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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

بازار داغ تجارت "درس  و مشق"

افزایش قیمت حمل 
و نقل عمومی ،فشار 

مضاعف به جامعه
چند هفتــه ای اســت زمزمه 
 هایی مبنی بر افزایش قیمت در

 بلیت های حمل و نقل عمومی 
به گوش می رسد .البته تعدادی 
از این ناوگان ها مانند هواپیما و 
قطار پا را فراتر از خبر گذاشته و 
قیمت  ها را در برخی از مسیرها 

گران هم کرده اند.
یکــی از معیــار های توســعه 
یافتگی در هر کشــوری افزایش 
میزان اســتفاده از حمل و نقل 
عمومی است. این مهم است که 
بدانیم کشــورهای توسعه یافته 
و کشــورهای درحال توسعه در 
مقیاس های مختلف چه میزان 
هماهنگی و تشــابه بــه لحاظ 
رفاه، ســامت و فراگیری برای 
مردمشان فراهم می آورند. مسلما 
افزایش هزینه ها در حمل و نقل 
عمومی باعث عدم استفاده مردم 
از این وســایل خواهد شد و این 
یعنی پسرفت در توسعه یافتگی! 
هرچند مسئوالن امر عواملی چون 
افزایش هزینه های این بخش از 
جمله تعمیر و نگهداری، دستمزد 
نیرو هــا و گران شــدن قطعات 

یدکی  را برای این گرانی...

فرزانه مستاجران
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

   با توجه به اینکه ده ها موسسه کنکور در پایتخت وجود دارد که هرکدام از این ها نمایندگی هایی درسطح استان ها دارد، همچنین وجود مؤسسات و ناشران کتاب های کمک درسی فراوان که جای 
خود را بیش ازحد تصور در بین دانش آموزان بازکرده اند، گویا حذف کنکور، فرایندی غیرقابل باور به نظر می آید
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وعده دولت محقق می شود؟

 وجود 91 میلیارد دالر خانه بی استفاده
 در ایران!

به این آمار دقت کنیــد: ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار 
خانه که تنها ۲۲ میلیــون و ۸۳۰ هزار واحد آن 

دارای ســکنه است؛ نتیجه می شــود ۲.۵۸ 
میلیون خانه خالی که البته باید ۲.۱ میلیون 
مسکن نیمه خالی عمدتا به عنوان خانه های 

ویایی دوم را هم بــه آن اضافه کرد که حداقل 
شش ماه سال بااستفاده است...

مدیر بودن چقدر سخته!
رهبری انسانی جنبه های مثبت بسیار زیادی 
 McKinsey دارد. همان طــور کــه داده هــای
Company نشان می دهد، زمانی که کارکنان 
به طور ذاتی انگیزه می گیرند، ۳۲ درصد بیشتر 
متعهد هســتند و ۴6 درصد بیشتر از کارشان 
راضی می شوند و ۱6 درصد بهتر عمل می کنند. 
در نظرسنجی ها، تحقیق ها و مصاحبه های خود 
با بیش یک هزار رهبر، بسیاری از نظرات افراد 
توجه مــا را به خود جلب کرد، امــا یکی از این 
نظرات بســیار قدرتمند و تحریک کننده بود. 
خاویر پادوال، مدیرعامل شرکت فولکس واگن 
آئودی در اســپانیا به موضوع »رهبری امروز« 
اشاره کرد. رهبری امروز یعنی فراموش کردن 

مدیریت و یادگیری مجدد انسان بودن.
منظور آقای خاویر پادوال این است که قدرت 
رهبری به توانایی های ما در شکل دادن تعهدات 
شخصی و معنادار به افرادی که رهبری شان را بر 

عهده داریم وابسته است...

محمدرضا مجلسى - شهردار تودشک

آگهـى مزایـده

شناسه: 500746

شهردارى تودشک در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/58/ش ت مورخ 98/1/20 شوراى اسالمى شهر 
نسبت به فروش 20 قطعه زمین مسکونى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع و دریافت اسناد و 

آگهـى مزایـده 

سرپرست سازمان - حسین ایزدى

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 

* پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 98/04/17 به سازمان 
مراجعه نمایند. 

آدرس: فوالدشهر، محله ب4، برزن ب، جنب ساختمان سابق موسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد 
تلفن: 03152631711 و 03152636118 

شماره صورتجلسه نوع آگهىموضوعردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر 
ماه (ریال)

اجاره غرفه اغذیه فروشــى واقــع در محله 22 بهمن 1
(فاز یک) شهر فوالدشهر

مزایده 
نوبت اول

بند 7 شماره 152
98/02/314,800,0008,000,000

اجاره قطعه زمین به مساحت 30 متر واقع در ضلع غربى 2
پارك پرنیان جهت نصب کانکس اغذیه فروشى و تنقالت

مزایده
نوبت اول

بند 8 شماره 152
98/02/313,600,0006,000,000

شناسه: 500978

نوبت اول

نوبت اول

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 

مدارك مزایده از تاریخ 98/3/27 تا 98/4/9 به شهردارى مراجعه نمایند. الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى و 
کارشناسى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

بهره بردارى از موار د زیر را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید.

قربانعلی مرادی در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا با 
بیان اینکــه کیفیت پیش ســاخته های بتنی که 
در اصفهان تولید می شــود در موقعیت مناسبی 
قرار دارد، اظهار کــرد: در حال حاضر محصوالت 
اصفهان در این حــوزه از کیفیت خوبی برخوردار 
است اما هنوز به نقطه مطلوبی در هم تراز شدن با 

استانداردهای جهانی نرسیده ایم.
وی افزود: پیش ســاخته بتنی اصفهان فقط نیاز 
اصفهانی هــا را تامین می کنــد و ظرفیت صادر 
کردن محصــوالت به داخل یا خارج از کشــور را 
نداریم. البته در موارد محدود و انگشت شماری از 
شهرهای دیگر برای خرید این تولیدات به اصفهان 

می آیند.
نایــب رییــس اتحادیــه تولید و فــروش پیش 
ســاخته های بتنی با بیان اینکه بیشتر قالب های 
تولید پیش ساخته های بتنی ساخت داخل و بومی 
اســت، خاطر نشان کرد: تمامی اســتانداردهای 
ملی و الزم برای ســاخت و ســاز در تولید پیش 

ســاخته های بتنی رعایت می شــود. برای نمای 
داخلی ســاختمان از تیغه های سیمانی استفاده 
بیشــتری می شــود و کمتر کســی در ساخت 
آپارتمان از پیش ســاخته های بتنی اســتفاده 

می کند.
مرادی ادامه داد: پروانه های زیادی برای فعالیت 
واحدهای صنفی در این حوزه صادر شده است اما 
تعداد محدودی از دارندگان پروانه کسب در این 
حرفه فعالیت می کنند. حــدود ۳۰ واحد صنفی 
فعال در اصفهان در زمینــه تولید و فروش پیش 
ساخته های بتنی فعالیت می کنند. پیشرفت در 
زمینه تولیدات پیش ساخته بتنی بسیار محدود 

بوده است.
وی با اشاره به تحریم های اقتصادی ایاالت متحده 
علیه ایران اضافه کرد: تاثیر تحریم ها در نوسانات 
ارزی موجب افزایش محــدود برخی قیمت ها در 
این حوزه اقتصادی شده و در موارد انگشت شماری 
نیز موجب شده است که برخی واحدهای صنفی تا 

مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو پیش بروند. اتحادیه 
همواره سعی کرده اســت تا از رسیدن آسیب به 

واحدهای صنفی جلوگیری کند.
نایــب رییــس اتحادیــه تولید و فــروش پیش 
ساخته های بتنی گفت: در زمینه ارتقای کیفیت و 
کمیت محصوالت اصفهان سرمایه گذاری صورت 
گرفته و بخــش خصوصی آمــاده فعالیت در این 

زمینه است.

علی اکبر میرزایی صبح امروز)یکشنبه( 
در جلســه کارگروه اشــتغال و اقتصاد 
مقاومتی شهرســتان که در فرمانداری 
برگزار شــد، اظهار کرد: مبلغ بیش از ۵ 
میلیارد تومان در بانک کشــاورزی در 
جهت رونق تولید صنعــت دامداری و 

کشاورزی جذب شده است.
وی با بیــان اینکــه تعهدات امســال 
دســتگاه های اجرایی برای اســتخدام 
۱۰۲۰ نفر و همانند ســال قبل است، 
افزود: سیزدهمین جشنواره کارآفرین 
برتر مقرر شده که در کشور برگزار شود و 
مدیران دستگاه ها می توانند طی سهیمه 
۱ الی ۲ نفــری خود از طریق ســامانه 
مشخص، کارآفرین های برتر و واقعی را 

ثبت نام کنند.
میرزایی گفت: ماحصل گزارش اشتغال 

ادارات در ســامانه رصد قابل مشاهده 
اســت و با وجود اطاع رسانی هایی که 
انجام شده است عملکرد بعضی از ادارات 
شهرستان صفر اســت. نرخ بیکاری در 
چادگان ۱۲.۴ درصــد و در مقابل نرخ 

اشتغال ۸7.6 درصد است.
رییس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

چادگان با بر شــمردن ســهم کوچک 
اشــتغال دولتی در جامعــه، گفت: در 
خصوص جذب اعتبارات و تســهیات 
اشتغالزایی مشکلی در شهرستان وجود 
ندارد و مراحل آن طبــق روال اداری و 
قانونی خاص خود در جریــان و برقرار 

است.

، عباس رضائــی اســتاندار اصفهان و 
رئیس کارگروه گردشــگری و میراث 
فرهنگی اســتان با حضــور حجت اهلل 
غامی معاون امور عمرانی و قائم مقام 
کارگروه گردشگری و فریدون الهیاری 
مدیر کل میراث فرهنگی استان و دبیر 
کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی 
استان در سفری دو روزه به شهرستان 

کویری خورو بیابانک سفر کرد.
فریدون الهیــاری مدیــر کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان در رابطه با 
برنامه های این ســفر تاکیــد کرد: در 
این سفر دو روزه شش طرح عمرانی با 
اعتباری افزون بر ۱۳۰ میلیارد ریال در 
شهرستان خوروبیابانک افتتاح شده و 
همچنین شورای اداری شهرستان نیز 

با حضور استاندار اصفهان برگزار شد.
مدیــر کل میــراث فرهنگی اســتان 
اصفهــان با اشــاره به اینکــه صنعت 
گردشــگری باعــث نجــات مــردم 
شهرســتان کویــری خوروبیابانک از 
تبعات خشکســالی های اخیر شــد، 

تصریح کرد: با توجه به اینکه میدانیم 
بارندگی در این شهرستان که در قلب 
مرکزی ایران واقع شــده کمتر از 7۰ 
میلیمتر در ســال اســت، خشکسالی 
های اخیر باعث رکود در کشــاورزی 
مردم این شهرستان شده، لذا با برنامه 
ریزی های مناسب توانستیم با توسعه 
منطقی گردشگری در منطقه شهری و 
روستائی اقتصاد مردم این منطقه را بر 

مبنای صنعت گردشگری سوق دهیم.
وی با اشــاره به وجــود نزدیک به ۸۰ 
اقامتگاه بومگردی در سطح شهرستان 

خوروبیابانک افزود: بــا توجه به وجود 
واحدهــای اقامتی متعدد در ســطح 
هتل و اقامتــگاه بومگردی، روز جمعه 
و با حضــور اســتاندار اصفهــان ۱۰ 
اقامتگاه بومگردی با ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی و با اعتبــاری بالغ بر 
۴۵ میلیــارد و ۳7۵ میلیون ریال بهره 
برداری شد و با این وصف تعداد اقامتگاه 
های بومگردی اســتان اصفهان به مرز 
۴۳۲ اقامتگاه رســید.با راه اندازی این 
اقامتگاه ها تعــداد ۵۵۰ نفر به ظرفیت 

اقامت استان اصفهان افزوده شد.

نایب رییس اتحادیه مطرح کرد:
انتظار برای رونق تابستانه بازار پیش ساخته های بتنی اصفهان

رییس اداره تعاون چادگان:
1020 نفر، سهمیه اشتغال دستگاه های اجرایی چادگان است

افتتاح 10 اقامتگاه بومگردی در خوروبیابانک اصفهان

نایب رییس اتحادیه تولید و فروش پیش ساخته های بتنی اصفهان گفت: تا پیش از عید نوروز بازار در رکود به سر می برد اما ایام نوروز رونق تازه 
ای به بازار پیش ساخته های بتنی بخشید که این رونق هم اکنون از بین رفته و امیدواریم تابستان امسال فصل خوبی برای کسبه این حوزه باشد.

رییس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی چادگان، گفت: نرخ بیکاری در این شهرستان 12.4 درصد و در مقابل نرخ اشتغال 87.6 درصد است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان از افتتاح 10 اقامتگاه بومگردی در شهرستان خور و بیابانک در شرق استان اصفهان 
با حضور استاندار خبر داد.

ماحصل گزارش 
اشتغال ادارات در 
سامانه رصد قابل 

مشاهده است 
و با وجود اطالع 

رسانی هایی که انجام 
شده است عملکرد 

بعضی از ادارات 
شهرستان صفر 

است. نرخ بیکاری در 
چادگان 12.4 درصد و 
در مقابل نرخ اشتغال 

87.6 درصد است.

 صنعت گردشگری 
باعث نجات مردم 
شهرستان کویری 

خوروبیابانک از 
تبعات خشکسالی 

های اخیر شد

بازار طال و سکه 98/3/26 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه بهار 
45,490,00043,990,000آزادی 

46,760,00045,680,000سکه امامی 

24,570,00024,170,000نیم سکه

16,680,00016,180,000ربع سکه

9,990,0009,990,000سکه گرمی

1,341,571,341,12انس طال 

18,630,00018,070,000مثقال طال

4,299,0004,176,000طالی 18 عیار

5,722,0005,568,000طالی 24 عیار



افزایش قیمت حمل 
و نقل عمومی ،فشار 

مضاعف به جامعه
ادامه از صفحه یک:

...  توجیه می کنند اما شاید ندانند 
فرهنگی که طی سالهای متمادی 
برای آن تالش شده تا زیر سایه 
این فرهنگ مردم از وسایل حمل 
و نقل عمومی استفاده کنند و به 
این وسایل اعتماد کنند ،با یک 
گرانی بی مورد و نابه جا یک شبه 
از بین خواهد رفت و فرهنگ چند 
ساله نابود خواهد شد. شاید برای 
احیای دوباره این فرهنگ زمانی 
بیشتر از قبل احتیاج باشد. ضمن 
اینکه  حمل و نقل عمومی به ویژه 
در بخش ریلی و جاده ای عالوه بر 
صرفه اقتصادی برای خانوار های 
کم درآمد و متوســط، از امنیت 
باالیی هم برخوردار است بنابراین 
گران کردن بلیت های این حوزه 
زمینه ساز وارد شدن ضرر و زیان 
بسیاری به اقشار متوسط و کم 

درآمد جامعه خواهد شد.
افزایش قیمت بلیت قطار در سال 
89 باعث شــد 3 میلیون نفر از 
جمعیت مســافران قطارکاسته 
شود و مسافران قطار که قبل از 
آن 29 میلیون نفر بودند به 26 
میلیون نفر تقلیل یابند. جالب 
اینجاســت که در همین مدت 
حمل و نقل جــاده ای افزایش 
یافته و آمار تصادفات نیز فزونی 
یافته است . نتیجه افزایش قیمت 
بلیت قطار در ســال 89 چیزی 
جز کاهش امنیت سفر و افزایش 

تلفات انسانی نبوده است.
حال شــرکت های حمل ونقل 
درخواست افزایش 60 درصدی 
قیمت هارا داشته اند. هرچند به 
نظر می رسد با این میزان افزایش 
قیمت موافقت نشــود اما قطعا 
افزایش قیمت در راه است. گشت 
و گذاری در میان نرخ  بلیت های 
شــرکت های هواپیمایی نشان 
می دهد که در برخی از ایام سال 
و یا در برخی از مسیر ها نرخ بلیت 
ها به ۵00 هــزار تومان یا حتی 
یک میلیون تومان هم می رسد، 
این در حالی اســت که در سال 
96 مسیر پروازی تهران - مشهد 
در اوج گرانی به 200 هزار تومان 
می رســید، اما هم اکنون مسیر 
یک طرفه تهران - مشهد ۵00 
هزار تومان است. افزایش بیش 
از این قیمت ها تحول اساســی 
در رونــد خرید بلیــت هواپیما 
ایجاد خواهد کــرد و مردم قطار 
را جایگزیــن هواپیما می کنند 
اما متاســفانه ناوگان ریلی هم 
با کیفیت متوســط رو به پایین 
در  حال افزایش قیمت اســت و 
مســافران الجرم باید از حمل 
و نقل جاده ای اســتفاده کنند. 
وضعیت  و مشکالت حمل و نقل 
جاده ای هم که بر کسی پوشیده 
نیســت ضمن اینکه مسئوالن 
اتوبوســرانی هم اعالم کرده اند 
قیمت بلیت ها تا سه برابر امکان 

افزایش قیمت دارد.
این افزایش قیمت ها برای اقشار 
مردم قابل قبول نیست، بنابراین 
باید در شرایط اقتصادی فعلی، 
حمایت هــای دولــت از محل 
اختصاص ارز دولتی باشد. شاید 
بتوان گفت مســافران هواپیما 
از قشر باالی جامعه هستند اما 
مشــتری های قطار  و اتوبوس 
قشر متوسط جامعه، کارگران، 
دانشجویان و کارمندان هستند 
و افزایش قیمت بلیت برای اقشار 
مــردم قابل قبول نیســت، زیرا 
امکان تامین آن را ندارند، بنابراین 
حمایت از این بخش و جلوگیری 
از افزایش قیمت در این قسمت 
یعنی حمایت از قشر متوسط و 

ضعیف جامعه.

