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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

گذری بر کتاب های اقتصادی:

اهمیت روزافزون جایگاه مسکن در سبد هزینه های خانوار

تحلیلی بــر کاهش 
قیمت ارز و تاثیر آن 

بر بازار
در بازار ارزی ایران دالر هر لحظه 
در حال کاهش و افزایش قیمت 
اســت.اما بعد از عقب نشــینی 
سیاســی آمریکا قیمت دالر در 
ایران به سرعت در حال کاهش 

قیمت است.
همواره بزرگتریــن چالش بازار 
ایــران در دهه 90 قیمــت ارز 
و تغییــرات آن بوده اســت که 
مشکالت زیادی را برای اقتصاد 

ایران بوجود آورده است.
اما اوج این نوسانات بازار به ابتدای 
سال 97 برمیگردد که قیمت دالر 
بصورت چشمگیری رشد چند 
صد درصدی داشت و تمام بازار 
های اقتصادی ایران را اعم از بازار 
مســکن ، خودرو و... تحت تاثیر 
قرار داد و باعث تشنج شدید در 

قیمت ها شد.
در ابتدای سال 98 نیز با بوجود 
آمدن تنش های سیاســی بین 
آمریکا و ایــران دوباره قیمت ارز 
افزایش نسبی داشت اما حاال بعد 
از گذشــت حدود یک ماه بعد از 
این افزایش قیمت ارز مدتیست 
آمریکا با عقب نشینی از تهدیدات 

خود شوک عجیبی...

تیتر برتر
یــادداشت
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   طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی کشور اقتصاد ایران بر اساس تامین نیازهای اساسی تعیین می شود که به معنای تامین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و 
امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه است.

بازار طال و سکه 98/3/24 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

45,700,00045,700,000سکه امامی

سکه طرح 
43,990,00043,990,000جدید

24,220,00024,220,000نیم سکه

16,220,00016,220,000ربع سکه

1000000010000000سکه گرمی

18,070,00018,070,000مثقال طال 

طالی 18 عیار 
750 /4,176,0004,176,000

5,568,0005,568,000طالی 24 عیار

طالی دست 
41530004,153,000دوم
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جای خالی کاالها در فهرست ارزی بانک 
مرکزی؛

ارز دولتی پای چه کاالهایی 
رفت؟!

بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی 
را در جهت افزایش شــفافیت منتشر می کند، اما در این 
فهرست جای خالی کاالیی که با ارز دولتی وارد کشور شده، 
کامالً محسوس است. واردات و صادرات الزمه حیات حتی 

بزرگ ترین کشورهای ...

گوشــت قرمز قبل از توزیع در 
شبکه مصرف به منظور ممانعت 
از انتشار برخی بیماری ها مانند 
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
باید ۲۴ ساعت در سردخانه واحد 

پیش سرد نگهداری شود.
شهرام موحدی روز جمعه در گفت 
و گو با ایرنا افزود: در زمان حاضر هفت کشتارگاه 
دام در استان اصفهان فاقد واحد پیش سرد است 
که تذکرها و اخطارهای الزم به آنها جهت ایجاد 
واحد پیش سرد داده شــد و در صورت، اجرایی 
نشدن این موضوع برای تعطیلی آنها اقدام خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه بیشتر این کشتارگاه ها، صنعتی 
نیستند، زیر نظر شهرداری ها قرار دارند و تعداد 
کشتار در آنها محدود است، تاکید کرد: با توجه به 
اهمیت سالمتی مردم، الزم است که ایجاد واحد 

پیش سرد در آنها پیگیری و اجرایی شود.
موحدی مکان این کشــتارگاه ها را در کوهپایه، 
هرند، خور، داران، سمیرم، دهق و علویجه اعالم 
کرد و اظهار داشت: آخرین کشتارگاهی که بدلیل 
نداشتن واحد پیش سرد در استان، تعطیل شد در 
خوانسار بود و مقرر است، کشتارگاه داران نیز تا 

اوایل تیر امسال تعطیل شود.
مدیرکل دامپزشــکی اصفهان با اشاره به اینکه 
اکنون ۲۳ کشــتارگاه صنعتی در استان دارای 
واحد پیش سرد هستند، تصریح کرد: بیش از 9۵ 
درصد از گوشت استحصالی در استان اصفهان، 
پیش سرد شده است و در بین مصرف کنندگان 
توزیع می شود.موحدی با تاکید بر اینکه تعطیلی 
یک واحد کشتارگاه، تبعات اقتصادی و اجتماعی 
بهمراه دارد، تصریح کرد: اداره کل دامپزشــکی 
اصفهان تا جایی که مقدور است برای ایجاد واحد 
پیش سرد به این کشتارگاه ها فرصت می دهد اما ما 

نمی توانیم در حوزه سالمت مردم از نداشتن پیش 
سرد، چشم پوشی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشــته حدود یک 
میلیون و ۵00 هزار رأس دام ســبک و ۵8 هزار 
رأس گاو و گوســاله در کشــتارگاه های استان 

اصفهان با نظارت دامپزشکی، کشتار شد.
موحــدی اضافه کــرد: وضعیــت فراورده های 
خام دامی در اســتان اصفهان در گوشت قرمز، 
مرغ، ماهی و میگو بســیار مطلوب است و همه 
گوشت های توزیع شده در قصابی ها، بهداشتی 

است.

کشتارگاه های بدون پیش سرد در اصفهان تعطیل می شوند

استان اصفهان، 
دارای حدود یکهزار 

و 854 واحد آبزی 
پروری، 2 هزار و 

۶00 واحد مرغداری 
صنعتی، 17 

کشتارگاه طیور و 30 
کشتارگاه دام است.

مدیرکل دامپزشکی اصفهان گفت: بر اساس قانون، کشتارگاه دام در استان باید دارای واحد پیش سرد برای حفظ سالمتی مردم باشد که در 
صورت نداشتن این مهم بهداشتی، تعطیل خواهند شد.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

بانک مرکزی بر بازار ارز مســلط 
است

رییس کل بانک مرکزی با بیان هیچیک از بنیان 
های اقتصادی تعیین کننــده نرخ ارز تغییری 
نکرده است، گفت: روز شــنبه بازار ارز به طور 
جدی با نرخ منطقی به مانند چند روز گذشته، 

کار خود را آغاز می کند.
عبدالناصر همتی کــه برای دیــدار با فعاالن 
اقتصادی و مســئوالن آذربایجانی پنجشــنبه 
)۲۳ خرداد( به این استان سفر کرده است، در 
خصوص تأثیر سفر »آبه شینزو« نخست وزیر 
کشور ژاپن بر نوسانات بازار ارز گفت: متأسفانه 
در بازار ارز همیشه افرادی به دنبال بهره برداری 
از ابزارهای سیاسی برای برهم زدن ثبات بازار و 
ایجاد نوسان هستند، در اینجا باید یادآور شوم 
هیچیک از بنیان های اقتصادی که تعیین کننده 
نرخ ارز است، تغییری نکرده و بانک مرکزی بر 
بازار مسلط اســت. از این رو به مردم عزیزمان 

اطمینان می دهم ...

آگهـی مناقصـه عمومـی 

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف: 
آدرس: اصفهان، اتوبان خیابان ذوب آهن، اداره کل زندان های استان اصفهان، اداره مالی و پشتیبانی، شماره تماس: 

031-37885785

اداره کل زندان های استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
 نشانی: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن

انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهابموضوع مناقصه

ضمانت نامه بانکی به مبلغ 800.000.000 ریالتضمین شرکت در مناقصه

دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات 
دولت

WWW.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از تاریخ 98/3/25 لغایت 98/4/2

تحویل اسناد صرفا پاکت )الف(
دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

حداکثر تا تاریخ 98/4/16

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

روز دوشنبه مورخ 98/04/17 ساعت 10 صبح

شناسه: 499895

نوبت اول

چاپ دومآگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 

شهرداری نایین به استناد مجوز شماره 78/5/731 مورخ 1397/11/28 شورای محترم اسالمی شهر نایین در نظر دارد اجرای بخشی از خدمات شهری شامل 
نظافت معابر، جمع آوری زباله، نگهداری فضای سبز، انجام امور خودرویی واکیپ عملیات عمرانی اضطراری شهر نایین را در سال 98 به ا شخاص حقوقی واجد 

شرایط، با شرایط زیر واگذار نماید. 
شرایط مناقصه: 1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 600.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب 0105850675005 بانک 

ملی به نام شهرداری نایین 
2- برآورد اولیه اجرای پروژه از محل اعتبارات شهرداری با مبلغ 12.000.000.000 )دوازده میلیارد( ریال می باشد.

4- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1398/03/18 لغایت 1398/03/25 3- مدت اجرا: ده ماه شمسی     
6- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 15 روز چهارشنبه 1398/04/05 5- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1398/04/05 

7- محل دریافت اسناد و مناقصه: واحد امور قراردادهای شهرداری نایین 
* سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. 

* هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
* با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس 

اینترنتی: http://ietsp.mporg.ir ثبت نام و کدکاربری دریافت و همراه پاکت های پیشنهادی خود تحویل نمایید. 
* شماره تماس: 031-46252023

اردشیر عسگری سوادجانی - شهردار نایین  شناسه: 490598



تحلیلی بر کاهش قیمت 
ارز و تاثیر آن بر بازار

ادامه از صفحه یک:
...  به بازار ارز وارد شده است بصورتی 
که در روز های ابتدایی کاهش قیمت 
ارز اکثر دارندگان ارز خانگی به سرعت 
قصد فروش ارز خود را داشــتند که 
همین امر ســبب ارزان تر شدن ارز 

شد.
تاثیر کاهش قیمت ارز بر اقتصاد

اگر این کاهش قیمــت ارز ادامه دار 
باشد قطعا تاثیرات قابل توجهی بر 
اقتصاد ایران دارد.بازار خودرو و لوازم 
الکتریکی ایران به دلیل وابستگی زیاد 
به واردات نیاز شدیدی به ارز خارجی 
دارد و نتیجه این وابستگی به واردات، 
بوجود آمدن یک رابطه مستقیم بین 
قیمت ارز و قیمت لوازم الکتریکی، 
خودرو و بسیاری دیگر از صنایع مهم 

ایران شده است.
سال گذشته پس از افزایش ناگهانی 
قیمت ارز این وابستگی خود را بصورت 
کامال واضح نشان داد و صنایع وابسته 
به ارز افزایش قیمت وحشتناکی را 
تجربه کردند که باعث شد مردم ایران 
شرایط بسیار بد اقتصادی را تجربه 
کنند اما حاال پس از عقب نشــینی 
آمریکا از مواضع خود قیمت ارز روبه 
کاهش است و امید است با تداوم این 
کاهش قیمت ارز شاهد کاهش قیمت 
در بازار های دیگر ایران باشــیم.به 
بررسی چند نمونه از بازار های متاثر از 

کاهش قیمت ارز میپردازیم.
بازار مسکن

برخی کارشناسان معتقدند باید انتظار 
ریزش در بازار مســکن را داشت اما 
نه در کوتاه مدت . بازاری که امسال 
رکوردهای شگفت انگیزی به خود 
دید و در برخی نقاط قیمت ها بعضا 
تا دو بر ابر افزایش یافت اما حاال شاید 
در صورت کاهش قیمت دالر بتواند 
به ثبات نسبی برسد. اما بازار مسکن 
مقداری با دیگر بازار ها متفاوت است، 
پژوهش های صورت گرفته در زمینه 
ی رابطه ی بیــن افزایش یا کاهش 
قیمت دالر و بازار مسکن نشان داده 
اســت:افزایش قیمت دالر بر اساس 
دامنه رشــد و مدت زمان صعود دو 
تاثیر بر بازار مسکن و ملک دارد،یکی 
در "کوتاه مــدت" و دیگری در "بلند 
مدت".وقتی نــرخ ارز افزایش پیدا 
می کند ،میزان تولید برای صادرات 
هم به دنبال آن بیشــتر می شود در 
نتیجه سرمایه ها به سمت صنعت و 
تولید روانه می شوند. پس در کوتاه 
مدت، افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر 
قیمت مسکن دارد و منجر به کاهش 

شاخص قیمت مسکن می شود.
با توجه به این موضوع مدت زمانی که 
قیمت ارز افزایش پیدا کند فرصت 
خوبی برای معامالت مسکن است.

اما در بلند مدت با توجه به رابطه های 
پیشین و پسین بخش های مختلف ، 
باعث افزایش شاخص قیمت مسکن 
خواهد شــد.بنابراین شاهد دو تاثیر 
»کوتاه مدت و معکوس« و »بلند مدت 
و مستقیم« هستیم و نمیتوان گفت 
کاهش چند روزه قیمت دالر میتواند 

تاثیری بر بازار مسکن داشته باشد.
بازار خودرو

به اعتقاد فعاالن بازار روند کاهشــی 
قیمت ها عاملی شده تا فروشنده های 
خــودرو مقاومت کــرده و حاضر به 
فروش خودروها آنهم با قیمت ارزان 
نباشــند اما روند ادامــه دار کاهش 
قیمت ها عاملی شده تا آنها هم طی 
روزهای آینده مجبور به فروش باشند.

البته امروز باز هم بازار خودرو متأثر از 
کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین 
قیمت خودرو به شورای رقابت قرار 
گرفته و همچنان روند کاهشــی را 
تجربه می کند به نحوی فعاالن بازار 
معتقدند مردم در روزهای آینده شاهد 
کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار 

خواهند بود.

اقتصاد استان
02
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طرح های اشتغالزایی موازی و مکمل در روستاها اجرایی شود
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان غیر کارشناسی بودن طرح  های اشتغالزایی جایگزین 
در روستاها، گفت: به جای طرح های جایگزین در این مناطق باید به دنبال طرح های اشتغالزایی موازی 
و مکمل بود.حجت اله غالمی در همایش بخشداران استان اصفهان در تاالر شهروند با بیان اینکه شغل 
اصلی روستاییان کشاورزی و دامداری است، افزود: در بحث اشتغال باید به سمت کسب درآمدهای موازی 

با شغل اصلی کشاورز و دامدار حرکت کرد.وی ادامه داد: جایگزین کردن مشاغل دیگر به جای کشاورزی 
غیر کارشناسی بود ولی مشاغل مکمل عالوه بر پررنگ کردن نقش و هویت روستایی نقش مهمی در ماندگاری 

روستاها دارد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد: استفاده حداکثری از تسهیالت روستایی، 
ایجاد سایت های کارگاهی در کنار هر دو سه روستا های نزدیک از جمله برنامه ها در این زمینه است.وی اضافه کرد: زمین 

این کارگاه ها با هماهنگی با منابع طبیعی در محدوده روستا یا خارج از آن آماده سازی و خدمات زیربنایی آن توسط دولت انجام می شود و با 
سرمایه گذاری روستاییان یا سرمایه گذار خارج از روستا در حوزه های مختلف به ویژه صنایع دستی فعالیت کنند.غالمی استفاده از ظرفیت های 
گردشگری را از دیگر زمینه ها برای مشاغل موازی و مکمل در روستاها برشمرد و گفت: در حوزه گردشگری ظرفیت های بسیار خوبی در اصفهان 

وجود دارد و با توجه به اینکه این صنعت صنعت سبز بوده می توان از این ظرفیت ها نهایت بهره برداری داشت.

دوسوم معامالت مسکن در کشور غیرمصرفی است
نماینده مردم مبارکه در مجلس، گفت: طرح مالیات عایدی مسکن از فرار مالیاتی جلوگیری می کند 
و اگر کســی بخواهد خانه بخرد و بدون هیچ ارزش افزوده ای آن را بفروشد باید مالیات دهد و مردم 
می توانند کلیات این طرح را مطالعه کنند.زهرا سعیدی ظهر امروز در آئین کلنگ زنی و اجرای هم زمان 
مجموعه 38 واحد مسکونی در این شهرستان گفت: تا سال 80 قانون مقابله با التهابات بازار مسکن 

وجود داشت که از آن تاریخ به بعد این قانون حذف شد.نماینده مردم مبارکه در مجلس بابیان این که در 
180 کشور دنیا بحث مالیات بر عایدی مسکن وجود دارد، اظهار داشت: درحالی صحبت از  عدالت طلبی 

می کنیم که قانونی در خصوص مالیات بر عایدی مسکن وجود ندارد.وی بابیان اینکه این طرح مالیات بر عایدی 
مسکن از فرارهای مالیاتی جلوگیری می کند، افزود: قانون منبع به کارگیری بازنشستگان هم زمان با این طرح ارائه شد، 

ولی آن قانون که به نظر سخت می رسید اجرا شد، ولی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن هنوز اجرانشده است.سعیدی 
بابیان اینکه کلیات طرح مالیات عایدی مسکن در کمسیون اقتصادی تصویب شده، خاطرنشان کرد: طرح مالیات عایدی مسکن از فرار 
مالیاتی جلوگیری می کند و اگر کسی بخواهد خانه بخرد و بدون هیچ ارزش افزوده ای آن را بفروشد باید مالیات دهد و مردم می توانند 

کلیات این طرح را مطالعه کنند.

