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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

یارانه نقدی هر ایرانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
چقدر می شود؟

بــازار داغ اجــاره 
حســاب های بانکی 
و کالهبــرداری های 

میلیاردی
در ماه های اخیر، روشــی جدید 
برای کالهبــرداری و دور زدن 
محدودیت های قانونی شــایع 
شده که بر اساس آن به ازای هر 
حســاب بانکی که همراه با رمز 
اینترنتی و سایر اطالعات باشد 
به دارندگان حساب مبالغی برای 

اجاره پرداخت می شود.
مبلغ اجاره حساب متغیر است اما 
به طور میانگین برای اجاره کردن 
هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ 
هزار تومان تا یک میلیون تومان 
پرداخت می شــود، البته افراد 
می توانند چند حساب بانکی به 
متقاضی اجاره دهند که بر اساس 
آن میزان اجاره نیز چندین برابر 
می شود، در یکی از اطالعیه های 
اجاره حساب اعالم شده بود که 
»یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می 

توانید به ما اجاره دهید.«
با توجه به مشکالت اقتصادی در 
جامعه، برخی افراد از اجاره دادن 
حساب های بانکی خود استقبال 
کرده و جستجویی کوتاه در فضای 
مجازی نشان دهنده بازار داغ این 

کاسبی غیرقانونی است.

ایرنا
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

بازار طال و سکه 98/3/28 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه بهار 
44,990,00045,690,000آزادی

46,310,00046,610,000سکه امامی

23,970,00024,470,000نیم سکه

15,980,00016,480,000ربع سکه

9,890,0009,990,000سکه گرمی

1,346,121,339,37انس طال

18,450,00018,560,000مثقال طال

4,271,0004,289,000طالی 18 عیار

5,682,0005,719,000طالی 24 عیار
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از رؤیا دست نیافتنی تر! 
این روزها خرید صنایع دســتی بــرای عامه مردم، بــه یک رؤیای 
دست نیافتنی تبدیل شده و ســهم این کاال، در سبد خرید خانوار 
ایرانی، روزبــه روز کوچک و کوچک تر می شــود. هیچ کس منکر 
اهمیت صنایع دســتی و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها نیست. ایران، 
با دارا بودن بیش از ســه میلیون هنرمند و صنعتگر در ۳۰۰ رشته 
مختلف هنرهای سنتی و صنایع دســتی، سال گذشته بالغ بر ۲۸۱ 
میلیون دالر صادرات داشــته و توانسته، نقش بســزایی در رشد 
صادرات غیرنفتی ایفا کند.کشــور ما، از لحاظ تولید صنایع دستی 
سومین کشور جهان است اما نباید از این مسئله غافل شد که خود 

ایرانیان، چقدر توان خرید این کاالی هنری را دارند؟ ...

آیا همه توانمندی ها اکتسابی است؟   
مهارت های مدیریــت بدون ژن 

خوب

مطالعات انجام شــده در مورد رشد مهارت ها 
و توانمندی های انســان در مســیر راهبری و 
مدیریت نشان داد فقط ۲۴ درصد از مهارت های 
مدیریتی به صورت ژنتیک کسب می شود و ۷۶ 
درصد باقیمانده آن طی زمان و در جریان کار به 
دســت می آید.در تصور عموم افراد، استعداد و 
توانمندی همان کلیدی است که راه را به سوی 
موفقیت هدایت می کند. همین ذهنیت در مورد 
کارآفرینی و راهبری یــک مجموعه نیز وجود 
دارد. شاید شما نیز عقیده دارید فقط افرادی که 
ویژگی راهبری و هدایت ذاتی دارند می توانند به 
مدیران موفق و هدایت کنندگان بزرگ تبدیل 

شوند؛..

شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه 192/ه/ش مورخ 98/3/26 شورای محترم 
اسالمی شهر نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس واحد پیشرو از طریق مزایده عمومی اقدام 

نماید.
متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا روز پنجشنبه مورخ 98/4/13 به شهرداری 
زیباشهر واقع در بلوار امام خمینی )ره(، میدان امام حسین )ره(، خیابان امامزادگان مراجعه و 

نسبت به دریافت اسناد اقدام نماید.

با عنایت به مصوبه شماره 53 مورخ 98/3/19 شورای اسالمی، شهرداری زیار در نظر دارد 
 تعداد 9 پالک با کاربری مسکونی و تجاری جمعاً به مساحت 1929/76 متر مربع واقع در خیابان 
امام خمینی و خیابان ولیعصر با شرایط مندرج در آگهی مزایده شماره 98/1186 مورخ 98/3/27 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مزایده حداکثر تا مورخ 

98/4/5 به دبیرخانه شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهی اقدام نمایند.

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 22 مورخ 98/2/14 شورای اسالمی شهر در نظر 
دارد نسبت به واگذاری یک باب مغازه )سوپر مارکت( واقع در ترمینال مسافربری زرین شهر 
به صورت اجاره برای مدت دو سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد 
شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 

انتشار تا پایان وقت اداری 98/4/12 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهـی مزایـده

آگهـی مزایـده

تجدید آگهـی مزایـده

نوبت اول

شناسه: 504655

شناسه: 504659

شناسه: 505239

نوبت اول

مصطفی رحیمی - شهردار

سید رسول داودی - شهردار زیار

میثم محمدی - شهردار زرین شهر

آگهـی شناسایی پیمانکار
شرکت صنایع هواپیما سازی ایران - هسا در نظر دارد، انجام خدمات ذیل را از طریق آگهی مناقصه به صورت 
کلی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت انجام مصاحبه از روز شنبه 98/4/1 الی 
سه شنبه 98/4/4 از ساعت 8 الی 12 به محل شرکت واقع در کیلومتر 28 جاده اصفهان - تهران )اتوبان معلم(، 
شرکت صنایع هواپیماسازی ایران )هسا( ، معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل، مدیریت ارشد بازرگانی مراجعه 
نمایند. بدیهی است در صورت پذیرش از سوی کمیته ارزیابی فنی و کیفی پیمانکاران اسناد مناقصه به متقاضیان 

واگذار خواهد شد. 
1- انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایش و گرمایش موتورخانه ها و تاسیسات آب، برق،  گاز ، 

فاضالب، تهویه و موارد ساختمانی 
2- انجام خدمات راهبری سامانه تصفیه خانه مرکزی و پساب صنعتی 

مدارک مورد نیاز: 
1- تایید صالحیت اداره کل از وزارت کار  و امور اجتماعی 

2- رزومه کاری، اساسنامه، آگهی روزنامه، گواهی آخرین تغییرات شرکت و...
3- صورت های مالی حسابرسی شده سال 97-96

4- داشتن رضایت نامه از کارفرماهای قبلی برای انجام کار الزامی می باشد.
تلفن تماس: 031-45967345

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت دوم



بازار داغ اجاره حساب 
های بانکی و کالهبرداری 

های میلیاردی
ادامه از صفحه یک:

... بازار اجاره حساب بانکی در فضای 
مجازی برقرار است. متقاضیان این 
نوع حســاب ها، افراد بی اطالع و یا 
نیازمند را با دادن وعده های جذاب 

ترغیب به این کار می کنند.
اجاره دهندگان حســاب باید یک 
حساب بانکی با موجودی خالی باز 
کنند و ســپس رمز دوم، اینترنت 
بانــک، کارت بانکی، همــراه بانک 
و ســایر اطالعات الزم را در اختیار 

متقاضیان قرار دهند.
البته بررســی ها نشان می دهد که 
بخش عمــده ای از اجاره کنندگان 
این حســاب های بانکــی، خوش 
حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و 
به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت 

می کنند.
اما مشکلی که وجود دارد این است 
که اجاره دهندگان حســاب نمی 
دانند چه معامالت و نقل و انتقاالتی 
از طریق حساب های بانکی آنها در 
حال انجام است.سابقه حساب های 
اجاره ای به سال های دور می رسد 
اما در ماه های اخیــر پس از اعمال 
محدودیت های قانونی در تراکنش 
های بانکی، وقوع ایــن نوع تخلف 
شیوع بیشتری یافته است.همچنین 
افزایش نظارت بانک مرکزی برای 
مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید 
این تخلفات شــده، زیرا متخلفان 
ترجیح می دهند تراکنش های مالی 
غیرقانونی خود را از طریق حساب 
های بانکی دیگــران انجام دهند تا 
شناسایی نشوند.علت دیگر گسترش 
این نوع حساب های اجاره ای، تالش 
برخی فعاالن اقتصــادی برای فرار 
مالیاتی است. بدین طریق این افراد 
می توانند از شناســایی درآمدهای 
خود بــرای پرداخت مالیــات فرار 
کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره 
دهندگان این حساب ها خواهد بود.

هشدار بانک مرکزی
بانک مرکزی پیش از این نسبت به 
شیوع این نوع تخلف هشدار داده و 
اطالعیه ای صادر کــرده بود. بانک 
مرکزی در اطالعیه خود اعالم کرده 
اســت: با وجود اینکه کارت بانکی 
در اختیار هر شخص دیگری باشد، 
مشــخصه های تراکنش از جمله 
کدملی در ســابقه دارنده حساب 
مربوطــه )افتتاح کننده حســاب 
نزد بانک( درج خواهد شــد.بانک 
مرکزی تصریح کرده است: بنابراین 
در صورتی که اشــخاص نخواهند 
به لحــاظ مبادالت پولی ناشــی از 
معامالت غیرقانونی مورد شناسایی 
قرار گیرند، با مراجعه به اشــخاص 
کم اطالع از قوانیــن و مقررات و با 
جلب رضایت آنان از طریق پرداخت 
وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک 
آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و 
با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه 
تمامی مــراودات پولی خود را بابت 
معامالت نامشــروع و غیرقانونی به 
حساب و به اســم افتتاح کنندگان 
حساب انجام می دهند.بدین ترتیب 
و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب 
متوجه می شود که از طریق کارت 
بانکی آنها معامالتــی انجام گرفته 
است که مالیات های متعلقه به عهده 
ایشان محول شده و یا برخالف قانون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم 
به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی 
شده اند.شــیوع این نوع تخلف می 
تواند تالش های انجام شــده برای 
ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در 
کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای 
مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم 
پرونده های تخلف مالی را در محاکم 
قضایی حجیم تر کند، بنابراین نظام 
بانکی و قضایی کشور باید سریعتر 

فکری به حال آن کند.

اقتصاد استان
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بیکاری، علت تعداِد زیاد صنوف در گلپایگان
رئیس اتاق اصناف شهرستان گلپایگان گفت: هر کارخانه ای که تعدیل نیرو انجام می دهد 50 درصد کارکنان 

آن مغازه ای را راه اندازی می کنند. 
محمد شریفی  اظهار کرد: اتاق اصناف شهرستان گلپایگان دارای 5 هزار واحد صنفی است که از این تعداد 
4 هزار واحد دارای پروانه معتبر و هزار واحد بدون پروانه مشغول به فعالیت هستند. اوی یادآورشد: در طی 

یک سال اخیر واحدهای صنفی زیادی در سطح شهرستان مغازه های خود را جمع کردند و اکنون آمار ابطال 
پروانه های کسب بیشتر از صدور پروانه است و دلیل آن مشکالت اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است، 

همچنین راه اندازی  فروشگاه بزرگ سبب از دور خارج شدن 50 تا 100 واحد صنفی می شود با این تفاوت که در 
فروشگاه های بزرگ نهایتاً 7 نفر مشغول به کار هستند، اما در هر واحد صنفی حداقل دو نفر کار می کنند.

شریفی تصریح کرد: علت تعداد زیاد صنوف در گلپایگان، بیکاری است، هر کارخانه ای که تعدیل نیرو انجام می دهد 50 درصد کارکنان آن 
مغازه ای را راه اندازی می کنند. چند سال است که سقف تعداد واحدهای صنفی برداشته شده و ما موظفیم با هر فردی که تمایل به راه اندازی 
واحد صنفی دارد همکاری کنیم. اکنون شهرستان گلپایگان حدود 100 هزار نفر جمعیت دارد، اما اگر صد و ده هزار تقاضا برای پروانه کسب 

هم بیاید نمی توانیم مانع اخذ پروانه آن ها شویم.

هزینه مترو چند تعرفه ای می شود
نرخ ثابت هزینه مترو، مسئله ای است که شاید استفاده از مترو را برای شهروندانی که مسیر کوتاهی را پیش 
رو دارند به صرفه جلوه نده، به همین دلیل مدیریت شهری با در نظر گرفتن تسهیالت جانبی دیگر، قصد 

چند تعرفه ای کردن این سیستم حمل و نقل شهری را دارد.
معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، در خصوص هزینه ثابت دریافت شده از مسافران مترو 

اصفهان، گفت: به دنبال این هستیم که هزینه مترو چند تعرفه ای شود و از مسافران بر اساس مسافت یا تعداد 
ایستگاه های طی شده هزینه دریافت شود.

علیرضا صلواتی افزود: در حال حاضر، مطالعات و بحث های نرم افزاری این طرح در دست پیگیری است. اجرای این 
هدف در خطوط اتوبوس رانی سخت است، اما به دنبال عملیاتی شدن این طرح در مترو هستیم.

وی ادامه داد: البته به دنبال یکپارچگی اتوبوس و مترو هستیم و در نظر داریم تا کسانی که از هر دو این امکانات استفاده می کنند از 
تخفیفات مناسب برخوردار شوند. این طرح در مزایده گذاشته شد و شرکت برگزیده هم اکنون مشغول انجام کارهای مقدماتی این طرح است.

معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: در نظر داریم تا از طریق برنامه های تلفن های هوشمند، کسانی که در کنار استفاده 
وسایل حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری می کنند شناسایی شوند و تسهیالت ویژه ای برای آنها تخصیص دهیم.

ایرنا
یـــادداشت
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خـــبــــر

رمضانی خبر داد:

جریمه ۱۶ درصدی اداره برق برای مشترکان پرمصرف

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: 
در چهار ماه از سال با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از 

مصارف غیر ضروری، ۱۶ درصد به صورتحساب مشترکانی که بیش تر از 
۳00 کیلو وات در ماه از برق استفاده می کنند، اضافه می شود..