اقتصاد استان
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طرح قطار حومه ای اصفهان - شاهین شهر در مرحله فراخوان سرمایه گذار است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: طرح قطار حومه ای اصفهان - شاهین شهر آماده 
شد و در حال ارجاع جهت فراخوان سرمایه گذار است.حجت اهلل غالمی طول این خط قطار حومه ای را ۱۵ 
کیلومتر اعالم کرد و گفت: خوشبختانه برای اجرای این طرح با مشکالتی نظیر آزاد سازی مواجه نیستیم 
و در صورت مشخص شدن سرمایه گذار و شروع اجرای آن، در مدت زمان مناسبی می توانیم آن را به بهره 

برداری برسانیم.طول مسیر قطار شهری اصفهان به شاهین شهر 20 کیلومتر است که ۱3.۷ کیلومتر آن در 
محدوده شهرستان شاهین شهر قرار دارد و مابقی آن در محدوده شهرستان اصفهان است.شاهین شهر با حدود 

200 هزار نفر جمعیت در 20 کیلومتری شمال اصفهان است.وی همچنین درباره قطار حومه ای نجف آباد - اصفهان 
اظهارداشت: این طرح نهایی شــده و مصوبات الزم برای اتصال آن به ایستگاه خط 2 مترو اصفهان دریافت شده است که 

امیدواریم تا پایان سالجاری فراخوان سرمایه گذار آن انجام شود.خط دو قطار شهری اصفهان به مسافت 23.۵ کیلومتر، شهرک امام حسین )ع( 
در شمال شرق را پس از گذر از مرکز این کالنشهر به میدان شهدای خمینی شهر در غرب اصفهان متصل کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به اجرای خط قطار حومه ای دیگری در این استان اشاره کرد و گفت: خط قطار حومه ای فوالد 
شهر - اصفهان یکی از طرح های دیگری است که مطالعات انجام شده و تهیه آن مراحل نهایی خود را طی می کند.

توسعه کسب وکار با سامانه های اینترنتی مکانمند توسط محققان اصفهانی
مهندسی سیستم های اطالعات مکانی، یکی از شاخه های مهندسی نقشــه برداری است. این گرایش با 
بهره گیری از تلفیق تکنولوژی اطالعات مکانی و فناوری اطالعات بستر مناسب در راستای تعامل سازنده 
اطالعات توصیفی و داده های مکانی را برای افراد و ســازمان ها به وجود می آورد.  فرشاد احمدی- مدیر 
عامل شرکت دانش بنیان مدرن اندیشان ساعی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان، اظهار کرد: 

سامانه های اطالعات مکانی، کاربرد سیستم های GIS در مدیریت شهری یک روش بهینه در توسعه کسب و 
کارها است. محصوالت این شرکت نیز در حوزه شهرداری ها، معابر، امالک و اماکن  با استفاده از تکنولوژی وب و 

موبایل بیشترین کاربرد را دارد.وی افزود: بخش دیگری از فعالیت ها به کاربرد سیستم های اطالعات مکانی در بخش 
 )OSGEO( های بانکی اختصاص یافته و توسعه سامانه های اطالعات جغرافیایی با استفاده از استانداردهای جهانی متن باز

از دیگر فعالیت های این شرکت است. مدیر عامل شرکت دانش بنیان مدرن اندیشان ساعی با معرفی دیگر محصوالت این شرکت، گفت: 
یکی از محصوالت در زمینه مدیریت نامگذاری اماکن و معابر،"منام " است که ۱6 شهرداری از این محصول استفاده می کنند. این محصول تمام 
فرآیند نام گذاری اماکن و معابر شهرها را پوشش می دهد .وی اضافه کرد: گستره فعالیت این محصول مبتنی بر نقشه شهر از مرحله درخواست 

توسط شهروندان و نهادها است و تمام مراحل اداری تا مرحله نصب تابلو را در قالب کارتابل در برمی گیرد.

فرزانه مستاجران
یـــادداشت
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خـــبــــر

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

آغاز مرحله آزمایشی طرح حذف قبض کاغذی آب بهاء در استان اصفهان 

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان می گوید: مرحله آزمایشی طرح حذف 

قبض کاغذی آب بهاء در استان اصفهان از ابتدای تیرماه آغاز می 
شود.

رضا رضایی افزود: این طرح با هدف کمک به حفظ محیط زیســت، ایجاد 
بسترهای الزم برای یک شهر هوشمند، دسترسی راحت به خدمات از طریق 
برقراری ارتباط بین مشترکین و سامانه های الکترونیکی،کاهش مراجعه 
ماموران شرکت و حذف خطاهای انســانی، افزایش سرعت و دقت در ارایه 

خدمات و صرفه جویی در زمان و هزینه ها به اجرا در می آید. 
وی با اشاره به این که مرحله آزمایشــی طرح حذف قبض کاغذی آب بهاء 
نخسین بار در سه محله شهر اصفهان شامل کوی سپاهان، منازل سازمانی 
راه آهن و کوی پرتو در بختیار دشــت برای نزدیک به یک هزار مشترک این 
شرکت اجرا می شود افزود: با اجرای این طرح، به جای قبض کاغذی، پیامکی 
حاوی اطالعات مصرف و مبلغ همراه با شناسه قبض و شناسه پرداخت برای 

مشترکین ارسال می شود.
رضایی افزود: مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان می توانند پس از دریافت 

این پیامک از طریق     سامانه های پرداخت غیرحضوری و یا تماس با شماره تلفن ۱۵22 
و  ثبت کلید شماره ۱ نسبت به وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت، اقدام و قبض 

خود را در هر ساعت از شبانه روز پرداخت کنند.
وی در عین حال افزود: شهروندان می توانند در صورت نیاز به قبض میان دوره و یا حضور 
نداشتن در ملک و قرائت نشدن کنتور آب توسط ماموران قرائت، از طریق سامانه تلفنی 

۱۵22 و انتخاب کلید شماره ۵ قبض پیامکی خود را دریافت کنند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان همچنین از مشترکین 
این شرکت خواست به منظور اطمینان از ثبت نام و درج شماره تلفن همراه شان در 
برنامه جامع خدمات مشترکین آبفا، با سامانه ۱۵22 تماس گرفته و یا از طریق میز 
خدمت الکترونیکی پرتال شرکت به نشانی www. Abfaesfahan.ir شماره صحیح 

تلفن همراه خود را ثبت کنند. 
وی در پایان سخنانش افزود: امکان دریافت قبض الکترونیکی و همچنین پرداخت 
غیرحضوری در میز خدمت الکترونیکی پرتال شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
نشانی www. Abfaesfahan.ir فراهم شده است و شهروندان می توانند با مراجعه به 

نشانی یادشده ریز محاسبات آب بهاء و صورت حساب خود را مشاهده کنند. اخبار اصفهان
خـــبــــر

سودهای کالن مانع 
اساسی حذف کنکور
با توجه به اینکه ده ها 

موسسه کنکور در 
پایتخت وجود دارد 
که هرکدام از این ها 

نمایندگی هایی درسطح 
استان ها دارد، همچنین 

وجود مؤسسات و ناشران 
کتاب های کمک درسی 
فراوان که جای خود را 

بیش ازحد تصور در بین 
دانش آموزان بازکرده اند، 

گویا حذف کنکور، 
فرایندی غیرقابل باور به 

نظر می آید

بازار داغ تجارت "درس  و مشق"

مافیای قدرتمند کنکور و گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی آن از 
سوژه هایی است که بحث درس دانشگاه را به منافع اقتصادی عده ای 
سود جو گره زده اســت و باعث شده همچنان کالفی سردرگم به اسم 
کنکور در کشور وجود داشته باشد.سال هاست که تب کنکور و سیل 
داوطلبان رشته های پر متقاضی دانشگاه ها باعث شده که تعدادی از افراد 
سودجو و فرصت طلب پول های کالنی به جیب زده و از آب گل آلود ماهی 
بگیرند. مؤسساتی که به جای انجام وظیفه اصلی، تبدیل به بنگاه های 
اقتصادِی عرصه آموزش در مقاطع مختلف شده  و سرمایه های فراوانی 
را به سوی خود سرازیر کرده اند. و این جریان با شروع تابستان و تعطیلی 
مدارس، شکلی گسترده تر به خود می گیرد به طوری که این دالالن علم 
و دانش با اطالعیه ها و پخش تراکت ها در نقاط مختلف شهر، باعث جذب 
دانش آموزان و داوطلبان به سوی مؤسساتشان می شوند البته درهمه این 
سال ها افرادی هم با انتقاد از این فرایند درصدد حذف کنکور بوده اند ولی 
مافیا به حدی قدرتمند است که هنوز اقدامی جدی شکل نگرفته است.

ایمنا
گـــزارش
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    با توجه به اینکه ده ها موسسه کنکور در پایتخت وجود دارد که هرکدام از این ها نمایندگی هایی درسطح استان ها دارد، همچنین وجود مؤسسات و ناشران کتاب های 
کمک درسی فراوان که جای خود را بیش ازحد تصور در بین دانش آموزان بازکرده اند، گویا حذف کنکور، فرایندی غیرقابل باور به نظر می آید

مدیر عامل خانه ارتباطات استان اصفهان ؛   

اساس ارتباطات، احترام متقابل است

با تبادل اطالعات و آراء  و بررســی و  
تحلیل دیدگاه ها و نگرش هاست که 
توسعه در جامعه، مسیر واقعی خود را 
پیدا می کند. این امر برای علوم اطالعات و ارتباطات که هسته 
اصلی آن را گفت و گوی آزاد و بدون واسطه شکل می دهد، 

بسیار ضروری و حیاتی است .

هادی زمانی، رئیس دپارتمان اطالعات و ارتباطات اصفهان ضمن بیان 
این مطلب، گفت: ما مشکالت بسیار زیادی در جامعه داریم که بخش 
قابل توجهی از آنها به عدم آموزش و توانایی افراد در برقراری ارتباط 
بر می گردد و لذا اطالعات ما به دلیل انتقال ناقص آن در فرایند های 
ارتباطی دچار سوءتفاهم و خطاست و تصمیمات منتج شده از آن نیز 
در مسیر درست قرار ندارد. مدیر عامل خانه ارتباطات استان اصفهان 
هدف از تاســیس این خانه را ترویج فرهنگ گفت وگوی بین فردی 
در جامعه و افزایش آگاهی و دانش عمومی نســبت به ساز و کارها و 

فرایندهای ارتباطی عنوان نمود.
هادی زمانی در این خصوص گفت: تنها زمانی که همه به یک اندازه 
قدرت صحبت کردن داشــته باشــند و دو برابر هم قدرت و توانایی 
شــنیدن،  آن موقع باید منتظر رویدادهای خوبی در جامعه باشیم.

اساس ارتباطات احترام متقابل است و احترام در روابط انسانی زمانی 
رخ می دهد که همدیگر را بشناسیم و شناخت تنها از طریق گفت وگو 
حاصل می شود. خوب صحبت کنیم. خوب سوال کنیم و خوب گوش 
دهیم. متاسفانه ما قدرت شنوایی پایینی داریم. صداها را می شنویم 
اما معانی را درک نمی کنیم.برای همین خانه ارتباطات سه استراتژی 
پیوسته را دنبال می نماید. استراتژی اول برگزاری سلسله سمینارهای 
آموزشی با عنوان دوشنبه های ارتباطی است. اساس این جلسات را 
اولین فارغ التحصیالن DBA روابط عمومی بنیان گذاشتند که هدفش 
دعوت از اساتید مولف و طرح دیدگاه های علمی روز در حوزه دانش 
علوم اطالعات و ارتباطات است این سلسله جلسات که سومین دوره 
خود را با همکاری مدیر بیمه پاسارگاد ، مهندس زیارتی تجربه می کند 
در اولین جلسه خود میزبان دکتر رضا اسماعیلی، استاد ارتباطات، 
نویســنده و روزنامه نگار و استاد برجســته هیئت علمی دانشگاه با 
موضوع ارتباطات و توسعه اســت.الزم به ذکر است که علت انتخاب 
بیمه پاسارگاد ، توانمندی ، پاسخگویی و ارایه خدمات مطلوب آن و 

برخورداری از مدیریت ارتباطی و ناب می باشد.
استراتژی دوم سلسله نشســت های هم اندیشی اساتید ارتباطات و 
متخصصان و کارشناســان روابط عمومی و ارتباطات است. این هم 
اندیشی که چهارمین جلسه خود را به میزبانی اداره کل صنعت معدن 
و تجارت استان اصفهان تجربه می کند، اهدافی چون گفتگوی آزاد و 
علمی ،تبادل آراء و تضارب اندیشه ها و خلق دیدگاه های جدید را در 

کنار همگرایی دانشگاه و سازمان ها و نهادها دنبال می کند.
طراح فرضیه روابط عمومی زندگی و دارنده عنوان برتر بیست و نهمین 
کنگره بین المللی روابط عمومی پاریس همگرایی و همبستگی روابط 
عمومی ، رســانه و دانشــگاه را در حوزه علوم اطالعات و ارتباطات 
در شــاخه های دانش روابــط عمومی ، روزنامه نــگاری، ارتباطات 
انسانی،فناوری اطالعات و مدیریت ناب را تنها راه توانمندی و توسعه 
این علم مطرح کرده و هدف اصلی خانه ارتباطات را ایجاد یکپارچگی 

بین شاخه های این علم دانست.

