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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

استقرار ۴۰ شرکت دانش بنیان در پارک فناوری سالمت

دیگر خاک ایران 
فروشی نیست 

بر کسی پوشیده نیست که ایران 
به دلیل قــرار گرفتن در منطقه 
خشک و نیمه خشــک در اکثر 
نقاط با کمبود خاک حاصل خیز و 
سرشار از مواد آلی رو به رو است  از 
این رو می طلبد مدیریت وضعیت 
خاک در کشور بهبود یابد. خاکی 
که برای حفط هر وجبش هزاران 
قطره خــون در تاریــخ ریخته 
شده و صدها جوان ایران برایش 
جان داده اند ، نبایــد به راحتی 
به کشورهای دیگر فروخته شود 
تا باغچه ها و مــزارع بیگانگان را 

پر گل کند!
بــر اســاس اطالعــات جهاد 
کشاورزی کیفی ترین خاک ها 
در ایران مربوط است به مناطق 
شــمالی، زاگرس و البر و دیگر 
مناطق  کشور ما دارای خاک های 
آلی، متوســط و حتی نامرغوب 

است . 
در حالی که خــاک حاصل خیز 
از منابع اســتراتژیک هر کشور 
محسوب می شــود خروج این 
منبع تجدید ناپذیر از کشور عالوه 
بر پیامدهای زیســت محیطی، 

ضربه به بخش...

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

    احداث مرکز تحقیقات پیش بالینی و اتاق تمیز را در اصفهان در دستور کار داریم

بازار طال و سکه 98/4/6 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,404,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,630,0004,449,000جدید

2,378,0002,520,000نیم سکه

1,579,0001,640,000ربع سکه

1,009,000989,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,773,0001,766,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18435,900407,500 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24581,200543,300 عیار

مشکل نوظهور صنعت برق؛

بیت کوین ها برق می بلعند؛ به نام مردم تمام 
می شود!

درحالی که همزمان با افزایش دما زنــگ خطر مصرف برق به ویژه در تهران به 
صدا درآمده است، صنعت برق امسال با مشکل جدیدی به نام بیت کوین ها که 
به نظر می رسد عامل اصلی افزایش نامتعارف مصرف برق هستند دست و پنجه 

نرم می کند.
آمارها حاکی از آن است که اوج مصرف برق در منطقه تهران )استان های تهران، قم و 
البرز( از رقم ۹۸۶۰ مگاوات گذر کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ...

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان  شناسه: 514458

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 98/15/ز 
نوبت اول

مهلت تحویل پیشنهادها روز شنبه مورخ 1398/04/22
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1398/04/23

نشانی: اصفهان، خیابان سعادت آباد 
تلفن: 031-36681068

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد 52 قطعه زمین مسکونی در شهرستان نطنز )شهرک آزادگان شهر بادرود( با شرح زیر را به صورت یکجا از طریق مزایده به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود برای دریافت 
اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir تا روز شنبه مورخ 98/04/22 مراجعه نمایند. )الزم به ذکر است رفع معارض و هزینه آماده سازی به عهده برنده مزایده می باشد.( 

اتاق بازرگانی اصفهان اتفاقی بی نظیر 
را در اصفهان رقم زده است

یازدهمین دوره آموزش داوری 
مجمع امور داوری و میانجیگری 

اصفهان

مجمع امور داوری و میانجی گری اصفهان اولین 
سازمان مردم نهاد داوری و میانجیگری کشور 
ایران اســت که در مهرماه ۱۳۹۴ در اصفهان 
آغاز به کار کرد و هدف آن توسعه فرهنگ صلح 
و دوستی و حل اختالفات و منازعات به صورت 

مسالمت آمیز می باشد.
یازدهمیــن دوره آمــوزش داوری مجمــع 
امــور داوری و میانجیگری اصفهــان با حضور 
دبیرشــورای عالی داوری قوه قضاییه، رییس 
اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان 
اصفهان ،رضــا برادران بنیانگــذار مجمع امور 

داوری و میانجیگری اصفهان در ...