امیر رمضانی اظهار کرد: افزایش تعرفه سالیانه نسبت به سال 1۳۹7، هفت درصد 
بوده که از ابتدای خردادماه اعمال شده است.وی افزود: عالوه بر این افزایش هفت 
درصدی که تنها مختص استان اصفهان نبوده و کشوری است، در چهار ماه از سال 
) از ابتدای خرداد ماه تا پایان شهریور ماه( با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از 
مصارف غیر ضروری، 1۶ درصد به صورتحساب مشترکانی که بیش تر از حداکثر 
الگوی مصرف )۳0 کیلو وات در ماه( از برق استفاده می کنند و تنها نسبت به مازاد آن، 
اضافه می شود.مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
البته قابل ذکر است مشترکانی که در حال حاضر الگوی مصرف در بخش خانگی را 
رعایت نمی کنند، تنها 10 درصد از کل مشترکان را تشکیل می دهند. به مشترکانی 
که از۳00 کیلووات در هر ماه )حداکثر الگوی مصرف( کمتر مصرف کنند و مصرف 
آن ها نسبت به مشابه سال گذشته نیز کمتر باشد پاداش تعلق می گیرد؛ این پاداش 

می تواند تا ۳0 درصد کاهش هزینه ها را برای مشترکان در پی داشته باشد.
رمضانی تصریح کرد: سهم وسایل سرمایشی در مصرف برق تابستان تقریبا ۲۲ هزار مگاوات، 

معادل 40 درصد کل مصرف در تابستان مربوط به وسایل گرمایشی است. اگر دمای محیط 
بین ۲4 تا ۲۶ درجه تنظیم شود هم در مصرف برق صرفه جویی شده و باعث کمک به پایداری 
شبکه و در نتیجه وجود نداشتن خاموشی ها می شود و هم در هزینه مشترکان صرفه جویی 

می شود.
حذف قبوض کاغذی در دست اجراست

وی همچنین در خصوص حذف قبوض کاغذی با توجه به دستور ریاست جمهوری، گفت: 
حذف قبوض کاغذی با توجه مصوبه دولت در دست اجراست.مدیر روابط عمومی شرکت 
توزیع برق استان اصفهان در خصوص صدور قبض آنی )فرآیندی که در آن مامور قرائت کنتور 
به صورت درجا و لحظه  ای اقدام به صدور قبض و تحویل به مشترکان می کند(، اظهار کرد: در 
حال حاضر قرائت توسط مامور مربوطه انجام و به مرکز ارسال می شود؛ ملزومات طرح صدور 
آنی قبض درحال حاضر وجود ندارد و دربرنامه شرکت توزیع نیز نیست.رمضانی افزود: در تالش 
هستیم تا با جایگزین کردن قبوض الکترونیکی، از صدور قبض های کاغذی فاصله بگیریم، 
البته به دلیل اینکه برخی شرکت ها به قبض کاغذی به عنوان سند حسابداری برای شرکت نیاز 
دارند، این مسئله نیز در نظر گرفته شده و آن ها می توانند با مراجه به سایت و وارد کردن شماره 

اشتراک خود نسبت به چاپ قبض و استفاده از آن اقدام کنند. ایمنا
خـــبــــر

 برآیند نظرات این مردم، 
نشان می دهد که میل و 
عطش آن ها برای خرید 

اقالم صنایع دستی 
باال اما جیبشان خالی 

است و همین امر، به 
مانعی بزرگ برای 

دست یافتن به رؤیای 
خرید صنایع دستی 

تبدیل شده. مشاهدات  
نشان می دهد، حتی آن 

دسته از آثاری که حاصل 
تولید انبوه است و جزو 

صنایع دستی نفیس 
محسوب نمی شود نیز 

قیمت های بسیار باالیی 
دارد و به این ترتیب، هیچ 
راه جایگزینی برای مردم 

باقی نمانده است.

از رؤیا دست نیافتنی تر! 

این روزها خرید صنایع دســتی برای عامه مردم، به یک 
رؤیای دست نیافتنی تبدیل شده و سهم این کاال، در سبد 
خرید خانوار ایرانی، روزبه روز کوچک و کوچک تر می شود. 
هیچ کس منکر اهمیت صنایع دستی و تأثیر آن بر اقتصاد 
کشورها نیســت. ایران، با دارا بودن بیش از سه میلیون 
هنرمند و صنعتگر در ۳00 رشته مختلف هنرهای سنتی و 
صنایع دستی، سال گذشته بالغ بر 2۸۱ میلیون دالر صادرات 
داشته و توانسته، نقش بسزایی در رشد صادرات غیرنفتی 

ایفا کند.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   در این سال های اخیر مشتریان همه مغازه های فروشنده صنایع دستی کمتر شده و توریست های خارجی، به دلیل پایین بودن نرخ ارز، بیشتر از ما خرید می کنند. سهم 
مردم کشور خودمان فقط پرسیدن قیمت هاست!

تاج الدین:
مبارزه با کار کودک، نیازمند مبارزه با 

اقتصاد غیررسمی و حاشیه نشینی است
دبیرکمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی گفت: برای مبارزه با کار کودکان 
یک بســته اجتماعی مبارزه با حاشیه 
نشینی، اقتصاد غیر رسمی و ساماندهی کودکان بی هویت داریم 

و این مبارزه باید کاماًل اصولی باشد.
ناهید تاج الدین در خصوص کــودکان کار و قوانین مربوط به آن، اظهار 
کرد: در موضوع کودکان کار دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این است 
که باید زمینه های کار کودکان کار را مسدود کرد که یک بسته حمایتی و 
اجتماعی است، یعنی اگر می خواهیم زمینه کار کردن کودکان را مسدود 

کنیم و مبارزه با کار کودک انجام شود باید به حاشیه نشینی بپردازیم.
وی ادامه داد: در خصوص مبارزه با کار کــودک باید زمینه های کاهش 
حاشیه نشینی را فراهم آوریم که با توجه به آمار 1۲ تا 1۹ میلیونی حاشیه 
نشینی در ایران و حضور۳۳ درصد جمعیت در سکونتگاه های غیر رسمی 
و حاشیه ها، این یک ابر چالش است که از یک سو باید به اقتصاد غیر رسمی 
و مبارزه با معضالت اقتصادی پرداخــت که 10 میلیون کارگر در آن کار 

می کنند و کودکان کار نیز بخشی از این اقتصاد هستند.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی اضافه کرد: وقتی بر 
اساس آخرین آمارگیری نیروی کار در پاییز سال گذشته تنها ۲۹ درصد 
شاغالن جدید در سال ۹5 بیمه شده اند، خود نشان از وسعت اقتصاد غیر 
رسمی و به تبع آن اشتغال زیرزمینی و البته عدم امنیت شغلی است که 

برای مبارزه با کار کودک باید همه این  مشکالت در نظر گرفته شود.
تاج الدین با بیان اینکه بخش بزرگی از کــودکان کار کودکان بی هویت 
هستند، تصریح کرد: مورد دیگری که برای مبارزه با کار کودک مهم است 
بحث کودکان بی هویت است که مجلس با تصویب قانون اعطای تابعیت 

به فرزندان مادران ایرانی این مورد را تسهیل کرد.  
وی تاکید کرد: بنابراین برای مبارزه با کار کودکان یک بســته اجتماعی 
مبارزه با حاشیه نشینی، اقتصاد غیر رسمی و ساماندهی کودکان بی هویت 
داریم. این مبارزه باید کاماًل اصولی باشد چون در اغلب مواقع زمانی که 
اقتصاد کودک کار مختل شد، خانواده های کودکان کار دچار فروپاشی و 

شرایط اضطرار خواهند شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: در شرایط 
اضطرار و به دلیل تحمل فشار فرساینده و با توجه به اینکه پسران در این 
خانواده ها به واسطه طرح جمع آوری کودکان کار از چرخه تولید خارج 
شده اند، ممکن است این خانواده ها دختران خود را بیشتر و زودتر از قبل 
مجبور به ازدواج کنند. بنابراین شما آمده اید با کار کودکان مبارزه کنید، 

اما ناخواسته زمینه های کودک همسری را فراهم کرده اید .
دبیرکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: کارشناسان 
مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین ۳ تا 7 میلیون عنوان 
می کنند، ضمن اینکه این رقم برای تهــران نیز ۲0 هزار نفر تخمین زده 
می شود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ 

آمار دقیقی در این زمینه نمی توان ارائه کرد.
تاج الدین خاطرنشان کرد: دیدگاه دوم در مورد کودکان کار این است که 
آنها را به رسمیت بشناسیم و به عنوان یک واقعیت اجتماعی با آن مواجه 
شویم و به نوعی از کودکان کار حمایت کنیم. چون نه می توانیم زمینه های 
حاشیه نشینی، نه زمینه های اقتصاد غیر رسمی و نه زمینه کودکان بی 
هویت را کامل مسدود کنیم و در نهایت همیشه تعدادی کودک کار داریم، 

بنابراین باید بر بستری از واقعیت اقدام کینم و قدم برداریم.
وی افزود: در دیدگاه دوم شــما فرض را بر وجــود ۳ تا 7 میلیون کودک 
کار می گذارید و در عین اینکه بــرای کاهش تدریجی این آمار اقدام می 
کنید، اما مثال ناگهان به جمــع آوری ضربتی آن ها نمی پردازید و زمینه 
های شغلی آنها را یکجا مسدود نمی کنید، بلکه آنها را ابتدا توانمند و به 
آنان این قابلیت را می دهید که به جای تکدی گری مهارتی داشته باشند 
و بر مبنای این مهارت درآمدزایی کنند یا برای کودکی  که این کودکان 
نداشته اند و برای هنجارپذیری غیر رسمی و تربیت بعضا ضد اجتماعی 
شان برنامه می ریزید و به آنها اجازه می دهید ساعتی از قالب کودک کار 
بیرون بیایند و مثل بقیه کودکان بازی کنند که این کار در برخی نهادهای 

مدنی دارد انجام می شود.

گــزارش

کشــور ما، از لحاظ تولید 
صنایع دســتی ســومین 
کشور جهان است اما نباید 
از این مسئله غافل شد که 
خود ایرانیان، چقدر توان 
خرید این کاالی هنری را 

دارند؟ 
ســهم مردم ما از صنایع دســتی، 

پرسیدن قیمت هاست!
برای پیــدا کردن پاســخ این ســؤال، به 
نقش جهان مــی روم. نقش جهانی که در 
فروش صنایع دستی و سوغات اصفهان، نزد 
همه گردشگران شهره است. مغازه هایی که 
آثار فاخر صنایع دستی را عرضه می کنند، 
خلوت و مغازه های گز  و سوغات خوراکی، 
پر مشتری است. از خلوت بودن مغازه مرد 
فیروزه کوب استفاده می کنم و می پرسم: 

چرا اینجا پرنده ای پر نمی زند؟
 پاســخ می دهد: در این ســال های اخیر 
مشــتریان همــه مغازه های فروشــنده 
صنایع دستی کمتر شــده و توریست های 
خارجی، به دلیل پایین بودن نرخ ارز، بیشتر 
از ما خرید می کنند. ســهم مردم کشــور 

خودمان فقط پرسیدن قیمت هاست!
او با اشــاره به وجود مشکالتی در صادرات 
صنایع دستی ادامه می دهد: فیروزه کوبی، 
یکی از صنایع دستی معروف شهر اصفهان 
است که به دلیل باال رفتن قیمت مواد اولیه، 
هزینه تولید آن بسیار باال رفته و همین امر 
باعث کاهش مشتری و فروش این محصول 
شده است. متأســفانه عالوه بر مشکالت 
فروش در بازار داخلی، ما با مشکل جدی در 
بحث صادرات نیز روبرو هستیم و شاهدیم 
که هر روز قوانین دست وپا گیرتری پیش 
روی صادرکنندگان صنایع دســتی قرار 

می گیرد.
دوســت دارم اما اگر مجبور نبودم، 

نمی خریدم
»خرید صنایع دســتی برایتان چقدر مهم 
اســت؟« این ســؤال را از خانم میانسالی 

می پرسم که همراه با دخترش برای تهیه 
لوازم جهیزیه به بازار آمــده. او می گوید: 
ای آقا! کیست که دوســت نداشته باشد 
اثر هنری کار دست را بخرد و به خانه اش 
ببرد؟ اما وقتی قیمت ها را بپرسید متوجه 
می شوید که حتی قشــر متوسط هم قادر 
به خرید ساده ترین صنایع دستی نیستند. 
تابلو فرش و نقره قلم زنی شده و... را دیگر 
فقط توی خواب و رؤیا می توان دید. من هم 
اگر مجبور نبودم برای جهیزیه دخترم چند 
قلم صنایع دستی بخرم، هیچ وقت این کار 

را نمی کردم. 
زن میانســال ادامه می دهــد: به نظر من 
مهم ترین عاملی که باعث شــده مردم به 
سمت خرید کاالی چینی یا صنایع دستی 
بی کیفیــت برونــد همین گــران بودن 
قیمت هاست. وقتی نمی توانم یک گلدان 
مینا برای اتاق پذیرایی خانه بخرم، به خرید 
یک کار بلور درجه پاییــن اکتفا می کنم 
و درآمدم را برای گــذران امورات مهم تر 

زندگی خرج می کنم.
هنوز در حال توضیح ابعــاد مختلف این 
مشکل است که دخترش، با لحنی گالیه دار، 
صحبت او را قطع می کند و می گوید: من و 
همسرم قبل از خرید آینه شمعدان توافق 
کرده بودیم که نقــره نخریم و به جای آن 
از آیینه شمعدان فیروزه کوب یا طرح های 
دیگر استفاده کنیم اما قیمت آن ها چنان 
غیرقابل باور بود که ترجیح دادیم یک کار 

طرح سیلور تُرک را انتخاب کنیم.
دختر اصرار دارد بگوید تا زمانی که قیمت 
صنایع دســتی هر روز باال و باالتر می رود 

و میزان حقوق ها هیچ تغییری نمی کند، 
میزان فــروش صنایع دســتی هم پایین 
و پایین تــر می آید. مردم در این شــرایط 
اقتصادی قادر به تأمین مایحتاج روزانه خود 

نیستند چه رسد به خرید صنایع دستی.
مردم از روند سخت تولید اثر هنری 

بی اطالع اند
شــاگرد قلم زنی که در یکــی از مغازه ها 
مشغول به کار است سر صحبت را با گفتن 
این جمله ها آغاز می کند: اصفهان را به عنوان 
بزرگ ترین عرضه کننده صنایع دســتی 
کشــور معرفی می کنند اما کســب این 
عنوان افتخارآمیز هیچ دردی از دردهای 
هنرمندان صنایع دســتی را اصفهان کم 
نکرده است. صنایع دستی در سبد خرید 
خانــوار ایرانی جایی ندارد و چشــم امید 
ما به دســت گردشــگران مرفه داخلی و 
توریســت های خارجی است. عموم مردم 
به جای اینکه در مورد خود اثر، سبک آن 
و دیگر جزییات کار بپرسند قیمت را سؤال 
می کنند و همین امر خود گویای مشکالت 
اســت. وقتی هم قیمــت را می گوییم اثر 
هنری را به چشــم بدی برانداز می کنند 
و می گویند برای ایــن کار باید این مقدار 

پرداخت کنم؟ 
قبول دارم که قیمت صنایع دستی نسبت 
به درآمد مردم باالست اما مردم هم باید با 
صنایع دستی و روند سخت تولید آن آشنا 
شوند تا بیشتر قدرش را بدانند. قطعاً، انجام 
کارهایی که به افزایش این آگاهی کمک 
کند در افزایش فروش صنایع دســتی هم 

تأثیر خواهد داشت.

