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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

مهاجرت؛ پدیده ای که عالوه بر تغییرات رایج در بازار کار بر تحوالت اقتصادی شهر مؤثر است؛   

»شهرگرایی« تا کجا؟

 وقتی طال از چشم 
می افتد!

طال به عنوان بهترین فلز جهان، 
محبوبیت خود را صدها سال است 
که نگه داشته و با گذشت زمان 
نه تنها از میــزان این محبوبیت 
کاسته نشــده اســت بلکه روز 
افزون نیز بوده اســت. این فلز با  
ارزش به دلیل وجود سرمایه ای 
و همچنین قابل انتقال بودن به 
نسل های آینده  از جذابیت باالیی 
برخوردار است و کمتر کشوری 
پیدا می شــود که مردمانش به 
طال بــه عنــوان یک ســرمایه 
فکرنکننــد و در صــدد خرید 
 بیشتر آن نباشند . اما سال ها بود 
هندی ها جز خریــداران اصلی 
 طال در جهان بوده و حتی دیده 
می شــد در مواقعی از سال طال 
فروشــی ها با جمعیت عظیمی  
مواجه می شــدند و مــردم در 
صف های طوالنی طال فروشــی 
 می ایســتادند و حتــی در این 
 صــف هــا چــادر مســافرتی 
می زدند و استراحت می کردند! 
اما این رکورد شکنی را چینی ها 
از آنها ربوده اند و در سال جاری 
بیشترین تقاضای طال را کشور 

چین داشته است. ...

محسنی اژه ای در دیدار با فعاالن 
اقتصادی اصفهان:

بخش خصوصی متولی ندارد

معاون اول قوه قضاییه گفت: مکتب اسالم و نظام 
جمهوری اسالمی از ظرفیت های باالیی برای 
تقویت بخش خصوصی برخوردار است اما فعاالن 
بخش خصوصی نتوانسته اند از این ظرفیت ها 

بهره برداری کنند.
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای روز پنجشنبه در نشست با اعضای هیات 
نمایندگان اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی اصفهان افزود: مکتب اسالم نه تنها 
از فعالیت های اقتصادی، کار، تالش، تحصیل 
و ثروت ممانعت نمی کند بلکــه افراد را به وارد 

شدن در این عرصه ها تشویق می کند. 
وی اظهارداشــت: هر کس باعــث ایجاد رونق 
اقتصادی، تولید و ثروت شود مورد حمایت اسالم 

قرار دارد و از ابتدای شکل گیری...

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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    تهدید افزایش جمعیت با برنامه ریزی درست می تواند به یک فرصت عالی برای مزیت پذیری شهر اصفهان تبدیل شود و سرمایه های اجتماعی و اقتصادی را جذب کند.

بازار طال و سکه  98/3/2 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,640,0004,850,000قدیم

سکه طرح 
4,766,0005,035,000جدید

2,638,0002,820,000نیم سکه

1,698,0001,830,000ربع سکه

1,190,0001,000,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18427,800454,313 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24570,800541,760 عیار
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 دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای 
اینترنتی:

استارت آپ ها جادو 
نمی کنند

سنتی ها در برابر مشکالت کنار کشیده اند، نه قیمت 
ماشین می دهند، نه مشکلی را حل می کنند، نه دنبال 

مبارزه با گرانی مسکن هستند و نه مسئولیت آن رو قبول می کنند.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در یادداشتی از مصائب و 

مشکالت این روزهای اکوسیستم استارت آپی نوشته است. ...

وی با اشاره به اینکه پروژه 
کاهــش نفــت کــوره در 
پاالیشگاه آبادان در فازهای 
دوم و چهــارم آن در حال 
اجراست، افزود: امیدواریم 
پاالیشگاه های تهران، تبریز 
و بندرعباس که حجم قابل 
توجهی نفت کوره تولید می کننــد، بتوانند چنین 

پروژه ای را دنبال کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران تاکید کــرد: امیدواریم واحدهای پائین 
دســتی آن به دنبال اجرای این پروژه، امســال در 

پاالیشگاه اصفهان آغاز شود.
در ادامه مرتضی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با اشــاره به اینکه این پاالیشــگاه سه 

فرآورده اصلی نفت کوره، بنزین  و نفت  گاز با استاندارد 
یورو چهار تولید می کنــد، گفت: برای واحد تصفیه 
نفت کوره پیش تر قراردادی با یک شرکت خارجی 
امضا شــده بود که با آغاز تحریم ها علیه کشور، این 
شرکت خارجی کنار رفت. بر این اساس مناقصه ای 

 برگزار شــد که شــرکت ایرانی »نــارگان« برنده
 شد.

وی ارزش پروژه را حدود ۶۰۰ میلیون یورو عنوان و 
اظهار کرد: همه تالش ما این است که از شرکت ایرانی 
با امکانات ایرانی و با استفاده از منابع داخلی این پروژه 

را به ثمر برسانیم.
فریدون کیهانی، مدیرعامل شرکت نارگان به عنوان 
مجری این پروژه نیز با ابراز خرســندی از اینکه به 
توانایی هایی شــرکت های داخلی توجه شده است، 
مدت اجرای این قرارداد را ۳۶ ماه اعالم کرد و گفت: 
امیدواریم با توجه به شرایط دشوار تحریم بتوانیم در 

اجرای این پروژه موفق شویم.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی در این پــروژه مدیریت و نظارت 

طرح را به عهده خواهد داشت.

قرارداد ساخت واحد تصفیه نفت کوره پاالیشگاه اصفهان امضا شد
قرارداد ساخت واحد تصفیه نفت کوره پاالیشــگاه اصفهان به ارزش حدود ۶00 میلیون یورو بین این پاالیشگاه و شرکت ایرانی نارگان 

امضا شد. 
به گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش، با ابراز 
خرسندی از اینکه در سال رونق تولید این قرارداد بین دو شرکت ایرانی و با بهره گیری از توانمندی های داخلی امضا شد، اظهار کرد: تصفیه 
و کاهش نفت کوره و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش تر، یکی از اولویت های برنامه ریزی شده شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی است که امیدواریم قرارداد پاالیشگاه اصفهان فتح بابی برای اجرای این پروژه در دیگر پاالیشگاه های کشور شود.

ایمنا
گـــزارش
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شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت اول

شناسه: 479217

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد مناقصات عمومی با مشخصات ذیل واقع در شهر جدید مجلسی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به نشانی www.setadiran.ir برگزار نماید. 

برآورد اولیهعنوان پروژهشماره فراخوان ستاد
مبلغ ضمانتنامه 

شرکت در مناقصه 
)ریال(

مدت زمان 
قرارداد

اجرای روشنایی بلوار سهیل شهر جدید مجلسی به 209801397000002
صورت 50% تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده

2.1۶۶.000.000 ریال براساس 
۶ ماه 110.000.000فهارس بهای 98

209801397000003
تهیه، حمل، نصب و اجرای درب و پنجره های کرکره ای 
برقی واحدهای تجاری شهر جدید مجلسی به صورت 

50% تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده 

2.855.000.000 ریال به 
3 ماه 145.000.000صورت مقطوع

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 98/3/2
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/3/11

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه 98/3/21
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/3/22

- نشانی کارفرما: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه، بروجن، شهر جدید مجلسی، بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 
کدپستی: 8۶31۶-45775 دورنگار: 031-52472214   تلفن: 031-52472733   

www.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی



 وقتی طال از چشم 
می افتد!

ادامه از صفحه یک:
 ...  وقتــی اســم کشــور چین 
می آید اکثر مــا مردمانی را در 
نظر داریم با چشمان بادامی، که 
شبانه روز در تالش هستند تا تکه 
نانی درآورند، اما آمار و واقعیات 
چیز دیگری نشــان مــی دهد.

میزان باالی تقاضا در این کشور 
باعث شده قیمت طالی جهان  به 
این کشور بستگی داشته باشد و 
یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار در 
رشد تقاضای جهانی برای طال، 
عالقه چینی ها  بــه خرید این 
فلز ارزشمند است که آنها را به 
اولین مصرف کننده بزرگ طال 

در جهان تبدیل کرده است.
در سال ۲۰۱۶، ایران پنجمین 
خریدار بزرگ طــال و جواهرات 
بوده و تاکنون نیز نشــانه ای از 
 کند شدن این روند دیده نشده

 است.
به گزارش شــورای جهانی طال 
)WGC( خرید طال و جواهر در 
این کشور طی سه ماهه اول سال 
۲۰۱۷، حدود ۲۷ درصد نسبت 
به دوره مشــابه ســال گذشته 
افزایش یافته است. که البته این 
میزان خرید در آن مقطع زمانی 
به دلیل بیم مردم از گران شدن 
طال و کم شدن ارزش پولشان بود 
که اتفاقا هم دست از آب در آمد. 
کشورهای دیگر هم کم و بیش از 
همین روند پیروی کرده و مصرف 
طال در جهان افزایش یافته است. 
اما چرا هندی ها در دو سال اخیر 
از خرید طال منصرف شــده اند 
 و کم تر از این فلز زرد اســتقبال

 می کننــد؟ آیا هنــدی ها راه 
دیگری برای ســرمایه گذاری 
یافته انــد ؟ امــکان دارد دیگر 
کشورها نیز همین روند را ادامه 

دهند؟
تغییــر ذائقــه هندی هــا به 
دلیل تغییر در محدوده ســنی 
جمعیتی در این کشــور است. 
در حــال حاضــر حــدود یک 
ســوم از جمعیت هند بین ۱۸ 
تا ۳۵ سال ســن دارند و اغلب 
ترجیح می دهند پــول خود را 
روی دســتگاه های الکترونیکی 
هزینه کنند و به جای جواهرات، 
قسط های ماهانه این دستگاه ها 
 با نرخ های بهره صفر را پرداخت 

کنند.
دستگاه های الکترونیکی از نظر 
هزینه واردات در سال ۲۰۱۷ از 
طال به عنوان بزرگترین کاالهای 
وارداتی سبقت گرفت و پس از 
نفت خام قــرار گرفت. بعالوه به 
نظر می رسد سلیقه کسانی که 
طال خریــداری می کنند تغییر 
کرده است و جواهرات سنگین 
وزن جای خود را به جواهراتی با 

طراحی سبک داده اند.  
همچنین چند ماه گذشته  قیمت 
طال در هند بــه باالترین حد در 
پنج ســال اخیر صعود کرد و به 
جذابیت طال به عنوان پناهگاهی 
برای حفظ دارایی ضربه زد. این 
اتفاق کسانی که طال با باالترین 
عیار را که برای جواهرات مناسب 
اســت خریــداری می کردنــد 
تــا آن را آب کــرده و با قیمت 
 باالتری بفروشــند را دلســرد 

کرد.
 تمــام عوامــل با منجر شــده 
هندی هــا روند خــود را تغییر 
دهند. به هر حــال باید در نظر 
داشــت طال هرچند ارزشمند 
است اما سرمایه ای مولد نیست و 
برای اینکه کشوری به سازندگی 
برسد باید در سرمایه های مولد 

سرمایه گذاری شود.

اقتصاد استان
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افتتاح اولین مرکز تخصصی خانواده در اصفهان
معاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان از افتتاح مرکز تخصصی خانواده با رویکرد تولید محتوا در حوزه خانواده در اصفهان 

خبر داد.
مرتضی رشیدی با اشاره به افتتاح این مرکز افزود: آن چیزی که ما را بر آن داشت تا به فکر راه 

اندازی یک مرکز تخصصی در حوزه خانواده باشیم اهمیت نقش و جایگاه خانواده در روابط میان 
فردی، شکل دادن یک شهر زیست پذیر، شــکل دادن یک شهر مشارکت پذیر و هم چنین شکل 

دادن به شهروند فرهنگی بوده اســت. وی با بیان اینکه خانواده به عنوان مهم ترین اصل و پایه یک 
نهاد اجتماعی همواره مورد توجه مدیریت شهری اصفهان بوده است، تصریح کرد: راه اندازی مرکز تخصصی 

خانواده با رویکرد تولید محتوا در حوزه خانواده می تواند نقش تاثیرگذاری هم در شهر اصفهان و هم در کشور ایفا کند.
وی ادامه داد: مرکز تخصصی خانواده را به عنوان یک مرجع علمی از فعالیت های پژوهشی اجرایی در حوزه خانواده قلمداد می 
کنیم و سیاست ما در معاونت اجتماعی سازمان بر همین مبنا پایه گذاری شده که امیدواریم بتواند یک مرکز بسیار تاثیرگذار 

در حوزه خانواده در سطح شهر اصفهان باشد.

افزایش آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در اردستان 
 رئیس پزشک قانونی شهرستان اردستان گفت: آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در اردستان وضع مطلوبی 

نداشته و نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. 
 یوسف قربانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در اردستان وضع مطلوبی 

نداشته و نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. 
 وی با بیان اینکه اکثرا مراجعه کنندگان به پزشک قانونی مصدومان تصادفات و نزاع هستند، افزود: به طور 

میانگین در یک سال گذشته این آمار افزیش داشته و شــاید دلیل آن وجود صدمات ساختگی توسط افراد 
مراجعه کننده باشد. 

 رئیس پزشک قانونی شهرستان اردستان با بیان اینکه فعالیت های پزشکی قانونی بسیار سخت و حساس است، گفت: حجم 
کاری باال و وجود یک پزشک قانونی در شهرستان، وضعیت را مشکل کرده است. به مراجعان این سازمان که به طور معمول در وضعیت 

جسمی و روحی مناسبی قرار ندارند، باید در شرایط مناسبی خدمات ارائه شود. 
 قربانی گفت: ساختمان جدید پزشک قانونی پیشرفت بیش از 9۰درصدی داشته و برای تکمیل آن ۳۰۰ میلیون تومان نیاز دارد. البته پیش 

بینی شده است که در این ساختمان در هفته قوه قضاییه به بهره برداری برسد. 

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

 بیشترین مهاجرتی که از 
داخل شهر اصفهان شده 

است غیر از شهرهای 
اطراف داخل شهرستان 
اصفهان که رتبه نخست 

را دارد، از کالنشهر 
اصفهان به شاهین شهر، 

سپس تهران و بعد به 
شهرستان هایی همچون 
لنجان و برخوار مهاجرت 

بوده است.

مهاجرت؛ پدیده ای که عالوه بر تغییرات رایج در بازار کار بر تحوالت اقتصادی شهر مؤثر است؛   

»شهرگرایی« تا کجا؟
شبکه شــهرها به عنوان اصلی ترین مکان اســتقرار و جابه 
جایی های جمعیت، از اهمیت زیادی در برنامه ریزی ها برخوردار 
است، آنچنان که این اتفاق تعادل مناسب در زیرساخت های 

شهری را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    تهدید افزایش جمعیت با برنامه ریزی درست می تواند به یک فرصت عالی برای مزیت پذیری شهر اصفهان تبدیل شود و سرمایه های اجتماعی و اقتصادی را جذب کند.

