
major developed 
economies and 
most developing 
regions has 
weakened due 
to a confluence 
of both domestic 
and external 
factors. Following 
an expansion of 
3.0 per cent in 
2018, world gross 
product growth is 
now projected to 
moderate to 2.7 
per cent in 2019 
and 2.9 per cent in 
2020, reflecting 
a downward 
revision from the 
forecasts released 
in January.

Economy
News

ISFAHAN
N E W S

Special Committee to Control 
Rents in Iran
The Ministry of Roads and Urban Development will set 
up a special committee to set rental rates to ensure they 
won’t exceed consumer inflation, the director of Housing 
Investment and Economy Department said.
“The committee will consist of nine representatives from 
the private sector, parliament, real estate agents and the 
Central Bank of Iran,” Abbas Farhadieh was also quoted as 
saying by IRIB News 
“The committee does not intend to intervene in rental 
housing deals and will just inform people of rental rates and 

fees. The government will not impose punitive measures 
when it comes to rental housing deals, but rather it will give 
incentives like tax credits to landlords who charge rent fees 
within the specified range set by the committee.” 
The Statistical Center of Iran's latest report shows average 
rent prices increased by 21.7% during the fourth quarter of 
last year (December 22, 2018-March 20, 2019) compared 
with Q4 of the year before while they grew by 1.9% 
compared with the third quarter of last year, according to 
Financial Tribune.
The minimum price of each square meter of residential 
floor area rented in Iran’s Tehran stood at 28,000 rials (20 
cents) with the maximum being 1.71 million ($12) bringing 

the average to 343,067 rials 
($2.45) per month.
Compared with the fourth 
quarter of the year before, 
the number of last year’s 
fourth quarter rent deals 
decreased by 18.8% 
whereas they fell by 10.3% 
compared with last year’s Q3.
SCI reported the average area 
of total rent deals at 78 square 
meters and put the average age of rental homes at 14 
 years.   



Iran ready to implement 
JCPOA just as France did: 
Foreign Ministry spokesman
 Iranian Foreign Ministry spokesman, Seyyed 
Abbas Mousavi says Iran is prepared to support 
the nuclear deal exactly in the same way that 
France and its European allies have supported 
and implemented the agreement during the past 
year.
Mousavi said, “Tehran is prepared to fully 
support the Joint Comprehensive Plan of Action 
and do its best to implement it exactly like 
France”.
"We think such behaviour should be completely 
convincing for the French who claim to support 
the nuclear agreement," added Mousavi.
The Iranian spokesman made the comments in 
response to his French counterpart’s statement 
that Paris strongly urges Iran to continue to 
implement all of its obligations under the JCPOA.

Russia, France, Germany 
Issue Joint Statement in 
Support of JCPOA
 In a joint statement, Russia, France and Germany 
voiced their support for the 2015 nuclear deal 
between Tehran and world powers, saying that 
the agreement plays a key role in maintaining 
global security.
“During the discussion of the situation around 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
on the Iranian nuclear program, the importance 
of preserving this agreement, which is a key 
factor in maintaining international stability and 
security, was noted. Russia, France and Germany 
reaffirmed their commitment to further mutually 
beneficial cooperation with Iran in trade and 
economy,” the Kremlin said in a statement.
It came after Russian President Vladimir Putin, 
German Chancellor Angela Merkel and French 
President Emmanuel Macron held separate 
phone conversations on Tuesday.
Merkel’s office also confirmed that the trio had 
“underlined the need to persuade Iran to remain 
in the nuclear agreement, which they agreed to 
maintain.”
On May 16, Iran began to implement its decision 
to stop honoring certain commitments under 
the deal due to the other parties’ failure to honor 
theirs.
Iran’s move came after the US administration 
renewed five of seven sanctions waivers that 
allow Russia and European nations to conduct 
civilian nuclear cooperation with Iran but 
revoked the other two as part of its pressure 
campaign against Tehran.
Washington also stopped issuing waivers to buy 
Iranian crude oil on May 2.
The European Union has vowed to counter US 
President Donald Trump’s renewed sanctions 
on Iran, including by means of a new law to shield 
European companies from punitive measures, 
but it has so far failed to do anything beyond 
making statements.

Top Judge Urges Legal Support for 
Iranian Expatriates

“The administration 
and all the sectors and 
organizations should 
provide the necessary 
judicial support for Iranian 
expatriates, and we should 
maintain the connection 

of our fellow countrymen residing 
abroad with their culture and 
national customs and traditions,” 
Raeisi said in a meeting with 
directors of Iranian media and news 
agencies in Tehran on Tuesday.
He underlined that close interaction 
with Iranian nationals in other 
countries would be in conformity 
with Iran’s policies and benefit both 
the country’s national security and 
the expatriates.
The Judiciary chief further 
described the people of the country 
as Iran’s main “social asset and 
major component of power”, saying 
that the enemies are unable to take 
action against the Islamic Republic 
not because they do not intend to, 

but because they are faced with the 
Iranian people who safeguard the 
Islamic Revolution.
Warning of hostile plots to harm 
Iran, Hojatoleslam Raeisi said all 
organizations are duty-bound to 
stand against the enemies.
The Parliament needs to pass the 
necessary laws, the administration 
should adopt the appropriate 
economic, cultural and social 
policies, and the Judiciary should 
also vigilantly take action against 
the individuals seeking to establish 
the enemy’s foothold in the country, 
he added.
In a meeting with top judicial 
authorities in 2017, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed 

Ali Khamenei called on the Judiciary 
to legally pursue international 
issues and declare its stances on 
various subjects, such as sanctions 
or the US freeze on Iran’s assets.
“The Judiciary should act through 
a legal position on issues such as 
sanctions, American confiscations 
(of Iran’s assets), terrorism, or 
support for the world’s oppressed 
characters like (Nigerian cleric) 
Sheikh Zakzaky or support for 
Muslims in Myanmar and Kashmir,” 
Ayatollah Khamenei underscored.
Highlighting the Judiciary’s 
significant status at home, Imam 
Khamenei said it should vigorously 
protect the rights of people and take 
action against lawbreakers.

Science minister says 
'US trapping Iranian 
scientists'
 Minister of Science, Research and Technology 
Mansour Gholami has rebuked the United 
States for “trapping Iranian scientists”, saying 
that Tehran is following the case of the Iranian 
professor detained in the US.
“The US has gained the names of a number 
of Iranian professors, who have been 
researching and publishing articles in some 
fields and have purchased some laboratory 
equipment,” Gholami told reporters on 
Wednesday.
Noting that the US has been trapping the 
Iranian scientists, Gholami said, “They issue 
visas for Iranian professors and then arrest 
them as soon as the professors arrive in the 
US.”This is just a game to capture the Iranian 
talents, he added.
Gholami was referring to the case of Iranian 
stem cell scientist Dr. Masoud Soleimani, who 
has been behind bars in the US without trial 
for the past seven months.
Back in October 2018, Soleimani, a professor 
and biomedical researcher at the Tarbiat 
Modares University (TMU) in Tehran, 

was arrested by the US Federal Bureau of 
Investigation (FBI) upon his arrival in the US.
Soleimani had been invited by the Mayo Clinic 
in Minnesota for leading a research program 
there, but he was secretly indicted by the FBI, 
which also canceled his research visa. Neither 
the FBI nor the US prosecutors have so far 
officially commented on his detention. 
Gholami reiterated that Dr. Soleimani’s case 
will be followed until he is released.
He also dismissed any relation between 
Soleimani’s work to the US’ unilateral 
sanctions against Iran.
Reportedly, the Iranian scientist has been 
indicted for purported trade sanction 
violations over eight vials of human growth 
hormone.
BJay Pak, the US attorney in Atlanta, secured 
Soleimani’s indictment on June 12, 2018, 
just a month after President Donald Trump 
withdrew the US from the Iran nuclear deal, 
and Soleimani had been fully unaware of such 
an indictment when he flew to the US.
The seizure occurred at a time when 
Washington was still a signatory to the 2015 
nuclear deal, and anti-Iran sanctions had not 
been re-imposed yet.
Brother says Soleimani detained under false 
accusations 

Soleimani’s brother has detailed how he and 
his family have been suffering as a result of 
poor contact with the prisoner and no clear 
prospect of his release.
“They have asked my brother to confess on 
trying to circumvent the sanctions, but he has 
not surrendered to their demands,” he said.
The brother went on to say that Soleimani is 
being kept in one of the US’s worst prisons.
“This prison is not safe,” he, meanwhile, added, 
calling the detention center among the worst 
in the United States.
Soleimani was “definitely” being held hostage 
by the US administration, the brother said. 
“How can a researcher and a physician, who 
does not have any criminal record and boasts 
numerous articles published in international 
circles, be placed in detention?” he asked.
His brother explained how American 
authorities would withhold information on 
him for several consecutive months, and that 
they could only learn about his situation after 
enlisting legal representation.
This is not the first time US authorities’ detain 
Iranians or Iranian dual nationals without 
producing any tangible explanation.
Almost 50 Iranian nationals are currently 
imprisoned in the United States under various 
pretexts, mainly bypassing the US sanctions.