هنر کنم، گز می خرم!
گردشــگر کرمانی ای که همراه با خانواده 
به اصفهــان آمده نیز می گوید: راســتش 
را بخواهید مهم نیســت که مــا چقدر به 
صنایع دســتی اهمیت می دهیم، مهم آن 
مبلغی است که باید برای خرید این چیزها 
هزینه کنیــم. مِن گردشــگر اگر بخواهم 
از ســفرم لذت ببــرم ســعی می کنم در 
وهله اول به کیفیت مــکان اقامت، تنوع 
وعده های غذایی و بازدیــد از مکان های 
تفریحی و تاریخی اهمیت بدهم تا خرید 
صنایع دســتی. طبیعتاً هرقدر که بودجه 
سفرم بیشتر باشد به اولویت های بعدی مثل 
خرید صنایع دستی فکر می کنم. با حقوق 
کارمندی، خیلی هنر کنم، یک پاکت گز 
می خرم و به عنوان ســوغاتی با خودم به 

کرمان می برم.
 برآیند نظرات این مردم، نشــان می دهد 
که میل و عطش آن ها بــرای خرید اقالم 
صنایع دستی باال اما جیبشان خالی است و 
همین امر، به مانعی بزرگ برای دست یافتن 
به رؤیای خرید صنایع دستی تبدیل شده. 
مشاهدات  نشان می دهد، حتی آن دسته 
از آثاری که حاصل تولید انبوه است و جزو 
صنایع دســتی نفیس محسوب نمی شود 
نیز قیمت های بسیار باالیی دارد و به این 
ترتیب، هیچ راه جایگزینی برای مردم باقی 

نمانده است. 
امید است که متولیان امر، با اتخاذ تدابیری، 
هزینه تولید صنایع دستی را پایین بیاورند 
تا شاهد رونق فروش این محصول هنری، در 

بین همه اقشار جامعه باشیم.

ایسنا
گــزارش

۱2 سند همکاری اقتصادی و تجاری ایران و 
روسیه امضا شد

 وزیر نیرو گفت: 1۲ سند همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه 
در پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری 
۲ کشور امضا شد.رضا اردکانیان در مراسم اختتامیه پانزدهمین اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه 

در هتل کوثر اصفهان افزود: وزارتخانه هــا و اتاق های بازرگانی ایران و 
روسیه در ۲ روز گذشته نتایج فعالیت های چند ماه اخیر خود را در قالب 
تفاهم نامه ها و قراردادهای مهم در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین 
این ۲ کشور مهم و تاثیرگذار منطقه به منصه ظهور رساندند.اردکانیان 
دیگر نتایج این اجالس را ارتباط بیشتر تجار مهم و تاثیرگذار اصفهان به 
عنوان قطب صنعتی، کشاورزی و گردشگری با مناطق مختلف فدراسیون 
روسیه عنوان کرد و افزود: برای امضای هفت سند همکاری در چهارچوب 

اجالس برنامه ریزی شده بود که با توجه به عالقه ای که نشان داده شد 
امروز 1۲ سند همکاری به امضا رسید که یکی از آنها، بهینه سازی نیروگاه 
رامین اهواز است.وی با اشاره به امضا شدن یادداشت تفاهم در ارتباط 
با انرژی الکتریسیته، ادامه داد: در زمینه حمل و نقل نیز شرایط خوبی 
برای آغاز عملیات اجرایی طرح برقی کردن خط ریلی گرمسار - اینچه 
برون به وجود آمد که حداکثر ۲ ماه آینده با انجام تعهداتی که وزارت راه 

و شهرسازی و طرف روسیه انجام می دهند کار این طرح آغاز می شود.
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Tchogha Zanbil: 
World’s best 
surviving example 
of Elamite 
architecture

listed Tchogha Zanbil 
is widely known as the 
world’s best surviving 
example of Elamite 
architecture. The ruined 
ziggurat stands in 
Khuzestan province, 
southwest Iran. It was 
made a UNESCO site in 
1979.
According to UNESCO, 
Tchogha Zanbil is the 
largest ziggurat outside 
of Mesopotamia and the 
best preserved of this 
type of stepped pyramidal 
monument.
Lonely Planet says that 
even if you’re not a fan of 
ancient ruins, the great 
bulk and splendid semi-
desert isolation of the site 
can’t fail to impress. Try to 
catch it in the soft, golden 
light of late afternoon 
rather than the harsh 
midday sun.
“The structure is made 
of red bricks so well 
preserved that an observer 
could believe they’re 
brand new. However, if you 
look very closely, a brick-
wide strip at eye level is 
intricately inscribed with 
cuneiform, the world’s 
first alphabet, which looks 
like a spilt box of tin tacks,” 
Lonely Planet says.
The ziggurat is located 
approximately 30 km 
southeast of Shush and 
80 km north of Ahvaz. 
Reaching a total height of 
some 25m, the gigantic 
monument was used to be 
surmounted by a temple 
and estimated to hit 52m 
during its heyday.
Tchogha Zanbil was 
excavated in six seasons 
between 1951 and 1961 
by Roman Ghirshman, a 
Russian-born French 
archeologist who was 
specialized in ancient Iran.
Ziggurats, in general, 
are pyramidal stepped 
temple towers that bear 
architectural and religious 
characteristics of the major 
cities of Mesopotamia 
from approximately 2200 
until 500 BC. They were 
usually built with a core of 
mud brick and an exterior 
covered with baked brick.
Approximately 25 
ziggurats are known, 
being equally divided 
among Sumer, Babylonia, 
and Assyria, according to 
Encyclopedia Britannica.
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Valuable limestone 
cave in Iran

Stars valley in Qeshm 
Island

Attraction

Attraction

Caves are mysterious places in the heart 
of mountains that their beauties attract 
everybody's attention. Chal-e Nakhjir tourism 
destination which is one of the amazing caves 
in Iran is located on the way from Isfahan to 
Tehran, 11 kilometers northeast of Delijan 
town, Markazi Province.
This cave which was discovered in 1988 dates 
back to the third period of geology, about 
70 million years ago. The height of the main 
entrance of the cave is 10 to 40 meters, and its 
width is 10 meters. This limestone cave is a 
multi layered natural beauty with three floors. 
The ground floor includes a lake and aquifer, 
the depth of the lake is 19 meters and it is 70 
meters below the entrance level. It is estimated 
that the length of the lake is 12 kilometers, but 
only six kilometers of the cave is discovered.   
Some natural statues like eagle, turtle, deer and 
bird are formed over a thousand years, most 
of which are made up of limestone. Beautiful 
lighting on these shapes astonishes all foreign 
and domestic tourists. There are different halls 
in this cave with different names like "Aroos", 
"Gol Kalami", Abshar Goli", "Hayula", and etc. 
The most beautiful cave hall is "Chehel Sotoun" 
that is made up of colorful deposits.
If visitors want to see the unique beauties of the 
cave, they should walk as long as 1200 meters 
through the halls. Special hallways and stairs 
are made for people to pass the cave easily. 
They should not worry about the lack of air 
and shortness of breath since there is a natural 
ventilation system in the cave.
Visitors should wear suitable shoes to walk in 
the cave as the floor is almost wet and slippery. 
The temperature inside the cave is always 
between seven to 14 degrees; therefore, 
visiting the cave is possible in all seasons.
Chal-e Nakhjir cave was registered in the list 
of Iran's national monument in 2005, with the 
registration number of 13814.

Qeshm is one of the most beautiful islands in Iran that 
homes many natural and wonderful attractions; Naz 
Island, Hara forest, Hengam Island, Namakdan salt cave, 
Khorbas cave, Setaregan valley are some of the eye-
catching sites in Qeshm.Setargean valley which dates 
back to two million years ago, is located in Berkeh Khalaf 
village, about 15 kilometers from Qeshm Island. The valley 
was created by soil and stone erosion due to the rain and 
wind. Local people believe that once upon a time, a star 
fell down on the heart of the island, then created strange 
shapes from stone and sand.The formed natural shapes in 
the gorges and canyons have changed it into an attractive 
place for visitors. The natural attractions include big 
needle-shaped columns, vertical walls, and bridges which 
are made of stone, sand and lime. The shapes are created 
naturally by soil erosion from wind and rain.Due to the 
strange sound of wind blowing in the valley at night and 
making horrifying sounds, local people believe that there 
are invisible entities, spirits, and jinns in this place; so they 
don’t enter the valley during evening and night.
The Valley of the Stars is the only geo-park in the Middle 
East, and it is considered as one of the UNESCO World 
Natural Heritage Sites.

Mosque of Whirling Colours: A Mixture of 
Architecture and Art in Nasīr al-Mulk Mosque

A Brief History about Nasir-ol-
molk Mosque
The Nasir-ol-molk Mosque was 
built almost 150 years ago during 
the Qajar era. Mirza Hasan Ali 
Nasir ol Molk was a Qajar ruler 
who ordered the construction 
of this mosque. That’s why 
this is called Nasir-ol-Molk 
Mosque. The construction 
began in 1876 and took 12 years 
to complete. Two of the best 
architects of that time designed 
this masterpiece. However, the 
picturesque windows and doors 
are handcrafted by a carpenter 
master whose name was Hajj Mirza 
Ayat 40 years later. The colorful 
windows make this mosque shine 
between other constructions and 
today it is one of the reasons most 
of the tourists come to visit this 
beautiful holy place. “Pink Mosque” 
is the other title for this mosque, 
that’s because of the pink color that 
has been used in the tiles and its 
interior design.
Nasir-ol-molk Mosque 
Architecture
From the outside, you might see 
a simple mosque. It has a wooden 
door and no other individual 
characteristics from outside. But 
the secret jewel is in the heart of 
the building. When you step in, 
you can see a courtyard which is so 
common in most of the traditional 
Iranian buildings. Even the walls of 
the courtyard have been covered 
with colorful tiles which are mostly 
blue and pink. You can’t see this 
kind of tiling art in any other places 
around the world, that’s why the 
Nasir-ol-molk Mosque is so unique 
between all other mosques.
Hallway and corridor

Another featured element 
of Iranian architecture is the 
existence of a hallway or corridor 
which can be seen in the Nasir-ol-
molk Mosque architecture too. The 
secret of building a corridor, which 
doesn’t have much light, is when 
someone goes into a dark place and 
then discovers a bright courtyard, 
his/her eyes get used to the light 
smoothly. It also shows there is a 
light at the end of any darkness.
Courtyard
Nasirol Molk Mosque Courtyard
The courtyard has a rectangular 
shape and the building of the 
mosque is on its north. There is a 
pond at the center of this yard and 
the beautiful flowers around it 
make a great scene, especially in 
summer and spring. The tiling of 
all around the mosque consists of 
seven different colors, which have 
created an eye-catching look.
Shabestan
The Nasir-ol-molk Mosque has 
two Shabestan. “Shabestans” is 
referred to the roofed spaces in 
the mosques which have a parallel 
and same shape columns. This 
mosque has a Shabestan on the 
east and the one on the west. The 
west Shabestan is the masterpiece 
of this architecture which has 
colorful windows. Early in the 
morning, the sun shines through 
these colorful glasses and makes 
a rainbow inside the building is a 
mind-blowing scene that makes 
everyone want to stare at it and 
capture photos of this out of world 
moment.
Places nearby the Nasir-ol-molk 
Mosque
Nasir-ol-molk Mosque is located 
in Lotf Ali Khan Zand Street. This 

unique attraction in Shiraz is also 
so close to some other tourist 
attractions of the city such as the 
Zinat-ol-Molk House, which is 
just a few steps away from this 
mosque. It will take less than 5 
minutes to walk to this attraction. 
The Shahchragh Holy Shrine is on 
the other side of this mosque and is 
reachable in 10 minutes by car. The 
Vakil Bath and Vakil Bazaar are also 
1.2 km far from this place which 
can be reached by 15 minutes 
walking. There are many great 
hotels around the Nasir-ol-molk 
Mosque but the best hotel in Shiraz, 
which is the Zandiyeh Hotel, is just 
10 minutes far from this attraction 
and is easily reachable by taxi.
How to get to the Nasir-ol-molk 
Mosque
No matter in which part of the city 
you’re staying, you can get to the 
Nasir-ol-molk Mosque by metro. 
It is easily accessible from the 
Valiasr Metro Station. From there 
you can take a taxi to this mosque 
which will take 5 minutes. The 
mosque is also easily reachable 
from Shahrdari Square. Therefore, 
you can get a bus to this square then 
take a taxi to the Nasir-ol-molk 
Mosque. It is either possible to walk 
from this square which might take 
20 minutes.
Best Time to Visit Nasir-ol-Molk 
Mosque
You definitely should visit the 
pink mosque in Shiraz and see 
the colorful and beautiful scene 
in its west Shabestan. Hence, you 
should know when is the best time. 
The mosque is open from 7 am. 
Since the sun should shine through 
the windows to make the magical 
scene, the sooner you get there the 
better scene you can see. The best 
time is in the morning between 
7 am to 10 am. If you want to take 
photographs, the best time might 
be mid-autumn till mid-winter. 
You can have the best light for your 
photography during this period. 
But don’t worry, whenever you 
visit this place you get stoned by its 
paradisiacal appearance.

About Nasir-ol-molk Mosque, Shiraz
Nasir-ol-molk Mosque, which is also known as the Pink House, is one of the well-known 
tourist attractions in Shiraz. It is also one of the most distinctive mosques in Iran. Most 
of the popularity of this mosque is because of its colorful windows which make a great 
atmosphere, especially when the sun shines through them. It is a rare attraction that you 
should step in to see a different world in art and architecture. Even if you haven’t visited 
this place yet, you might have seen the charming and lovely pictures of it all around the 
internet which definitely make you eager to visit such a wonderful place.

The best time is 
in the morning 
between 7 am 
to 10 am. If you 
want to take 
photographs, 
the best time 
might be mid-
autumn till mid-
winter. You can 
have the best 
light for your 
photography 
during this 
period. But 
don’t worry, 
whenever 
you visit this 
place you get 
stoned by its 
paradisiacal 
appearance.
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Russian Energy Minister 
Alexander Novak expressed 
his country’s determination 
to promote cooperation with 
Iran.Addressing a ceremony in 
Iran’s central city of Isfahan on 
Monday night, Novak described 
Russia and Iran as good 
neighbors and partners, saying 
the two nations are resolved to 
continue and enhance mutual 
cooperation.The Russian 
energy minister was speaking 
at a banquet in honor of the 
dignitaries attending the 15th 
joint economic cooperation 

meeting of Iran and Russia in 
Isfahan.Novak also expressed 
confidence that the event in 
the historical city could help 
develop the economic and 
cultural cooperation between 
Tehran and Moscow.Heading a 
120-strong delegation, Novak 
has visited Iran for a new round 
of joint economic commission 
meetings.Earlier on Monday, 
the visiting Russian minster and 
Iran’s Oil Minister Bijan Namdar 
Zanganeh met in Tehran to 
discuss global cooperation in 
the energy sector.