مقدار تقریبی )متر محل دسترسی پالکپالک ثبتیشماره قطعهکاربری
مربع(

قیمت پایه هر متر مربع 
قیمت کل )ریال()ریال(

مسکونی

27

قسمتی از 955 
فرعی از 159 اصلی

190/651.200.000228.780.000جنوب

190/651.200.000228.780.000جنوب28

190/651.200.000228.780.000جنوب29

190/651.200.000228.780.000جنوب30

190/651.200.000228.780.000جنوب31

190/651.200.000228.780.000جنوب32

190/651.200.000228.780.000جنوب33

219/611.400.000307.454.000جنوب - غرب34

188/661.200.000226.392.000شمال - شرق35

190/651.000.000190.650.000شمال36

190/65950.000181.117.500شمال37

190/65950.000181.117.500شمال38

190/65950.000181.117.500شمال39

190/651.000.000190.650.000شمال40

190/651.050.000200.182.500شمال41

190/651.050.000200.182.500شمال42

205/921.400.000288.288.000شمال – غرب43

186/151.350.000251.302.500جنوب - شرق44

190/651.300.000247.845.000جنوب45

190/651.300.000247.845.000جنوب46

190/651.300.000247.845.000جنوب47

190/651.350.000257.377.500جنوب48

190/651.350.000257.377.500جنوب49

190/651.350.000257.377.500جنوب50

190/651.350.000257.377.500جنوب51

193/571.400.000270.998.000جنوب - غرب52

11.732.724.000جمع کل )ریال(: 

586.636.200مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده )ریال(: 

مقدار تقریبی )متر محل دسترسی پالکپالک ثبتیشماره قطعهکاربری
مربع(

قیمت پایه هر متر مربع 
قیمت کل )ریال()ریال(

مسکونی

1

قسمتی از 955 
فرعی از 159 اصلی

195/611.150.000224.951.500شمال – شرق

258/381.150.000297.127.000شمال – غرب2

185/011.150.000212.761.500جنوب3

1871.100.000205.700.000جنوب4

280/151.150.000322.172.500جنوب5

196/011.150.000225.411.500شمال6

198900.000178.200.000شمال7

198900.000178.200.000شمال8

198950.000188.100.000شمال9

218/641.150.000251.436.000شمال10

196/011.150.000225.411.500شمال – غرب11

1981.050.000207.900.000جنوب – شرق12

1981.050.000207.900.000جنوب13

1981.100.000217.800.000جنوب14

1981.100.000217.800.000جنوب15

261/321.200.000312.584.000جنوب - غرب16

188/661.050.000198.093.000شمال - شرق17

190/65950.000181.117.500شمال18

190/65900.000171.585.000شمال19

190/65900.000171.585.000شمال20

190/65900.000171.585.000شمال21

190/651.000.000190.650.000شمال22

190/651.000.000190.650.000شمال23

190/651.000.000190.650.000شمال24

2231.350.000201.050.000شمال- غرب25

188/661.300.000245.258.000جنوب - شرق26
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مشکالتکمآبیرامهارکردهایم
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: منطقه چهار شهرداری اصفهان یک منطقه ویژه و استراتژیک 
به شمار می رود که با داشــتن حدود ۹۰۰ هکتار فضای سبز، ۳۰ درصد فضای سبز شهر را در خود جای 

داده است.
رضا اخوان اظهارکرد: در منطقه چهار شهرداری اصفهان، سه بلوک بزرگ فضای سبز شامل »بلوک باغ 

غدیر«، »بلوک مشتاق« و »پارک بزرگ شرق اصفهان« واقع شده است.
وی افزود: بلوک باغ غدیر به میزان حدود ۴۰ هکتار است که ۳۰ هکتار مساحت باغ غدیر و ۱۰ هکتار فضای سبز 

شهری شامل بوستان ها، رفیوژ میانی و حاشیه خیابان ها و اتوبان است.
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با بیان اینکه بلوک مشتاق حدفاصل خیابان بزرگمهر تا سه راه پینارت حدود ۵۰ هکتار 

است، ادامه داد: پارک بزرگ شرق اصفهان به عنوان بزرگترین بلوک فضای سبز شهری و جنگلی است که حدود ۷۵۰ هکتار فضای سبز جنگلی 
و شهری دارد.

وی تاکید کرد: بخشی از مشکالت کم آبی برای آبیاری فضای سبز منطقه با اجاره چاه های آب و تأمین تانکرهایی از سازمان خدمات موتوری و 
بخش خصوصی رفع شده که امیدواریم در ادامه فعالیت ها بتوانیم فضای سبز را با کاشت گونه های گیاهی مقاوم حفظ کنیم.