 Iran’s Judiciary Chief Hojatoleslam Seyed Ebrahim 
Raeisi emphasized the need for decent judicial 
support from all Iranian organizations for the 
nationals residing abroad.
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Italian unions 
refused to load 
e l e c t r i c i t y 
generators onto a 
Saudi Arabian ship 
with weapons on 
board in a protest 
against the regime’s 
ongoing war against 
Yemen.
The Bahri-Yanbu 
vessel loaded arms 
in the Belgian city 
of Antwerp earlier 
this month, but was 
prevented from 
picking up another 
consignment of 
weapons in the 
French port of Le 
Havre following 
protests by 
h u m a n i t a r i a n 
g r o u p s . R i g h t s 
campaigners say the 
weapons contravene 
a UN treaty because 
they might be used 
against civilians in 
Yemen, where a 
Saudi-led military 
coalition is waging a 
war.Unions in Genoa 
had tried to have the 
boat banned from 
Italy, but the ship 
docked just after 
dawn on Monday, 
met by protesters 
who gathered on 
the quay, Reuters 
reported.
“No to war” read one 
of their banners.
Union workers 
refused to load two 
generators aboard 
the boat, saying 
that although they 
were registered for 
civilian use, they 
could be instead 
directed to the 
Saudi-led war.“We 
will not be complicit 
in what is happening 
in Yemen,” union 
leaders said in a 
statement. Port 
officials confirmed 
the generators 
were blocked on 
the quay, but said 
non-critical goods 
would be loaded.
The vessel was 
expected to leave 
Genoa for Jeddah, in 
Saudi Arabia, later 
in the day.Yemen’s 
defenseless people 
have been under 
massive attacks by a 
Saudi-led coalition 
for more than four 
years but Riyadh has 
reached none of its 
objectives in Yemen 
so far.

Italy Refuses 
to Load Saudi 
Ship in Protest 
over Yemen 
War
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Region not to take another 
conflict: Ex-Iranian envoy
 Iran's former envoy to Iraq believes that the Middle 
East region cannot tolerate a new conflict, saying 
that contradiction of words and deeds of the US 
Administration created stalemate for the US.
The region does not have the capacity to take a new 
conflict, Hassan Danaeifar told IRNA, adding that double 
standards of the US Administration is the cause of the 
concerns they are obsessed with.
Referring to the withdrawal of the American company 
ExxonMobile from Iraqi oil fields, he said, 'The move is 

not acceptable for Iraqi officials as they have objected to it. 
In the context, Iraqi oil minister said that the withdrawal 
was not made due to security reasons, rather the US 
administration is evading their obligations and making 
excuses.'Commenting on the consequences of any conflict 
in the region, Danaeifar said, 'The Americans know that 
if they wage another war in the region, Iran will not stand 
idle. Therefore, it seems unlikely that the Americans 
prefer conflict.'He warned, however, that the enemy 
should not be underestimated.
The former Iranian ambassador to Baghdad also believes 
that the assumptions of the Americans are gradually being 
reformed.

'They thought that they could 
force Iranian government 
to act according to their 
demands through hypes 
and psychological 
warfare, but the past 40 
years of experience—
including the Supreme 
Leader who is an invaluable 
asset to the country— 
have prompted the officials t o 
make calculated and right moves and do not let 
any fuss provoke them,' he said.

Warning of 
hostile plots 
to harm Iran, 
Hojatoleslam 
Raeisi said all 
organizations 
are duty-bound 
to stand against 
the enemies.
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Trump admin says US doesn’t 
want war with Iran
 The Trump administration held closed-door briefings 
for lawmakers on Tuesday, assuring them that 
the administration is not rushing toward a military 
confrontation with Iran.
Former CIA director John Brennan, as well as former 
State Department official and top negotiator of the Iran 
nuclear deal, Wendy Sherman, were received by House 
Democrats at a closed-door briefing on Tuesday to speak 
about the situation in Iran amid heightened concerns over 
the Trump administration's sudden moves in the region.
According to Boston, Brennan told Democrats that while 
Iran wants to avoid conflict, the country’s leadership will 
not capitulate to Trump.

Sherman warned that reckless behavior by the Trump 
administration is undermining moderates in the country. 
That’s according to a person in the room who was not 
authorized to discuss the private meeting and spoke on 
condition of anonymity, Boston reported.
Both Brennan and Sherman are outspoken critics of 
President Donald Trump. Sherman is also a supporter of 
the JCPOA and has recently censured US National Security 
Adviser John Bolton for his warmongering attitude toward 
Iran.Democrats’ meeting with Brennan and Sherman was 
a counterprogramming to the Trump administration's 
closed-door briefing for lawmakers on the same day.
After the briefings on Capitol Hill, Secretary of State Mike 
Pompeo and Acting Defense Secretary Patrick Shanahan 
told reporters that they were trying to assure lawmakers 
that the administration is not rushing toward a military 

confrontation with 
Iran.
According to Boston, 
Shanahan said they 
now want to prevent 
further escalation, 
telling reporters, 
“We’re not about going 
to war.”
“This is about 
deterrence, not about war," he added.
Meanwhile, Iran has stressed in a letter to UN that it “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.”

News



AEOI to build Iran’s first indigenous blood bank centrifuge
The Atomic Energy Organization of Iran has signed an agreement to develop the country’s 
first indigenous blood bank centrifuge machines.
Under the agreement, Iranian Blood Transfusion Organization has requested the 
development of 50 blood bank centrifuge machines to complete its strategic equipment set. 
Until now, the Organization’s blood bank centrifuge machines were developed and supplied 
by foreign companies.  The Atomic Energy Organization of Iran has voiced readiness to build 
the required 50 blood bank centrifuge machines and supply them to the Blood Transfusion 
Organization.The agreement was signed on Wednesday by AEOI’s special assistant Asghar 
Zarean and CEO of Iranian Blood Transfusion Organization, Ali Akbar Pourfathollah.The 
agreement aims to replace foreign-made equipment with homegrown equipment and 
technical know-how in a bid to end dependency on foreign companies.