Ardabil hosts 
2nd conf. 
on health 
tourism
The 2nd 
C o n f o b i t i o n 
(Conference and 
Exhibition) on 
Health Tourism as 
well as the ECDO-
NGOs and Health 
Tourism Agencies 
Meeting kicked 
off on Monday 
morning in 
Ardabil, Iran.
Following the 
approval of the 
ECO calendar of 
2019 events, by 
the 29th meeting 
of the Regional 
Planning Council 
(in Tehran, Iran, 
December 2018) 
and the 11th 
ECO Tourism 
C o m m i t t e e 
(in Tashkent, 
U z b e k i s t a n , 
D e c e m b e r 
2018), the 2nd 
I n t e r n a t i o n a l 
Health Tourism 
Confobition of ECO 
countries is taking 
place in Ardebil, 
Iran at the Ardabil 
I n t e r n a t i o n a l 
Exhibition Center, 
M o h a g h e g h 
Ardabili University 
(MAU) with 
participation of 8 
countries.
After the 
s u c c e s s f u l 
completion of the 
ECO International 
Health Tourism 
Confobition in 
August 2015, they 
are back with the 
2nd Edition 2019 
as one of the most 
comprehensive 
i n t e r n a t i o n a l 
health tourism 
C o n f o b i t i o n s 
in the health 
tourism industry, 
the largest health 
tourism event 
of ECO countries 
and the number 
one meeting point 
for senior level 
executives and 
top professionals 
specialists from 
ECO countries and 
the Middle East in 
the field of health 
tourism.
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Russia’s Energy Minister Urges 
Closer Ties with Iran

Hossein Mirshafiei is also 
quoted on the ministry’s 
website, “The ETC system, 
which was launched on 
four major freeways on 
the eve of Norouz [the 
Iranian New Year that 

started on March 21], has delivered 
satisfactory results. Failings of the 
system have been addressed and it 
will be used on 10 more freeways.”
Over the past few months and 
following the launch, six million 
drivers have paid toll fees through 
the smart system.
“By July 22, the ETC system will 
become operational in 10 more 
freeways,” Financial Tribune quoted 
him as saying.
The move is part of a project of Roads 
Ministry. If it produces the desired 
results, the automated toll system 
will be implemented throughout 
the country.
So far, Tehran-Saveh, Tehran-Qom, 
Qazvin-Rasht and Qazvin-Zanjan 
highways have been equipped with 
the ETC system.
How It Works
Vehicles will be identified with 
the help of two technologies. Car 
owners can purchase special labels 
and install them on their vehicles, 
which can be easily detected by the 

ETC monitoring device.
In addition, the new system also 
identifies vehicles at the gate 
through license plate recognition 
cameras.
The same monitoring system used 
by traffic police for detecting traffic 
violators via surveillance cameras 
can be used for implementing ETC. 
The license plate of vehicles will be 
recorded by the cameras.
Data gathered by cameras and the 
license plates can be paired with the 
car owners’ identity using the Traffic 
Police database.
Different vehicles (cars, vans, 
cabs and trucks) have different 
toll rates, making it necessary to 
distinguish the type of vehicle 
passing through the toll area. Data 
gathered via cameras can be used for 
determining each vehicle category 
and type.
Drivers are required to sign up on a 

smartphone application (available 
on the ministry’s website for 
download) in advance and charge 
their account. The toll amount will 
be deducted from the account when 
drivers pass through the toll point.
In addition to the app, toll fees can 
be paid through NSPAY.ir or a USSD 
service by dialing *720*8# on 
mobile phones.
The system can also be used to 
detect cars that evade paying the toll, 
which is a traffic violation. Drivers 
who refuse to pay the toll fee will be 
fined.
The implementation of ETC will also 
help eliminate the long queues of 
vehicles in toll lines and help reduce 
travel time.
Norway is a pioneer in the 
application of this technology. ETC 
was first introduced in Bergen, in 
1986, which operated together with 
traditional toll booths.

Iran exports about 
$350mn worth of 
decorative stones
Vice Chairman of Iran Stone Association (ISA) 
Malek Rahmati said that Islamic Republic of Iran 
exported about $350 million worth of decorative 
and facade stones last year (ended Mar. 20, 
2019).
He made the remarks in an interview with IRNA 
on Tue. and put the annual production volume of 
decorative and facade stones at 13 million tons.
Accordingly, Islamic Republic of Iran is among 
world’s top five decorative stone producer, he 
stated.
Statistics show that the country is home to over 
2,000 decorative-stone mines, he said, adding, 
“of total 2,000 mines, 1,200 of which are active 
in the country.”
He put the annual active production capacity 
of mines in the country at 30 million tons, so 
that decorative-stone mines of the country 
have generated employment opportunities 
for 380,000 job-seeking people directly and 
indirectly.
The skyrocketing price of exchange rate in last 
year (ended Mar. 20, 2019) created a golden 
opportunity ahead of exporters in order to 
promote country’s non-oil exports.
Imposition of US sanctions on Iran has created 
serious problems for exporters especially in the 
field of money transfer, movement of goods via 
sea, investment, etc.

President Rouhani 
inaugurates IKIA’s Salam 
Terminal
Iranian President Hassan Rouhani officially 
inaugurated Imam Khomeini International 
Airport’s (IKIA) Salam Terminal on Tuesday.
Accompanied by his delegation, Rouhani 
visited different parts of the terminal before 
the ceremony.Salam Terminal has the capacity 
to transport five million passengers per year 
and is planned to operate both domestic and 
international flights.
The terminal is aimed at boosting IKIA’s 
passenger capacity. Reportedly, plans are 
underway to build another terminal at the IKIA 
airport.Located 30 kilometers southwest of 
Iran's capital city Tehran, IKIA presently has a 
passenger capacity of around five million per 
year. However, in fiscal 2017-18, the airport 
hosted over nine million passengers.
The International airport has been distinguished 
as the third fastest-growing major airport in the 
world.It registered a traffic growth rate of 11.5% 
in 2017, 3% higher than the global average. It has 
the biggest share of international flights in Iran 
and Mehrabad the biggest in terms of domestic 
ones.

Plans are on track in Iran to replace human-
staffed toll booths with a smart and cashless 
Electronic Toll Collection system on 10 major 
freeways, a deputy roads minister said.

Electronic Toll Collection 
Accelerating in Iran

news
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Iran conditionally endorses 
OPEC meeting date change
Iran’s oil minister has disagreed with a plan to postpone an 
upcoming meeting of the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC), saying Iran would confirm 
rescheduling the upcoming meeting only if it was to be held 
on July 10-12 from originally June 25.Bijan Namdar Zanganeh 
voiced his conditional agreement with the date change after 
a meeting with Russian Energy Minister Alexander Novak in 
Tehran on Monday.Zanganeh said, “For the time, the 176th 
meeting is slated to be held on the original date (June 25) and 
I disagree with changing the date to July 3 and 4 because of 

being busy.”“If the OPEC meeting is held on July 10-12, I would 
have no problem with it and will participate in the meeting,” 
he added.Previously, Iran had told OPEC that it opposed 
delaying the oil producer group’s next meeting.Changing the 
dates would require unanimity.In December 2018, OPEC and 
its allies, also known as OPEC+, agreed to reduce total supply 
by 1.2 million barrels per day from Jan. 1.OPEC’s share of the 
cut is 800,000 bpd, to be delivered by 11 members - all except 
Iran, Libya and Venezuela.The Iranian minister further said 
that enhancing cooperation in the development of the oil and 
gas sector was one of the key highlights of his meeting with his 
Russian counterpart, and added that there were good talks 
on the issue of gas exports, and that some Russian companies 

were ready to participate in this field.
The global crude oil market was 
another focus of the meeting, 
he said, adding, "I have clearly 
said that the oil market is 
influenced by political will and 
the media outlets controlled by 
the Americans and the Zionists are 
disturbing the market."“The oil market 
is in a volatile, fragile and unstable state, 
and we ought to be careful about the market conditions; some 
of our neighbors in the region are also disturbing the market, 
which would not benefit anyone in the short or long term.”

Pakistan keen on trade 
ties with Iran despite 
sanctions: Pak advisor
Pakistan Prime Minister’s Advisor on 
Commerce, Textile, Industries and 
Production said on Tuesday that his 
country is willing to enhance trade and 
economic cooperation with Iran, despite 
sanctions.
Abdul Razak Dawood was talking to a 
four member Iranian delegation led by 
head of Iran-Pakistan parliamentary 
friendship group in Majlis, Ahmad 
Amirabadi Farahani in Islamabad on 
Tuesday.
He said that Pakistan has always given 

importance to its trade ties with Iran.
Abdul Razak Dawood, who accompanied 
Prime Minister Imran Khan during his 
visit to Iran, said that during a meeting 
with his Iranian counterpart, both sides 
agreed to enhance bilateral trade ties. He 
said we also expect that Iran’s minister 
for industry and commerce would soon 
visit Pakistan.The PM's adviser said that 
Iran and Pakistan need to make barter 
trade mechanism effective.
He added that Iran and Pakistan had 
signed a Preferential Trade Agreement 
(PTA) in 2006 but it has not been 
fully implemented. He noted that 
both countries should make PTA fully 
functional which would benefit both the 

states.  
The head of Iranian delegation Ahmad 
Amirabadi Farahani on the occasion 
said that Iran wants to enhance ties with 
Pakistan in all areas of mutual interest.
The four member delegation of Iran-
Pakistan-parliamentary friendship 
group In Majlis arrived in Islamabad on 
Sunday for talks on bilateral ties and 
parliamentary cooperation between 
the two countries.Yesterday the 
delegation met Speaker of Pakistan 
National Assembly Asad Qaiser. Prior 
to the meeting the Iranian delegation 
visited Pakistan National Assembly and 
Senate to have a close view of Pakistani 
parliamentary system.



Iran not to engage in war 
against any nation: Rouhani
 Iranian President Hassan Rouhani said that 
Iran will not wage war against any nation, 
adding, those who are standing against Iran 
are not nations but a group of inexperienced 
politicians.
He made the remarks on Tuesday at the 
ceremony of inaugurating Imam Khomeini 
International Airport’s (IKIA) Salam 
Terminal.
While enemies are claiming that Iran’s 
development has been stopped in a bid to kill 
the hope of Iranian people, we are witnessing 
new developments and growth in Iran’s 
economy and society despite all pressures, 
he said.
This is a ‘war of hope and will’, he said, adding 
that enemies want to destroy the Iranian 
nation’s hope for the future of the country.
Enemies have ramped up pressure against 
the Iranian nation and of course, Tehran’s 
retaliatory measures have also increased, he 
noted, highlighting, “the Iranian nation will be 
the victor at the end of this conflict … we will 
not fight against any nation, our opposition is 
a group of inexperienced politicians.”
“They bear animosity towards each member 
of the Iranian nation. Undoubtedly, they will 
not achieve success in this confrontation.”
Rouhani noted that Salam Terminal was 
constructed within two years with the 
efforts of Iranian engineers which is a great 
achievement for the country.

Iran's envoy to UK asks 
US to act like a 'normal 
country'
Asking the US to act like a normal country 
the Iranian Ambassador to the UK Hamid 
Baedinejad warned the White House not to 
underestimate Iran’s defense power in case a 
military confrontation ensues.
 “I hope that people in Washington would 
be very careful not to underestimate the 
Iranian determination that if they would be 
wrongly entering into a conflict, they would 
be very sorry about that because we are 
fully prepared,” he told CNN’s Amanpour on 
Monday.
He also warned that the United States and Iran 
are headed toward “a confrontation which is 
very serious for everybody in the region.”
He denied US allegations against Iran on 
recent tanker attacks saying that those “who 
have invested heavily, billions and billions 
of dollars to draft the United States into a 
military conflict with Iran,” can be responsible 
for attacks in the Sea of Oman.
The envoy highlighted that any negotiation 
needs the will of all sides and US cannot force 
Iran into a negotiation. He asked US to act like 
a ‘normal country’ and not interfere in Iran’s 
relationship with the rest of the world.

US unilateralism forces world to 
seek alternatives

All parties concerned 
should negotiate 
and declare a dollar 
replacement strategy so 
as to minimize the negative 
effects brought about by 
Washington's capricious 

acts and peacefully resolve the Iran 
nuclear issue. 
The Trump administration's 
withdrawal from the Iran nuclear 
deal and other capricious acts 
have triggered worldwide 
dissatisfaction and many countries 
started to consider using new 
payment systems to circumvent 
US sanctions. For example, the 
Instrument In Support of Trade 
Exchanges, or INSTEX, is a payment 
channel set up by the UK, France and 
Germany that allows EU entities to 
have business exchanges with Iran, 
bypassing the US sanctions.
Suffering from severe sanctions 
by Washington, Tehran has been 
forced to seek alternatives to the US 
dollar. Iran has reportedly replaced 
the US dollar with China's yuan for 
its official currency rate. This is an 
important counteraction by the 
oil-rich country to circumvent US 
sanctions and maintain its national 
interest.
However, the US dollar is far from 
being marginalized and is still 

leading the international monetary 
system. Washington still has much 
political and economic influence on 
the global stage. Since finance is the 
root of US hegemony, the US is using 
its monetary power to throw its 
weight around. Washington issues 
orders worldwide as if all countries 
should obey its commands and 
follow its strategy.
But what about these countries' 
own interests? Has the US ever 
considered their welfare? 
Washington's selfish acts reflect the 
US global strategy. Using the current 
US-led global system to realize its 
goals: America First, launching 
unilateralism and seeking 
hegemony. This has sabotaged the 
international order. It is essential 
for countries to act together against 
unilateral US sanctions and long-
arm jurisdiction.
Find alternatives: This is what the 
US has been forcing all countries to 

do. The capricious US acts oppose 
other countries' resolve and the US 
is ruining the future of dollar itself. 
Countries are seeking monetary 
alternatives and this may be the 
start of them seeking alternatives 
in other fields in the future as well, 
including high-tech alternatives. 
In other words, the US is isolating 
itself.
The unilateral US sanctions cannot 
make Iran surrender. The best way 
is to resolve the crisis peacefully, not 
to impose threats and sanctions. If 
these risky moves eventually lead to 
a war, no country will benefit.
Perhaps it is time for international 
society to negotiate and think 
how to deal with US unilateralism 
and hegemony, and how to make 
it more reasonable and fairer 
through reform and adjustment. 
Thus, the international system can 
operate normally instead of being 
kidnapped by the US.

