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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

شهردار اصفهان در آیین آغاز به کار احداث ساختمان بیمارستان تخصصی پیوند اعضا تاکید کرد:

ظرفیت های قانونی شهرداری در اختیار گردشگری سالمت

 اقتصاد ایران
 از پا نمی افتد

رییس جمهــوری آمریکا بارها 
گفته است که فروش محصوالت 
نفتــی و فلزی ایــران را به صفر 
می رسانند ولی حاال با همه این 
حاشیه ها و بازی های رسانه ای باید 
بگوییم که نقشه هایی که آمریکا 
بر روی کاغذ ترسیم می کند در 

عمل نتیجه  عکسی داشته است.
گزارش انجمن جهانــی فوالد 
 )World Steel Association(
نشــان می دهد که تولید فوالد 
خام ایران در آوریل ۲۰۱۹ با رشد 
۲.۸ درصدی به ۲ میلیون و ۱۶۵ 
هزار تن رسید و باتوجه به اینکه 
چنین رقمی در مدت مشابه سال 
گذشــته ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار 
تن بود است. همچنین در همین 
زمینه رشد تولید فوالد خام ایران 
در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ 
با افزایــش ۶ درصــدی روبه رو 
شده است و طبق گزارش جدید 
انجمن جهانی فوالد تولید جهانی 
این فلز در مدت مورد بررسی با 

رشد ۴.۸ درصدی همراه شد.
اگر کمــی به عقب بــاز گردیم 
می بینیم که دونالد ترامپ رییس 

جمهور آمریکا گفته بود...

آشنایی با یک پدیده در حال گسترش 
در جوامع رو به پیشرفت؛   

اعتیاد به کار؛ اختالل 
پردردسر!

پدیده ای که مدت زمان زیادی هم نیست وارد 
حوزه مطالعات روان شناســِی روز دنیا شــده 
است، »اعتیـــاد به کار« نام دارد. اختاللی که 
افراد تحت تاثیــر آن، بنا به دالیلــی مثل ولِع 
به دست آوردن موقعیت های شغلی بهتر و باالتر و 
بهره مندی از مزایای بیشتر مثل تشویق، پاداش، 
پس انداز پول و موارد دیگر، ناخواسته به کار زیاد، 

وابسته و به عبارتی »معتاد به کار« می شوند.
یکــی از انگیزه هــای انســان در زندگــی، 
کســب موفقیت در حوزه های مختلف است 
و این هــدف، در حالت معمــول یک ویژگی 
مثبت تلقی می شــود که به خاطرش، دور و 

بری هایمان را ...

خبرآنالین
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

    این پروژه ملی می تواند اثرگذاری قابل توجهی در کشور و منطقه داشته و محلی برای جذب توریسم سالمت شود.

بازار طال و سکه 98/3/12 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,493,0004,493,000قدیم

سکه طرح 
4,602,0004,618,000جدید

2,590,0002,598,000نیم سکه

1,690,0001,698,000ربع سکه

1,010,0001,009000سکه گرمی

یک مثقال 
1,816,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18414,600417,900 عیار

یک گرم طالی 
19442,480439,535 عیار

یک گرم طالی 
24554,100557,200 عیار
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راهی برای مبارزه با قاچاق بنزین؛

کارت سوخت، فرشته نجات می شود؟
طی چند ماه اخیر اخبار مربوط به بنزین حواشی بسیاری را به دنبال داشت، اما 
درنهایت دولت برای احیای مجدد کارت سوخت تصمیم گرفت تا شاید از این طریق 

بتواند وضعیت مصرف و قاچاق بنزین را سرو سامان دهد.
کارشناسان می گویند ارقام سرسام آوری که درباره میزان مصرف سوخت، یارانه 

و قاچاق سوخت منتشر می شود، زنگ خطر را درباره وضعیت این فرآورده 
نفتی و بودجه ای که در این زمینه دود می شود، به صدا درآورد و دولت 

 را بر آن داشت تا راهکاری را برای سامان دهی وضع موجود به کار 
گیرد. ...

چاپ دوم

حسن حجتی - شهردار دولت آباد  شناسه: 489579

آگهی مزایده 
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه پالک زمین واقع در شهر دولت آباد از طریق برگزاری 

مزایده عمومی اقدام نماید. 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز چهارشنبه مورخ 98/3/29

گشایش پاکات: روز پنج شنبه مورخ 98/3/30
محل دریافت اسناد: دولت آباد ، بلوار طالقانی، پایگاه اینترنتی www.dolatabadcity.ir تلفن: 031-45822010

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت اول

چاپ دوم



اقتصاد ایران از پا 
نمی افتد

ادامه از صفحه یک:
...   کــه نه تنهــا فــروش نفت 
ایران را به صفر می رساند بلکه 
تولیدات و فــروش فوالد ایران 
را هم متوقــف خواهد کرد و با 
استفاده از ابزاری به نام تحریم 
ایران را در گسترش این صنعت 

متوقف خواهد کرد.
 آنچه مشخص است دیگر باید 
همه نقشــه های دونالد ترامپ 
را لــو رفته بدانیــم. مردی که 
هیچ چیز از سیاست نمی داند 
و تنها با تکیه بــر اینکه فردی 
اقتصادی و رســانه ای اســت 
بــا  را  می خواهــد جهــان 
 نظرات اشــتباه خودش تغییر 

دهد.
اعمــال فشــارهای اقتصادی، 
تحریم هــا و خصومت هــای 
قدیمی که در دوران ریاســت 
جمهــوری اوباما بــا همکاری 
اروپا رو به تمام شدن می رفت 
و در همین رابطه ما مشــاهده 
کردیم که سران ایران و آمریکا 
پشــت یک میــز نشســته اند 
و بر ســر اختالفات گفت وگو 
می کننــد بــا آمــدن رییس 
جمهور جمهوری خواه آمریکا 
همــه موازنه ها تغییــر کرد و 
حتی در ایــن زمینه می بینیم 
که اروپا هم از خروج یک جانبه 
 ترامــپ از برجــام حمایــت

 نکرد.
تحریم هــای دور جدید آمریکا 
شــاید فروش نفت ایــران را با 
کاهش محسوسی روبه رو کرده 
است ولی از ســوی دیگر باعث 
شــد تا حمایت ها از جمهوری 
اســالمی ایران هم بیشتر شود 
و در چنین وضعیتی می بینیم 
که کشورهایی مانند چین که 
از قدرت های اقتصادی جهان 
محســوب می شــود به سمت 
ایران آمده حتی از خرید نفت 
از جمهوری اســالمی حمایت 

کرده است.
اگــر ترامــپ پیــش از اینکه 
بخواهد فوالد ایــران را تحریم 
کند می دانست که مشتری های 
صنایع فلزات ایران در آسیای 
مرکــزی و خاورمیانــه در هر 
شــرایطی مشــتری ایــران 
خواهنــد مانــد، هیچــگاه به 
 ســمت تحریم فلــزات ایران

 نمی رفت.
نمی توان منکر آن شــد که در 
شرایط کنونی اقتصاد ایران از 
تحریم ها لطمــه جدی خورده 
اســت و تولیدات داخلی را به 
دلیل عــدم واردات مواد اولیه 
بــه چالش جــدی کشــانده 
اســت ولی فراموش نکنید که 
رییس جمهــوری آمریکا بارها 
گفته است که فروش محصوالت 
نفتی و فلزی ایــران را به صفر 
می رسانند ولی حاال با همه این 
حاشیه ها و بازی های رسانه ای 
باید بگوییم که نقشه هایی که 
آمریکا بر روی کاغذ ترســیم 
می کند در عمل نتیجه عکسی 

داشته است.
فراموش نکنید که ایران در همه 
این سال ها که در شرایط تحریم 
بوده توانســته زیرساخت های 
صنعت فوالد خود را گسترده تر 
کند و حاال در وضعیتی که همه 
منتظرند ایران از مواضع خود 
عقب گرد کند، ســازمان های 
جهانــی اعــالم می کنند که 
تولیدات صنعت فــوالد ایران 
نســبت بــه ســال گذشــته 
 افزایشــی ۶ برابــری داشــته

 است.

اقتصاد استان
02

دوشنبه 13 خرداد 1398  | شمـاره 241

ISFAHAN
N E W S

کمک 9 میلیارد ریالی به شهرداری اردستان برای احیای بافت فرسوده
شهردار اردستان گفت: مبلغ 9 میلیارد و 170 میلیون ریال برای احیای بافت فرسوده به شهرداری اردستان 

کمک شده است. 
محسن حیدری در نشست خبری، اظهار کرد: جمع کل تملک دارایی بیش از 15 میلیارد ریال بوده است. 
همچنین حدود 30۶ میلیون ریال از تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده که حدود 77 میلیون ریال آن تحقق 

پیدا کرده است که همگی صرف هزینه تابلوهای راهنمایی و رانندگی شده است.
وی با بیان اینکه در تملک دارایی 23.4 درصد برای محوطه سازی پارک پردیسان تحقق یافته است، افزود: از 

محل تملک یک میلیارد و 7۶2 میلیون ریال نیز برای آسفالت معابر هزینه شده است. همچنین در سال1397 بالغ 
بر 8۶.7 درصد بودجه محقق شده که 5۶درصد عمرانی و 44درصد جاری بوده است. در حال حاضر حدوداً 30 درصد بودجه 

سال 98 تحقق پیدا کرده است. شهردار اردستان با اشاره به تشکیل جلسه کمیسیون 77 برای اولین بار در تاریخ شهرداری اردستان، گفت: این 
کمیسیون قسمتی از قانون است که در همه شهرداری ها اجرا می شود، ولی در سال ها گذشته در شهرداری اردستان انجام نشده بود. حیدری 
با بیان اینکه معضل آسفالت در اردستان یکی از مطالبات مردمی است، تصریح کرد: با فعالیت هایی که شده در دوماه ابتدای امسال بیش از یک 

هزار متر مربع آسفالت در سطح شهر کار شده است.

تعیین هزینه های پروژه های شهری باید به صورت شبکه ای تحلیل شود
مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان گفت: اولویت بندی نیازها و تعیین هزینه های پروژه های شهری 

باید به صورت شبکه ای تحلیل شود تا اختصاص بودجه برای طرح ها به درستی صورت بگیرد.
سعید ابراهیمی اظهار کرد: نیمه دوم هر سال نیازسنجی کاملی از بخش های مختلف شهرداری اصفهان 

انجام می شود تا موضوعات اصلی و مورد نیاز سازمان ها در اختیار آنها قرار بگیرد.
وی با اشاره به دسته بندی نیازها در دو سطح راهبردی و عملیاتی، افزود: این نیازسنجی بر اساس فرم مهندسی 

خواسته ها انجام می شود، این فرم سطح مسئله و نیاز مطرح شده، ارتباط آن با اسناد باالدستی و اهداف مورد نظر 
را مشخص می کند. مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان ادامه داد: به طور مثال طرح های حوزه حمل و نقل 

عمومی، جامعه، خدمات شهری، فضای سبز و معاونت عمران هرکدام مبتنی بر یکسری مسائل و نیازها است و با انجام این 
نیازسنجی و تکمیل فرم مهندسی خواسته ها، تحلیل متناسب انجام شده تا طرح ها برای سال آینده اولویت بندی و بودجه مورد نیاز 

پیش بینی شود. ابراهیمی تصریح کرد: سال گذشته نیز تحلیل مسائل و نیاز سازمان ها انجام و بودجه مورد نیاز برای سال 98 پیش بینی و تحلیل 
شبکه مسائل اجتماعی کالن شهر اصفهان در حوزه فرهنگی به شکل سلسله مراتبی انجام شده است، این تحلیل ها نوع مسئله، معضل و آسیب 

حوزه اجتماعی شهر اصفهان را مشخص می کند.

خبرآنالین
یـــادداشت
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 این پروژه یکی از 
پروژه های نادر ایران 
است که در نوع خود 

بی نظیر و در دنیا جزء 
مراکز پیشرو خواهد بود.

شهردار اصفهان در آیین آغاز به کار احداث ساختمان بیمارستان تخصصی پیوند اعضا تاکید کرد:

ظرفیت های قانونی شهرداری در اختیار گردشگری سالمت

شهردار اصفهان گفت: شــهرداری آماده است تا جایی 
که در توان دارد از ظرفیت های قانونی خود برای توســعه 
گردشگری سالمت کمک کند. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت اهلل نوروزی در آیین 
امضای قرارداد و آغاز به کار احداث ساختمان پژوهشکده و 
بیمارستان تخصصی پیوند اعضای کوثر سپاهان، اظهار کرد: 
سیاست شهرداری این است که تا حد توان از ارائه چنین 
خدماتی حمایت کرده و گستره خدمات خود را در یک نقطه 
و یک محدوده متمرکز نکند. زمانی که کار فرهنگی انجام 
می دهیم، مناطق کمتر برخوردار با دیگر مناطق، تفاوتی 

برای شهرداری ندارد.

ایسنا
گـــزارش
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    این پروژه ملی می تواند اثرگذاری قابل توجهی در کشور و منطقه داشته و محلی برای جذب توریسم سالمت شود.

 اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون
  مالیات های مستقیم راهکاری موثر 

در جهت کاهش فرار مالیاتی
یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای 
پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین 
الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از 
پنهان کاری در معامالت اقتصادی می باشــد. بر این اساس 
یکی از عمده ترین برنامه های اقتصادی کشورهای صنعتی 
دنیا تالش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان 

با اقتصاد زیرزمینی است. 