13اثرناملموساستاناصفهانثبتملیشد
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان از ثبت ملی ۱۳ اثر ناملموس این استان در فهرست میراث ناملموس 
کشور خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، فریدون اللهیاری گفت: 
با عنایت به برگزاری شورای ثبت میراث ناملموس کشور که طی روزهای چهارم و پنجم تیرماه در اردبیل 
برگزار شد، استان اصفهان با ارائه ۱۳ پرونده از میراث ناملموس در پهنه استان، بیشترین تعداد پرونده های 

کل کشور را جهت ثبت در میراث ناملموس ملی ارائه کرد که خوشبختانه تمام این پرونده ها مورد تصویب قرار 
گرفت. وی افزود: با تصویب این ۱۳ پرونده، مجموع میراث های ثبت شده ناملموس استان اصفهان به ۱۳8 مورد 

افزایش یافت. مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: مهارت بافت 
قالی یلمه علی آباد دهاقان، آداب ورسوم پخت کاشی ابوزیدآباد آران و بیدگل، آیین پخت سمنوی نذری شهرضا، دانش سنتی 

و مراحل کاشت خربزه سین برخوار و دانش سنتی و مراحل کاشت خربزه گرگاب شاهین شهر و میمه، از جمله آثار ثبت شده استان 
اصفهان در فهرست میراث ناملموس کشور است. اللهیاری ادامه داد: سایر آثار ناملموس تازه ثبت شده اصفهان را نیز مهارت پخت کباب گلپایگان، 
دانش جوزقند کاشان، برزک و قمصر، دانش پخت کلوچه سنتی کاشان، مهارت ساخت عروسک نوعروسان بادرود، آیین جوش شهرستان نائین، 

نظام آبیاری چشمه ثالثه جوشقان استرک کاشان، هنر بافت قالی یلمه های طالخونچه و مهارت بافت قالی مهاباد اردستان تشکیل می دهد.

خـــبــــر

اتاق بازرگانی اصفهان اتفاقی بی نظیر را در اصفهان رقم زده است

یازدهمین دوره آموزش داوری مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان

مجمع امور داوری و میانجی گری اصفهان اولین سازمان 
مردم نهاد داوری و میانجیگری کشــور ایران است که 
در مهرماه ۱۳۹۴ در اصفهان آغــاز به کار کرد و هدف 
آن توسعه فرهنگ صلح و دوســتی و حل اختالفات و منازعات به صورت 

مسالمت آمیز می باشد.

یازدهمین دوره آمــوزش داوری مجمع امور داوری و میانجیگــری اصفهان با حضور 
دبیرشــورای عالی داوری قوه قضاییه، رییس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی 
استان اصفهان ،رضا برادران بنیانگذار مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان در سالن 

همایش های مجموعه اردیبهشت اصفهان برگزارشد.
دبیر شورای عالی داوری قوه قضائیه  در این برنامه اظهارداشت: از آن جایی که اکثریت 
مردم ایران در زمان های مختلف درگیر پروسه های دادگاهی می شوند، دیدگاه جدید قوه 

قضاییه این است که پرونده های قضایی با میانجی گری حل خواهدشد.
رضاپرتویی زاده با اشاره به اینکه، بازوی فعال این قوه، داوران هستند، افزود:سال گذشته 
شورای عالی داوری با هدف استاندارد سازی تشکیل و باعث یکسان سازی نگاه داوران 

خواهد شد.

وی ادامه داد: داوری در دعاوی عبارت است از رفع اختالف بین متداعیین در خارج از 
دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی با 

رعایت شرایط،موانع و الزامات قانونی و قراردادی.
دبیر شــورای عالی داوری قوه قضائیه با بیان اینکه ،داوری هم مثل وکالت در شرف 
تخصصی شدن است ،گفت:  عزیزان ما در دوره به بازنشستگان قوه قضاییه و وکال مجوز 
میانجی گری می دهند و به زودی تابلوی این موسسات را در شهرها خواهیم دید، لذا 
باید همگی دست در دست هم داده و  کمک کنیم  این نگاه و خواست قوه قضاییه را 

تامین کنیم.
پرتویی زاده مطرح کرد:8۵ درصد از وکال اصال نمی دانند داوری چیست و سیستم آن 
را نمی شناسند به همین دلیلشورای عالی داوری از دوستانی که در این رابطه شروع به 

آموزش خواهند کرد دفاع می کند.
در ادامه این جلسه ،رییس اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن وکشاورزی استان اصفهان 
اظهارداشت:موضوع داوری و تجدید نظر در محاکم قضایی نیاز به یک  پوست اندازی 