Global Times - Helga Schmid, secretary general of the EU 
External Action Service, affirmed EU support for the Iran 
nuclear deal, and launching a new payment system to 
facilitate non-dollar trade, according to an EU statement 
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Egyptian authorities 
have refused to allow 
former president 
Mohamed Mursi to be 
buried at his family’s 
cemetery, his son 
Abdullah Mohamed 
Mursi said.
The son said on 
Monday that Mursi’s 
family did not know 
the location of his 
body and that their 
only contact with 
the authorities was 
through the family’s 
lawyers, Reuters 
reported.
Mursi died on Monday 
at the age of 67.
He collapsed and 
died while attending 
a court hearing, 
Egyptian state media 
reported. He suffered 
a "sudden heart 
attack," state-run 
Ahram Gate said.
Egypt’s public 
prosecutor said there 
was no evidence of 
marks or injuries to his 
body but investigators 
would conduct a full 
autopsy and examine 
courthouse video for 
evidence.
A m n e s t y 
International urged 
a transparent probe 
into the circumstances 
of Mursi’s death, while 
other rights advocates 
seized on it as proof 
authorities were 
denying him proper 
medical care.
Mursi, a top figure 
in the Muslim 
Brotherhood who 
became Egypt’s 
first freely elected 
president in 2012, 
was overthrown after 
mass protests against 
this rule.
Ousted by his army 
chief -- the future 
President Abdel-
Fattah El-Sisi -- Mursi 
languished in prison 
after being convicted 
for conspiring with 
foreign militants in 
a prison breakout as 
well as passing state 
secrets to Qatar. The 
Brotherhood faced a 
sweeping crackdown 
in the wake of 
Mursi’s removal, 
with security forces 
killing hundreds 
of its supporters 
and imprisoning 
thousands.

Egypt Authori-
ties Refuse 
Former Presi-
dent Mursi's 
Burial in Fam-
ily Cemetery
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China Urges Saving JCPOA
China's Foreign Minister Wang Yi said Beijing is urging Tehran 
to keep its commitments under the nuclear deal, warning 
against scrapping the pact 'so easily'.
"The International Atomic Energy Agency has confirmed 
15 times that Iran fulfills its obligations under the JCPOA. In 
the existing situation we hope that Iran will very thoroughly 
contemplate its decision and will not reject the deal so easily", 
Wang said at a press conference held after his talks with Syrian 
Foreign Minister Walid Muallem in Beijing, according to AFP.
Wang Yi added that China remains firmly committed to protect 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

"China's commitment to protect the JCPOA remains 
unchanged. As a specific measure, China will closely cooperate 
with all the sides in order to reach progress in modernizing the 
Arak nuclear reactor".
His comment came one day after the Atomic Energy 
Organization of Iran announced that the country would in late 
June accelerate uranium enrichment activities and its stockpile 
of enriched uranium.
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 to 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.

The unilateral 
US sanctions 
cannot make Iran 
surrender. The 
best way is to 
resolve the crisis 
peacefully, not to 
impose threats 
and sanctions. If 
these risky moves 
eventually lead to 
a war, no country 
will benefit.

Iran Decries MBS’s 
Accusations as Attempt to 
Cover Up Saudi Mistakes
 Iran’s Foreign Ministry spokesperson dismissed the 
accusations that Saudi Crown Prince Mohammed bin 
Salman has recently levelled against Tehran, slamming 
them as an attempt to whitewash the disastrous results of 
the Saudi kingdom’s wrong policies.
In a statement on Monday, Abbas Mousavi said Bin 
Salman’s hostile remarks are the continuation of the 
Riyadh regime’s previous wrong approach.
He added that such moves are an escape from the problems 
created by the kingdom’s erroneous policies, according to 

the Foreign Ministry’s website.
“Without a proper understanding of the region’s variables 
and with a militaristic, crisis-based tension-creating 
approach, Saudi Arabia has given the wealth of its people 
and regional countries to foreigners,” Mousavi deplored.
The spokesman also expressed hope that Saudi Arabia 
would abandon its wrong approach that has resulted in 
nothing but war and destruction in the region.
He hoped that Riyadh would take steps to build confidence 
and pursue a new policy based on dialogue and interaction 
to reduce regional tensions."The Islamic Republic of 
Iran will certainly welcome such an approach," the 
spokesperson underlined.His comments came after the 
Saudi crown prince on Sunday accused Iran of carrying out 
attacks on two oil tankers in the Sea of Oman.
“The problem is in Tehran and not anywhere else,” bin 

S a l m a n 
told Arabic-language 

newspaper Asharq al-Awsat. “Iran is always the party 
that’s escalating in the region, carrying out terrorist and 
criminal attacks either directly or through its militias.”
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Iraqi MP: Oil tanker 
attack was US-Israel 
pre-planned scenario
Senior Iraqi lawmaker confirmed that 
attack on commercial tankers in the 
Gulf of Oman was US-Israel pre-planned 
scenario.“The recent incident, which 
took place in the Persian Gulf region, 
was a very strange incident in its kind. 
Some groups seek to make the region 
insecure, and that is just what the U.S. 
and Israel and their regional allies 
particularly Saudi Arabia want to do,” 
Member of Iraqi Parliament's National 
Security and Defense Committee Karim 
al-Alivi said to ILNA news agency.
He added, “We know that U.S and 
Israel are enemies of Iran so it is not 
impossible they launched such attacks 

and pretend that it is Iran’s job.”
Alivi reiterated that the U.S. and its allies 
want to exert more pressure on Iran 
until Tehran accepts their demands. 
“The Trump administration is looking to 
“build international consensus” against 
Iran following attacks on oil tankers 
and it wants Tehran’s regional allies 
distanced themselves from Iran.”
On Monday, Abbas Mousavi, Iran's 
foreign ministry spokesman, blamed 
Riyadh's "wrong policies" for causing 
the escalating regional tensions, which 
have caused a spike in oil prices and 
concerns about conflict in the region.
Mousavi said the kingdom lacked a 
"proper understanding of the region's 
dynamics" and followed "an approach 
based on militarism and causing crises 
and tension".

The comments by the Iranian foreign 
ministry on Monday came a day 
after Saudi Arabia's Crown Prince 
Mohammed bin Salman (MBS), called 
on the international community to take 
a "decisive stand" over the attacks - but 
said the kingdom did not want a war in 
the region.



Iran condoles death of Egyptian democratically-elected 
president
Iranian Foreign Ministry spokesman Abbas Mousavi on Tuesday extended his condolences over death 
of Mohamed Morsi, the first Egyptian democratically-elected president who passed away on Monday.
Mousavi expressed regret on the demise of the president who had come into power in the first 
democratic elections and after the victory of the Egyptian democratic movement.
The Islamic Republic of Iran by respecting determination of the Egyptian people condoles with Egyptian 
people and his bereaved family and wishes success for the people of Egypt.
The Egyptian TV announced on Monday that Mohamed Morsi passed away due to heart attack.
Mohamed Morsi was removed from his office and then imprisoned after military takeover (coup d'état) 
in Egypt in June 3, 2013.Egyptian criminal court sentenced him to 20 years in prison.

 The police forces of 
Sistan and Baluchestan 
province, southeastern 
Iran have seized 2 
tons and 518kg of 
illegal drugs.Police 
Chief of Sistan and 
Balouchestan province 
Brigadier General 
Mohammad Ghanbari 
said some 2 tons and 
518kg of different drugs 
were seized when the 
police force busted 
a gang attempting to 
smuggle the drugs into 
the country through 
Saravan borders.
Three smugglers have 
been arrested during 
the operation, in 
addition to confiscating 
1,922kg opium, 230kg 
morphine, 323kg 
hashish, 43kg and 
460g heroin and some 
amount of ammunition, 
he added.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:16:03  
Noon call to prayer : 
13:04:39   
Evening call to prayer: 
20:33:45  

High: 37  ° c
Low: 21  ° c
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2.5 tons of drugs 
seized in SE Iran

Iran not to engage 
in war against any 
nation: Rouhani

Iran conditionally 
endorses OPEC 
meeting date 
change

Mosque of Whirling 
Colours: A Mixture of 
Architecture and Art in 
Nasir al-Mulk Mosque
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President Rouhani inaugurates 
IKIA’s Salam Terminal

Having said that consultations 
have been held to facilitate the 
export of goods to Iraq, Ahmad 
Siahpush noted on Monday in a 
meeting with Deputy Director 
of Arvand Free Trade Zone 
Organization, "The Islamic 

Republic of Iran's Mission in the province of 
Basra, Iraq, is ready to pursue the possible 
problems of Iranian businessmen and 
investors and companies based in Iraq."
He also recognized security and economics 
as complementary, and said that there is a 

good interaction between the two security 
and economic security organizations of Iran 
and Iraq on the borders.
Siahpush emphasized the need for 
increased cooperation between Iran and 
Iraq.
Deputy Director of Business Development 
and Investment of Arvand Free Zone 
Organization said, for his part, "Good 
coordination and planning in the field of 
services and transportation for the entry 
of Iraqi citizens with a visa by all executive 
agencies located at the Shalamcheh trade 
zone and the region Arvand Free has been 
done.
Seyyed Ali Mousavi stated that the export 
of aquaculture through Shalamcheh has 
been underway by businessmen and private 
sector activists in cooperation with the Iraqi 
side.

He said that Iraq imports about 
1300 MW of energy and 28 
million cubic metres of pipeline 
gas from Iran; So Tehran has a 
significant contribution to 
meeting the Iraqi needs for 
energy. "We know that political 

relations are based on common economic 
interests."
Iraq economics analysis added that Iran's 
investment in Iraq is not high enough, and 
Tehran was previously offered to transfer 
Iranian factories to Iraq, but Baghdad has not 
yet received a response.
To respond to question about Saudi Arabia 
and the United Arab Emirates are keen on 
investing in Iraq, Alkanani said, "Both Saudi 
Arabia and the UAE are trying to have close 
ties with Iraqi government but Baghdad is 
completely opposed."
The United States has allowed Iraq to import 

Iranian gas for its power grid for another 
three months by extending a waiver to 
sanctions - but insists that Baghdad seek 
alternative sources.
Iraq has had several extensions to the waiver 
first granted last year after Washington 
reimposed sanctions on Tehran’s oil sector 
forbidding countries from purchasing 
Iranian energy.
 “An additional 120-day waiver was granted 
to allow Iraq to continue to pay for electricity 
imports from Iran,” the U.S. State Department 
said in an emailed statement.
An Iraqi government source said the 
extension was given during a phone call 
between Prime Minister Adel Abdul Mahdi 
and U.S. Secretary of State Mike Pompeo.

Consul General affirms consultation to 
facilitate export of goods to Iraq

U.S won't stop trade exchange between Tehran 
and Baghdad; Iraq economics analysis

 The Consul General of the Islamic Republic of Iran in Basra 
considers the country of Iraq an exceptional opportunity 
for Iranian businessmen, merchants and exporters, 
especially investors in the Arvand Free Zone.

“An additional waiver for Iraq indicating that the United 
States cannot stop trade exchange between Iran and Iraq," 
Naser Alkanani, Iraqi professor said to ILNA news agency in 
an exclusive interview.
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 "The Islamic 
Republic 
of Iran's 
Mission in 
the province 
of Basra, 
Iraq, is ready to 
pursue the possible 
problems of Iranian 
businessmen and 
investors and 
companies based in 
Iraq."

 “An additional 
-120day waiver 
was granted to 
allow Iraq to 
continue to pay for 
electricity imports 
from Iran,”U.S. says to send 

more troops to 
the Middle East; 
Reuters
Acting U.S. Defense Secretary 
Patrick Shanahan announced 
on Monday the deployment of 
about 1,000 more troops to the 
Middle East for what he said 
were defensive purposes, citing 
concerns about a threat from Iran; 
Reuters reported.
Fears of a confrontation between 
Iran and the United States have 
mounted since last Thursday when 
two oil tankers were attacked, 
which Washington has blamed 
on Tehran, more than a year after 
President Donald Trump said 
Washington was withdrawing 
from a 2015 nuclear deal.
“The recent Iranian attacks 
validate the reliable, credible 
intelligence we have received 

on hostile behavior by Iranian 
forces and their proxy groups that 
threaten United States personnel 
and interests across the region,” 
Shanahan claimed in a statement.
The new U.S. deployment to the 
Middle East is in addition to a 
1,500-troop increase announced 
last month in response to tanker 
attacks in May. Washington 
previously tightened sanctions, 
ordering all countries and 
companies to halt imports of 
Iranian oil or be banished from the 
global financial system.Iran said 
on Monday it would soon breach 
limits on how much enriched 
uranium it can stockpile under the 
deal, which a White House National 
Security Council spokesman 
said amounted to “nuclear 
blackmail.”The 2015 accord, which 
Iran and the other signatories have 
maintained following Trump’s 
decision, caps Iran’s stock of 
low-enriched uranium at 300 kg 
enriched to 3.67 percent.

But Iran’s Atomic Energy 
Organization spokesman Behrouz 
Kamalvandi said on Monday: 
“We have quadrupled the rate of 
enrichment (of uranium) and even 
increased it more recently, so that 
in 10 days it will bypass the 300 
kg limit.”
“Iran’s reserves are every day 
increasing at a more rapid rate,” he 
told state TV, adding that “the move 
will be reversed once other parties 
fulfil their commitments.”
The move further undermines the 
nuclear pact also signed by Russia, 
Britain, Germany, China and the 
European Union, but Iranian 
President Hassan Rouhani said 
the collapse of the deal would not 
be in the interests of the region or 
the world.
European Union foreign policy 
chief Federica Mogherini said, 
however, the EU would only react 
to any breach if the International 
Atomic Energy Agency formally 
identified one.

 Trump 
administration 
lacks a coherent 
strategy on 
Iran; Political 
Journalist
John Bowden, staff writer 
of The Hill, a top US political 
website worried about growing 
tensions in the Middle East and 
the Gulf of Oman and said, "After 
the attack on oil tankers in the 
Gulf, we are not witnessing 
good events in this area. These 
tensions will make way for 

diplomacy and bring stability 
to the region."
He said to ILNA news agency 
that "these allegations against 
Iran do not seem to me to be 
useful except to make Iran 
angry and see other events in 
the Persian Gulf and things that 
are not in the interest of anyone 
if they are to continue.
"The events took place when the 
Japanese prime minister visited 
Iran. If we want to negotiate 
Iran, the attacks will make the 
situation even more dangerous. 
I do not know the connection 
between two events, but 
I know this, if the Abe trip to 
Iran had an achievement, these 

attacks destroyed the possible 
achievements of Abe's visit to 
Iran.He added that on the other 
hand, Trump administration 
causes crisis in the relations 
between Washington and 
Tehran. He lacks a coherent 
strategy on Iran, and this makes 
his decisions increase chaos 
in the region."We do not have 
any detailed information on 
the threat posed by the White 
House officials, but what we 
know is that America has 
entered the Persian Gulf and 
these attacks are taking place in 
the Persian Gulf, so if Iran takes 
action, it is not illegal action," 
Bowden added.