Iran’s Foreign Ministry 
spokesman, Seyyed 
Abbas Mousavi says the 
"surprising" allegations 
levelled against Iran in a 
recent statement by the 
Canadian Department 
of Global Affairs were 
stimulated by the 
country’s election 
campaigns.
Mousavi said the anti-
Iran accusations also 
indicated that the 
Canadian government 
is deliberately ignoring 
the realities.
He further underlined 
that the government 
of Canada has 
taken unlawful and 
u n c o n v e n t i o n a l 
measures against the 
Islamic Republic of 
Iran and must be held 
responsible for these 
actions.
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Special Committee to Control 
Rents in Iran

Ambassador Mehdi Honardoost 
made the remarks in an 
interactive session with Pakistani 
senior journalists and media 
representatives at Iranian embassy 
in Islamabad.
He said that Iran, as always, calls for 

peace and stability in the region, but at the same 
time it has the ability to defend itself strongly.
“We don’t need interference of big powers in 
our region for a lot of consequences and we 
have suffered lot of pain because of foreign 
intervention in the Middle East,” he noted. 
He said: We can manage our problems through 
cooperation and we can support peace and 
stability in our region. 
The ambassador said that he strongly believes 
that regional cooperation is a key for settlement 
of the regional disputes. 
He said Pakistan Prime Minister Imran Khan’s 
visit to Iran proved to be excellent for bilateral 
ties. 
“It was more than an ordinary visit,” he added.
The envoy said that despite many mischiefs of 
other countries ties between Iran and Pakistan 
are growing and the horizon of their friendship 
is very bright. 
The Iranian diplomat added that both countries 
need to explore their potentials in all fields. 
Ambassador Honardoost added that Iran and 
Pakistan are two major countries of the Muslim 
world and they have to play an important role for 
the stability of the Islamic world. 
“Cooperation among Muslim countries and 
regional countries must be strengthened,” he 
said.He said that whenever Iran and Pakistan 
take any step to enhance their cooperation 
some incident happens. “This is only to create 
misunderstanding between the two brotherly 
countries,” he said. 
He added that power is not granted to Iranians, 
it is our ability and today Iran is ahead of many 
European countries in the field of science and 

technology. 
He noted that after several years of negotiations 
Iran reached a nuclear deal with P5+1 which was 
a precedent to solve all issues in the world. 
The diplomat said that the US left the nuclear 
deal unilaterally and put an end to the hopes of 
the people and proved that diplomatic channel 
cannot be successful.
“We received nothing under this deal because of 
the bullying of the US which is not acceptable to 
the people of Iran,” said the ambassador. 
He said as we pass these days we face new 
developments in our region and it seems like 
the US and its allies are beating the war drums, 
threatening the Islamic Republic of Iran. 
“We never welcome any conflict but Iran can 
never kneel down to any bully approach of 
America so there is no choice but to resist,” said 
the ambassador. 
Mehdi Honardoost said any country can start 
the conflict but it cannot stop it and the US knows 
it very well. 
He said that according to the Supreme Leader 
making and procuring of nuclear weapons is 
‘Haram’ when he says it is forbidden, the US 
knows it. 
He also added: Of course, there will be no war, but 
an encounter, an encounter of the wills, and in 
this regard, the will of the Iranian nation and the 
Islamic system will be stronger than the enemy. 
He noted the warfare of the US and its regional 
allies has already made many disastrous wars 
and crisis for our region.
“Our priority is our new generation which 
deserves better future,” he said. 
The ambassador said the US and allies are 
promoting Islamophobia. 
He said Iran cannot close its eye to the plight of 
innocent Palestinians.The envoy said Iran is the 
victim of terrorism and has fought effectively to 
root out this menace. He said there is no good or 
bad terrorism, it is a global problem and needs a 
global solution. He said Iran has never accepted 
any new negotiations with the US. 
“The US should set aside bullying approach 
towards Iran,” he stressed. 
He stated there is no chance of Iran-US 
negotiations under the current circumstances. 

China Eastern formally filed a claim 
with Boeing asking for compensation 
for losses caused by the grounding 
of the airline's 14 Boeing 737 MAX 
planes and delayed delivery of more 
aircraft, a spokesperson for the 
airline confirmed to the Global Times 

on Tuesday.
In a statement, China Eastern said that the 
grounding caused 'relatively large' losses, which 
continue to snowball as the company still awaits 
information from Chinese authorities and Boeing 
about the possibility of the planes returning to 
service.
The airline did not disclose further details, 
including how much compensation it was seeking 
from the US planemaker. A spokesperson for 
Boeing declined to comment on Tuesday, telling 
the Global Times that 'we don't discuss our 
conversations with customers.'
Asked about China Eastern's decision at a 
routine press briefing on Tuesday, Lu Kang, a 
spokesperson for the Chinese Foreign Ministry, 
said that though the ministry does not comment 
on companies' commercial activities, he believes 
that any company may pursue its legitimate and 
reasonable interests through legal means. 'This is 
beyond reproach,' he said.Lu also pointed out the 
Boeing 737 MAX aircraft was grounded globally 
because it has safety risks and technical problems 
that were not resolved.
China Eastern's move comes as China and the US 
are mired in an escalating trade and technology 
battle after the US broke a truce and slapped 
tariffs on Chinese goods and banned Chinese 
technology company Huawei from buying US 
components.'If the trade talks had not collapsed, 
I don't think [China Eastern] would be seeking 
compensation this early,' an industry insider, who 

spoke on condition of anonymity, told the Global 
Times on Tuesday. 'Legally, this has nothing to do 
with [the trade war], but in reality, it is definitely 
related [to the trade war].'
In the wake of heightened US pressure on 
China, some analysts suggested targeting US 
corporations that rely on the Chinese market, 
including Boeing and Apple. China was also the 
first country to order the grounding of the 737 
MAX plane. 
Lin Zhijie, a veteran civil aviation industry 
observer based in Xiamen, East China's Fujian 
Province, said that more domestic airlines could 
follow in China Eastern's footsteps soon. 
'I think it's just a matter of time. Chinese airlines 
will definitely seek compensation, whether 
through formal or informal means, because the 
grounding of the MAX has caused these airlines 
huge losses. That is a fact,' he told the Global Times 
on Tuesday.
More than a dozen Chinese airlines have 
grounded a total of 96 Boeing 737 MAX planes 
since March 11, when national authorities 
ordered domestic airlines to ground the jet after 
its second deadly crash in Ethiopia, which killed 
all 257 people on board.
Among the airlines are major carriers such as 
China Southern Airlines, which grounded 24 
MAX planes, Air China, which grounded 15, and 
Hainan Airlines, which grounded 11. None of 
these airlines responded to requests for comment 
as of press time on Tuesday.
'This will be a huge test for Boeing about how to 
handle compensation issues and maintain a good 
relationship with the airlines,' Lin said, noting that 
losses from grounding an aircraft could be 'huge,' 
though a final amount needs to be calculated 
and negotiated between Boeing and the airlines, 
which could be a long and tough process.

Iran not seeking war, but united to 
defend itself: Iran envoy

More Chinese airlines could seek 
compensation from Boeing amid trade war

 Iranian Ambassador to Pakistan says his country does not seek 
conflict with the United States but will defend itself in case of 
any aggression.

After China Eastern Airlines became the first domestic 
carrier to seek compensation from Boeing Co for losses 
caused by the grounding of the US plane maker's flawed 737 
MAX aircraft, more Chinese airlines could follow suit amid 
an escalating trade and technology battle between China and 
the US, according to industry insiders.
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“It was more 
than an ordinary 
visit,” he added.
The envoy said 
that despite 
many mischiefs 
of other 
countries ties 
between Iran 
and Pakistan are 
growing and the 
horizon of their 
friendship is very 
bright.

In a statement, 
China Eastern said 
that the grounding 
caused 'relatively 
large' losses, 
which continue 
to snowball as 
the company 
still awaits 
information 
from Chinese 
authorities and 
Boeing about the 
possibility of the 
planes returning 
to service.



اختصاص ستاره طالیی جشنوارۀ ستارگان روابط عمومی ایران به شرکت فوالد مبارکه
در آیین نکوداشت روز ملی روابط عمومی که روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه جاری در مجموعۀ وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نشان ستارۀ طالیی ششمین جشنوارۀ ستارگان روابط عمومی ایران به روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه اختصاص یافت.
 در این جشنواره که با حضور مدیران روابط عمومی دستگاه ها و نهادهای اجرایی دولتی و خصوصی، کارشناسان 

روابط عمومی و اساتید دانشگاهی برگزار شد، دبیر جشنواره با اشاره به تالش برای رشد و تعالی و ارتقای جایگاه 
روابط عمومی در ایران گفت: روابط عمومی نوعی  دانش و مهارت است و استفاده از ظرفیت های نامحدود آن به منظور 

تعالی و سرآمدی بیشتر سازمان ها و کمک به مدیریت ارشد آن ها می شود.
هوشمند سفیدی افزود: در حقیقت برگزاری جشنواره هایی از این دست، فرصتی است برای هم اندیشی و تبادل نظر؛ چراکه 

معتقدیــم روابط عمومی گفت وگوی مسالمت آمیز را ترویـــــج می کند. فلسفــــــۀ روابط عمومی خدمت به مردم است و توان 
گفت وگوی مسالمت آمیز با مردم از قدرت روابط عمومی ناشی می شود. امروز ارزش های اخالقی، تکنیکی و رویکردی روابط عمومی نیاز به همگانی 
شدن در سازمان و جامعه دارد. به گزارش خبرنگار فوالد، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه این نشان را به روان پاک شهید محسن خزایی مدیر 

اسبق روابط عمومی این شرکت و نخستین خبرنگار شهید مدافع حرم تقدیم کرد.