ویژه  دارد.
مسعود گلشیرازی اذعان داشــت:باتوجه به تخصص وحوزه ماسعی میکنیم، از مواضع 
اقتصادی به این موضوع بپردازیم و در اتاق بازرگانی از ابتدا مجمع داوری را تشکیل داده، 

اما داوری هنوز در جامعه ما جایگاه خود را پیدا نکرده است.
او افزود:به  دلیل انباشت پرونده ها در محاکم قضایی،فضای حاکم نگران کننده شده است و 

نشان  می دهد ما نیازمند یک پارادایم تخصصی و اساسی دراین حوزه هستیم.
گلشیرازی اضافه کرد: همانگونه که در مفاهیم دینی نیز به  جایگاه واالی داور اشاره های 
زیادی شده است،، داور باید عالم، تقوا پیشه و مومن باشد و این  ،یعنی داوری بسیار امر 
سختی است و یک جامعه متعالی دارای صداقت ،وفای به عهد و وفاداری است و نقش یک 

داور تجلی این سه نکته است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه،یک داور هم می تواند اصالح بین الذات کند هم 
می تواند باعث الفت شود ،گفت: عالوه براین  اگر داوری ،قضاوت درستی نکند می تواند 

عاملی برای ایجاد تنش  در جامعه باشد.
وی ادامه داد: در جامعه امروز ما و به جهت مبانی نوع داوری حکایت از آن دارد که دستگاه 
قضای ما خودش هم به خودش نقد دارد پس هیچ راهی به جز رجوع به امر داوری برای 

حل موارد ندارد.
لذا اول باید در خصوص داوری تخصصی به درستی بدانیم و با تجربه کافی وارد این حوزه 

شویم.
مسعود گلشیرازی با اشاره به این که کشور ما امروز در جایگاهی قرار گرفته که باید به سمت 
دوســتی و مودت بین مردم برود، اظهار کرد:ایجاد مجمع امور داوری دراصفهان کاری 

درست است و ما در اتاق بازرگانی هم می
گوییم باید خودمان حمایت کنیم تا این داوری ها حمایت شوند تا بتوانند جایگاه خودشان 
را پیدا کنند وامیدواریم با این جدیت و جهدی که در کار است شــاخص های داوری در 

کشورمان ارتقا یابد.
در این همایش همچنین رییس مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان و عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی هم با اشاره به اینکه مجمع داوری باعث باال بردن شاخص های 
اقتصادی و کاهش اطاله دادرسی در اســتان می شود گفت: امسال یازدهمین دوره این 
مجمع برگزار می شود اما تا زمانی که فرهنگسازی درستی در این زمینه نباشد نمی توانیم 
شاهد اثرگذاری این موضوع باشیم. رضا برادران ادامه داد: سال گذشته بیش از ۳۰۰ پرونده 
توسط مجمع داوری در شهر اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت که رقم کمی نیست و این 

نشان می دهد که می توانیم بار دادگاه ها را به خوبی کاهش دهیم.
وی افزود: تربیت و پرورش داوران موضوع دیگری است که در این مجمع جزو الویت ها 

قرار گرفته و اکنون در بسیاری از پرونده های اقتصادی شرط داوری گذاشته می شود.
برادران با تاکید بر رقم باالی پرونده های اقتصادی گفت: این پرونده ها از طریق داوری 
ظرف دو ماه مورد رســیدگی قرار می گیرد و آسیب های بســیار کمتری به بنگاه های 

اقتصادی وارد می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: توقف طوالنی مدت در یک بنگاه اقتصادی 
ضررهای بزرگ اقتصادی را نه تنها به تولیدکننده بلکه به کل کشور وارد می کند و یکی از 
بزرگترین حسن های داوری این است که دو طرف برنده ماجرا هستند و به نوعی می توان 

گفت وضعیت برد- برد اتفاق می افتد.
وی تصریح کرد:دادگاه ها به علت اینکه پرونده های زیادی را در دست دارند وقت افزایش 
و کاهش خواسته را ندارند و به این علت که پرونده های قضایی چندین برابراستانداردها 

است داوری ها می تواند بار زیادی را از دوش دادگاه ها بردارند.