محسنی اژه ای در دیدار با فعاالن اقتصادی اصفهان:

بخش خصوصی متولی ندارد
معــاون اول قوه قضاییــه گفت: مکتب 
اسالم و نظام جمهوری اسالمی از ظرفیت 
های باالیی برای تقویت بخش خصوصی 
برخوردار است اما فعاالن بخش خصوصی نتوانسته اند از این 

ظرفیت ها بهره برداری کنند.

حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای روز پنجشنبه 
در نشســت با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی اصفهان افزود: مکتب اسالم نه تنها از فعالیت های اقتصادی، 
کار، تالش، تحصیل و ثروت ممانعت نمی کند بلکه افراد را به وارد شدن 

در این عرصه ها تشویق می کند. 
وی اظهارداشت: هر کس باعث ایجاد رونق اقتصادی، تولید و ثروت شود 
مورد حمایت اســالم قرار دارد و از ابتدای شکل گیری انقالب اسالمی 
تاکنون مســئوالن بلندپایه نظام، مراجع تقلید با فعــاالن اقتصادی، 

کارآفرینان و کارگران ارتباط داشته اند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد : فعاالن بخش خصوصی باید با ارائه نظرات 
کارشناسی و حساب شده بر مراکز تصمیم گیر تاثیرگذار باشند و بتوانند 

برای شرایط جنگ، صلح و تحریم برنامه های جامعی ارائه دهند. 
وی تصریح کرد : چنانچه برنامه ای در این راستا از سوی بخش خصوصی 

ارائه شده بصورت پراکنده و متفرقه بوده است. 
حجت االسالم محسنی اژه ای به دیدگاه های مسئوالن قضایی اشاره 
کرد و گفت: آیت اهلل یزدی، آیت اهلل شاهرودی و آیت اهلل آملی الریجانی 
روسای پیشــین قوه قضاییه نگاه بازی)روشن( نسبت به فعالیت های 
اقتصادی کشور داشتند و فعاالن اقتصادی را مورد حمایت قرار می دادند 

و اکنون مسئوالن اصلی قوه قضاییه مدافع این دیدگاه هستند. 
وی اظهارداشت: به نظر من بخش خصوصی کشور متولی ندارد و اتاق 
های بازرگانی که باید متولی این بخش باشند در این خصوص نتوانسته 

اند انتظارات را برآورده کنند. 
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: براساس گزارش مسئوالن اتاق بازرگانی 
اصفهان، توجه به این مهم از رویکردهای این اتاق است که کاری پر زحمت 

و طاقت فرسایی می باشد. 
حجت االسالم محسنی اژه ای به پاره ای مشکالت که فعاالن اقتصادی 
با آن مواجه هستند اشاره کرد و گفت: بسیاری از فعاالن اقتصادی که با 
مشکالت قضایی مواجه می شوند ناشی از رقابت های نابجای ) ناشایست( 
درون تشکیالتی است و برخی افراد برای اینکه رقیب را حذف و وجهه 
خود را حفظ کنند، برای رسیدن به هدف، دستگاه قضایی یا نهادهای 

نظارتی را پُل قرار می دهند. 
وی اولویت بندی مشکالت فعاالن اقتصادی را خواستار شد و گفت: با 
اولویت بندی این مشکالت می توان برای حل آنها بهتر چاره اندیشی کرد. 
پیش از سخنان معاون اول قوه قضاییه، مسعود گلشیرازی رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با ارائه گزارشی از اقدام های 
این اتاق برای حل مشکالت فعاالن این بخش بویژه مشکالت حقوقی 
گفت: توجه به رونق کسب و کار، افزایش درآمد و رفاه مردم را در پی دارد. 
وی با بیان اینکه احســاس می شــود توجه بیشــتر به حل مشکالت 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی از رویکردهای قوه قضایی در دوره جدید 
است، افزود: این رویکرد موجب امیدواری کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 

به آینده شده است. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان در بخشی از 
سخنان خود خواستار اســتفاده از فعاالن اقتصادی به عنوان مشاور در 

دادگاه های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی شد. 
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه 
قضاییه روز پنجشنبه به منظور شرکت در مراسم تکریم و معارفه رئیس 

کل دادگستری اصفهان به این استان سفر کرد. 
 رئیس قوه قضاییه روز گذشته طی حکمی » محمد رضا حبیبی«  را به 
سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان 

اصفهان منصوب کرد.
حبیبی پیش از این رئیس کل دادگستری استان یزد بود.

پیش از وی، احمد خسروی وفا در حدود ۶ سال ریاست کل دادگستری 
استان اصفهان را برعهده داشت. 

گــزارش

مهاجرت یا انتقال جمعیت 
از جمله پدیده هایی است 
که عالوه بر تغییرات رایج 
در بــازار کار بــر تحوالت 
اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگی شهرها مؤثر است. 
مهمترین چالش فراروی 
کالنشهرها و شــهرها افزایش جمعیت 
شهرنشــینی به ویــژه مجموعــه  های 
کالنشهری است؛ متاسفانه آمارها نشان 
می دهد بیش از ۴۳ درصــد از جمعیت 
شهرنشین کشور صرفا در ۱۳ کالنشهر و 
شهر بزرگ سکنی گزیده  اند که همین امر 
موجب نگرانی نسبت به کاهش چشمگیر 

کیفیت زندگی در کالنشهرها شده است.
می تــوان از »جمعیــت« درصورتی که 
بسترهای الزم برای فعالیت همه جانبه 
جمعیت وجود داشــته باشــد و از آن به 
طور بهینه استفاده شود به عنوان فرصت 
نام برد و یا از آن به عنوان یک چالش یاد 
کرد )زمانی که هیچ گونه برنامه ای برای 
افزایش جمعیت تجویز نشده باشد(؛ البته 
افزایش جمعیت شهرها بدون برنامه ریزی، 
مخاطــرات و مشــکالت اساســی را در 
جنبه هــای مختلف )ازجملــه بیکاری، 

ناامنی، فساد و...( به همراه خواهد داشت.

   تبدیل تهدیــد افزایش جمعیت 
به فرصت

»مهرداد کیهان فر« دانشجوی دکترای 
برنامه ریزی شهری در این باره می گوید: در 
ارتباط با  افزایش نرخ رشد جمعیت شهرها 
دو نوع نظریه وجود دارد، یکی مبنی بر آن 
است که افزایش جمعیت شهرها به صالح 
نیست و  باید با آن مقابله کرد، نظریه دوم 
که دیدگاه های نو در مورد شهرها است، 
تاکید دارد که افزایش جمعیت به معنای 
جمعیت مازاد در شهر نیست چراکه باید از 

این ظرفیت استفاده کرد.
وی تصریح می کند: شهر اصفهان باتوجه 
به موقعیت جغرافیایی کــه دارد فراتر از 
کالنشــهر بودن، به یک منطقه شهری 
تبدیل شده است، زیرا شهرهای اقماری 
مثل نجف آباد، بهارســتان، خمینی شهر 
و ... در نزدیکی آن قــرار گرفته و از لحاظ 
ارتباطی بسیار به یکدیگر نزدیک شده و 
به نوعی مکمل اصفهان هستند به همین 
خاطر شــاهد افزایش جمعیت مهاجران 
است. دانشــجوی دکترای برنامه ریزی 
شهری ادامه می دهد: تا همین چند سال 
پیش شــهرهایی همچون خوراسگان و 

رهنان با فاصله ای از شــهر اصفهان قرار 
گرفته بودند که با توسعه و گسترش این 
کالنشــهر به اصفهان الحاق شدند و به 
تناسب این اتفاق جمعیت شهر اصفهان نیز 
افزایش پیدا کرد، اما این اتفاق ناخوشایند 
نیست و تنها نیاز اســت مدیران شهری 

آینده نگری خوبی برای آن داشته باشند.
وی با بیان اینکه تهدید افزایش جمعیت با 
برنامه ریزی درست می تواند به یک فرصت 
عالی برای مزیت پذیری شــهر اصفهان 
تبدیل شود و ســرمایه های اجتماعی و 
اقتصادی را جذب کنــد، اظهار می کند: 
مدیریت شهری باید روی این موج سوار 
شده و از این ظرفیت ها استفاده کند، البته 
در این راســتا نیازمند برنامه ریزی های 
راهبردی و اســتراتژیک هستیم تا بتوان 
همزمان با طراحی برنامه  هــا، نظارت و 
کنترل و در صورت نیاز اســتراتژی ها را 

متناسب با نیازهای جدید تغییر داد.
کیهان فر تاکید می کنــد: اگر مدیریت 
شهری بتواند خود را با شرایط روز و اتفاقاتی 
که رخ می دهد تطبیق دهد در واقع انعطاف 
پذیر باشد می تواند از ظرفیت جمعیت در 
رقابت جهانی به خوبی استفاده کند، به هر 
حال در آینده رقابت، بین کشورها نیست 
بلکه بین شهرها است، از این رو شهرها باید 
بتوانند سرمایه های مختلف را جذب کرده 

و خود را برای رقابتی تر شدن آماده کنند.
وی با بیان اینکه شــهر اصفهان موقعیت 
توسعه با استفاده از تکنولوژی های روز را 
بدون تحت تأثیر قرارگرفتن محیط زیست 
یــا فضاهــای ســبز دارد، می افزایــد: 
»گریگوری پرلمان« یکی از نظریه پردازان 
معتقد است »باید جمعیتی که به عنوان 
ظرفیت های رسمی و غیررسمی به شهر 

افزوده می شود، به خوبی استفاده کرد.«
دانشــجوی دکترای برنامه ریزی شهری 
می گویــد: شــاید شــهرهای میانی یا 
شــهرهای کوچک به دلیل آنکه مهاجر 
فرست هســتند، رشــد جمعیت کمتر 
داشته و یا حتی رشدی نداشته باشند، اما 
کالنشهرهایی همچون اصفهان با توجه به 
مهاجرپذیر بودن با رشد جمعیت رو به رو 

است، نکته دیگر اینکه در اصفهان شرایط 
اشتغال و استانداردهای زندگی نسبت به 
شهرهای کوچک مطلوب تر است و همین 
موضوع در مهاجرت افراد تاثیرگذار  بوده و 

ایجاد جذابیت می کند.
وی تصریــح می کند: مدیریت شــهری 
اصفهان از معدود مدیریت هایی است که به 
صورت زیربنایی فعالیت کرده و در هر دوره 
از فعالیت، مدیران فعالیت مدیران قبلی را 
از نظر زیرساخت ها تکمیل و اصفهان را 
تبدیل به یک شهر بی نظیر برای سکونت 

کرده اند.

   عدالت مکانی در ارائه خدمات
»علیرضا صادقیان« معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان 
در این باره می گوید: در خصوص وضعیت 
جمعیت با بیس سرشماری سال ۱۳9۵ 
باید اعالم کنیم ســهم جمعیت مردان 
کالنشهر اصفهان ۵۰.۵ درصد و جمعیت 
زنان ۴9.۵ درصد است یعنی نیم درصد 
بین جمعیت مردان و زنان تفاوت آماری 

وجود دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار میزان رشد 
جمعیت در مناطق شهر اصفهان به واسطه 
زادوولد و مهاجرت در حد متوسط است، 
تصریح می کند: بیشترین رشد جمعیت 
شهر اصفهان در مناطق هفت، ۱۳ و ۱۵ 
پیش بینی شده، اما در بعضی از مناطق 
مثل منطقه پنج رشــد جمعیت منفی 

بوده است.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه 
انسانی شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه 
براســاس سرشــماری انجام شده سال 
۱۳9۵ در شهرستان اصفهان که شامل 
شهرهایی همچون کوهپایه، هرند، ورزنه 
و بهارستان است، باالترین نرخ مهاجرت 
به داخل کالنشــهر اصفهان انجام شده، 
ادامه می دهد: بیشــترین مهاجرتی که 
از داخل شهر اصفهان شــده است غیر از 
شهرهای اطراف داخل شهرستان اصفهان 
که رتبه نخست را دارد، از کالنشهر اصفهان 
به شاهین شهر، ســپس تهران و بعد به 

شهرستان هایی همچون لنجان و برخوار 
مهاجرت بوده است.

وی تصریح می کند: بیشترین مهاجرتی 
که به اصفهــان انجــام شــده، پس از 
شهرســتان های اصفهان، از تهران بوده 
و افرادی که از خارج کشــور به اصفهان 
مهاجــرت کرده انــد شــامل مهاجران 

افغانستانی، عراقی یا سوری بوده اند.
صادقیان می گوید: وقتی مهاجرت اتفاق 
می افتد، افراد مهاجر فرهنگ ها و خرده 
فرهنگ هایــی را به همــراه می آورند، از 
ایــن رو طبیعتاً یا جامعــه پذیری اتفاق 
می افتد و فرهنگ اصفهان را می پذیرند 
و همچون اصفهانی ها می شوند یا اینکه 
بخشی از فرهنگ اصفهان را تحت تأثیر 
خود قرار می دهند؛ به همین دلیل یکی 
از موضوعاتی که در برنامه های آینده مورد 
توجه قرار گرفته آموزش فرهنگ خوب 
حاکم در اصفهان از جمله فرهنگ استفاده 
از وســایل حمل ونقل عمومی، همراهی 
و هم نشــینی با همسایه ها، اســتفاده از 
اماکن عمومی همچون پارک ها، فضای 
سبز، سینما و... به افراد مهاجری است که 

اصفهان را برای سکونت انتخاب کرده اند.
وی ادامه می دهد: در حوزه ساخت و ساز 
سعی می کنیم به ســمت مناطق کمتر 
توسعه یافته برویم و عدالت مکانی را آرام 

آرام در ارائه خدمات ایجاد کنیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان با بیان اینکه عدالت مکانی 
در ارائه خدمات به شهروندان مورد توجه 
مدیریت شهری اصفهان قرار گرفته است، 
می گوید: توسعه فضاهای سبز، فضاهای 
ورزشــی، فضاهای فرهنگی و ... با هدف 
گذاری به سمت مناطق کمترتوسعه یافته 

شهر اصفهان خواهد بود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
زیرساخت های شهر اصفهان جوابگوی چه 
میزان جمعیت است؟ می گوید: تمام تالش 
خود را به کار گرفته ایم شرایطی ایجاد شود 
که بهترین خدمات را ارایه کنیم و در این 
راستا مطالعاتی در حال انجام است که به 

زودی نتایج آن اطالع رسانی خواهد شد.