بازسازی اتوبوس های شهری به جای نوسازی
شهردار اصفهان از مجموعه صنعتی پیشرو دیزل آسیا واقع در نجف آباد و همچنین روند بازسازی های 
اتوبوس های شهری بازدید کرد، این بازدید با هدف بررسی میزان توانمندی این مجموعه و بررسی نحوه 

همکاری ها انجام شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت افتخاری، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 

شهرداری اصفهان در حاشیه این بازدید با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از محصوالت شرکت پیشرو دیزل 
آسیا از سالیان قبل در ناوگان حمل و نقل شهرداری اصفهان استفاده می شود، اظهار کرد: بازسازی 5۰ دستگاه 

اتوبوس شهری که متوقف و از حوزه فعالیت خارج شده بود، طی قراردادی با شرکت پیشرو دیزل انجام می شود. این 
اتوبوس ها قابلیت بازسازی داشته و تعدادی نیز آماده تحویل است. وی ادامه داد: امیدواریم این 5۰ دستگاه اتوبوس تا پایان 

تابستان به چرخه حمل و نقل شهری اصفهان اضافه شود. در کنار این بازسازی ها، تعدادی اتوبوس نو هم خریداری و به ناوگان اضافه می شود. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه اتوبوس های متوقف شهرداری که ویژگی و قابلیت بازسازی دارند، دوباره 
مورد استفاده قرار می گیرند، اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود و وجود تعداد زیادی اتوبوس فرسوده در ناوگان و همچنین با توجه به هزینه 

یک میلیارد و نیمی خرید هر دستگاه اتوبوس جدید، موضوع بازسازی ناوگان در برنامه قرار دارد.

با مطرح شــدن مجدد 
بحث تفکیــک وزارت 
صمت و احیای وزارت 
بازرگانی، برخی انگشت 
اتهام را به سوی وزارت 
جهاد کشاورزی را نشانه 
گرفته انــد و ضعف این 
وزارتخانه را عامل نابسامانی های بازار 

اقالم اساسی می دانند.
علی رغم دســتاوردهای درخشــان 
وزارت جهاد در زمینــه خوداتکایی 
برخی محصوالت کشاورزی از جمله 
گندم و شــکر، ضعف بخش بازرگانی 
این وزارتخانه و ناتوانی آن در تنظیم 
بازار محصوالت قابل چشــم پوشی 

نیست.
روز گذشــته نیز احمدعلــی کیخا با 
اشــاره به اینکه این روزهــا دولت و 
بخش هایی از مجلس بــرای احیای 
وزارت بازرگانی تالش می کنند، اظهار 
داشت: دلیل این مساله آن است که 
وزارت جهــاد کشــاورزی مأموریت 
بزرگ خود را در اجرای قانون انتزاع 

انجام نداده است.
کیخا افزود: هــر چند تالش هایی در 
ایــن زمینه صورت گرفتــه اما کافی 
نبوده اســت و این در حالی است که 
از تصویــب قانون انتزاع چند ســال 

می گذرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح 
کرد: متأســفانه ظرفیــت الزم برای 
اجــرای قانــون انتــزاع درون این 

وزارتخانه ایجاد نشده است.
با این حال بســیاری از کارشناسان 
و مســئوالن معتقدند عدم موفقیت 
وزارت جهاد در ایــن زمینه به دلیل 
اجرای ناقــص قانون انتــزاع و عدم 
حمایت دولــت از وزارتخانه مذکور 

است.
در همین زمینــه امیــد پیرهادی، 
کارشــناس حوزه کشــاورزی گفت: 
باوجود موفقیت هایی که وجود دارد، 
نواقصی نیز در عملکرد این وزارتخانه 
قابل مشــاهده اســت که علت آن را 
نیز می توان در نواقــص آئین نامه ای 
و همچنین نواقص اجرایی جســتجو 

کرد.
وی افزود: به عنوان مثال در تابستان 
سال ٩٦، وزیر جهاد کشــاورزی در 
پاســخ به چرایی افزایش قیمت پیاز 
گفت: »علت اصلی افزایش محصوالت 
کشاورزی همچون پیاز و گوجه بازار 
سیاه و فعالیت دالالن و از طرف دیگر 

کاهش تولید این محصوالت اســت. 
بررسی سود حاصل از افزایش قیمت 
محصوالت کشاورزی توسط دالالن 
این بازار بر عهده ما نیست بلکه بررسی 
این موضوع بر عهده سازمان تعزیرات، 
بازرسی و سازمان حمایت است.« نکته 
مهمی که محمود حجتی به آن اشاره 
داشت، بیانگر اجرا نشدن کامل قانون 

تمرکز بود.
پیرهادی افــزود: همچنین برخی از 
اعضای کمیسیون کشــاورزی نیز به 
این مساله اذعان داشــته اند، عباس 
پاپی زاده نماینده دزفول در مجلس 
شورای اســالمی در تیرماه ۱۳٩٦ به 

اجرا نشدن کامل قانون تمرکز اشاره 
داشته و عنوان کرده »ابزارهای الزم 
در اختیــار وزارت جهاد کشــاورزی 
قرار نگرفته است، ســازمان حمایت 
از مصرف کننــده و تولیدکننــده در 
بحث تنظیم بازار کجاســت؟ وزارت 
جهاد کشاورزی به هیچ وجه پاسخگو 
نیست.« این نماینده مجلس شورای 
اســالمی بابیان اینکه باید به سمت 
حمایت از تولید و اشــتغال در سال 
اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم اظهار 
داشــت: »مجوز اتحادیــه اصناف را 
وزارت صنعت و معدن صادر می کند 
االن ناظر و مدیریت کننده شــبکه 

توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در 
توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی 
نمی توانیم به وزارت جهاد کشاورزی 

خرده بگیریم.«
پیرهادی گفــت: آئین نامه قانون در 
تاریخ ٦ اســفند ۱۳٩2 بــه تصویب 
هیئت وزیران دولت یازدهم رســید 
که در آن نواقصی به چشم می خورد. 
در ماده )۱( قانون تمرکز مســئولیت 
تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد 
کشاورزی سپرده شده است. در ماده 
واحده های ۱، 2 و ۳ آئین نامه همین 
قانون گرچه مسئولیت قاعده گذاری 
و سیاست گذاری تنظیم بازار بر عهده 

وزارت جهاد کشــاورزی گذاشــته 
شــده، اما ابزار الزم در اختیار وزارت 
جهاد کشــاورزی قرار نگرفته است. 
در ســاختار دولت مسئولیت تنظیم 
بازار طبق اساسنامه سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر 

عهده این نهاد دولتی است.
به گفته وی اما در آئین نامه قید نشده 
که این سازمان به وزارت جهاد منتقل 
شــود، درحالیکه عمده محصوالتی 
که نیاز بــه تنظیــم بــازار دارند و 
جز گروه هــای کاالیی اســتراتژیک 
محســوب می شــوند، جــز بخش 

کشاورزی هستند.

چراوزارت جهاد درتنظیم بازارموفق نشد؟!

دردسرهای اجرای ناقص یک قانون
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در حالی که برخی عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در 
تنظیم بازار را دلیل مطرح شدن بحث احیای وزارت بازرگانی 
می دانند اما کارشناسان معتقدند ضعف این وزارتخانه ناشی 

از اجرای ناقص قانون انتزاع است.