به طور یقین شــفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر 
قاچاق کاال بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصادی در سطح بازارهای 
داخلی گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می گردد، از 
سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی 
و اقتصادی می باشــد. چراکه شــفافیت اقتصادی موجب می شود 
تا نظام مالیاتی بتواند براساس شــواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ 
مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی 

و اجتماعی شود.
اما حال سوال اصلی و مهم اینجاست که شفافیت اقتصادی چگونه 
حاصل می گردد؟ آیا همه بخش ها و بنگاه های اقتصادی حاضر به 

پذیرش رویکرد شفافیت در نظام اقتصادی می باشند؟
به طور یقین پاســخ ما به این پرســش آری نخواهد بــود. چراکه 
 در همــه کشــورهای دنیــا و در تمامــی نظــام هــای اقتصادی

 بخش هایی وجود دارنــد که منافع خــود را در اقتصــاد پنهان و 
زیرزمینی به دســت می آورند و شــفافیت اقتصاد چالشــی جدی 
در برابــر ســود آوری ایشــان خواهد بــود. پس عامل شــفافیت 
 اقتصادی رویکردی اســت که نیازمند تالش های طاقت فرســای

 بخش های تصمیم گیری اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست و 
نظام های اقتصادی جهت نیل به این هدف باید از ابزارهای کارگشا و 
موثری بهره برداری نمایند تا در کنار ایجاد شفافیت در عرصه مراودات 

اقتصادی به ایجاد رونق در نظام کسب و کار بپردازد.
در این راستا نظام مالیاتی ایران در طول سال های اخیر با اجرای ماده 
1۶9 مکرر قانون مالیات های مســتقیم، فعاالن اقتصادی و مودیان 
مالیاتی را موظف نموده تا اقدام به ارائه صورت معامالت فصلی خود 
نمانید. که براساس این قانون مودیان مالیاتی ملزم به ارائه گزارشی 
نسبت به فعالیت های اقتصادی خود در قالب صورت معامالت خواهند 
بود. اگرچه اقداماتی از این دست در کشورهای صنعتی و پیشرفته از 
سال های دور اجرایی شده است، اما باز هم این رویکرد سازمان امور 
مالیاتی کشور در خصوص ارائه صورت معامالت فصلی از سوی مودیان 
و یا اجرای قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده بیانگر عزم 
جدی دستگاه های تصمیم گیری کشور در عرصه اقتصادی جهت نیل 

به ایجاد نوعی شفافیت در نظام اقتصادی ایران می باشد. 
متاسفانه تجارب تلخ فســادهای اقتصادی بزرگ در سال های اخیر 
بیانگر این واقعیت مهم است که تا همه دســتگاه های حاکمیتی و 
اقتصادی دولت به طرف وضع و اجرای قوانینی در راستای شفافیت 
عملیات های پولی و بانکی بنگاه های اقتصادی حرکت نکنند، شاهد 
رخ دادن مواردی گزاف و پر هزینه ای چون اختالس ها و بدهی های 
بانکی خواهیم بود. لذا عزم جدی نظام مالیاتی را می توان در این راستا 

مسئله ای کامال مثبت در کارنامه این دستگاه دولتی در نظر داشت.
بدون شــک وجود چنین قوانین مهــم و موثری در نظــام مالیاتی 
ایــران گویای چشــم انــداز توســعه محــور بخش هــای کالن 
اقتصادی کشــور از جمله ســازمان امور مالیاتی کشــور می باشد 
که امید اســت با تــداوم ایــن رویکرد شــاهد تدویــن و اجرای 
 قوانیــن مالیاتــی بــا محوریــت پیشــرفت و توســعه اقتصادی 

باشیم.

گــزارش

وی بــا بیــان اینکه با 
توجه به ویژگــی ها و 
حساسیت های چنین 
پــروژه ای، شــرکت 
پردیــس ســاخت و 
شرکت ســامان گستر 
اصفهــان بــه دلیــل 
توانمندی و ســوابق موثــری که در 
اجرا پروژه های ســاختمانی مهم و 
بزرگ داشــته اند به عنــوان مجری 
احداث پژوهشــکده و بیمارســتان 
پیوند اعضــای کوثر انتخاب شــده 
اند، اظهار کرد: بــرای احداث پروژه 
ای مانند بیمارســتان و پژوهشکده 
 پیوند کوثر باید پارکینگ های الزم، 
دسترسی ها، مراکز اقامتی و خدماتی 

و ... آن از قبل پیش بینی شود.
شهردار اصفهان افزود: تا جایی که این 
پروژه مربوط به شهرداری است، تمام 
راهکارها و اقدامات الزم برای احداث 

کامل پروژه انجام می شود.
وی با اشــاره به نقش خیریه ها برای 
اجرای پروژه هــای مختلف، عنوان 
کرد: هر خیریه برای خودش هدفی 
را مشــخص می کنــد، با ایــن نگاه 
مخالفم که خیریه ای تشــکیل شده 
و پس از آن از شهرداری برای کمک 
به خیریه ها استفاده شــود. خیریه 
شــکل می گیرد که به نیازمندان بر 
اســاس توانمندی های خود کمک 
کند اگر قرار باشــد شهرداری به این 

خیریه ها کمــک مالــی کند خود 
شــهرداری به طور مستقیم به مردم 
کمک می کند. بنابراین شــهرداری 
 آماده است تا جایی که در توان دارد از 
ظرفیت های قانونی خود برای اجرای 

هر چه سریعتر این پروژه کمک کند.
نــوروزی تاکید کرد: بــرای احداث 
بیمارستان و پژوهشکده پیوند کوثر 
الزم اســت از هم اکنون برای مسائل 
توسعه و خرید زمین های این پروژه 

چاره ای اندیشیده شود.
وی با بیــان اینکه ســاخت چنین 
بیمارستانی می تواند به گردشگری 
ســالمت کمک کنــد، گفــت: این 
بیمارستان می تواند به عنوان محور 

گردشگری سالمت تبدیل شود. 
وی تصریح کرد: آرزو داریم این چنین 
خدماتی در شهر اصفهان نهادینه شده 
و شــهر اصفهان بتواند به عنوان یک 
مرکز خدمات رســانی، نه تنها برای 

کشور بلکه برای منطقه تبدیل شود.

 جذب توریســم ســالمت از 
اهداف پروژه احداث بیمارستان و 

پژوهشکده پیوند کوثر
سیدمحمددحسن امامی، عضو هیئت 
مدیره خیریه مژده کوثر سپاهان نیز 
در این جلســه اظهار کرد: این پروژه 

ملی می تواند اثرگذاری قابل توجهی 
در کشور و منطقه داشــته و محلی 

برای جذب توریسم سالمت شود.
وی تصریح کــرد: یکــی از بهترین 
خدماتی که شهرداری می تواند برای 
حفظ سالمتی شهروندان انجام دهد 
تا مردم شهر بتوانند از رفاه و سالمت 
بیشــتری برخوردار شوند حمایت از 

احداث این بیمارستان است.
عضو هیئت مدیره خیریه مژده کوثر 
ســپاهان تصریح کرد: این پروژه به 
وسیله کسانی که هدف انتفاعی دارند 
ایجاد نشده، وجدان های بیدار اعضای 
این مجموعه ایجاب کــرده تا کاری 
فراتر از این موارد برای کشــور خود 

انجام دهند.
وی با بیان اینکه این پــروژه یکی از 
پروژه های نادر ایران است که در نوع 
خود بی نظیر و در دنیــا جزء مراکز 
پیشــرو خواهد بود، گفت: محوریت 
پروژه بیمارســتان پیونــد اعضای 
کوثر ســپاهان، پیوند اعضــا، پیوند 
ســلول، پیوند بافت و مسائلی دیگر 
مانند مهندسی ژنتیک برای درمان 
بیماری ها اســت. در کنار این پروژه 
یک پژوهشــگاه احداث می شود که 
موتور محرک دانشــی بیمارستان را 

ایجاد می کند.

امامی گفت: این بیمارستان قرار است 
کاری را انجام دهد که بیمارستان های 
دانشگاهی نمی توانند انجام دهند. با 
توجه به تحریم های بین المللی کشور 
اگر قصد کاری را داریم که به تولید و 
علم منجر شــود این پروژه می تواند 

کمک بسیار خوبی باشد.
وی اضافه کــرد: امیدواریم با همت 
و هدایت مــردم اســتان، خیرین و 
مسئولین شهر و اســتان این پروژه 

هرچه سریعتر ساخته شود.
مرکز تخصصی و بیمارســتان پیوند 
اعضای کوثر ســپاهان در زمینی به 
وســعت 14 هزار و 500 مترمربع و 
با زیربنایی بالغ بر 59 هزار متر مربع 
به همت جمعــی از خیرین وظیفه 
شناس و دلســوز با همکاری گروهی 
از پزشــکان متخصــص و متعهد در 
پیشرفته ترین سطح علمی و منطبق 
با اســتانداردهای روز دنیا در زمینه 
پیوند اعضا و پیوند ســلولی در شهر 
اصفهــان در منطقه 10 شــهرداری 
اصفهان و در کنار شهرک سالمت در 

حال طراحی و احداث است.
همچنین اجرای ایــن پروژه بر عهده 
شرکت پردیس ســاخت سپاهان از 
شر کتهای تابعه شرکت سامان گستر 

اصفهان است.

اخبار اصفهان
گــزارش

رئیس کمیته امداد کاشان:
کمک ۲ میلیارد تومانی خیران کاشانی در راستای اجرای طرح اطعام ایتام

 رئیس کمیته امداد کاشان از کمک دو میلیارد تومانی خیران ویژه اطعام ایتام در کاشان خبر داد و گفت: خیران می توانند با پرداخت ماهانه 30 هزار تومان سرپرستی ایتام را بر عهده بگیرند. 
امیرحسین شیخ استرکی با بیان اینکه مردم خیر و نوع دوست کاشان تاکنون بیش از دو میلیارد ریال جهت اطعام و افطاری ایتام در ماه مبارک رمضان کمک کرده اند، اظهار داشت: این 
کمک های مردمی در قالب سبد کاال، غذای گرم و یا سفره های افطاری به ایتام و نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( کاشان اختصاص یافت و این روند تا پایان ماه مبارک 
رمضان ادامه دارد. وی ضمن اشاره به طرح محسنین افزود: با وجود کمک های فراوان مردم خیر و نوع دوست کاشان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد کاشان اما هنوز تعدادی از این 

عزیزان فاقد حامی هستند در حالی که شهروندان می توانند تنها با پرداخت 30 هزار تومان به صورت ماهانه می تواند سرپرستی یکی از مددجویان را بر عهده بگیرد. 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگرددو در صورتی که افراد نسبت به 
صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و پس از 
اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضائی تسلیم نمایند:
1- کالسه 97/28 برابر راي شماره 1398۶0302020000029 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي مریم زاهدی شناسنامه شماره ۶۶ میمه فرزند منصور درپنج سهم 
مشاع از هفت سهم ششــدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 1014.۶1 
مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 378 فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه 
جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث 

سیف اله  زاهدی محرز گردیده است .
2- کالسه 97/29 برابر راي شماره 1398۶0302020000030 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي مریم زاهدی شناسنامه شماره ۶۶ میمه فرزند منصور در ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 55۶.50  مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از 
پالک 5035 فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت 
متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث سیف اله  زاهدی محرز گردیده است .

3- کالسه 97/30 برابر راي شماره1398۶0302020000027 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي مریم زاهدی شناسنامه شــماره ۶۶ میمه فرزند منصور ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 480مترمربع واقع شده بر روی پالک 720۶از 
1 اصلي  واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان 

خریدار عادی از وراث سیف اله  زاهدی محرز گردیده است .
4- کالسه 97/2۶ برابر راي شماره 1398۶0302020000028 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي رضا زاهدی شناسنامه شماره 45 میمه فرزند منصور درپنج سهم مشاع 
از هفت سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 1399.84  مترمربع 
واقع شده بر روی قسمتی از پالک ۶05 فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه جزء 
بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث سیف اله  

زاهدی محرز گردیده است .
5- کالســه 97/25 برابر راي شــماره 1398۶030202000002۶ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي رضا زاهدی شناسنامه شــماره 45 میمه فرزند منصور 
درششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 1075.93  مترمربع واقع شده بر 
روی قسمتی از پالک 3۶74 فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه جزء بخش ثبتی 
میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث سیف اله  زاهدی 

محرز گردیده است .
۶- کالسه 97/31 برابر راي شماره 1397۶030202000039۶ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي عزت اعراب شناسنامه شماره 3 میمه فرزند علی بابا در ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶90/74 واقع شده بر پالک2111 فرعي از 
35 اصلي  واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان 

خریدار عادی از وراث میرزا عبداله اقدامی محرز گردیده است .
7- کالسه 97/22 برابر راي شماره 1397۶0302020000372 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي رضا  توکلی شناسنامه شماره 39۶ میمه فرزند حسین در نیم   دانگ 
مشاع از ششدانگ یک درب باغ محصور به مساحت 1721.55 مترمربع واقع 
شده بر روی قسمتی از پالک 81 فرعي از 89 اصلي  واقع در الیبید  جزء بخش 
ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث زینت توکلی 

محرز گردیده است .
8- کالسه 97/23 برابر راي شماره 1397۶0302020000371 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي پری  توکلی شناسنامه شماره 38۶ میمه فرزند محمدعلی در یک و نیم  
دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ محصور به مساحت 1721.55 مترمربع 
واقع شده بر روی قسمتی از پالک 81 فرعي از 89 اصلي  واقع در الیبید  جزء 
بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث زینت 

توکلی محرز گردیده است .
9- کالسه 9۶/73 برابر راي شماره 1398۶0302020000013 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي فرید جمالی شناسنامه شماره 155 میمه فرزندعباسعلی در ششدانگ 
یک باب اتاق به مساحت 21.77 مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 
11718 فرعي از 1 اصلی  واقــع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت 

متقاضی به عنوان خریداری عادی از مرتضی هاشمی محرز گردیده است .
10- کالسه 97/8 برابر راي شماره 1397۶030202000024۶ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي فیض اله هادی شناســنامه شــماره 23 میمه فرزند علی اکبر در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 52.78 مترمربع واقع شده بر روی قسمتی 
از پالک 17 فرعي از 90  اصلي  واقع در الیبید جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت 

متقاضی به عنوان خریدار رسمی و مشاعی محرز گردیده است .
11- کالسه 9۶/55 برابر راي شــماره 1397۶0302020000138 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي حســن احقاقی شناسنامه شــماره 311۶ میمه فرزند 
حسین درششدانگ یکباب خانه مفروزی به مساحت 193.29 مترمربع واقع 
شده بر روی قسمتی از پالک 2۶73و2۶7۶ فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان 
جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی وراث سید 

اقا فاضل و عباسعلی احقاقی محرز گردیده است .
12- ¬¬¬کالسه 97/12 برابر راي شــماره 1397۶0302020000370 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي علیرضا فرد پور شناسنامه شــماره 1319 میمه فرزند 
حسین  در ششــدانگ یکباب خانه مفروزی به مساحت 588 مترمربع واقع 
شده بر روی قسمتی از پالک 2252 فرعي از 2۶ اصلي  واقع درروستای ونداده 
جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار رسمی و مشاعی 
محرزگردیده است. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹8/03/۱3

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/03/28
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه –مهدی ذکاوتمند

شناسه: 48۹2۶۹

آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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New tourism 
destinations 
should be made 
known: official