کارمزدخدماتالکترونیکبانکهاافزایشمییابد
برخی بانک ها اقدام به افزایش کارمزد ارسال پیامک به مشتریان خود کرده اند و گفته می شود که سایر 

کارمزدهای خدمات الکترونیک بانک ها نیز در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.
 برخی بانک ها به دنبال افزایش هزینه ارســال پیامک به مشــتریان خود هســتند که در این زمینه 
اطالع رسانی پیامکی را به مشــتریان خود آغاز کرده اند.بر این اســاس قرار است کارمزد هزینه ارسال 

پیامک های بانکی به مشــتریان از ۱۰ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یابد و کارمزد ارسال پیامک 
برای تراکنش های زیر ۳۰ هزار تومان نیز ۲۰ هزار تومان بوده که گفته می شود، این رقم نیز افزایش خواهد 

یافت.با توجه به اینکه این موضوع به طور رسمی از سوی بانک مرکزی اعالم نشده، به نظر می رسد که بانک ها 
حداقل به طور غیر رسمی با بانک مرکزی برای افزایش کارمزد این پیامک ها به توافق رسیده باشند.

موضوع افزایش کارمزد خدمات بانکی در شورای هماهنگی بانک ها مطرح شده و این شورا نیز آن را تصویب کرده و منتظر تأیید 
بانک مرکزی برای اجرا هستند.به نظر می رسد که کارمزد سایر خدمات الکترونیک بانک ها نیز طی هفته های آتی افزایش پیدا کند که 
البته گفته می شود این موضوع در انتظار تأیید رئیس کل بانک مرکزی است.چندی پیش مسئوالن بانکی جلسه ای در بانک مرکزی در 

خصوص کارمزد خدمات الکترونیک بانک ها داشته اند که این گمان می رود که افزایش کارمزدها از توافقات حاصل از آن جلسه باشد.

آشفتگیبازارسیبزمینیوسکوتمسئوالن
در پی آزاد شدن صادرات سیب زمینی، قیمت این محصول در بازار افزایش یافت و مسووالن دستگاه های 

متولی هیچ کدام پاسخگو نیستند که در این شرایط چه تصمیمی قرار است برای سیب زمینی گرفته شود.
 ۱۱ فروردین ماه امسال صادرات سیب زمینی از سوی گمرک ممنوع و حدود دو ماه بعد یعنی چهارم خرداد 
ماه صادرات آن مجدداً آزاد شد اما نکته اینجا است که نوسانات قیمت این محصول طی ماه های اخیر به گونه ای 

است که نشان می دهد مدیریت چندانی روی آن وجود ندارد، چراکه هم اکنون هر کیلوگرم سیب زمینی در بازار 
به حدود کیلویی ۸,۰۰۰ تومان و حتی در مناطقی بیشتر هم رسیده است.در این شرایط تصمیمات اتخاذ شده 

از سوی دستگاه های متولی هم با نوسان مواجه بوده است چرا که صادرات این محصول از سوی گمرک در یازدهم 
فروردین ماه امسال و در راستای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها به نفع مصرف کنندگان، ممنوع اعالم شد اما حدود دو ماه بعد 

یعنی چهارم خرداد ماه امسال صادرات سیب زمینی با نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل گمرک ایران، مجدداً آزاد شد.درست پس 
از لغو ممنوعیت صادرات سیب زمینی از تاریخ مذکور مجدداً نوسانات قیمت آن آغاز شد و این محصول هم اکنون در بازار حدود ۸,۰۰۰ تومان 
عرضه می شود.در حالیکه مسؤوالن وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر چه سریع تر فکری به حال این محصول و بازار 
آن کنند تا نوسانات قیمتی آن کنترل شود و مردم بتوانند با قیمت مناسب آن را خریداری کنند؛ هیچ کدام از آن ها در این زمینه پاسخگو نبودند.

 امیــر باقــری نماینده 
ســتاد اقتصادی سران 
سه قوه در جلسه شورای 
راهبردی توسعه تجارت، 
از تصمیم گیری رئیس 
جمهور بــرای تغییر راه 
سیاســت ارزی کشــور 
خبر داد؛ تصمیمی که بر اســاس آن یا 
سیاست فعلی به کارش ادامه می دهد 
یا باید با ارز 4۲۰۰ تومانی خداحافظی 

کنیم.
سیاســت ارزی فعلی دولت و شــکل 
گیــری ارز 4۲۰۰ تومانــی از اواخــر 
فروردین سال گذشــته کلید خورد و 
گرچه از همان زمان با انتقاداتی جدی 
از سوی کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
مواجه بود ولی دولت در طول بیش از 
یکسال گذشــته ترجیح داد، علی رغم 
عدم موفقیت این سیاست در دستیابی 
به اهدافش و حتی خســارت هایی که 
این سیاست به منابع ارزی کشور وارد 
کرد، این سیاست را ادامه دهد ولی به 
نظر می رســد نارضایتی فعاالن بخش 
خصوصی، مشکالت به وجود آمده در 

زمینه تولید و خالصه فسادهای کالنی 
که در نتیجه این سیاست به وجود آمد، 
دولت را به صرافت تغییراتی اساسی در 
این سیاست ارزی که البته در طول این 
مدت هم بارها با تغییراتی همراه بوده  

بیاندازد.
به گفته باقری قرار اســت در جلســه 
پنجشنبه، از میان دو سناریوی مطرح 
شده، یکی به عنوان ســناریوی نهایی 
انتخاب شود؛ دو سناریویی که شاکله 
سناریوی نخســت آن بر حفظ شرایط 
موجود ارزی کشــور و حرکت آرام به 
سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی در 
اقتصاد بنا شده و سناریوی دوم بر حذف 
ارز دولتی 4۲۰۰ تومانی از سیاست های 

ارزی کشور استوار است.
گرچه نماینده ســتاد اقتصادی سران 
سه قوه در این جلسه تاکید داشت که 
با توجه به دغدغه های رئیس جمهور، 
انتخاب ســناریوی نخســت و حفظ 
وضعیت موجود را محتمل تر دانســته 
ولی با توجه به انتقادات جدی و تجربه 
یکسال گذشته و مشــکالت دولت در 
تنظیم بازار، نمی توان احتمال حذف ارز 

4۲۰۰ تومانی را هم دست کم گرفت.
اما در این میان سوال اساسی آن است 
که با حذف سیاست ارز 4۲۰۰ تومانی، 
تکلیف ۱4 میلیارد دالر ارز دولتی پیش 
بینی شده در بودجه 9۸ برای واردات 

کاالهای اساسی چه می شود؟
یکی از پیشــنهادات پیش رو آن است 

که با حذف ارز 4۲۰۰ تومانی، بودجه 
۱4 میلیــارد دالری واردات کاالهای 
اساسی به شــکل یارانه الکترونیکی به 
یارانه بگیــران داده شــود؛ این یعنی 
در صورت حــذف ارز 4۲۰۰ تومانی، 
کاالهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی 
وارد کشور می شود یا ارز آزاد؛ به عبارت 
دیگر با احتساب قیمت ۱۰ هزار و 7۰۰ 
تومان برای هــر دالر نیمایی، اختالف 
بین این قیمت و نــرخ دولتی، 65۰۰ 
تومان می شــود که بــا در نظر گرفتن 
تخصیص آن در قالب یارانه به 7 دهک 
کشــور،)یعنی تعداد یارانه بگیران را 

57,4 میلیون نفر در نظر بگیریم( به هر 
یارانه بگیر در کشور ماهانه ۱۳5 هزار 
و ۸5۰ تومان خواهد رســید و این رقم 
به یارانه فعلی 45 هزار و 5۰۰ تومانی 
اضافه خواهد شد و در نتیجه، هر یارانه 
بگیــر ۱۸۱ هزار و 5۰۰ تومــان یارانه 

خواهد گرفت.
البته اگر مبنای واردات کاالهای اساسی 
پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ 
ارز آزاد در نظر بگیریم، اختالف قیمت 
میان نرخ واردات این کاالها و ارز دولتی 
فعلی، 9 هزار تومان خواهد بود که در 
این صورت، به هریــک از یارانه بگیران 

)تعداد یارانه بگیران را 57,4 میلیون نفر 
در نظر بگیریم( ۱۸۸ هزار و ۱۰۰ تومان 
اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه 
نقدی ماهانه برای هر یارانه بگیر ۲۳۳ 

هزار و 6۰۰ تومان خواهد بود.
 به هرحال با توجه به تجربه یکســال 
گذشته و در شرایطی که اهداف دولت 
برای تنظیم بازار و رســاندن سوبسید 
و یارانه دولتی به کاالها نتوانســته بر 
ســفره های مردم تاثیر مورد انتظار را 
داشته باشــد، و در طرف دیگر ماجرا، 
تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی 
هم این ارز دولتــی را بزرگترین مانع 

در برابر تولید و اشــتغال مــی دانند و 
فساد ایجاد شده در حاشیه ارز دولتی 
4۲۰۰ تومانی هم باعث رشد قارچ گونه 
سالطین و اســطوره هایی در رانت و 
فساد شده، شاید عادالنه ترین و منطقی 
ترین تصمیم، پرداخت سهم هریک از 
ایرانیان از این ۱4 میلیارد دالر باشــد. 
مســاله ای که البته در صــورت عدم 
تدوین راهکارهای صحیح غیرتورمی، 
می تواند نتیجه عکس دهد و پرداخت 
این سهم باعث تورم و افزایش نقدینگی 
شــده و در جهتی معکوس، معیشت 

مردم را تنگ تر کند.

یارانهنقدیهرایرانیباحذفارز۴۲۰۰تومانیچقدرمیشود؟

تسنیم
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

به دنبال طرح احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سوال اساسی آن 
است که باحذف این ارز، سهم ماهانه هر یارانه بگیر از ۱۴ میلیارد 
دالر تخصیصی کاالهای اساسی، چقدر خواهد شد؛ سهمی که 
با احتساب دالر نیمایی و آزاد رقمی بین ۱۳۵ هزار تا ۱۸۱ هزار 

تومان خواهد شد.

 اگر مبنای 
واردات کاالهای 

اساسی پس از حذف 
ارز دولتی را مبتنی 

بر نرخ ارز آزاد در 
نظر بگیریم، اختالف 

قیمت میان نرخ 
واردات این کاالها 

و ارز دولتی فعلی، 9 
هزار تومان خواهد 

بود که در این صورت، 
به هریک از یارانه 

بگیران )تعداد یارانه 
بگیران را ۵7.۴ 

میلیون نفر در نظر 
بگیریم( ۱۸۸ هزار و 
۱۰۰ تومان اختصاص 

داده خواهد شد 

اقتصاد ایران
۰7
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پشت پرده هجوم برای واردات 
کره

ارز چند نرخی عامل 
فساد و رانت

در حالی در دو ماه ابتدایی امســال 
۳5 هزار تن کــره یعنی بیش از نیاز 
ساالنه کشور وارد شــده که رئیس 
انجمن صنفی گاوداران معتقد است 
کشور نیازی به واردات ندارد و آنها به 
دلیل سود سرشار ناشی از ارز 4۲۰۰ 

تومانی آدرس غلط می دهند.
 بر اســاس جمع بندی آمار روزانه 
گمرک در دو ماه ابتدایی امســال 
۳5 هزار تن کره حیوانی با ارز 4۲۰۰ 
تومان به کشور وارد شده که از میزان 
واردات ۱۲ ماه ســال گذشــته نیز 

بیشتر است. 
مقدســی رئیس انجمــن صنفی 
گاوداران  در پاســخ بــه اینکه نیاز 
کشــور به واردات کره چقدر است؟ 
گفت: کشور سال گذشته ۳۲ هزار 
تن کره حیوانی وارد کرده است، این 
در حالی است که این حجم واردات 
تنها در دو ماه ابتدایی امسال انجام 

شده است. 
وی در پاسخ به اینکه آیا به رغم تولید 
۱۰ میلیون تن و خودکفایی در شیر 
نیاز به این حجم واردات کره وجود 
دارد؟ آیا نمی توانیــم در تولید کره 
خودکفا شویم؟ گفت: سال گذشته 
۳۳ هزار و ۸۰۰ تــن چربی از محل 
صادرات انواع محصــوالت لبنی به 
کشورهای دیگر رفته است در حالی 
که می توان با استحصال چربی این 
محصوالت لبنی میــزان کره مورد 

نیاز کشور را تأمین کرد.
به گفته مقدسی، ساالنه یک میلیون 
تن لبنیات به کشورهای دیگر صادر 
می شود که در آنها ۳۳ هزار تن چربی 
وجود دارد که می توان از طریق آن 

نیاز داخل را برطرف کرد. 
مقدسی در پاسخ به اینکه چه دلیلی 
وجود دارد که به رغم امکان تأمین 
در داخــل واردات انجام می شــود، 
گفت: به دلیل ســود سرشاری که 
در ارز 4۲۰۰ تومانــی وجــود دارد 
واردکننــدگان اشــتیاق زیادی به 
واردات دارند و همواره مســئوالن 
درباره تأمین نیاز داخل آدرس غلط 

می دهند.
*ارز چند نرخی عامل فساد و رانت

وی ادامه داد: تــا زمانی که ارزهای 
چند نرخی در کشور وجود دارد این 
فســاد همواره وجود خواهد داشت 
و ســود آن تنها به جیب عده خاص 
می رود و راهکار این است که ارز باید 

تک نرخی شود. 
رئیس انجمن صنفــی گاوداران به 
ترفند واردکنندگان اشــاره کرد و 
گفت: حتی در سال هایی که اعالم 
می شــود واردات کره ممنوع است 
تبصره ای با عنوان بیش از 5۰۰ گرم 
ممنوع به آن اضافــه می کنند که 
واردکنندگان با تقسیم کره فله ای 
به بسته های 5۰۰ گرمی در حقیقت 

قانون را دور می زنند.
وی گفــت: واردات بــا ارز 4۲۰۰ 
تومانی اســت اما صادرات آن با ارز 
آزاد صورت می گیــرد بنابراین این 
تفاوت نرخ برای واردکنندگان بسیار 

جذاب است. 
مقدسی در این باره که واردکنندگان 
با توجیه اینکه گاوهای پرورشــی 
کشور درصد چربی پایین تری دارند 
به همین دلیل امکان تأمین در داخل 
نیست، گفت: استاندارد چربی شیر 
دنیا ۳,۲ درصد است و این استاندارد 
در کشور ما هم وجود دارد بنابراین 
اگر از دامداران داخل حمایت شود 
و برای آنها جایزه های تشــویقی در 
نظر بگیرنــد و قیمت مصوبی که به 
ازای افزایش هر یــک دهم درصد 
چربی وجــود دارد را بپردازند ما نه 
تنها نیاز به واردات کره از کشورهای 
دیگر نداریم بلکه توان صادرات هم 

خواهیم داشت.