گــزارش

 سال هاست که تب کنکور 
و سیل داوطلبان رشته های 
پر متقاضی دانشگاه ها باعث 
شــده که تعدادی از افراد 
ســودجو و فرصت طلــب 
پول های کالنــی به جیب 
زده و از آب گل آلــود ماهی 
بگیرند. مؤسساتی که به جای انجام وظیفه 
اصلی، تبدیل بــه بنگاه هــای اقتصادِی 
عرصه آموزش در مقاطع مختلف شــده  و 
سرمایه های فراوانی را به سوی خود سرازیر 
کرده اند. و این جریان با شــروع تابستان و 
تعطیلی مدارس، شکلی گسترده تر به خود 
می گیرد به طوری که این دالالن علم و دانش 
با اطالعیه ها و پخش تراکت هــا در نقاط 
مختلف شهر، باعث جذب دانش آموزان و 
داوطلبان به سوی مؤسساتشان می شوند 
البته درهمه این سال ها افرادی هم با انتقاد از 
این فرایند درصدد حذف کنکور بوده اند ولی 
مافیا به حدی قدرتمند است که هنوز اقدامی 

جدی شکل نگرفته است.
استمرار چنین شرایطی درهمه این سال ها 
موجب شده تا سواالتی مطرح شود که بسیار 
پرسیده شده اما تاکنون پاسخی قانع کننده 
درنیافته است. از جمله اینکه چرا اراده ای 
برای متوقف کردن مافیای صنعت کنکور 
نیســت، آیا نمی توان کنکــور را حذف و 
روش های پذیرش دیگری را که آسیب های 

کمتری دارد، جایگزین کرد؟ چه افرادی در 
پشت پرده این صنعت قرار گرفته اند که هیچ 
قانون و قدرتی امکان مقابله با آن ها را ندارد؟ 
و درنهایت آنکه نیاز به کالس های کنکور و 
کتاب های کمک آموزشی و گاه صرفاً تجاری 

دقیقا از کجا نشأت می گیرد؟
گردش مالی چنــد هزارمیلیاردی 

ذی نفعان کنکور
دی ماه سال 96 بود که  فرهاد رهبر، رئیس 
وقت دانشــگاه آزاد از گردش مالی هشت 
هزارمیلیــاردی ذی نفعــان کنکور خبر 
داد. ســال بعد محمدمهدی زاهدی، عضو 
کمیســیون آموزش و تحقیقات، تجارت 
مافیای کنکور را بیــش از ۱0 هزار میلیارد 
تومان عنوان کرد، هرچند این رقم به طور 
غیررســمی تا ۴0 هزار میلیارد تومان نیز 

برآورد شده است.
گفتنی اســت که اگر منافع تولید و فروش 
وسایل کمک آموزشــی که هرروز بر انواع 
و اشکال آن اضافه می شــود نادیده گرفته 
شــود فقط برگزاری همایش هایی مانند 
مهارت های تســت زنی، تقویــت ذهن، 
مهندســی معکوس و … با مبالغی تا ۵00 
هزار تومان و حتی بیشتر، سودهایی فراوان 
به جیب افرادی وارد می کند که از نگرانی و 
حساسیت دانش آموزان و خانواده هایشان 

برای خود کوه سرمایه ساخته اند.
اعداد و ارقامی که بر کسی پوشیده نیست 

و البته در مقطع متوســطه که دانش آموز 
برای ورود به دانشگاه آماده می شود آمار این 
ارقام بسیار صعودی می شود. به طوری که 
معمولی ترین پکیج درسی آموزشگاه های 
کنکور از نرخ ۴00 هزار تومان شروع می شود 
و به ارقام بسیار باالتری می رسد تا جایی که 
برخی از این آموزشگاه ها جدای از برگزاری 
کالس ها، تنهــا از راه فروش بســته های 

آموزشی مبالغ باالیی سود کسب می کنند.
مریم ساعی که از مدرسان فعال در اصفهان 
اســت دراین باره می گوید: خرج این مبالغ 
کالن برای ورود به دانشگاه در حالی صورت 
می گیرد که ساالنه حدود یک میلیون نفر در 
کنکور شرکت می کنند و از این تعداد کمتر 
از ۱۵0 هزار نفر امکان تحصیل در دوره های 

روزانه دانشگاه های سراسر کشور را دارند.
وی می افزاید: الزمه ورود مابقی متقاضیان، 
پرداخت هزینه های هنگفت ورود به دانشگاه 
اســت. درصورتی که مؤسســات کنکور 
با تبلیغات جذاب و ایجــاد فضایی کاذب 
آن چنان خانواده ها را امیدوار می کنند که 
اغلب آن ها با خیال قبولی فرزندشــان در 
رشته و دانشگاه برتر، هزینه های باالیی را 

صرف می کنند.
ساعی تصریح می کند: این خانواده ها خالف 
تصور خــود درنهایت هم شــاهد پذیرش 
فرزندانشــان در دانشــگاه های غیر پولی 

نیستند.

ســودهای کالن مانع اساسی حذف 
کنکور

با توجه به اینکه ده ها موسســه کنکور در 
پایتخت وجود دارد که هرکــدام از این ها 
نمایندگی هایی درسطح اســتان ها دارد، 
همچنیــن وجود مؤسســات و ناشــران 
کتاب های کمک درســی فراوان که جای 
خود را بیش ازحد تصور در بین دانش آموزان 
بازکرده اند، گویا حــذف کنکور، فرایندی 
غیرقابل باور به نظر می آید همان طور که بنا 
به گفته کارشناسان یکی از علل حذف نشدن 
کنکور، وجود همین بازار حاشیه ای پرمنفعت 
است و البته بارها نیز در رسانه ها بیان شده که 
مافیای کنکور ایران رقمی معادل هشت هزار 
میلیارد تومان با روش هایی مختلف سود 
می برند که با توجه به چنین گردش مالی 

باالیی، مانع حذف کنکور می شوند.
ناگفته نماند که در سال های اخیر مسئوالن 
آموزش وپرورش بر ضرورت حذف کنکور 
تأکید داشته اند اما موضوع قابل تأمل در این 
رابطه نبود عزم واراده واقعی برای دستیابی به 
این هدف است که الزم است در این فرآیند 
بر منافع برخی افراد که تعدادشان هم کم 
نیست پای گذاشته شــود زیرا هم اکنون 
کنکور برای افرادی منافع بســیاری دارد و 
دلیل اســتمرار آن هم باوجود تأکید تمام 
کارشناسان آموزشــی بر تبعات منفی آن، 

فقدان همین اراده جدی برای حذف است.

آزاده سلیمان نژاد
گــزارش

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:
در فصل تابستان تأمین آب شرب از طریق یک سامانه آبرسانی امری دشوار است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جمع مدیران 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ با اشاره به افزایش نیاز آبی مردم در 
نیمه اول سال اعالم کرد: بدون شک با افزایش دما میزان مصرف 
هم بیشتر می شود این در حالیست که تنها سامانه آبرسانی اصفهان 

ظرفیت محدودی در تأمین آب شرب دارد.
هاشم امینی اعالم کرد: نهایت ظرفیت تأمین آب شرب تصفیه خانه 
آب باباشیخعلی ۱۱.۵ متر مکعب در ثانیه هست در حالیکه نیاز آبی 

در فصل تابستان حداقل ۱۴.۵ متر مکعب می باشد
وی به کمبود 3 الی 3.۵ متر مکعبــی در ثانیه آب برای تأمین آب 
شــرب مردم پرداخت و اظهار داشــت: هم اکنون ذخیره آب سد 
زاینده رود ۷۵0 میلیون مترمکعب است و مردم شاهد بارندگی های 

مناسب در فصل بارش بودند براین اساس مردم نمی پذیرند که در 
فصل تابستان در تأمین آب شرب با چالش هایی مواجه باشند

مدیرعامل خطاب به مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ اظهار 
داشت: در حال حاضر باید آب شــرب بیش از ۴ میلیون جمعیت 
استان از طریق یک سامانه تأمین شود پس با توجه به محدمیت 
منابع، تالش خود را معطوف به توزیع عادالنه به روش های گوناگون 

نمائید
مهندس هاشم امینی به چگونگی توزیع عادالنه آب پرداخت و بیان 
داشت: با بهره گیری سیستم تله متری، تله کنترل، مدیریت فشار، 
مرئی سازی والوها، ایجاد حوضچه های فشار شکن سعی در توزیع 

عادالنه آب در سطح استان داشته باشید.

وی عالوه بر تأمین کمی آب مردم در فصل تابســتان بر کیفیت 
مطلوب هم تاکید نمود و اعالم کرد: عالوه بر اینکه نهایت تالش ها 
در جهت تأمین آب شرب مردم در دستور کار قرار گیرد باید کیفیت 

آب شرب مانند سنوات قبل مطابق با استاندارد باشد.
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Chogha 
Recreational 
Hill Known 
as the "Roof 
of Borujerd" 
in the Iran

Chogha recreational 
hill is one of the major 
tourist centers and 
entertainment of 
Borujerd in terms 
of its rich sources, 
composed of volcanic 
rocks, wild and 
rare plant species 
and because of its 
particular position.
Chogha Recreational 
Hill Known as the 
&quot;Roof of 
Borujerd&quot; in 
the Iran
Chogha hill is visible 
from the entrances 
of the city and one 
can stand above and 
see the extent and 
breadth of the city, 
green, recreational 
areas, scenic 
landscape of Fadak 
garden, and the 
monuments of city in 
the east such as Jame 
Mosque and Imam 
Mosque of Borujerd, 
Goldasht big and 
beautiful plain in 
the west, Silakhor 
plain in south and 
historical bridge of 
the Hatam Castle in 
the north.
The height of this hill 
is not the only reason 
of its value, but its 
design as a rocky 
park, appropriate 
road, infrastructures 
such as Zagros 
i n t e r n a t i o n a l 
four star hotels, 
an artificial lake, 
waterfall and 
fountain, appropriate 
sculpture in park 
design, martyrs 
and an anonymous 
mausoleum has 
made it into a unique 
attraction.

Iran
attractions

ISFAHAN
N E W S

Subatan in North of 
Iran, A Gift of Nature

Attraction

 Subatan is located 36km to the northwest of 
Talesh, in the northern province of Gilan.
There is no electricity in Subatan and the most 
important feature of this genuine paradise is 
that there is no network coverage or mobile data 
connection.
It is accessible from Neor Lake in Ardabil as well.
Mid-spring and summer are the best times to visit 
Subatan. It has a unique nature with full of flowers 
in blossom. Early autumn is also a great season 
to visit the region. There are few permanent 
residents in the village during the winter because 
of its cold weather.
One can take several routes to reach Subatan, two 
of which are more well-known. The first is via 
Talesh. Subatan is located 17 km from Neor Lake 
and one can reach the village by trekking.
The beautiful landscapes of Subatan and the 
picturesque sceneries on the way to the place 
are the main tourist attractions for people who 
venture into this region.
Walking on green pastures, breathing fresh air, 
and enjoying water in spring are among the main 
highlights and attractions of Subatan.
Subatan also boasts of delicacies cooked by tribal 
people.
Batman Bolaq Spring, Ganjkhaneh Cave, Salsal 
Spring, Varzan Waterfall and horse grazing field 
are also among the must-see places of the region.
One of the interesting points is local people 
cooperate with travelers to collect the garbage.
Talesh is a wonderful mountainous area, and 
its virgin and intact nature is a charming place 
for those who love nature. It is situated 140 km 
northwest of Rasht, on the southwestern coast 
of the Caspian Sea. Talesh covers an area of 2,373 
square kilometers.
Neor Lake is located 48 km southeast of the city 
of Ardabil at an altitude of 2,700 meters above 
sea level.
With an area of more than 220 hectares, it is 
composed of a smaller and a larger basin, which 
gets connected during the rainy season forming 
a single lake. The maximum depth of this lake 
reaches 5.5 meters with an average depth of three 
meters.
Walking from Neor Lake to Subatan Village is one 
of the best choices for you to see a lake, forest and 
a beautiful village on the same trip. You can also 
enjoy a variety of weather (sunny, rainy, foggy, 
etc.) during the same day.
Neor Lake is habitat to the rainbow trout and 
birds such as; ruddy shelduck and migrant 
swallows. Sports, fishing and other recreational 
activities are common and popular amongst 
visitors at this lake.

Kerman, The Culturally Rich City of 
Iran

Geographical Location
The city of Kerman is located in 
southeast Iran, about 1,036 km from 
Tehran. It is situated on a flat plain 
along the Sahib Al Zaman Mountain, 
about 5,758 feet above sea level. It is 
surrounded by mountains and this 
has an effect on the climate.
The northern part of Kerman city 
is located in a dry desert and this 
means that this part of the city has 
an arid desert climate. On the other 
hand, the southern part of the city 
is in the highlands, and hence, it 
has a more moderate climate. On 
the whole, Kerman has a moderate 
climate compared to rest of Iran. 
Since it is located in the vicinity of 
Kavir-e Lut desert, the summers are 
hot and dry. In spring, you can expect 
severe sandstorms. However, for the 
rest of the year, Kerman enjoys a cool, 
salubrious climate.
History of Kerman
Kerman was founded in the 3rd 
century by Ardeshir I and was 
known as Veh-Ardashir. Ardashir 
I was responsible for founding the 
Sassanid Empire. However, in 642 
AD, the Muslims started ruling 
the area. Initially, the city was 
quite isolated and this allowed 
Zoroastrians and Kharijites to 
practice their religion in peace. By 
698 AD, unfortunately, the Kharijites 
were wiped out from the city, and 
by 725 AD, most of the people of 
Kerman were practicing Islam.
In the 10th century, Buyid Dynasty 
ruled Kerman and this reign stayed 
intact even when Mahmud of Ghazna 
took over the region. It was around 
this time that the name of the city 
changed to Kerman.
Even the Seljuk Turks ruled over 
Kerman in the 11th and 12th 
centuries. However, this had no 
impact on the city as it maintained its 
independence. By the 13th century, 

Kerman was a major trading hub, 
connecting the region to Central 
Asia and Khorasan. It was during 
the Safavid Dynasty that Kerman 
expanded and grew rapidly.
In 1793, the Qajar dynasty fell to Lotf 
Ali Khan and he conquered Kerman 
in 1794. He won a lot of support 
from the people and this angered 
Agha Mohammad Khan, who waged 
misery on the residents. The city 
was destroyed significantly, but the 
people rallied to rebuild it in the 
19th century, a little towards the 
northwest of the original city.
Demographics of Kerman
Like the rest of Iran, a majority of 
the population in Kerman is Persian 
and they practice Shia Islam. 
However, the city still has a small 
by strong Zoroastrian minority. 
The total population of the city is 
approximately 621,374.
If you are looking for Kerman 
tourism attraction, you should make 
it a point to visit the city on July 1 
when it celebrates Jashne Tirgan, 
an ancient rain festival. The festival 
honors Tir, an archangel, who the 
locals believe is responsible for 
thunder and lightning which bring 
the much-needed rain to the region.
Another ancient festival that goes 
back to the Achaemenid Empire 
is Sadeh. It is a winter festival that 
honors fire, which local belief says 
can defeat darkness, cold and frost.
Kerman has long been a hub for 
carpet manufacturing. You will love 
the red color of the Kerman carpets 
that have a broad floral patterned 
border. The weavers design these 
lush carpets with animal, figural and 
trees motifs.
However, no trip to Kerman is 
complete without tasting some of 
the local delicacies. If you have a 
sweet tooth, you will love Kolompeh, 
a pastry filled with minced dates, 

cardamom powder and other 
flavorings. It is rich, satiating and 
delicious.
Zoom in:
Faloodeh-e-Kermani is a refreshing 
sorbet that you will love. It is a 
beautiful combination of  fragrant 
rose water, droplets of starch, 
vermicelli and sugar syrup. Another 
famous thing to try in Kerman is 
Doogh. The Iranians have been 
consuming Doogh from ancient 
times, and Kerman is no different. 
Doogh is a nourishing and refreshing 
yogurt-based drink. The ice and the 
flavor of fresh mint leaves used in this 
drink are just wonderful.
Recreation and Tourism Places
You will find more than one Kerman 
tourism attraction when you visit 
the city. Start your sightseeing from 
Bazar-e Sartasari, one of Iran’s oldest 
trading hubs. This is a thoroughfare 
with four bazaars and you will have 
a fun time browsing through the 
shops and roadside stalls. One of 
the bazaars, Bazar-e Ganj Ali Khan, 
built in the 17th century. It is close to 
Hamam-e Ganj Ali Khan, an ancient 
Persian bathhouse which is now a 
stunning museum.
Then there is the Bazar-e Mesgari 
Shomali which is a coppersmith’s 
bazaar. It is a home to many antique 
stores. And, the third bazaar is 
Bazar-e Zargaran, the gold bazaar. 
This bazaar is located to a functional 
men’s bathhouse, the Hamam-e 
Ebrahim Khan.
Gonbad-e Jabaliye is another 
Kerman tourism attraction which is 
an octagonal structure observatory. 
Today, it is a museum with old 
tombstones.
Those who love anything mystical 
can visit Moshtari-ye Moshtaq Ali 
Shah. It is a mausoleum of a Sufi saint, 
Moshtaq Ali Shah. If you want to 
learn more about the eight-year 
war that Iran fought with Iraq, 
visit the Museum of Holy Defence. 
Here, you can see tanks, missile 
launchers and bunkers out in front 
of the museum. You can also find 
many weapons, images of the war, 
documents and letters inside the  
museum.