 باوجود موفقیت هایی 
که وجود دارد، نواقصی 

نیز در عملکرد این 
وزارتخانه قابل مشاهده 

است که علت آن را 
نیز می توان در نواقص 

آئین نامه ای و همچنین 
نواقص اجرایی 

جستجو کرد.
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اشتغال فارغ التحصیالن 
از برنامه جا ماند

در حالی که بر اساس طرح کارورزی 
ویژه اشــتغال فــارغ التحصیالن 
دانشــگاهی قرار بود طی سال های 
٩٦ و ٩۷ تعداد 2۳5 هزار نفر تحت 
عنــوان کارورز جــذب بنگاه های 
اقتصادی شوند اما فقط 2۴ هزار نفر 

جذب شدند.
طرح کارورزی ویژه اشــتغال فارغ 
التحصیالن از سال ٩٦ تحت عنوان 
طرح کارورزی آغاز شد؛ طرحی که 
طی آن قرار بود طی سال های ٩٦ و 
٩۷ تعداد 2۳5 هزار دانش آموخته 

جویای کار جذب بازار کار شوند.
اما بر اســاس آخرین گزارشات، تا 
فروردین امسال بیش از ۳٩۱ هزار 
نفر از دانش آموختگان دانشگاهی 
جویــای کار در ســامانه کارورزی 
ثبت نام کردند و ۱۰٦ هزار نفر واجد 

شرایط شدند.
همچنین برای جــذب کارورزان 
2٩ هــزار کارگاه و بنگاه اقتصادی 
به عنوان متقاضی جذب این افراد 
در سامانه اعالم آمادگی کردند که 
»داشــتن زیرســاخت های جذب 
کارورز« و »دارا بودن ظرفیت های 
آموزش و انتقال دانش« به کارجویان 
در حین کار دو شرط مهم کارگاه ها 
برای جذب کارورز بود. اما با بررسی 
صالحیت بنگاه های متقاضی جذب 
کارورزان، از بیــن 2٩ هزار کارگاه 
متقاضی در نهایت برای ۱۳ هزار و 
۱٦۰ بنگاه مجوز جذب کارورز صادر 
شد و 2۴ هزار نفر برای طی کارورزی 
در دوره های ۴ تا ٦ ماهه متناسب با 
نوع فعالیت، در ۱۳ هزار بنگاه واجد 

شرایط جذب شدند.
کارورزانی که در بنگاه ها و واحدهای 
اقتصادی جذب می شوند در طول 
مدت دوره مشمول دریافت کمک 
هزینه می شوند و ماهیانه یک سوم 
دستمزد مصوب شورای عالی کار 
معادل حــدود ۳۷۰ هــزار تومان 
 از ســوی دولت به آنهــا پرداخت

 می شود.
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به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد وامالک تحدید حدود عمومی  رقبات 
زیر واقع در بخش هــای 5و٦حوزه ثبتی خوروبیابانک از ســاعت 8 صبح 

روزهای تعیین شده شروع وبعمل خواهد آمد.
بخش 5 حوزه ثبتی :

۷۴٦ اصلی – موقوفه ابراهیم صفایی یغمایــی فرزند احمد باتولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین 

مزروعی
٦5 فرعی از ۳2۴8 اصلی – خانم مژده اقبال فرزند مصطفی قلی شش دانگ 

یکباب خانه  واقع در مزرعه نهرود
۴۰۳ فرعی از ۳۳۱5  اصلی – آقای محمد یازان فرزند حسین  شش دانگ 

یک باب باغ واقع در روستای ایراج 
۱5۴8 فرعی  از ۳۴۳۱  اصلی - آقای علیرضا مرادی  فرزند حسین  شش 

دانگ یکباب خانه واقع در روستای بیاضه
22٦ فرعی از ۳5٦۷ اصلی – آقای حسن مرادی فرزند علی مراد شش دانگ 

یک قطعه زمین محصور واقع در روستای نیشابور
22۷ فرعی از ۳5٦۷  اصلی  – آقای مصطفی مرادی  فرزند علی مراد شش 

دانگ یک قطعه زمین محصور واقع در روستای نیشابور
98/03/25   

بخش ٦حوزه ثبتی :
۳۱٦  اصلی – آقای ســید روح اله علوی  فرزند سید علی شش دانگ یک 

قطعه زمین محصور واقع در شهر فرخی
)۳۳85 اصلی واقع در جندق فروعات به شرح ذیل(

٦۳۳ فرعی  -  موقوفه ولیان جندق مشهور به دامغانی  باتولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
٦۳۴ فرعی  -  موقوفه مسجد جامع جندق باتولیت اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی
 ۷٦۷ فرعی  -  موقوفه علی محمد ســلطان خلف آقامحمد باتولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین 

مزروعی 
۱۱۷8  فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحسن یغما)آب انبار( باتولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
۱۱۷٩ فرعی  -  موقوفه ســید محمد افتقاری  باتولیت اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
98/03/26

۱2۳۳ فرعی – موقوفه خانقاه جندق با تولیــت اداره اوقاف وامور خیریه 
شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

۱2۳5 فرعی - موقوفه خانقاه جندق با تولیــت اداره اوقاف وامور خیریه 
شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱۳5٦فرعی – موقوفه حوض های جندق با تولیت اداره اوقاف وامور خیریه 
شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی

 ۱5۷٦ فزعی - موقوفه مســجد جامع جندق با تولیــت اداره اوقاف وامور 
خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی

۱5۷٩فرعی – موقوفه مســجد جامع جندق با تولیــت اداره اوقاف وامور 
خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی

25۴۷  فرعی  -  آقای محمدحسن حشــمت فرزند ابوالقاسم شش دانگ 
یکباب مغازه  

۳۴۰2   فرعی از ٩۴5فرعی  -  آقای رمضانعلی  حشمت فرزند محمد  شش 
دانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی 

۳۴۰۷فرعی از ۱۷5 فرعی– خانم طاهره نبی فرزند خدایار شــش دانگ 
یکباب خانه 

98/03/27
۳۴۰2 اصلی واقع در مزرعه هد فروعات به شرح ذیل:

2۷ فرعــی  -  موقوفه ولیان جنــدق  باتولیت اداره اوقــاف و امور خیریه 
شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

۴۰ فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحســن یغما جندقی باتولیت اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

۴5  فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحســن یغما جندقی باتولیت اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

8٩  فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحســن یغما جندقی باتولیت اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

 ٩۱  فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحســن یغما جندقی باتولیت اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

۱۱۳ فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحسن یغما جندقی باتولیت اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

٩8/۰۳/28
۱۳5  فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحسن یغما جندقی باتولیت اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
۱۴۰  فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحسن یغما جندقی باتولیت اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
۱۴۱ فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحسن یغما جندقی باتولیت اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
۱52  فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحسن یغما جندقی باتولیت اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
۱5۳  فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحسن یغما جندقی باتولیت اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
۱٦۳ فرعی  -  موقوفه میرزا ابوالحسن یغما جندقی باتولیت اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
98/03/29

۳۴2٩ اصلی واقع در روستای مصر فروعات به شرح ذیل:
۱٩۷ فرعی از 22 فرعی  -  آقای علی حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به 
۱٩8 فرعی از 22 فرعی  -  آقای علی حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ یک 

قطعه زمین مزروعی 
2۰۱ فرعی از 22 فرعی  -  آقای حسن حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ 

یک قطعه زمین مزروعی 
2۰2  فرعی از 2۱ فرعی  -  آقای علی حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ یک 

قطعه زمین مزروعی 
2۰۳ فرعی از 2۱ فرعی  -  آقای علی حیدری فرزند ابراهیم شــش دانگ 

یکباب باغ 
98/03/30 

2۰۴  فرعی از ۷۷  فرعی  -  آقای علی حیدری فرزند ابراهیم شــش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی 