عصرایران
یـــادداشت

ISFAHAN
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خـــبــــر

معاون امور معادن وصنایع معدنی اداره صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

کمبود آرد را به اداره صمت گزارش دهید

معاون امور معادن وصنایع معدنــی اداره صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان گفت: مسئوالن شهرستان ها هر 

گونه کمبود آرد را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گزارش دهند.صنعتی ارائه می کنند تا مسیر رونق تولید با عزم بیشتر 

فعالیت کنند.
 مسعود صالحی پیش از ظهر امروز )پنجشــنبه( در جلسه علنی شورای اسالمی 
شهرستان اصفهان درخصوص کمبود سهمیه آرد اظهار کرد: تأمین سهمیه آرد 
برای شهرستان ها دارای پارامتر مخصوص براساس سرانه و جمعیت هر شهرستان 
است که این امر با دقت باالیی بررســی و رقم آن تعیین می شود، در این خصوص 
شهرستان هایی که با کمبود سهمیه آرد مواجه هستند مکاتبات خود را با اداره صمت 
انجام دهند.وی درخصوص کمبود ادارات صمت درشهرستان های اصفهان افزود: 
تمام ادارات ستادی ما به امور شهرستان های اصفهان رسیدگی می کنند و تالش 

آن ها برحل معضالت این شهرستان هاست.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره صمت اصفهان در تشریح پرداخت خسارات 
ناشی از فعالیت معادن گفت: تمام معادن حقوقی به دولت پرداخت می کنند که این 
مبلغ به حساب خزانه می رود و مبلغی به حساب اداره صمت واریز نمی شود، اما آنچه 
در کل کشور اتفاق می افتد این گونه است که توزیع بودجه ها و همه مبالغ واریز شده به حساب 

خزانه دولت در جهت امور استان ها و شهرستان ها تقسیم می شود.
وی با تأکید بر اینکه در قانون تنها تا حدود یک درصد از عوارض پرداختی معادن به همان 
منطقه استقرار معدن تعلق می گیرد، تصریح کرد: در شهرستان اصفهان سه سال از اجرای 
این طرح می گذرد و سهم استان در سال قبل از این مبلغ سه میلیارد تومان بوده که تنها ۷۵0 

میلیون تومان آن به حساب اداره صمت واریز شده است.
صالحی با اشاره به ماده 1۴ قانون معادن افزود: اگر معدنی خسارتی به زیرساخت های شهری 
و محلی داشته باشد باید جوابگوی شکایات افراد یا دستگاه های مربوطه باشد و پرونده های 
دارای شاکی قابل طرح در شورا و براساس شش بند ابالغی به همه استان ها این امر رعایت 

می شود، اما اداره صمت نمی تواند درخصوص شکایات کلی اقدامی داشته باشد.
وی در خصوص شرایط لحاظ شده درشکایت علیه معادن آالینده گفت: نباید شکایات به 
صورت کلی مطرح شود بلکه باید درخواست ها مشخص باشد و نام معدن، تخلف انجام شده و 
میزان صدمات مالی به زیرساخت های منطقه درشکایات شاکی مطرح شود تا پیگیری های 
الزم از سوی اداره صمت ومحیط زیست صورت بگیرد و پس از پرکردن فرم های مربوطه و 
مشخص شدن نوع خسارت کمیته مربوط به این امر که متشکل از دستگاه های مختلف است 

شکایات و خسارات را بررسی می کند.  ایمنا
خـــبــــر

اساس و دلیل برقراری 
رابطه علت و معلولی که 

تابع قیمت هدانیک بیان 
می دارد این است که 

هرچه تعداد ویژگی های 
مثبت و مطلوب برای 

مصرف یک واحد 
مسکونی معامله شده 

بیشتر باشد با فرض ثابت 
بودن سایر شرایط، قیمت 
بازاری آن واحد مسکونی 

بیشتر خواهد بود.
طبق نتایج حاصل از 

تحقیقات، در شهر تهران 
ساخت زیربنا و مساحت 
زمین بیشترین تاثیر را 

بر قیمت واحد مسکونی 
دارند در حالی که در شهر 

اهواز از نظر متقاضیان، 
عوامل رفاهی و فیزیکی 
ساختمان بیشتر از سایر 

عوامل بر قیمت واحد 
مسکونی موثر بوده 

است.

گذری بر کتاب های اقتصادی:

اهمیت روزافزون جایگاه مسکن در سبد هزینه های خانوار

سعید عابدین درکوش با بیان ویژگی ها و اهمیت مسکن و جایگاه آن 
در اختصاص هزینه های خانوار در یک بازه زمانی مشخص) مثال یک 
ماه( از تغییر جایگاه این نیاز اساسی در سبد هزینه های خانوار سخن 
می گوید؛ “در سال ۱۳۴۸، ۱۸ درصد هزینه و درسال ۱۳۸۳، 2۹.۱ 
درصد از هزینه های خانوار”، نویسنده کتاب "درآمدی بر اقتصاد 
شهری" درباره اهمیت و جایگاه مسکن می نویسد: مسکن که مانند 
غذا یکی از احتیاجات اساسی انسان است، همیشه از مسائل مهم 
اقتصادی بوده و هست. به منظور بررسی اهمیت جایگاه مسکن در 
زندگی انسان، توجه به توزیع درصد هزینه های ماهانه یک خانوار 
شهری در ایران از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۳ می تواند کمک کننده باشد؛ 
از سال ۴۸ تا ۵۴ هزینه های مسکن ۱۸ درصد هزینه های خانوار را 
تشکیل می داده در حالی که این مقدار در سال ۵۸ به 2۵.۸ درصد و 

در سال ۸۳ به 2۹.۱ درصد رسیده است.

ایمنا
گـــزارش
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  طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی کشور اقتصاد ایران بر اساس تامین نیازهای اساسی تعیین می شود که به معنای تامین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، 
آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه است.

پاسخ جهاد کشاورزی اصفهان در خصوص 
ورود پساب آلوده شیالت به زاینده رود

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با توجه به گزارش جدید دانشگاه علوم 
پزشــکی مبنی بر ورود پساب فاضالب 
آلوده به هورمون و آنتی بیوتیک دامداری و شیالت به زاینده رود، 
اعالم کرد که در واحدهاي آبزي پروري استفاده از آنتي بیوتیک 
به ندرت و با دوز مصرفي بسیار کم و با نظارت دقیق دامپزشکي 

استان انجام مي گیرد.
اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پی انجام پروژه تحقیقاتی بر 
منابع آبی زیرزمینی و رودخانه زاینده رود به عنوان منبع اصلی تامین 
آب شرب و بهداشــت مردم اصفهان در گزارشی نسبت به آلودگی این 
رودخانه به آالینده های نوپدید از جمله آنتی بیوتیک ها هشــدار داده 

است.  
رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
در این خصوص در گفتگو با ایســنا با بیان اینکه عالوه بر فاضالب های 
شهری دامداری ها نیز یکی از عوامل اصلی ورود هورمون ها به فاصالب ها 
محســوب می شــوند، اظهار کرد: دامداری ها دوز آنتی بیوتیکی که به 
کار می برند بسیار بیشتر از مقداری است که انسان ها مصرف می کنند 
این در حالی است بسیاری از دامداری های کشور تصفیه خانه ندارند و 
محیط زیست بارها در این خصوص به آنها هشدار داده، اما اقدامی انجام 

نداده اند.
امین با بیان اینکه از دیگر روش های ورود این ترکیبات شیالت است، 
افزود: حوضچه های پرورش ماهی نیازمند برخی آنتی بیوتیک ها برای 
رشد ماهی ها هســتند و به دلیل اینکه حوضچه پرورش ماهی باز است 
و اغلب افراد شــیالت دار از سر شــاخه های زاینده رود در چهارمحال 
بختیاری و در اســتان صفهان  از آب رودخانه اســتفاده می کنند این 
ترکیبات را بدون تصفیه به صورت باز در رودخانه تخلیه می کنند.به گفته 
این مسئول، تصفیه خانه های پیشرفته عالوه بر حذف این هورمون ها و 
آنتی بیوتیک ها، برای حذف سایر آالینده ها شامل حشره کش ها، لوازم 
بهداشتی و کرم های ضد آفتاب نیز موثر هستند، اما متاسفانه تا این لحظه 
به دلیل نبود بودجه در سازمان آب و فاضالب این دست تصفیه خانه ها 

در دستور کار قرار ندارد. 
از سوی دیگر سرپرست کنترل کیفی آب شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در این باره به خبرنگار ایسنا، گفت: باید توجه داشت که طرح 
موضوع وجود آنتی بیوتیک پساب فاضالب و ورود به رودخانه، یک مسئله 
تحقیقاتی است که اکنون در حال انجام است و هنوز به قطعیت نرسیده 
است، البته نمی شود منکر این موضوع شد که مواد هورمونی وجود ندارد.

محمود نجفی با تاکید بر اینکه طی چند سال گذشته اقدامات درستی 
برای جلوگیری از ورود آالینده ها به زاینده رود انجام شده است، افزود: 
در گذشته حوضچه های پرورش ماهی در باالدست رودخانه بسیار بیشتر 
از امروز بود، اما اکنون تنها یک واحد است که هنوز نتوانسته ایم از ورود 

پساب آن به زاینده رود جلوگیری کنیم.
او البته تاکید کرد: در بحث آب شرب اصفهان هیچ مشکلی وجود ندارد 
و در حال حاضر آب شرب اصفهان به طور کامل ایمن و در سالمت است، 
همچنین وضعیت آب شــرب اصفهان از سوی شــرکت آبفا به صورت 
مستمر و روزانه اندازه گیری می شود و همزمان با ما دستگاه های نظارتی 
همچون محیط زیست و مرکز بهداشت به طور مرتب آب شرب اصفهان 
را رصد می کنند و خوشبختانه تا امروز هیچ مشکلی در این رابطه گزارش 

نشده است.
هیچ واحد پرورش ماهي در مسیر رودخانه زاینده رود که خروجي آب 

آن به رود خانه بریزد، وجود ندرد.
در واحدهاي آبزي پروري استفاده از آنتي بیوتیک به دلیل حساسیت 
هاي بهداشــتي به ندرت و با دوز مصرفي بســیار کم و با نظارت دقیق 
دامپزشکي اســتان انجام مي گیرد.در هیچ مرحله اي از فعالیت هاي 
پرورش ماهي از هورمون استفاده نمي شود و این موضوع مانند شایعات 
استفاده از هورمون در مرغ است که ســال ها پیش مطرح شده است.

همچنین این ســازمان در اطالعیه خود در خصــوص ادعاهاي مطرح 
شده تاکید کرده که باید مستنداتي وجود داشته باشد و ارائه اطالعات 
براســاس تحقیقات باشد، همچنین فعالیت هاي اشــاره شده زیر نظر 
کارشناسان اداره کل دامپزشکي و شیالت استان به صورت دقیق مورد 

رصد قرار مي گیرد.

گــزارش

آیــا مســکن دارای 
متفاوتی  ویژگی های 

است؟
وی معتقد است: مسکن 
با ســایر کاالهــا  دارای 
اساســی  تفاوت هــای 
است؛ مسکن در مباحث 
اقتصادی کاالی منحصر به فردی است که 
نیاز به نظریه پردازی های خاص خود در 
زمینه های مختلف از قبیل عرضه و تقاضا 
در مسکن، تابع تولید و سیاست های مبارزه 

با مشکل مسکن دارد.
نویسنده در ادامه به بیان تفاوت های مسکن 
با ســایر دارایی ها می پردازد و می گوید: 
مسکن در واقع شش خصوصیت منحصر 
به فرد دارد. اول مسکن کاالیی ناهمگن 
است؛ یعنی تفاوت در ویژگی های آن نظیر 
اندازه، مکان، عمر، مشــخصات داخلی و 
غیره هر واحد مسکونی موجب تفاوت در 

قیمت آن می شود.
دومین ویژگی مســکن، غیر قابل جابه 
جایی بودن آن است یعنی نمی توان آن را 
از جایی به جای دیگر منتقل کرد) در علم 
حقوق به چنین دارایی، "اموال غیر منقول" 

گفته می شود(.
سومین ویژگی، با دوام و سرمایه ای بودن 
مسکن اســت و چهارمین ویژگی گران 
بودن آن است که معموال خانوارها برای 

خرید آن به وام نیاز دارند.
ویژگی پنجم مسکن این است که هزینه 
جابه جایی از یک واحد مسکونی به خانه 
دیگر بسیار باالست. این هزینه نه تنها فقط 
شامل هزینه های پولی جابه جایی است 
بلکه شــامل هزینه های غیر پولی مانند 
جدا شدن از همسایه های قبلی مدرسه و 

دوستان است.
درخصوص ششمین مشخصه مسکن نیز 
می توان به این مورد اشاره کرد که مردم 
در انتخاب مکان سکونت به خصوصیات 
اقتصادی- اجتماعی همســایگان توجه 
می کنند و این مسئله موجب جداشدن 
محالت شهر بر اســاس اقشار اجتماعی 

جامعه می شود.
مسکن نیاز طبیعی انسان است

درکوش در ادامه با اشاره به اصل ۴3 قانون 
اساسی می نویسد: طبق اصل چهل و سوم 
قانون اساسی کشور اقتصاد ایران بر اساس 
تامین نیازهای اساسی تعیین می شود که 
به معنای تامین مسکن، خوراک، پوشاک، 
بهداشــت، درمان، آمــوزش و پرورش و 
امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای 

همه است.
راه حل رفع مشکالت مسکن

درکوش معتقد اســت: برای رفع مشکل 
مسکن، آپارتمان نشینی باید گسترش 
یابد. برای از بین بردن زاغه نشینی دولت 
باید واحدهای مسکونی غیر استاندارد را 
از بین ببرد و برای زاغه نشینان خانه های 
سازمانی ایجاد کند و با قیمت مناسب در 
اختیار آنان قرار دهد. برای جلوگیری از 
افزایش قیمت مسکن و مبارزه با کمبود 
مسکن باید از تعداد متقاضیان کاسته شود.

ایجاد خانه های ســازمانی کمک موثری 
در رفع مشکل مسکن است و دادن وام به 
متقاضیان نیز از شدت مشکل می کاهد.

برای حل ریشه ای مشکل مسکن باید از 
مهاجرت به شهرهای بزرگ مانند تهران 
جلوگیری به عمل آید و درصورت امکان 
روستاییانی که به تهران مهاجرت کرده اند 

نیز به بازگشت تشویق شوند.
وی مشکل اساسی مسکن در شهرهای 
بزگ ایران را ناشی از نفوذ فرهنگ غربی 
در جامعه می داند، بدیــن ترتیب که در 
گذشــته فرزندان حتی بعد از ازدواج در 
کنار پدر و مادر خود زندگی می کردند ولی 
امروزه به علت نفوذ فرهنگ غربی فرزندان 
حاضر نیستند بعد از ازدواج در همان واحد 

مسکونی با پدر و مادر خود زندگی کنند.
این نویسنده همچنین ایجاد خانه های 
سازمانی برای کارگران را راه حل مشکل 
مسکن ندانسته و این کار را حق سرمایه 
داران تلقی می کند: سرمایه داران از این 
طریق قصد دارند امکان حرکت کارگران 
را از آنها بگیرند و آنها را پایبند به محیط 
کارخانــه کنند تا بتوانند بیشــتر آنها را 

استثمار کنند.
مشکل مسکن از دیدگاه جامعه

از نظر کل جامعه به عبارتی ساده می توان 
گفت: مشــکل مســکن به علت کمبود 
واحدهای مسکونی قابل سکونت با توجه 
به استانداردهای تعیین شده است، البته 
منظور از کمبود مسکن صرفا عدم تعادل 
بین عرضه و تقاضای موثر نیست. مسئله 
کمبود مســکن را می توان با ارضا نشدن 
تقاضای بالقوه جامعه مربوط دانست. عالوه 
بر تقاضای واحد مسکونی مقدار عرضه خانه 
نیز در تعیین میزان کمبود واحد مسکونی 
نقش مهمی ایفا می کند. مقدار عرضه نیز 
در درجه اول بســتگی به نقش دولت در 
نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور 
دارد ولی هرجا نقش دولت کمتر شــود، 
متغیرهای اقتصادی بازار از قبیل قیمت 
بازار خانه، موجود بودن زمین، در دسترس 
بودن وام های اعتباری و هزینه ســاخت 
ساختمان، در تعیین مقدار عرضه واحد 

مسکونی اثر می گذارد.
با توجه بــه مطالب فوق مقــدار کمبود 
واحدهای مسکونی به وسیله تفاوت بین 
تقاضای بالقوه برای واحدهای مسکونی 
و تعداد واحدهای مسکونی موجود اندازه 

گیری می شود.
تقاضای مسکن

درکوش با اشاره به ناهمگن بودن مسکن 
می نویسد: مســکن بر خالف بسیاری از 
کاالها یک کاالی همگن نیست، یعنی ارائه 
کیفیت خدمات مسکونی باعث تغییر در 
آن ها می شود؛ در بررسی تقاضای مسکن 
از دو روش تابع تقاضای سنتی و تابع قیمت 
هدانیک مسکن )در روش مرسوم و سنتی 
قیمت هدانیک، ویژگی هــای مختلف 
فیزیکی و ســاختاری واحد مسکونی و 
ویژگی های محیطی و همســایگی برای 
برآورد قیمت مســکن لحاظ می شود( 

استفاده می شود.
تابع تقاضای سنتی مسکن

وی در ادامه به بیان تابع تقاضای سنتی 

می پردازد و می گوید: تابع تقاضای سنتی 
مسکن همان تابع تقاضا است که تحت 
تاثیر قیمت، درآمد و عوامل دیگر است. 
اختالف آن با ســایر توابع تقاضا اوال در 
ناهمگون بودن واحدهای مسکونی است. 
در ثانی درآمد موثر بر تقاضای مســکن، 

درآمد دائمی خانوار است.
 اگر درآمد جاری خانوار که از حاصل جمع 
درآمد دائمی و درآمد زودگذر وی به دست 
می آید با تغییر در درآمد جاری که ناشی از 
تغییر در درآمد زود گذر است، خانوار مقدار 
تقاضا برای مسکن خود را افزایش نخواهد 
داد. اما اگر تغییر در درآمد جاری وی، ناشی 
از تغییر در درآمد دائمی باشــد، احتماال 

تقاضا برای مسکن او تغییر خواهد کرد.
تابع قیمت هدانیک مسکن

نویسنده در انتها نیز به بیان تابع قیمت 
هدانیک مسکن می پردازد که در آن واحد 
مســکونی، کاالیی مرکب از خصایص و 
ویژگی های مختلف بــا درجات و مقادیر 
گوناگون در نظر گرفته می شود در این الگو 
قیمت تعادلی یک واحد مسکونی تابعی از 
دو گروه ویژگی ها یا خصایص مسکن است.