Kerman, also called Carmania, is the capital of the Iranian province, Kerman 
Province. The city is the largest as well as the most developed city in the province 
and containing many tourist attractions. It is also renowned for its history and 
cultural heritage. The numerous Zoroastrian Fire Temples are spellbinding and 
awe-inspiring as are the bazaars, mosques and museums.

The World Crafts Council - Asia Pacific Region 
(WCC-APR) is assessing possible registration of the 
19th-century Sa’d al-Saltaneh marketplace, which 
is located adjacent to a historical caravanserai of the 
same name in Iran’s Qazvin province.
WCC-APR Director Ghada Hijavi paid a visit to the 
marketplace on Thursday, IRNA reported.
Sa’d al-Saltaneh handicrafts market can represent 
Iranians of [the whole] Iran and its various tribes 
and by the means of better planning, it can attract 
many tourists from many parts of the world, she 
said.
Hijavi proposed establishing of a museum 
dedicated to handicrafts from all over the globe in 
or next to the marketplace, adding such a museum 
along with offering handicrafts in appropriate 
packages are among necessities for the global 
registration of this place, as the first ever Iranian 
handicrafts market.

World Crafts Council 
assessing registration 
of historic marketplace 
in Qazvin

Gonbad-e Jabaliye 
is another 
Kerman tourism 
attraction which 
is an octagonal 
structure 
observatory. 
Today, it is a 
museum with old 
tombstones.
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Imam Khomeini International 
Airport’s (IKIA) free trade 
zone will soon be ready for 
economic activities through the 
establishment of a new customs 
building and stock room, a senior 
official at Imam Khomeini Airport 
City Company (IKAC) said on 
Saturday.
According to Azar Movahedi, 
the deputy head of IKAC’s 
infrastructure affairs, the move to 
expand the airport’s throughput 
capacities comes in line with the 
Ministry of Roads and Urban 
Development’s policy to evolve 

IKIA into a major cargo and 
passenger hub in the Middle East.
She said, connecting IKIA to the 
international transportation 
networks, including the East-
West and North-South corridors, 
as well as linking it to the national 
railway and Tehran’s subway 
system are among the main steps 
to achieve such a goal.
To do so, a project was launched 
in 2015 to create an airport city 
(IKAC) near IKIA, with special 
focus on hosting businesses, 
production and industrial 
activities.

Turning away 
from USD: 
Russia, EU 
mull inclusion 
of national 
currencies in 
trades
Moscow and Brussels 
are keen on quickly 
extending the use of 
the ruble and the euro 
to bilateral payments, 
says the Russian 
Finance Minister 
Anton Siluanov.
Russia's Siluanov 
and Maros Sefcovic, 
vice-president of 
the Energy Union 
at the European 
Commission, met 
in Moscow this 
week. During their 
meeting, the two 
sides discussed 
switching to the 
national currencies for 
payments for energy 
resources.
“We have agreed now 
to study this issue in 
more detail at the level 
of specialists and to set 
up working bodies for 
this decision,” Siluanov 
said on Friday, as cited 
by TASS. 
The minister’s 
spokesman, Andrey 
Lavrov, earlier said 
wider use of the 
ruble and the euro 
is beneficial for both 
sides as it can mitigate 
risks for Russian and 
European businesses.  
He added that the 
working group will 
look into the practical 
steps of using national 
currencies in bilateral 
trade.
M e a n w h i l e , 
the European 
Commission told 
TASS that the idea 
to create a special 
governing body is 
being considered; 
however, there’s no 
final decision on the 
matter yet.
Last year, the 
E u r o p e a n 
Commission came 
up with an initiative 
to boost the role 
of the euro in the 
strategic energy 
sector, in an apparent 
bid to challenge the 
dominance of the US 
dollar.
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IKIA’s free trade zone to facilitate 
trade of goods

 The organization, due to 
meet in the coming weeks 
to set production levels 
for the second half, said 
demand increased by less 
than 1 million barrels per 
day in the first quarter 

after cutting its assessment by 
more than 20%, Bloomberg 
reported.
The world economy is headed for 
its weakest growth in a decade, 
buffeted by a prolonged tariff 
battle between the US and China.
“Throughout the first half of 
this year, ongoing global trade 
tensions have escalated,” 
resulting in “weaker growth 
in global oil demand,” the 
organization’s Vienna-based 
secretariat said in its monthly 
report, according to Financial 
Tribune.“The observed slowdown 
in the global economy in the first 
half will be further challenged in 
the second half.”

Oil prices slumped into a bear 
market last week, sinking below 
$60 per barrel in London for 
the first time since January, on 
concerns that faltering demand 
would lead to a crude surplus 
even as the Organization of 
Petroleum Exporting Countries 
and its allies keep supply in check. 
Prices surged 3% Thursday on 
suspected attacks on oil tankers 
in the Persian Gulf.
Although OPEC reduced demand 
estimates for the first quarter, it 
kept forecasts for 2019 as a whole 
mostly unchanged and projects 
that consumption growth will 

accelerate during the rest of the 
year. World demand will rise by 
1.14 million bpd, or 1.2%, on 
average this year, down from an 
estimate of 1.21 million bpd in last 
month’s report.
As a result, the report signaled 
that if OPEC maintains 
production at current levels, then 
global markets should tighten 
significantly during the third 
quarter, by about 1.3 million bpd. 
Output from its 14 members fell 
by 236,000 bpd to 29.9 million 
bpd last month as the US tightened 
its squeeze on Iranian exports, it 
said.

Russia, Iran have 
potential to increase 
bilateral trade
Russian-Iranian trade exceeded $1.7 billion in 
2018, but the two countries have the potential 
to increase this indicator, Russian Minister for 
North Caucasus Affairs Sergei Chebotarev said 
on Sunday.
"In 2018, bilateral trade exceeded $1.7 billion, 
and it grew compared to 2017", Chebotarev 
said at a joint Iran-Russia economic forum in 
the Iranian capital of Tehran.
The minister noted that this volume was 
very modest adding that Russia and Iran 
had a "much higher potential" in this field. 
According to him, the two sides must do 
everything possible to achieve a new level in 
bilateral trade, Sputnik reported.
The two countries maintain close ties in 
hydrocarbons trade and work jointly on 
peaceful nuclear power projects in Iran. 
Earlier this week, Iran moved to create a free 
trade zone with the Eurasian Economic Union, 
which Russia is part of.
Chebotarev also said that Russia is interested 
in establishing an energy corridor with Iran 
besides developing north-south, as well as 
east-west transportation corridors.
He went on to say that the Caucasus region is 
eager to expand ties with Iran in many areas, 
especially in tourism cooperation.

US extends sanctions 
waiver for Iraq to import 
Iranian gas, power: 
Report
The United States has reportedly granted 
Iraq another sanctions waiver to continue 
importing crucial Iranian gas needed by 
Baghdad to stop massive blackouts across the 
country.
Although there has been no official 
confirmation, Iraq Oil and Gas Report stated 
that US Secretary of State Mike Pompeo 
okayed the new waiver on Friday, just three 
days before the end of the previous 90-day 
period.
Iraq is heavily reliant on Iranian gas to 
keep the lights on at home due to a massive 
shortfall in electricity production compared 
to demand. With the long hot summer 
just starting, Baghdad fears that a loss of 
Iranian supplies could lead to instability. 
Although Iraq is looking to fix its damaged 
infrastructure, there are few fast options.
The US granted waivers to several countries 
that relied heavily on Iranian oil and gas when 
it reimposed sanctions on Tehran last year 
but did not renew the waivers in May this year.

OPEC said that international trade tensions 
are hurting demand for oil, slashing its 
estimates for consumption earlier in the year 
and predicting further challenges ahead.

OPEC Warns Tensions Hurting Oil 
Market
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Tariff rates of 800 goods shrink in 
Iran-North Caucasus trade ties
Tariff rates of a number of 800 goods and commodities decreased 
in business relationship between Islamic Republic of Iran and 
North Caucasus region.Minister of Energy Reza Ardakanian 
made the remarks Sunday in summit of 15th Summit of Iran-
Russia Joint Economic Cooperation Commission and added, “the 
Temporary Free Trade Agreement is concluded between Iran and 
five Eurasian Economic Union (EEU) member states, based on 
which, tariff rates of more than 800 commodities will be subject 
to tariff deduction.”
The business ties between Islamic Republic of Iran and Russian 

Federation has been moved forward in recent years, he reiterated.
In his meeting with the Minister of the Russian Federation 
for North Caucasus Affairs Sergey Viktorovich Chebotarev, 
Ardakanian stated, “with a population of 10 million, North 
Caucasus region has an important and key role for boosting 
bilateral relationship between Islamic Republic of Iran and 
Russian Federation in a way that this region is considered as an 
entrance gateway for Iran’s goods to Russia and vice versa.”
He pointed to the five separate visits between Iranian and Russian 
presidents and also strengthening parliamentary diplomacy 
between Tehran and Moscow and emphasized, “in general, 
trade and business delegations of the two countries have held 
various expert-level sessions which shows development of 

bilateral ties between Iran and Russia 
in all political, security, economic and 
cultural dimensions.”
Location of North Caucasus region 
en route International North-
South Transport Corridor (INSTC) 
has contributed development of 
cooperation, so that Islamic Republic 
of Iran has taken widespread measures 
for connecting domestic rail networks with 
this corridor, he said, adding, “the recent inauguration of Qazvin-
Rasht railway line, as long as 165 km, is a clear example of this 
claim.”

India to impose 
retaliatory tariffs on 
28 U.S. goods from 
Sunday
India will impose higher retaliatory 
tariffs on 28 U.S. products including 
almonds, apples and walnuts from 
Sunday, following Washington’s 
withdrawal of key trade privileges for 
New Delhi.
The new duties take effect from Sunday, 
a government notification said, in the 
latest trade row since U.S. President 
Donald Trump took office in 2017 
vowing to act against countries with 
which Washington has a large trade 
deficit.
From June 5, President Trump 
scrapped trade privileges under the 
Generalized System of Preferences 
(GSP) for India, the biggest beneficiary 
of a scheme that allowed duty-free 

exports of up to $5.6 billion.
India termed that “unfortunate” and 
vowed to uphold its national interests.
Reuters previously reported India was 
preparing to levy higher tariffs ahead 
of Prime Minister Narendra Modi’s first 
meeting with Trump on the sidelines of 
a G20 summit in Japan on June 28 and 
29.India initially issued an order in June 
last year to raise import taxes as high as 
120% on a slew of U.S. items, incensed 
by Washington’s refusal to exempt it 
from higher steel and aluminum tariffs.
But New Delhi repeatedly delayed 
raising tariffs as the two nations 
engaged in trade talks. Trade between 
them stood at about $142.1 billion in 
2018.
India on Saturday amended its previous 
order “to implement the imposition of 
retaliatory duties on 28 specified goods 
originating in or exported from USA” 
while preserving the existing rate for 
these goods for all other countries, the 

government notification said.
Higher Indian tariffs on U.S. goods 
could impact growing political and 
security ties between the two nations.
U.S. Secretary of State Mike Pompeo, 
who is expected to visit India this 
month, said this week the United States 
was open to dialogue to resolve trade 
differences with India, through greater 
access for American companies to its 
markets.
India is by far the largest buyer of U.S. 
almonds, paying $543 million for more 
than half of U.S. almond exports in 
2018, U.S. Department of Agriculture 
data shows. It is the second largest 
buyer of U.S. apples, taking $156 
million worth in 2018.
New Delhi’s new rules in areas such as 
e-commerce and data localization have 
already angered the United States and 
hit companies such as Amazon.com, 
Walmart Inc, Mastercard and Visa, 
among others.



UK’s Corbyn: No 'Credible 
Evidence' of Iran Role in 
Tanker Attacks
Labour party leader Jeremy Corbyn urged the UK 
government to abstain from escalating tensions with 
Iran without “credible evidence” that Tehran was 
responsible for attacks on two oil tankers.
According to the Guardian, Corbyn said Britain risked 
increasing the threat of war after the Foreign Office 
(FCO) said it was “almost certain” in its assessment 
that “a branch of the Iranian military … attacked the 
two tankers on 13 June”.
“Britain should act to ease tensions in the (Persian) 
Gulf, not fuel a military escalation that began with US 
withdrawal from the Iran nuclear agreement. Without 
credible evidence about the tanker attacks, the 
government’s rhetoric will only increase the threat 
of war,” he also said in a tweet.
The FCO had said, “No other state or non-state actor 
could plausibly have been responsible,” and pointed 
to an alleged “recent precedent for attacks by Iran 
against oil tankers”.
The United States has blamed Iran for attacks on two 
oil tankers in the Sea of Oman on Thursday and Britain 
followed suit with Foreign Secretary Jeremy Hunt, 
accusing Tehran of “destabilizing” the region.
“These latest attacks build on a pattern of 
destabilizing Iranian behavior and pose a serious 
danger to the region,” Hunt said in a statement.
Iran has denied any role in the event, and some 
observers have raised questions about whether the 
intelligence was being used as a pretext for the US 
to escalate conflict with the country and bring back 
Tehran to the negotiating table.

 Araghchi, Schmid hold talks on 
JCPOA in Tehran
Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi met 
and held talks with Secretary General of European 
External Action Service Helga Schmid on Saturday 
morning in Tehran.
On Wednesday, Helga Schmid referred to the Iran 
nuclear deal, also known as JCPOA, as a key pillar of 
security in the region, saying that she would meet and 
hold talks with Iranian officials on the status of JCPOA 
and the activation of EU's proposed trade mechanism 
for Iran, INSTEX.
Helga Schmid started an official visit to countries 
in the Persian Gulf region, starting with the United 
Arab Emirates followed by Oman, Qatar and Iran. 
The visit takes place against the backdrop of the 
prevailing tensions in the region. The visit will also 
aim at discussing the preservation of the nuclear deal 
with Iran, in the wake of the US' unilateral pullout from 
the agreement and the imposition of sanctions against 
Tehran. 
Following the US' withdrawal, the foreign ministers of 
the remaining signatories to the JCPOA agreed to create 
to launch the European channel for transactions with 
Iran, called INSTEX. The mechanism is yet to become 
operational. 
In the previous weeks, German Foreign Minister Heiko 
Maas and Japan's Prime Minister Shinzo Abe met with 
Iranian officials and conferred on the JCPOA, as well as 
Iran-US tension.