2۰5  فرعی از ۷۷  فرعی  -  آقای علی حیدری فرزند ابراهیم شــش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی 

2۰٦  فرعی از ٩٦  فرعی  -  آقای حسن حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی 

2۰۷  فرعی از 58  فرعی  -  آقای علی حیدری فرزند ابراهیم شــش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی 

2۰8  فرعی از ٩8  فرعی  -  آقای حسن حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی

98/04/01 
2۰٩  فرعی از ۱۰۴ فرعی-  آقای علی حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ 

یک قطعه زمین مزروعی 
2۱۰  فرعی از ۱۱۳  فرعی  -  آقای علی حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ 

یک قطعه زمین مزروعی 
2۱۱  فرعی از ۴2  فرعی  -  آقای حسن حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ 

یک قطعه زمین مزروعی 
2۱2  فرعی از 2۳  فرعی  -  آقای حسن حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ 

یکباب باغ 
2۱۳  فرعی از ۱۰۳  فرعی  -  آقای حسن  حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ 

یک قطعه زمین 
98/04/02

2۱۴  فرعی از ۷۴  فرعی  -  آقای حسن  حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی 

2۱5  فرعی از ۳٦  فرعی  -  آقای حسن حیدری فرزند ابراهیم شش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی 

۱ فرعی از ۳۴۴۴ اصلی – آقای سید هاشم طباطبایی فرزند داراب شصت 
وشش سهم مشــاع از ۷2ســهم آب و ملک چاه موتوری امیرآباد واقع در 

مزرعه امیرآباد
۴5٦ فرعی از ۳۴5۳ اصلی -  خانم زهره صفوی فرزندسیدعزیز شش دانگ 

یکباب خانه واقع در شهر فرخی
98/04/03

در روزهای فوق الذکر به ترتیب از ســاعت 8صبح تعیین حدود شــروع و 
بعمل خواهد آمد لذا از صاحبان امالک ومجاورین آنها دعوت می شود که 
در ســاعت وتاریخ مقرر در محل حضور یابند وچنانچه هر یک از صاحبان 
یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند   مطابق ماده 
۱5قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید 
واگر صاحبان امالک مجاور در موقع مقرر حاضر نباشند ونسبت به حدود 
یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قائل باشند طبق ماده 2۰قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت ۳۰روز دادخواســت خود 
 را تسلیم دادگاه و رســید آن را جهت ضبط در پرونده به این اداره تسلیم 

نماید.
تاریخ انتشار:  98/03/02

محمد علی بیطرف
رئیس اداره ثبت خوروبیابانک

شناسه: 472151

آگهی
شعبه ســوم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونــده کالســه ۴٦۷۷/٩٦ ش ۱/۱/۳/م ش له اقای 
منصور کاظمی زهرانی علیه عباس محمودی اســفندرانی به 
آدرس اصفهان خ عالمه مجلســی مقابل پاساژ جعفری جنب 
کوچه پرده سرای اخوان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 
به مبلغ ٩8/2۰8/۷8٩ ریال اموال توقیفی به شــرح تعداد ۱2 
عدد روتختی ترمه که هر دست شــامل دو عدد روبالشتی در 
ســایزهای 2۴۰×22۰ طرح و رنگهای مختلف )اجناس نو می 
باشند( را با توجه به در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر 
طبق نرخ عادالنه روز به مبلغ ۷2/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعالم نظر می 
گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت. 

طالبین شرکت در جلســه مزایده می توانند با واریز ده درصد 
از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلســه مزایده به شــماره حساب 
2۱۷۱۳5۰2۰5۰۰۱ بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای احکام 
از اموال بازدید نمایند.پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. زمان: ٩8/۳/2۱ در ساعت ۱2-۱۱ صبح می 
باشد. مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شناسه: ۴5۱۷22

آگهی حصر وراثت
خانم بهجت پیرمرادیان فرزند علی حسین به شماره شناسنامه 
٦٩۰ به شرح دادخواست به کالسه ۴2/٩8/ش ح ۱ از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زبیده پیرمرادیان به شماره شناسنامه ۱525 در تاریخ 

۱۳8۴/۷/۱٦ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- عبدالحمید پیرمرادیان ش 
ش ٦۰۰۷ متولد ۱۳2٦ صادره از سمیرم فرزند متوفی 2- محمد 
ابراهیم پیرمرادیان متولد ۱۳۴۰ صادره از سمیرم فرزند متوفی 
۳- اسماعیل پیرمرادیان ش ش ۳ متولد ۱۳۳٩ صادره از سمیرم 
فرزند متوفی ۴- بهجت پیرمرادیان ش ش ٦۰۰٦ متولد ۱۳2۳ 
صادره از ســمیرم فرزند متوفی 5- صدیقه پیرمرادیان ش ش 
٦٩۰ متولد ۱۳۴۷ صادره از ســمیرم فرزند متوفی ٦- منصور 
پیرمرادیان ش ش 8٦ متولد ۱۳۱8 صادره از ســمیرم فرزند 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شورای 
حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم شناسه: ۴۷2۰8٩

آگهی حصر وراثت
خانم بهجت پیرمرادیان فرزند علی حسین به شماره شناسنامه 
٦٩۰ به شرح دادخواست به کالسه ۴۳/٩8/ش ح ۱ از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی حسین پیرمرادیان به شماره شناسنامه 2۱85 
در تاریخ ۱۳۷٩/۷/2۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- عبدالحمید 
پیرمرادیان ش ش ٦۰۰۷ متولد ۱۳2٦ صادره از سمیرم فرزند 
متوفی 2- محمد ابراهیم پیرمرادیان متولــد ۱۳۴۰ صادره از 

سمیرم فرزند متوفی ۳- اسماعیل پیرمرادیان ش ش ۳ متولد 
۱۳۳٩ صادره از سمیرم فرزند متوفی ۴- بهجت پیرمرادیان ش 
ش ٦۰۰٦ متولد ۱۳2۳ صادره از سمیرم فرزند متوفی 5- صدیقه 
پیرمرادیان ش ش ٦٩۰ متولد ۱۳۴۷ صادره از ســمیرم فرزند 
متوفی ٦- منصور پیرمرادیان ش ش 8٦ متولد ۱۳۱8 صادره از 
سمیرم فرزند متوفی و ۷- زبیده خانم پیرمرادیان ش ش ۱525 
صادره از سمیرم همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان 

سمیرم شناسه: ۴۷2۰2٦

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش های پنج وشش حوزه ثبت اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک شماره : 989210211918944 - 98/2/25
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تصویب طرح نوآفرین مشکالت استارت آپ ها را رفع می کند
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به تصویب طرح 
نوآفرین در هیات دولت گفت: با تصویب این طرح، مشکالت استارت آپ هایی که در مراحل نخست رشد 

هستند رفع می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سید جمال هادیان طبایی زواره، رییس مرکز 

روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی 
های وزارت ارتباطات به مناسبت گرامیداشت روز روابط عمومی اظهار کرد: طرح نوآفرین که در هیأت دولت 

تصویب شد یکی از اتفاقات مهم در حوزه حمایت از استارت آپ ها محسوب می شود.
وی درباره طرح نوآفرین توضیح داد: این طرح  باعث ایجاد تحول در حوزه استارت آپ ها و شرکت های نوپا می شود و مشکالت 

بیمه، مالیات و جذب سرمایه گذاری استارت آپ هایی که در مراحل اول رشد هستند را رفع می کند. حمید عباسی، مدیرعامل و عضو 
هیأت مدیره موسسه پیام نیز در این جلسه با اشاره به نقش روابط عمومی ها در حوزه ارتباطات خاطرنشان کرد: نقش روابط عمومی ها در حوزه 
ارتباط با مشتریان، سازمان ها، شرکت ها و اطالع رسانی دقیق و به موقع مهم محسوب می شود به طوری که روابط عمومی هر سازمان یکی از 