Iran’s deputy chief of tourism 
has suggested that lesser-
known travel destinations 
should be properly 
introduced to people in order 
to have a balanced domestic 
tourism.
“We can advise people 
about the right manners 
of traveling. The public 
are accustomed to [go on] 
spontaneous solo trips 
that bear high costs, while 
they can be ushered to 
quality travels, [which can 
be] arranged by the private 
sector,” CHTN quoted Vali 
Teymouri as saying on 
Saturday.
Talking about current state 
of domestic tourism in the 
country, the official said, 
“Though, the economic 
situation of people has 
been changed, traveling is 
still on the agenda for them 
[referring to the months of 
economic recession and 
sharp rises in the value of 
foreign currencies, which 
were triggered by the U.S.-
imposed sanctions],” he 
explained.
For instance, people 
continued to have 
[traditional] travels this 
Noruz [holidays] despite 
the economic pressure, 
countrywide flooding 
and rising floodwaters, he 
said, adding “It shows that 
traveling is still a priority for 
our people and is part of the 
household expenses.”
“For the time being, it is 
important that we can 
provide further and 
cheaper travel [packages] 
for the people. The Cultural 
Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization acts 
just as a planner and it cannot 
do anything about allocating 
funds for people’s travels.”
Traditionally, millions 
of Iranians hit the roads 
heading for the provinces 
of Mazandaran and Gilan, 
Khorasan Razavi, Isfahan, 
Fars, Bushehr, Hormozgan, 
and Khuzestan in 
summertime and during 
Noruz holidays, which results 
in heavy traffics and extra rise 
of costs. 
Some 18 million people made 
domestic travels during the 
two-week New Year (Noruz) 
holidays, starting March 21, 
which shows a six percent 
year-on-year increase, based 
on data compiled by the 
CHHTO.
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Tehran street 
designated as 
accessible tourism 
destination for all 

Attraction

Si-e Tir, a historical stone-paved one-
way street in downtown Tehran, has 
been designated as an accessible tourism 
destination for all people, deputy tourism 
chief has said.
Introduced by the United Nations World 
Tourism Organization (UNWTO), the 
creation of the international “Accessible 
Tourism Destination” aims to make sure 
that a destination can be enjoyed by any 
tourist, regardless of their physical, sensory 
or cognitive abilities.
Development and implementation of the 
Accessible Tourism Destination(s), that 
shifts the focus on the availability of tourism 
services for people with disabilities and 
veterans, is jointly on the agenda of the 
UNWTO and the Cultural Heritage, Tourism, 
Handicrafts and Tourism Organization, CHTN 
quoted Vali Teymouri as saying on Saturday.
“Currently, entry to the operational phase of 
the project ‘Accessible Tourism Destination’ 
is being explored,” he said.
“With the help of international support and 
cross-cutting interactions, including the 
abilities of decision-making bodies in this 
arena, we can use all of tourism facilities and 
services to be offered to all tourists, especially 
the handicapped and war veterans.”
The official stated Si-e Tir St. is suitable for 
being an “Accessible Tourism Destination”, 
saying “Hotels, travel agencies, museums 
and, in general, all tourist centers of this street 
can be equipped for the use of handicapped 
and veterans according to the UNWTO 
specifications.

The UNWTO Recommendations on Accessible 
Tourism for All are meant to be used as a 
general, basic mainstreaming framework 
for ensuring that people with disabilities 
have access to the physical environment, 
the transportation system, information and 
communications channels, as well as to a wide 
range of public facilities and services.
Si-e Tir corresponds with July 21 and is 
named after the date of the massive pro-
Mossadegh uprising against the Shah in 
1952 in which dozens of people were killed. 
This cobblestone street intersects Imam 
Khomeini Street between Imam Khomeini 
Square (better known as Toop Khuneh to the 
locals) and Hasan Abad Square. It continues 
north to Nofel Loshato Street near the 
Embassy of France, although once you pass 
the intersection of Jomhuri Avenue, the name 
mysteriously changes to Mirza Kuchak Khan 
(named after an early 20th century Gilani 
revolutionary).
One of the most striking and curious features 
of Si-e Tir is the fact that a synagogue, two 
churches, a mosque, and a Zoroastrian fire 
temple harmoniously coexist along this street. 
Moreover, there’s a lot of culture to explore 
on and nearby this street; most notably, the 
National Museum of Iran, which explores 
30,000 years of habitation in the region 
through primitive art, tools from the Stone 
Age, pottery, coins, remnants of Persepolis, 
and other excavated treasures.

Kashkan,city of flower and Rose 
water

Where to stay in Kashan?
Traditional hotels are the best choices 
for staying at a historical city like 
Kashan. Because you cannot experience 
such places anywhere else. Kashan 
has many good traditional hotels like: 
Ehsan traditional hotel, Manouchehri 
house, Ameri house, Mahinestan-e 
Raheb, Negin residential complex and 
Noghli house. Kashan also has modern 
hotels with complete facilities like: 
Amir Kabir, Negarestan and Rose. There 
are other places for staying in Kashan 
such as: Saraye Saleh Ecolodge, Adel 
historical house, Safa historical guest 
house, Darbebagh hotel, Sadeqi house, 
Morshedi house, Kowsar, Sayyah, 

Baharestan, Khanedoost, Irani, Maryam, 
Khorshid Ardahal, and Shirin hotels.
What to eat? Where to eat?
Kashan has many traditional delicious 
foods like: Abgoosht-e Kashani ( meat 
and bean), Shefteh, Beetroot kofta, 
Yatimche, chickpea Khoresh, Chelo Dizi, 
Tass Kebab, meat and Cabbage. Actually 
there aren’t many restaurants in Kashan, 
but we introduce the best of them to 
you: Rose house restaurant which is 
the most famous restaurant of the city, 
Bagh-e Mozafar, Manouchehri, Shandiz, 
Nayeb, Mozafari, Javan, Khatoon, Anar 
and Abbasi restaurants. If you interested 
in eating fast food, you can go Pedare 
khoob, Pizza Pizza, Dustan and Silk 
Nights restaurants.
Beverages ( Soft Drinks)
Different kinds of herbal distillates 
such as Mint, Rose water, Pussy willow 
and Cinnamon are beverages of Kashan 
that have therapeutic properties and 
different usages. There are some nice 
cafes in Kashan that you can go and 
drink different kinds of beverages, 
for example: Shahneshin, Amir Kabir, 
Nimkat, Kalaf, Tehran, Panjdari, Inn, and 
Shazde cafes.
What do we buy from Kashan?
In Kashan you can buy different kinds of 
handicrafts such as:Pottery, carpet, Felt, 
Tile, Girih Tiles, Brocade, Velvet, Rug, 
Copper, Perforations and curved woods. 
Kashan also has delicious souvenirs like: 
cookie, cotton candy, Tahini Halva, Grape 
Syrup, Pussy willos Noghl, Haji Badami, 

Joze Ghand, and herbal distillates. You 
can buy all those souvenirs from local 
Bazaar of Kashan. If you like modern 
shopping centers we recommend you 
to go Safaviyeh mall, Golestan shopping 
center, Sabz complex, Sepid mall and 
Shafagh shopping center.
Healthcare
Hospitals of Kashan: Shahid Beheshti 
hospital, Milad hospital, and Tamine 
Ejtemae hospital
Pharmacies of Kashan: Imam Reza 
night drugstore, Bozorgmehr and Razi 
pharmacies.
Where to go and visit in Kashan?
The most important tourist attraction 
of Kashan that you shouldn’t lose is Tepe 
Sialk ( Sialk hill) which was one of the 
first centers of the formation of human 
civilization. Human beings lived there 
about 6000 or 7000 years ago. The city 
also has other attractions for example: 
Fin garden that has a bath ( Fin Bath) 
where Amir Kabir the Qajarid chancellor 
of Nasseredin Shah was murdered, 
Tabatabaei house which is known as the 
greatest house of Iran, Jame mosque of 
Kashan that was built before Islam. Agha 
Bozorg mosque which is one the most 
magnificent Islamic monuments, Sultan 
Amir Ahmad bathhouse that is one the 
most beautiful baths of Iran, Kashan 
traditional Bazaar, Borujerdis, Abbasi, 
Ameri, Al-e Yasin, Raheb, Manouchehri 
houses that are the greatest instances of 
Iranian merchants ‘ houses in the 19th 
century.

Kashan is a city of Isfahan province 
and it is one of the historical cities of 
Iran. The city is located in 220km from 
Tehran, between Karkas mountains 
and the central Iranian Plateau. Kashan 
has a warm and dry climate. Tepe Sialk 
(Sialk hill),which is the oldest place of 
residence in Iran, is located in Kashan. 
Archeologists think that Kashan is 
more than 15000 years old and it is 
related to Paleolithic era. Kashan has a 
lot of attractions for tourists. Walking 
in old alleys of the city is like really 
history.

Shah-Abdol-Azim 
Shrine
This shrine belongs to one of the descendants 
of Imam Hassan. It is located in Ray city, south 
of Tehran. This shrine dates back to the third 
century and is one of the famous pilgrimage 
places for Iranians.
Shah-Abdol-Azim Shrine was first built in the 
9th century AD. The main gate was built by the 
order of one of the kings of Buyid Dynasty.
The base of the shrine is quadrilateral and 
each side is about 8 meters.  Just like every 

Seljuq building, this one also has four arches 
on the four walls of the room. On the upper 
floor there is an octagonal room and on that 
is a sixteen-sided room. The main dome is 
situated above this room.
Every room is designed with beautiful mirror 
works. The main renovation was done during 
the reign of Tahmasp I. Inside the shrine and 
the porch date back to Safavid Era. Another 
renovation of the building was done during 
the Qajar Era. The gold cover of the dome was 
done by the order of Naser al-Din Shah Qajar 
in 1835 AD. Many famous people of Iran, like 
Naser al-Din Shah, were buried in this building 

or in Tooti Garden.
There was a cemetery added to this Shrine 
for Reza Shah Pahlavi and throughout time 
many of the relatives of Reza Shah were buried 
there. After the revolution this cemetery was 
destroyed by the people of Iran.
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The retail price of onions during 
the second Iranian month 
(ended May 21) increased by 
306% compared with the same 
period of last year.A kilogram of 
onions was sold at 73,802 rials 
(52 cents) to register the highest 
year-on-year price rise for a 
food item, the Statistical Center 
of Iran reported. The second 
and third biggest year-on-year 
price hikes among food items 
were recorded for tomato paste 
with 246.6% and potatoes with 
241.3%. The biggest month-on-
month price rise was recorded 

for sugar-cubes with 25.6%.
The second and third biggest 
month-on-month price rises 
during the period under review 
were registered for sugar 
with 25% and Grade A Iranian 
rice with 18.5%, according to 
Financial Tribune.
A kilogram of tomato paste was 
sold at 205,661 rials ($1.47), 
potatoes 58,569 rials (42 cents), 
sugar-cubes 88,860 rials (63 
cents), sugar 77,489 rials (55 
cents) and Grade A Iranian rice 
206,097 rials ($1.47) during 
the month. 

Iran Gov't 
Lifts Egg, 
Chicken 
Export Ban
A ban on exports of 
day-old chickens, 
chicken meat 
and broiler eggs 
have been lifted 
by the Ministry of 
Industries, Mining 
and Trade in a 
letter sent to the 
Islamic Republic 
of Iran Customs 
Administration.
Minister of 
Industries, Mining 
and Trade Reza 
Rahmani said by 
lifting the ban, the 
ministry aims to 
"prevent the loss-
making of domestic 
producers", Mehr 
News Agency 
reported. 
These exports were 
banned to secure 
domestic supplies, 
prevent shortage 
and control rising 
prices in the 
domestic market.
Iran produces over 
2.1 million chickens 
in 20,000 farms 
annually, Financial 
Tribune reported.
Before the ban was 
put in place, close 
to 100,000 tons 
of chicken were 
exported from Iran 
annually.
According to the 
National Chicken 
Farm Owners 
Union, Iranians 
consume around 25 
kilograms of chicken 
annually and rank 
seventh and first 
in the product’s 
consumption in 
the world and 
the Middle East 
respectively.Latest 
available data on egg 
production show a 
total of 940,000 
tons were produced 
in the fiscal 
March 2016-17.
According to deputy 
agriculture minister 
Hassan Rokni, 
Iran’s per capita 
egg consumption 
is estimated at 11.5 
kilogram, which 
is two kilograms 
higher than the 
global average.
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SCI Scans Latest on Iran's Food, 
Beverages Inflation

 Data published by CBI’s 
website on Saturday 
indicate that a total of 
12,128 homes were sold 
in the capital during 
the second month of 
the current fiscal year, 

signaling a year-on-year decrease 
of 36.5% compared with the 
19,107 deals signed in the 
corresponding month of last year. 
The number of property deals 
jumped by 254.3% compared with 
the preceding month.
The average price of each square 
meter of a residential unit in 
Tehran stood at about 126.72 
million rials ($908) during the 
second month of the year, showing 
a year-on-year surge of 112% 
as average prices reached 59.78 
million rials ($428) in last year’s 
same month, Financial Tribune 
reported.
Home prices in the capital grew 
by 12.5% compared with 112.69 
million rials ($807.8) in the first 
month of the current year.
Details of Property Deals
The CBI data indicate that during 
the month under review, newly-
built residential units up to five 
years old grabbed the highest 
share of the total number of deals 
with 4,975 or 41%, down by 2.9% 
compared with the same month of 
last year. 
The lost share was added to homes 
that were six to 10 years old and 
those ranging from 16 to 20, which 
registered a respective share of 
18.1% and 17.2% from the total 
number of deals. 
The share of deals involving homes 
above 20 years decreased from 
10.3% of the total deals last year to 
11.1% this year, which constituted 
the smallest share of total deals in 
the month. Homes between 11 and 
15 years posted a share of 12.6% of 
total deals.
The distribution of dealt 
properties shows that among 
Tehran's 22 districts, District 5 
grabbed the highest share of total 

deals at 16.6%. It was followed by 
districts 2 and 4 with a respective 
share of 9.6% and 9.2%. 
All-in-all, 10 districts (one, two, 
three, four, five, seven, eight, 10, 14 
and 15) grabbed the lion's share 
of the deals at 72.8% with the 
remaining 12 districts holding a 
27.2% share.
District 9 showed the highest 
average annual price growth at 
a whopping 134% during the 
second month of the current year. 
District 19 saw the lowest year-on-
year average price hike at 84.5%. 
Among Tehran's 22 districts, 
District 1 registered the highest 
average home prices at 260.2 
million rials ($1,865) per square 
meter. District 18 offered the 
capital city's cheapest homes 
with average per-square meter 
prices standing at 59.1 million 
rials ($423.6). The above numbers 
show a respective increase of 
107.4% and 117.9% YOY.
Residential units with an average 
price range of 75 million rials 
($537) to 90 million rials ($645) 
per square meter were the most 
popular in Tehran, as they grabbed 
a 10.6% share of all deals in the 
period. 
They were followed by units priced 
at 60 million rials ($430) to 75 
million rials per square meter 
and 90 million rials to 105 million 
rials ($752) per square meter 
with a share of 10.1% and 9.7%, 
respectively. 
From the total number of deals, 
54.1% belonged to homes cheaper 
than the average per-square meter 
price of the city (126.7 million rials 
or $908). 
Residential units with a floor area 

of 60-70 square meters registered 
the highest number of deals with a 
14.7% share of total deals. 
Units with an area of 50-60 
square meters and 70-80 square 
meters ranked second and third 
with a share of 14.1% and 11.9% 
respectively. All-in-all, units with 
an area below 80 square meters 
had a 53.3% share of total deals.
CBI data further show that 
Tehran’s homes valued at between 
3 billion rials ($21,505) and 4.5 
billion rials ($32,258) were the 
most popular with a 14.2% share 
of total deals. 
Homes with a price tag of between 
4.5 billion rials and 6 billion rials 
($43,010) and between 6 billion 
rials and 7.5 billion rials ($53,763) 
came next with a respective share 
of 11.1% and 9.7% of total deals. 
Collectively, homes valued under 9 
billion rials ($64,516) had a 50.4% 
share of total home deals in Tehran 
during the second month of the 
current Iranian year.
2-Month Perspective
During the first two months of the 
current Iranian year (March 21-
May 21), the number of home deals 
signed in Tehran totaled 15,551, 
which was 35.6% lower compared 
with the two months of last year.
In the same period, the average 
price of each square meter of a 
home in the capital stood at 
about 119.7 million rials ($858), 
signaling a year-on-year surge of 
108.1% compared with the two 
months of last year. 
Tenancy in Urban Areas
The central regulator also 
reported changes in tenancy 
prices in the capital and across the 
country.