‘Japan dismisses US claim that Iran 
attacked tankers’

Japan’s Kyodo news agency 
cited informed state 
officials as saying Tokyo 
had demanded that 
Washington examine 
the case further, and that 
grainy video footage 
released by the US as 

supposed evidence was unclear 
and could not be used to prove 
anything.
One official said the Japanese 
government was not convinced 
by the material, which the 
official called “nothing beyond 
speculation.”
The official said Japan’s Foreign 
Minister Taro Kono had in 
a Friday phone conversation 
with US Secretary of State Mike 
Pompeo demanded more data in 
the case.
The Japanese-owned Kokuka 
Courageous and Norwegian-
owned Front Altair oil tankers 
were struck by explosions near 
the strategic Strait of Hormuz 
on Thursday morning. Japan’s 
government said both vessels 
were carrying “Japanese-
related” cargo.
Shortly after the two tankers 
were hit by the explosions, 
Pompeo blamed Iran. A day later, 
US President Donald Trump 
made a similar claim. Neither 
offered any evidence, and the 
footage that was released was 
said by US officials to show 
Iranian personnel removing an 
“unexploded” mine.
Iran has rejected the allegations.
Experts have said the explosions 
could have been false flags to 
implicate Iran at the time of a 
historic visit by Japanese Prime 
Minister Shinzo Abe to Iran, 
a first of its kind in more than 
40 years. Prime Minister Abe 
was meeting with Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei when the 
explosions happened.
According to Kyodo, a source 
close to Prime Minister Abe also 
said that the footage did not 
prove an Iranian attack.

Separately, a Japanese Foreign 
Ministry source said the attack 
being sophisticated was no 
reason to blame Iran. Such 
a characteristic, according to 
the source, could also implicate 
the US and Israel — Iran’s main 
adversaries.
The Japanese operator of one of 
the tankers also said it had been 
hit by “a flying object,” not a mine.
A short while after the incident, 
Iranian rescue officials picked 
up a distress signal sent by the 
tankers and scrambled a vessel, 
which then safely removed the 
crew from the waters around 
their burning ships.
‘The video means nothing!’
Independent intelligence 
experts have expressed doubts 
about whether the footage 
released by the US incriminates 
Iran, as US officials have claimed.
William Church, a former 
military investigator for the 
United Nations Security Council, 
told Newsweek on Saturday that 
the US had doctored evidence 
before.
“The US track record on ginning 
up evidence for war is not good,” 
he said. “It lied in the run-up to 
the Vietnam war [by inventing a 
North Vietnamese attack on a US 
Navy ship in the Gulf of Tonkin 
in 1964], and it lied about WMD 
(weapons of mass destruction) 
before the Iraq war. So when 
these tanker attacks happen, 
we have to ask why and what’s 
the motivation in addition to 
examining the evidence.”
Church said much more needed 
to be known.
“The video means nothing. We 
need to know how it was taken, 
when was it taken, what was 

the total sequence. Then you’d 
have to talk to the people in the 
video to get their view of what 
happened. I would check to see 
if the video was doctored. You 
would need to do everything that 
a trained investigator would do,” 
he said.
Ayham Kamel, the head of Middle 
East analysis for the Eurasia 
Group, an international risk 
analysis consultancy, suggested 
that Saudi Arabia might have 
carried out attacks on the tankers 
to blame them on Iran because 
Riyadh was increasingly under 
pressure from retaliatory strikes 
by Yemeni Houthis, whom the 
Saudis claim are Iranian-backed.
“The Saudis are alarmed [by 
the retaliatory Yemeni strikes,” 
Kamel said. “Their response is 
going to be to try to pressure the 
US into action.”
Anthony Cordesman, a strategic 
analyst at the Center for Strategic 
and International Studies, also 
raised the possibility that Riyadh, 
or Abu Dhabi or Daesh, could 
have been behind the incidents.
“One has to keep asking the 
question, well, if it isn’t Iran, who 
the hell is it?” he said. “You come 
up with the possibility that ISIS 
(Daesh) carried out the attack 
as trigger to turn two enemies 
— the United States and Iran 
— against each other. Or you’re 
watching Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates create an 
incident that they can then use 
to increase the pressure on Iran.”
“The truth of the matter is either 
you have evidence, or you don’t,” 
he added. “Is there hard evidence 
that Iran is guilty? The answer is 
no.”

Japanese officials say Tokyo has dismissed a claim by the 
United States that Iran attacked two oil tankers — both 
of them carrying “Japanese-related” cargo — in the Sea 
of Oman.
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The suspicious moves 
against oil tankers in Sea 
of Oman go along with the 
US economic sanctions on 
Iran, Parliament Speaker 
Ali Larijani said Sunday.
In a Parliament session 
on Sunday, Speaker Ali 
Larijani said the Thursday 
oil tankers incident in the 
Sea of Oman has all the 
markings of being carried 
out by the US after the 
country failed to achieve 
any results with their 
economic sanctions on 
Iran.
He said the US has 
a track record of 
fabricating tension to 
use it as a pretext for 
their aggression, noting 
the incidents during 
the world war in which 
Americans would target 
their own ships near 
Japan to give themselves 
an excuse to ramp up 
aggression against the 
Asian country.
“The funny part of the 
story is Pompeo’s remarks 
in which he has advised 
Iran to use diplomacy in 
response to diplomatic 
moves. He’s really a fine 
one to talk,” Larijani said.
He went on to note 
that there is nothing 
diplomatic in the US’ 
policy of maximum 
pressure, and its 
economic terrorism 
against Iran.
“Mr. Pompeo! Is violating 
commitments and waging 
an economic war against 
Iran a diplomatic move?”
Larijani also maintained 
that the US’ measures in 
Venezuela, or the arming 
of Saudi Arabia in their 
war against Yemen, or 
the support to the Israeli 
regime in its aggression 
against the Palestinians 
are not a political move.
On Thursday, two oil 
tankers – one sailing 
under a Panama flag 
and owned by Japan 
and another bearing the 
Marshall Islands’ ensign 
owned by Norwegian 
Frontline – 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.

Tanker at-
tacks in Sea of 
Oman go with 
US sanctions: 
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Anti-Iran Sanctions Detrimental to US, 
Allies in Long Term: Official
Senior adviser to the Iranian parliament speaker for international 
affairs Hossein Amir Abdollahian highlighted the anti-Tehran 
sanctions’ negative impacts on the economies of the US and its allies and 
said the embargoes will be harmful to them in the long run.
US President Donald Trump cannot continue the sanctions and 
pressures against the Islamic Republic in the long term, Amir 
Abdollahian said in a live TV program late on Saturday.
“Continuation of this trend (economic sanctions) will be to the 
detriment of the US and its allies,” he added.
The top adviser further pointed to the country’s progress since the 

victory of the 1979 Islamic Revolution, and said, “For 40 years, the great 
people of Iran have endured sanctions and gained significant progress 
in the wake of these sanctions.”  
The 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 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.
On the first anniversary of the US 
withdrawal from the nuclear 
deal, Iran announced that it would 
suspend the implementation of some 
of its commitments under the deal, 
announcing that it would stop exporting 
excess uranium and heavy water, setting a 60-
day deadline for the five remaining parties to the deal to take practical 
measures towards ensuring its interests in the face of the American 
sanctions.

The Japanese 
operator of one of 
the tankers also 
said it had been 
hit by “a flying 
object,” not a 
mine.
A short while 
after the incident, 
Iranian rescue 
officials picked 
up a distress 
signal sent by 
the tankers and 
scrambled a 
vessel, which 
then safely 
removed the 
crew from the 
waters around 
their burning 
ships.

Iran to Declare More 
Reduction in JCPOA 
Commitments on Monday
The Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) is going 
to issue an announcement on June 17 about a further halt 
to certain commitments under the 2015 nuclear deal, 
including plans for an unlimited rise in the stockpile of 
enriched uranium.More than 70 representatives of Iranian 
media will visit the heavy water nuclear facilities of Arak 
on Monday to hear the announcement about plans for an 
unlimited increase in the enriched uranium stockpile and 
a second step that Iran could take to back off from certain 
commitments under the Joint Comprehensive Plan of 

Action (JCPOA).The AEOI will also publicize the latest 
measures for redesigning the Arak site’s research reactor 
and process of increasing the output of heavy water in the 
nuclear facility.Iran and the Group 5+1 (Russia, China, US, 
Britain, France, and Germany) on July 14, 2015, reached 
a conclusion over the text of the 2015 nuclear deal.The 
accord took effect in January 2016 and was supposed to 
terminate all nuclear-related sanctions against Iran all 
at once, but its implementation was hampered by the US 
policies and its eventual withdrawal from the deal.
On May 8, 2018, US President Donald Trump pulled 
his country out of the nuclear accord.Following the US 
withdrawal, Iran and the remaining parties launched talks 
to save the accord.However, the EU’s failure of ensure Iran’s 
economic interests forced Tehran to stop honoring certain 
commitments under JCPOA in May 2019.Iran has also set a 

60-day deadline for 
the remaining JCPOA 
parties to fulfill 
their undertakings.
In a meeting with 
Secretary General of 
the European External 
Action Service (EEAS) 
Helga Schmid on 
Saturday, Iran’s Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi 
reminded the EU parties that the two-month deadline 
will by no means be extended.For the first step in halting 
certain commitments under the JCPOA, Iran has ceased to 
observe the limits on uranium enrichment and begun to 
produce an unlimited amount of heavy water at the Arak 
nuclear facility during the 60-day deadline.

News

politics
News

ISFAHAN
N E W S



Iran’s active diplomacy continues: FM Zarif
Iran’s Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif posted several pictures from President Rouhani’s 
meetings with some of heads of state on the sidelines of the SCO and CICA summits, stressing Iran’s 
active diplomacy continues.
Iran’s President, Hassan Rohani met with presidents of Russia, China and Afghanistan on the sidelines 
of the 19th Summit of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in Bishkek, Kyrgyzstan and held talks 
with Chief Executive of Afghanistan, President of Turkey, Emir of Qatar and president of Tajikistan on 
the sidelines of the 5th Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA) 
in Dushanbe, Tajikistan.“Iran's active diplomacy continues: Excellent meetings bet. President @
HassanRouhani & presidents of Tajikistan & Turkey and Emir of Qatar in Dushanbeh. Productive talks 
also held with Pres. & Chief Executive of Afghanistan. I had useful mtg w/ new FM of India,” Zarif wrote 
on his official Twitter account.

Russian envoy to Tehran 
Levan Dzhagaryan said 
on Sunday that Moscow 
opposes breach of the 
Joint Comprehensive Plan 
of Action by the United 
States.
Ambassador Levan 
Dzhagaryan said in 
the 2nd conference on 
perspective of trade and 
cultural cooperation 
between Iran and North 
Caucasian Federal District: 
"The Russian Federation 
is concerned about the 
unfair sanctions imposed 
on Iran and Russia is ready 
to help Iran to thwart 
negative impacts of the US 
sanctions."
China, Iran and Russia 
should develop their 
economic cooperation to 
enable Iran to confront the 
US measures against the 
nuclear deal, he said.
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‘Japan dismisses US claim 
that Iran attacked tankers’

Speaking to ILNA 
correspondent, Jeffrey A. 
Stacey added that John Bolton's 
rhetoric against Iran could 
ultimately lead to a military 
conflict between Iran and 
United States. On the other hand, 

allegations of Saudi and White House 
officials against Iran could trigger a military 
conflict in the region.
"I have to say that I believe that Iran's 
presence in Fujairah is unwarranted, 
because there is no need for Iran to be 
present in this event. If this is the case, the 
presence of the Yemeni people is more 
likely," he said. "Negotiating is the best 
solution to these problems. But the United 
States must adhere to its commitments."
A former State Department official believed 
that Iran has shown its commitment to 
international commitments. Iran was 
committed. "Tehran fulfilled all their 
obligations, even when they were under 

the most severe sanctions, they did not 
abandon any obligations".
Stacey said that on the day the nuclear deal 
was concluded, everyone thought the deal 
could resolve the differences between Iran 
and the United States. Barack Obama at 
that time said "this aggreement is a great 
achievement", and John Kerry reassured 
the government of its commitment to this 
deal."The same factors led to the unilateral 
and illegal withdrawal of the Trump 
agreement from the nuclear deal, which 
brought Iran into trouble because it had 
not been foreseen, US ex-diplomat added.
Dr Jeffrey A Stacey is a national security 
and development consultant residing 
in Washington, DC. He is a former State 
Department official and Senior Advisor to 
the Coordinator for Reconstruction and 
Stabilization, Senior Fellow at the Center 
for Transatlantic Relations, Professor 
of Political Science and International 
Relations at George Washington and 
Tulane Universities.

In a press briefing on 
Monday, AEOI will 
release “very important 
information” regarding the 
"limitless increase of Iran’s 
enriched uranium stockpile" 
as well as measures taken to 

prepare for the second phase of the 
scaling back of its obligations under 
the nuclear deal, also known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
The briefing will be held at Arak heavy 
water reactor facility, with more than 
70 media representatives attending 
the session.
The latest measures undertaken by 
Iran to re-design the Arak reactor and 
to increase the production of heavy 
water at the facility would also be 
detailed during the Monday session.
On May 8, 2018, US President Donald 
Trump unilaterally withdrew his 

country from the nuclear deal, which 
was signed between Iran and the 
P5+1.
European signatories, who claim they 
are trying to keep the accord alive by 
launching the long-awaited INSTEX to 
help Iran reap some benefits from the 
JCPOA, have so far failed to preserve 
Iran's benefits from the pact.
Running out of patience with the 
EU's inaction in the face of the 
growing US pressure, Iran reduced its 
commitments under the deal on May 
8, and warned the EU that it would 
consider leaving the accord after 60 
days if its demands were not met.
Iran’s Deputy Foreign Minister 
for Political Affairs Seyyed Abbas 
Araghchi said on Saturday that the 
60-day deadline would by no means 
be extended, stressing that Tehran 
would proceed with the next steps 
unless the JCPOA parties met Iran’s 
demands.

Bolton and Pompeo are steering Trump 
toward war with Iran; US ex-official

Iran to reveal details on reduction of JCPOA-
related obligations

The cause of increasing tensions between Iran and the 
United States is the presence of people like John Bolton 
and Mike Pompeo in the Trump Cabinet; former State 
Department official in the Barack Obama administration 
told ILNA.

The Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) will release 
important details about the measures it has so far taken to 
suspend some of its obligations under the 2015 nuclear deal, 
in response to the US’ unilateral withdrawal from the pact 
and the European’s inaction toward the deal.
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"I have to say 
that I believe 
that Iran's presence 
in Fujairah is 
unwarranted, 
because there is 
no need for Iran to 
be present in this 
event. If this is the 
case, the presence 
of the Yemeni 
people is more 
likely," he said. 
"Negotiating is the 
best solution to 
these problems. But 
the United States 
must adhere to its 
commitments."

The briefing will 
be held at Arak 
heavy water 
reactor facility, 
with more 
than 70 media 
representatives 
attending the 
session.

US well aware of Iran’s defense power: senior MP
Chairman of Parliament’s National Security and Foreign Policy Commission, Heshmatollah 
Falahatpisheh, said that US is well aware of Iran’s defense capabilities and this means there is no 
possibility of war against Iran.He made the remarks in a Saturday meeting with a French delegation led by 
Chairwoman of Foreign Policy Committee of the French National Assembly Marielle de Sarnez in Tehran.
Referring to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Falahatpisheh said that more efforts is 
expected from European countries, especially France, to save the deal, hoping that EU would adopt more 
practical measures in this regard.Pointing to recent attacks on two oil tankers in the Sea of Oman, he 
added, “the presence of foreign naval fleet has created instability in the Sea of Oman and in the region.” 
He said that Iran wants more probe into the case.He also called on the parliaments of the two countries 
to pave the ground for enhancing economic ties.For her part, Marielle de Sarnez said that France and Iran 
are enjoying strong academic, cultural and medical relations, also hoping for increased ties in different 
fields.She noted that keeping JCPOA alive is really important for France and that French officials are 
determined to put all-out effort to keep Iran in the deal.