ایرنا
گــزارش

خـــبــــر

باید با فروش غیرقانونی کدهای اقتصادی برخورد شود

مسئول کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان خواستار  
برخورد دادگستری اســتان با شرکت های کاغذی که 
کدهای اقتصادی را به صورت غیرقانونی می فروشند، 

شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، احمدرضا پزنده در نخستین جلسه 
کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: چگونه یک 
نفر می تواند ۳۸۰ شرکت در اصفهان به ثبت برساند و برای هر یک کد اقتصادی دریافت 
کند. وی افزود: این مهم نکته اساسی و کلیدی در اصفهان به شمار می رود. مسئول 
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رویکرد اصلی کمیسیون تجارت بررسی 
مسائل بخش صادرات و واردات استان است، بنابراین از تمامی ظرفیت های اقتصادی 

دستگاه های دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی در این راستا استفاده می شود.
پزنده خواستار برخورد دادگستری استان با شرکت های کاغذی که کدهای اقتصادی 
را به صورت غیرقانونی می فروشند،شد و افزود: چگونه یک نفر می تواند ۳۸۰ شرکت در 

اصفهان به ثبت برساند و برای هر یک کد اقتصادی دریافت کند .
وی بررسی مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی استان در حوزه تجارت خارجی و داخلی، 
حمل و نقل و گمرگ، حمایت از صادرات غیرنفتی، تامین زیرساخت های الزم برای استفاده 
از فن آوری اطالعات در راستای توسعه تجارت الکترونیک، توسعه تجارت الکترونیک برای 

کاهش هزینه ها، افزایش فروش و بهبود بازاریابی محصوالت تولیدی اعضا، توسعه برند 
محصوالت تجاری اعضا در راستای افزایش فروش و سودآوری آنان، تسهیل ثبت مالکیت 
فکری محصوالت تولیدی اعضا و بررسی راهکارهای حمایت از حقوق مالکیت فکری را جزو 

قلمرو کمیسیون تجارت اتاق عنوان کرد.
نصیر ضویی عضو کمیسیون تجارت در این جلسه تجارت الکترونیکی را یکی از حلقه های 
گمشده اقتصاد استان اصفهان برشمرد و گفت: شناسایی از ظرفیت های تولیدی و خدماتی 
در استان اصفهان نخستین گام تجارت الکترونیک است که فعاالن اقتصادی با ظرفیت های 

یکدیگر آشنا شوند.
وی با اشاره به اینکه لجستیک کاال و خدمات صادرات و واردات در استان اصفهان انجام نمی 
شود، افزود:کمیسیون تجارت می تواند با تشکیل زنجیره تامین در حوزه صادرات و واردات 
کاال و خدمات در استان و فعال سازی بخش های مرتبط با تجارت نقش موثری در افزایش 

مبادالت تجاری اصفهان داشته باشد.
نخستین جلسه کمیســیون تجارت خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان در دوره 
 نهم با حضور رییس، تیم مدیریت و اعضای کمیســیون در تاالر هیئت نمایندگان اتاق

ایمنا برگزار شد.
خـــبــــر
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Rescue local dolls from 
oblivion!
By studying the traditional dolls of a country, 
one can better understand its local culture. The 
ethnic and racial identity, beliefs, customs, and 
values shared by the population of a nation can 
be perceived well by looking at the ways dolls 
clothed in cultural styles.
On the sidelines of the opening ceremony of 
the Local Dolls Museum in Badrud, Fereydoun 
Allahyari said, "local dolls are part of the 
country's culture; the skills and materials used 
to make the dolls, and also the stories about them 
are part of the culture and traditions of Iran's 
distinct geographic regions."
Referring to the opening of the museum, 
he pointed out, "if we protect this unique 
cultural symbol and introduce it in the 
form of a comprehensive collection, 
we can create a valuable national  
treasure."

news

Tabas Golshan 
Garden

Golshan Garden is 
one of the famous and 
historic gardens of Iran 
related to Zand and 
Qajar Period located 
in Tabas in South 
Khorasan Province. It 
has been constructed 
by Mir Hasan Khan, the 
third ruler appointed 
by Nader Shah Afshar to 
administer Tabas and 
Tun cities of Khorasan, 
in the late government 
of Zand prince, Lotf Ali 
Khan.
We can read in the text 
of deed of endowment 
written by Mir Hasan 
Khan: “Golshan Garden, 
Golshan Garden Street, 
the distance between 
the central square of the 
city and the entrance 
of Dasht-e Gharan are 
endowed to people to 
commute”.
The model of this 
garden is Iranian 
following the plan of 
Chahar Bagh. Chahar 
Bagh is a style of 
constructing Iranian 
gardens based 
originally on the 
ancient Iran structures 
like the kings’ slopes, 
four porches and four 
arches. The garden 
has approximately 
7hectares extent in 
which the width and 
length are the same as 
260meters. Therefore, 
we can exactly observe 
here a symmetrical 
foursquare structure, 
an Iranian Chahar Bagh.
The entrance is a 
two-storey structure 
opened to both inside 
the garden and the 
outside street. The 
entrance, or Sar Dar, 
was reconstructed 
after being completely 
ruined in Tabas 
earthquake. It has 
still a white façade 
including a hall, Ivan, 
columns and the inner 
bricks. The Geology 
Museum of Tabas is also 
located now in the same 
building.
The garden includes 
two main passages 
which make a crossroad 
at the center dividing 
the whole space into 
four ordered sections. 
There exists a big pool 
with 26meters length, 
6meters width and 
three fountains at the 
crossroad.
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Middle East leads 
global tourism arrivals 
growth in Q1

news

 The Middle East tops international arrivals over 
the first quarter of 2019, with an eight percent 
growth year on year, according to the latest 
issue of the UNWTO World Tourism Barometer 
from the World Tourism Organization.
The Middle East (+8%) and Asia and the Pacific 
(+6%) experienced the highest increase 
in international arrivals. Numbers in both 
Europe and Africa were up by 4%, and in the 
Americas, growth was recorded at 3%, unwto.
org reported on Tuesday.
Though at a slower rate when compared with 
the last two years, the 4% increase registered in 
early 2019 is a very positive sign.
“International tourism continues to perform 
strongly worldwide fueled by a positive 
economy, increased air capacity and visa 
facilitation”, UNWTO Secretary-General, Zurab 
Pololikashvili said.
“Growth in arrivals is easing slightly after two 
years of exceptional results, but the sector 
continues to outpace the global rate of economic 
growth.”
Europe, the world’s largest tourism region, 
reported solid growth (+4%), led by 
destinations in Southern and Mediterranean 
Europe and Central and Eastern Europe (both 
+5%).
Growth in Africa was driven by the ongoing 
recovery in North Africa (+11%). In the 
Americas, the Caribbean (+17%) rebounded 
strongly after weak results in 2018, following 
the impact of hurricanes Irma and Maria in late 
2017.
In Asia and the Pacific, results for the first three 
months showed a 6% increase led by North-
East Asia (+9%) and a very solid performance 
from the Chinese market.
“With this growth comes greater responsibility 
for translating it into better jobs and better 
lives”, Mr. Pololikashvili stressed.
“We need to continue investing in innovation, 
digital transformation and education so that 
we can harness the many benefits tourism 
can bring while at the same time mitigating its 
impact on the environment and society with 
better management of tourism flows.”
UNWTO forecasts growth of 3% to 4% in 
international tourist arrivals in 2019.
Iran hosted some 7.8 million foreign nationals 
over the past Iranian calendar year 1397 (ended 
March 20), which shows a 52.5 percent increase 
year on year. International travelers spent some 
$11.8 billion in the Islamic Republic during 
the year, according to data compiled by the 
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization.

1st Day
Depart for Rasht, the capital city 
of Gilan and the scene of many 
circumstances in contemporary 
history of Iran. An excursion into 
the corners and walking in the 
pavements of Shahrdari Square to 
Sabze Meydan is of necessity in a 
travel to Rasht.   
The next destination is Lahijan; a 
city with a mixed flavor of muffins 
and the tea fields where you can 
enjoy walking around the famous 
pool. The Museum of Tea History 
of Iran which is the Mausoleum 

of Kashef Al-Saltaneh, a person 
who cultivated the first tea leave in 
Lahijan, is also here.  
The next destination along the 
north line of Iran is Langarud. 
Among the natural attractions of 
this city Kiakalaye Lagoon, Leyla 
Kuh and Kumeleh should be 
mentioned. The Adobe Bridge of 
Langarud is of historic places you 
should cross to observe the Lang 
River and Aram River from the top 
of the bridge.
Now you must be exhausted! Let’s 
find a place for taking a rest because 
many attractions are waiting for us 
tomorrow.
2nd Day
The next destination of the north 
travelers is Ramsar; a city with 
famous attractions needless to 
say. Ramsar Hotel, Moallem 
Boulevard with high palm trees 
as well as Marmar Palace is just 
a part of Ramsar attractions. You 
have a chance to get on tele cabin 
in order to reach the green pick 
overlooking the city without 
mountain climbing.
Leave Ramsar for Nowshahr. The 
cities you will see in your path are 
Tonekabon, one of the main centers 
of citrus cultivation, Salman Shahr 
and the tourism city of Namak 
Abrud. Finally, you will arrive at 

Chalus; a well-known city for the 
lovers of Chalus Road which is 
considered to be the entrance of 
north of Iran.
If you arrive at Nowshahr during 
evening it is better to stay for night 
and seek for the attractions of east 
Mazandaran tomorrow.
3rd Day
The first cities you can stop by on 
the third day’s morning are Ghaem 
Shahr and the Savadkuh County. 
Gerdkuh Ancient Hill, Kotna Forest, 
Talar Forest Park and the Protected 
Forest Area of Khibus are waiting 
for you there. After a complete 
excursion into Ghaem Shahr you 
can leave for Sari, the capital city 
of Mazandaran Province. Badab-e 
Surt fountains and Churat Lake are 
also visitable around the city.
While leaving Sari you should know 
that it is just 45minutes distance to 
your next destination, Behshahr. 
Therefore, you should spend 
your night in Behshahr and enter 
Golestan Province tomorrow.
4th Day
Spent the last day in Gorgan, the 
capital city of Golestan and visit 
its astonishing attractions like 
Nahar Khoran. This province has 
embraced a complete collection of 
attractions you need enough time 
to visit.

From Astara To Estarabad
From Anzali To Gorgan

Manouchehr Sotoudeh, the 
great Iranian geographer who 
has recently died, had written 
a book named “From Astara 
to Estarabad”! he has devoted 
his book to the ancient and 
historic attractions of three 
north provinces of Iran, Gilan, 
Mazandaran and Golestan. We 
also want to be his traveler; 
however, we start from Anzali 
instead of Astara.
The beautiful Anzali Port which 
has been transformed into a 
free zone is best known for its 
astonishing lagoon. The coastal 
Boulevard of Anzali is also a 
beautiful route for walking 
along the port.

If you arrive 
at Nowshahr 
during evening 
it is better to 
stay for night 
and seek for 
the attractions 
of east 
Mazandaran 
tomorrow.

Discover spring in Semirom
A distinctive feature of the nature in 
Isfahan is a variety of climatic conditions 
with a clear division of all seasons and 
their flora and fauna. Semirom County 
is one of the beautiful natural wonders 
in Isfahan that attracts tourist from all 
around the world during spring when 
woods put on glory green outfits and 
the fragrance of flowers spreads in mild 
breeze. Spring is the perfect season to 
discover the hidden beauties of this 
county. Let's see the stunning nature 
through IMNA's camera.
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T he government will allocate 
subsidized foreign currency 
at the rate of 42,000 rials 
per dollar for the import 
of 80,000 tons of copy and 
print paper in the current 
Iranian year (March 2019-
20), says Minister of Culture 
and Islamic Guidance Abbas 
Salehi. “A total of 39,000 tons 
of paper were imported last 
[fiscal] year [March 2018-
19] compared with 55,000 
tons in the year before. 
The decline in imports 
has destabilized the paper 

market,” IRNA quoted Salehi 
as saying. 
Noting that paper has 
been listed in Iran among 
"essential and strategic 
goods even at the time of 
Iran-Iraq war [1980-88]", he 
said shortage of paper would 
create as many problems as 
meat and chicken shortage. 
Publishers have seen an 
astonishing 340% increase 
in the prices of coated 
paper used in printing and 
packaging industry over the 
past year.

Support 
for Water 
Management 
Startups
Iran National 
Innovation Fund 
and the Vice 
Presidential Office 
for Science and 
Technology have 
signed an agreement 
to support startups 
working on water 
management issues.
Naderqoli Ebrahimi, 
a deputy at the vice 
presidential office, 
met Ali Vahdat, 
the head of INIF, 
on Monday and 
discussed ways to 
expand the activities 
of knowledge-based 
companies and 
startups working 
on technologies 
related to water 
m a n a g e m e n t , 
Mehr News Agency 
reported.
The two sides 
agreed to help 
the startups 
and tech firms 
to participate in 
urban development 
projects and 
c o m m e r c i a l i z e 
their technologies, 
according to 
Financial Tribune.
Speaking at the 
meeting, Vahdat 
explained INIF's 
plans, budget 
and facilities and 
said, "The fund 
has prioritized 
d e v e l o p m e n t 
of technologies 
related to water 
and wastewater 
management."
Ebrahimi agreed to 
furnish a list of water 
and wastewater 
m a n a g e m e n t 
projects that can 
benefit from smart 
solutions and 
products.
Vahdat hoped the 
fund will accelerate 
the development of 
projects and ease 
water management 
problems in the 
country. 
Details of plans 
and amount of 
financial support 
are to be announced 
in the coming  
weeks.
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Iran: 80,000 Tons of Print Paper to Be 
Imported at Subsidized Rate

Understanding Passive 
Income
There are three main 
categories of income: active 
income, passive income 
and portfolio income. 
Passive income has been a 

relatively loosely used term in recent 
years. Colloquially, it’s been used to define 
money being earned regularly with little 
or no effort on the part of the person 
receiving it. Popular types of passive 
income include real estate, peer-to-peer 
(P2P) lending and dividend stocks. 
Proponents of earning passive income 
tend to be boosters of a work-from-home 
and be-your-own-boss professional 
lifestyle. The type of earnings people 
usually associate with this are gains on 
stocks, interest, retirement pay, lottery 
winnings, online work and capital gains. 
Passive income, when used as a technical 
term, is defined as either "net rental 
income" or "income from a business in 
which the taxpayer does not materially 
participate," and in some cases can 
include self-charged interest. It goes 
on to say that passive income "does not 
include salaries, portfolio, or investment 
income." Passive Income and Self-
Charged Interest

When money is lent to a partnership 
or S-corporation acting as a pass-
through entity (essentially a business 
that is designed to reduce the effects of 
double taxation) by that entity’s owner, 
the interest income on that loan to the 
portfolio income can qualify as passive 
income. According to the IRS's Passive 
Activity and At-Risk Rules: "Certain self-
charged interest income or deductions 
may be treated as passive activity gross 
income or passive activity deductions if 
the loan proceeds are used in a passive 
activity."
Passive Income and Property
Rental properties are defined as passive 
income with a couple of exceptions. If 
you’re a real estate professional, any 
rental income you’re making counts as 
active income. If you’re "self-renting," 
meaning that you own a space and 
are renting it out to a corporation or 
partnership where you conduct business, 
that does not constitute passive income 
unless that lease had been signed 
before 1988, in which case you’ve been 

grandfathered into having that income 
being defined as passive. According to the 
IRS's Passive Activity and At-Risk Rules, 
"it doesn't matter whether or not the 
use is under a lease, a service contract, or 
some other arrangement."
Yet, income from leasing land does not 
qualify as passive income. Despite this, 
a land owner can benefit from passive 
income loss rules if the property nets a 
loss during the tax year. As far as holding 
land for investment, any earnings would 
be considered active.
Passive Income Benefits
When a taxpayer records a loss on a 
passive activity, only passive activity 
profits can have their deductions offset 
instead of the income as a whole. It would 
be considered prudent for a person to 
ensure all the passive activities were 
classified that way so they can make 
the most of the tax deduction. These 
deductions are allocated for the next 
tax year and are applied in a reasonable 
manner that takes into account the next 
year's earnings or losses.