گروه اول شامل خصایص فیزیکی مسکن 
از قبیل مساحت زمین، مساحت زیربنا، 
تعداد اتاق، خدمات ســاختمانی، نوع و 
کیفیت مصالح ساختمانی به کار رفته در 
واحد مسکونی، تعداد و کیفیت هریک از 
تجهیرات و تسهیالت موجود در آن است.

گروه دوم نیز شــامل همه ویژگی های 
مربوط بــه محــل اســتقرار، محیط و 
همسایگی محلی است که واحد مسکونی 
مورد نظر در آن قرار گرفته اســت، مانند 
مرغوبیت از لحاظ همسایگی و دسترسی 
به مراکز آموزشی و بهداشتی، دسترسی 
به مراکز خرید و فروش مایحتاج عمومی و 
خصوصی، و فاصله تا مراکز اشتغال در شهر 
به ویژه مرکز اصلی شهر، و باالخره وجود 
داشتن یا نداشتن تسهیالت شهری در حل 
استقرار واحد مسکونی مورد نظر، مثل آب، 

برق، گاز، فاضالب و... .

اخبار اصفهان
گــزارش
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Genoo thermal 
spring

According to previous 
studies, hydrotherapy is a 
helpful method to relieve 
muscle pain, strengthen 
muscles, and accelerate 
blood circulation. People 
can treat different 
conditions, including 
arthritis and related 
rheumatic complaints 
by swimming in natural 
thermal pools.
Thermal springs are 
natural hot endowments 
that bubble up from 
the ground. Their 
temperature is usually 
tend to be higher than air 
temperatures. There are 
countless opportunities 
to bathe in one of the 
many hot springs in Iran; 
one of them is Genoo 
thermal spring which is 
located 34 kilometers 
northeast of Bandar 
Abbas, in the south of 
Iran.
Many people travel to 
this place for purposes 
of health and treatment.  
A visit to Bandar Abbas 
isn’t complete without a 
dip in this thermal pool. 
Since many visitors are 
perfectly aware of this 
beautiful hot spring, the 
pool is no longer quite the 
secret places it used to be.
The spring has a water 
temperature of 45 
degrees centigrade 
and it flows for a few 
kilometers, then it 
turns into a waterfall. 
There are useful 
mineral compounds like 
hydrogen sulfide and 
chlorine in the Genoo 
hot spring that are made 
due to the high temperate 
of the water. Only a few 
animals and plants can 
live in this area; a special 
and rare kind of fish live 
in this spring.
This spring has two 
separated pools for 
women and men. 
Different facilities 
for visitors such as a 
hotel, restaurant, and 
playgrounds for kids 
have been provided in 
this site. The diversity 
of vegetation in this 
area adds to its beauty; 
tropical trees and 
foothills steppe are 
among the natural 
attractions in the area. 
Herbs like adiantum, 
cumin, thyme, 
peppermint, and etc. 
can also be found in this 
region.
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Agha Noor mosque

Iran global handicraft 
power

Attraction

Attraction

Agha Noor mosque is located in Dardasht neighbourhood 
in Isfahan. Its main building which dates back to the reign 
of Shah Abbas I, was completed a year after his death, 
during the first year of Shah Safi era, 1039 A.H. A beautiful 
Shabestan was added to this building and some parts of 
the construction were decorated during the Qajar era.
 The present building of this mosque with Chahar Iwani 
style (Four Iwans) includes portal, courtyard, four 
Iwans, Shabestan, tile decorations, and some historical 
inscriptions. An inscription preceding the building which 
is located inside the eastern Iwan, is in verse dating back 
to 1034 A.H.
According to the content of this inscription, this mosque 
was constructed by Agha Noor. Another inscription which 
is placed on the portal of the eastern Iwan is written in Suls 
calligraphy on azure adobe tile. According to the content, 
the building process of this mosque has been started by 
Nour Ed-Din Mohammad Isfahani (Aqa Noor), one of the 
richest and righteous men in Isfahan, in the reign Shah 
Abbas, and was completed in the first year of Shah Safi era. 
This inscription was written by Mohammad Reza Emami.
Pillared Shabestan of this mosque includes astonishing 
stony columns and marble arches which provide light 
during the day. This Shabestan also has a small Mihrab. 
The outer portal of Shabestan, next to the northern portal 
is adorned with special decorations. This Shabestan has 
been added in 13th century A.H, and was constructed at 
the expense of Haj Mohammad Ebrahim Ghazvini, former 
congregational Imam of the mosque. The Shabestan has 
one of the most beautiful belvederes among Isfahan's 
mosques counterparts.
The mosque was exposed to Iraqi airstrikes, which 
resulted in destruction of the southern clerestory, 
arches, tile decorations, mirror, and the minaret of the 
mosque, which were later restored and renovated by the 
responsible authorities. Aqa Noor mosque which was 
registered in the list of Iran's national monument on April 
5, 1998, with the registration number of 1971, attract 
visitors' attention at the first glance. 

The handicraft sector provides employment 
opportunities for young artists and promotes the 
economic development in targeted societies.
 Handicrafts are matchless and beautiful advertising 
tools to represent the rich culture, tradition, and 
heritage of Iran. Handicraft sector is one of the 
promising and productive body in Iranian economy 
which is directly related to the foreign capital inflow 
to the Iranian economy and considered as an effective 
source of foreign exchange earnings. Handicrafts 
promote the heritage of a country through the 
use of indigenous materials. Handicrafts are the 
expression of history and culture of a country so 
governments must encourage artists to continue 
the craft production to show the beauty of this art.
Evidences have shown the growing foreign markets 
for Iranian handicrafts as the country has gained 
export competitiveness in the international market.  
Iranian handicraft items range from inlaid wooden 
artworks, Kalamkari, carpet, rug, metal works and 
countless artistic designs."Promoting the status of 
handicrafts in Iran, strengthening communication 
among artists arouand the world and supporting 
the industry could lead to income generation while 
preserving the heritage of the past. Fortunately, 
nowadays the status of the industry is excelled in 
Iran not only as an important part of the cultural life 
of societies, but as a decisive element in the economic 
life of nations," said Ali asghar Moonesan, the head 
of Iran's Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization.
"Iran is among the three global handicraft powers 
that leads the industry in the world. It has national 
and international experiences in this regard and has 
enjoyed the first place in having global handicraft 
cities and villages in the world," he added.

Karim Khan Citadel Symbol of Zand 
Dynasty Architecture

A Brief History about Karim Khan 
Citadel Shiraz
Karim Khan was the ruler of Zand 
tribe. He was the one who founded the 
Zandiyeh dynasty in 1751 and chose 
Shiraz as his kingdom capital. Therefore, 
he started to build new structures to 
expand the city and makes it more like a 
kingdom. The Karim Khan Citadel is one 
of the greatest compositions of that time 
that has still remained. The construction 
started in 1766 and only took one year 
to complete.
The Karim Khan Citadel (also called 
Arg-e-Karim Khan) was built by the 
best artists and architects of that time. 
Moreover, since it was the place where 
Karim Khan lived and was also the 
military center of the dynasty, the design 
of the citadel is a combination of military 
and residential architecture. It consists 
of four high walls which are connected 
by four round brick towers at each angle. 
Each wall is 12 meters tall and 3 meters 
thickness.
Karim Khan Citadel during the Qajar 
Era
After the fall of the Zandiyeh dynasty in 
1794 and rise of the Qajar era, the Karim 
Khan Citadel became governor’s seat of 
this tribe. As the citadel was so huge and 
beautiful, they didn’t destroy it. Instead, 
they decided to make it even more 
beautiful so one of the Qajar princes 
ordered to renovate the building, 
especially the miniature paintings 
on the wall. However, each governor 
changed part of this castle according to 
his taste, not all of them was a great idea 
for such a place. Some of them decided 
to cover the wall paintings which have 
been painted during the Zandiyeh era 

and paint new pictures. The others 
decided to build some mansions in the 
yard which even made the building 
ugly. All and all, the Karim Khan Citadel 
has been used by the Qajar governors 
and princes till 1925, when the Pahlavi 
dynasty begins.
Karim Khan Citadel during the 
Pahlavi Era
During the Pahlavi era, the Karim Khan 
Citadel wasn’t a living residence for the 
kings and the rulers anymore. Instead, it 
turned into a prison. However, it wasn’t 
the greatest idea for such a historical 
site. The building faced severe damages 
during this time.
In 1971, the citadel was given to Iranian 
Cultural Heritage Organization and the 
renovation started in 1977.
Karim Khan Citadel Today
Today, the Karim Khan Citadel is a great 
tourist attraction in Shiraz. Although 
it still needs some restoration to make 
it a place like what it was during the 
Zandiyeh dynasty.
Different Parts of Karim Khan Citadel
Exterior
Before you get into the citadel, all you 
see is the beautiful brick walls from 
outside. It might even make you want 
to stay and look at it for hours as it is 
really a masterpiece of that period of 
history. At each edge of the wall, you can 
see a 14 meters tower which has been 
constructed with the combination of 
stone and lime. As mentioned earlier, 
since the castle was the house of the king 
and also the kingdom seat, the soldiers 
should take care of this place from the 
attack of enemies. So they stood on these 
towers and check the surroundings. 
The tiling picture at the entrance of the 
castle dates back to the Qajar era which 
shows the battle between Rostam and 
the white demon.
Karim Khan Citadel Secret
There is a secret about the construction 
of this castle. If you see this from above 
you will notice that the citadel is not a 
rectangular shape. Instead, it is like an 
incomplete trapezius. The reason is that 
when the architects started to build the 
north towers, they found out that the 
ground of this part is not good enough 
for making such installation and they 
needed to change the area to prevent 
the tower to fall down during the time. 

So they decided to make the tower a few 
meters on the west.
Karim Khan Citadel Overview
Yard
The Citadel has a large yard with long 
ponds. The yard is so lush and green. 
It will be so relaxing to just walk in this 
yard.
Rooms
The residential section of the citadel is 
on the north, south and the west parts 
of the building. Therefore, you can 
see all the residential rooms in these 
parts. In each part, there is a terrace 
with two stone columns around and six 
rooms. The rooms are decorated with 
colorful and reticular windows. Some 
rooms have been turned into cultural 
museums.
Arg Bath
The citadel Bath which is also known as 
“Arg Hammam” is one of the first baths 
of this kind which was used by the Kings’ 
family.
Places nearby the Karim Khan Citadel
The Karim Khan Citadel is located near 
Shohada square. It is so close to the Vakil 
Bath and Bazaar which are less than 10 
minutes away from this attraction. You 
can easily walk the Taleghani Street and 
get to the Vakil Bath and Vakil Mosque 
and also check the Vakil Bazaar. The 
nearest hotel to the Karim Khan Citadel 
is the Zandiyeh Hotel which is one of 
the greatest 5-star hotels in Shiraz. It 
will only take 5 minutes to get to this 
attraction from the Zandiyeh Hotel. 
Don’t miss walking around the castle at 
night as it has a great atmosphere and 
makes you feel like walking in the time 
tunnel.
 How to get to Karim Khan Citadel
The Karim Khan Citadel is in the heart 
of the city and easily accessible by the 
public transportations. There is the 
Shahrdari bus stop in the Shohada 
square which is right in front of this 
building. So you can get to the Karim 
Khan Citadel without any problem. 
If you would like to take the metro, 
the Zandiyeh Metro Station is almost 
10 minutes far from this citadel. 
You can easily walk the Karim Khan 
Boulevard, which also will be nice, and 
get to the Shohada Square, and you 
can easily recognize this historical  
attraction.

About Karim Khan Citadel Shiraz
Each part of Shiraz city has its own history. When 
you go to the center of the city you can see one 
of the most important historical attractions 
of Shiraz, the Karim Khan Citadel. This castle 
dates back to the Zandiyeh era which is almost 
300 years ago. It is one of the greatest sites 
remained from that time. The old look that it 
produces between all the new buildings and the 
surroundings makes it shine at the heart of the 
city.

The Karim Khan 
Citadel (also called 
Arg-e-Karim Khan) 
was built by the 
best artists and 
architects of that 
time. Moreover, 
since it was the 
place where 
Karim Khan lived 
and was also the 
military center of 
the dynasty, the 
design of the citadel 
is a combination 
of military and 
residential 
architecture. It 
consists of four high 
walls which are 
connected by four 
round brick towers 
at each angle. Each 
wall is 12 meters 
tall and 3 meters 
thickness.
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During the month ending 
May 21, Iranian carmakers 
produced 87,821 cars 
and commercial vehicles, 
registering a 16.1% decline 
compared with a combined 
output of 104,684 units in the 
corresponding month of the 
year before
Data released by the Industries 
Ministry show that the decline 
has continued in the second 
month of the current fiscal year 
(ended May 21).
Iranian carmakers produced 
87,821 cars and commercial 

vehicles in the month, 
registering a 16.1% decline 
compared with a combined 
output of 104,684 units in the 
corresponding month of the 
year before.
According to the data, car 
production dropped 17.3% 
compared to the previous year 
to reach 81,418 units.
One of the figures that stand 
out in the report is a notable 
rise in SAIPA’s output. The 
company has recorded a 17.5% 
YOY increase in production rate 
during the month.

E3 
Ambassadors in 
a joint statement:
'We understand 
economic 
pressure Iranian 
people are facing'
E3 Ambassadors, 
following completion of 
further expert meetings 
in Tehran, released 
a joint statement on 
Thursday noting that 
they "understand the 
economic pressure 
the Iranian people are 
facing."
The British, French and 
German Ambassadors 
to Iran welcomed 
representatives from 
INSTEX and E3 technical 
experts to Tehran this 
week for discussions 
with the relevant 
Iranian experts and 
counterparts. These 
discussions, funded 
by the EU TAIEX 
instrument, have 
helped to advance our 
collective efforts to 
ensure trade with Iran 
that is compliant with 
EU and international 
law can continue, 
including through the 
special purpose vehicle 
“INSTEX”.
"We understand the 
economic pressure 
the Iranian people 
are facing. We 
are committed to 
working with Iran to 
deliver INSTEX’s first 
transaction as quickly 
as possible. Expert 
exchanges of this nature 
are the best way to 
move us closer towards 
delivering on our 
shared goal to facilitate 
legitimate trade and 
economic relations with 
Iran. In light of the above, 
both sides have agreed 
a roadmap to expedite 
progress, the statement 
said.
The British ambassador 
to Tehran Rob Macaire 
wrote on Twitter 
accordingly that 
"useful visit by UK, 
French, German, and 
EU experts. To make 
progress on #INSTEX, 
technical talks such 
a these are important. 
My statement with @
FranceenIran and @
GermAmbTehran."
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Iran auto production slides

In the views of a young Dutch 
traveler, Jonathan ILNA news 
agency want to discuss about 
Iran.
Here is what Jonathan has 
brought us today:
Q: You know the media are 

not showing the things how they 
are. Did your impression of Iran was 
different before traveling?
I actually had quite a positive 
impression of Iran already before I 
went there, because I heard a lot of 
stories from friends who travelled to 
Iran. The media in the Netherlands 
don't always paint a positive image 
of Iran but I try to not let that 
influence my opinion. Before going 
to Iran, I watched the documentary 
by Thomas Erdbrink about Iran 
which was really popular in the 
Netherlands. The documentary 
really lets you see some very human 
and funny sides of Iran. I thought it 
painted a very positive picture of Iran 
and it made me really want to visit 
the country.
Q: How much European people know 
Iran?
I think Iran is becoming a more and 
more popular destination, especially 
amongst higher educated young 
people who like to travel to more 
adventurous destinations. I do 
have some friends who've been to 
Iran or who tell me that would love 
to go there. The older generation 
sometimes seems to have a more 
negative opinion about Iran, for 
instance they might think that it is 
dangerous to go there.
Q: Do you think Iran use its potential 
for attracting travelers?
More and more, Iran has already 
made it easier for many nationalities 
to get a visa on arrival. The visa 
was still rather expensive when I 
came, which might discourage some 
people from visiting the country. The 
potential is definitely there. I think 
it's just a question of getting people 
to talk positively about Iran to their 
friends, and that will encourage 
other people to visit the country as 
well.