Demonstrators block Iran embassy in London; Iran's 
Diplomat
Iran’s ambassador to the UK, Hamid Baeidinejad said a very small number of demonstrators blocked the 
entrance of Iran's diplomatic mission in London and prevented diplomats from entering the building.
According to ILNA news agency, he wrote in his Twitter account "A few demonstrators continued to block 
today sole entrance of Iran’s Embassy in London and prevented the diplomats to enter into the building. 
Saturdays and Sundays are working days in Iran and diplomatic staff arrange some parts of their work 
with their capital in these two days."
Prior to false statements by British foreign secretary in blind compliance with American officials in 
pinning the blame of the oil tankers’ explosion on Iran, the British envoy to Iran was summoned by the 
Iranian foreign ministry.Iran, meanwhile, has denied responsibility for the attack.Baeidinejad said, the 
claims were like “false fabrications during World War I, the Vietnam war and Iraq war that were designed 
to instigate military interventions and armed conflicts in different parts of world.”



خـــبــــر

قیمت شکر به محدوده ۴۰۰۰ تومان رسیده است
رئیس اتحادیه نبات، آب نبات ریز و قند ریز گفت: قیمت شکر در سطح بازار کاهش یافته و به محدوده 
۴۰۰۰ تومان رسیده است.حسن افخمی اظهار کرد: عموم واحدهای تولیدی و فعال این صنف در 
سطح تهران در قالب واحدهای کارگاهی کوچک فعال هستند و فعاالن صنفی که حجم کار خود 
را وسعت داده اند و در معیار کارخانجات صنعتی فعالیت دارند، از سطح شهر خارج و به اطراف شهر 

نقل مکان کرده اند.وی با بیان اینکه ۵۵۰ واحد صنفی دارای جواز کسب و ۲۵۰ واحد در دست اقدام 
برای دریافت مجوزهای قانونی هستند، گفت: قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته و این موضوع 

بر میزان مصرف تأثیرگذار بوده است و از سوی دیگر افراد با توجه به فرهنگ مصرف خود محصوالت سنتی 
و صنعتی را برای مصرف انتخاب می کنند.افخمی یادآور شــد: محصوالت این صنف، نبات، آب نبات، شکر پنیر و 

آبنبات های سنتی است که عمده ماده اولیه آن شکر است که در ماه های اخیر روند صعودی قیمت را در دستور کار قرار 
داد و با اقدامات دولت روند صعودی قیمت آن تا حدودی خنثی شد.رئیس اتحادیه نبات، آب نبات ریز و قند ریز خاطرنشان کرد: 
در ایام ماه مبارک رمضان در سه نوبت شکر دولتی از سوی اتحادیه به مجموع وزن هزار و ۲۵۰ تن در بین اعضا با قیمت ۳ تا ۳ هزار 

و ۴۰۰ تومان عرضه شد.

 میانگین رشد قیمت لبنیات
 ۲۰ درصد است

قیمت لبنیات براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مبنی بر 
افزایش ١٩ درصدی نرخ شیرخام، حدود ۲۰ درصد رشد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشــته با مصوبه ستاد 
تنظیم بازار قیمت شیرخام با چربی ۳.۲ درصد ۲۳٩۰ تومان 
درب دامداری تعیین شد، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار به 
ازای هر یک دهم چربی )مثبت یا منفی( ۳٦ تومان به قیمت 

شیر اضافه یا از آن کم می شود.
در همین زمینه، سید احمد مقدســی، رئیس انجمن صنفی 
گاوداران کشــور در این زمینه گفت: پیشنهاد دامداران برای 

قیمت جدید شــیر خام ۲ هزار و ۵۷۰ تومان بود که در جلسه 
ستاد تنظیم بازار ۲ هزار و ۳٩۰ تومان مصوب شد.

وی افزود: ایــن افزایش قیمت به دلیل نوســانات زیاد قیمت 
ارز بوده اســت چرا که قیمت نهاده های دامی مثل کنجاله و 
سویا از هزار و ۳۲۰ تومان به ۲ هزار و ٦۰۰ تومان رسیده، در 
نتیجه قیمت تمام شده شــیر خام باال رفته و به همین جهت 
ستاد تنظیم بازار مجبور به تشکیل جلســه و افزایش قیمت 

شده است.
براساس مصوبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت 
شــیرخام حدود ١٩ درصد و همچنیــن میانگین قیمت ١۴ 
فرآورده لبنی نیز حــدود ١٩.۵ درصد افزایش یافته اســت. 
برهمین اساس قیمت شــیربطری کم چرب ١.۵ درصد ۳.١٦ 
درصد، شیر بطری نیم چرب ۲ درصد ١٦ درصد، شیر بطری 

۳ درصد ١٦ درصد، شیر بطری کامل ۳.۲ درصد ١٦.٦ درصد، 
شیر نایلون ١.۵ درصد ١۸.۸ درصد، شیر استریل یک لیتری 
پاکت ١.۵ ۲١.۴ درصد، شیر استریل یک لیتری پاکت ۳ درصد 
۲۲.٩ درصد، ماســت دبه ای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب ١.۲۲ 
درصد، ماســت دبه ای ۲.۵ کیلوگرمی پر چــرب ۲۲ درصد، 
ماست لیوان ٩۰۰ گرمی کم چرب تتراپک ١۷.٩ درصد، ماست 
لیوان ٩۰۰ گرمی پر چرب تتراپــک ١۸.١ درصد، پنیر ۲١۰ 
گرمی تتراپک ۲۲.۴ درصد، پنیــر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۲۳.۵ 
درصد و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی ١۸.۸ درصد افزایش یافته است.

در همین زمینه رضا باکری، دبیرانجمن صنایع لبنی کشــور 
درباره اینکه آیا قیمت تعیین شده برای فرآورده های لبنی مورد 
رضایت کارخانجات لبنی است؟، به خبرنگار مهر گفت: در این 
صحبتی در این زمینه نداشته ام.مورد کارخانه داران باید نظر بدهند و بنده تاکنون با آنها هیچ 

کره ای ها به بازار لوازم خانگی ایران برگشتند
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از قول کره ای ها برای تامین قطعات لوازم خانگی در ایران خبر داد و 
گفت: عالوه بر این، از سوی طرف ایرانی، مذاکراتی با یک برند درجه یک چینی صورت گرفته تا محصوالتش 
در ایران تولید و عرضه شود.مرتضی میری، با اشاره به اظهارات دو برند بزرگ تامین کننده محصوالت ال جی 
و سامسونگ در کشور اظهار کرد: در سال های گذشــته دو برند بزرگ، سرمایه گذاری کالنی برای تامین 

محصوالت لوازم خانگی سامسونگ و ال جی در کشور کردند به این صورت که این دو، بخشی از این محصوالت 
را یا بصورت کامال ساخته شده وارد می کردند و بخش دیگر را با واردات قطعات و مواد اولیه از کره، در خطوط تولید 

خود تبدیل به محصول نهایی می کردند.رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: اما با بدعهدی کره ای ها در ماه های گذشته، 
٩۰ درصد تولیدات این دو محصول در کشور کاهش یافت ولی در پیگیری های ما مشخص شد، هم اکنون مذاکراتی با کره ای ها 

صورت گرفته که بر اساس آن مقرر شده از این پس دو شرکت سامسونگ و ال جی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در بازار ایران را تامین کنند.وی 
گفت: همچنین این دو شرکت ایرانی در مذاکره با یک شرکت درجه یک چینی، به تفاهم رسیده اند تا محصول این شرکت را در ایران تولید کنند.

میری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به سیاست گذاری قیمتی تولیدکنندگان داخلی، التهاب و عطش در بازار فروکش کرده و 
علی رغم برخی کمبودهایی که بعد از ممنوعیت لوازم خانگی به کشور به وجود آمد، از التهاب در بازار لوازم خانگی کاسته شده است.

بر اســاس تبصره ۷ ماده 
١٦٩ مکرر اصالحیه قانون 
مالیات هــای مســتقیم 
مصوب سال ١۳٩۴، وزارت 
راه و شهرسازی مکلف به 
ایجاد سامانه ملی امالک 
و اسکان شد؛ طرحی که 
یکی از اهداف آن اخذ مالیات از حدود ٦.۲ 
میلیون خانه خالی موجود در کشور بود. 
البته طبق برآوردها ۲.١ میلیون مسکن 
نیمه خالی هم در ایران وجــود دارد که 
حداکثر حدود شــش ماه از ســال مورد 

استفاده قرار می گیرد.
اگر مطابق گزارش مرکز آمار از پاییز ١۳٩۷ 
میانگین قیمت هر متر مربع خانه در ایران 
را دو میلیون و ٦۲۳ هــزار تومان در نظر 
بگیریم و میانگین مســاحت هر خانه را 
حدود ١۰۰ متر مربع فــرض کنیم )بر 
اساس معامالت قطعی با میانگین ١۰۷ 
متر مربع و لحاظ آمــار خانه هایی که به 
فروش نرسیده است( هم اکنون متوسط 

قیمت هر واحد مسکونی در کشور ۲٦۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر با نرخ 
روز دالر ١۳ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه 
کنیم میانگین قیمت هر واحد مسکونی در 
ایران ١٩ هزار و ۴۲٩ دالر و ارزش کل ۴.۷ 
میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی 
حدود ٩١ میلیارد دالر ارزیابی می شود. 
به عبارت دیگر بــا ٩١ میلیارد دالر عدم 
بهره وری در بخش مسکن مواجه هستیم.

این حجم از واحدهای مازاد در شرایطی 
روی دســت اقتصاد ایران مانده که ۳.١ 
میلیون واحد وجود دارند که در هرکدام 
حداقل دو خانواده ساکن هستند. حدود 
۲۵ میلیون و ۴١۲ هزار واحد مســکونی 
به ازای ۲۴ میلیون و ١٩٦ هزار خانوار در 
کشور وجود دارد. تا این جا به نظر می رسد 
کمبودی از لحاظ واحد مسکونی وجود 
ندارد اما مســاله این اســت که تنها ۲۲ 
میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی دارای 
سکنه است و به شــکل واقعی در اختیار 
خانواده ها قرار دارد. نتیجه آن که در یک 
میلیون و ۳٦٦ هزار واحد مســکونی در 
کشور، دو خانواده به صورت فشرده در یک 

خانه زندگی می کنند.
بعضی دستگاه های دولتی مرتبط با حوزه 
مســکن، همکاری الزم را با سازمان امور 
مالیاتی انجام نمی دهند. بنا به گفته رئیس 
سابق ســازمان امور مالیاتی، وزارت راه 
و شهرســازی، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی، نیروی انتظامی، سازمان 
تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان 
ثبت اسناد، ســازمان نظام پزشکی، اتاق 
بازرگانی ایران، ســازمان بیمه سالمت 
و برخی بانک ها از جمله دســتگاه هایی 
هستند که هنوز با سامانه جامع مالیاتی 
همکاری نمی کنند. از سوی دیگر، طی 
چهار سال اخیر اقدام قابل توجهی برای 
شــکل گیری ســامانه امالک و اسکان 
انجام نشده اســت. البته مدیرکل دفتر 
سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن به تازگی 
گفته که سال ١۳٩٩ این سامانه وارد فاز 

اجرا خواهد شد.
۱۱ درصد خانه های ایران خالی است

وجود خانه های خالی در تمام دنیا برای 
کنترل بازار مسکن ضروری است. مطابق 
استاندارد جهانی، نسبت خانه های خالی 
بین چهار تا شــش درصد کل واحدهای 
یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر 
حداکثر چهار تا شش درصد از خانه های هر 
شهر باید برای مواقع نقل و انتقال مسکن 
یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی 
بماند. با این حال نرخ خانه های خالی در 
ایران ١١ درصد و تهران ١۳ درصد است 
که باید حدود نیمی از این تعداد وارد بازار 

مصرف شود.
نگرانی از فشــار مالیاتی به حوزه 

ساخت و ساز
از جملــه نگرانی هایی کــه در خصوص 
فشار مالیاتی بر حوزه مسکن وجود دارد 

ایجاد اختالل در تولید و عرضه مســکن 
است؛ حوزه ای که هم اکنون نیز در رکود 
به سر می برد و تولید به یک سوم تقاضای 
مطلق کاهش یافته است. طبق طرح جامع 
مسکن باید ســالیانه حدود یک میلیون 
واحد مســکونی در ایران احداث شــود. 
هم اکنون بر اساس پروانه های ساختمانی، 
تولید واحدهای مسکونی از ۳۰۰ تا ۳۵۰ 

هزار واحد فراتر نمی رود.
یکی از موضوعاتی که بــرای جلوگیری 
از معامــالت ســفته بازانه در حوزه طال، 
خودرو و مســکن دنبال می شود، قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه است. مدتی قبل 

محمد اسالمی - وزیر راه و شهرسازی - در 
جلسه ای که با اعضای کمیسیون عمران 
مجلس برگزار شد، از حمایت وزارتخانه 
راه و شهرسازی نسبت به الیحه مالیات 
بر عایدی سرمایه خبر داد. همچنین طبق 
اعالم سرپرست قبلی سازمان امور مالیاتی، 
این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع 
مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه امالک، 

طال، ارز و خودرو است.
یک نماینده مجلس: دولت عزمی برای 
راه اندازی ســامانه ملی امالک و اسکان 

کشور ندارد
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران 

مجلس گفته است: متأسفانه دولت و وزارت 
راه و شهرسازی در سال های گذشته عزم 
جدی برای راه اندازی سامانه ملی امالک و 
اسکان کشور نداشته اند، از این رو به نظر 
من نبود نبود مدیریت واحد و اصالحات 
یکپارچه زمینه ســاز بروز تالطم در بازار 

مسکن شده است.
وی افزود: قطعاً در راستای راه اندازی سامانه 
ملی امالک و اسکان کشــور می توان از 
ظرفیت های قانونی و زیرســاخت های 
اطالعاتی و فنی شهرداری ها و وزارت کشور 
برای جمع آوری اطالعات مسکن در کشور 

استفاده کرد.

وعدهدولتمحققمیشود؟

وجود ۹۱ میلیارد دالر خانه بی استفاده در ایران!

ایسنا
گــزارش
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به این آمار دقت کنید: ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه که تنها ۲۲ 
میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن دارای سکنه است؛ نتیجه می شود 
۲.۵۸ میلیون خانه خالی که البته باید ۲.۱ میلیون مســکن 
نیمه خالی عمدتا به عنوان خانه های ویالیی دوم را هم به آن 
اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بالاستفاده است. چیزی که 
نهایتاً با آن مواجه می شویم ۴.۷ میلیون خانه مازاد و حدود ۹۱ 

میلیارد دالر عدم بهره وری اقتصادی است.

هم اکنون متوسط 
قیمت هر واحد 

مسکونی در 
کشور ۲۶۲ میلیون 

و ۳۰۰ هزار تومان 
است. اگر با نرخ روز 
دالر ۱۳ هزار و ۵۰۰ 

تومانی محاسبه 
کنیم میانگین قیمت 

هر واحد مسکونی 
در ایران ۱۹ هزار و 

۴۲۹ دالر و ارزش کل 
۴.۷ میلیون واحد 
مسکونی خالی و 

نیمه خالی حدود ۹۱ 
میلیارد دالر ارزیابی 

می شود. 