Iranians to make enemies 
regret about economic war

 The Iranian president has described the ongoing 
US economic war on Iran as more complicated 
than the 8-year imposed war by the Iraqi Saddam 
regime, while stressing that the Iranian nation 
will make the enemies regret about the new war.
According to the official website of the 
Iranian Presidency, President Rouhani made 
the comments on Thursday evening at the 
12th National Conference for Praising War 
Veterans on the anniversary of the liberation of 
Khorramshahr from the Iraqi Ba'athist regime 
in 1980.
Rouhani said that today "we are facing economic 
war and attacking people's welfare and living," 
adding, "this attack is in one aspect more 
complicated than the previous one, and we 
need to resist and stand tall to make enemies 
understand that despair has no place in our 
hearts and we will not abandon the goal of our 
country's independence and dignity."
"This is the message that is being broadcast to 
the world 30 years after the war, and many of 
our young people have not seen the war and 
the Sacred Defence, but are witnessing another 
resistance and self-sacrifice," continued the 
president.
Today, all plots that the enemies have hatched 
against the Iranian nation is to make us surrender 
and abandon our independence, he said, adding 
"our path must be identified with resistance and 
devotion. The enemies are putting pressures 
on us to make us abandon our dignity and 
independence, but the nation will prove it to them 
once again that their plots will not be successful."
"The sound of surrender will not rise from Iran 
and Iranians and we will defeat the enemies 
through devotion, self-sacrifice, and unity."
"What the enemies had was material power and 
the entire world helped them, but we were alone, 
moving with our faith and unity, defending the 
revolution and independence of the country," 
said Rouhani.
He reiterated "today is the day of resistance and I 
tell the people of Iran explicitly that we can defeat 
the United States, the Zionist regime, and the 
regional reactionaries through unity, resistance, 
and steadfastness."

Passive income is earnings derived from a rental 
property, limited partnership or other enterprise in 
which a person is not actively involved. As with active 
income, passive income is usually taxable. However, 
it is often treated differently by the Internal Revenue 
Service (IRS). Portfolio income is considered passive 
income by some analysts, so dividends and interest 
would therefore be considered passi

What is Passive Income?
news

To save time and 
effort, a person 
can group two 
or more of their 
passive activities 
into one larger 
activity, provided 
they form an 
"appropriate 
economic unit," 
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Iran's Non-Oil Trade With EU Dips
I ran traded 726,663 tons of non-oil commodities worth 
$543.62 million with the European Union member countries 
during the first month of the current fiscal year (March 21-April 
20), to register a 63.5% growth in tonnage and 6.12% decline 
in value compared with the same period of last year.Latest data 
released by the Islamic Republic of Iran Customs Administration 
show Iran’s exports totaled 80,265 tons worth $45.41 million during 
the month, indicating a 71.66% rise in tonnage and 28.77% fall in value year-on-year.
Imports stood at 646,399 tons worth $498.21 million, up 62.54% in tonnage and down 
3.31% in value YOY.EU is a political and economic union of 28 member states located 
primarily in Europe.

SEO Mulls Launching Forex Futures
T he Securities and Exchange Organization is planning to launch 
foreign exchange futures contracts after a reference price for 
foreign currency is discovered in the soon-to-be launched 
regulated forex market. 
In a talk with IRIB news, the SEO chief Shapour Mohammadi 
referred to an agreement with the Central Bank of Iran based 
on which forex futures will be traded within the capital market 
framework and spot forex trading at regulated forex market.  
The High Council of Securities and Exchange - a high stock market decision-making body 
- gave the nod for launching the forex futures four years ago. 
A forex future is an exchange-traded contract to buy or sell a specified amount of 
currency at a predetermined price on a set date in the future. 

US Sanctions against 
Venezuela's Bank Will 
Affect 24 mln Clients: 
Foreign Ministry
US sanctions imposed on Venezuela's 
Bandes bank will affect almost 24 million 
clients, the Venezuelan Foreign Ministry 
said in a statement released on Friday.
"This illegal coercive measure will affect 
23,950,280 clients (individuals, as 
well as state and private companies) in 
Venezuela," the foreign ministry said. 
The Venezuelan government condemned 
"unilateral, coercive, arbitrary and 
illegal measures that affect Venezuela's 
Bandes bank and four important financial 
institutions," the ministry added, TASS 
news agency reported."The people 

and government of Venezuela will 
continue defending their independence 
and political, economic and cultural 
sovereignty," the foreign ministry stressed.
On Friday the US Treasury imposed 
sanctions on the Venezuelan Economic 
and Social Development Bank (Bandes); 
Uruguay-based Banco Bandes Uruguay; 
Venezuelan banks Banco Bicentenario 
del Pueblo and Banco de Venezuela; 
and Bolivia-based Banco Prodem S.A. 
The move came after Roberto Marrero, 
Venezuelan opposition leader Juan 
Guaido's chief of staff, was arrested on 
charges of organizing a terrorist cell and 
conspiring to assassinate politicians 
and military officials.On January 23 
Venezuelan National Assembly Speaker 
Juan Guaido proclaimed himself as the 
country's acting president. Venezuelan 

President Nicolas Maduro has described it 
as a coup attempt and announced severing 
diplomatic relations with the United 
States. On January 28 the US imposed 
sancitons on Venezuela's state-owned 
PDVSA oil company.Guaido was recognized 
as interim president by the Lima Group 
countries (except for Mexico), as well as 
by Albania, Georgia, the United States, 
and the Organization of American States. 
Several EU countries came forward with 
support for the Venezuelan parliament and 
expressed hope for new elections to resolve 
the crisis.Maduro was supported by Russia, 
Bolivia, Iran, Cuba, Nicaragua, El Salvador 
and Turkey. Belarus and China called for 
resolving all issues by peaceful means and 
spoke against any interference from the 
outside. The UN secretary general called 
for dialogue to resolve the crisis.



Iran's UN envoy:
Trump’s anti-Iran remarks 
witness to his animosity 
towards Iranian nation
 Iranian Ambassador to UN, Majid Takht-
Ravanchi has condemned the US president’s 
recent anti-Iran remarks as a witness to Trump's 
unlimited hostility towards the great nation 
of Iran.“These trivial remarks are more than 
anything else a witness to his lack of information 
about Iran's several thousand years of history 
and the lack of knowledge on the Iranian people,” 
Iranian Ambassador to the United Nations, Majid 
Takht-Ravanchi said in reaction to the offensive 
and intimidating remarks by the US President 
Donald Trump against Iran made during an 
address to the US farmers yesterday.
Takht-Ravanchi added that such hostile 
stances are nothing new to Iran as they are in 
continuation of cruel US sanctions, which are also 
a clear example of hostility towards the Iranian 
nation.The Iranian diplomat went on to say that 
Iran is the biggest victim and, at the same time, 
the most powerful enemy of terrorism in the 
region.He pointed out that the destruction of ISIL 
and other similar terrorist groups bear witness 
to Iran’s anti-terrorism actions over the past few 
years, something that has been acknowledged by 
Trump himself.The ambassador further noted 
that Trump’s insistence on using an offensive 
against the Iranian people has intensified “our 
determination to resist the policy of pressure and 
intimidation.”

 Modi’s Party Wins Absolute 
Majority in Indian Election
 Indian Prime Minister Narendra Modi's 
Bharatiya Janata Party (BJP) is the biggest 
winner in the general elections, authorities said 
Friday.BJP won 283 seats and was leading in 20 
more, according to the Election Commission of 
India. More than 8,000 candidates competed for 
542 constituencies, Anadolu Agency reported.
By 4 a.m. (2200GMT) Friday, the commission 
announced results of 492 seats with a decision 
for the remaining expected within hours.
The halfway mark is 272 -- necessary to claim 
power.The main opposition Congress party 
won 50 seats and was leading in two more, the 
commission said.BJP has improved from its 
2014 performance when it emerged victorious 
in 282 seats in the Lok Sabha -- the lower house 
of parliament.Modi addressed party workers in 
New Delhi Thursday.“My first vow is that I will 
not do anything out of ill-will or bad intentions. I 
could make mistakes but never do anything out 
of malice,” The Hindu reported him as saying. 
“My second vow is that I shall never do anything 
for myself in order to garner profit for myself, 
and my third vow is that every minute of my 
life and myself I shall devote to the country. 
Whenever you want to evaluate me, you must do 
so on these parameters.”

US Charges WikiLeaks Founder 
Julian Assange with Espionage

The superseding 
indictment comes a little 
more than a month after 
the Justice Department 
unsealed a narrower 
criminal case against Julian 
Assange.

Assange was initially charged with 
conspiring with Manning to gain 
access to a government computer 
as part of a 2010 leak by WikiLeaks 
of hundreds of thousands of US 
military reports about the wars in 
Afghanistan and Iraq.
He now faces a total of 18 criminal 
counts, and could face many 
decades in prison if convicted.
“These unprecedented charges 
demonstrate the gravity of the 
threat the criminal prosecution 
of Julian Assange poses to all 
journalists in their endeavor to 
inform the public about actions 
that have been taken by the US 
government,” said Barry Pollack, 
an American attorney for Assange, 
Reuters reported.
The Justice Department said 
that not only did Assange aid and 
encourage Manning with the theft 
of classified materials, but he 
jeopardized the lives of human 
sources that included Afghans, 
Iraqis, journalists, religious 
leaders, human rights advocates 
and political dissidents from 
repressive regimes by publishing 
their identities.
Law enforcement officials 

said on Thursday that the State 
Department had pleaded with 
Assange not to reveal the identities 
of such sources, but Wikileaks 
ignored the warning.
Manning was arrested in May 
2010 and convicted by court 
martial in 2013 of espionage in 
connection with the 2010 Wikileaks 
disclosures.
President Barack Obama reduced 
Manning’s sentence to 7 years from 
35 years, but she is now in jail after 
repeatedly refusing to testify before 
a grand jury investigating Assange.
Wikileaks describes itself as 
specializing in the publication of 
“censored or otherwise restricted 
official materials involving war, 
spying and corruption.”
Assange is now fighting extradition 
to the United States, after Ecuador 
in April revoked his seven-year 
asylum in the country’s London 
embassy. He was arrested that day, 
April 11, by British police as he left 
the embassy.
He is now serving a 50-week 
sentence in a London jail for 
skipping bail when he fled to the 
Ecuadorean embassy in 2012.
The decision to charge Assange 
with espionage crimes is notable, 
and unusual. Most cases involving 

the theft of classified information 
have targeted government 
employees, like Manning, and 
not the people who publish the 
information itself.
In the wake of Assange’s arrest, 
prosecutors in Sweden re-opened 
a criminal investigation into 
allegations that Assange sexually 
assaulted a woman during a visit 
to Sweden. At one point, before 
his arrest in Britain, Swedish 
prosecutors charged him with 
assaulting two women.
Swedish authorities recently sent 
British authorities a fresh request 
for Assange’s extradition.
The decision regarding which 
country should have its chance to 
prosecute him first is now in the 
hands of Home Secretary Sajid 
Javid, Britain’s interior security 
minister.
The Justice Department’s quick 
turnaround with the filing of a more 
substantial indictment against 
Assange is not surprising.
Under extradition rules, the United 
States had only a 60-day window 
from the date of Assange’s arrest 
in London to add more charges. 
After that, foreign governments do 
not generally accept superseding 
charges.

 Iran decries UN’s 
silence on crimes 
against civilians
The Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to the United 
Nations Majid Takht-e Ravanchi, 
criticizing the silence of the United 
Nations and the Security Council on 
crimes against civilians, says that 
the political considerations should 
be avoided to protect civilians in the 
clashes.

Raising the issue at a UN Security Council 
meeting on Thursday to discuss the issue 
of protecting civilians in clashes, he 
added that there are numerous cases in 
which the United Nations, in particular 
the Security Council, has been silenced 
on crimes against civilians in armed 
conflicts. 
The envoy emphasized that one of the 
main problems in protecting civilians 
in armed conflicts is to make decisions 
based on political considerations and 
not identifying the perpetrators of the 

crimes.
The senior diplomat noted some of 
these cases, including US air strikes 
in Afghanistan and Saudi air strikes in 
Yemen, which resulted in the deaths and 
injuries of a large number of civilians, 
including women and children.
He also referenced to the deaths of more 
than 280 people and the wounding of 
more than 32,000 Gazan protesters 
by Zionist forces last year, saying that 
silence was the only response by the 
Security Council to these crimes.

The US Justice Department unveiled 17 new criminal 
charges against WikiLeaks founder Thursday saying 
he unlawfully published the names of classified 
sources and conspired with and assisted ex-Army 
intelligence analyst Chelsea Manning in obtaining 
access to classified information.
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Pakistan Foreign Minister 
Shah Mehmood Qureshi says 
his country will continue its 
reconciliatory efforts for 
ensuring peace and stability 
and reducing tension in the 
region, state media reported.
He was speaking at the 
delegation level talks 
between Pakistan and Iran 
in Islamabad on Friday.
Shah Mehmood Qureshi 
led the Pakistani side while 
the Iranian delegation was 
headed by Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad 
Zarif.Pakistani minister 
said tension in the region 
is in no one's interest.
He said Pakistan wants 
resolution of all outstanding 
issues through diplomatic 
engagement. He said all 
the stakeholders need to 
demonstrate patience and 
tolerance.