Q: In which range are the European 
travelers who come to Iran (age, job, 
education....)?
The people that I saw in Iran where 
mostly younger people, between 25 
and 35, travelling alone or in couples, 
and bigger groups of older people, 
around the age of 40 to 60. Probably 
mostly well-educated people who 
are interested in culture and history.
Q: What is the Dutch people 
impression of Iran?
That's hard to say, but I've heard 
mostly positive things about Iran 
from friends. Older people who 
don't travel much and are not well-
informed sometimes think that Iran 
is dangerous or that there is a war 
going on.
Q: What do the European  people 
like in traveling to Iran? They prefer 
enjoying foods or adventure sports 
or Iranian history?
I didn't do any adventure sports 
in Iran and although I have always 
heard great stories about the food, 
as a vegetarian I wasn't able to taste 
most of the dishes. The best things for 
me where the incredible hospitality 
and friendliness of the people, the 
Persian culture which is very specific 
and different to any other country 
in the world, and the beauty of all 
the historical and cultural artifacts 
such as mosques and places like 
Persepolis.
Q: How do you travel? Do you prefer 
staying in hotels and traveling by 
plane or camping in a tent?
In Iran I took a more conservative 
approach to travelling, staying 
mostly in hotels and travelling by 
bus and plane. In other countries I've 
also tried more adventurous stuff, 
like hitchhiking and Couchsurfing, 
or travelling by motorbike, which I 
greatly enjoyed. Next time I come to 

Iran I wouldn't mind travelling in a 
more adventurous way, for instance 
by motorbike and then camp in a 
tent.
Q: Why do you travel, what do you see 
in travelling?
For the excitement of discovering 
new cultures, meeting new people, 
seeing incredible places that are 
different from my own country.
Q: What is your impression of Iran?
One of the best countries I've been 
to! There is so much to see and to 
discover, people are so incredibly 
welcoming.
Q: What do you like of this country?
Almost everything... the landscape 
is outstanding, the historical sights 
are unique and captivating, people 
are amazing.
Q: What do you think of Iranian 
people?
The best people in the world.  I've 
never experienced such friendliness 
and hospitality as in Iran. People gave 
me food on the street, invited me 
for tea, offered to drive me to places 
for free. The Persian people are so 
proud of their hospitality and so they 
should be!
Q:What was the strangest thing that 
you saw in Iran?
Actually the strange thing was how 
normal Iran seems when you are 
there. Of course social rules and 
regulations are stricter in Iran than 
in the rest of the world and at first 
this made me a little nervous about 
doing things wrong or committing a 
faux-pas. But actually after a while I 
discovered that people are generally 
very laid-back in Iran. Even though 
people have to follow certain rules 
in public, they are still people like 
everyone else, and go about their 
lives like everyone does within the 
limits of these rules.

Iran, Azerbaijan sign 
road transportation 
MoU
Iran and Azerbaijan Republic signed a 
memorandum of understanding (MoU) 
late on Thursday in the field of road 
transportation.
The document was signed at the 
end of the two-day talks of the Joint 
Commission of Road Transportation 
Cooperation by the Road Maintenance 
and Transportation Organization’s 
director general for transit and 
international transportation, 
Mnauchehr Salmanzadeh and Azeri 
official with Ministry of Communication 
and Information Technologies Habib 
Hosseinev.
Describing the agreement as significant 
for promoting mutual cooperation in the 
field of transportation, Salmanzadeh said 
that it increased reciprocal traffic of road 
fleet in both countries, new deals were 
concluded based on which necessary 
licenses for promoting transit from 
Azerbaijan soil were obtained.
During the two-day talks, it was also 
agreed to launch passenger lines of Baku-
Tehran and Baku-Tehran-Karbala, he 
said.

 Iran exports $500m 
handicraft
The managing director of Iran Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization for training affairs said 
about $500m handicrafts have been 
exported over the last year.
Addressing the handicraft week in Shiraz, 
Farhad Fallah said based on customs’ 
statistics the official handicrafts exports 
has been $289m last year, adding that 
most of the exports have been in suitcase 
trade form.
Due to cruel sanctions, Iranian artists and 
producers have faced problem like high 
prices and shortage of basic materials but 
Iran Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization has established 
a work-group to remove production 
obstacles.
He added that the Iranian artists 
attended 30 domestic and foreign 
exhibitions and 846 markets were also 
erected on the occasion of Nowruz 
holiday.  
It is worth mentioning that the 
first international trade center for 
handicrafts was inaugurated in 
 Shiraz.

Dutch traveler believes that Iran is becoming 
a more and more popular destination, 
especially amongst higher educated young 
people who like to travel to more adventurous 
destinations. I do have some friends who've 
been to Iran or who tell me that would love to 
go there.

Iran under traveler’s eyes
news

I think Iran is 
becoming a more 
and more popular 
destination, 
especially 
amongst higher 
educated young 
people who like 
to travel to more 
adventurous 
destinations. I do 
have some friends 
who've been to 
Iran or who tell me 
that would love 
to go there. The 
older generation 
sometimes seems 
to have a more 
negative opinion 
about Iran, for 
instance they 
might think that it 
is dangerous to go 
there.
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Over 600 US Companies Urge 
Trump to Resolve Trade Dispute 
with China: Letter
The Majlis Research Center has proposed a roadmap to help 
wean the economy away from oil revenues by making better 
use of the nation’s abilities and potential for raising income and 
reducing expenditure. This letter is the latest of many sent to 
the Trump administration by Tariffs Hurt the Heartland, the 
national campaign against tariffs supported by more than 150 
trade groups representing agriculture, manufacturing, retail and 
tech industries.But it is significant as US-China trade tensions 
escalate and comes before a possible meeting between Trump 

and Chinese President Xi Jinping at the June 28-29 G20 summit 
in Osaka, Japan. Trump has said he wants to meet Xi there and 
will decide on whether to extend tariffs to almost all Chinese 
imports after that.With less than three weeks to go before talks 
between Chinese and US leaders, expectations for progress 
toward ending the trade war are low. Sources have told Reuters 
there has been little preparation for a meeting even as the health 
of the world economy is at stake."We remain concerned about the 
escalation of tit-for-tat tariffs," the new letter sent on Thursday 
said. "Broadly applied tariffs are not an effective tool to change 
China's unfair trade practices. Tariffs are taxes paid directly by US 
companies ... not China."With less than three weeks to go before 
proposed talks between the Chinese and US leaders, expectations 

for progress toward ending the 
trade war are low. Sources have 
told Reuters there has been 
little preparation for a meeting 
even as the health of the world 
economy is at stake.
The White House did not 
immediately respond to a 
request for comment.
Walmart, the largest US private 
sector employer and the world's largest 
retailer, has said tariffs will increase prices 
for US consumers.



Switzerland to represent 
Iranian interests in Canada
At the end of the fourth round of comprehensive 
political talks between Iran and Switzerland, 
the two sides signed an agreement under which 
Switzerland will represent Iran’s interests in 
Canada.
The fourth round of comprehensive political 
talks chaired by Abbas Araghchi, Iranian 
Deputy Foreign Minister for Political Affairs, 
and Pascale Baeriswyl, State Secretary of 
Federal Department of Foreign Affairs of 
Switzerland was held in Bern on 13 June. The 
high-ranking Iranian delegation included 
representatives from Judiciary power. 
The two officials expressed satisfaction on 
the achievements made through bilateral 
cooperation over the last three years in the 
context of a roadmap adopted in 2016 and 
emphasized the need for expediting the process 
of the full implementation of the roadmap.
Discussions also included a wide range of issues 
on the agenda of bilateral cooperation between 
the two countries including various areas of 
science, health, water resource management, 
intellectual property rights, agriculture, 
medicine, tourism and disaster management.
In this context, experiences and information 
on human rights issues and the justice system 
were exchanged between the two judiciary 
delegations. The Iranian delegation pointed out 
that unilateral coercive economic sanctions are 
a flagrant violation of human rights. 
The two parties reviewed the latest 
developments on JCPOA and emphasized the 
need for all parties to fully implement their 
commitments in the deal. 
The two delegations also exchanged views on 
regional and international issues and expressed 
their willingness to continue their bilateral 
talks aiming at strengthening integrated and 
inclusive regional and international peace and 
security.

 Iran rescues sailors of 
tankers affected in Sea of 
Oman: Source
 An informed source told IRNA that 44 sailors 
of the two foreign oil tankers which were hit by 
explosions in the Sea of Oman this morning have 
been rescued by an Iranian vessel in coordination 
with Hormuzgan's maritime search and rescue 
center.
The sailors have been transported to Jask Port in 
east of southern Iranian province of Hormuzgan 
as a result of Iran's humanitarian aid and 
assistance, the source said.
The two tankers, the Marshal Islands-flagged and 
the Panama-flagged, were on their ways to Taiwan 
and Singapore from Qatar and Saudi Arabia, 
respectively, the source said.
Earlier, foreign media had reported that two oil 
tankers had been hit by explosions in the Sea of 
Oman.

Resistance of Iran, China against US 
Benefits Both Nations: Rouhani

Speaking at a meeting 
with Chinese President Xi 
Jinping on the sidelines of 
19th Shanghai Cooperation 
Organization (SCO) 
Summit in Kyrgyzstan on 
Friday, Rouhani pointed to 
the US withdrawal from the 

2015 nuclear deal despite Iran’s 
commitment to the deal and said 
Washington walked away from the 
deal without any reason.
“The pressures that the US 
government imposes on Iran and 
China and other countries are 
aimed at dominating the whole of 
Asia and the world,” he noted.
The Iranian president further 
described the resistance of Iran 
and China against “the American 
unilateralism” as in favor of both 
countries, Asia and the world.
“The Iranian people have shown 
that they are not shaken by the 
foreign pressures, but become more 
united and more resistant,” Rouhani 
noted.

The Chinese president, for his part, 
emphasizing that his country is 
ready to expand cooperation with 
Iran at regional and global levels 
to promote multilateralism and 
protect its interests and those of 
developing countries.
Heading a high-ranking delegation, 
Rouhani arrived in Bishkek on 
Thursday to attend the 19th SCO 
Summit.Rouhani’s remarks came 
against the backdrop of increased 
tensions between Iran and the US 
with Washington imposing new 
sanctions against the Islamic 
Republic.
The US has ratcheted up pressure 
on Iran since last year after 

withdrawing from the 2015 
nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
Since then, the administration of US 
President Donald Trump is trying to 
reduce Iran’s oil exports to “zero,” 
and has sent an aircraft carrier 
strike group, a bomber squad, an 
amphibious assault ship, and a 
Patriot missile battery to the Middle 
East to try to stack up pressure on 
Tehran.Iranian officials, however, 
have dismissed such moves as 
psychological warfare, saying 
the country has its own ways of 
circumventing the American bans 
and selling crude oil.

Iranian President Hassan Rouhani highlighted the 
positive effect of the US government’s sanctions and 
economic pressures on the Islamic Republic and China 
and said the two Asian nations’ resistance will benefit 
both of them.
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Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif met with 
the UN political affairs 
chief Rosemary 
DiCarlo, discussing 
a host of issues, 
including the latest 
developments in the 
Middle East region 
and the world.
Zarif and DiCarlo 
attended the meeting 
on the sidelines of 
the 19th Shanghai 
C o o p e r a t i o n 
Organization (SCO) 
Summit underway in 
Kyrgyzstan on Friday.
During the session, 
the two top officials 
discussed the 
latest regional 
and international 
developments.
Accompanying a high-
ranking delegation 
headed by President 
Hassan Rouhani, Zarif 
arrived in Bishkek on 
Thursday to attend the 
19th SCO Summit.
The summit was 
held on June 13-
14 with leaders 
of 11 countries, 
including Russia, 
China, Kazakhstan, 
Tajikistan, Uzbekistan, 
India, Pakistan and 
Iran in attendance.
Speaking to reporters 
before leaving Tehran 
for Bishkek for 
participation in the 
Shanghai Cooperation 
Organization summit, 
Rouhani said the 
important conference 
would discuss the 
regional security 
issues.
The SCO is an 
intergovernmental 
organization which 
was founded for 
multilateral political, 
economic and security 
cooperation. China, 
Russia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Uzbekistan, Pakistan, 
and India are major 
members while, 
Iran, Mongolia, 
Afghanistan, and 
Belarus serve as 
observers.
Rouhani will leave 
Bishkek for Dushanbe 
on the second leg 
of his trip to attend 
the Conference on 
Interaction and 
Confidence-Building 
Measures in Asia 
(CICA).

Iranian FM, 
UN Official 
Discuss Re-
gional, Int’l 
Issues

Iran
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 FM spox:
Suspicious nature of tanker 
attacks 'not funny, but alarming'
 Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi has 
rejected US Secretary of State Mike Pompeo's anti-Iran 
accusations, saying the suspicious nature of the recent 
attacks on two oil tankers in the Sea of Oman is "not funny 
or ridiculous but alarming."
On Thursday morning, two oil tankers – one sailing under 
a Panama flag and owned by Japan and another bearing 
the Marshall Islands’ ensign – were hit by yet unspecified 

accidents in the Sea of Oman. Iranian rescuers rushed to 
the assistance, transferring all of their 44 crew members 
to Iran's southern shores.
Following the attack, US Secretary of State Mike Pompeo 
accused Iran of carrying out the attacks without providing 
any evidence to back up his accusation.
"The Islamic Republic of Iran is responsible for ensuring 
the security of the Strait of Hormuz, and we showed this 
by rushing to save the sailors of the incident-hit vessels in 
the shortest time possible," Mousavi said Friday. 
"Pinning the blame on Iran for the suspicious and 
regrettable incident for the oil tankers seems to be the 
easiest and most simplistic thing Mr Pompeo and other 

US statesmen could do," he noted.
"While the Japanese prime 
minister is meeting with Iran's 
top leader to discuss ways to 
ease regional tensions, which 
clandestine hands have been at 
work to undermine such efforts 
and who benefits from that?" the 
spokesman asked.
"Mr Pompeo! The suspicious nature of 
incidents for oil tankers is not a joke. It is not only not 
funny, but it is also worrying and alarming," Mousavi 
added.

“But I believe that 
if the Republicans 
want to target 
Trump in the 
2020 election, 
they have to 
introduce other 
person such as 
Rex Tillerson 
(former U.S. 
Secretary of 
State).”

Zarif terms US economic war as 
cause of tensions
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif in a message 
referred to fruitful talks with his Japanese counterpart, saying the US 
economic war against Iranians is the cause of tensions.
"Fruitful talks with FM @konotaromp followed by historic visit of PM 
@AbeShinzo. Pres. @HassanRouhani & Ayatollah @khamenei_ir 
held extensive, friendly & useful talks with PM Abe. Cause of tension 
is clear: US violation of JCPOA & imposition of economic war on the 
Iranian people," Mohammad Javad Zarif wrote on his Twitter account 
on Thursday.
Earlier, Zarif in an interview with the London-based Al-Araby TV 
said the US has waged an economic war against Iranian people which 
amounts to economic terrorism.

It means that the US is exerting illegal pressure on the people to reach 
its political goals, he said.
Nobody negotiates with terrorists, Zarif said.
There is no difference between military and economic wars, the top 
diplomat said, adding that the main damage will be on the region as 
in a tense situation anything might occur.
We have good relations with most of the countries in the region, 
Zarif added, commenting on Iran's ties with the region, arguing that 
a couple of countries in the region mistakenly believe in the security 
provided by the US.
What "we want from the US is to avoid intervening in Iran's 
relations with other countries or pressing them to breach their 
obligations," the top Iranian diplomat said in the interview released 
on Wednesday evening.
Meanwhile, earlier in a meeting with Japanese Foreign Minister 
Tarō Kōno, Zarif referred to the historical relations between Iran and 

Japan, and described 
the two countries 
as good friends and 
partners in various fields 
of politics, economics 
and culture.
He pointed to the 
US administration's 
economic war against 
the Iranian nation, and said that the American officials have 
started the economic war against the Iranian nation and are 
spreading anti-Iranian sentiment and propaganda on a daily basis.
In this difficult situation, the Iranian administration will review 
its financial policies and will amend the budget in order to 
improve the people's life without reliance on oil revenues, he  
said.

News

US must end false flag 
operations in region: 
Iran UN mission
 Following US’ unfounded accusations 
against Iran regarding the attack on two 
oil tankers in the Sea of Oman, the Iranian 
mission to the UN has called on US and 
regional allies to stop false flag operations 
in the region."The inflammatory remarks 
by the US representative against Iran at 
the UN Security Council on 13 June 2019 
was another Iranophobic campaign. 
Iran categorically rejects the US' 
unfounded claim with regard to 13 June 
oil tanker incidents and condemns it in 
the strongest possible terms," said the 
Iranian mission to the UN in a statement 
on Thursday.
On Thursday morning, two oil tankers 
– one sailing under a Panama flag and 
owned by Japan and another bearing the 
Marshall Islands’ ensign – were hit by yet 
unspecified accidents in the Sea of Oman. 
Iranian rescuers rushed to the assistance, 
transferring all of their 44 crew members 
to Iran's southern shores.