No Need for Rationing 
Essential Goods
The Industries Ministry has no plan for now to 
distribute essential goods via electronic coupons, the 
deputy minister for domestic trade said.
“As there is no shortage of [essential] goods in 
the market and Iran is self-reliant with regard to 
some basic items, rationing is not advisable,” Abbas 
Ghobadi told reporters Saturday, Tasnim News 
Agency reported. 
However, he said the ministry has not entirely 
scrapped the plan and is ready to reintroduce 
coupons within a short period if and when the need 
arises, according to Financial Tribune.
“Should we reach a point when quotas for some 
goods are necessary, we can restart the coupon 
system in one month.”
Basic food items like rice, sugar, meat, chicken, 
some dairy products plus fuel were rationed during 
the 1980-88 Iraqi-imposed war. The government 
would distribute special coupons to households at 
regular intervals and assign quotas depending on 
the number of members in each family. The system 
ended after the war was over.
In recent months there has been widespread 
criticism of the government’s controversial policy 
of subsidizing billions in foreign currency paid to 
merchants for importing food and other basic goods.  
The rising volume of imported essential goods using 
cheap currency, chaos in the distribution of basic 
goods among the people and the potential for rent-
seeking and corruption has often been mentioned 
by economists and observers as some of the harmful 
results of the government’s policy to subsidize 
currency.  
Recently the Majlis Economic Commission said of 
the $14 billion subsidized forex given for importing 
essential goods last fiscal, the fate of $3.5 billion 
remains unclear. Lawmakers said they are unaware 
of the huge amount and whether the money was used 
to import food or not. 
The flawed policy has often been blamed for wasting 
the scarce foreign currency revenue to the benefit 
of avaricious traders, middlemen and rent-seekers, 
particularly at a time when oil export revenues have 
declined due to the new US economic sanctions. 
Budget Amendment
Mounting criticism from many quarters led to a 
budgetary amendment in parliament in February 
making it mandatory for the government to revise its 
subsidized forex policy outlined in the current fiscal 
budget. Earlier last month, governor of the Central 
Bank of Iran Abdolnasser Hemmati said $3 billion 
in subsidized forex was allocated for importing 
essential goods and pharmaceuticals in two months 
to May 21. 
During Majlis debates over current budget (March 
2019-20), lawmakers approved $14 billion 
from oil export earnings for importing essential 
goods, pharmaceuticals and raw material for 
manufacturers. 

Home prices in Tehran increased while the number 
of property deals declined in the second month of 
the current Iranian year, which ended on May 21, 
according to the Central Bank of Iran.

Tehran Home Sales Down %36, 
Prices Soar 112 Percent YOY

news

The average 
price of each 
square meter 
of a residential 
unit in Tehran 
stood at about 
126.72 million 
rials (908$) 
during the second 
month of the year, 
showing a year-
on-year surge of 
%112 as average 
prices reached 
59.78 million 
rials (428$) in 
last year’s same 
month, Financial 
Tribune reported.
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Iraq Paying Gas, Electricity 
Import Bills to Iran
Despite major obstacles the United States has created for Iran's 
energy customers, Iraq continues to purchase gas and electricity 
from Iran and pay for it.
US sanctions on Iran’s banking sector have interrupted overseas 
payments but Energy Minister Reza Ardakanian has said that the 
problem is solved and the Iraqis are paying their bills, ISNA reported.
Last November the United States imposed its toughest sanctions 
on Iran, prohibiting and penalizing business with Iranian energy, 
shipping, and financial services sectors, as well as other activities. 
The move followed President Donald Trump’s unilateral withdrawal 

last May from Iran’s landmark nuclear deal with the six world 
powers.
The Trump administration granted limited waivers to eight 
countries including Iraq to continue imports from Iran. The waivers 
ended on May 1 and the US threatened those countries that if they 
continued interaction with Iran they too would be punished, 
Financial Tribune reported.
However, Iraq, which has long been one of the main customers 
of Iranian gas and electricity, announced that it could not cut gas 
imports from Iran as it is in dire need of keeping its power plants 
running.Last week the US granted Iraq another 90-day sanctions 
waiver so it can continue to purchase gas. 
As per agreements between the two sides, Iraq was to pay its bills 

in USD or euro; however, due to the new US 
restrictions it offered to pay in dinar.
After lengthy negotiations, Iraqi 
companies opened two bank accounts 
with the Central Bank of Iran so that 
in case they could not pay in the EU 
currency, they can use the Iraqi dinar.
In March, Iraq transferred an equivalent 
of $200 million into the CBI accounts.Iraq’s 
total debt to Iran regarding gas and electricity 
purchase had reached $4 billion, over half of which has so far been 
cleared. The Arab country still owes $1.8 billion to Iran for energy 
 imports.



First firing in Persian Gulf to 
hike up oil price to $100: Maj. 
Gen. Safavi
 Top Military Aide to the Iranian Leader, Major 
General Yahya Rahim Safavi, said the first sign of 
military aggression in the Persian Gulf will hike up 
oil prices to over $100, which will be unbearable 
for US and allies.
“The first firing [of rockets] in the Persian Gulf 
will hike up the oil price to more than $100. The 
100-dollar oil will be unbearable for Europe, the 
US, and its partners such as Japan and South Korea,” 
Top Military Aide to the Iranian Leader, Major 
General Yahya Rahim Safavi, said in an interview 
with Fars published on Sunday.
The US is just blustering around politically and 
military-wise, he said, noting that American troops 
have started retreating from the region since two 
weeks ago.
Safavi also maintained that all foreign vessels in 
the Persian Gulf are in the firing range of Iranian 
missiles.
“Americans know all too well that their military 
force is within the range of Iranian missiles. In the 
Persian Gulf, the whole American and foreign fleets 
are within the range of IRGC’s coast-to-sea missiles, 
which can reach to over 300km,” he said.
Safavi then voiced Iran’s readiness to sign a non-
aggression pact with neighboring countries.
“We pursue a non-aggression strategy with 
our neighbors. Recently, Foreign Minister Zarif 
proposed to sign a non-aggression agreement with 
neighboring countries. My suggestion is to sign the 
pact with some countries and form a coalition with 
some others,” he added.
Safavi then voiced hope that regional countries 
would stop thinking of Iran as the enemy and 
instead focus their attentions on their real enemies, 
namely the US and the Israeli regime.

Iran, Turkey to create new 
financial mechanism
Iran and Turkey are reportedly planning to establish 
a joint bank to promote trade in the face of the US 
sanctions campaign against the Islamic Republic.
Iranian Ambassador to Turkey, Mohammad 
Farazmand was quoted as saying by a Turkish TV 
network that the two sides are working on the 
project.
“Iran and Turkey are involved in mutual cooperation 
to create a new financial mechanism to pave the 
way for strengthening of trade ties amid the US 
sanctions,” the Iranian diplomat said.
Farazmand said Turkey is a major purchaser of 
Iranian gas and the exports need to increase.
“So, we need a new mechanism. Parts of it are 
already in place,” he said. “We should also establish 
a new exchange mechanism to further use our 
own national currencies instead of the US dollar in 
international trade.”
Farazmand stressed that Iran and Turkey are 
pressing ahead with their trade cooperation 
within the international law as all countries had a 
fundamental right to develop mutual ties.

Failure of Saudi project

Synchronization of 
meetings with events and 
developments
Holding of these meetings in 
Mecca which couldn't result 
in any consensus at all took 
place at the same time that 

we are faced with the momentous 
developments in the region.
One of the most important current 
developments is the political tension 
between Iran and the US which has 
worried major countries in the 
region. These countries fear that the 
Americans may start a war against 
Iran which its dimensions and size 
are unpredictable.
These meetings were held on the 
eve of International Quds Day. Some 
experts believe that the aim of these 
meetings were to overshadow the 
massive marches of millions around 
the world.
Also, holding these meetings is not 
unrelated to Trump's 'Deal of the 
Century’ to complete destruction 
process of Palestine. Arab states of 
the region, especially the Saudis, 
Bahrainis and Emiratis have 
accepted to play a role in this plan 
which has been written by the 
Zionists and Senior Advisor to the US 
President Jared Kushner.
These meetings will be linked to 
the one which is going to be held 
Bahrain; a meeting that will focus on 
the financial dimension of the 'Deal 
of the Century’. It has been banned 
by the Palestinian and some of the 
countries in advance.
Results of these meetings
The Arab League summit was 
one of the three summits held in 
Mecca on Thursday. Although 
many attempts have been made 

to hide existing differences and 
gaps among participants, the Iraqi 
delegation, headed by Barham Salih, 
to the surprise of the Saudis strongly 
opposed the final statement.
Many political parties, prominent 
political figures and groups from 
West Asia to the Middle East reacted 
to the statements of the PGCC, the 
Organization of Islamic Cooperation 
and the Arab League.  
The Secretary General of the 
Lebanese Hezbollah said that Saudi 
Arabia depends on the West, and the 
US and the intelligence services of 
these countries for its survival. He 
also added that some Arab regimes 
have been plotting against Iran since 
the victory of the Islamic Revolution 
of Iran.
Yemen Ansarullah Spokesman 
Muhammad Abdusalam also said 
that the unilateral statement issued 
under the influence of Saudi Arabia 
did not include the Palestine which 
is the most important issue of the 
Islamic world.
These meetings and statements 
also did not have good reflection in 
Palestine.
Another major issues during the 
meetings were the gaps and 
differences among  member states, 
especially differences between 
Saudi Arabia and Qatar. In a video 
has been shared by Arab users on 
large scale, the Qatari prime minister 
disregarded the king of Saudi Arabia 
at a recent summit.
Emir of Qatar Tamim bin Hamad Al 

Thani refused to attend the meetings 
and sent Prime Minister of Qatar 
Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al 
Thani. Relations between Riyadh 
and Doha have shrunk since 5th June 
2017 following the siege of Qatar by 
Saudis and other members of the 
Persian Gulf Cooperation Council.
The king of Morocco also did not 
attend the meetings and sent his 
prime minister to Mecca. He hasn't 
had  a good relationship with Riyadh 
since the painful murder of Jamal 
Khashoggi.
The Saudis ended the three meetings 
held in Mecca by issuing statements 
against Iran. As usual it seems that 
the statements  have never been 
considered serious.
While the Muslim nations of the 
region were getting ready for the 
Quds International Day, Saudi 
king began the first meeting with 
attacks on Iran claiming Iran behind 
suspicious attacks on oil tankers.
If the issue of the Zionist regime was 
raised in the meetings it would be 
natural because the Zionist regime 
benefiting of existing US created 
regional tensions against Iran is 
moving ahead with its anti-Islamic 
goals.
The reason behind the Saudi 
leaders' move was Trump’s 'Deal 
of the Century’, to marginalize the 
Quds Day and create an anti-Iranian 
alliance which seems none of these 
goals has not been materialized so 
far.

Flustered in the midst of high-speed events, Saudi 
Arabia hosted three regional meetings on Thursday 
and Friday, including Organization of Islamic 
Cooperation, Persian Gulf Cooperation Council 
and the Arab League, but the question is that how 
successful the meetings have been?
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Chief of Staff of the 
Iranian Armed 
Forces Major 
General Mohammad 
Hossein Bagheri 
highlighted that no 
issue in the West 
Asian region can be 
solved without the 
participation of the 
Islamic Republic of 
Iran.
In a Sunday message 
on the occasion 
of the demise of 
the late founder of 
Islamic Revolution 
A y a t o l l a h 
Khomeini, he noted 
achievements of the 
Islamic Revolution 
during the past 40 
years.
The Islamic 
movement has 
affected all the world 
and on top of that, it 
has succeeded in 
intimidating the 
American hegemony 
and Zionism, added 
the commander.
“At the advent of 
the fifth decade 
of Revolution … it 
should be noted 
that the expansion 
of the strategic 
depth of Iran has 
brought about new 
and undisputed 
conditions that 
today, no issue in 
West Asia can be 
solved without 
Iran's participation.”
To confront the 
strong Iran, the 
enemy now needs 
to form a grand 
coalition of dozens 
of countries, 
he highlighted, 
adding, “and even 
if realized, it won’t 
bear any result 
other than failure 
and humiliation for 
enemies.”
Elsewhere in the 
message, Bagheri 
said that “the 
Iranian nation will 
not retreat in the 
slightest from the 
its position on the 
country’s defensive 
capabilities … and 
will turn enemy’s 
threats to golden 
o p p o r t u n i t i e s 
to develop core 
achievements of 
the Revolution, 
especially in the 
defensive and 
missile sectors.”