Japan PM Abe 
considering 
June Iran visit: 
report
 Prime Minister Shinzo 
Abe is mulling over a visit 
to Iran in June for talks 
with its leadership to help 
ease escalating tensions 
between Washington and 
Tehran, Japanese media 
cited government sources 
on Friday.
According to the Kyodo 
news agency, the Japanese 
Prime Minister Shinzo Abe 
is expected to make a final 
decision after consulting 
with US President Donald 
Trump, who is scheduled 
to arrive in Japan as a state 
guest on Saturday.
If realized, Abe will be 
the first sitting Japanese 
prime minister in about 
four decades to visit Iran, 
following Prime Minister 
Takeo Fukuda's 1978 trip.
As Japan has traditionally 
maintained amicable ties 
with Iran, Abe hopes to 
encourage Tehran to keep its 
commitments under a 2015 
international nuclear deal, 
according to the sources.
On the anniversary of the 
US illegal withdrawal from 
the nuclear deal or the so-
called JCPOA on May 8 and 
following lack of action on 
the part of the remaining 
parties to the deal to make 
up for Iran's losses as a result 
of illegitimate US actions, 
Iran set a 60-day deadline 
to JCPOA signatories to 
fulfill their promises, if not it 
announced it will reconsider 
its commitments under the 
deal.

Pakistan seeks 
resolution of 
all outstanding 
issues through 
dialogue

Iran
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Zarif upon arrival in Pakistan:
US anti-Iran sanctions targeting 
international order
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says the 
US anti-Iran sanctions are targeting international order, 
and if they are not dealt with, will put the international 
community in trouble.Upon arrival in the Pakistani 
capital of Islamabad on Thursday, Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif said that relations with 
neighbors is a priority for Iran.Zarif said that the current 
situation in the region requires consultations with the 
regional countries, and “this trip is in line with that goal.”

The top Iranian diplomat added that the US anti-Iran 
sanctions are targeting international order and if they 
are not confronted with they will put the international 
community in trouble.He further explained that the 
unilateral US sanctions on Iran and at the same time on 
China requires the international community and the 
regional countries to deal with them in line with their 
interests.
Furthermore, according to Tehran-Based English 
language Press TV, Zarif also said that he is putting 
forward a ‘proposal’ during his ongoing trip to 
Islamabad for connecting Pakistan's Gwadar port to its 
‘complementary’ port Chabahar in southeastern Iran."We 

believe that Chabahar and 
Gwadar can complement 
each other," he said.
"We can connect 
Chabahar and Gwadar, 
and then through 
that, connect Gwadar 
to our entire railroad 
system, from Iran to the 
North Corridor, through 
Turkmenistan and Kazakhstan, 
and also through Azerbaijan, Russia, and through 
Turkey," he noted.

“These 
unprecedented 
charges 
demonstrate 
the gravity 
of the threat 
the criminal 
prosecution of 
Julian Assange 
poses to all 
journalists in 
their endeavor 
to inform the 
public about 
actions that 
have been 
taken by the US 
government,” 
said Barry 
Pollack, an 
American 
attorney for 
Assange, 
Reuters 
reported.
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 Iran to Defeat Enemies by Unity, 
Resistance: President
Iranian President Hassan Rouhani reiterated the country’s 
determination to resist against foreign pressures and economic 
sanctions, saying the Islamic Republic will defeat the US, the 
Zionist regime of Israel and reactionary states in the region 
through resistance and unity.   
Today, all plots hatched by the enemies aim to force the Iranian 
nation to bow to them and abandon its independence, President 
Rouhani said, addressing the 12th National Conference for 
Praising War Veterans in Tehran on Thursday night.
“The enemies are pressuring to make us abandon our dignity and 
independence but the (Iranian) nation will once again show them 
that their conspiracies will not be successful and will make the 
enemies regret it,” he noted.

Despite severe sanctions against Iran and numerous economic 
problems over the past year, the people have resisted, Rouhani 
said, adding that Iranians will defeat enemies through “devotion, 
self-sacrifice and unity”.
“Today is the day of resistance and I explicitly say to the Iranian 
people that we can defeat the US, the Zionist Regime, and 
the regional reactionaries through steadfastness, unity, and 
resistance,” he stated.
The remarks came against the backdrop of increased tensions 
between Iran and the US with Washington imposing new 
economic sanctions against the Islamic Republic.
The US has ratcheted up pressure on Iran since last year after 
withdrawing from the 2015 nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Since then, the Trump administration has been trying to reduce 
Iran’s oil exports to “zero,” and sent an aircraft carrier strike 

group, a bomber squad, 
an amphibious assault 
ship, and a Patriot 
missile battery to the 
Middle East to try to stack 
up pressure on Tehran.
The US has attempted 
to use a combination 
of hawkish rhetoric, 
diplomatic pressure, 
economic sanctions and now military posturing in order 
to bring Iran to the negotiating table and sign a new nuclear deal.
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif recently ruled 
out any prospect of negotiation with the United States, calling 
the Washington regime a “bully” trying to force all others into 
acting illegally.

News



 US will not enter into war with Iran: GC
Secretary of Guardians Council Ayatollah Ahmad Jannati said on Thursday 
that the US is aware about Iran’s high defense capabilities and it will never 
commit an idiotic act of war with Iran.
Addressing a session of the council, he added that the US knows what 
troubles it will face in the region and world in case of a war with Iran. 
Urging the officials to solve the public livelihood problems, the cleric said that 
resistance economy and reliance on local capabilities are the keys to solving 
problems.
Ayatollah Jannati recalled the Americans’ threats to start a military war with Iran, saying that it is well 
aware of Iran’s high preparedness and will never carry out such an idiotic act, as it knows what would 
happen in the region and world in case of a war.

 Iran’s Ambassador to 
Russia Mehdi Sanaei said 
on Thursday that Iran 
believes in interaction and 
will not hesitate to defend 
its interests.Addressing 
the inaugural ceremony 
of the 19th International 
Likhachov Scientific 
Conference themed ‘Growth 
and Development in World: 
Problems of Anticipation 
and Management’ in Saint 
Petersburg University 
of humanities and Social 
Sciences, he referred to 
the increasing role of the 
East and decreasing role 
of the West in the global 
developments, saying that 
Iran, Russia, China and 
Turkey are playing crucial 
role in development of the 
international order using 
structures such as Shanghai 
Organization, Economic 
Union of Eurasia and ECO.
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Iranians To Make Enemies 
Regret About Economic War

Speaking in Downing Street, May 
said it had been “the honour of my 
life” to serve as Britain’s second 
female prime minister.
Her voice breaking, she said she 
would leave “with no ill will, but 
with enormous and enduring 

gratitude to have had the opportunity to 
serve the country I love”.
The prime minister listed a series of 
what she said were her government’s 
achievements, including tackling the deficit, 
reducing unemployment and boosting 
funding for mental health, The Guardian 
reported.
But she admitted: “It is and will alway 
remain a matter of deep regret to me that I 
have not been able to deliver Brexit.”
May’s announcement came after a meeting 
with Graham Brady, the chair of the 
backbench 1922 Committee – which was 
prepared to trigger a second no-confidence 
vote in her leadership if she refused to 
resign.Her fate was sealed after a 10-point 
“new Brexit deal”, announced in a speech 
on Tuesday, infuriated Tory backbenchers 
and many of her own cabinet – while falling 
flat with the Labour MPs it was meant to 
persuade.
The leader of the House of Commons, 
Andrea Leadsom, resigned on Wednesday, 
rather than present the Brexit bill to 
parliament.
A string of other cabinet ministers had also 
expressed concerns, including Sajid Javid, 
Jeremy Hunt, Chris Grayling and David 
Mundell.In particular, they rejected May’s 
promise to give MPs a vote on a second 
referendum as the Brexit bill passed through 
parliament, and implement the result – 
which they felt came too close to endorsing 
the idea.The prime minister will remain in 
Downing Street, to shoulder the blame for 
what are expected to be dire results for her 

party at Thursday’s European elections – 
and to host Donald Trump when he visits.
The 1922 Committee will set out the terms 
of a leadership contest, to kick off on 7 June, 
which is expected to last perhaps six weeks.
The former foreign secretary Boris Johnson 
is the front-runner to be Britain’s next prime 
minister; but more than a dozen senior Tory 
figures are considering throwing their hats 
into the ring.
In the cabinet, Rory Stewart has already said 
he will stand, while Jeremy Hunt, Michael 
Gove, Penny Mordaunt and Sajid Javid are 
all likely contenders.
May’s departure came after three years 
of wrangling with Brexiters on her own 
backbenches about what future relationship 
with the European Union they would be 
prepared to accept.
That became considerably more difficult 
when she lost her majority at the 2017 
general election, after spearheading 
what was widely regarded as a disastrous 
campaign, promising “strong and stable 
leadership in the national interest”.
Brexit is likely to dominate the race to 
succeed May, with time increasingly tight 
for a new team to set out any new direction 
before the deadline of 31 October for 
Britain’s departure from the EU.
May’s longtime friend Damian Green, the 
former first secretary of state, defended 
her record on Friday.He said: “All prime 
ministers, in the end, take responsibility 
for what happens on their watch, but I think 
that it’s undeniable that suddenly and 
unexpectedly becoming prime minister 
after the seismic shock of the Brexit 
referendum meant that she was dealt an 
extremely difficult hand to play. And the 
truth is that having an election a year later, 
which cut the Conservative party’s majority, 
then [made it] impossible.”
Green told BBC Radio 4’s Today programme: 
“The fact that parliament has not been able 
to get a Brexit deal through has led to the 
impatience, bordering into contempt, for 
the political class and the amount of hostility 
and borderline violence is something we 
have not known for a very very long time.”  

 “The incidents that recently took place in the 
United Arab Emirates and Iraq after the US 
entered the region are not unpremeditated 

and they aimed at Iranophobia and 
milking the Arab [countries of the 
region],” Major General Abdolrahim 
Moussavi said on Wednesday.
The senior Iranian commander was 
pointing to a Sunday night rocket 
attack on the Green Zone of the Iraqi 
capital Baghdad, where the Iraqi 

government's administrative buildings and 
foreign missions, including the US embassy, are 
located.
No one claimed responsibility for the Sunday 
attack that hurt no one and its target was not 
specified, but US President Donald Trump was 
quick to point the finger at Iran.
Moussavi was also apparently referring to a 
recent “sabotage” attack targeting a number of 
commercial ships off the UAE’s territorial waters.   
On May 12, four oil tankers, including two Saudi 
ones, were purportedly targeted near the port 
of Fujairah, in what the Emirates described as 
“sabotage” attacks. While Riyadh and Abu Dhabi 
failed to produce evidence of the attacks on their 
vessels, pictures emerged of a Norwegian-flagged 
tanker at the port having sustained some damage.
Two days later, drone strikes were launched on 
two oil pumping stations in Saudi Arabia. These 
attacks were believed to have been carried out 
by Yemen’s Houthi fighters in retaliation for the 
prolonged Saudi war against Yemen.
The attacks led Saudi Arabia to halt its main 
cross-country oil pipeline temporarily.Saudi 
and Emirati officials have not said who carried 
out the attacks on the tankers and the pumping 
stations, but some political and media figures 
within the United States have claimed that Iran 
is responsible.A day after the reported attacks on 
the oil tankers, Tehran called them “worrying,” 
and Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif later called them “suspicious.”

Elsewhere in his remarks, the Iranian 
commander said that the US should know that 
the security of the Middle East is provided by 
the countries of the region alone and that the 
outsiders have no choice but to leave the region.
Enemies must know that they will be totally 
destroyed should they try to ignite a war, 
Moussavi warned.  
Last year, Trump stoked tensions with Iran after 
he unilaterally pulled his country out of a 2015 
multilateral nuclear deal between Tehran and six 
world powers and unleashed the "toughest ever" 
sanctions against the Islamic Republic despite 
international objections.
The US further heightened tensions after it 
dispatched an aircraft carrier strike group, a 
bomber taskforce, and an assault ship to the 
Persian Gulf earlier this month, citing an alleged 
likelihood that Iran could target American 
interests in the region.Recently, the White House 
has, however, sent mixed signals over its stance 
regarding Iran.
According to Press TV, just days after saying he 
was ready for talks, Trump issued a direct threat 
to Iran, saying the Islamic Republic would be 
destroyed if it attacked US interests.
"If Iran wants to fight, that will be the official end 
of Iran. Never threaten the United States again," 
Trump tweeted on Sunday.
Trump posted his anti-Iran tweet after the Sunday 
night rocket attack on the Green Zone of Baghdad.
Soon afterwards, though, he downplayed what 
he has been trumpeting as “Iran’s threat” to the 
region and the US interests.
"We have no indication that anything's happened 
or will happen," he told reporters at the White 
House on Monday when asked about Iran’s 
alleged threat to US interests, adding: "We have 
no indication that they will."

Theresa May Announces Her Resignation Iran cmdr:
US pursues Iranophobia to milk Arab Theresa May has bowed to intense pressure from her own 

party and named 7 June as the day she will step aside as 
Conservative leader, drawing her turbulent three-year 
premiership to a close.

The Iranian Army commander-in-chief says the US pursues 
a policy of Iranophobia aimed at milking the Arab countries 
of the region.
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But she 
admitted: “It is 
and will alway 
remain a matter 
of deep regret 
to me that I have 
not been able to 
deliver Brexit.”

The US further 
heightened 
tensions after it 
dispatched an 
aircraft carrier 
strike group, a 
bomber taskforce, 
and an assault 
ship to the Persian 
Gulf earlier this 
month, citing an 
alleged likelihood 
that Iran could 
target American 
interests in the 
region.Recently, 
the White House 
has, however, sent 
mixed signals 
over its stance 
regarding Iran.