Following the attack, US Secretary of State 
Mike Pompeo accused Iran of carrying 
out the attacks without providing any 
evidence to back up his accusation.
In a statement on Thursday, the Iranian 
mission to the UN strongly rejected 
the “unfounded” US claims, warning of 
"another Iranophobic campaign" being 
waged by Washington and its allies.
"Neither fabrications and disinformation 
campaigns nor shamelessly blaming 
others can change the realities. The 
US and its regional allies must stop 
warmongering and put an end to 
mischievous plots as well as false flag 
operations in the region. Warning, 
once again, about all of the US coercion, 
intimidation, and malign behavior, Iran 
expresses concern over suspicious 
incidents for the oil tankers that occurred 
today," the statement added, according to 
Press TV.
Referring to Washington's sanctions 
against Tehran following the former's 
unilateral withdrawal from the 2015 Iran 
nuclear agreement, the statement said, 
"The US economic war and terrorism 
against the Iranian people as well as its 

massive military presence in the region 
have been and continue to be the main 
sources of insecurity and instability in 
the wider Persian Gulf region and the 
most significant threat to its peace and 
security."
The statement also called on "the 
international community to live up to 
its responsibilities in preventing the 
reckless and dangerous policies and 
practices of the US and its regional allies 
in heightening the tensions in the region."
It added that the recent developments in 
the region "serve as proof of the urgency" 
of engaging in "dialogue based on mutual 
respect" between  "all regional countries... 
based on mutual respect, inclusivity and 
basic principles of international law."
"Reiterating its longstanding position 
on the need for promoting peace and 
security in the broader Persian Gulf 
region, the Islamic Republic of Iran stands 
ready to play an active and constructive 
role in ensuring the security of strategic 
maritime passages as well as promoting 
peace, stability and security in the region," 
the statement said in conclusion.
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US intelligence services, Mossad behind insecurity in region
The main suspects of the recent insecurities in the Persian Gulf and Sea of Oman regions are 
the US intelligence services and Mossad, said an Iranian parliamentary official, Hossein Amir-
Abdollahian, on Friday.
“The US intelligence services and Mossad are the main suspects of targeting the security of oil 
exports in the Persian Gulf and the Sea of Oman,” wrote Iranian Parliament Speaker Special Aide 
for International Affairs Hossein Amir-Abdollahian in a tweet on Friday.
“The idiocy of Saudi Arabia, the United Arab Emirate, and Bahrain has also fanned the flame in the 
region,” he added.
“The Islamic Republic of Iran, by strongly defending its national interests and supporting the 
stability of the region, will disappoint the enemies and drive back the White House,” the official 
stressed.  

The head of the Foreign 
Policy Committee of the 
French National Assembly 
will soon pay a visit to Iran.
Marielle de Sarnez, 
Chairman of the Foreign 
Affairs Committee of the 
French National Assembly, 
will meet with officials of the 
Islamic Republic of Iran on 
her upcoming visit.
"Parliamentary diplomacy 
is the most effective way 
to increase interactions 
and create an atmosphere 
of understanding, and 
common sense among 
democratic nations who 
enjoy political development 
and the parliament by 
people's votes," said Iran's 
ambassador to Paris Bahram 
Qasemi on the eve of the trip 
of the French official.
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Resistance of Iran, China against US 
Benefits Both Nations: Rouhani

President Rouhani made the 
remarks in a meeting with his 
Chinese counterpart Xi Jinping.
The Iranian president welcomed 
development of cooperation 
with China in all fields of politics, 
economy, culture, tourism, energy, 

transportation and industry.
Iran is interested in development of ties with 
China in international and regional bodies 
as well as fighting terrorism, and welcomes 
China's investment in its southern ports, 
President Rouhani added.
Resistance of Iran and China against the US 
unilateralism is in the interest of both the Asian 
countries and the world, he further said.
The Iranian president said that relations with 
China have been always strategic and will also 
remain strategic.
Iran has been always bound to its obligations 
enshrined in the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) and the US withdrew from 
the nuclear deal with Iran with no excuse, he 
added.President Rouhani said that the US 
pressure on Iran, China and other countries 
is aimed at dominating the Asian continent 
and the world.The Iranian nation has proved 
the fact that foreign pressures unite them and 
develop their resistance, he noted.
President Rouhani referred to the two Asian 

countries' capacities for cooperation, and said 
that Iran is ready to play a major role in the Belt 
and Road Initiative (BRI), proposed by China.
Iranian president and his Chinese counterpart 
met on the sidelines of 19th Shanghai 
Cooperation Organization (SCO) Summit in 
Bishkek, Kyrgyzstan.
President Rouhani was officially welcomed 
by Kyrgyzstan premier on Thursday when 
he arrived in Bishkek to attend the 19th SCO 
Summit.
The 19th SCO Summit is held on June 13-14 
with presence of leaders of 11 countries, 
including Russia, China, Kazakhstan, 
Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan and 
Iran.
SCO is an intergovernmental organization 
which was founded for multilateral political, 
economic and security cooperation. China, 
Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Uzbekistan, Pakistan and India are major 
members while, Iran, Mongolia, Afghanistan 
and Belarus serve as observers.
Rouhani will leave Bishkek for Dushanbe 
on the second leg of his trip to attend the 
Conference on Interaction and Confidence-
Building Measures in Asia (CICA).
CICA is an inter-governmental forum for 
enhancing cooperation towards promoting 
peace, security and stability in Asia.
Iran, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, 
South Korea, China, Russia, India, Palestine, 
Mongolia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, 
Azerbaijan Republic and Thailand are among 
members of CICA.

Addressing a meeting with 
Isfahan governor Abbas Rezaei, 
Žarko Obradović said Iran 
and Serbia enjoy high-level 
political relations and called for 
developing economic ties.
Referring to Iranian parliament 

speaker Ali Larijani’s upcoming trip to 
Serbia, he said agreements have also been 
signed for Iranian and Serbian presidents’ 
meeting by the end of the current year.
Appreciating Iran support for Serbia and 
Kosovo territorial integrity, he said Iran 
is supporting the entire international 

community.
He also urged Isfahan governor to maintain 
cooperation with one of the Serbian cities.
Meanwhile, Rezaei referred to friendship 
and brotherliness between Iran and 
Serbia, saying that developing cultural 
and economic relations will result in 
reinforcing humanitarian ties.
He said that Iran is after establishing 
friendship with world countries.
Iran has complied with all commitments 
under the nuclear deals and expects Serbia 
to take practical steps with this regard, 
he noted.Emphasizing the fact that all 
countries should respect international 
agreements, he said EU’s practical 
measures as regard Iran deal shows its 
independence.He also expressed readiness 
for holding Isfahan cultural week in Serbia.
Elsewhere in his remarks, Rezaei invited 
Serbian private sector to participate in 
Iranian exhibitions.

Iran urges resistance against US MP: Serbia hails developing ties with Isfahan

 Iranian President Hassan Rouhani on Friday said that 
resistance of Iran and China towards the US is in the interest of 
both Asia and the world.

Chairman of foreign policy committee of the Serbian House 
of the National Assembly welcomed expansion of relations 
with Isfahan, especially in economic, tourism, scientific and 
cultural fields.
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The Iranian 
president said 
that relations with 
China have been 
always strategic 
and will also 
remain strategic.

Iran has 
complied 
with all 
commitments 
under the nuclear 
deals and expects 
Serbia to take 
practical steps 
with this regard, 
he noted.

Iran’s Zarif: 
B-Team Moving 
to Sabotage 
Diplomacy
 Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif rejected 
US claims that Tehran is involved in 
reported attacks on two oil tankers 
in the Sea of Oman and said the B 

team - Bolton, Bin Salman, Bin Zayed 
and "Bibi" - is moving to a “PlanB: 
Sabotage diplomacy”.“That the 
US immediately jumped to make 
allegations against Iran—w/o a 
shred of factual or circumstantial 
evidence—only makes it abundantly 
clear that the #B_Team is moving to 
a #PlanB: Sabotage diplomacy—
including by @AbeShinzo—and 
cover up its #EconomicTerrorism 

against Iran,” Zarif said on his official 
Twitter account on Friday.
“I warned of exactly this scenario 
a few months ago, not because I'm 
clairvoyant, but because I recognize 
where the #B_Team is coming from,” 
he added in his tweet.The tweet 
came after US Secretary of State 
Mike Pompeo blamed the Islamic 
Republic for attacks on the two oil 
tankers.

Closing ceremony of Iran-
Russia Joint Economic 
Summit to be held in Isfahan
The head of the Foreign Ministry’s 
office in Isfahan announced that the 
closing ceremony of the 15th Joint 
Meeting of Iran-Russia Economic 
and Trade Cooperation will be held 
in the province.Alireza Salarian, in an 
interview with the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) on Friday, 
said that the last day of the meeting 
of Iran-Russia Joint Commission 

will be held in Isfahan on Tuesday, 
where the agreed documents for 
the development of economic 
cooperation will be signed by the 
parties.The 15th Joint Iran-Russia 
meeting will be held on June 16-17 
in Tehran and June 18 in Isfahan.
Concurrent with the event, the third 
meeting of the joint working group on 
regional and provincial cooperation 
between Iran and Russia will be held. 
The development and expansion of 
provincial and regional cooperation, 

the serious support of the working 
group of economic activists and 
investors of the two countries, and 
efforts to resolve the legal problems of 
related issues, Providing information 
to traders and investors of the two 
countries about the capacities and 
needs of the provinces and the 
formation of a joint executive team 
is one of the objectives of the Joint 
Working Group on Provincial and 
Regional Cooperation of Iran and 
Russia.

Trump says “too 
soon” for Iran-US 
talks
Following the visit of Japanese 
Prime Minister Shinzo Abe to Iran 
in an effort to reduce tensions 
between Tehran and Washington, 
US President Trump tweeted 
that it is “too soon” to hold any 
negotiations between the two sides.
“While I very much appreciate 

P.M. Abe going to Iran to meet 
with Ayatollah Ali Khamenei, I 
personally feel that it is too soon 
to even think about making a deal. 
They are not ready, and neither are 
we,” US President Donald Trump 
wrote in a tweet on Thursday.
Japanese PM Shinzo Abe made 
a two-day state visit to Iran from 
Wednesday to Thursday. He met 
the Leader of Islamic Revolution 
Ayatollah Khamenei on Thursday, 

during which the Leader said 
Iran would not negotiate with 
the United States, adding “I do 
not consider Trump, as a person, 
deserving to exchange messages 
with. We will not negotiate with 
the United States.”“We believe that 
our problems will not be solved 
by negotiating with the US, and 
no free nation would ever accept 
negotiations under pressure,” the 
Leader stressed.



بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است
رییس کل بانک مرکزی با بیان هیچیــک از بنیان های اقتصادی تعیین کننده نرخ 
ارز تغییری نکرده است، گفت: روز شنبه بازار ارز به طور جدی با نرخ منطقی به مانند 

چند روز گذشته، کار خود را آغاز می کند.
عبدالناصر همتی که برای دیدار با فعاالن اقتصادی و مسئوالن آذربایجانی پنجشنبه 
)٢٣ خرداد( به این اســتان سفر کرده اســت، در خصوص تأثیر سفر »آبه شینزو« 
نخست وزیر کشور ژاپن بر نوســانات بازار ارز گفت: متأســفانه در بازار ارز همیشه 
افرادی به دنبال بهره برداری از ابزارهای سیاسی برای برهم زدن ثبات بازار و ایجاد 
نوسان هستند، در اینجا باید یادآور شوم هیچیک از بنیان های اقتصادی که تعیین 
کننده نرخ ارز است، تغییری نکرده و بانک مرکزی بر بازار مسلط است. از این رو به 
مردم عزیزمان اطمینان می دهم که از نظر مبانی اقتصادی مشکلی در تثبیت بازار 

اقتصادی نداریم.
وی، در خصوص هدف از سفر خود به این استان عنوان کرد: هدف از سفر به استان 

آذربایجان شرقی لبیک گفتن به فعاالن و مسئوالن اقتصادی این استان بوده است 
تا این گونه از نزدیک مســائل اقتصادی مرتبط با صادرات، پولــی و بانکی و ارزی را 

بررسی و ارزیابی کنیم.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به ظرفیت های استان آذربایجان شرقی عنوان 
کرد: این استان از نظر تولید و صادرات جزو استان های کلیدی و مهم کشور است، 
لذا از آنجایی که امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان »رونق تولید« نام گذاری 
شده است، درصددیم نیازهای تولیدکنندگان را مدنظر قرار داده و آنها را تأمین کنیم.

همتی با ظالمانه خواندن تحریم های آمریکا علیه کشــورمان تصریح کرد: یکی از 
اهداف اصلی ما رشد صادرات غیرنفتی کشور و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی کشور است که امیدواریم امروز و فردا طی جلسات مشترک با فعاالن 
اقتصادی، مسئوالن و نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان بتوانیم این مسائل را 

مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
رییس کل بانــک مرکزی همچنین درباره اهداف اقتصادی ســفر »آبه شــینزو«، 

نخست وزیر کشور ژاپن به ایران گفت: در دیداری که 
چهارشنبه شب نخست وزیر ژاپن با رییس جمهوری 
کشورمان داشتند و بنده نیز حضور داشتم، درباره 
روابط دوجانبه، گسترش روابط اقتصادی و مالی 
میان دو کشــور، سرمایه گذاری کشــور ژاپن در 

بخش هایی از اقتصاد کشــورمان نظیر بهداشت و 
محیط زیســت بحث و گفت و گو شــد. خوشبختانه 

روابط دیرینه ای با کشــور ژاپن داریم و قطعاً با این سفر 
روابط ایران و ژاپن تقویت می شود.

وی در ادامه افزود: امــروز علی رغم تالش های نوســان گیران، هیچ 
خریدی در صرافی های بانکی کشورمان وجود نداشت و این در حالی بود که قیمت 
زیر ۱٣ هزار تومان بود. از این رو تأکید می کنم این جریان گذراســت و باید به این 

نکته توجه داشت که در بازار ارز آنچه اهمیت دارد بازار حواله است .

در ایــران نیــز، وزارت 
و  معــدن  صنعــت، 
تجــارت و بــه طــور 
ســازمان  مشــخص 
توســعه تجارت ایران 
وظیفه مشخص کردن 
کاالهای آزاد و ممنوعه 
برای صادرات و واردات و در عین حال 
تأیید تاجران، ثبت ســفارش، تعیین 

تعرفه و … را بر عهده دارد.
از ســوی دیگر با معرفی این افراد به 
بانک مرکزی، این بانک نیز در جهت 
تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان برای 
واردات کاال اقدام می کند که این امر بر 
اساس قوانین مربوطه در کشور انجام 

می شود.
البته برخی کاالها بر اساس قوانین، به 
جای واردات کاال با ارز آزاد می توانند 
از ارز با نرخ ســامانه نیما یا ارز دولتی 
اســتفاده کنند که بانک مرکزی نیز 

اســامی این واردکننــدگان را با نوع 
 ارزی که دریافت کرده اند، منتشــر 

می کند.
بررســی فهرســت بانــک مرکزی 
در ماه گذشــته حاکی از آن بود که 
در بــازه زمانی فروردیــن ۱٣۹۷ تا 
۱۱ اردیبهشــت ۱٣۹۸ حــدود ۱۰ 
 هــزار شــرکت ارز دولتــی دریافت

 کرده اند.
این در حالی است که فهرست این ماه 
بانک مرکزی از دریافت کنندگان ارز 
دولتی، نشان می دهد که از فروردین 
ماه تا ۱٢ خرداد ماه سال جاری بیش 
از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی 

دریافت کرده اند.
به این ترتیب فقــط در یک ماه ۸۰۰ 
شــرکت جدید ارز دولتــی دریافت 
کرده اند، اما این در حالی اســت که 
به رغــم اســتفاده از ارز دولتی برای 
واردات کاالهای اساســی و ضروری 
کشــور، تغییر قیمت ها و تورم به این 
بخش نیز منتقل شد و عماًل ارز دولتی 
نتوانست آن طور که باید نقش خود را 
 به عنوان تثبیت کننده قیمت ها ایفا

 کند.
اما مهم تــر اینکه ۱۰ هــزار و ۸۰۰ 
شــرکت کــه از ارز دولتــی بــرای 
واردات کاال یــا خدمــات اســتفاده 
کرده اند، چه کاالهایی را وارد کشور 
 کــرده و چه تأثیــری بــر قیمت ها

 گذاشته اند.
اینکــه بانــک مرکــزی فهرســت 
دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر 
می کند، در راســتای شفاف ســازی 
اســت و قطعاً تأثیر مثبتی بر اذهان 
عمومــی خواهــد داشــت، امــا در 
این فهرســت جای خالــی کاالهای 
 واردشــده بــه شــدت به چشــم

 می خورد.
اینکه مردم بدانند چه شرکت هایی ارز 
دولتی بابت واردات دریافت کرده اند، 
بسیار خوب است، اما مهم تر این است 
که بدانند بــا ارزی که دولــت با این 

قیمت در اختیار آن ها قرار داده، چه 
کاالیی به کشــور وارد کرده اند و این 
کاال را چگونه وارد بازار ایران کرده اند؟

در ایــن صــورت ایــن مطالبه گری 
می تواند از سوی مردم نیز انجام شود 
و به نوعی مردم هم بر فعالیت فعاالن 

اقتصادی نظارت داشته باشند.