اقتصاد ایران
۰۷
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جزئیات جلسه بازار متشکل 
ارزی با همتی

حق عضویت ۲۵میلیون 
تومان شد

جلسه اعضای بازار متشکل ارزی 
با رئیــس کل بانک مرکــزی در 
حالی برگزار شد که حق عضویت 
صراف ها با کاهــش ۷۵درصدی 

۲۵میلیون تومان تعیین شد.
اعضای بازار متشکل ارزی به همراه 
صراف هــا عصر دیروز جلســه ای 
مشترک با رئیس کل بانک مرکزی 
و هیئت عامل این بانک داشــتند. 
در این جلسه مسائل داخلی بازار 
متشــکل ارزی مورد بحــث قرار 

گرفت.
بسیاری از مشــکالت داخلی نیز 
حل وفصل شده است. شکسته بند 
مدیرعامل بازار متشــکل ارزی به 
خبرنگار تسنیم گفت: برای اینکه 
صراف های ضعیف نیز بتوانند وارد 
بازار متشکل ارزی شوند، تصمیم 
گرفتیم حق عضویــت را از ١۰۰ 
میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان 

کاهش دهیم.
وی تأکیــد کرد که ایــن تصمیم 
حاصل تصمیم رئیــس کل بانک 
مرکزی و هیئــت عامل این بانک، 
هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و 

کانون صراف هاست.
مدیرعامل بازار متشــکل ارزی از 
افتتاح حســاب ۷۰ صرافی برای 
حضور در این بازار خبر داد و گفت: 
با توجه به اینکــه تقریباً تمام امور 
مربوط به راه اندازی بازار طی شده 
اســت، احتمال دارد که از تیرماه 
رســماً فعالیت بازار متشکل ارزی 

سر گرفته شود.
 بــازار متشــکل ارزی بــا هدف 
شناســایی و هویت بخشــی بــه 
بازیگران اصلی بازار ارز به زودی آغاز 
به کار خواهد کرد. ایده راه اندازی 
این بازار برگرفته از تجربه جهانی 

است.
تجربــه جهانــی نشــان داده که 
براســاس نیازهای بازار، بازیگران 
مداخله کرده و نیازهــای ارزی را 
پوشــش می دهند؛ در ایــران نیز 
بناست به زودی بازار متشکل ارزی 
رســماً فعالیت خود را آغاز کند؛ 
هیئت مدیره این بازار طبق اعالم 
بانک مرکزی هفته قبل تشــکیل 
شده و هم اکنون صراف ها در حال 
تکمیل اطالعات برای عضویت در 

بازار متشکل ارزی هستند.
بازیگــران اصلی بازار متشــکل 
ارزی، صرافی هــای مجاز، بانک ها 
و صرافی های بانک ها هستند؛ تمام 
بازیگران موظف به معرفی حساب 
ارزی بــه بانک مرکزی هســتند. 
صرافی هایی که در این بازار خرید 
و فروش عمــده را انجام می دهند 
باید یک درصد باالتــر از نرخ بازار 
متشــکل، نیازهای ُخرد ارزی را 
براساس فهرست مصارف ۲۴گانه 

پوشش دهند.
همزمان با آغاز به کار بازار متشکل 
ارزی، نرخ ارز براســاس عرضه و 
تقاضا تعیین خواهد شد و در پایان 
هر روز نیز براساس میانگین قیمت 
ارز در همان روز، نرخ پایه ارز برای 
روز بعد تعیین می شــود. بناست 
نرخ های معامالتــی در این بازار 
آن الین برای اطالع مردم نمایش 

داده شود.
قیمت ارز در این بازار، براســاس 
عرضه و تقاضا تعیین می شود؛ این 
بازار، امنیتی به بازیگران می دهد 
که براساس آن، وجوه بین خریدار 
و فروشنده به صورت ضمانت یافته 

رد و بدل می شود.
صرافی های عمده فروش در بازار 
متشــکل ارزی می توانند ارز خود 
را عرضه نمایند؛ در سایت این بازار 
فقط مبلغ و قیمــت نمایش داده 

خواهد شد.

ایسنا
خـــبـــر
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 194/98 ش 1
خواهان: آقای محسن محمدی محمدی فرزند مرتضی ساکن نایین خیابان امام کوچه شماره 
10 پالک 5 خوانده: آقای رمضانعلی براتی فرزند فریدون مجهول المکان، خواهان دادخواستی 
بطرفیت خوانده فوق الذکر دائر بر مطالبه مبلغ 50/045/441 ریال بابت تسهیالت، هزینه 
دادرسی، خسارت وارده قانونی و صدور فوری قرار تامین خواسته به این دفتر واصل و پس از 
ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
98/4/30 ساعت 16:30 عصر و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورا 
مراجعه و در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه شورا حضور یابد و اال شورا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. رئیس شعبه اول شورای حل اختالف نایین شناسه: 499889
آگهی حصر وراثت

خانم مرضیه تشیعی فرزند حاج اقا دارای شماره شناسنامه 1220003840 شرح دادخواست 
به کالسه 1398/207 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان گوهر تشیعی فرزند قنبرعلی به شماره شناسنامه 10 در تاریخ 1398/3/11 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالفضل تشیعی 
فرزند حاج آقا ش ش 1 صادره از خوانسار )فرزند پسر( 2- مرضیه تشیعی فرزند حاج اقا ش ش 
1220003840 صادره از خوانسار فرزند دختر 3- اشرف تشیعی فرزند حاج اقا ش ش 6 صادره 
از خوانسار فرزند دختر 4- اعظم تشیعی فرزند حاج آقا ش ش 1 صادره از خوانسار فرزند دختر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به 
شورا تحویل دهید بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. 

رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری خوانسار شناسه: 501299
آگهی حصر وراثت

آقای قاسم دهقانی فارفانی دارای شماره شناسنامه 28 شرح دادخواست به کالسه 98087 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی دهقانی 
فارفانی به شماره شناسنامه 629 در تاریخ 1398/2/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالفضل دهقانی فارفانی فرزند علی پسر 2- امیرعلی 

دهقانی فارفانی فرزند علی پسر 3- محمدرضا دهقانی فارفانی فرزند علی پسر 4- ام البنین 
دهقانی فارفانی فرزند حیدرعلی همسر 5- صدیقه دهقانی فارفانی فرزند رضا مادر 6- قاسم 
دهقانی فارفانی فرزند اسماعیل پدر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه 

اول شورای حل اختالف بخش بن رود شناسه: 502057
آگهی حصر وراثت

آقای غالمرضا شفیعی دارای شماره شناسنامه 20 شرح دادخواست به کالسه 3/98/45/ش 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم 
محمدحسین شفیعی به شماره شناسنامه 765 در تاریخ 1372/12/7 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- جمیله شریفی ش ش 157 همسر 
متوفی 2- غالمرضا شفیعی ش ش 20 فرزند متوفی 3- محمد شفیعی ش ش 27 فرزند 
متوفی 4- جواد شفیعی ش ش 62 فرزند متوفی 5- حسن شفیعی ش ش 3403 فرزند متوفی 
6- فاطمه شفیعی ش ش 22 فرزند متوفی  7- بتول شفیعی ش ش 3185 فرزند متوفی 8- زهرا 
شفیعی ش ش 3803 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شورای 

حل اختالف بخش جرقویه شعبه سوم شناسه: 502164
آگهی حصر وراثت

آقای کورش فاتحی دارای شماره شناسنامه 3293 شرح دادخواست به کالسه 3/98/46/ش 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم 
اسفندیار فاتحی به شماره شناسنامه 2808 در تاریخ 98/3/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- جمیله فاتحی ش ش 42 همسر 2- سهراب 
فاتحی ش ش 1940 فرزند متوفی 3- کورش فاتحی ش ش 3293 فرزند متوفی 4- داریوش 
فاتحی ش ش 26 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شورای 

حل اختالف بخش جرقویه شعبه سوم شناسه: 502163
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آمادگی قفقاز برای صادرات گوشت قرمز و غالت به ایران
وزیر ناحیه فدرال قفقاز شمالی از آمادگی منطقه قفقاز شمالی برای صادرات گوشت قرمز و غالت به ایران خبر داد و گفت: 

همچنین عالقه مندیم کاالهای مورد نیاز خود را در زمینه ی محصوالت کشاورزی و میوه جات از ایران وارد کنیم.
نا، سرگی ویکتوروویچ - وزیر ناحیه فدرال قفقاز شمالی - در حاشیه پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری 
اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه با تاکید بر این که همایش مذکور یک رسم برای دو کشور است و باعث تشویق 
و رشد و توسعه روابط در زمینه ی ساخت وساز، تجارت و کشاورزی می شود، گفت: ٦۰ نفر از نمایندگان روسیه که همگی 
کارشناسان درجه یک هستند در این همایش حضور دارند؛ به جز اقتصاد و توسعه روابط در این حوزه توجه به مسائل علوم 
انسانی، تاریخ و فرهنگ نیز برای دو کشور حائز اهمیت بوده و این همایش از این نظر نتایج خوبی در پی خواهد داشت.

ویکتوروویچ در ادامه با تاکید بر این که منطقه قفقاز شمالی به توسعه روابط عالقه مند است، افزود: ما با ایران به دنبال روابط 
گردشگری و توریست هستیم. در زمینه ی توسعه مناسبات کشاورزی نیز می توانیم دو محصول گوشت قرمز و غالت را به 
ایران صادر و کاالهای مورد نیاز خود در زمینه محصوالت کشاورزی و میوه جات را از ایران وارد کنیم.وی ادامه داد: همچنین 
عالقه مند به توسعه گردشگری از طریق خزر هستیم و صنعت گردشگری در این زمینه دورنمای خوبی دارد و پیشران این 
صنعت کشتیرانی است. همچنین به توسعه صنعت حمل و نقل در کریدور شمال و شرق و غرب هستیم؛ عالوه بر آن ایجاد 
کریدور در زمینه انرژی از جمله عالقه مندی های ماست. وزیر ناحیه فدرال قفقاز شمالی در ادامه با تاکید بر این که مباحث 
علوم انسانی در قفقاز شمالی بسیار مهم است، ادامه داد: برای مناسبات دو کشور اهمیت دارد که بدانیم چگونه یکدیگر را 

درک کنیم و چگونه می توانیم سهم مشترکی از هم دیگر داشته باشیم. 
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استارتاپی برای دلیوری غذاهای آسیایی
استارتاپ های در حوزه دلیوری غذا در سراسر دنیا و حتی ایران به فراوانی در دسترس هست اما وجود برخی 
از این استارتاپ ها مثال در ایران همانند دسترسی به استارتاپی برای غذای سنتی ایران یعنی آبگوشت 
بسیار جالب می باشد و در سایر کشــورها این موضوع وجود دارد . برای مثال استارتاپ Chowbus یکی 
از معروفترین این استارتاپ ها برای تهیه غذای آسیایی که شامل انواع غذاهای سنتی آن می باشد . این 

استارتاپ مستقر در شیکاگو به تازگی در ژانویه 2019 مبلغ 4 میلیون دالر نیز جذب سرمایه کرده است. 
دسترسی به تمامی این غذاها با همکاری سرویس های مانند اوبر ایت نیز در بیشتر مناطق آمریکا میسر شده 

است. این استارتاپ موفق در برنامه سال 2019 خود غذاهای سنتی مکزیکی و ایتالیایی را در برنامه خود دارد که با 
دوره جدید جذب سرمایه خود این اهداف را محقق خواهد کرد. در حال حاضر این استارتاپ در حال گسترش در ایالت های  

شیکاگو، بوستون، نیویورک و ... می باشد. این استارتاپ توسط ون و سویو ژانگ تاسیس شده و وی می گوید وقتی پس سال پیش برای 
اولین بار وارد آمریکا شدم دسترسی به غذاهای چینی در بسیاری ایالت ها حتی توسط پلتفرم هایی همچون Grubhub بسیار سخت بود و از 
طرفی هزینه حمل و نقل آن بسیار باال بود و عمال تاسیس این استارتاپ این مشکالت را حل نمود . نکته موفق Grubhub در این موضوع نهفته 

است که آنها هیچ آشپز و رستورانی ندارند و صرفا با استفاده از تمامی رستوران های محلی چینی همکاری خود را اغاز نموده اند.
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استارتآپ

کارآفرینیوخلقایدههایجدیدبرایکسبوکارهای
جدیددرجامعهامروزیطرفدارانبسیارزیادیرابهسمتخودجلبنموده
است.ایدههایکارآفرینیوکسبوکارهایمختلفچناندرجامعهرواجیافته
استکههریکازحوزههایموجوددرجامعهیازندگیفردیواجتماعیرا
تحتپوششقرارمیدهد.بهعبارتدیگر،کسبوکارهاینوپایادراصطالح،

استارتآپهابهترینفرصتبرایکارآفرینیهستند.

همانطور که می دانید بیشــترین افراد جامعه را گروه جوانان تشکیل داده اند؛ از سوی 
دیگر، فناوری های نوین در عرصه اینترنت، خدمات اینترنتی، فناوری های مخابراتی و 
ارتباطات، روز به روز در حال توسعه و گسترش هستند؛ همین دو عامل باعث می شوند 
جوانان امروزی به دنبال خلق ایده های جدید برای راه اندازی کسب و کارهای جدید با 

سرمایه های متفاوت باشند.

کسبوکارخانگیپردرآمد
برخی از گروه های جوانان که از تمکن مالی مناسبی برخوردار هستند می 
 توانند سرمایه الزم برای کارآفرینی یا اجرای ایده های خود را در هر یک از 
حوزه های مورد عالقه خود تامین کنند؛ اما حقیقت امر آن است که ورود 
به دنیای کسب و کارهای استارت آپی کارآفرینی و اجرای ایده، مشکالت 
خاص خود را دارد؛ به طور مثال، اگر گروهی از جوانان که بهترین ایده های 
کارآفرینی و کسب و کارهای پرسود را در ذهن دارند نتوانند سرمایه الزم 
برای تحقق ایده های خود را تامین کنند، عمالً طرح آنها با شکست بیشتری 

مواجه خواهد شد.
در همین راستا، استارت آپ ها، کسب و کارهای خانگی، مشاغل خانگی، ایده 
های نوین در کارآفرینی را برای ورود به عرصه مشاغل خانگی پرسود معرفی 
می کنند. در حال حاضر برای رفع مشکالت فوق، شرکت هایی در حال فعالیت 
هستند که تحت عنوان “شتاب دهنده ها” یا “پیش شتاب دهنده ها” در فضای 

کارآفرینی شناخته می شود.
شتاب دهنده ها شرکت هایی هستند که زمینه را برای ایده پردازان و سرمایه 
گذاران فراهم می کنند تا بتوانند در یک فضای کاری امن و حرفه ای با یکدیگر در تعامل 
بوده و زمینه همکاری برای آنها به بهترین شکل فراهم گردد. شتابدهنده ها می توانند با 
یک برنامه ریزی دقیق، ارتباط موثری را میان ایده پردازان که اغلب آنها را جوانان تشکیل 
داده اند و همچنین شرکت های سرمایه گذار در کسب و کارهای سودآور برقرار ساخته و 

موفقیت هر دو گروه را تأمین کنند.
استفاده از خدمات شتاب دهنده ها تمام حوزه های کارآفرینی را تحت پوشش قرار می 
دهد اما در استفاده از سرمایه الزم یا جذب سرمایه گذار به سمت ایده های کارآفرینی، 
ممکن است بسیاری برخی از محدودیت ها وجود داشته باشد؛ یکی از این محدودیت ها 
جذاب بودن ایده از نظر سرمایه گذار است؛ به این مفهوم که ایده ای که توسط ایده پرداز 
برای کار آفرینی یا راه اندازی کسب و کارهای پردرآمد مطرح می شود باید به قدر کافی 
جذاب و سودآور باشد تا سرمایه گذار را ترغیب کند مبلغی را به عنوان سرمایه کارآفرینی 

به این طرح اختصاص دهد.
با توجه به موارد فوق پیشــنهاد می  دهیم افراد یا گروه هایی از جوانان که در زمینه ایده 

پردازی برای راه اندازی کســب و کارهای پردرآمد و مشاغل خانگی پرسود فعالیت می 
کنند، ایده های خود را در یک فضای پیش شتاب دهنده به ثبت برسانند. فضاهای پیش 
شتاب دهنده می تواند ایده های استارت آپی این افراد را در تمام جوانب به صورت حرفه 
ای و تخصصی بررسی کند. در فضاهای شتاب دهنده و پیش شتاب دهنده، کارشناسانی 
مشغول به فعالیت هستند که می توانند ایده پردازان حوزه کارآفرینی کسب و کارهای 
کوچک پرسود را راهنمایی کرده و طرح آنها را به موفقیت نزدیک کنند. شتاب دهنده ها 
می توانند ایده های اولیه را به گونه  ای برنامه ریزی و تنظیم کنند که بتوانند سرمایه گذاران 

بیشتری را جذب نمایند.