ایسنا
خـــبـــر
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 34191-98/3/22 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
قطعه زمین بشماره 1580 فرعی مجزی از 391 فرعی از پالک 53 
اصلی واقع در یحیی آباد بخش 2 کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام 
جواد جعفری و فاطمه حسن بیکی در جریان ثبت است بعلت عدم 
حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1398/4/29 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم 
1398/3 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان  نماید. تاریخ انتشار: 29/

شناسه: 499949
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: 933062-98/3/21 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
قطعه باغ محصور 4 جریبی بشماره 947 فرعی از پالک 33 اصلی واقع 
در فین کوچک بخش 2 کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام حسین 
سروی زاده فینی و احمد سروی زاده فینی در جریان ثبت است بعلت 
عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1398/4/26 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1398/3/29 رئیس اداره ثبت اسناد 

کاشان شناسه: 499602
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: 33468-98/3/21 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
قطعه زمین 7 قفیزی بشماره 81 فرعی از پالک 214 اصلی واقع در 
مزرعه چنار بخش 5 کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد سلمانی 
هیرمند و غیره در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت 
بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/4/29 در 
ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 
انتشار: 1398/3/29 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 499603
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
98 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ  /3 شماره: 20-2747/
بمساحت 233/41 مترمربع بشماره 5376 فرعی مجزی از 1825 فرعی 
از پالک 1 اصلی واقع در راوند بخش 4 کاشان که طبق پرونده ثبتی بنام 
علی سلیمانی راوندی و مریم هنرمند راوندی در جریان ثبت است بعلت 
عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1398/4/25 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 

1398/3/29 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 497610
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: 2197-98/3/19 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 165/80 مترمربع بشماره 3497 فرعی مجزی از 
577 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در طاهر آباد بخش 4 کاشان که طبق 
پرونده ثبتی به نام طاهره حاجی بابائی در جریان ثبت است بعلت عدم 
حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1398/4/23 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 

1398/3/29 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 496675
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: 35235-98/3/23 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 186/50 مترمربع بشماره 11697 فرعی مجزی از 
1396 فرعی از پالک 33 اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان که 
طبق پرونده ثبتی به نام سمیه قربانی درئی و حسن عابدی درئی در جریان 
ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1398/4/30 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام 
خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 

انتشار: 1398/3/29 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 502237

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 30044-98/3/23 وراث ناصر جمعدار کاشان برابر دادنامه شماره 1391/12/3-1340 
شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان و وارده شماره 30044-1398/3/12 و زهرا سادات 
نوابی قمصری برابر وارده شماره 24410-1398/3/2 و باستناد 4 برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی هستند که اسناد مالکیت شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 247/80 مترمربع پالک 49/6255 اصلی صفی اباد بخش دو حوزه ثبتی کاشان که در 
صفحات 236 و 239 دفتر 227 امالک ذیل ثبت 31456 به نام ناصر جمعدار کاشان )4 دانگ( و 
زهرا نوابی قمصری )2 دانگ( ثبت و اسناد مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثاث کشی مفقود 
شده است چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 1398/3/29 رئیس اداره ثبت و امالک اسناد کاشان شناسه: 499948
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان مصطفی صالحی فرزند قدرت اله با وکالت مرضیه پیرنیا دادخواستی به 
خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه سه فقره چک 
جمعا به مبلغ 195/000/000 ریال بشماره های 9677/928501 و 77/928502/07  96 و 
107  1200607/729 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل 
و سایر خسارات قانونی و بدوا تامین خواسته به طرفیت جواد رزاقی فینی )مجهول المکان( به 
مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سیزده حقوقی شورای 
حل اختالف به کالسه 1204/97 ثبت و برای تاریخ 98/4/30 ساعت 11:45 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در 
وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخوات و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر 

شعبه سیزده شورای حل اختالف کاشان شناسه: 504617
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان جابر ثابت توسلی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 3863739-95/12/28 به طرفیت حمزه دهقانی زواره به مجتمع شوراهای حل اختالف 
کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 1564/97 
ثبت و برای تاریخ 98/4/29 ساعت 16:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق 
الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخوات و ضمائم 
آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: 504251
 آگهي حصر وراثت

خانم لیال افشاري فرزند محمدحسین داراي شناسنامه شماره 3536 به شرح دادخواست به 
کالسه 65/98/ش ح 1 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدحسین افشاري بشناسنامه 19 در تاریخ 97/4/24 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صفر افشاري ش ش 385 متولد 
1358 صادره از سمیرم فرزند متوفي 2- افسانه افشاري ش ش 189 متولد 1361 صادره از 
سمیرم فرزند متوفي 3- عصمت افشاري ش ش 10297 متولد 1352 صادره از سمیرم فرزند 
متوفي 4- رخصت افشاري ش ش 33 متولد 1350 صادره از سمیرم فرزند متوفي 5- مریم 
افشاري ش ش 102 متولد 1347 صادره از سمیرم فرزند متوفي 6- فاطمه افشاري ش ش 177 
متولد 1364 صادره از سمیرم فرزند متوفي  7- لیال افشاري ش ش 3536 متولد 1367 صادره از 
سمیرم فرزند متوفي و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهدشد. قاضي شوراي حل اختالف 

شماره یک شهرستان سمیرم  شناسه: 503157
آگهي حصر وراثت

آقاي شامراد غالمي شهید فرزند حاصل داراي شناسنامه شماره 317 به شرح دادخواست به 
کالسه 79/98/ش ح 1 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان روح اهلل غالمي شهید بشناسنامه 1200049039 در تاریخ 1398/1/18 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شامراد 
غالمي شهید فرزند حاصل ش ش 317 صادره از سمیرم پدر متوفي 2- زهرا سالمي شهیدي 
فرزند اسماعیل ش ش 348 صادره از سمیرم مادر متوفي 3- منظر غالمي شهید فرزند 
قدرت اله ش ش 120071557 صادره از سمیرم همسر متوفي 4- آنیسا غالمي شهید ش 
ش 1200418883صادره از سمیرم فرزند متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهدشد. 

قاضي شوراي حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم  شناسه: 504079

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمین شش جریبی 
بشماره 154 فرعی از پالک 24 اصلی واقع در دیزچه بخش 2 کاشان که 
طبق پرونده ثبتی به نام حمیدرضا سعیدی پور و غیره در جریان ثبت 
است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1398/4/24 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام 
خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1398/3/29 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان 

شناسه: 497608

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 602776-98/3/21 چون تحدید حدود اختصاصی پنج قفیز و 
هشت نی مفروز از قطعه زمین نه جریبی با عمارت بشماره 483 فرعی 
مجزی از 147 از پالک 168 اصلی واقع در مزرعه سادیان بخش 6 کاشان 
که طبق پرونده ثبتی به نام نرجس باقی مرقی در جریان ثبت است بعلت 
عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1398/4/27 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 

1398/3/29 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 499950

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 2193-98/3/19 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 106/80 مترمربع بشماره 3496 فرعی مجزی از 
577 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در طاهرآباد بخش 4 کاشان که طبق 
پرونده ثبتی بنام صادق عظیمی طاهری در جریان ثبت است بعلت عدم 
حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1398/4/22 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم 
1398 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان  /3 نماید. تاریخ انتشار: 29/

شناسه: 496677
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Delegate استارت آپی برای رزور مهمانی های شما
سنگاپور به طور ویژه ای محل تولد برترین استارت آپهای دنیا شده است ، در واقع نه فقط کسب و 
کارهای نوپا بلکه بستری برای رشد یونیکورن های جدید و البته محلی برای گردهمایی سرمایه 
گذاران مخاطره پذیر . Delegate هم در سنگاپور و در سال 2015 تاسیس شده است و هدف 
آن وب سایتی برای رزور رویدادها و مهمانی ها و جشن های شماست ؛ از مراسم عروسی تا یک تولد 

ساده . حال این استارت آپ پا را فراتر گذاشته است و خدمات گسترده تری را ارائه می دهد :  غذا و 
نوشیدنی، عکاسی و فیلمبرداری، گل و دکور، ســرگرمی مانند باند، دعوت و هدیه، کارکنان رویداد، 

تجهیزات تولید و حمل و نقل. Melissa لو و ژاکلین بنیانگذاران این استارت آپ معتقدند نبود چنین 
وب سایت کاملی یک شکاف بزرگ برای متقاضیان بوده است و معتقدند استارت آپ آنها توانسته است با استفاده از 

پلتفرم و تیم برنامه نویسی متبحر آنها این موضوع را حل نماید . به زودی، این شرکت امیدوار است که برنامه های پرداختی را 
برای کمک به پرداختن به رویدادهای مهم و همچنین به طور خاص بر روی کاربران تجاری و یکپارچگی API برای سرویس های 
شخص ثالث متمرکز شده است، اضافه کند. Delegate توانسته است با 100 فروشنده محصوالت مورد نیاز برگزاری این مراسم 

ها و 1700 شرکت و 70000 کاربر در سنگاپور و هنگ کند بازار اولیه خود را گسترش دهد . 
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استارتآپ

ر منتو
)mentor(مشاورهدهنده

منتی)mentee(مشاورهگیرنده
دوواژهمهمکهبایدآنرابدانید.

 منتور )mentor( فردی اســت که به مانند یک توصیه گر، الگو و یا راه انداز عمل 
می کند، منتور در یک حوزه و یا دامنه تخصص داشــته و راه و چاه کار را بلد است و 
تجربیات کاملی را در یک دامنه و یا حوزه ای کسب کرده است. در واقع می توان گفت 
منتور فردی است که به درجه استادی در یک حوزه رسیده است، حال او به عنوان یک 
کدخدا یا بزرگ مرد، به منتی )mentee( راهنمایی و توصیه هایی را ارائه می دهد، 
تا منتی بتواند برای رسیدن به هدفش سریعتر از قبل شروع به کار کرده و فرصت ها را 
از دست ندهد و موانع موجود در مسیر را یکی پس از دیگری حذف کند. در واقع یک 
فضای کار اشتراکی بین منتور و منتی به وجود می آید که منتور نقش شتاب دهنده 

یا accelerator  را دارد.
منتورمنتور و منتی رابطه ای دوستانه دارند و نقش منتور تنها ارائه توصیه نیست، بلکه 

پایاپای منتی تا انتهای مسیر در این فضای اشتراکی، پیش می رود.

برای مثال شــما تصور کنید قصد خرید خانــه ای را دارید، در این 
جا مشــاور امالک به اطالعات و زیر و بم آن منطقه و خانه ها اشراف 
دارد، قیمت منطقه در سال های قبل و کنونی را به خوبی می داند و 
همچنین می تواند قیمت را با توجه به رشــد منطقه برای شما پیش 
بینی کند و در نهایت به شما کمک کند بهترین خرید را داشته باشید. 
تا هم زمان و هم پول خود را سیو و ذخیره کنید. در این سناریو، منتور 
همان مشاور امالک است که برای اینکه بتواند به منتی راهنمایی درست 
ارائه دهد و خریدی به صرفه و مناسب با انتظارات مشتری برای او فراهم 
کند، نیاز است تا اطالعات کاملی در مورد قیمت ملک ها، دسترسی به 
وسایل نقلیه عمومی، دسترسی به اماکن فرهنگی، دسترسی به مدرسه و 
یا سهولت دستیابی به اماکن تفریحی را بداند. همچنین باید مشاور امالک 
در مورد میزان ترافیک و شلوغی منطقه اطالعات کسب کند و پلن های 
متفاوتی برای مشتری خود داشته باشد تا از بین چند ملک خوب، مناسب 

ترین ملک را انتخاب کند.
سناریوی دیگری را در نظر بگیرید:  تصور کنید قصد راه اندازی یک کار و 
یا حرفه ای را دارید، شما فقط آن ایده را در سر دارید و نمی دانید برای شروع از کجا 
اقدام کنید و چه مســیر و چه کارهایی را باید انجام دهید، در این جا منتور به عنوان 
یک معجزه گر ظاهر می شود و نقشه راه را به شما نشان می دهد چرا که او قبال تمام 
مسیرهای ممکن برای رســیدن به موفقیت را پیش رفته، شکست خورده و اکنون 

مسیری عالی برای رسیدن به هدف را یافته است.
کسب و کار شما برای اینکه رونق بگیرد نیاز است تا جنبه های متفاوتی از منابع مالی، 
منابع انسانی، روابط بین فردی و بین سازمانی و اسپانسرها، پشتیبانی مالی و معنوی 
و… را داشته باشــد، منتور می تواند این گزینه ها را برای شما فراهم کند و شتاب 
دهنده هدف شما باشد. پس منتور باید برای اینکه در حوزه تخصصی خود فردی آگاه 
و همه چیز دان باشد بتواند ابعاد گوناگون مسئله را در نظر بگیرد و برای هر یک از این 

ابعاد پلن و یا طرحی داشته باشد.
منتورها در حوزه های گوناگونی آماده هدایت به افراد هستند، برای مثال منتور در 
تجارت، آموزش، بازاریابی، منتور در حوزه راه اندازی یک کســب و کار اینترنتی یا 

استارت آپی و غیره. هر کدام از منتور ها در حوزه تخصصی باید به درجات آگاهی باالیی 
رسیده باشند و این امر جز تالش و کسب اطالعات گوناگون و دل به عمل زدن میسر 

نمی شود. منتور خوب مانند یک کتاب راهنمای گام به گام است.
منتورینگچیست؟

منتورینگ به رابطــه ای که بین منتور و منتی اســت گفته می شــود و یک رابطه 
منتورینگ می تواند به صورت کوتاه مدت باشد و زمانی که یک پروژه متوقف شود یا 
به سرانجام برسد، رابطه به پایان برسد. و یا اینکه تا سالیان متمادی این رابطه وجود 
داشته باشد.منتورینگ بیش از » مشاوره دادن« یا ارائه دانش و تجربیات محض است. 
بلکه منتورینگ با انگیزه دادن و توانمند کردن “منتی” باید به او کمک کند تا مسائل و 
اهدافش را شناسایی کند و به او برای پیدا کردن راه حل کمک کند. منتورینگ به این 
معنا نیست که منتور، کار را برای شما انجام دهد بلکه به این معنی است که منتور باید 

روش های مختلف انجام کار یا پلن های متفاوت را به “منتی” ارائه دهد.
پس برای انکه منتور موفقی شویم باید بتوانیم برای یک هدف، مسیرهای متفاوت و 
عالی را پیشنهاد دهیم و به منتی انگیزه و قدرت الیتناهی ارائه دهیم. در یک کالم” 

یک راهنمای همه چیز تمام “باشیم.
چرابایدمنتورداشتهباشیم؟

منتورینگ رابطه ای است که به موجب آن یک نفر دانش، مهارت و تجربه خود را برای 
کمک به دیگران برای پیشرفت در زندگی شخصی  و یا زندگی حرفه ای مثل شغل 
به اشتراک می گذارد.منتور ها باید به عنوان یک عضو جدید یا پرسنل جدید در نظر 
گرفته شوند تا به منتی کمک کند تا به حوزه و روال آن، سیاست ها، پرسنل، منابع 
مالی و پشتیبانی و یا منابع اطالعاتی و تجهیزات اصلی آگاه شود. و به عبارتی کمک 
می کند تا “منتی” در پست جدیدش برای مدت های طوالنی باقی مانده و در آن پست 
ارتقا یابد.منتورینگ ها ممکن اســت به عنوان یک عامل بی طرف برای ارائه راهکار 
برای هرگونه نگرانی یا مشکلی که برای فرد پیش آمده باشد، کمک کنند و به او در 
ایجاد استراتژی های جدید برای دستیابی به موفقیت راهکار بدهند.منتوری که چشم 
انداز و حوزه کار را به خوبی می شناسد می تواند بسیاری از کارها و فرایندهای تکراری 
و بی فایده را دور زده و بهترین فرایندها را برای رسیدن به هدف ارائه دهد. پس داشتن 

چشم انداز در مورد هدف و حیطه بندی کردن هدف، راز موفقیت یک منتور است.