   بانک مرکزی یا سازمان توسعه 
تجارت؟

البته مشخص نیست که متولی اعالم 
کاالهای واردشده بر اساس ارز دولتی 
دریافتی سازمان توســعه تجارت یا 

بانک مرکزی است، اما نکته مهم اینکه 
در نهایت این آمار باید در فهرســت 
بانک مرکزی اضافه شود، تا مردم هم 
بدانند که ارز دولتی برای واردات چه 

کاالهایی اختصاص یافته است.
البته سازمان توســعه تجارت در این 
زمینه پاســخ داده کــه وظیفه این 
سازمان تأیید مدارک واردکنندگان 
و معرفی آن ها به بانک هاســت؛ حال 
آن که ثبت سفارش برای واردات کاال 
توسط این ســازمان انجام می شود و 
بانک ها صرفاً تأمین ارز موردنیاز این 

کاالها را انجام می دهند.

از سوی دیگر بانک مرکزی نیز، قطعاً 
اطالعات مربوط به ثبت سفارش های 
انجام شده را در اختیار دارد و می تواند 
آن ها را در فهرست خود به روزرسانی 

کند.
بنابراین شفافیت این فهرست زمانی 
کامل می شود که مشخص شود با ارز 
دولتی اختصاص یافته به این ۱۰ هزار 
و ۸۰۰ شــرکت، چه کاالهایی وارد 
شده و بتوان با بررسی آن ها با عامالن 
افزایش قیمت در بازار یــا نهادهای 
نظارتی که نتوانســته اند وظیفه خود 
را به درستی انجام دهند برخورد کرد.

جای خالی کاالها در فهرست ارزی بانک مرکزی؛

ارز دولتی پای چه کاالهایی رفت؟!
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بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی را در 
جهت افزایش شفافیت منتشر می کند، اما در این فهرست جای 
خالی کاالیی که با ارز دولتی وارد کشور شده، کاماًل محسوس 

است.
واردات و صادرات الزمه حیات حتی بزرگ ترین کشــورهای 
دنیاست و در این میان سازمان هایی نیز وظیفه فراهم کردن 
بستر تجارت تاجران کشور با کشورهای خارجی را بر عهده 

دارند.

بررسی فهرست 
بانک مرکزی در ماه 
گذشته حاکی از آن 
بود که در بازه زمانی 

فروردین ۱۳۹۷ تا 
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 
حدود ۱۰ هزار شرکت 

 ارز دولتی دریافت
 کرده اند.

اقتصاد ایران
۰۷
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۱۶ سال به دنبال مافیای 
مسکن

در  مسکن  قیمت 
یک سال آینده به 

ثبات می رسد

رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک با بیان این که قیمت 
مسکن در یک سال آینده 
به ثبات خواهد رســید، در 
مورد مافیای مسکن، گفت: 
۱۶ ســال به دنبال مافیای 
مســکن هســتم و اگر هم 
مافیا وجود دارد، ما هوش 
آن را نداشته ایم که پیدایش 

کنیم.
 با توجه به ایــن که حدود 
٣۷ درصــد از خانوارهای 
تهران اجاره نشین هستند، 
هر ســاله بــا فرارســیدن 
خرداد و فصل جا به جایی 
مســتاجران، بحث اجاره 
خانــه و هزینه های مترتب 
بر جابه جایی مســتاجران 

داغ می شود.
برخــی کارشناســان هم 
می گوینــد، دولــت برای 
حمایت از مستاجران، باید 
صنعت اجاره داری حرفه ای 
و ساخت خانه های مناسب 
بــا هــدف مســتاجری را 
حمایت کند تا قشــر اجاره 
نشــین کمتر دچار سختی 
شــوند، از طرفی تقاضای 
بیش از حد بــرای خانه دار 
شدن یا خرید خانه به امید 
اســتفاده از تــورم ملک و 
امــالک داری کاهش یابد. 
در این زمینه ابزار مالیاتی 
برای رونق صنعــت اجاره 
داری و ساخت اقامتگاه های 
مناســب توان مستاجران 

می تواند مفید باشد.
در این زمینــه با مصطفی 
قلی خسروی رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک گفت وگوی 

تفصیلی انجام شده است.
قلــی خســروی در مورد 
دخالت بنگاه های مســکن 
برای باال بردن قیمت مسکن 
گفت: قیمت ملک هر چقدر 
پاییــن تر باشــد، بنگاهی 
امالک، کمیسیون خود را 

راحت تر دریافت می کند.
وی افزود: بنگاههای مسکن 
دالل هستند، یعنی داللت 
کننده هســتند، چــرا که 
قانون امالک در سال ۱٣۱۷ 
تدوین شده است و باالترین 
قانون و بهترین قانون است.

وی در مــورد دخالــت و 
تعیین ســقف قیمت برای 
اجاره بها نیز گفت: تعیین 
سقف برای اجاره بها به هیچ 
وجه موفق نخواهد بود، اما 
دولــت می تواند در صنعت 
اجاره داری ورود و قیمت ها 
را کنترل و ساماندهی کند.

قلی خســروی ایــن را هم 
گفت که قیمت مسکن در 
یک ســال آینده بــه ثبات 
خواهد رســید با توجه به 
اینکه مسئوالن در ابتدای 
سال درگیر سیل و سیالب 
بودند، اما بخش مســکن و 
بافت فرســوده را فراموش 
نکرده اند. به نظر می رســد 
آینده خوبی در انتظار بازار 

مسکن باشد.
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آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
کالسه 963016 له اقای محمدرضا لطف الهی علیه آقای جالل روح الهی مبنی بر مطالبه 
مبلغ2696983016 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 
98/4/18 ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانی اصفهان منطقه صنعتی محمودآباد خ 16 انتهای فرعی 16 سنگبری نقش 
جهان نو نزد حافظ اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و 
اال ده درصد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: بازگشت به قرار کارشناسی 
شماره 5560-20-97 به تاریخ 97/9/12 موضوع پرونده کالسه 963016 در خصوص ارزیابی 
مقداری سنگ ساختمانی پس از بازدید مجدد از محل مورد نظر اصفهان، منطقه صنعتی محمودآباد 
خیابان 16 انتهای فرعی 16 سنگبری نقش جهان نو و سنگ های معرفی شده در تاریخ 97/10/20 
چگونگی گزارش به شرح زیر تقدیم می گردد. سنگهای معرفی شده: سنگ فرشی مرمریت آباده به 
ابعاد 40×40 سانتی متر به متراژ 2000 مترمربع به مبلغ 600/000/000 ریال 2- سنگ فرشی به 
ابعاد متفاوت به متراژ 2500 مترمربع به مبلغ 400/000/000 ریال 3- سنگ مهکام به عرض 40 
سانتیمتر و طول آزاد به متراژ 500 مترمربع به مبلغ 300/000/000/000 ریال و در مجموع و ارزش 
ریال کل سنگ های معرفی شده فوق و به مبلغ 1/300/000/000 ریال )یک میلیارد و سیصد میلیون 
ریال( برآورد و اعالم می گردد. الزم به ذکر است در ارزیابی سنگ های مذکور و متوسط افزایش هزینه 
ها نسبت به سه ماهه اول سال ارزیابی اولیه لحاظ گردیده است. مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری 

اصفهان شناسه: 463533

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه 962022 له آقای مصطفی اکبری علیه اقای جالل روح الهی مبنی بر مطالبه مبلغ 
2/051/622/375 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 98/4/18 
ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی اصفهان شهرک صنعتی محموداباد خیابان 16 انتهای فرعی 16 سنگ بری نقش جهان نو 
مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه 
های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اموال مورد مزایده: موضوع کارشناسی: ارزیابی اموال منقول 
شامل سنگ های توقیف شده شرح گزارش: پس از حضور در دفتر اجرای احکام و مطالعه پرونده و از 
محل مورد نظر بازدید و پس از بررسی مدارک ارائه شده سنگ های معرفی شده مورد بررسی و معاینه 
قرار گرفتند. محل مورد نظر واقع در اصفهان منطقه صنعتی محمودآباد خیابان 16 سنگبری نقش 
جهان نو می باشد. سنگ های معرفی شده سنگ پالک پر طاووسی زمینه کرم و مرمریت کرم رنگ 
آباده به ضخامت حدود 1/5-1/7 سانتی متر و عرض 40 سانتیمتر با طول آزاد می باشد. با بررسی 
های به عمل آمده قیمت سنگ پر طاووسی با متراژ 2000 مترمربع و از قرار هر مترمربع 450/000 
ریال و جمعا به مبلغ 900/000/000 مترمربع و سنگ مرمریت کرم آباده با متراژ 2000 مترمربع و از 
قرار هر مترمربع 320/000 ریال و جمعا به مبلغ 640/000/000 ریال می باشد. بنابراین در مجموع 
قیمت هر دو نوع سنگ 1/540/000/000 ریال معادل یکصد و پنجاه و چهار میلیون تومان برآورد و 

اعالم می گردد. مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری اصفهان شناسه: 463534
آگهی مزایده اموال غیرمنقول

اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی 
کالسه 970449 ج/4 له بانک مهر اقتصاد و علیه 1- آقای رضا اکبری 2- علیرضا موذنی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 1/082/578/631 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در 
تاریخ 98/4/18 ساعت 08:30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
18 جهت فروش شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 3437 فرعی از 16 اصلی بخش 14 اصفهان با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای علیرضا موذنی و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده 
و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 
علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: عبارت است از یک دستگاه آپارتمان واقع در اصفهان، خیابان 
امام خمینی کوچه شریعتی مجتمع یاس به مساحت 129/5 مترمربع طبق نقشه تفکیکی  موجود 
در پرونده شهرداری دارای گواهی پایان کار از شهرداری منطقه 2 اصفهان به شماره 12/1779 مورخ 
87/6/19 و فاقد پارکینگ و انباری )انباری با دستی از داخل که بخشی از خود مساحت مفید آپارتمان 
می باشد( در یک مجموعه مسکونی 6 طبقه 9 واحدی که بر روی عرصه پالک ثبتی 16/3437 بخش 
14 ثبت اصفهان و در پایین ترین طبقه )طبقه زیرزمین با کد کف 2/8- متر( احداث شده است به 

صورت دو خوابه با کف سرامیک دارای سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه با کاشی و سرامیک و 
کابینت MDF دارای سیستم گرمایش بخاری و فاقد سیستم سرمایش فاقد پارکینگ حسب اظهار 
و دارای انباری با دسترسی از داخل و مساحت حدود 120 مترمربع دارای انشعابات آب و فاضالب و 
برق و گاز بوده. ضمنا مجموعه مسکونی دارای آسانسور و نما آجر و سنگ می باشد. با توجه به گزارش 
کارشناسان امور ثبتی آقایان سیدجمال حجازی و ابوالقاسم کیانوش راد مجموعه مسکونی مذکور 
بر روی عرصه پالک ثبتی 16/3437 بخش 14 ثبت احداث گردیده و دارای قدمت حدود ده سال می 
باشد. با توجه به کلیه موارد مندرج در گزارش حاضر و در نظر گرفتن موقعیت محلی و ابعاد و مساحت 
و نحوه دسترسی و کاربری )مسکونی( و موقعیت آپارتمان به لحاظ ارتفاعی نورگیری در مجموعه و 
شرایط آپارتمان مورد ارزیابی معادل یک میلیارد و نهصد میلیون ریال 1/900/000/000 ریال تعیین 

و اعالم می گردد. دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان شناسه: 451953
آگهی

شماره پرونده: 44/98 شماره دادنامه: 240/98 بتاریخ ... در وقت فوق العاده جلسه شعبه  یک شورای 
حل اختالف کاشان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه ... تحت نظر قرار دارد. 
قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ 
تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان مجید مسعودی نیا فرزند محمد به 
طرفیت خوانده علیرضا پیام جم فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 162/000/000 ریال 
به استناد دو فقره چک به شماره 95/6/27-310310، 95/6/27-310310، 95/6/28-310301 ، 
310301-95/7/28 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با بررسی اوراق پرونده و اصل 
تجریدی بودن اسناد تجاری و اینکه خوانده دعوی علیرغم وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
به هم نرسانده اند و دالیل و مدارکی که حکایت از ابراء نامبرده را نماید ارائه ننموده اند فلذا با عنایت 
به مراتب فوق العشار و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی 
مطروح و صدور آن از ناحیه خوانده و توجها به نظریه مشورتی اعضا محترم شورای حل اختالف دعوی 
خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 1257-1301 از قانون مدنی و مواد 314-312-311-310 
از قانون تجارت و مواد 194-197-198-502-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده فوق به پرداخت مبلغ 162/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/290/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که 
حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی بدوا ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی دادگستری کاشان می باشد. قاضی شعبه 1 حقوقی شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: 499704
آگهی

شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 974071 شعبه چهارم 
له آقای علی غالمی علیه غالمرضا دانشمندی به آدرس تهران مجیدیه شمالی. باالتر از آتش نشانی 
کوچه شهید اذین نبش کوچه شفیعی پالک 6 واحد 2 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به 
مبلغ 99/081/969 ریال و بابت نیم عشر دولتی 4/954/098 ریال اموال توقیفی به شرح یک 
خط موبایل به شماره 09121236920 ارزش امتیاز آن معادل 280/000/000 ریال اعالم می 
گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 
98/4/18 درساعت 11-10 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین 
ساختمان شماره 2 شورای حل اختالف برگزار می گردد. طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 
با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال 
بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. ضمنا مبلغ بدهی خط دائمی 
09121236920 تا تاریخ 97/8/15 به مبلغ 166/343 ریال می باشد. مدیر اجرای احکام شورای 

حل اختالف اصفهان شناسه: 494937
آگهی

شماره پرونده: 1162/97 شماره دادنامه: 195/98 تاریخ رسیدگی: 98/2/23 بتاریخ 98/2/5 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه 4 شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده بشرح 
ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست آقای مجید مسعودی نیا 
بطرفیت اقای احمد دانشمند فرسی زاده به خواسته مطالبه وجه نه فقره چک شماره 770302 مبلغ 
10/500/000 مورخ 73/6/22 و چک شماره 770303 بمبلغ 11/000/000 ریال مورخ 73/7/22 
و چک شماره 307/770-73/9/1 بمبلغ 3/000/000 ریال و چک شماره 306/770 مورخ 73/8/1 
بمبلغ 3/000/000 ریال و چک شماره 770304 مورخ 73/8/22 بمبلغ 10/500/000 و چک شماره 
770308 بمبلغ 3/000/000 ریال مورخ 73/10/1 و چک شماره 770309 بمبلغ 3/000/000 ریال 
73/11/1 و چک شماره 770310 بمبلغ 3/000/000 مورخ 73/12/1 و چک شماره 770311 بمبلغ 
3/000/000 ریال مورخ 74/1/20 جمعا مبلغ پنجاه میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه تقدیمی از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین بعنوان خواسته بر عهده خوانده داشته و وصول 
مدارک نزد خواهان داللت بر بقای دین را دارد و لذا چون خوانده دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر 
برائت ذمه خود ارائه و اقامه نکرده است لذا دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده 310 قانون 
تجارت و مواد 519 و 522 آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته 
و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 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 شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 499706
آگهی اخطار اجرایی

کالسه 97/86 مشخصات محکوم علیه : نام :عزت اله صالحی مجهول المکان مشخصات محکوم له : نام 
: علی شکوهی نشانی محل اقامت : اصفهان خیابان صباحی نبش کوچه آزادی پ 157 محکوم به به 

موجب رای شماره 1099 تاریخ97/11/20 حوزه 3 شورای حل اختالف شهرستان برخوار که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
احتساب تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان تادیه وپرداخت مبلغ 1/630/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان اعالم و صادر می نماید . نیم عشر فوق بابت هزینه اجرا است. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است  ظرف 10 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، 
صریحا اعالم نماید. ارشش قاضی شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف برخوار شناسه : 496578