اصلی ترین سرمایه های آن مجموعه است و توجه به آن باعث رشد و ارتقا مجموعه ها در ابعاد مختلف خواهد شد.
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   یک توافقنامه از 
پیش تعیین شــده 

داشته باشید
مناقشــه یــک بخش 
اجتنــاب ناپذیر و مهم 
از هر کسب و کار است. 
اگــر به درســتی از آن 
استفاده شــود ایده ها، ادعاها، منافع 
و ترجیحات می تواننــد یک نیروی 
مثبت باشــند و همچنیــن منجر به 
خالقیت، نورآوری و رشد شوند. رابرت 
فرگوسن نویسنده استفاده از مناقشه: 
بهره برداری از قدرت اختالف نظر  می 
گوید: »به جای من در مقابل شــما، 

باید ما در برابر یک مشکل باشد.«

   از توافقنامه  فراتر بروید
پنج تاکتیک زیر، ســبب می شود از 
اختالف نظر بهترین نظــر و ایده ها 

بیرون بیایید:

   1. اجازه ندهید دموکراســی 
برقرار باشد

اگر هفــت نفر در یک اتاق باشــند و 
شش نفر با یک استراتژی موافق است، 
بر دیدگاه شخص مخالف تمرکز کنید. 
برای مثال می توانیــد بگویید: »می 
خواهم بشــنوم دیو چــه می گوید. 
بگذارید زمان بیشتری را صرف این 
کنیم.« احتماال دیو چیزی می گوید 

که شما را مصمم تر می کند. 

   2. برای 10 دقیقه اول جلســه 
چیزی نگویید

در یک سازمان کوچک، مردم اغلب 
از پیشــنهادات بنیانگــذار یا مدیر 
عامل شرکت حمایت می کنند. برای 
جلوگیری از این نــوع تعصب،  ایده 
های خود را آخر جلسه بیان کنید و 
یا اگر تبادل پر جنب و جوش ایده ها 

وجود دارد اصال اعالم  نکنید.

   3. به دنبال اختالف نظر بروید
هنگامی که یک تصمیم دشــوار باید 
گرفته شــود، از همه اعضــای تیم 

درخواســت کنید که نظــرات خود 
را مطرح کنند و اختــالف نظر ها را 
کامال بررسی کنید. اگر فردی با این 
سطح درگیری، احســاس ناراحتی 
کرد بحث را متوقف کــرده و به همه 
یــاد آوری کنید که ایــن گفتوگوها 
بخش ضــروری از روند اســت. این  
ابزار قابل مالحظــه ای برای تخلیه 
تنش در کنــار دادن اعتماد به نفس 
به شــرکت کننــدگان اســت. یک 
مدیــر خوب بایــد شــجاعت ادامه 
 دادن جلســه با وجود تنش را داشته

 باشد.

   4. از  مناظره برعکس استفاده 
کنید

اعضای یک تیم گاهی اوقات آنقدر در 
موضع گیری های خود فرو می روند 
که برایشــان برنده شــدن مهم تر از 
تالش بــرای درک دیــدگاه دیگری 
اســت. یک تاکتیک برای شکستن 
این موضع گیری ها این اســت که از 
افراد تیم A  بخواهید یک استراتژی 
براساس ایده ی پیشنهاد شده توسط 
تیم B بسازند، در حالی که تیم B بر 
روی برنامه ای برای اجرای پیشنهاد 
 تیــم A کار مــی کند. ایــن باعث

 می شــود خود را در منظر فرد دیگر 
قرار دهند و از منطق پشــت رویکرد 
مخالف قدردانی کننــد. این فرآیند 
می تواند ایده هــای خوبی را به جای 
فقط تالش برای پایین آوردن جایگاه 

یکدیگر به وجود بیاورد.

   5. هم رایی را بــا توافق عام 
اشتباه نگیرید

گاهی اوقات تیم ها می توانند با نیاز 
به توافق جامع فلج شوند. بهتر است  
توافق عام را به عنوان ســطح باالیی 
از تعهد و وضوح در نظر بگیریم. این 
امر به این معنی اســت که هر کسی  
دیدگاه خود را بیان کند، اســتدالل 
خوبی برای آن داشته باشد و سپس 
مدیر، با در نظر گرفتن دیدگاه های 
مختلــف، تصمیم نهایــی را بگیرد. 
هنگامی که مــردم بدانند شــنیده 
شده اند، احتمال بیشتری وجود دارد 
که تصمیمی بگیرند که ممکن است 

اولین انتخابشان نباشد.

   هــوش اختــالف را در خود 
تقویت کنید

بهــره وری از اختالف ســالم بدون 
معایــب نیســت. نیاز به برداشــتن 
گام هایــی دارد کــه ممکن اســت 
ناخوشایند باشند و تیم تان را ناراحت 
کنند زیرا درگیری فقط به معنی پیدا 
کردن هوشمندانه ترین راه حل برای 
مشکل نیست؛ بلکه احساسات بدی 
مانند  غرور و عــزت را برمی انگیزد. 
آنچه که فرگوســن و کلمن »هوش 
اختالف« می نامنــد، نیازمند احیا 

اجتماعی اســت. در اینجــا برخی از 
عناصر را معرفی می کنیم.

   1. اعتماد ایجاد کنید
هیچ چیــز مانند آســیب پذیری در 
کسب و کار، ازدواج یا دوستی اعتماد 
ایجاد نمی کند. بهترین مدیران زمانی 
که اشــتباه می کنند، آن را در قالب 
جمالتی مثل »من اشتباه کردم« یا 
»این در توانم من نیست. به کمک نیاز 

دارم« اعتراف می کنند. هنگامی که 
مدیران به اشتباهات خود در مقابل 
تمیشــان اعتراف می کننــد، پیامی 
واضح برای آن ها ارسال می شود که به 
آن ها می گوید می توانند کمبود های 
خود را نشان دهند و همچنین اشتباه 

کنند. 

   2. انطباق پذیر باشید
هیــچ رویکــرد ایــده آلــی برای 
اختالف نظر  وجود ندارد. برای شرایط 
و کارمندان مختلف باید رویکردهای 
متفاوتی را پیش بگیریــد. به عنوان 
مثــال، هنگامی که با یــک کارمند 
دشوار برخورد می کنید، ممکن است 
الزم باشد از تاکتیک تسلط استفاده 
کنید، قدرت خود را نشــان داده و به 
چالش ها پاسخ دهید. اگر در مرحله 
حیاتی رشــد شــرکت تان هستید و 
نیاز دارید روی فروش تمرکز کنید و 
همه انرژی تان را برای فروش بگذارید 
می توانیــد »اســتقالل انتخابی« را 
امتحان کنید؛ خودتان را از درگیری 
های روزمره دور کنیــد و مدیری را 
مسئول مدیریت مشکالت تیم خود 

کنید.

   3. زخم های پس از اختالف را 
درمان کنید

احساسات و آســیب باقیمانده پس 
از یک اختالف شــدید را می توان با 
»مکالمه درمانی« برطرف کرد. این 
امر را می توان با کل تیم، تک به تک 
اعضا، یا حتی  مشتری پس از اختالف 
مالیاتی انجام داد. به کار بردن جمله 
»بیایید درباره آنچه که اتفاق افتاده 
صحبت کنیــم« مقدمــه ی خوبی 
برای بــه عهده گرفتن مســئولیت، 
مرور اهــداف و ارزش ها و جلوگیری 
 از درگیری هــای مشــابه در آینده

 است. 

4. نظرات دیگران را جویا شوید
حتی افرادی که در حل مناقشــات 
مهارت دارند نیــاز دارند هر از گاهی 
نظر یک نفر که از بیرون به مســأله 
نگاه می کند را بپرسند. می توانید از 
دیدگاه های دوستان، همکاران سابق، 
مربیان و حتی رقبای پیشنین خود 

استفاده کنید. 

مدیران خوب اختالفات محل کار را تشویق می کنند؛   

در تفرقه ها می توان حکومت کرد؟

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.