آگهی اخطار اجرایی
شماره: 125/97-98/2/3 به موجب رای شماره 1123/97 تاریخ 97/10/29 حوزه 5 شورای 
حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا متین فر به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/713/500 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم در حق محکوم له مجتبی حضرتی به نشانی درب 
اصفهان چهارراه امام جواد روبروی درمانگاه صادقپور و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. 
رعایت تبصره 2 ماده 306 ق ا د م الزامی است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 

5 شورای حل اختالف کاشان شناسه: 476438

آگهی اخطار اجرایی
شماره: 313/97-98/2/5 به موجب رای شماره 945/97 تاریخ 97/9/18 حوزه 5 شورای حل 
اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجتبی رستگاری نیا به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 515/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول در حق محکوم له حسین بدیعی با وکالت زهرا اسماعیلی 
به نشانی چهارراه کاشانی مجتمع ملت ط 2 واحد 10 دفتر وکالت و پرداخت نیم عشر اجرایی در 
حق دولت. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق ا د م الزامی است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم 

نماید. شعبه 5 شورای حل اختالف کاشان شناسه: 475846

آگهی اخطار اجرایی
شماره: 312/97-98/2/5 به موجب رای شماره 946/97 تاریخ 97/9/18 حوزه 5 شورای حل 
اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیر میرزایی پور به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
565/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق محکوم له حسین بدیعی با وکالت زهرا اسماعیلی به نشانی 
چهارراه کاشانی مجتمع ملت ط 2 واحد 10 دفتر وکالت و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق 
دولت. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق ا د م الزامی است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم 

نماید. شعبه 5 شورای حل اختالف کاشان شناسه: 475845

آگهی اخطار اجرایی
شماره: 1297/96-97/10/10 به موجب رای شماره 298/97 تاریخ 97/4/20 حوزه یک شورای 
حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه پژمان آرش فرزند داود به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
)پنج فقره چک به شــماره هــای 987301-93/8/23 و 880050-93/7/23 و 987302-

93/9/23 و 880049-93/6/23 و 987303-93/10/23 و پرداخت مبلغ 1/090/000 ریال 
بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول 
در حق محکوم له جواد جورکش فرزند رضا به نشانی کاشان میدان کمال الملک جنب بانک 
ملت فروشگاه گالب طوبی. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق ا د م الزامی است. نیم عشر اجرایی از 
محکوم علیه اخذ گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه یک شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: 475836

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 26006697-98/2/31 نظر به اینکه اسناد مالکیت دفترچه ای ششدانگ قطعه زمین 
پالک ثبتی شماره 14874/397 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ثبت شده ذیل شماره های ثبت 
44648 و 44649 و صفحه های 434 و 436 دفتر 348 اداره ثبت جنوب اصفهان نقل شــده 
به دفاتر الکترونیکی 139520302026018670 و 139520302026018672 به شماره 
های چاپی 2/720425 و 2/720426 بنام آقایان هادی خســروی فارسانی فرزند طهماسب 
و ناصرقلی کریمی فرزند محمدعلی بالسویه مستندا به ســند انتقال شماره 43056 مورخه 
53/5/10 دفترخانه 65 اصفهان ثبت و صادر شده و سپس ششدانگ پالک مذکور به موجب سند 
انتقال شماره 43926 مورخه 53/10/17 دفترخانه 65 اصفهان به آقای ابوالحسن عکاف زاده 
سواری فرزند حسین انتقال شده و سپس به موجب سند انتقال شماره 74430 مورخه 67/1/15 
دفترخانه 65 اصفهان به اقای احســان فضیله فرزند مجتبی به والیت جد پدری اش حسین 
انتقال شده و مالک اخیرالذکر با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 26006697 مورخه 
98/2/18 به انضمام چهار برگ شهادت شهود که امضاء شهود آن ذیل شماره های ذیل شماره 
های 81156 و 81155 مورخه 98/2/17 به شماره های یکتا 139802155704000221 
و 139802155704000220 به گواهی دفترخانه 89 اصفهان رسیده مدعی است که اسناد 
مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور المثنای اسناد مالکیت ملک 
فوق را نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 

شمال اصفهان شناسه: 456717

آگهی حصر وراثت
آقای امیرحسین امیدی فرزند محمدحسین به شــماره شناسنامه 1200044436 به شرح 
دادخواست به کالسه 53/98/ش ح 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدحسین امیدی به شماره شناسنامه 6641 در تاریخ 1398/2/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ماه بس 
نامدار فرزند حسن ش ش 129 متولد 1333 صادره از سمیرم همسر متوفی 2- امیرحسین 
امیدی فرزند محمدحسین ش ش 1200044436 متولد 1369 صادره از سمیرم فرزند 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 ظف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان 

سمیرم شناسه: 486807

*آگهی حصر وراثت
خانم فرزانه صاحب زاده به شماره شناسنامه 15129 به شرح دادخواست به کالسه 312 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه ترابی نژاد 
به شماره شناسنامه 37365 در تاریخ 97/4/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرتضی صاحب زاده فرزند حسین ش ش 1674، 
2- مصطفی صاحب زاده فرزند حسین ش ش 2193، 3- فرزانه صاحب زاده فرزند حسین ش 
ش 15129 همسر، 4- حسین صاحب زاده فرزند عباس ش ش 2206، 5- سمیه صاحب زاده 
فرزند حسین ش ش 2976، 6- مجتبی صاحب زاده فرزند حسین ش ش 2842، 7- نرگس 
صاحب زاده فرزند حسین ش ش 41 فرزندان. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی 

شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: 478703

آگهی حصر وراثت
خانم مرضیه گندمی راوندی به شماره شناسنامه 1279 به شرح دادخواست به کالسه 313 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کفایت خانم 
گرانمایه پور به شماره شناسنامه 334 در تاریخ 96/9/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالفضل گندمی راوندی فرزند جعفر 
ش ش 969، 2- غالمرضا گندمی راوندی فرزند جعفــر ش ش 3، 3- عفت گندمی راوندی 
فرزند جعفر ش ش 15، 4- پروین گندمی راوندی فرزند جعفر ش ش 10، 5- فرزانه گندمی 

راوندی فرزند جعفر ش ش 168، 6- عزت گندمی راوندی فرزند جعفر ش ش 1015، 7- اعظم 
گندمی راوندی فرزند جعفر ش ش 982، 8- مرضیه گندمی راوندی فرزند جعفر ش ش 1279 
فرزندان. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: 478691

آگهی حصر وراثت
آقای سیدعلی کاظمی خزاقی به شماره شناسنامه 4 به شــرح دادخواست به کالسه 307 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه سیه 
پور نوش آبادی به شماره شناسنامه 2 در تاریخ 98/2/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اکرم سادات کاظمی فرزند سیدرضا 
ش ش 3، 2- ســید داود کاظمی خزاقی فرزند سیدرضا ش ش 27، 3- اعظم کاظمی خزاقی 
فرزند ســیدرضا ش ش 10، 4- لیال کاظمی خزاقی فرزند ســیدرضا ش ش 429، 5- سید 
ابوالفضل کاظمی خزاقی فرزند سیدرضا ش ش 18، 6- ســید جالل کاظمی خزاقی فرزند 
سیدرضا ش ش 1، 7- ســیدعلی کاظمی خزاقی فرزند ســیدرضا ش ش 4، اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظف یک ماه به دادگاه 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان

 شناسه: 478702

آگهی حصر وراثت
آقای حسین جعفرزاده زارع به شماره شناسنامه 209 به شرح دادخواست به کالسه 289 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقا قاسم جعفرزاده 
زارع به شماره شناسنامه 18387 در تاریخ 63/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد جعفرزاده زارع ش ش 216، 2- ماشاءاله 
جعفرزاده زارع ش ش 529، 3- حسین جعفرزاده زارع ش ش 209، 4- اسماعیل جعفرزاده 
زارع ش ش 830، 5- محمد جعفرزاده زارع ش ش 34338، 6- حسن جعفرزاده زارع ش ش 
87، 7- رضا جعفرزاده زارع ش ش 36982، 8- اکرم جعفرزاده زارع ش ش 719، 9- فاطمه 
جعفرزاده زارع ش ش 471 فرزندان،  10- نصــرت خدابخش درب اصفهانی ش ش 31173 
همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: 478692
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانها فاقد سند رسمی در واحد ثبتی منطقه شمال اصفهان تصرفات 
مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند  از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در 
صورت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند 

مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- رای شماره  01518 1398603020260   مورخ  1398/01/22 آقاي رحمن فروغي به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 6219827007 صادره فريدن فرزند احمد بصورت ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 206.35 مترمربع پالك شماره فرعي از اصلي واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
2- رای شماره  01643 1398603020260   مورخ  1398/01/25   آقای علي فرامرزي فيل 
آبادي به شناسنامه شماره 84 كدملي 4679680512 صادره فارسان فرزند حاجي علي نسبت 
به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 231 مترمربع پالك شماره 309 اصلي واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی شهرداری اصفهان

3-  رای شماره  15883 1397603020260  مورخ  1397/11/25   آقاي علي اكبر احتشامي 
به شناسنامه شماره 2151 كدملي 1198741643 صادره شهرضا فرزند خليل نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 192.70 مترمربع پالك شماره 45 و 
109 فرعي از14458 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی نوروزعلی امين الرعايايی
4- رای شماره  15885 1397603020260  مورخ  1397/11/25    خانم مريم كريمي دمنه 
به شناسنامه شماره 614 كدملي 1159970521 صادره فريدن فرزند محمد تقي نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 192.70 مترمربع پالك شماره 45 
و 109 فرعي از14458 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی نوروزعلی امين الرعايايی
5- رای شماره  15886 1397603020260   مورخ  11/25/ 1397   آقاي محمد مکارم به 
شناسنامه شماره 120 كدملي 1199751332 صادره شهرضا فرزند نعمت اله نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 192.70 مترمربع پالك شماره 45 و 
109 فرعي از14458 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی نوروزعلی امين الرعايايی
6 - رای شماره  16589 1397603020260   مورخ 1397/12/09  آقاي حسن اسفرجاني به 
شناسنامه شماره 3476 كدملي 5649279292 صادره اصفهان فرزند محمداسماعيل بصورت 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 240 مترمربع از پالك 15189 اصلي واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
7- رای شماره  16576 1397603020260   مورخ  1397/12/09   آقاي مهدي تقيان به 
شناسنامه شماره 75421 كدملي 1281847569 صادره اصفهان فرزند محمدعلي بصورت 
ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 23.70 مترمربع از پالك شماره 24 فرعي از15177 اصلي 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
8- رای شماره  01859 1398603020260 مورخ 1398/01/29    آقاي علي محمودي 
دهنوي به شناسنامه شماره 22 كدملي 1290284301 صادره اصفهان فرزند قنبر ششدانگ 
يکباب گاراژ به مساحت 273.74 مترمربع از پالك شماره 8 فرعي از 452 اصلي واقع در 

بخش 16 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
9- رای شماره  00545 1398603020260 مورخ 1398/01/17   آقاي اكبر رضائيان به 
شناسنامه شماره 834 كدملي 0053898184 صادره تهران فرزند محمد بصورت ششدانگ 
يکباب مغازه  به مساحت 121.15 مترمربع از پالك شماره 922 فرعي از15177 اصلي واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
10- رای شماره  17547 1397603020260 مورخ 12/14/ 1397  آقاي علي رضواني 
ينگ آبادي به شناسنامه شماره 48 كدملي 5649609901 صادره جرقويه فرزند رضا نسبت 

به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 173.08 مترمربع پالك شماره 13900 اصلي واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مرتضی 

و محمدصدری
11- راي شماره 01165 1398603020260 مورخ  1398/01/10  آقاي جواد كريمي 
حسين آبادي به شناسنامه شماره 104 كدملي 1288677162 صادره اصفهان فرزند رضا 
بصورت ششدانگ يکباب خانه به مساحت 164.61 مترمربع از پالك شماره 45 فرعي از 
14458 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمحمد 

و  مجيد و حميد چراغيان احد از وراث احمد( كه  احمد  احد از وراث ابراهيم چراغيان ميباشد
12- راي شماره 12106 1397603020260 مورخ 1397/08/29  آقاي فرج اله قلي پور 
به شناسنامه شماره 25 كدملي 4622367424 صادره شهركرد فرزند حجت اله نسبت به 
ششدانگ يکبابخانه به مساحت 103.15 مترمربع پالك شماره 56 فرعي از14915 اصلي 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
13- راي شماره 01677 1398603020260 مورخ 1398/01/26 آقاي محمد عباسي 
پيکاني به شناسنامه شماره 7159 كدملي 1293294241 صادره اصفهان فرزند غالم علي 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 81.11 مترمربع پالك شماره 78فرعي از14915 

اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
14- راي شماره 19182 1396603020260 مورخ 1396/10/27   خانم شوكت رجبي 
نيسياني به شناسنامه شماره 94 كدملي 1189764687 صادره اردستان فرزند يوسف 
بصورت يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 266.40 مترمربع از 
پالك شماره 679 فرعي از14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی 

مالک رسمی می باشد
15 - راي شماره 19183 1396603020260 مورخ 1396/10/27  آقاي نوروز علي اكبري 
نيسياني به شناسنامه شماره 440 كدملي 1285418654 صادره اصفهان فرزند علي بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 266.40 مترمربع از پالك شماره 679 
فرعي  از14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
16- راي شماره 19184 1396603020260 مورخ 1396/10/27 خانم نرگس اكبري 
نيسياني به شناسنامه شماره 602 كدملي 1291053875 صادره اصفهان فرزند نوروز علي 
بصورت يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 266.40 مترمربع از 
پالك شماره 679 فرعي از14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی 

مالک رسمی می باشد
17- راي شماره 10195 1396603020260 مورخ 1397/07/12  آقاي بهزاد بهرامي منفرد 
به شناسنامه شماره 150 كدملي 1817144715 صادره ابادان فرزند حسن بصورت ششدانگ 
يکباب مغازه  به مساحت 24.75 مترمربع از پالك شماره  13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
18- راي شماره 01654 1398603020260 مورخ 1398/01/25   آقاي عنايت اله 
قرباني رئيسي)نام خانوادگی وی به رئيسی كيا تغييريافته( به شناسنامه شماره 28 كدملي 
4689758069  صادره اردل فرزند حشمت اله نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
135.95 مترمربع پالك شماره 66 فرعي از14915 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی اسماعيل دهقانی
19- راي شماره 03114 1398603020260 مورخ 1398/02/25   معصومه مقدم به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 1189844400 صادره اردستان فرزند حسين در ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 55 فرعي از 14874 اصلي واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مسعود احمدی
20- راي شماره 01486 1398603020260 مورخ 1398/01/22   خانم گوهر استکي 
به شناسنامه شماره 1132 كدملي 5759329669 صادره چادگان فرزند حسينعلي بصورت 
ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 150 مترمربع از پالك شماره 201 فرعي از 14915 اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد 

حسين عشاقی
21- راي شماره 01649 1398603020260 مورخ 1398/01/25  آقاي بهمن اميني هرندي 
به شناسنامه شماره 44168 كدملي 1282366467 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي نسبت 
به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 216.65 مترمربع پالك شماره 182 فرعي از14915 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

مصطفی معقول كار
22- راي شماره 01868 1398603020260 مورخ 1398/01/29   خانم سکينه رمضاني به 
شناسنامه شماره 69 كدملي 6339707270 صادره شهركرد فرزند قدمعلي بصورت ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 55.05 مترمربع از پالك 15075 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی حسن باالئی
23- راي شماره 14303 1397603020260 مورخ 1397/10/22  آقاي ابراهيم زماني 
به شناسنامه شماره 1910 كدملي 1287065147 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ يکبابخانه به مساحت 80.90 مترمربع پالك شماره 13900 اصلي واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی حسين صرامی
24- راي شماره 00600 1398603020260مورخ 1398/01/07 آقاي محمود ذكاوتمند 
به شناسنامه شماره 697 كدملي 1285710738 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بصورت 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 87.90 مترمربع از پالك 13879 اصلي واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی فاطمه شريف النسب
25- راي شماره 33347 1394603020260 مورخ 1394/10/23 آقاي مجتبي موذني 
به شناسنامه شماره 624 كدملي 1286575796 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ 
يکبابخانه و مغازه دوطبقه  به مساحت 56.07 مترمربع پالك شماره 109 فرعي از 14915 

اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
26- راي شماره 16569 1397603020260 مورخ 1397/12/08  خانم پروانه مفروناسي 
به شناسنامه شماره 30353 كدملي 3250301541 صادره كرمانشاه فرزند ناصر بصورت 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 152.92 مترمربع از پالك شماره 1 فرعي از13900 اصلي 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
27- راي شماره 01516 139803020260 مورخ 1398/01/22 مالکيت شهرداري اصفهان 
به شناسه ملي 14000277232 بصورت ششدانگ يکباب ساختمان نيمه تمام  به مساحت 
694.25  مترمربع از پالك 13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی 

مالک رسمی می باشد
28- راي شماره 01747 1398603020260 مورخ 1398/01/27 خانم زهره نانوائي فرد 
به شناسنامه شماره 54321 كدملي 1281640182 صادره اصفهان فرزند حسين نسبت به 
ششدانگ يکبابخانه به مساحت 209.50 مترمربع پالك شماره 1492 فرعي از15177 اصلي 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
29- راي شماره 01647 1398603020260 مورخ 1398/01/25   آقاي سيد جالل 
خدادادي به شناسنامه شماره 1358 كدملي 1283963515 صادره اصفهان فرزند سيد 
مرتضي نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 321.60 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی سيدمرتضی خدادادی
30- راي شماره 01650 1398603020260 مورخ 1398/01/25  خانم اقدس ملکي 
كهنگي به شناسنامه شماره 10332 كدملي 0037071181 صادره تهران فرزند حبيب اله 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 45.10 مترمربع پالك شماره 315 فرعي از14916 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

احمدرنجکش ادرمنابادی
31- راي شماره 14571 1397603020260 مورخ 1397/10/26  آقاي مرتضي 
رضاكرمي به شناسنامه شماره 43 كدملي 5419430908 صادره مباركه فرزند محمدعلي 
بصورت ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 173.30 مترمربع از پالك 15182  اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی احمد 

لعلی دستجردی
32- راي شماره 01637 1398603020260 مورخ 1398/01/25   خانم حميده عفراوي 
به شناسنامه شماره 544 كدملي 1818440369 صادره آبادان فرزند عبدالصمد نسبت به 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 228.96 مترمربع پالك شماره 309 اصلي واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی خانم 

طيبه دادخواه
33- راي شماره 01339 1398603020260 مورخ 1398/01/18   آقاي قربانعلي قيوميان 
به شناسنامه شماره 12 كدملي 6229866481 صادره وزوان فرزند علي جان بصورت 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 149.50 مترمربع از پالك شماره 45 و 109 فرعي از 

14458 اصلي ) كه به پالك 14458.12634 استاندارد سازی شده است ( واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مهدی امين الرعايا

34- راي شماره 13795 1397603020260 مورخ 1397/10/08   آقاي حسن بهرامي 
به شناسنامه شماره 13 كدملي 1129666948 صادره فريدونشهر فرزند قاسم نسبت به 
ششدانگ يکبابخانه به مساحت 262.20 مترمربع پالك شماره 15180 اصلي واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مصطفی 

محسنی هماگرانی
35- راي شماره 02004 1398603020260 مورخ 1398/02/04   آقاي ابوالقاسم ناظمي 
هرندي به شناسنامه شماره 63 كدملي 5659677819 صادره كوهپايه فرزند محمدحسين 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 148.80 مترمربع پالك شماره 92 فرعي از14874 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

تقی صديقی مورنانی
36- راي شماره 01537 1398603020260 مورخ 1398/01/22   خانم شهناز كليني 
به شناسنامه شماره 46535 كدملي 1280890932 صادره اصفهان فرزند علي بصورت 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 191.76 مترمربع از پالك شماره 207 فرعي از14874 

اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
37- راي شماره 01277 1398603020260 مورخ 1398/01/11  آقاي عبدالرسول قادري 
به شناسنامه شماره 410 كدملي 1285831403 صادره اصفهان فرزند حسين بصورت 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 70.32 مترمربع از پالك 15004 اصلي واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
38- راي شماره 02162 1398603020260 مورخ 1398/02/08   خانم زهره عرب بيگي 
به شناسنامه شماره 240 كدملي 5499422801 صادره تيران فرزند حسن بصورت ششدانگ 
يکباب خانه  به مساحت 88.07 مترمربع پالك 13876 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی حسن امين الرعايائی
39- راي شماره 01642 1398603020260 مورخ 1398/01/25   آقاي جعفر شيراني 
شمس آبادي به شناسنامه شماره 4546 كدملي 1290888965 صادره اصفهان فرزند 
اصغر نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 189.40 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی عباسعلی غزالی
40-  راي شماره 05709 1393603020350 مورخ 1393/08/24   آقاي اكبر مظاهري 
تهراني به شناسنامه شماره 1264 كدملي 1284625362 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
بصورت ششدانگ خانه  به مساحت 161.52 مترمربع از پالك شماره 91 فرعي از31  اصلي 

واقع در بخش 16 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
41- راي شماره 02884 1398603020260 مورخ 1398/02/21   آقاي بهرام غالمي 
فشاركي به شناسنامه شماره 906 كدملي 1286984246 صادره اصفهان فرزند علي بصورت 
يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 109.30 مترمربع از پالك 
شماره13 فرعي از 15187 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی 

و خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی نصرت مزين خرازی
42- راي شماره 02876 1398603020260 مورخ 1398/02/21   آقاي سهراب غالمي 
فشاركي به شناسنامه شماره 341 كدملي 1286799422 صادره اصفهان فرزند علي بصورت 
يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 109.30 مترمربع از پالك 
شماره13 فرعي از 15187 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی 

و خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی نصرت مزين خرازی
43- راي شماره 02888 1397603020260 مورخ 1398/02/21  آقاي حسن غالمي 
فشاركي به شناسنامه شماره 462 كدملي 1291052471 صادره اصفهان فرزند علي 
بصورت يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 109.30 مترمربع 
از  پالك شماره13 فرعي از 15187 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی 
مالک رسمی و خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی نصرت مزين خرازی

44- راي شماره 02885 1398603020260 مورخ 1398/02/21  آقاي مرتضی غالمي 
فشاركي به شناسنامه شماره 57285 كدملي 1281671797 صادره اصفهان فرزند علي 
بصورت يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 109.30 مترمربع 
از پالك شماره13 فرعي از 15187 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی 

مالک رسمی و خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی نصرت مزين خرازی
45- راي شماره 01338 1398603020260 مورخ 1398/01/18   آقاي عباس بيگي 
خارواني به شناسنامه شماره 6 كدملي 1249705819 صادره نائين فرزند جواد نسبت به 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 102.92 مترمربع پالك شماره 97 فرعي از14915 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

خانم عصمت نجفی
46- راي شماره 01897 1398603020260 مورخ 1398/01/31  خانم ربابه الريچه 
به شناسنامه شماره 11 كدملي 5129756274 صادره دهاقان فرزند رضاقلي نسبت به 
ششدانگ يکباب ساختمان به استثنابهاثمنيه اعيانی ان به مساحت 82.60 مترمربع پالك 
شماره  15178 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه 

از مالک رسمی يداله عرب لودريچه
47- راي شماره 02222 1398603020260 مورخ 1398/02/09  خانم زهره كرماني حبيب 
آبادي به شناسنامه شماره 4114 كدملي 1287157068 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 60.90  مترمربع پالك شماره 15122 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

خانم ها عذرا وربابه وبتول همگی پهلوانی نژاد
48- راي شماره 01648 1398603020260 مورخ 1398/01/25   خانم سميرا دارسنج به 
شناسنامه شماره 912 كدملي 1292902744 صادره اصفهان فرزند خسرو نسبت به ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 73.10 مترمربع پالك شماره 13956 اصلي واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمدبنکدارپور
49- راي شماره 01406 1398603020260 مورخ 1398/01/20  آقاي  محمد رضا منصور 
كوپائي به شناسنامه شماره 7361 كدملي 1293296260 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 132.90 مترمربع پالك شماره 13879 اصلي واقع 
در بخش  5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی كوكب 

سلطان پهلوانی نژاد خوابجانی و نصرت زاری
50- راي شماره 01336 1398603020260 مورخ 1398/01/18 خانم راحله صابري علي 
آبادي به شناسنامه شماره 11 كدملي 1092070478 صادره نجف اباد فرزند منوچهر نسبت 
به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 137.30 مترمربع پالك شماره 90 فرعي از14874 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

احمدخبازيان اصفهانی
51- راي شماره 01551 1398603020260 مورخ 1398/01/22   آقاي علي رباني 
به شناسنامه شماره 42881 كدملي 1282352199 صادره اصفهان فرزند جواد بصورت 
ششدانگ يکباب ساختمان تجاری  به مساحت 76.40 مترمربع از پالك 13900 اصلي واقع 

در  بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
52- راي شماره 02017 1398603020260 مورخ 1398/02/04  آقاي حميدرضا دهنوي 
به شناسنامه شماره 66950 كدملي 1281766119 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 202.50 مترمربع پالك شماره 135 فرعي از15177 

اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
53- راي شماره 08039 1397603020260 مورخ 1397/05/09 ورای شماره اصالحی 
139860302026002509 مورخ 13987/02/12  خانم زهرا صادقي علويجهء به شناسنامه 
شماره 4095 كدملي 0450040992 صادره شميران فرزند حسنعلي بصورت ششدانگ 
يکباب خانه  به مساحت 69.30 مترمربع از پالك شماره 15178  اصلي واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمود كوهکن زاده
54- راي شماره 11401 1397603020260 مورخ 1397/08/10 و رای اصالحی شماره 
139860302026002424 مورخ 1398/02/11  آقاي جواد زرگر به شناسنامه شماره 1047 
كدملي 1110338430 صادره فالورجان فرزند فضل اله نسبت به ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 81.62 مترمربع از پالك شماره13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه 

خود متقاضی مالک رسمی می باشد 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/03/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/19

زهره ایروانی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
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پول مجازی خارجی حاکمیت ملی را تصرف می کند!
 ابوالحسن فیروزآبادی بر ضرورت شکل گیری پلتفرم های پولی و بانکی در کشور تاکید کرد و گفت: با شکل 
گیری پلتفرم های پولی و بانکی در کنار فین تک ها )اپلیکیشن های مالی( در دنیا، شاهد شکل گیری بازارهای 
بزرگ جهانی و تضعیف حاکمیت ملی خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی تاکید ویژه 
بر حوزه اقتصاد فضای مجازی دارد، افزود: اولین تهدید رمز ارز و بالکچین برای بانک ها است و بعد نظام کسب 

و کار و مالیات که در نهایت این زنجیره باعث می شود تا اقتصاد کشور از حوزه حاکمیت ملی خارج شده و در 
حوزه حاکمیت مالکان پلتفرم های بزرگ قرار گیرد. فیروزآبادی درباره شکل گیری پلتفرم های پولی جهانی و راه 

اندازی کسب و کارها روی این پلت فرم ها تصریح کرد: فعاالن حوزه پولی و بانکی در کشور باید نگاه پلتفرمی داشته 
باشند و در این مسیر با تقویت استارت آپ ها و فین تک ها کمک کنند تا در کنار هم بتوانیم این حوزه را ساماندهی کنیم. وی 

با بیان اینکه پلتفرم ها سکویی مناسب برای تجمیع اهداف و منافع هستند، تاکید کرد: در قرن 21 شما با پدیده اجتماعی شدن تمامی 
حوزه ها و مباحث جدیدی همچون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی روبرو هستید که در واقع در کنار اشیا و بات ها باعث شکل گیری بازارهای 
بزرگ جهانی، تحوالت بسیار و رشد اقتصادی می شود که اگر نتوانیم همگام با این تحوالت در نظام پلتفرمی دنیا بازیگر باشیم قدرتی نخواهیم 

داشت و در یک رقابت نابرابر عالوه بر از دست دادن نقش در بازار بزرگ جهانی، بازار داخل را هم واگذار خواهیم کرد.
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سزار کسی بود که شخصا 
ارتش خــود را همراهی 
می کرد و جابز مشــهور 
بــود کــه کوچک ترین 
قطعات طراحی شده در 
محصوالت اپل را بازبینی 

می کند.
اینجا است که نظری از سوی دیگر مطرح 
می شــود. جی. کیث مورنیان، اســتاد 
مدیریت و سازمان در دانشگاه مدیریت 
کالگ می گوید ایــن روش خوبی برای 
مدیریت ســازمان نیســت. او در کتاب 
تازه اش با عنوان »دست به کاری نزن«، 
عنوان می کند که بیشتر رهبران موفق 
در عمل، تمــام کارهای روزمــره را به 
کارمندانشــان واگذار می کنند تا برای 
یاری رســاندن و هماهنگ کردن کل 
پرسنل وقت کافی داشــته باشند. این 
کار، نه تنها روحیه مدیر را باال می برد که 
باعث باال رفتن بهره وری و پایین آمدن 

تنش های احتمالی هم می شود.
مورنیان می گوید: »بیشتر رهبران بیش 
از حد نیاز کار انجام می دهند و هنگامی 
که این کارها را انجام می دهند مثل مدیر 

خرده کار به نظر می آیند.«

  از انجام دادن کارهای روزمره ای 
که خوب بلدید پرهیز کنید

محتوای کتاب حاصــل نزدیک به 40 
سال تدریس مورنیان اســت.او معتقد 
است: »تصمیم گیری، گفت وگو و مهارت 
ایجاد تشکل و کار گروهی اساسی ترین 
مسوولیت های سطح مدیریت هستند. 
یک منطق نهایی که از تشکیل یک گروه 
از کارمندان معتمد و تمرکز بر امور کلی و 
مهم سازمانی می توان برداشت کرد این 
اســت که رهبران در زمینه امور روزمره 

نباید دخالت داشته باشند.«
او از ســوژه های خود که عموما یا مدیر 
اجرایی هســتند یا قصد دارند در آینده 
به این پست برسند، می پرسد: »به نظر 
شما اگر توان و استعدادهای بالقوه همه 
اعضای زیرگروه شما بالفعل شود، اوضاع 
چطور خواهد بود؟« وی اضافه می کند:  
»همه مخاطبان این پرسش، پس از این 

حرفم لبخند می زنند. بعد می گویم، چرا 
به آنها کمک نمی کنید که به این وضعیت 
دســت یابند؟ تنها کاری که باید بکنید 
این است که کمی هماهنگی کنید و راه 
را برایشان هموار کنید«. مورنیان البته 
تاکید دارد این کاری است که حرف زدن 
در موردش راحــت ولی اجرایش خیلی 

کارسختی است. 
برای افرادی که به شغل خود عالقه دارند 
و به موفقیت می اندیشند، سخت است که 
بخواهند خود را از جزئیات و خرده کارهای 
روزانه عقب بکشند. یک مشکل متداول 
این اســت که افراد به خاطر اینکه برای 
مثال تکنســین های قابلــی بوده اند به 
مناصب مدیریتی ارتقــا پیدا می کنند 
درحالی که بسیار مهم است وقتی مدیر 
شدند، دیگر دست از کار تکنسینی بردارند 
و کار را به کارمندان شــان محول کنند.