No issue in W 
Asia can be 
solved without 
Iran: top com-
mander

Iran
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Trump closes all diplomatic 
channels for negotiation; 
Political Professor said
“The victims of Donald Trump decisions are the people of 
Iran; innocent people who fall victim to these irresponsible 
and aggressive decisions. The boycott is forbidden in 
a civilized world,” Tuomo Melasuo is political science 
professor at Tampere University said.
Speaking to ILNA news agency, he added that Trump is 
actually talking about negotiation and a willingness to 
negotiate, but in fact, with his decisions, he closed all the 

diplomatic channels.
“I believe that all of the recent decisions by Trump can have 
serious consequences for the whole world,” he said.
He underlined that Tramp recently called Iran's 
Revolutionary Guards a terrorist group, and this is 
completely wrong and misleading
“Trump says it seeks to reduce Iran's presence in Syria 
and the region, but these decisions will not only lead to a 
decline in Iran's presence in the region, but also make Iran's 
presence in Syria more sophisticated and sophisticated,” 
Tuomo Melasuo said.
He said that Trump, with his decisions, presents children's 
foreign policy.

Tuomo Melasuo is a Professor of 
Peace and Conflict Research and 
Research director of TAPRI, 
Tampere Peace Research 
Institute, at the University 
of Tampere. With a PhD in 
political science, Melasuo is 
also professor in political history 
at the University of Turku, and his 
academic interest lies in particular 
in the recent history of North Africa and international 
relations in the Mediterranean.

Also, holding 
these meetings 
is not unrelated 
to Trump's 'Deal 
of the Century’ 
to complete 
destruction 
process of 
Palestine. 
Arab states 
of the region, 
especially 
the Saudis, 
Bahrainis and 
Emiratis have 
accepted to play 
a role in this 
plan which has 
been written by 
the Zionists and 
Senior Advisor 
to the US 
President Jared 
Kushner.
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‘Iran-US ties cannot be 
mediated’: senior MP
Chairman of Parliament’s National Security and Foreign 
Policy Commission, Heshmatollah Falahatpisheh, believes 
that Iran-US ties cannot be mediated and that conditions 
are not ripe for talks.Pointing to visits of other countries’ 
officials to Iran in recent weeks, the senior MP added that 
these officials try to mediate between Tehran and Washington 
“since, in the first place, they are worried about the region and 
their own countries. They know that any tension will engulf 
the whole region so naturally, they try to play a mdiatory role.”
“I believe that Iran-US ties cannot be mediated. Many US issues 
and differences [with Iran] are clear and there are no taboos 
for negotiations but conditions are not ripe for talks,” he told 

ISNA on Sunday.
He went on to say that US officials are moving in an unrealistic 
direction and that Iranians will not reveal their real decision 
in current circumstances. “So when they [US officials] 
abandon these psychological conditions [warfare] and enter 
the actual atmosphere, other decisions will be adopted [by 
Iran].”“Trump is under the intense pressure of extremists,” 
he said, adding, “Trump and his extremist team have shown 
that they want to humiliate the Iranian nation which cannot 
be accepted by our people.”The anti-Iranian remarks of the US 
President rise from his anger since the Iranian nation has not 
given in to pressures, Falahatpisheh said. “the Iranian people 
have adopted themselves to new conditions and experienced 
many achievements; such as a two-fold increase in non-oil 
exports and also a boom in domestic production. Of course, 
there are some weaknesses [in the country] but the ultimate 

result is 
that Trump is not happy with 

current conditions.”

News

Iran’s Missile Power 
Non-Negotiable: 
Commander
A ranking Iranian Army commander 
reiterated the futility of foreign 
attempts at making Iran hold talks 
about its defense capabilities, stressing 
that the country’s missile power would 
be never subject to negotiations.

Speaking to Tasnim on Sunday, Deputy 
Chief of the Army for Coordination Rear 
Admiral Sayyari said that Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei’s recent remarks about the 
impossibility of talks on Iran’s defense 
and missile capabilities were crystal 
clear.
“We declare explicitly that Iran’s 
defense and missile power is 
absolutely non-negotiable,” the general 

underscored, saying nobody would 
ever bargain over the country’s defense 
capabilities.
Asked about Europe’s willingness 
to hold fresh talks with Iran with the 
purported purpose of completing 
the 2015 nuclear deal, Sayyari said, 
“Europeans may have many wishes and 
dreams, but we won’t let them achieve 
the dream of (holding) missile talks 
with Iran.”



Iran's Non-Oil Trade With CIS Tops $150m in 1 Month
EghtesadOnline: Iran traded 442,475 tons of non-oil commodities worth $153.56 million 
with the nine member of the Commonwealth of Independent States, namely Russia, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Armenia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Belarus and Moldova, 
in the first Iranian month (March 21-April 20).
This indicates a 48.4% rise in tonnage and 40.75% decline in value compared with last 
year’s same month.
Latest data released by the Islamic Republic of Iran Customs Administration show Iran’s 
exports totaled 269,052 tons worth $71.89 million during the month, indicating a 56.19% 
growth in tonnage and 4.6% decrease in value over last year’s similar month.Imports stood 
at 173,422 tons worth $81.66 million, up 37.73% in tonnage and down 55.58% in value 
year-on-year, according to Financial Tribune.

The Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei 
will lead the Eid-al-Fitr 
prayers at Tehran’s Imam 
Khomeini Mosalla.
The exact date of Eid-
al-Fitr, the first day of 
Shawwal, is yet to be 
determined by groups 
responsible to monitor the 
appearance of new moon’s 
crescent in different parts 
of the country as it depends 
on the lunar cycle but it is 
likely to be on Wednesday.
Office of Leader of the 
Islamic Revolution 
Ayatollah Khamenei 
has issued a statement 
announcing that Eid al-
Fitr prayers will be led 
by Ayatollah Khamenei 
at 8:30 am, local time, in 
Tehran.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:18:19  
Noon call to prayer : 
13:01:28   
Evening call to prayer: 
20:26:46  

High: 30  ° c
Low: 13  ° c
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Tehran Home Sales Down %36, 
Prices Soar 112 Percent YOY

In an exclusive interview with IRNA, 
he said that Iran is our brother and 
we think Iran has a right to develop 
nuclear technology for peaceful 
purposes under supervision of 
the International Atomic Energy 
Agency.

“There is no justification of sanctions on Iran 
and we do not support US unilateral sanctions 
on Iran,” he said.
The minister noted Iran and Pakistan are 
like two Muslim brothers. He said that whole 
Muslim Ummah would soon be united adding 
that Muslims have to shun their differences and 
unite for the prosperity of Ummah.
He said Iran and Pakistan share common 
concern over the ongoing atrocities in Palestine.  
He said that Iran would also support Pakistan on 
the issue of Kashmir.
“We have to unite to work for the liberation of 
Al-Quds,” the official said.
“I would like to assure my Iranian brothers 
on the behalf of my nation that we appreciate 

your courage and the way you brought Islamic 
Revolution under the leadership of Imam 
Khomeini, we also praise the struggle of brave 
Iranian nation,” Ali Muhammad Khan added.

He said that Iran has become a role model for 
those countries who have been the victim of 
imperialist forces. “Iran has always stood up 
against the US and Zionist regime and we salute 
them,” he stated. 
He said that Iran and Pakistan are tied in strong 
bond of friendship and this relationship would 
grow even further in times to come. 
He said that external forces would continue 
to hatch conspiracies against Muslim world. 
The official expressing his views said though 
all Muslims states have their own interests but 
the foremost consideration should be the unity 
among Muslims. 
“At the end of the day our aim is the same which 
is the rise of Muslim Ummah again,” viewed the 
minister. 
He said: We acknowledge the way the Iranian 
fought against all sorts of oppression for the 
last more than forty years. “That is an example 
for all the oppressed people in the world that if 
you want to fight, fight like the people of Iran,” 
the stated. 

Speaking in a cordial meeting 
with athletes, President 
Hassan Rouhani said, 
“Paralyzed athletes bring us 
a lot of national pride and are 
the symbol of the victory of 
will power”.“Sport means that 

people’s voice, from Maku to Chabahar, 
and from Sarakhs to Khorramshahr, must 
be united,” he continued.
Dr. Rouhani added, “We have to rely on 
whatever strengthens hope, spirits and 
will power in people. If we stand up to the 
United States with hope, we will win the 
war”.Stating that sport can bring health 
to the young generation, he said that the 
arena of sports has to be the arena of 
unity and solidarity, calling on all related 
authorities not to let divisions enter 
competitions.
He went on to refer to paralyzed athletes 
and their hard work, saying, “They can 
create whatever they want through their 
will power and practice, not only for 
themselves and their family, but also for 
the entire nation”.
“We will be victorious in the arena of 
competition and resistance against 
enemies through unity and solidarity,” 

added the President.
Dr. Rouhani appreciated the noble people 
of Iran, emphasizing, “The Iranian nation 
have endured hard months and days of 
standing up to the enemies, pushing them 
back step by step”.
Last year, the enemies implemented new 
sanctions against the Islamic Republic of 
Iran, sanctions that, as they say, are the 
maximum pressure on Iran throughout 
the history, said the President.
He continued, “The enemies had a false 
hope to force the Iranian nation to yield, 
but the people have resisted heroically 
against the enemies despite all hardships 
and problems”.
“The enemy who was saying last year 
that its goal was to eliminate the system 
of the Islamic Republic of Iran, today is 
explicitly saying that it has nothing to 
do with the system,” he said.President 
Rouhani continued, “The enemy who was 
claiming that it is the greatest military 
power in the world, is announcing today 
that it is not going to enter a war. A few 
months ago, their warships were freely 
coming and going in the Persian Gulf, but 
today, they have dropped their anchors 
300-400 miles away at international 
waters”.
Stressing that we have proved that we will 
not surrender to bullying, greedy powers, 
he added, “We follow logic and negotiation 
with whoever comes to the table with 
respect and within the framework of 
international regulations, not those who 
order negotiation”.

Pakistani minister terms US sanctions on 
Iran unjustified

People to push enemies back until final victory: 
Iran’s President

Pakistan Minister of State for Parliamentary Affairs Ali 
Muhammad Khan has termed the US unilateral sanctions 
against Iran as unjustified.

Stating that athletes bring pride and liveliness to the country 
alongside medals, Iran’s President stressed that the arena 
of sport must be the arena of unity in the entire Iran and 
the entire nation need to be united in sports and not let 
competitions bring about division.
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“There is no 
justification of 
sanctions on 
Iran and we do 
not support 
US unilateral 
sanctions on Iran,” 
he said.

“We have to rely 
on whatever 
strengthens hope, 
spirits and will 
power in people. If 
we stand up to the 
United States with 
hope, we will win 
the war”.

Iraqi vice-speaker: Mecca summits 

have failed to make any achievement
“Saudi Arabia has failed to make any achievement in 
Mecca summits,” First Vice-Speaker of the Iraqi Council 
of Representatives Hassan Karim al-Kaabi said in an 
interview with ILNA news agency.
He refers to Mecca summit’s anti-Iran statement and 
confirmed that the focus of this meeting was fully 
predetermined against Iran and the final statement was 
made in condemnation of Iran but was wrong totally.
Iraqi vice-speaker said that the Iraqi president and 
foreign minister explicitly stressed that the draft 
statement was written without their approval and 
Baghdad was not part of the statement.
Al-Kaabi stressed that this statement should condemn 

all the aggressions carried out in the world from 
Palestine to Yemen and Syria, which Israel is behind 
the scenes.
He added that the war and sanctions against the Iranian 
people, either legally or internationally or morally are 
unacceptable.
“The nation, the government and the Iraqi parliament 
have always insisted that sanctions against Iran are 
rejected because these sanctions are against Iranian 
citizen,” al-Kaabi said.Meanwhile, Iraq opposed on 
Friday a final statement released by Arab countries 
which leveled unfounded claims against Iran and called 
for collective efforts to thwart Iran's regional influence.
Iraqi President Barham Salih asked the gathering to 
support his country's stability, arguing that rising 
tensions with Iran could cause war. He voiced hope that 
Iran's security would not be targeted.

Tehran Air Quality Improves 
Slightly in May
EghtesadOnline: The residents of Iranian capital had 
some relief as air quality improved slightly in May 
compared with the corresponding month of last year, 
data released by Tehran Air Quality Control Company 
show.
Charts published on TAQCC’s website, Airnow.tehran.

ir show that in May, Tehran’s residents breathed less 
polluted air. 
Clean blue skies were seen for two days recently with 
the air quality index showing "good" condition. 
The index categorizes conditions dictated by a measure 
of polluting matters into good (0-50), moderate 
(51-100), unhealthy for sensitive groups (101-150), 
unhealthy (151-200), very unhealthy (201-300) and 
hazardous (301-500), according to Financial Tribune.



آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان محمدرضا باقری نصرآبادی دادخواستی به خواسته 
مطالبه مبلغ شــصت میلیون ریال بابت 15/000 عدد دوک استوانه ای 
29 سانتی مشبک رنگرززی و هزینه دادرسی و سایر هزینه ها به طرفیت 
1- محمد فردوسی خاکی 2- حسن فردوسی خاکی 3- مهدی اخباری به 
مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 5 
حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 1207/97 ثبت و برای تاریخ 98/4/16 
ساعت 5/45 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده. لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ضمنا خواهان شهود خود را 
در جلسه فوق جهت ادای شهادت حاضر خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 5 

شورای حل اختالف کاشان شناسه: 485963

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان عباس شمسی زاده راوندی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه افت اتومبیل به مبلغ 73 میلیون ریال به طرفیت جواد نوقی 
خبیثی به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به 
شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 285/98 ثبت و برای تاریخ 
98/4/22 ساعت 17/45 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده. لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 
عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ضمنا خواهان شهود 
خود را در جلسه فوق جهت ادای شهادت حاضر خواهد نمود. مسئول دفتر 

شعبه سوم شورای حل اختالف کاشان شناسه: 487780

آگهی اخطار اجرایی
محکوم علیه:  1- علی محمد حاضری 2- حبیب قضایی عسگرآبادی نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم له: مســعود رشیدی احمدوندی  نام 
پدر: یداله نشانی محل اقامت: کاشان میدان منتظری روبروی فرمانداری 
ابتدای خیابان زیارتی مجتمع عقیق با وکالت خانم نوریان. به موجب رای 
غیابی شماره 1507/97 تاریخ 97/12/11 حوزه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان کاشان که قطعیت یافته است و محکوم علیه محکوم است به : 
خواندگان تصامنابه پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/710/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 431195 
مورخ 97/05/05 لغایت اجرای حکم، هزینه اجرا به میزان نیم عشر از بهای 
محکوم له از محکوم علیه قابل دریافت می باشد. قاضی شعبه سوم شورای 

حل اختالف شهرستان کاشان شناسه: 487789

آگهی حصروراثت
خانم ریحانه اسالمی به شناسنامه شماره 253 به شرح دادخواست به کالسه 
311 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی اصغر اسالمی به شماره شناسنامه 370 در تاریخ 98/2/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- مرضیه کریم زاده فرزند اکبر ش ش 1194 همسر 2- ملیحه 
اسالمی فرزند علی اصغر ش ش 17698، 3- ریحانه اسالمی فرزند علی اصغر 
ش ش 253، 4- عباس اسالمی فرزند علی اصغر ش ش 19352. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او 

باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: 485902

آگهی حصروراثت
آقای محمدجعفر چلوی بیدگلی به شناســنامه شــماره 3043 به شرح 
دادخواست به کالســه 349 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدرضــا چلوی بیدگلی به 
شماره شناسنامه 13 در تاریخ 98/2/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدجعفر چلوی 
بیدگلی فرزند محمدرضا ش ش 3043، 2- محبوبه چلوی بیدگلی فرزند 
محمدرضا ش ش 68، 3- ملیحه چلوی بیدگلی فرزند محمدرضا ش ش 
541، 4- مهدیه چلوی بیدگلی فرزند محمدرضا ش ش 10194، 5- امیر 
چلوی بیدگلی فرزند محمدرضا ش ش 1250352215 فرزندان 6- زهرا 
آصفی فرزند علی ش ش 856 همســر 7- فاطمه چلــوی بیدگلی فرزند 
محمدرضا ش ش 486 فرزندان 8- زهرا پور محمد فتالی فرزند حسن ش 
ش 1261349581 مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: 485904

آگهی حصروراثت
آقای محمد مهرآذر به شناسنامه شماره 290 به شرح دادخواست به کالسه 
346 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا مهرآذر  به شماره شناســنامه 1340 در تاریخ 98/1/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- علی مهرآذر فرزند رضا ش ش 329، 2- محمد مهرآذر فرزند رضا 
ش ش 290، 3- حسن مهرآذر فرزند رضا ش ش 27988 فرزندان. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او 
باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: 485905

آگهی حصروراثت
خانم فاطمه یزدآبادی به شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 
347 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیف اله یزدابادی به شماره شناسنامه 57 در تاریخ 37/1/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محترم یزدابادی ش ش 4، 2- احمد یزدابادی ش ش 259، 3- 
فاطمه یزدآبادی ش ش 6 همگی فرزندان سیف اله 4- خانم کاغذی فرزند 
اقاحسن ش ش 9220 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان شناسه: 485907

آگهی حصروراثت
خانم آسیه رحمانی به شناسنامه شماره 2111 به شرح دادخواست به کالسه 
354 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا رحمانی به شماره شناسنامه 1250362776 در تاریخ 
97/10/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- محمدعلی رحمانی فرزند محمدرضا ش ش 
1294 پدر 2- آسیه رحمانی فرزند احمد ش ش 2111 مادر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از 
تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: 485910

آگهی حصروراثت
آقای اسفندیار توکلی فر فرزند محمد به شناسنامه شماره 9210 به شرح 
دادخواست به کالسه 59/98/ش ح 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری طایی سمیرمی به 
شماره شناســنامه 4300 در تاریخ 98/2/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اسفندیار 
توکلی فر ش ش 9210 متولد 1345 صادره از سمیرم فرزند 2- جانمحمد 
رستمی زاده ش ش 203 متولد 1331 صادره از سمیرم فرزند 3- سکینه 
دیوزای ش ش 148 متولد 1348 صادره از سمیرم فرزند 4- اقدس دیوزای 
ش ش 16 متولد 1343 صادره از ســمیرم فرزند 5- کتایون توکلی فر ش 
ش 22 متولد 1333 صادره از سمیرم فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شورای 

حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم  شناسه: 487502

آگهی حصروراثت
آقای محمدامین پیرمرادیان فرزند علی به شناسنامه شماره 1200163400 
به شرح دادخواست به کالسه 62/98/ش ح 1 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی پیرمرادیان به 
شماره شناســنامه 91 در تاریخ 1377/3/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- رقیه 
پیرمرادیــان ش ش 57 متولد 1353 صادره از ســمیرم همســر متوفی 
2- محمدامین پیرمرادیان ش ش 1200163400 متولد 1375 صادره 
از سمیرم فرزند متوفی و الغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف شماره 

یک شهرستان سمیرم  شناسه: 487707

آگهی ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002123000027/1 شــماره بایگانی پرونده 
)کالسه(: 9800035 شماره آگهی ابالغیه: 139803802123000003 
بدینوسیله به آقایان راه علی رضائی تیره شبانکاره فرزند غضنفر به شماره 

شناسنامه 1594 )وام گیرنده( و عزیز رهنما فرزند بهمن به شماره شناسنامه 
613 )ضامن( بدهکاران پرونده کالسه 9800035 به آدرس سمیرم مراتع 
چالقفا ابــالغ می گردد که برابر قــرارداد شــماره 489131899 مورخه 
1389/4/8 بین شما و بانک کشاورزی شعبه سمیرم مبلغ شصت و هشت 
میلیون ریال 68/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ یکصد و شانزده میلیون 
و دویست و نوزده هزار و چهل و دو ریال 116/219/042 بابت سود و جرایم 
تا تاریخ 1398/2/15 و از تاریخ مذکور به بعد روزانه دویست و شصت و چهار 
هزار ریال 264/000 ریال به بدهی اضافه می گردد به بانک مذکور بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام فرمایید و در غیر این صورت عملیات اجرایی طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم 

شناسه: 487333

آگهی
شماره پرونده: 1177/97 شــماره دادنامه: 149/98 بتاریخ 98/2/13 در 
وقت فوق العاده جلســه شعبه 4 شــورای حل اختالف کاشان به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار دارد. 
قاضی شــورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست آقای حامد عباسی بطرفیت خانم شقایق آغچی و اقای محمد 
نعمت اللهی نوش آبادی به خواســته مطالبه تضامنی وجه یک فقره چک 
به شماره 244879 مورخ 97/5/25 بانک ســپه به مبلغ 28/500/000 
ریال با احتساب هزینه دادرســی و تاخیر تادیه تقدیمی از ناحیه خواهان 
داللت بر استقرار دین بعنوان خواسته بر عهده خواندگان داشته و وصول 
مدارک نزد خواهان داللت بر بقای دین را دارد و لذا چون خواندگان دفاعی 
معمول نداشــته اند و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائــه و اقامه نکرده اند لذا 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به ماده 310 قانون تجارت و مواد 
519 و 522 آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خواندگان تضامنی به 
پرداخت اصل خواسته و نیز سایر خسارات مذکور در حق خواهان صادر و 
اعالم می دارد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی می باشد. قاضی شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 488158 

آگهی حصروراثت
خانم رقیه صادق پور به شناسنامه شماره 86 به شرح دادخواست به کالسه 
686/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسداله صالح به شماره شناسنامه 15 در تاریخ 1397/2/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- رقیه صادق پور ش ش 86 زوجه 2- اشرف صالح ش ش 15 
خواهر 3- ابوالفضل صالح ش ش 24 برادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه اول شورای 

حل اختالف بخش 4  شناسه: 488634

آگهی فقدان سند
شــماره نامه: 139885602025002755 نظر به اینکه آقای محمدرضا 
امیدوار از طرف خانم کلثوم نقدی ســده به موجب وکالت نامه شــماره 
32183 مورخ 97/12/9 دفترخانه 371 اصفهان با تســلیم درخواســت 
شماره 25002952 مورخ 98/1/29 و دو برگ استشهاد شهود به شماره 
14390 مورخ 98/1/29 دفترخانه 371 اصفهان مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت به علت جابجایی ششدانگ پالک شــماره 820 فرعی از 1 اصلی 
بخش 14 ثبت اصفهان اســت و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می 
باشــد پالک مزبور در صفحه 500 دفتر 598 امالک ذیل شــماره ثبت 
108288 تحت شماره چاپی 247311 سابقه ثبت دارد و به موجب سند 
انتقال شماره 132894 مورخ 80/12/8 دفترخانه 86 اصفهان به نامبرده 
انتقال یافته است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار 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. مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
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دریافت فرانشیز ازبیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی کاشان
مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان از احتمال دریافت فرانشیز از بیماران تحت پوشش بیمه تامین 
اجتماعی کاشان از 18 خردادماه خبر داد. علیرضا مفرح ضمن اشاره به مشکالت پیش روی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان در بخش درمان اظهار داشت: طرح تحول نظام سالمت در هشت بسته خدمتی ابالغ شد اما اعتبارات 
حمایتی آن پیش بینی نشد و هزینه های سرباری را متحمل بیمه های پایه کرد که اثرات آن امروز نمایان شده 

است، بیمه تأمین اجتماعی در کاشان به علت کمبود نقدینگی دچار مشکالتی شده که بخش درمان دانشگاه علوم 
پزشکی این شهرستان را نیز گریبان گیر کرده است. وی با بیان اینکه از دی ماه 96 تاکنون مطالبات بیمه ای تأمین 

اجتماعی پرداخت نشده است، افزود: با وجود آنکه 70 درصد کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند اما هزینه های 
تأمین دارو، اغذیه بیماران بستری و پرداخت حق الزحمه پزشکان و کارکنان بخش درمان افزایش پیدا کرده است و ادامه خدمات 

به طریق سابق امکان پذیر نیست؛ این در حالی است که دانشگاه علوم پزشکی کاشان در بخش درمان از تأمین اجتماعی مطالبه دارد. مدیر 
حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه بیمارستان شهید بهشتی در تأمین ملزومات مصرفی همچون سرنگ، آنژیوکت، نخ بخیه و 
سایر ملزومات مصرفی دچار مشکل شده است، ابراز داشت: این مشکالت تا آنجا پیش رفته است که رئیس بیمارستان شهید بهشتی طی نامه ای 

اعالم کرده است که ذخیره و دپوی استراتژیک این بیمارستان در تجهیزات مصرفی به صفر رسیده است.

رفت و روب معابر شهری ۸۰ میلیارد تومان هزینه دربردارد
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: هزینه ای بالغ بر 80 میلیارد تومان فقط رفت و روب معابر 

شهر اصفهان انجام می شود.
حسین امیری در جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه معاونت خدمات شهری اظهار کرد: کارگران شهرداری 
اصفهان روزانه بیش از یک هزار تن زباله را از سطح شهر جمع آوری می کنند که بدون شک تالش این 
انسان های شریف، شهر اصفهان را از لحاظ زیبایی و پاکیزگی در میان کالنشهرهای ایران ممتاز کرده است.

وی افزود: حدود دو هزار و 600 نفر از کارگران زحمتکش شهرداری اصفهان وظیفه نظافت مناطق 15 گانه 
شهر اصفهان را برعهده دارند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: روزانه بیش از 45 میلیون مترمربع از معابر و گذرگاه های شهر 
اصفهان نظافت می شود و این حجم از نظافت کار ساده ای نیست.

وی با بیان اینکه با هزینه ای بالغ بر 80 میلیارد تومان فقط رفت و روب معابر شهر اصفهان انجام می شود، گفت: باتوجه به اینکه روزانه 220 
میلیون تومان برای تنظیم معابر شهر اصفهان هزینه می شود، می طلبد که با رعایت مدیریت پسماند از سوی شهروندان، شاهد کاهش این 

هزینه در سطح مناطق 15 گانه باشیم.

کارشناسان می گویند 
ارقام سرســام آوری که 
درباره میــزان مصرف 
و  نــه  یارا ســوخت، 
قاچاق سوخت منتشر 
می شــود، زنگ خطر 
را دربــاره وضعیت این 
فرآورده نفتی و بودجه ای که در این 
زمینه دود می شود، به صدا درآورد و 
دولت را بر آن داشــت تا راهکاری را 
 برای سامان دهی وضع موجود به کار 

گیرد.
برای این منظور سناریوهای مختلفی 
روی میز دولت و مجلس قرار گرفت 
که مهم تریــن آن بازگشــت کارت 
سوخت و در پی آن ســهمیه بندی 
بنزین بود. در این راســتا زمســتان 
سال گذشته، شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد 
بازگشت کارت سوخت جدی است و 
از مالکان خودرو و موتور سیکلتی که 
فاقد کارت سوخت بودند خواست تا 
برای دریافت کارت سوخت المثنی 

اقدام کنند.

سرانجام طبق آخرین خبرها استفاده 
از کارت سوخت اجباری شد و عرضه 
بنزین در جایگاه های سراســر ایران 
از 20 مردادماه امســال صرفاً با ارائه 
کارت هوشــمند ســوخت خودرو 
امکانپذیر خواهــد بود؛ موضوعی که 
حسن زیا کاشانی - مدیرعامل پیشین 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
- معتقد است می تواند نتایج خوبی را 

در پی داشته است.
وی با بیــان این که تنها ابــزار مفید 
و مؤثــری کــه در دوره اول اجرا نیز 
امتحان خود را پس داده، استفاده از 
کارت سوخت است، گفت: در گذشته 
نیز تاکید کرده بــودم که با عملیاتی 
شــدن کارت هوشــمند سوخت در 
دوره اول تا 25 میلیون لیتر از مصرف 
بنزین کاسته خواهد شد اما در همان 
زمان نیز چون اســتنباط این بود که 
قاچاق سوخت فقط با نفتکش انجام 
می شود، این موضوع مورد استقبال 

قرار گرفت.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی افــزود: در حال 
حاضر قاچاق ســوخت با روش های 
مختلفی انجام می شود؛ به گونه ای که 
شاهد لوله گذاری و حتی کاروان های 
قاچاق اطراف مرز هســتیم که این 

موضوع نیز دالیل مختلفی دارد.
به گفته زیا کاشانی، اختالف قیمت 
بنزین در ایران و سایر کشورها انگیزه 

قاچاق را افزایش می دهــد؛ چراکه 
در حال حاضــر در داخــل، بنزین 
لیتــری 1,000 تومان بــه فروش 
می رســد و آن طرف مرز قیمت این 
کاال حــدود 10 تا 13 هــزار تومان 
برآورد می شــود که همین موضوع 
 نیز انگیزه بزرگی بــرای قاچاق این

 فرآورده است.
وی با تاکید به این موضوع که قاچاق 
بنزین قباحت و زشــتی قاچاق مواد 
مخــدر را ندارد، تصریــح کرد: یکی 
دیگــر از عواملی کــه در این حوزه 
می توان به آن اشــاره کــرد موضوع 
بیکاری در مناطق مرزی کشور است 
که بحران هــای زیــادی را به وجود 

آورده است.