اختالفات و درگیری ها در محل کار امری منفی تلقی می شوند، 
اما اگر این مناقشه ها توسط مدیران به درستی هدایت شوند 
می توانند باعث افزایش بهره وری، خالقیت و ایجاد ایده های 

نوآورانه شوند. با ما همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.

 
استارت آپ

تحریم ها و ردپایی آن ها در نحوه ی کار استارتاپ ها 
و کسب و کارهای ایرانی انکارناپذیر است. سختی ها 
و مشکالتی که استارتاپ ها با آن دست وپنجه نرم می کنند، این روزها به 

بخشی از روزمرگی این کسب وکارها تبدیل شده است. 

نزدیک به یک دهه اســت که تحریم ســایه اش را بر انواع کسب وکارهای ایرانی 

انداخته و آن ها را با روش های متفاوتی زیرفشــار قرار داده 
است. ناگفته نماند نادیده گرفتن رشد استارتاپ های ایرانی 
در این شرایط سخت و پرفشار که با تشدید تحریم ها سخت تر 
هم شده، عادالنه نیست. دسترسی نداشتن به زیرساخت های 
متفاوت و رو به رو شــدن با ســنگ بزرگ تحریم که به شدت 
دسترسی به انواع زیرســاخت ها را محدود کرده، باعث شده 
خوِد صاحبان ایده دست به کار شوند و زیرساخت های موردنیاز 

را بسازند.
می توان گفت تحریم دو گزینه پیش روی ما قرار داده است: هیچ 
کاری نکنیم و دست روی دست بگذاریم و تسلیم شویم یا دنبال 
راه حل باشیم. با دودوتا چهارتایی کلی و بررسی کسب وکارهای 
نوپای ایرانی می توان به راحتی تشخیص داد بسیاری گزینه ی دوم 

را انتخاب کرده اند و پای در راه قوی ترشدن گذاشته اند.
زیرســاخت بزرگی در تمام زمینه ها در کشــور وجــود دارد که 
برای مثال تجارت الکترونیک یکی از گزینه های روی میز اســت. 
دسترسی به اینترنت و گسترش ضریب نفوذ استفاده از کارت های 
بانکی، مهر تأییدی بر این نکته اســت. البته افزایش استارتاپ ها و 
خدماتشــان در فضایی که قدرت رقابت با نمونه های بزرگ و قدرتمند خارجی 
به دلیل تحریم های بیرونــی و نبود امکان حضور آن ها در ایــران به وجود آمده، 

می تواند زمین بازی بدون رقیبی ایجاد کند.
گاهی بازی در این زمین بی رقیب و نبود حس رقابت،  به دلیل نبود امکان مقایسه 
بین کیفیت های مختلف، مشتری نهایی را متضرر کند؛ کیفیتی که می توانست 
با بازبودن زمین رقابت، عالوه بر حضور رقبای خارجی و اســتفاده از بازار جدید، 
زمینه ی رقابت بهتری هم برای اســتارتاپ ایرانی به وجود آورد. البته، باتوجه به 

بکربودن فضــای رقابتی و زیادبودن مســائلی که اســتارتاپ ها می توانند برای 
حل شدن آن ها پا به عرصه بگذارند، در هر بخش چندین استارتاپ داخلی فعالیت 
می کنند که همین موضــوع می تواند به ایجاد رقابت داخلــی و افزایش کیفیت 

کمک کند.
برای مثال، ایــن موضوع را می تــوان در انواع و اقســام اســتارتاپ های ایرانی 
مشاهده کرد؛ از تاکسی های اینترنتی گرفته تا کسب وکارهای تبلیغاتی موبایل. 
دسترسی نداشتن به سرویس های خارجی عالوه بر رشد علمی  در ایران، باعث شده 
پرداخت های دالری شرکت ها برای استفاده از این سرویس ها به ریال تغییر کند. 

این موضوع بر پرداخت های مالی شرکت ها تأثیر گذاشته است.
البته، نباید فراموش کنیم تحریم ها مثل شمشیر دولبه شده و هم می تواند به نفع 
و هم به ضرر اکوسیستم استارتاپی ما باشــد؛ شمشیری که هم بازار بزرگی مثل 
ایران را از شرکت ها و استارتاپ های خارجی دور می کند و هم اینکه اجازه رقابت 

با این استارتاپ ها را از رقبای ایرانی می گیرد.
درنهایت بومی  کردن ایده  های جهانی در دوران تحریم و کمک به هم افزایی بیشتر 
در اکوسیستم استارتاپی ایران کاری است که باید با دقت آن را انجام دهیم. مگر 
برای حل معادله تحریم ها برای مواجهه با ســختی ها، کار دیگری از دســت ما 

برمی آید؟
در روزهایی که همه باید دست به دست هم بدهیم، ایستادگی کنیم، به کمترین ها 
قانع باشیم و مثل کوه پشت کسب وکارهای هم بایستیم تا عالوه بر اشتغال زایی 
چرخه ی اقتصاد مملکت را بچرخانیم، شایسته نیست که فقط جنبه های منفی 

کار را در نظر بگیریم و کم بیاوریم.
همین شروع های به اصطالح کپی شده و زیرساخت هایی که با کلی تالش به ثمر 
نشسته است، بارقه هایی از امید اســت و می تواند عاملی باشد برای ساخته شدن 

آینده پیش روی ما. شک نکنیم!
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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

شمشیر دولبه تحریم ها برای استارتاپ  ها

مصوبه دولت به چه کار 
استارت آپ ها می آید؟

دولت طــرح »نوآفریــن« را برای 
ســهولت کار اســتارت آپ ها به 

تصویب رسانده است.
مطابــق ایــن آئین نامــه، عمــر 
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 باشــد. )برای امســال این 
عدد ۲۵۰ میلیون تومــان در نظر 
گرفته شده است( یعنی شرکتی اگر 
توانست سرمایه ای بیش از این مقدار 
جذب کند، دیگر شــرکت بزرگی 
شــده و الزم اســت مانند شرکت 

بزرگی با آن برخورد شود.
از ســوی دیگر درآمد شــرکت در 
ســال هم محــدود باشــد )برای 
امســال عدد ۵۰۰ میلیون تومان 
در نظر گرفته شــده است(؛ یعنی 
اگر درآمد اســتارت آپ بیش از این 
مقدار شــود مشابه شــرکت 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 ســود کنند. آن ها 
هرچه درآمــد دارنــد 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.
تمامی این ویژگی ها بر اساس دولت 
الکترونیک و به صــورت خودکار 
ارزیابی می شود و اســتارت آپ ها 
نیاز به پر کردن فرم ها و صف انتظار 

بررسی ندارند.
در مــاده ۲ ذکــر شــده کــه این 
شــرکت ها، به شــرط تولید یک 
خدمت یــا محصــول، از مالیات 
معاف هستند. در ماده ۷ ذکر شده 
که اگر اســتارت آپ دارای تعدادی 
 )COFUNDER( هم موسس
باشــد، این هم موسســان نیاز به 

پرداخت بیمه ندارند.
در ماده ۵ آمده که این شــرکت ها 
می توانند برای مدت ۲ سال کارورز 
داشته باشند. از آن جایی که بسیاری 
از استارت آپ ها با برخی از افراد وارد 
همکاری می شــوند و این همکاری 
از انواع استخدام نیست، تا پیش از 
این طبق مقررات چنین چیزی به 
رسمیت شــناخته نمی شد و بیمه 
می توانســت این رفتــار را جریمه 
کند، چون از نظر مقــررات چنین 
نوعی از همــکاری قابل قبول نبود. 
در همان ماده ۵ قید شــده که اگر 
فردی پلت فرمی ایجــاد کند )مثاًل 
صنایع دستی ســفارش بگیرد و در 
پلت فرم به فروش برسانند( نیازی 
به بیمه کــردن آن ها نیســت. به 
عبارتی رابطه پلت فــرم با این افراد 
از جنس استخدامی نیست. در ماده 
۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تأیید 
شده اســت. کارورز تا مدت ۲ 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 پرداخــت کند، بلکه دولت 
آن را به بیمه پرداخــت می کند تا 

هزینه های بیمه کاهش یابد.
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