شتابدهندههابهترینفرصتبرایحمایتازکسبوکارهاینوپا
راه اندازی کسب و کار خانگی پردرآمد یا کسب و کارهای کوچک پرسود در تمام حوزه 
های تخصصی و عادی امکان پذیر می باشد. عالوه بر جوانان، کسب و کارهای خانگی مورد 
استقبال خانم های خانه دار نیز قرار گرفته است. در جامعه امروزی، آقایان نیز می توانند 
از مشاغل خانگی پرسود و پردرآمد بهره مند شوند. هر فرصت شغلی که در زمینه فروش 
محصوالت یا ارائه خدمات بتواند توسط افراد ارائه شود قابلیت تبدیل به یک ایده کارآفرینی 
استارت آپ یا مشاغل خانگی موفق را دارد؛ به طور مثال، مشاغل نویسندگی، گرافیک رایانه 
ای، تولید فایل های متنی و صوتی، نمونه هایی از مشاغل خانگی موفق و پردرآمد هستند.

در حال حاضر هم خانم ها و هم آقایان می توانند در منزل به این مشاغل کار کنند. ایده های 
استارتاپی بسیار متنوعی در این حوزه وجود دارد که با اندکی تغییر و خالقیت می توان آن 
را به فضای کاری مشترک یا شتاب دهنده ها معرفی کرد و اگر ایده به قدر کافی جذاب و 

کارآمد باشد سرمایه گذاران قابل توجهی را نیز به سمت خود جذب می کنند.
در حقیقت شتاب دهنده های کسب و کار نیز بر همین اساس عمل می کنند؛ به این معنا 
که اگر گروهی از جوانان در زمینه گرافیک رایانه ای مهارت کافی و الزم را دارند می توانند 
با اندکی خالقیت، یک فضای کسب و کار خانگی پرسود را در زمینه تهیه گرافیک رایانه 
ای به سبک های کامالً نوین و جدید راه اندازی کرده و برای تجهیز کردن کسب و کار خود، 
ایده های خود را به فضای شتاب دهنده ها ارائه دهند تا سرمایه الزم را برای ادامه کار را تأمین 
کنند. قطعاً در سال های بعدی، این چنین ایده کسب و کار نیازمند تأسیس یک شرکت 

کوچک و فراهم ساختن فضای تبلیغاتی موثر می باشد.

تیوان
گـــزارش

مروریبرایدههایکارآفرینی،استارتآپهاوشتابدهندهها

نظرســنجی ها،  در   
تحقیق ها و مصاحبه های 
خود با بیــش یک هزار 
رهبر، بسیاری از نظرات 
افراد توجه ما را به خود 
جلب کرد، اما یکی از این 
نظرات بسیار قدرتمند 
و تحریک کننده بــود. خاویر پالدوال، 
مدیرعامل شرکت فولکس واگن آئودی 
در اسپانیا به موضوع »رهبری امروز« 
اشاره کرد. رهبری امروز یعنی فراموش 
کردن مدیریت و یادگیری مجدد انسان 

بودن.
منظور آقای خاویر پالدوال این اســت 
که قدرت رهبری به توانایی های ما در 
شکل دادن تعهدات شخصی و معنادار 
به افرادی که رهبری شــان را بر عهده 
داریم وابســته اســت. همان طور که 
نسل هزاره در بسیاری از شرکت ها در 
حال قبضه کردن پســت های مختلف 
هســتند، حقیقیت این موضوع بیش 
از گذشــته روشن شده اســت. شما 
نمی توانید نســل هزاره را فقط با یک 
چک پرداختــی، ضمانت نامه و یا مزایا 
راضــی کنیــد. آن ها معنا، شــادی و 

همبستگی می خواهند.

چرابسیاریازمدیرانفراموش
میکنندکهآنهانیزانسان

هستند؟
مشــکل این اســت که حــدود 70 
درصد از رهبران خــود را الهام بخش و 
انگیزه دهنده می دانند، دقیقا به همان 
صورتی که ما لقب راننــده خوب را به 
خودمــان می دهیم. اما ایــن کامال با 
درک کارکنــان از رهبــران در تضاد 
است. نتایج یک نظرســنجی منتشر 
شده توســط مجله فوربس نشان داد 
که 65 درصد از کارمندان، اگر افزایش 

حقوق به معنای اخراج شدن رهبرشان 
باشد، از دریافت اضافه حقوق اجتناب 
می کنند. همچنین تحقیق دیگری از 
موسسه گالوپ فاش کرد که 82 درصد 
از کارمندان رهبر خــود را الهام بخش 
نمی دانند. از نظر ما، این دو مورد به طور 

مستقیم به یکدیگر مرتبط اند.
رهبری انسانی جنبه های مثبت بسیار 
زیادی دارد. همان طــور که داده های 
 McKinsey & Company
نشــان می دهد، زمانی کــه کارکنان 
به طور ذاتــی انگیــزه می گیرند، 32 
درصد بیشــتر متعهد هســتند و 46 
درصد بیشتر از کارشان راضی می شوند 

و 16 درصد بهتر عمل می کنند.
به عنوان انســان، همه ما تحت هدایت 
نیازهای اساســی مانند معنا، شادی، 
انسجام انسانی و تمایل به کمک مثبت 
به دیگران هســتیم. رهبرانی که واقعا 
این نیازها را درک می کنند و اعمالشان 
به گونه ای است که این انگیزه های ذاتی 
را توانمند می کند، می توانند یک حس 
وفاداری، تعامل و عملکرد را در کارکنان 
خود به وجود بیاورند. به عنوان رهبر، ما 

باید قبل از مدیر بودن، انسان باشیم.
تحقیق ما نشــان داد کــه یک جنش 
 C جهانــی در مدیریت های ســطح
در شــرکت هایی ماننــد لینکدیــن، 
مایکروسافت و اســتارباکس در حال 
وقوع اســت. رهبران این ســازمان ها 
از خود می پرســند »چگونه می توانیم 
رهبری انســانی بیشــتر و فرهنگی 
شخص محور را ایجاد کنیم که رهبران 
و کارمندان بیشتر به کار بپردازند و به 

طور کامل درگیر کار شوند؟«
بر اســاس کار ما در ســاخت رهبران 
انسانی بیشــتر، در اینجا چند نکته را 

می توان بازگو کرد:

شخصیباشید
بــاب چپمــن، مدیرعامل شــرکت 
بــری وهمیلــر و نویســنده کتــاب 
Everybody Matters، قدم های 
بســیار خوبی را در راســتای رهبری 
انســانی در شــرکتش برداشته است. 
برای اتخاذ تمامی تصمیماتی که روی 
کارمندان تاثیرگذار اســت، او از خود 

می پرسد: »اگر فرزند، والدین یا دوست 
خوب من در اینجا کار می کرد، آیا آن ها 
از این تصمیــم قدردانی می کردند؟«. 
به این ترتیــب او تصمیم گیری هــای 
مدیریتی را به یک ســوال شــخصی 

تبدیل می کند.
درواقع او از یک حوزه تاکتیکی به سمت 
یک حوزه احساسی می رود تا مطمئن 
شود که وضعیت و قدرتش چشم او را 
بر همه چیز نبسته است. شما نیز وقتی 
می خواهید تصمیماتی بگیرید که روی 

زندگی افراد تاثیرگذار اســت، همین 
سوال را از خود بپرســید. پای خود را 
در کفش آن ها کنید و تصور کنید که 
آن ها یکی از اعضای خانواده یا دوستان 

شما هستند.

خودآگاهباشید
پیتر دراکر که یکی از پیشگامان حوزه 
رهبری در جهان اســت می گوید: »تا 
وقتی که در مدیریت خود درمانده اید، 
نمی توانیــد دیگران را نیــز مدیریت 

کنید.« این داســتان نشــان می دهد 
که رهبری چگونه بــا درک و هدایت 
خود آغاز می شود. وقتی که خودتان را 
درک می کنید، بهتر خواهید توانست 
کسانی که رهبری شان را بر عهده دارید 
را بفهمید و بــا آن ها همدردی کنید و 
همچنین انگیزه ذاتــی آن ها را نیز باال 
ببرید. رهبری خوب با خودآگاهی آغاز 
می شــود و خودآگاهــی را می توان از 

طریق تمارین ذهنی افزایش داد.

ازخودگذشتهباشید
دومینیک بارتون، مدیرعامل شرکت 
 ،McKinsey & Company
می گوید که خودخواهی پایه و اساس 
رهبری خوب اســت. رهبری در مورد 
شــما نیســت، بلکه در مــورد افراد و 
سازمان هایی است که شــما رهبری 
می کنیــد. بــا خودخواهی، شــما از 
معادله خود بیــرون می آیید و منافع 
بلندمدت دیگران را در نظر می گیرید. 
ازخودگذشــتگی به این معنا نیست 
که شما به عروســک خیمه شب بازی 
دیگــران تبدیــل شــوید و در مقابل 
دیگران از خودتا دفاع نکنید. فداکاری 
از اعتمادبه نفــس و خــود مراقبتــی 

سرچشمه می گیرد. روشی ساده برای 
آزمایش اینکه آیا شــما یک شــخص 
ازخودگذشــته هســتید یا نه وجود 
دارد: وقتی که تصمیمــی می گیرید، 
انگیزه های خود را چک کنید؛ آیا این 
کار را برای خودتان انجام می دهید یا 

برای مزیت دیگران؟

دلسوزباشید
هدف از دلســوزی و همدردی آوردن 
خوشــحالی به قلب دیگران است. اگر 
تاکنون رهبری داشــته اید که دلسوز 
بوده، حتما می دانید که این چه حسی 
دارد. این شــخص پشتیبان شماست. 
این شــخص عالیق شــما را در ذهن 
دارد و درنتیجه شما احساس امنیت، 
اطمینان، وفــاداری و تعهد می کنید. 
وقتی در مورد رهبری صحبت می کنید، 
هیچ چیز نمی تواند جای دلســوزی را 
بگیرد. اگر می خواهیــد به عنوان یک 
رهبر دلسوزی بیشتری داشته باشید، 
باید عادت پرســیدن یک سوال ساده 
از خودتان در هنگام تعامل با دیگران 
را جــا بیاندازید: چگونــه می توانم به 
این شخص کمک کنم که روز بهتری 

داشته باشد؟

رهبری امروز یعنی فراموش کردن مدیریت و یادگیری مجدد انسان بودن؛   

مدیر بودن چقدر سخته!

وقتیکهخودتانرا
درکمیکنید،بهتر
خواهیدتوانست

کسانیکهرهبریشان
رابرعهدهداریدرا
بفهمیدوباآنها
همدردیکنید.

رهبریانسانیجنبههایمثبتبســیارزیادیدارد.
همانطورکهدادههایMcKinseyCompanyنشــان
میدهد،زمانیکهکارکنانبهطورذاتیانگیزهمیگیرند،
32درصدبیشترمتعهدهستندو46درصدبیشتراز
کارشانراضیمیشوندو16درصدبهترعملمیکنند.

منبع:برترینها
یـــادداشت
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،،
هدفازدلسوزیوهمدردیآوردن
خوشحالیبهقلبدیگراناست.اگر
تاکنونرهبریداشتهایدکهدلسوز

بوده،حتمامیدانیدکهاینچه
حسیدارد.اینشخصپشتیبان
شماست.اینشخصعالیقشما
رادرذهنداردودرنتیجهشما

احساسامنیت،اطمینان،وفاداری
وتعهدمیکنید.

برگزاریدومین
همایشلگالِدیو
چالشهایحقوقی
کسبوکارهاینوین

دومین همایش روز حقوق کسب 
و کار legalday2019( 98( در 
تاریخ 30 و 31 خرداد ماه با حضور 
فعاالن حوزه کسب و کار در دانشگاه 
تربیت مدرس برگزار می شود. در این 
نشست که فعاالن کسب و کارهای 
جدید و مسئوالن کشوری حضور 
دارند، چالش های حقوقی کسب و 
کارهای نوین بررسی و راهکارهایی 
برای رفع آنها پیشــنهاد می شود تا 

در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.
»مهدی یوسفی نیا« مدیر اجرایی 
همایش، ضمن اشــاره بــه اولین 
همایش روز حقوق کســب و کار 
که سال گذشــته با حضور مدیران 
و بنیانگــذاران اســتار ت آپ های 
بــزرگ برگزار شــده بــود، گفت 
کــه در همایش ســال گذشــته 
اســتارت آپ های بزرگ تجربیات 
خود را در اختیار اســتارت آپ های 
کوچکتر قرار دادند و همین موجب 
ساده تر شدن مســیر برای کسانی 
بود که در ابتدای کار قرار داشتند. 
او درباره برنامه امســال می گوید: 
»امسال قصد داریم تا چالش های 
پیش روی کسب وکارهای نوین را با 
حضور مدیران آنها، مسئوالن دولتی 
و نماینــدگان مرتبــط در مجلس 
شــورای اسالمی بررســی کرده و 
به راهکارهایی بــرای برون رفت از 
آنها دســت پیدا کنیم تا مسئوالن 
با این مشــکالت بهتر آشنا شده و 
راهکارهای آن را در دستور کار خود 
قرار دهند تا مشکالت گفته شده رفع 
شود.« به گفته یوسفی نیا ظرفیت 
پذیرش در رویداد لگال ِدی نزدیک 
به 300 نفر است که توسط مجموعه 
نوآفرینان و با حمایت انجمن صنفی 
کســب و کارهای اینترنتی برگزار 
خواهد شد و راهکارهای متناسب 
در جهت حل چالــش های قانونی 
و حقوقــی پیــش روی صاحبان 
کســب و کار نظیر قوانین تجارت 
الکترونیک و امنیت سایبری، بیمه 
و مالیات، ضوابط ســرمایه پذیری، 
فناوری های حقوقی، نحوه تنظیم 
قراردادهــا، چالش هــای حقوقی 
رمز ارزها و مالکیت فکری از جمله 
موضوعاتی ســت که در این رویداد 

مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
ضمن آنکه در این رویداد، یک پنل 
جمعی با محوریــت »چالش های 
حقوقی حوزه فینتک« با مشارکت 
تعدادی از فعاالن حقوقی این حوزه 
برگزار خواهــد شــد. در این پنل 
مشــارکتی، چالش های حقوقی و 
خالهای قانونی پیش روی این نوع 
کســب و کارها بیان خواهد شد و 
خبرگان این حوزه راهکارهایی برای 

حل این بحران ها ارایه می کنند.
از  نمایندگانــی  همچنیــن 
ســازمان بورس، مجلس شــورای 
اســالمی، پلیس فتــا و مدیران و 
مشــاوران حقوقی هلدینگ های 
ســرمایه گذاری، شــتابدهندها و 
استارتاپ های مطرح کشور در آن 

حضور خواهند داشت.
»دکتر جعفر جمالی« معاون حقوقی 
سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر 
»یوسف قاســمی« مشاور حقوقی 
معاونت علمی ریاســت جمهوری، 
دکتر »محمــود صادقی« نماینده 
مجلس شــورای اســالمی، دکتر 
»محمدحســین دری« دادیــار 
دادسرای تهران  از جمله سخنرانان 

این رویداد هستند.

دیجیاتو
گــزارش
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