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی 
کالسه 970463 ج/اول له آقای احمدرضا هاشمی و علیه آقای محمدرضا حاج میرزایی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 141532198 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی که آقای 
مصطفی حاجی میرزایی مالکیت خود را به محکوم به فروخته است و وکالت رسمی در خصوص 
اقدامات قانونی به محکوم علیه اعطاء کرده است در تاریخ 98/4/16 ساعت 09:30 صبح در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 33/967 حبه از 72 حبه شش 
دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 843 فرعی از 21941 اصلی بخش 6 اصفهان با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی اقای مصطفی حاجی میرزایی و اکنون در تصرف 
استیجاری حسن حاج میرزایی می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی 
شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 
علیه می باشد. مابقی ثمن معامله ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر به آدرس اصفهان، سروشبادارن، کوچه 
ابراهیم صفری، نبش بن بست حاج میرزایی، پالک های 5-753 کدپستی 8-8166147545 بازدید 
به عمل آمد و پس از معاینه فنی محل نظریه کارشناسی ذیل تهیه و بحضورتان ایفاد می گردد. طبق 
اسناد مالکیت ابرازی به شماره های دفترچه مالکیت 945198-9 الف/81 هر یک 3 دانگ مشاع از 6 
دانگ جمعا 6 دانگ یک باب خانه پالک 843 فرعی مجزی شده از پالک 2194 باقیمانده واقع در سرو 
شبادران بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 814 مترمربع که به موجب بند 2 ماده 140 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران و به موجب رای شماره 2932 هیات ماده 140 
بهنام اقایان مصطفی حاجی میرزایی و حسین حاجی میرزایی سروشبادران ذیل شماره های 44057 
و 44059 صفحات 436 و 439 دفتر 149 تثبیت شده است. حدود و مشخصات شماال بطول 22/10 
متر دیوار به دیوار پالک 824 فرعی شرقا در 2 قسمت دیوار به دیوار پالک های 825 و 842 فرعی 
جمعا به طول 37/80 متر جنوبا در 6 قسمت که دوم و سوم و پنجم و ششم به صورت شکسته و چهارم 
پخی شکل است بطول های 19، 0/60، 0/45، 0/55، 4/40، 0/40، 0/40 متر درب و دیواریست به 
کوچه غربا بطول 33 متر دیواریست بجاده در زمان کارشناسی قسمتی از حد شمالی به بن بست بود 
که با حدود سند مغایرت دارد و در قسمت هایی نیز از حد جنوبی مغایرتهایی مشاهده گردید. محل 
مورد نظر به صورت یک باب منزل مسکونی و یک قطعه زمین با دو عدد ساختمان آجری مستعمل می 
باشد. منزل مسکونی دارای اعیانی به مساحت حدود 140 مترمربع با اسکلت بتنی دارای سالن، دو 
اتاق خواب، حمام و دستشویی، آشپزخانه با کابینت ترکیبی، حیاط بدون نماسازی و دیوارهای آجری 
زبره و ایوان با کف سنگ، کف های داخلی با پوشش سرامیک و سیمان، بدنه سرامیک و گچ سفید، 
درب و پنجره های آلومینیومی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری و آبگرمکن مخزنی 
گازی و با انشعابات آب و برق و گاز در ید شخص ثالثی می باشد. الزم به ذکر است با توجه به اینکه منزل 
مسکونی در ید شخص ثالثی قرار دارد حسب صالحدید آن مقام محترم قضایی استعالم از مراجع 
ذیصالح و احراز مالکیت الزامی است. با عنایت به مراتب فوق و بررسی جمیع جهات دخیل و با لحاظ 
نمودن کلیه اوضاع و احوال و مولفه های موثر در قضیه، ارزش کل پالک مورد معرفی )صرف نظر از 
دیون و بدهی های احتمالی و مبالغ بازداشتی( به مبلغ 3/000/000/000 ریال معادل سیصد میلیون 
تومان برآورد و اعالم نظر می گردد. در نتیجه ارزشی 33/967 حبه مشاع آن به مبلغ 1415321984 
ریال ارزیابی که مقدار 1/503 حبه مشاع آن به مبلغ 62634480 ریال بابت حق االجرای دولتی و 
مقدار 32/464 حبه مشاع به مبلغ 1/352/687/604 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابی می گردد. 

دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان شناسه: 490027
آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام حقوقی شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده کالسه 
961762 ج/ل اقای حسین سلیمانی )کیوانی نیا( علیه آقای محسن شرکت قناد مبنی بر مطالبه 
مبلغ 882/482/067 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 
98/4/18 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانی اصفهان خیابان جی بعد از خیابان شهروند حدفاصل خیابان نیروی شمالی 
کوچه 49 و کوچه ایران خودرو کوچه 51 کاالی ساختمانی پویش مراجعه و از اموال بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و 
اال ده درصد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: ارزیابی اقالم مربوطه به 
پرونده کالسه 961762 شعبه 5 اجرای احکام اصفهان له اقای حسین سلمانی )حسین کیوانی نیا( 
علیه آقای محسن شرکت قناد به شرح زیر پس از بررسی های الزم طبق لیست 2 صفحه ای پیوست 

به مبلغ 128/000/000 ریال یکصد و بیست و هشت میلیون ریال ارزیابی می گردد. لوله و اتصاالت 
پولیکا: 1- لوله 125 قوی 3/2 داراکا،  واحد: شاخه، تعداد: 1، 2- لوله: 90 معمولی 1/8 ارم، واحد: 
شاخه، تعداد: 1، 3- سوکت 110 پولیکا پارس پالست واحد: عدد، تعداد: 14، 4- سوکت 90 پولیکا 
داراکا واحد: عدد، تعداد: 25، 5- سوکت 63 پولیکا پارس پالست، واحد: عدد، تعداد: 65، 6- درپوش 
90 پولیکا، واحد: عدد، تعداد: 36، 7- سیفون 110 پولیکا پارس پالست، واحد: عدد، تعداد: 20، 
8- سیفون 63 پولیکا پارس پالست، واحد: عدد، تعداد: 34، 9- سه راه 63، 45 نوین واحد: عدد، تعداد: 
23، 10- سه راه 110، 45 داراکا واحد: عدد، تعداد: 13، 11- سه راه 63، 90 پارس پالست واحد: عدد، 
تعداد: 31، 12- سه راه 90، 90 پارس پالست واحد: عدد، تعداد: 20، 13- سه راه 90، 45 نوین واحد: 
عدد، تعداد: 15، 14- سه راه 110، 90 پارس پالست واحد: عدد، تعداد: 15، 15- سه راه 63×90، 45 
نوین واحد: عدد، تعداد: 2، 16- سه راه 63×110، 90 پارس پالست واحد: عدد، تعداد: 24، 17- سه 
راه 63×110، 45 نوین واحد: عدد، تعداد: 11، 18- سه راه 63×110، 45 داراکا، واحد: عدد، تعداد: 
11، 19- سه راه 63×110 داراکا واحد: عدد، تعداد:3، 20- سه راه 90×110، 45 داراکا واحد: عدد، 
تعداد: 4،  21- سه راه 90×110، 45 نوین، واحد: عدد، تعداد: 20، 22- تبدیل 90×63 نوین واحد: 
عدد، تعداد: 27، 23- تبدیل 110×63 پارس پالست واحد: عدد، تعداد: 24، 24- تبدیل 110×90 
داراکا واحد: عدد، تعداد: 11، 25- زانو 63، 45 پارس پالست واحد: عدد، تعداد: 36، 26- زانو 63، 90 
پارس پالست واحد: عدد، تعداد: 32، 27- زانو 90، 45 پارس پالست واحد: عدد، تعداد: 23، 28- زانو 
90، 90 پارس پالست واحد: عدد، تعداد: 21، 29- زانو 125، 45 نوین واحد: عدد، تعداد: 6- لوله و 
اتصاالت گالوانیزه و ...: 30- مغزی 1 اینچ گالوانیزه، تعداد: 188، 31- مغزی لوله 10 سانتی 1 اینچ 
گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 92، 32- مغزی 1/4×1 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 6، 33- هندلی شیر 
مخلوط واحد: عدد، تعداد: 243، 34- زانو 1/2، 45 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 10، 35- زانو 1 اینچ 
گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 38، 36- زانو 3/4 اینچ گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 29، 37- زانو 1/2 
شوفاژی )قفلی( گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 11، 38- مهره ماسوره 3/4 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 
41 – لیست اقالم ارزیابی پرونده 961762 شعبه 5 اجرای احکام اصفهان له آقای حسین سلمانی: 
39- مهره ماسوره 1/2 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 28، 40- مهره ماسوره 1/2، 20 لوله سبز واحد: 
عدد، تعداد: 71، 41- بوشن 1/2 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد:108، 42- بوشن 11/4 گالوانیزه واحد: 
عدد، تعداد:1، 43- بوشن 3/4 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 125، 44- توپیج روپیچ 1 اینچ گالوانیزه 
واحد: عدد، تعداد: 21، 45- توپیج روپیچ  3/4 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 25، 46- توپیج روپیچ 1/2 
اینچ گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 17، 47- چپقی 3/4 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 13، 48- چپقی 
1 اینچ گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 15، 49- سه راه تبدیل 3/4×1/2 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 7، 
50- پل 1/2 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 24، 51- تبدیل 11/2×11/4 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 
4، 52- تبدیل 11/2×1 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 2، 53- تبدیل 2×1 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 
1، 54- تبدیل 3/4×1 گالوانیزه واحد: عدد، تعداد: 9، 55- شلنگ پکیجی 40 سانتی 11/2 روبکا 
واحد: عدد، تعداد: 6، 56- شلنگ پکیجی 30 سانتی متر 3/4 شیالن واحد: عدد، تعداد:1، 57- شلنگ 
پکیجی 20 سانتی 3/4 شیالن واحد: عدد، تعداد: 11، 58- جا حوله میله ای اطلس واحد: عدد، تعداد: 
11، 59- جا حوله حصیری بزرگ 4 قالب اطلس واحد: عدد، تعداد: 6، 60- جا حوله بیضی )حلقه 
ای( اطلس واحد: عدد، تعداد: 5، 61- پایه روشویی ستاره زاینده رود مدل نگین واحد: عدد، تعداد: 3، 
62- پایه روشویی ستاره زاینده رود مدل نیلوفر واحد: عدد، تعداد: 2، 63- پایه روشویی ستاره زاینده 
رود مدل صدف واحد: عدد، تعداد: 1، 64- سنگ توالت 26 ستاره زاینده رود درجه 3 واحد: عدد، تعداد: 
1، 65- سنگ تکی روشویی کابینتی بدون کابینت مارک سینا چینی واحد: عدد، تعداد: 1، 66- لوله 
50 سفید )لوله سبز( مارک سایان لوله نقش جهان واحد: شاخه، تعداد: 7، 67- لوله 20 سفید )لوله 
سبز( مارک آسیا واحد: شاخه، تعداد: 31،  68- لوله 20 سبز رنگ مارک پویان لوله واحد: شاخه، 
تعداد: 12، قیمت کل )ریال(: 12/800/000، دادورز اجرای احکام مدنی اصفهان شناسه: 492692

آگهی حصر وراثت
آقای قاسم شبانی فرزند ناصر دارای شناسنامه شماره 75 به شرح دادخواست به کالسه 96/98 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر شبانی سریانی 
بشماره شناسنامه 3 در تاریخ 1397/12/10 اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه آن مرحوم حین 
وفات منحصر است به: 1- یک همسر دایمی بنام زهرا اسماعیلی کمندانی فرزند فضل اله متولد 1345 
کدملی 5659815383، 2- دو فرزند پسر به نامهای 1- قاسم شبانی سریانی فرزند ناصر متولد 1362 
کدملی 5659715621، 2- هاشم شبانی سریانی فرزند ناصر متولد 1364 کدملی 5659940285، 
3- دارای دو فرزند دختر به نامهای: 1- فاطمه شبانی سریانی فرزند ناصر متولد 1367 کدملی 
1270024019، 2- جمیله شبانی سریانی فرزند ناصر متولد 1373 کدملی 5650055211 اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف بخش جلگه شناسه: 499811
آگهی حصر وراثت

خانم مریم محسنی ازیه فرزند حسنعلی دارای شناسنامه شماره 60 به شرح دادخواست به کالسه 
60/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلی 
محسنی ازیه بشماره شناسنامه 10 در تاریخ 1394/6/27 اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه آن 
مرحوم حین وفات منحصر است به: 1- یک همسر دایمی بنام فاطمه صغرا محسنی ازیه فرزند 
حشمت اله متولد 1337 کدملی 5659781111، 2- فرزند پسر ندارد. 3- دارای چهار فرزند دختر 
به نامهای: 1- زهرا محسنی ازیه فرزند حسنعلی متولد 1358 کدملی 5658884411، 2- زهره 
محسنی ازیه فرزند حسنعلی متولد 1359  کدملی 5659389406، 3- مریم محسنی ازیه فرزند 
حسنعلی متولد 1364 کدملی 5659939988، 4- صفورا محسنی ازیه فرزند حسنعلی متولد 
1369 کدملی 5650058581. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
 یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف بخش جلگه

 شناسه: 499812

9 سه شنبه 21  خرداد 1398
سال بیست و هشتم | شمـاره 5978
11 ژوئن 2019 | 7 شوال 1440

 naslefardanews  
  naslfarda

بازرگانی
              Commercial



کسب و کار
08

شنبه 25 خرداد 1398  | شمـاره 248

ششمینجشنوارهفناوریاطالعاتبرگزارمیشود
ششمین جشنواره فناوری اطالعات با هدف انتقال تجربه در کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات، 

بیستم تیرماه در دانشگاه شریف برگزار می شود.
به گزارش دانشگاه صنعتی شریف، جشنواره فناوری اطالعات به صورت کلی رویدادی است که در آن افراد 
سرشناس حوزه فناوری اطالعات تجربیات خود را در قالب سخنرانی های کوتاه با مخاطبان به اشتراک 

می گذارند.
انتقال تجربه در کسب و کار های مبتنی بر فناوری اطالعات و ارائه داستان های موفقیت و شکست و ایجاد انگیزه 

در تولید استارت آپ های نوآورانه از جمله اهداف برگزاری این رویداد عنوان شده است.
IT Weekend می کوشد تا با انتشار تجربیات ارزنده در حوزه فناوری اطالعات تالش برای پیشرفت کشور در این حوزه را ارائه 

دهد. از دیگر اهداف اصلی رویداد می توان به ایجاد محیطی برای گردهمایی، گفتگو و هم افزایی نوآوران، نخبگان، صاحبان ایده و عالقه 
مندان به رویکردها و نگرش های نو در سطحی فراتر از مرزهای جغرافیایی و همچنین شناسایی آنها برای سرمایه گذاری مادی و معنوی توسط 

حوزه های مختلف، جهت پیشبرد اهداف کشور، اشاره کرد. 
در همین حال هدف IT weekend معرفی و شناساندن ایده های بکر و خالق جهت ایجاد کسب و کار های نوین و ایجاد اشتغال است.
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استارتآپ

اینروزهاآدمهایزیادیبهدنبالیکایدهجدیدبرای
کسبوکارینوینهستند.ایدهبرخیازکارآفرینانازاساسایدهایجدیدو
خالقانهاست.برخیدیگردرکشورهایدیگرمیگردندومیکوشندتاایدههای
موفقخارجیرابومیکنند.راهبرایگروهدومهموارتراست.چراکهشرکتهای
خارجییکبارتماممسیرراطیکردهاندوبرایمشکالتراهحلیافتهاند.یک
مطالعهصحیحودقیقمیتوانددرمدتزمانیکوتاهوبااتالفهزینهبسیاراندک،
بهکسبوکاریموفقمنجرشود.البتهدراینمیانگروهسومیهموجوددارد.

گروهیکهمیکوشندتاکسبوکارهایموفقداخلیراکپیکنند.

شاید همین االن که در حال خواندن این مقاله هســتید، بیش از ده شرکت در تالشند تا 
موفقیت اسنپ و دیجیکاال را تکرار کنند. اما شاید بهتر باشد تکرار تجربه موفق داخلی را کنار 
بگذاریم. چینی ها ایده های جالبی دارند که به لطف جمعیت باالی این کشور به بهترین شکل 
بهینه شده اند. در میان هزاران کسب وکار موفق چینی، شاید جالب ترین آن ها پدیده ای باشد 

که به آن اقتصاد اشتراک یا sharing economy می گویند.

اقتصاداشتراکازجنسسرمایهداری
وقتی از چین و اشــتراک حرف می زنیم، ممکن اســت فکــر کنیم که 
قرار است از کمونیســم بگوییم. حقیقت آن اســت که اقتصاد اشتراک از 
ریشه های سوسیالیستی چین اســتفاده می کند، اما ارتباطی با کمونیسم 
ندارد. ایده بسیار ســاده است. یک شــرکت کاالیی را در اختیار عموم قرار 
می دهد. شــما با کمک GPS می توانیــد آن کاال را پیــدا کنید. یک کد 
QR را با گوشی خود اسکن می کنید و وسیله در اختیار شما قرار می گیرد. 
کارتان که تمام شــد، وســیله را در محلی مشــخص ترک می کنید. مقدار 
 بســیار کمی پول برای اســتفاده از این خدمات از حساب شــما کم خواهد

 شد.

اقتصاداشتراکچیناستارتآپ
هر چیزی را می تواند در این مدل به اشتراک گذاشت. به معنای واقعی کلمه، هر 
چیزی. از دوچرخه گرفته تا چتر. از دستمال کاغذی تا بارانی. این مدل کسب وکار به سرعت 
در حال رشد است و حاال این شرکت های چینی به بازارهای اروپا و آمریکا چشم دوخته اند. 
البته هستند شرکت های آمریکایی که سعی می کنند پیش از هجوم شرقی ها، این مدل 
چینی را کپی کنند. خود این این پدیده به تنهایی خیلی جالب است. به نظر می رسد قاعده 
بازی دارد تغییر می کند. دیگر این چینی ها نیستند که از غرب کپی برداری می کنند. بلکه 

حاال غربی ها به فکر تقلید از چین افتاده اند.