این امتناع از ترک عادت های گذشــته 
مشکالت زیادی به بار می آورد. بسیاری 
ازاین رهبران از گروه هایی که اعضای شان 
بیکار مانده اند یا چالشــی برای دست و 
پنجه نرم کردن ندارند، غافل می شوند. 
این کارمندان عملکرد الزم را ندارند و در 
نهایت ممکن است بهترین های شان با 

نارضایتی گروه را ترک کنند.

  با آزمایش بزرگ شروع کنید
مورنیــان چند روش را بــرای آموختن 
»انجام ندادن کار« پیشــنهاد می کند. 
برای کسانی که تازه کار هستند، رهبران 
باید کارمندانی را که توانمندتر هستند 
انتخاب کنند و شــرایط مناسب را برای 
همکاری با آنها فراهم کنند.او همچنین 
اشــاره می کند که حرکت اولیه رهبران 
برای هدایت یک گروه معموال این است 
که به اعضا وظایف کوچک محول کنند. 
با این کار، به تدریــج هم آنها را آزمایش 
می کنند و هم اینکه درصد خطر را پایین 
می آورند، ولی مورنیان می گوید این کار 

هم درست نیست. 
پیشنهاد او این اســت:  »در عوض مشق 
اول شما این است که با اعضای گروه خود 
مشورت کنید و به فایل های پرسنل در 
کارگزینی مراجعه کرده و آنها را مطالعه 
کنید تا دریابید آنهــا چه میزان مهارت 
دارند و روی چه پروژه هایی کار می کنند. 
« صد البته او به مدیران پیشنهاد نمی کند 
که به معنی واقعی کلمه هیچ کاری انجام 
ندهند و بروند گلف بازی کنند. با وجود 
واگذاری وظایف، رهبران کارآمدی که 
از این روش اســتفاده می کنند کماکان 

در امور سازمان درگیر هستند. او اضافه 
می کند که: »مهم ترین کار این است که 
در راهرو قدم بزنند و از کارمندان دو سوال 
ساده بپرسند: یکی اینکه حال شما چطور 
است؟ و دیگری آیا می توانم شرایط کار 
کردن را برای شما تســهیل کنم؟ این 
دو سوال نشان می دهند که مدیر هم به 
خود کارمند و هم بــه کارآیی او اهمیت 

می دهد.« 
او اضافه می کند که: »اگر شــما بدانید 

مدیرعامل به شما اهمیت می دهد، انگیزه 
بیشــتری برای کارآیی بیشتر به دست 
می آوریــد.« بــرای یک مدیــر موفق، 
»تسهیل کردن شــرایط« و »هماهنگ 
کردن« تنها دو کلمه حفظ شده از کتاب 
درســی مدیریت نیســتند. یک رهبر 
و مدیر می تواند بــه دیگران کمک کند 
که در آنچه انجام می دهند به موفقیت 
برســند. به بهترین مدیر فروش خود و 
گروه کاری خود تــا جایی که می توانید 

 اطالعاتی راجع به خریــداران احتمالی
 بدهید. 

مطمئن شــوید که همه، کار خود را به 
موقع می رســانند تا همه چیز سر موقع 
مقرر آماده شــود. با انجام دادن کمتر و 
کمتر کارهای روزمره، شــما زمان پیدا 
خواهید کرد که برای آینده برنامه ریزی 
کنید. کتاب مورنیان دو استثنا را در این 
رویکرد رهبری بر می شــمارد: هنگامی 
که شما تنها فرد با مهارت مورد نیاز برای 
یک کار فوری هستید و زمانی که یک کار 
غیرمتعارف باید انجام شود و الزم است 
کسی آستین هایش را باال بزند. در مورد 
کار اول، یادتان باشــد که فقط باید یک 
بار اتفاق بیفتد چون پس از آن شــرکت 
باید یکی از کارمندان موجود را برای به 
دست آوردن آن مهارت آموزش دهد یا 

فرد جدیدی برای آن کار استخدام کند.

  امتیاز مدیر همیشه محفوظ است
دخالت نکردن در خرده کارهای روزمره، 
همیشــه منافع زیادی به همــراه دارد، 
نیروی کار راضی تر، محصول نهایی بهتر، 
دوباره کاری کمتر، زمان بیشــتر برای 
برنامه ریزی و مدیرانی آرام تر. همچنین 

اعضای تیم شــما مهارت هایی را از خود 
بروز خواهند داد که شما پیش از این از آنها 
خبر نداشتید و دستاوردهایی خواهند 
داشت که از انتظارات شما از توانایی های 
آنها فراتر می رود. در این صورت مدیران 
می توانند کار هفتگی خــود را به نصف 
کاهش دهند و به ســبک فرانسوی ۳۵ 
ساعت برسانند. البته این روش ممکن 
اســت برای کارتان خطرآفرین باشــد. 
ممکن اســت رقیبان شــما در سازمان 
شــایعه کنند که شــما داریــد تنبلی 

می کنید. 
ولی در مقابل، چون اعضای گروه در نتیجه 
سپردن مسوولیت های بیشــتر به آنها 
انگیزه باالیی پیدا کرده اند، کارآیی شان 
باال رفته و می توانند از گروه های رقیب 
دیگر پیشــی بگیرند. زمانی که اعضای 
گروه شــما عملکرد عالی داشته باشند 
اعتبار چه کسی باال می رود؟ البته شما. 
وی می افزاید:  » عملکرد گروه ها همیشه 
منعکس کننده کارآیی مدیرشان است. 
اگر تیم شما موفق باشد و مردم ببینند 
شما کاری نمی کنید، آنها شما را تنبل 
نمی پندارند و در عوض می خواهند بدانند 

رمز موفقیت شما در چیست.«

یک استراتژی هوشمندانه؛   

ُخرده مدیریت نکنید، به کارمندان  اعتماد کنید

مطمئن شوید که همه، 
کار خود را به موقع 

می رسانند تا همه چیز 
سر موقع مقرر آماده 

شود. با انجام دادن کمتر 
و کمتر کارهای روزمره، 
شما زمان پیدا خواهید 

کرد که برای آینده 
برنامه ریزی کنید. 

وقتی به مدیران موفق در طول تاریخ نگاه کنیم – چه در حوزه 
سیاست مانند ژولیوس سزار یا در حوزه تجارت مانند استیو 
جابز مدیرعامل سابق شرکت اپل - ممکن است فکر کنیم که 
آنها نقش بسیار فعالی را در پیشبرد سازمان خود ایفا کرده اند.

 
استارت آپ

سنتی ها در برابر مشکالت کنار کشیده اند، نه قیمت ماشین می دهند، 
نه مشکلی را حل می کنند، نه دنبال مبارزه با گرانی مسکن هستند و نه 

مسئولیت آن رو قبول می کنند.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در یادداشتی از مصائب و مشکالت 
این روزهای اکوسیستم استارت آپی نوشته است.

اســتارت آپ ها باید به رشــد اقتصادی کمــک کنند، 
 اســتارت آپ ها باید جلــوی فرار مغــز هــا را بگیرند،

 استارت آپ ها باید بازار را متعادل نگه دارند، جلو اختالس 
و فســاد را بگیرند، مانع افزایش قیمت خودرو شوند، تمام 
مشکالت فرهنگی و خانوادگی را رفع کنند و هزار حرف و 

حدیث دیگر.
خیلی وقت ها این حرف ها را خودمان می زنیم که به خود 
امید دهیم و به آینده امیدوار باشــیم. ولی واقعا باید بدانیم 
که استارت آپ ها جادو نمی کنند. دلیل گران شدن قیمت 
خودرو استارت آپ ها نبودند که بتوانند در پایین آمدن قیمت 
خودرو کمک کنند. باال رفتن قیمت مســکن هم در دست 
اســتارت آپ ها نبوده که حاال با یک دگمه اقــدام به پایین 

آوردن آن کنند.
از همه این ها گذشته، ما انتظار داریم که استارت آپ ها دست 
به دست هم داده و جلوی قاچاق کاال و کالهبرداری ها را  هم 
بگیرند. به ســادگی هم کلمه مجازی و آنالین بــه تمام اینها 
می چسبانیم و چشــممان را بر روی تمام مشکالت موجود در 
دنیای واقعی می بندیم و می خواهیم استارت آپ ها نتیجه مشکالتی که سال ها و 
 بر اثر برنامه ریزی های نادرست ایجاد شده اند را در مدت بسیار کوتاهی برطرف

 کنند.
استارت آپ هایی شاید، تاکید می کنم شاید، بتوانند این همه کار مفید را در کشور 
انجام دهند، ولی آنقدر درگیر مشکالت بیمه، مالیات و قانون های پیچیده هستند 
که اگر هم بتوانند این مشکالت را رفع کنند، زمانی برای فکر کردن و تالش برای 

رفع این مشکالت ندارند.
قصدم از نوشتن این مطلب کوتاه این بود که بگویم انتظارمان از استارت آپ ها زیاد 
شده و دنبال جادو و جادوگر هستیم. اشــتباه فکر می کنیم. با کمبود زیرساخت 
مواجهیم ولی می خواهیم یک شبه بهشــت کارآفرینی بسازیم. تالش نمی کنیم 

مشکالت این اکوسیستم را رفع کنیم ولی انتظار های عجیبی از آن داریم.
در ماه های گذشــته از اتحادیه امالک گرفته تا اتحادیه ماشــین فروش ها و هر 
ســازمان و نهادی دیگری، به دنبال این هســتند که تمام مشکالت، مسئولیت 
و خرابی را سر اکوسیســتم و صنعتی خالی کنیم که چند ســال بیشتر از عمر 
 آن نگذشته و خیلی جوان تر از آن اســت که بتواند با تمام این مشکالت مبارزه 

کند.
جالب اینجاست که سنتی ها در برابر مشکالت کنار کشیده اند، نه قیمت ماشین 
می دهند، نه مشــکلی را حل می کنند، نه دنبال مبارزه با گرانی مسکن هستند و 
نه مسئولیت آن رو قبول می کنند. چشمشان را بر تمام درگاه های ورودی کشور 
می بندند و دنبال قاچاق و قاچاقچی در سایت های مختلف می گردند. شاید بهتر 
باشد بگوییم که بیرون گود نشسته اند و می گویند: آهای استارت آپ ها مشکالت 

را حل کنید، اگر مشکالت را حل نکنید شما را می بندیم.
نمی دانم اســم این مطلب رو طنز یا واقعیت بگذارم، ولی موضوعات مطرح شده 
درد مشترک چند ماه گذشته اکوسیستم اســتارت آپی، انجمن صنفی کسب و 
کارهای اینترنتی و اتحادیه کشوری کســب و کارهای مجازی است. انشاهلل این 
مشکالت هم مرتفع شود. تقاضا دارم که نقش زن  بابا یا پدر و مادر ناتنی را برای 

استارت آپ ها بازی نکنیم.
مسئوالن و کارکنان این ها کسب و کار ها، بچه های همین کشور و مملکت هستند 

که مانده اند و سعی می کنند کشور خودشان را بسازند.
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دخالت نکردن در خرده کارهای 
روزمره، همیشه منافع زیادی به 
همراه دارد، نیروی کار راضی تر، 

محصول نهایی بهتر، دوباره 
کاری کمتر، زمان بیشتر برای 
برنامه ریزی و مدیرانی آرام تر. 

بورس نیوز
گـــزارش

 دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی:
استارت آپ ها جادو نمی کنند

حمایت معاونت علمی 
رئیس جمهوری از 

استارت آپ های حوزه 
گردشگری

علمــی  معاونــت  حمایــت 
رئیس جمهوری از استارت آپ های 

حوزه میراث فرهنگی و گردشگری
در بازدید دو معاون رئیس جمهوری 
از مرکــز نــوآوری پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری بر 
حمایت از استارت آپ های فعال در 

این حوزه ها تاکید شد.
معــاون  مونســان  علی اصغــر 
رئیس جمهوری و رئیس ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری و سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و رئیس بنیاد ملی نخبگان، از مرکز 
نوآوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و 

گردشگری بازدید کردند.
رئیس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در این 
بازدید بر حمایت از استارت آپ های 
مرتبط با این سازمان تأکید کرد و 
افزود: »گام های خوبی در راستای 
حمایت و پشتیبانی از افرادی که در 
این حوزه فعالیت می کنند برداشته 

شده است.«
او ادامه داد: »راه اندازی استارت آپ ها 
در ســه بخــش میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری نقش 
مؤثری در ایجاد اشتغال برای جوانان 

تحصیل کرده در این بخش دارد.«
ســورنا ســتاری معــاون علمی و 
فنــاوری رئیس جمهــوری نیز در 
این بازدید گفــت: »در نظر گرفتن 
مکانی برای استارت آپ های حوزه 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری یک ابتکار بسیار خوب 
است، این اقدام هم حمایت از جوانان 
فعال در این حوزه را در پی دارد و هم 
باعث احیای بخشی از بافت تاریخی 

تهران شده است.«
او تصریح کــرد: »معاونت علمی و 
فناوری و سازمان میراث فرهنگی، 
گردشــگری  و  صنایع دســتی 
برنامه های مشترک و همکاری های 
جدی با یکدیگر دارند، این معاونت 
آمادگی دارد از شــتاب دهنده های 
حوزه میراث فرهنگی و گردشگری 

حمایت کند.«
ســتاری تصریح کرد: »بدون شک 
جوانان تحصیل کرده در حوزه های 
باستان شناسی و بخش های مرتبط 
با گردشــگری می تواننــد با ایجاد 
اســتارت آپ هایی در این بخش ها، 
برای خود اشــتغال و درآمد ایجاد 

کنند.«
فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
رئیس جمهوری افزود: »این معاونت 
برای حمایت از اســتارت آپ های 
حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، 
بخشی از هزینه مرمت خانه تاریخی 

سرهنگ ایرج را پرداخت می کند.«
علیرضــا قلی نژاد معــاون فناوری 
و کاربردی ســازی پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری در 
جریان این بازدید گفت: »بخشــی 
از خانــه تاریخی ســرهنگ ایرج 
مرمت شــده اســت و برای مرمت 
کامل ایــن بنا نیازمنــد همکاری 
و همراهــی بخــش خصوصــی و 
 معاونت علمــی رئیس جمهوری 

هستیم.«
او افــزود: »اســتارت آپ هایی در 
حوزه های گردشــگری عشایری، 
گردشگری کودک، موزه مجازی، 
راهنمای صوتی اماکــن تاریخی، 
ضدآب سازی خاک، شیشه و سنگ 
بناهــای تاریخــی و... در این خانه 

تاریخی فعالیت دارند.«
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