 کارت خودرو جایگزین کارت 
سوخت شود

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با بیان این که تنها 
راهی که می تواند جلوی قاچاق بنزین 
را بگیرد، استفاده از کارت هوشمند 
سوخت اســت، گفت: تجربه نشان 
داده اســت که اگر کارت هوشــمند 
ســوخت کارت خودرو شــود، دیگر 
سرقت اتومبیل و موتور سیکلت وجود 
خارجــی نخواهد داشــت چون این 
وســیله نقلیه هر جایی که بخواهد 
سوخت گیری کند، قابل ردیابی است.

زیا کاشانی افزود: اگر هر کسی فقط 

با کارت سوخت خودش وارد جایگاه 
شــود و همزمان با گرفتن ســوخت 
بتواند با همــان کارت مبادالت پولی 
نیز انجام دهد که اکنون ســاز و کار 
آن طراحی شــده، می توان وضعیت 
موجود را سر و سامان داد چراکه در 
آن شرایط، کســی حاضر نمی شود 
 کارت خــود را به شــخص دیگری

 بدهد.
وی اظهار کرد: مســاله که در طرح 
اولیــه راهکارهایی در نظــر گرفته 

شــده بود که بر اســاس آن داخل 
جایگاه ها تجهیزاتــی را نصب کنیم 
که شــماره خودرو را با شماره کارت 
تطبیق دهد و اگر همخوانی داشت، 
سیستم فعال شــود و سوخت گیری 
صورت گیرد که این مســاله هزینه 
زیادی در بر دارد اما اگر همین کارت 
تبدیل به کارت خودرو شــود، کسی 
حاضر نیســت کارت سوخت خودرو 
خود را به شــخص دیگری بدهد که 
همین موضوع جلوی قاچاق سوخت 

را می گیرد.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی بــا تاکید به این 
مساله که کارت هایی که در جایگاه ها 
وجــود دارد، بالی جان سیســتم و 
قاچاق شده است، ابراز کرد: تا زمانی 
که فرد می تواند هر میزان که بخواهد 
سوخت گیری انجام دهد، نمی توان 
وضعیت قاچــاق را مدیریت کرد لذا 
الزم است برای این موضوع تدابیری 

در نظر گرفته شود.

راهی برای مبارزه با قاچاق بنزین؛

کارت سوخت، فرشته نجات می شود؟

خبرآنالین
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

طی چند ماه اخیر اخبار مربوط به بنزین حواشی بسیاری را به 
دنبال داشت، اما درنهایت دولت برای احیای مجدد کارت سوخت 
تصمیم گرفت تا شــاید از این طریق بتواند وضعیت مصرف و 

قاچاق بنزین را سرو سامان دهد.

 در حال حاضر قاچاق 
سوخت با روش های 

مختلفی انجام 
می شود؛ به گونه ای 

که شاهد لوله گذاری 
و حتی کاروان های 
قاچاق اطراف مرز 

هستیم که این 
موضوع نیز دالیل 

مختلفی دارد.
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خبری از کوپن 
نیست

معــاون بازرگانی داخلــی وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت گفت: 
گردش مالی مــواد غذایی در ایران 
حدود 100 میلیارد دالر اســت که 
تنهــا 10 میلیــارد دالر از این رقم 

وارداتی است.
عباس قبــادی، معــاون بازرگانی 
داخلــی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت با اعالم این مطلب در جمع 
نمایندگان رسانه های گروهی افزود: 
بررسی های ما نشــان می  دهد از 
کل گردش مالی مــواد غذایی تنها 
10 میلیارد دالر وارداتی است و بر 
حسب همین آمار میزان تاب آوری 
اقتصاد ایران روشن می شود، به این 
ترتیب با توجه به تولید 90 میلیارد 
دالری مواد غذایی انشــااهلل از این 

دوره سخت عبور خواهیم کرد.
 وی با اشاره به میزان تولید ناخالص 
داخلی نیز گفــت: تولید ناخالص 
داخلی ایران بــه 420 میلیارد دالر 
رســیده اســت.  او در این نشست 
مطبوعاتی درباره وضعیت تخصیص 
ارز 4200 تومانــی توضیحــات 
مبســوطی ارائه کرد و گفت: باید 
قبول کنیم جنــگ اقتصادی علیه 
ایران مدتهاست آغاز شده است، از 
این رو ما در وضعیتی ســخت قرار 
 داریم چرا که درآمدهای ما محدود 

شده است .

خبر آنالین
خـــبـــر

ISFAHAN
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آگهي تحدید حدود اختصاصي

شماره صادره: 1398/02/567024 تاریخ ثبت صادره: 1398/3/4 
نظر به اینکه به موجب راي شــماره 139760302031000667 
مورخه 97/12/4 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي ششدانگ قسمتي از یک 
درب خانه تحت پالک 17617 اصلي واقع در روستاي جزالن بخش 2 
حوزه ثبتي نایین در مالکیت آقاي مهرداد حسني فرزند میرزا محمود 
مستقر گردید و پرنده ثبتي فاقد سابقه تحدید حدود مي باشد لذا به 
استناد تبصره 3 ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضاي مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 98/4/4 ساعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهي 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترضــي ثبت معترض ظرف مدت یــک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایســتي با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار: 98/3/13 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین   

شناسه: 481404

آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: 925676-98/3/5 چون تحدید حدود اختصاصی قسمتی از 
ششدانگ قطعه زمین جز قبرستان باقیمانده بشماره 834 فرعی از 
پالک 2 اصلی واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان که طبق پرونده ثبتی 
به نام اداره اوقاف و امور خیریه کاشان در جریان ثبت است بعلت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1398/4/12 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشــار: 1398/3/13 رئیس اداره ثبت اســناد کاشان 

شناسه: 486425

آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: 13135-98/3/7 چون تحدید حدود اختصاصی قسمتی از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 412/40 بشماره 2093 فرعی 
مجزی از 86 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در حســن اباد بخش 2 
کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام مســعود مصلح در جریان ثبت 
اســت بعلت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/4/3 در ســاعت 8 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و 
مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
نموده و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1398/3/13 رئیس 

اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 486431
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فراخواندیجیکاالبرایتیمسازیوتوسعهمحصولاستارتآپها
مراسم افتتاحیه دیجی کاال نکست همراه با مهمانی افطار دیجی کاال، با حضور متخصصان و فعاالن حوزه 
تکنولوژی، اکوسیستم های کارآفرینی و استارت آپی، اهالی رسانه و مسئولین دولتی در مرکز دیجی کاال 
نکست در محل کارخانه نوآوری برگزار شد. دیجی کاال نکست، بازوی نوآوری دیجی کاال است که با هدف 
اتصال این پلتفرم تجارت الکترونیک به استارت آپ های برتر کشور شکل گرفته است. در دیجی کاال نکست 

ایده های نوآورانــه و تکنولوژی محور به طور عمومی و تمرکز بر حوزه هوش مصنوعی در ســال جاری، به 
راهکارهایی برای حل مسائل روز کسب وکارهای آنالین و تکنولوژی محور می انجامند. دیجی کاال نکست برای 

توسعه این تکنولوژی ها حامی استارت آپ ها و طرح های نوآورانه در زمینه تجارت الکترونیک، سرویس های ابری، 
الجستیک و اینترنت اشیا است که امسال تمرکز این سرمایه گذاری ها در حوزه هوش مصنوعی )AI( خواهد بود. همچنین 

دیجی کاال از دو سال پیش امکان استفاده از پلتفرم مارکت پِلیس )Marketplace( را برای فروشندگان ایرانی ایجاد کرد. به این ترتیب همه 
می توانند کسب وکارهای خود را در این بستر در بازاری به وسعت ایران راه اندازی و محصوالت خود را در شرایط عادالنه در بازار خرده فروشی 
آنالین عرضه کنند. به گفته آنها ارائه داده های دیجی کاال به صورت عمومی یکی از دستاوردهای تیم فنی دیجی کاال و دیجی کاال نکست است 

تا برای مثال یک گروه استارت آپی بتوانند با استفاده از داده های واقعی، با ابزارهای هوش مصنوعی مصرف سوخت را در کشور بهینه کنند. 
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یکی از انگیزه های انسان در 
زندگی، کسب موفقیت در 
حوزه های مختلف است و 
این هدف، در حالت معمول 
یک ویژگــی مثبت تلقی 
می شــود که به خاطرش، 
دور و بری هایمان را تشویق 
و حمایت می کنیم اما گاهی امید رسیدن 
به موفقیت های بیشتر، ما را به انجام کار و 
تالِش بسیار زیاد ترغیب می کند، آن قدر 
که نیازهای خودمان و اطرافیان مان و اصوال 
هدف از کار کردن را فراموش می کنیم. این 
پدیده که مدت زمان زیادی هم نیست وارد 
حوزه مطالعات روان شناسِی روز دنیا شده 

است، »اعتیـاد به کار« نام دارد.
اختاللــی که افــراد تحت تاثیــر آن، بنا 
به دالیلــی مثل ولــِع به دســت آوردن 
موقعیت هــای شــغلی بهتــر و باالتر و 
بهره مندی از مزایای بیشتر مثل تشویق، 
پاداش، پس انداز پول و موارد دیگری که 
در ادامه به طور مفصل به آن می پردازیم، 
ناخواسته به کار زیاد، وابسته و به عبارتی 
»معتاد به کار« می شوند. هرچند برعکِس 
دیگر اعتیادها، معموال جامعه به اشــتباه 
احترام خاصی برای این افراد قائل است و 
این اعتیاد و افراط را ارزش می داند و معتاد 
به کارها به اشــتباه، افرادی سختکوش و 
پرکار شناخته می شــوند تا یک بیمار اما 
در پرونده امروز زندگی سالم، با نشانه های 
این پدیده و تفاوت هایش با تالش و پشتکار 
سالم آشــنا می شــویم و اگر خودمان یا 
اطرافیان مان جزو معتاداِن به کار تشخیص 
داده شدیم، به وســیله راهکارهای مطرح 
شده، تغییرات الزم را در وضعیت شغلی و 

حرفه ای مان ایجاد خواهیم کرد.

  با مفهوم و نشانه های اعتیاد به کار 
آشنا شوید؛ کار زیاد به مثابه هویِت 

معتاد
تعریف و تشــخیص واژه هــای اعتیاد به 
کار )Workaholism( و معتــاد بــه کار 
)Workaholic( چندان راحت نیســت. 
اولین بار در اواخر دهــه 60 میالدی این 
اصطالح توســط یک روان شناس به نام 
»وین اوتز« در کتاب »اعترافات یک معتاد 
به کار« استفاده شد. او این مفهوم را این  
گونه تعریف می کند: »نیاز غیرقابل کنترل و 
وسواس گونه به کارِ بی وقفه و بدون احساس 
لذت.« این وابستگی، نوعی اعتیاد رفتاری 
اســت که فرد، خود را ملزم به کار کردن 
می داند. گرچه این وسواس ممکن است 
برای موفقیت شغلی و از سوی کارفرمایان 
و محیط های کاری تشدید و تشویق شود 
اما نتیجه درخواست های بیرونی یا لذت 
ناشی از کار نیست بلکه فشارهای درونی و 
شخصی است که باعث می شود فرد از کار 

نکردن، آشفته و دچار احساس گناه شود.
افــراد مبتال به ایــن پدیده، ســاعت ها 
کار کــردن در اداره و دفتــر کار خــود 
و اســترس های کاری را همچــون مدال 
افتخاری به همــراه دارند، تعطیالت آخر 
هفته و خواب شبانه برای آن ها مفهومی 
ندارد و دقت و خســتگی ناپذیری آن ها 
مافوق توانایِی معمــول آدم های دور و بر 
اســت. آن ها اولین افرادی هستند که به 
محل کار وارد و آخرین نفری اند که از آن 
خارج می شوند و بعد از ترک کار، همچنان 
احســاس گناه و نارضایتی می کنند. در 
مهمانی ها و دورهمی ها، ناخواسته حرف 
کار را وسط می کشــند و لحظه به لحظه 
پیام های کاری را در گوشــی همراه خود 
چک می کنند. شاید این طور به نظر برسد 
که این افراد برای رسیدن به شرایط مالی 
خوب این قدر تالش می کنند اما این طور 
نیست؛ در واقع بحث مالی در حاشیه قرار 
می گیرد. نتایج محققان نشان می دهد که 
این افراد همواره شتاب زده هستند، بیش 
از حد مشغله دارند، اغلب مایل  اند چندین 
فعالیت را همزمان انجام دهند، نیاز دارند که 
همه چیز را در کنترل خود داشته باشند، از 

واگذاری کارها به دیگران احساس راحتی 
نمی کنند و کمک خواستن از دیگران را 

نشانه ضعف و ناتوانی خود می دانند.

  چه عواملی باعــث اعتیاد به کار 
می شود؟ ترس و عشق؛ عامالن اصلی

بنا به گفته محققان و روان شناسان، عوامل 
زیر مهم ترین دالیل ابتالی افراد به اعتیاد 

به کار است:
میل به دیده شدن به عنوان یک شخص 
باهوش و توانمند که اغلب ناشی از نداشتن 

اعتماد به نفس است.
اعتقاد به این که ارزش هر فرد به میزان و 

چگونگی کار او بستگی دارد.
نیاز به توجه همیشگی؛ این افراد معموال مورد 

توجه کارفرمایان و تیم کاری خود نبودند.

نبود امنیت شغلی و ترِس از دست دادن 
موقعیت مالی خوبی که دارند.

تمایل بــه کمال گرا بــودن؛ ایــن افراد 
همیشه از این که یک اشتباه کاری، باعث 

شرمندگی آن ها شود مضطرب هستند.
دوری از شرایط منفی و نامناسب خانه؛ این 
افراد به جای مقابله با مشکالت درون خانه، 
مدت زمان زیادی از وقت خــود را به کار 

بیرون از خانه اختصاص می دهند.
ترس از انزوا و تنهایی؛ چرا که محیط کار را 
تنها محل برای تعامالت و روابط اجتماعی 

خود می شناسند.
عالقه افراطی به شغل خود.