تیوان
گـــزارش

منتورکیستوچگونهیکمنتورخوبباشیم؟

در تصــور عمــوم افراد، 
استعداد و توانمندی همان 
کلیدی اســت که راه را به 
ســوی موفقیت هدایت 
می کند. همیــن ذهنیت 
در مــورد کارآفرینــی و 
راهبری یک مجموعه نیز 
وجود دارد. شاید شــما نیز عقیده دارید 
فقط افرادی که ویژگی راهبری و هدایت 
ذاتی دارند می توانند بــه مدیران موفق 
و هدایت کنندگان بزرگ تبدیل شــوند؛ 
در حالی که حتی افرادی که شــخصیت 
راهبری دارند نیز اگــر مهارت های خود 
را تقویــت نکنند و فقط بــه ویژگی های 
شــخصیتی خود تکیه کنند، نمی توانند 
مجموعه کسب وکاری شان را به درستی 
هدایت کنند. مطالعات انجام شده در مورد 
رشــد مهارت ها و توانمندی های انسان 
در مســیر راهبری و مدیریت نشان داد 
فقط 24 درصــد از مهارت های مدیریتی 
به صورت ژنتیک کسب می شود و 76 درصد 
باقیمانده آن طی زمان و در جریان کار به 
دست می آید. بنابراین نمی توان گفت کسی 
ذاتا مدیر به دنیا آمده است، بلکه با پرورش 
و رشــد برخی مهارت های ویژه هرکسی 
می تواند مدیری الیق و توانمند شود. در 
ادامه می خواهیم به بررسی ویژگی هایی 
بپردازیم که بدون داشــتن ژن خوب هم 
می توانید پرورششــان دهید تا در مسیر 

کسب وکارتان بیش از پیش موفق باشید.

ماموریتاصلیخودرابهعنوانمدیر
فراموشنکنید

راهبر یــک مجموعه وظایــف متعدد با 
دامنه های بسیار گسترده دارد. اما پیش 
از هر چیز باید به فکر گرفتن دست دیگران 
و باالبردن آنها باشــد. ذهنیت اشتباهی 
که برخی مدیران دارند موجب می شــود 
همه چیــز را در انحصار خــود بدانند و 

اجازه فکر، خالقیت و نوآوری به کارکنان 
مجموعه خود ندهند. در صورتی که وقتی 
کســب وکاری به موفقیت خواهد رسید 
که تک تــک اجزای آن همــواره در حال 
بهبود و پیشرفت باشد و با انگیزه رو به جلو 

حرکت کند.
کارشناسان کارآفرینی معتقدند ماموریت 
اول یــک راهبــر واقعی و مدیــر موفق، 
فراهم کردن فضای رشد و پیشرفت برای 
افراد مجموعه است. این رشد ابعاد مختلفی 
دارد و فقط به پیشــرفت در کار و حرفه 
ختم نمی شود؛ بلکه کار کردن در محیط 
مناســب باید موجب رشــد شخصیت و 
ویژگی های رفتاری در افراد نیز بشود. این 
ویژگی موضوعی نیست که به صورت ذاتی 
در کسی نهادینه شده باشد، بلکه باید آن 
را آموخت و برای رسیدن به آن تالش کرد 

و خود را تطبیق داد.

بااعضــایمجموعهخــودارتباط
مستقیمداشتهباشید

بیشــتر مدیران و راهبران مجموعه های 
کســب وکاری به دلیل مشغله زیاد حتی 
در طول ســال نیز با کارکنانشان ارتباط 
مســتقیم برقرار نمی کنند. اما حتی اگر 
پر مشــغله ترین آدم این کره خاکی هم 
هستید و نمی توانید جلسات انفرادی ده 
دقیقه ای هم در طول ماه با کارمندانتان 
داشته باشید، از روش های دیگر ارتباطی 
که همیشــه همراهتان هستند، کمک 
بگیرید. در طول روز زمان های زیادی به 
هدر می رود. می توانید به آســانی از این 
زمان ها برای برقراری ارتباط تلفنی کوتاه 
با اعضای مجموعه اســتفاده کنید. الزم 
نیست حتما موضوع خاصی پیش بیاید تا با 

کارمندتان صحبت کنید.
زمانی که در انتظار پرواز هســتید، بین 
جلسات یا در مســیر با آنها تماس برقرار 
کنید و فقط بپرسید همه چیز مرتب است؟ 
موضوعی نیست که بخواهی با من در میان 
بگذاری؟ یا موردی نیست که نیاز به کمک 

من داشته باشی؟

کاریراکهمیگوییدانجامدهید
یکــی از مخرب تریــن رفتارهــا در 
مجموعه های کسب وکاری این است که 
امروز مدیر از موضوعی حرف بزند، اما روز 

بعد بر خالف آن کار کند! اگرچه قدرت و 
اختیار از ویژگی های جدانشدنی جایگاه 
مدیریت است، این موضوع نباید باعث شود 
برای خود مجوزی برای تناقض داشــتن 
صادر کنید. مهم نیســت کاری که حرف 
از انجامش زده اید بزرگ است یا کوچک، 
اما اگر آن را انجام ندهید لطمه شــدیدی 
به اعتبارتان وارد خواهید کرد و در مجموع 
فضای عدم اطمینان حاکم خواهد شد و 
افراد انگیزه خــود را برای حرکت و تالش 
از دســت خواهند داد. البته انسان جایز 
الخطاست و هرکسی ممکن است اشتباه 

کند. این تاکید صرفا برای این اســت که 
حواستان باشــد جوری رفتار نکنید که 
همه شــما را به عنوان مدیری بشناسند 
که هیچ وقت سر حرف هایش نیست، زیرا 
اعتمادی که تخریب شود به سادگی دوباره 

از نوساخته نمی شود.

الگویخوبیباشید
بسیاری از موارد زمانی که رهبری و هدایت 
یک تیم را بر عهده دارید، خارج از کنترل 
شما رخ می دهد و نمی توانید مانع آن شوید. 
یکی از این موارد این است که کارکنانتان 

همواره شما را به چشــم الگوی خود نگاه 
می کنند. به همین دلیــل همه رفتارها و 
کارهای شما زیر ذره بین است و هر حرکتی 
که انجام می دهید از دید این شاهین های 
تیزبین دور نخواهد ماند. بنابراین ســعی 
کنید همواره ویژگی ها و رفتارهای مثبتی 
داشته باشید که بتوانند از آن الگوبرداری 
کنند. همه حرکت ها و تصمیماتی را که در 
طول روز می گیرید با دقت بررسی کنید و 
بکوشید به گونه ای مدیریت کنید که واقعا 

ارزش الگوبرداری داشته باشد.
شاید با خودتان فکر کنید این مورد نیز از 
جمله مواردی است که باید در ذات افراد 
باشــد، اما واقعیت این است که بسیاری 
از رفتارها و خصوصیات مدیر موفق براثر 
آموخته ها و تجاربی شکل می گیرد که در 
طول مسیر کاری به دست می آید. کارکنان 
شــما نیز به دنبال چنیــن ویژگی هایی 
هستند تا بتوانند با پیاده ســازی آنها در 
مسیر زندگی خود راه های مطمئن تری 

برای رسیدن به موفقیت را پیش بگیرند.

وجدانکاریداشتهباشید
رِی لوئیــس بازیکــن ســابق راگبی که 
بســیار مشــهور و موفق بود در یکی از 
ســخنرانی های انگیزشــی خود تعریف 
می کرد: »مــن نه قوی هیکل بــودم و نه 

سریع ترین بازیکن. حتی خیلی قوی هم 
نبودم؛ بنابراین شــاید به نظر می رسید 
هیچ وقت در راگبی خیلی موفق نخواهم 
بود. امــا وجدان کاری تنهــا کلیدی بود 
که منجر به موفقیتم شــد. من با تالش و 
پشتکار تمام موانع را پشت سر گذاشتم و به 
این جایگاه رسیدم. هیچ راه میانبری برای 

رسیدن به موفقیت وجود ندارد.«
اگر می خواهید در کســب وکارتان موفق 
شوید باید تا می توانید کار کنید و از هیچ 
تالشی برای موفق شدن فروگذار نکنید. 
وجــدان کاری کمک می کند همیشــه 
به دنبــال آموختن نکات جدید باشــید 
مطالعه کنید، آموخته هایتان را به عمل 

تبدیل کنید و آگاهانه تصمیم بگیرید.

انرژیمثبتداشتهباشید
مایــک ارویــن از روان شناســان حوزه 
مثبت اندیشــی در یکــی از برنامه های 
خود در این خصــوص توضیح می دهد: 
به دلیل حجم باالی اطالعاتی که در دنیای 
امروز با آن مواجه هستیم، مردم به ناچار 
هر روز در معــرض چالش های مختلف، 
خبرهای ناخوشایند و حس های برآمده 
از رویدادهای منفی دنیا قرار می گیرند. به 
همین دلیل مثبت اندیش بودن و دیدن 
نیمه پر لیوان این روزها کار دشواری است.

آیا همه توانمندی ها اکتسابی است؟   

مهارت های مدیریت بدون ژن خوب

یکیازمخربترین
رفتارهادر

مجموعههای
کسبوکاریاین

استکهامروزمدیراز
موضوعیحرفبزند،
اماروزبعدبرخالفآن

کارکند!

مطالعاتانجامشــدهدرمــوردرشــدمهارتهاو
توانمندیهایانساندرمسیرراهبریومدیریتنشان
دادفقط۲۴درصــدازمهارتهایمدیریتیبهصورت
ژنتیککسبمیشودو۷۶درصدباقیماندهآنطیزمان

ودرجریانکاربهدستمیآید.

منبع:برترینها
یـــادداشت
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مجموعههایکسبوکاریبهدلیل
مشغلهزیادحتیدرطولسالنیزبا
کارکنانشانارتباطمستقیمبرقرار

نمیکنند.

سرمایهگذاریهای
جدیددر

استارتآپهای
خودرودرایران

شرکت سرمایه گذاری اسمارت 
آپ بــا ســرمایه گذاری روی 
اســتارت آپ »همراه مکانیک«، 
روی  ســرمایه گذاری  بــه 
اســتارت آپ های حوزه خودرو و 
 )mid stage( مرحله میانــی
وارد شــد. مدیران این شــرکت 
دلیل سرمایه گذاری خود در این 
حوزه را بازار بزرگ خودرو عنوان 

کرده اند.
به گزارش پیوست، اسمارت آپ 
یــک مجموعه ســرمایه گذاری 
اســت که تنهــا روی کســب و 
کارهایی سرمایه گذاری می کند 
 early( کــه در مرحله اولیــه
stage( قرار دارنــد. اما هفته 
گذشته با ســرمایه گذاری روی 
اســتارت آپ »همراه مکانیک« 
کــه خدمــات خــودرو ارائــه 
می دهد، به سرمایه گذاری روی 
اســتارت آپ های مرحله میانی 

روی آورده است.
محمــد احمــدی، مدیرعامل 
ســرمایه گذاری  شــرکت 
مــورد  در  اســمارت آپ 
دلیــل ســرمایه گذاری روی 
اســتارت آپ همراه مکانیک به 
پیوســت گفت: » تاکنون تمام 
ســرمایه گذاری هایی که انجام 
داده ایم روی اســتارت آپ هایی 
بوده کــه در مرحلــه اولیه قرار 
داشتند و هنوز محصول نهایی و 
کاملی نداشتند. همراه مکانیک 
اولیــن ســرمایه گذاری ما روی 
استارت آپی اســت که در مرحله 
میانی قرار دارد یعنی این کسب 
و کار محصول خود را نهایی کرده 
است برای همین سرمایه گذاری 
روی ایــن اســتارت آپ قــدم 

متفاوتی برای اسمارت آپ بود.«
او در پاســخ به این سوال که چرا 
وارد کسب و کارهایی شدند که 
درمرحله میانی قرار دارند، گفت: 
»ما سال ۹7روی استارت آپ هایی 
که در مرحلــه اولیه هســتند، 

سرمایه گذاری کرده بودیم. 
این کسب و کارها با کمک ما وارد 
مرحله میانی شدند؛ اسمار ت آپ 
عالوه بر ســرمایه گذاری مالی، 
کمک هــای غیرنقــدی چــون 
آمــوزش بــه اســتارت آپ ها را 
نیــز انجــام می دهــد از همین 
رو دو اســتارت آپ مــا نیــز در 
حوزه های خــود رشــد خوبی 
کردند. بــه خاطر ایــن تجربه 
خوب مــا تصمیــم گرفتیم که 
عالوه بــر ســرمایه گذاری روی 
استارت آپ های مرحله اولیه روی 
سرمایه گذاری بر استارت آپ های 
 مرحلــه میانــی هــم تمرکــز

 کنیم.«
احمدی با اشــاره به اینکه مبلغ 
سرمایه گذاری صورت گرفته روی 
همراه مکانیک بیشــترین مبلغ 
سرمایه گذاری اسمارت آپ روی 
اســتارت آپ ها بوده است افزود: 
»خودرو از آن دسته حوزه هایی 
اســت که بازار بزرگی دارد و از 
این نظــر برای ســرمایه گذارها 
 بــازار جذابــی بــه شــمار 

می آید. 
ما همواره به دنبــال این بودیم 
تــا وارد این بــازار شــویم و با 
ســرمایه گذاری روی همــراه 
مکانیک توانســتیم به این هدف 

خود برسیم.«

دیجیاتو
گــزارش
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