ازاختراعباروت،تااختراعاقتصاداشتراک
چینی ها با این اختراع مهم، بار دیگر به دوران شکوه مند خود بازگشته اند. آن ها بودند که 
صنعت چاپ، باروت و پوِل کاغذی را به دنیا معرفی کردند. شاید اختراع امروز آن ها در نگاه 
اول چندان هیجان انگیز به نظر نرسد. اما امروز، در ابتدای سال ۲۰۱۸، بیش از ۵۰۰ میلیون 
چینی از اقتصاد اشتراک بهره مند می شوند. این تعداد منجر به گردش مالی ۵۰۰ میلیارد 
دالری شده اند. به این ترتیب باید اقتصاد اشتراک را در فهرست ۴ صنعت مهم نوین در چین 

)در کنار پرداخت الکترونیک، تبلیغات دیجیتال و قطار سریع السیر( قرار داد. پیش بینی 
آکادمی تجارت این است که صنعت اشتراک در ســال اول، ۲ میلیون مشتری بالقوه در 
تهران و ۱۰ میلیون مشتری در تمام ایران داشته باشد. این تعداد مشتری می توانند به یک 
گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی منجر شوند. حدود ۱۰ هزار میلیارد از این پول می تواند 
 در تهران به گردش در بیاید. این صنعت نوین می توانــد GDP ایران را به اندازه ۲ درصد

 افزایش دهد.

چین،کشوردوچرخهها
فرهنگ دوچرخه سواری در چین ریشه ای تاریخی دارد. مردم چین حتی قبل از پیدایش 
اقتصاد اشتراک هم به دوچرخه توجه ویژه ای داشتند. در هر جای شهر می شد مردمی را دید 
که به جای پرداخت کرایه تاکسی یا اتوبوس از دوچرخه برای سفرهای شهری خود استفاده 
می کردند. همین موضوع کار را برای شرکت های اشتراکی بسیار راحت کرد. آن ها دوچرخه 
را در یک ایستگاه قرار دادند. دستگاه GPS محل دوچرخه را به شما و البته به شرکت اطالع 
می دهد. به سادگی می توانید نزدیک ترین دوچرخه را پیدا کنید. شاید حتی دوچرخه خارج 
از ایستگاه و در خیابان رها شده باشد. فرقی ندارد. بعد از اسکن QR کد، قفل دوچرخه باز 
می شود و شما می توانید از آن استفاده کنید. هزینه استفاده از هر دو چرخه کم تر از ۵۰۰ 

تومان است. وسوسه انگیز است. نه؟
در حال حاضر شــرکت های چینی زیادی دوچرخه به اشــتراک می گذارند. در چین با 
توجه به رنگ آن ها می توانید متوجه شــوید که کدام دوچرخه متعلق به کدام شــرکت 
است. دوچرخه های نارنجی-نقره ای از شــرکت Mobike، زرد از شرکت Ofo، آبی از 
Bluegogo و ســبز فســفری از U-bicycle می آیند. این رنگ های شاد، جذابیت 
اســتفاده از دوچرخه های اشــتراکی را افزایش می دهند. نتیجه یک نظرسنجی نشان 
داد که مردم چین هم از این دوچرخه های رنگی خوششــان می آید. آن ها فکر می کنند 
این رنگ ها شهرشــان را زیبــا می کند و می تواند بــرای جهانگردها هم جاذبه داشــته 
باشــد. در حال حاضر بیش از ۳۰ شــرکت در چین به اشــتراک دوچرخه می پردازند. 
تولید و تعمیــر این دوچرخه هــا از جمله صنایعی اســت که در کنار اقتصاد اشــتراک 
 شــکل گرفته اند. یعنی منفعت عمومی از اشــتراک دوچرخه تنها به ۵۰۰ تومان کرایه 

محدود نمی شود.

تجارتنیوز
گـــزارش

استارتآپ۵00میلیارددالریچینیها:
وسایلدلخواهتانرانخرید،قرضکنید!

اعداد و ارقام قانع کننده 
بودنــد. حتی بــازده 
نهایی حاصــل از افراد 
نخبه شــرکت جنرال 
الکتریــک از لحــاظ 
عملکــرد در زمینــه 
پیشــرفت های  ایجاد 
قابــل توجــه، نســبت بــه افــراد 
متوســط بیشــتر بود. افراد ســطح 
» از لحاظ ســرمایه گذاری انســانی 
 نســبت به افراد ســطح «  ضعیف تر

 هستند.
بنابراین دربــاره »تاختن بــه افراد 
ورزیده« الزم اســت نگاه دقیق تری 
به تحقیق جدید تحت عنوان »ارزش 
روسا« که در سطح وســیعی انتشار 
یافت صورت پذیرد. مقاله علمی دفتر 
پژوهش هــای اقتصادی اســتدالل 
می کند که روســا نقــش مهمی در 
ســازمان ایفا می کنند. روسای بهتر، 
نتایج بهتری حاصــل می کنند. این 
تحقیق بــا اســتفاده از تکنیک های 
مختلف اقتصادی/آماری مورد قبول، 
نشــان داد که مهم ترین اثر گذاری 
مدیران به علت مهارت های انگیزشی 
آنها نبود، بلکه بهترین اثرگذاری آنها 
این بود که به کارمندان آموزش دهند 
چگونه بهره وری بهتری داشته باشند، 

یعنی صالحیت سازی.
اما یافتــه ای که بیــش از همه باعث 
تعجب یکی از محققین شــد این بود 
که »برخــالف انتظار،ایــن افزایش 
بهره وری بسیار وابسته به این مساله 

است که بهترین کارمندان در ارتباط 
با بهترین مدیران قرار گیرند، چراکه 
در حقیقت اســتراتژی این مدیران 
است که بیشترین نتایج بهره وری را 

به دنبال دارد.
البته ایــن موضوع برای مــن دور از 
انتظار نیســت. در واقع، این مســاله 
با ویژگی نخبگان و اعتقاد ســرمایه 
انسانی نخبه گرا کامال سازگار است؛ 
یعنی موضــوع بهره وری ســازگار و 
ایجاد ارزش، نتیجه این امر است که 
سازمان ها چگونه بهترین افراد خود 
را مدیریت می کنند، نــه اینکه نحوه 
مدیریت افراد متوسط چگونه است. 
تحقیقاتی از این دست، این واقعیت را 
به شدت تقویت می کنند که کارمندان 
متوسط کمتر احتمال دارد که به منابع 
اصلی )یا اصال منابــع( درمورد نتایج 
چشمگیر در سرمایه گذاری سازمانی 

تبدیل شوند.
به عبارت دیگر، افراد متوسط )تفاوتی 
ندارد رییس باشــند یا کارمند( طی 
زمان از ارزششان کاسته می شود. از 
آن بدتر این اســت که افراد متوسط، 
سرمایه های متوسط ایجاد می کنند. 

متوسط بودن دشمن است.
اگر شــک دارید که ایــن موضوع تا 
حدی شــبیه اصــل ۲۰/۸۰ هنری 
پالسون است، باید بگویم که درست 
فکر می کنیــد و همین طور اســت. 
این اصل ســاده اما بســیار مفید که 
۸۰ درصد رشــد ایجاد ارزش/ بهره 
وری حاصــل ۲۰ درصد از نیروی کار 
اســت، نتایــج اجتناب ناپذیر قطعی 
ریاضی را به همراه دارد. اجازه دهید 
انعطاف پذیرتر باشــیم و بپذیریم که 
تقریبا 7۵درصد ارزش/بهره وری یک 
 شرکت حاصل ۲۵درصد از نیروی کار

 آن است.
دریافــت ۱۰درصــد پیشــرفت از 
۲۵درصد بهترین ها، به آن معنا است 
که ایجاد ارزش سازمانی خود را 7/۵ 
درصد رشــد داده اید. بنابراین بقیه 
7۵ درصد باید بهره وری جمعی خود 
را حدود ۳۰درصد ارتقا دهند؛ یعنی 
سه برابر نسبت گروه بهترین ها تا 7/۵ 

درصد رشد خالص به دست آید.

به نظر شــما، گزینه بهتر و منطقی تر 
کدام اســت؟ اینکه مدیران ارشــد 
بتوانند ۱۰درصد بهره وری بیشــتر 
از بهتریــن کارکنان خــود دریافت 
کنند؟ یا اینکه بتوانند از ســه چهارم 
کارکنان کم اســتعدادتر، کم توان تر 
و کم حاصل تر ســازمان، تقریبا یک 
ســوم بهره وری الزم را از لحاظ رشد 
نتایج ارزشی بدست آورند؟ اگر شما 
در مقام انتخاب باشــید، روی کدام 
دسته ســرمایه گذاری خواهید کرد؟ 

من می دانم پول خود را در کدام گروه 
سرمایه گذاری کنم. جک ولش اشتباه 

نمی کرد.
واقعیت های تجربی قوی تر هستند. 
البته آنچه در واقعیت بیشــتر رواج 
دارد این است که ۲۰ یا ۲۵ درصد از 
بهترین افراد یک شرکت احتماال ۲۰ 
تا ۵۰درصد یا بیشــتر از نتایج بالقوه 
یک سازمان را بدســت می آورند، در 
حالی که کل اعضای بقیه سازمان همه 
تالش خود را می کنند تــا به دو برابر 

این رشد از لحاظ اعداد و ارقام دست 
یابند. در همه سازمان های رشدگرایی 
که من دیــده ام، نابرابری های درون 
ســازمانی از لحاظ ایجاد ارزش کامال 
مشهود بوده است. افرادی مانند مارک 
زوکربرگ، مارک اندریسن و لری پیج/

سرگئی برین، خودشان سازمان خود 
را ساخته اند.

سازمان هایی که توزیع ایجاد ارزش/ 
بهــره وری در آنها متعادل تر اســت 
)مثال ۴۰درصد از افراد آن 6۰درصد 
از ارزش سازمان را ایجاد می کنند( با 
پیچیدگی ها و تضادهای کمتری در 
ارتباط با سرمایه انسانی دست وپنجه 
نرم می کنند. شــاید آنهــا همچنان 
خواستار جذب بهترین افراد باشند، 
اما وابستگی طبیعی اقتصادی در این 
حالت بهتر درک می شود و مورد ارج 

قرار می گیرد.
هیــچ زمانــی از حال حاضــر که در 
بحران ها هستیم بدتر نیست که یک 
کارمند، متوســط یا ضعیف باشد. در 
حال حاضر، برای بیشــتر شرکت ها 
متوســط بودن هزینه مدیریت را باال 
می برد و همانند باری است که شرکت 
باید به دوش بکشد؛ این وضعیت برای 

شــرکت های فعلی، پتانسیل رشد یا 
منبع ارزشمندی برای سرمایه گذاری 
جدی محسوب نمی شود. واقعیت این 
است که اگر یک نرم افزار یا خدمات 
اینترنتی یا یک برون سپاری بتواند ۸۰ 
درصد بهره وری بیشتر از یک کارمند 
معمولی یا متوسط را ارائه دهد و ۳۵ 
تا 6۰درصد هزینه در بر داشته باشد، 
در اینصورت چرا باید یک ســازمان 
برای یک کارمند متوسط هزینه کند؟ 
امروز دیگر هیچ سازمانی نمی تواند از 
عهده پرداخت دستمزد به یک کارمند 

متوسط برآید.
بزرگ ترین چالشــی که مــن برای 
سازمان های آینده می بینم این نیست 
که آنها چگونــه می توانند بر بهترین 
کارمندان خود ســخت گیری کنند؛ 
بلکه این اســت که آیا سرمایه گذاری 
کم روی افراد متوسط می تواند به طور 
مقرون به صرفه ای ما را به جایی رساند 
که افراد متوسط را از رده پایین تر به 
رده ۲۵درصد اول برسانیم؟ آیا ارزش 
»واقعی« مدیران آینده همین خواهد 
بود؟ آیا افراد »متوسط« در آینده هیچ 
نقشی در ایجاد ارزش افزوده خواهند 

داشت؟

بهره وری سازمان شما چقدر است؟   

ریزشمدیرانوکارمندانمتوسطدرآیندهنزدیک

مهمتریناثرگذاری
مدیرانبهعلت

مهارتهایانگیزشی
آنهانبود،بلکهبهترین
اثرگذاریآنهااینبود

کهبهکارمندانآموزش
دهندچگونهبهرهوری
بهتریداشتهباشند،
یعنیصالحیتسازی.

»بهافرادورزیدهوکارآمدخــودبتازید«.اینعبارتی
استکهمنهموارهازمدیرانبلندپایهشرکتجنرال
الکتریــکدردورهجکولشدرارتباطباسلســله
مراتبجهانیاینشرکتمیشنیدم.اینحرفبهطور

ظالمانهایسادهوبهسادگیظالمانهاست.
همیناندرزجکولش،ســالهاموتورمحرکرفتار
بلندمرتبهترینمقاماتمدیریتیقرارگرفت.اینشرکت
بهایننتیجهرسیدکهاگربهترینافرادشراوادارکند
سختترکارکنند،نتیجهبهتریبدستخواهدآوردتا
مدیران»سطحمتوسط«خودراوادارکندهوشمندانهتر

کارکنند.

منبع:برترینها
یـــادداشت
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،،
افرادمتوسط)تفاوتی
نداردرییسباشند
یاکارمند(طیزمان
ازارزششانکاسته

میشود.ازآنبدتراین
استکهافرادمتوسط،
سرمایههایمتوسط

ایجادمیکنند.متوسط
بودندشمناست.

رییسکلبیمهمرکزی:
نهادناظرازفرایند
تبدیلایدهبه

محصوالتبیمهای
حمایتمیکند

ظرفیــت از  گیــری   بهــره 
 اســتارت آپ ها و فن آوری های 
نوین، روش میان بری برای توسعه 

صنعت بیمه محسوب می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر 
غالمرضا ســلیمانی کــه در آیین 
افتتاح »شــبکه نوآفرینی پلنت« 
سخن می گفت، با اعالم این مطلب 
افزود: فرایند تجاری سازی و حرکت 
استارت آپ ها از ایده به محصول، 
یک نیاز جدی است و صنعت بیمه 
برای تحقق برنامه های پیش بینی 
شده باید در این مسیر حرکت کند.

رییس کل بیمه مرکــزی با تاکید 
بر ضرورت حفظ اشــتغال موجود 
و حرکت بــه ســمت کارآفرینی 
از طریق کســب و کارهــای نوین 
بیمه ای، تصریح کرد: باید حقیقت 
را بپذیریم که تفکر جوان و ایده های 
خالقانه با عملکرد سنتی و خطی، 
متفاوت است و به همین خاطر تمام 
مسئوالن باید در چارچوب قانون از 

نوآوری و تحول حمایت کنند.
وی با تاکید بر این نکته که باید وزن 
صنعت بیمه در اقتصاد کشور باالتر 
برود، خاطرنشــان کرد: در برنامه 
توسعه کشور افق دستیابی به رقم 
پرتفوی صد هــزار میلیارد تومان 
پیش بینی شــده که امید داریم با 
اســتفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان از این مــرز نیز عبور 

کنیم.
رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به 
تفاهم نامه بیمه مرکزی و معاونت 
فناوری ریاســت جمهــوری در 
خصوص حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان اعــالم کرد: نهاد ناظر 
و قانونگذار در برابــر فعالیت های 
اســتارتاپی هیچگونــه مقاومتی 
ندارد و مجوزهای الزم صادر شده 
و مشکالت دیگر نیز در این حوزه در 

حال برطرف شدن است.
دکتر ســلیمانی افزود: رسیدن به 
ضریب نفوذ هفــت درصدی برای 
صنعت بیمه با روش های خطی و 
سنتی امکان پذیر نیست و نیاز به 

تغییر پارادایم ها احساس می شود.
وی با بیان این نکته که محصوالت 
بیمه ای باید در متن زندگی مردم 
وارد شــده و جزو نیازهای روزانه 
آنان تلقی شــود، اظهار داشت: در 
حال حاضر در رشــته های درمان 
تکمیلی، شخص ثالث و مسئولیت 
برخی مشــکالت وجود دارد که با 
حضور شرکت های استارت آپ می 
توان عالوه بر رفع اشکاالت موجود 
نســبت به جلوگیری از تخلفات و 
تقلبات نیز اقدام کرد. دکتر سلیمانی 
با بیان ضرورت تعامل مرکز فناوری 
بیمه مرکزی و مجموعه های دانش 
بنیان و استارتاپ ها از آنان خواست 
با همگرایی و هم افزایی و نیازسنجی 
به توسعه صنعت بیمه کمک کنند.

گفتنی است در پایان این نشست 
مدیرعامل شــرکت بیمه سامان با 
ابراز خرسندی از حضور رییس کل 
و اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی، 
فعالیت های این مرکز کارآفرینی 
را تشــریح کرده و در پایان مراسم 
تفاهم نامه ای بین پژوهشکده بیمه 
و شبکه نوآفرینی پلنت با محوریت 
همکاری های گســترده در حوزه 
 فنــاوری و کارآفرینــی بــه امضا

 رسید.

جامعنیوز
گــزارش
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