  تشــخیص تفاوت اعتیاد به کار با 
تالش و پشتکار؛ من معتادم یا پرکار؟

خانم دکتر »میترا حکیم شوشتری« فوق 
تخصص روان پزشکی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در وب سایت 
روان شناسی ویکی روان، تفاوت این دو را 

این گونه شرح می دهد:
افراد پرکار از انجام کار لذت می برند و در 
عین حال در دســترس خانواده خود نیز 

هستند اما افراد معتاد به کار در حقیقت 
با کار زیاد، خود را از احساســات و روابط 
ناخوشایند دور می کنند و پرداختن به کار 

را از هر نوع ارتباطی مهم تر می دانند.
افراد پرکار می توانند در مواقع ضروری، کار 
را به تعویق بیندازند و به موقعیت پیش رو 
توجه کنند اما برای افراد معتاد به کار این 

اقدام غیرممکن است.
افراد معتاد به کار از جلسات کاری غیرمترقبه 
اســتقبال می کنند و با هیجان از آن لذت 

می برند اما افراد پرکار اولویت بندی دارند.
افراد معتاد به کار، عالقه ای به اوقات فراغت 
ندارند و این اوقات را نیز با کار )به اشکال 
مختلف( پر می کنند. آن ها روابط انسانی 
در محیط کار را به ارتباطات بین فردی در 

سایر محیط ها ترجیح می دهند.
معتادان به کار در مرزگــذاری بین کار و 
زندگی دچار مشکل هســتند و معموال 
از خســتگی مزمن و اضطــراب زیاد رنج 
می برند. در حالی که افراد پرکار کفایت و 
کارایی الزم را در محیط های دیگر دارند 
و نقش خود را فقط در شغل شان خالصه 

نمی کنند.

آشنایی با یک پدیده در حال گسترش در جوامع رو به پیشرفت؛   

اعتیادبهکار؛اختاللپردردسر!

شاید این طور به نظر 
برسد که این افراد برای 
رسیدن به شرایط مالی 

خوب این قدر تالش 
می کنند اما این طور 

نیست؛ در واقع بحث 
مالی در حاشیه قرار 

می گیرد.

پدیده ای که مدت زمان زیادی هم نیست وارد حوزه مطالعات 
روان شناســِی روز دنیا شده است، »اعتیـــاد به کار« نام 
دارد. اختاللی که افراد تحت تاثیر آن، بنا به دالیلی مثل ولِع 
به دست آوردن موقعیت های شغلی بهتر و باالتر و بهره مندی 
از مزایای بیشتر مثل تشویق، پاداش، پس انداز پول و موارد 
دیگر، ناخواســته به کار زیاد، وابسته و به عبارتی »معتاد به 

کار« می شوند.

 
استارت آپ

رشد اپلیکیشــن هر اســتارت آپ در 
بزرگ ترین بازار نرم افزاری ایران می تواند نشان دهنده رشد خود استارت آپ 

در سال ۹۷ و سطح عالقه کاربران جدید به آن هم باشد.

گزارش کافه بازار از صنعت موبایل در سال ۱۳۹۷ حاوی اطالعات و آمارهای قابل توجهی 
اســت اما در یکی از بخش های همین گزارش می توان چند نمودار بســیار مهم را پیدا 
کرد. کافه بازار در قســمت برنامه ها، یک بخش جدید را اضافه کرده است که در آن رشد 
اپلیکیشن های هر دسته با هم مقایسه شده اند. به این شکل که اپلیکیشن  های پرنصب هر 
حوزه در کنار سایر اپلیکیشن ها حضور دارند و مشخص است هر کدام چه میزان رشد را در 
سال ۹۷ تجربه کرده اند؛ رشدی که وزیر ارتباطات و دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال در معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز آن را تحسین برانگیز می داند.
البته طبیعتا وقتی درباره کافه بازار و اپلیکیشِن استارت آپ های مختلف صحبت می شود، 
رشد اپلیکیشن هر استارت آپ در بزرگ ترین بازار نرم افزاری ایران می تواند نشان دهنده 

رشد خود استارت آپ در سال ۹۷ و سطح عالقه کاربران جدید به آن هم باشد.
این آمار نشان می دهد که اسنپ به عنوان پرنصب ترین غالب این حوزه، رشد ۲0 

درصدی در سال گذشته داشته است. اما از سوی دیگر اگرچه 
بیشتر از ۲ میلیون کاربر اپلیکیشن تپسی را از طریق کافه بازار 
نصب کرده اند و تعداد نصب های تپسی از اسنپ کمتر است، اما 
اینجا یک نکته کلیدی وجود دارد: تپسی با ۳0 درصد رشد در 
سال ۹۷، بیشتر از اسنپ رشد کرده است. از سوی دیگر ماکسیم 
که کمتر از یک میلیون کاربر، اپلیکیشن او را از طریق کافه بازار 
نصب کرده اند، رشدی بیشتری از هزار درصد را تجربه کرده است.

گروه دوم مربوط به نقشه و مسیریاب های ایرانی هستند. »نشان« 
به عنوان اپلیکیشن قدیمی تر و نسبتاً غالب، کاربران بیشتری از 
»بلد« دارد اما همانطور که در نمودار می بینید، رشــد بلد بسیار 
بیشتر بوده است. )وقتی به گزارش کامل مراجعه کنید می بینید 

که این رشد در حد یک میلیون درصد است.(
در دسته خرید اما بازی پیچیده تر اســت. »دیجی کاال« که رشد 
۲0 درصدی در سال گذشته داشــته، دیگر رقیبی به نام »بامیلو« 
ندارد و حاال تنها بــازی را ادامه می دهد. اما نمــودار پرنصب ترین 
برنامه های دسته خرید در اصل دارد رقابت »دیوار« و »شیپور« را به 
تصویر می کشد. اینجا فرضیه ای که در گروه قبلی مطرح شد، به هم 
می خورد. یعنی شیپور به عنوان بازیگر دوم، رشــد کمتری از دیوار  داشته است. 
هرچند شاید همکاری شیپور با همراه مکانیک، بتواند در سال ۹۸ رشد شیپور را از 
دیوار بیشتر کند. این تحلیلی است برای درک درست یا غلط بودنش باید یک سال 

صبر کرد و گزارش سال بعدی کافه بازار را دید.
اما می توان بــه پرنصب ترین  برنامه های دســته امور مالی نگاهی داشــت که در 
بین دسته های مختلف برنامه ها، بیشترین رشــد و توجه کاربران کافه بازار را به 
خود اختصاص داده اند. اپلیکیشــن »آپ« با ۹ میلیون نصب فعال از طریق کافه 
بازار و رشدی ۵0 درصدی در ســال ۹۷ در رتبه اول قرار می گیرد. در صورتی که 
»هفت هشتاد« ، اگرچه به عنوان رتبه دوم،۲ میلیون نصب فعال از طریق کافه بازار 

دارد اما رشدش در سال ۹۷ معادل ۱00 درصد بوده است.

   آذری جهرمی: ما رقابت را تسهیل می کنیم
در واقع آنچه گزارش کافه بازار برای اولین بار منتشر کرده، تصویر قابل درکی است 
از وضعیت رقابت استارت آپ ها، مخصوصاً در حوزه های مشخص و اپلیکیشن هایی 

که تالش می کنند با رشد یا خالقیت بیشــتر، سهم بازار بیشتری را از هم بگیرند. 
»محمدجواد آذری جهرمی«، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به همین 
سوال، به دیجیاتو می گوید: »رقابت مفید و سازنده است و به نظر من همیشه هم 
باید در فرآیند رشد و توسعه وجود داشته باشد. ما حتی در موضوع اپراتورهای تلفن 
همراه هم مقررات داریم تا اپراتور غالب، همیشه غالب نماند و رقابتی وجود داشته 
باشد تا این ها بتوانند به هم برســند. در واقع کار ما این است که رقابت را تسهیل 

می کنیم. در این فضا هم فرآیند خوبی شکل گرفته است.«

   نوآوری مهم تر از پول است!
»ناصر غانم زاده«، فعال استارت آپی نیز در گفتگو با دیجیاتو اشاره می کند که هنوز 
بسیاری از حوزه ها در فضای استارت آپی ایران اپلیکیشن غالب ندارند اما در نهایت 
بعضی از این شرکت ها مثل دیجی کاال یا اسنپ در خارج از اکوسیستم استارت آپی 
هم شناخته شده هستند و چنین ترندی که بیشترین سهم یک بازار در اختیار یک 
اپلیکیشن باشد، در جهان مرسوم است. او عقیده دارد که هر حوزه نهایتاً می تواند 
سه پلیکیشن غالب داشته باشد، و سایراپلیکیشــن ها در مرور زمان از دور خارج 

خواهند شد، کمااینکه بعضی از حوزه ها جایی برای پلیکیشن سوم نیز ندارند.
اما بیایید به نمودارهای کافه بازار و گزارش سال ۹۷ از صنعت برنامه های موبایلی 
برگردیم. وقتی در میان برنامه ها و میزان رشد آنها جستجو می کنیم می توان دالیل 
مختلفی برای رشد بیشتر اپلیکیشــن ها در رتبه دوم یا حتی رشد کمتر آنها در 
مقابل اپلیکیشن غالب بیان کرد. اما این رقابت این روزها بیشتر از هر زمان دیگری، 

بی رحم شده است.
این بی رحمی البته بیشتر از همیشه به نفع کاربران است که سرویس های متنوع تر و 
البته باکیفیت تر دریافت می کنند. از سوی دیگر این روزها استارت آپی که خدمتی 
مفید، نوآورانه یا باکیفیت را ارائه ندهد، به دلیل شرایط اقتصادی سخت، شانس 

زیادی هم برای باقی ماندن در بازار ندارد.
اما در این میان باید به یک نکته دیگر هم توجه کرد. اگرچه آذری جهرمی از تسهیل 
رقابت می گوید و مهدی محمدی هم به ترندهای جهانی اشاره می کند که حاکی از 
داشتن یک یا دو اپلیکیشن پرنصب در هر حوزه است، اما این موضوع را هم باید در 
نظر گرفت که هنوز هم استارت آپ ها در بازار ایران با خودشان رقابت دارند نه بازار 
سنتی. شاید این مثال برای تاکســی های اینترنتی صحیح نباشد اما تقریباً در هر 

حوزه دیگری، بازار سنتی برنده است.

منبع:  برترین ها
یـــادداشت
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 برعکِس دیگر اعتیادها، معموال 
جامعه به اشتباه احترام خاصی 
برای این افراد قائل است و این 

اعتیاد و افراط را ارزش می داند و 
معتاد به کارها به اشتباه، افرادی 

سختکوش و پرکار شناخته 
می شوند تا یک بیمار.

فصل اقتصاد
گـــزارش

وضعیت استارت آپ های ایرانی در بزرگ ترین بازار نرم افزاری ایران

آغاز به کار مرکز 
نوآوری فناوری های 

اشتغال
مرکز نوآوری فناوری های اشتغال 
در قالب یک شتاب دهنده تخصصی 
حامــی اســتارت آپ هــای حوزه 
منابع انسانی، با حضور در نمایشگاه 
اینوتکس ۲0۱۹ فعالیت های خود را 

رسما آغاز خواهد کرد.
بنا بر اعالم آزمون میزان گســتران 
شریف، این شتاب دهنده زیرمجموعه 
مؤسسه دانش بنیان »میزان گستران 
شریف« است که در چارچوب قانون 
و با هدف حمایــت از فناوری های 
جذب، نگه داشت و توسعه سرمایه 
های انسانی تأسیس شده است. مرکز 
نوآوری فناوری های اشــتغال قصد 
دارد تا ضمن تحقیــق و پژوهش در 
حوزه تکنولوژی های منابع انسانی، 
مدل های جدید کسب و کار در این 

حیطه را توسعه دهد.
با توجه به اهمیت موضوع اشــتغال 
بــه عنــوان یکــی از کلیدی ترین 
چالش های فعلی کشــور و نظر به 
کوچک بودن بازار استارت آپ های 
حوزه منابع انسانی، توسعه این حوزه 
از طریق ایجاد و سرمایه گذاری در 
کسب و کارهای نوپا، یکی از اهداف 
اصلی »مرکز نــوآوری فناوری های 

اشتغال« خواهد بود.
این مرکز همچنین در صدد اســت 
تا با کمک به افزایش نرخ بهره وری 
ســرمایه های انسانی کشــور، به 
شکل گیری اقتصاد مقاومتی و دانش 

بنیان کمک کند.
برخی از مهم ترین مزایای این مرکز 
برای استارت آپ های HR Tech به 

شرح زیر است:
کمک بــه کوتاه کــردن روندهای 
راه اندازی و توسعه کسب و کارهای 

نوپا در حوزه اشتغال و منابع انسانی
کاربردی ســازی  و  پژوهــش 
فناوری هــای نویــن و نوآوری های 

حوزه منابع انسانی و اشتغال
کمک در راســتای بهبود کیفیت 
محصوالت و خدمــات و ثبات مالی 

کسب و کارهای مستقر در مرکز
افزایش توان رقابت پذیری کسب و 
کارهای حــوزه HR در مقیاس ملی 

و بین المللی
ارائه آموزش هــای تئوریک و عملی 
)کارگاهی( به کسب و کارهای مرکز 

با هدف باال بردن نرخ موفقیت
مشارکت در فرایند توسعه کسب و 

کارها و نوآوری های حوزه اشتغال
فراهم کردن شــرایط برای انتقال 
تجربیات و فناوری های حوزه منابع 

انسانی به داخل کشور
ارائه راهنمایی و مشاوره به کسب و 
کارهای حوزه منابع انســانی جهت 
اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع 

ذی صالح
ارائه خدمات مربی گری و منتورینگ 

به کسب و کارهای مرکز
تســهیل در جهت جذب سرمایه از 

سوی استارت آپ های مرکز
ارائــه داده و اطالعات و تحلیل های 
مربوط بــه حوزه منابع انســانی به 

استارت آپ های پذیرفته شده
با شــروع فعالیت های ایــن مرکز، 
زنجیره خدمات مؤسســه »میزان 
گستران شــریف« در حوزه منابع 
انسانی تکمیل تر از گذشته خواهد 
شد. »میزان گســتران شریف« در 
طول سال های گذشته با راه اندازی 
مجموعــه رقابت هــای تخصصی 
»فــن آورد« و برگــزاری »آزمون 
استخدام بخش خصوصی« اقدام به 
حل مسائل و رفع نیازهای استخدامی 
صنایع و شرکت های فعال در کشور 

کرده است.

آی سی تی نیوز
گــزارش
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