اتاق بازرگانی
خـــبــــر

 بحران نقدینگی دانشگاه 
در اسفند سال ۹۷ به 
جایی رسید که برای 

فراهم کردن تجهیزات 
و لوازم ضروری درمانی 

مجبور به دریافت وام ۶0 
میلیارد تومانی با سود ۱۸ 

درصد شدیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

استقرار۴۰شرکتدانشبنیاندرپارکفناوریسالمت

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این که احداث 
مرکز تحقیقات پیش بالینی و اتــاق تمیز را در اصفهان در 
دستور کار داریم، از استقرار ۴0 شرکت دانش بنیان در پارک 

علم و فناوری سالمت خبر داد.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    احداث مرکز تحقیقات پیش بالینی و اتاق تمیز را در اصفهان در دستور کار داریم

برگزاری کارگاه آموزشی 
 »استارت آپ های با رشد نمایی« 

در اصفهان
مســئول اجرایی کارگاه آموزشــی 
»اســتارت آپ های با رشــد نمایی« 
گفــت: ایــن کارگاه با شــعار »از 
انتخاب ایده تا اصول رشــد انفجاری اســتارت آپ ها در 
 عصر فناوری های دیجیتــال« هجدهم تیرمــاه برگزار

 می شود.

عالیه حصــاری  اظهار کرد: این همایش بــا محوریت انتخاب ایده 
مناسب، اســتفاده از ابزار دقیق برای پرورش ایده از جمله منحنی 
هایپ، مونشات و ســایر ابزاری که در ســطح جهانی نتایج بسیار 
 خوبی داشته اســت و چگونگی تشکیل تیم اســتارت آپی برگزار 

می شود.
 وی افــزود: همچنیــن در ایــن کارگاه دالیــل عــدم موفقیت

 استارت آپ ها با جزئیات بررسی می شــود و راهکارهای مناسب 
برای اینکه افراد آماده ورود به بازار فناوری باشــند، ارائه می شود. 
 در نهایت دســتورالعمل هایی برای کارآفرین نمایی شــدن ارائه 

می شود.
مســئول اجرایی کارگاه آموزشــی »اســتارت آپ های با رشــد 
نمایی«، روند برگزاری این کارگاه را با آغاز انتخاب ایده مناســب 
معرفی کرد و گفت: رشــد ســریع فناوری منجر به پرورش بیشتر 
 آن شــده و به ســمت کارآفرینی نمایی و با رشــد مثبت هدایت

 می شود.
وی ادامــه داد: در این کارگاه، مواردی از جمله بررســی ایده های 
کارآفرینی در دنیای با تغییرات ســریع، آشــنایی بــا هفت حوزه 
رو به رشــد برای راه انــدازی کســب و کار، روند متفــاوت برای 
شــتاب گرفتن و فراگیر شــدن ایده                                       های دیجیتال، اســتفاده از 
منحنی هایپ برای ارزیابی بازار فناوری   هــای دیجیتال، تاثیرات 
انقالب صنعتی چهارم در فضای کســب و  کار و نقشه راه رسیدن 
 به اســتارت آپی با رشــد نمایی )یونیکــورن( مورد بررســی قرار 

می گیرد.
حصاری با اشاره به دغدغه ها و پیچیدگی های حوزه استارت آپ ها، 
اظهار کرد: این ســمینار با تالش حداکثری خــود در پی کاهش 
مشکالت و پیچ و خم های موجود برای تازه واردان عرصه استارت 

اپ است.
مسئول برگزاری کارگاه آموزشی »استارت آپ های با رشد نمایی« 
جامعه هدف این کارگاه علمی، آموزشــی را تمام افــراد فعال در 
حوزه کسب و کار، مدیریت، استارت آپ و ایده پردازان اعالم کرد و 
گفت: این کارگاه با رویکرد ارتقاء سطح کیفی استارت آپی در عصر 

تکنولوژی برگزار می شود.
وی سخنران این برنامه را سعید عارفی راد- استاد و محقق دانشگاه 

صنعتی مالک اشتر و داور مسابقات کشوری ایده شو معرفی کرد.
کارگاه آموزشی »استارت آپ های با رشد نمایی« با همکاری مرکز 
شــتاب دهنده های اصفهان، هجدهم تیرماه در ارگ جهان نمای 

اصفهان برگزار می شود.

گــزارش

دکتر طاهره چنگیز از 
تکمیل سوله های پارک 
علم و فناوری سالمت 
خبــر داد و اظهار کرد: 
تجهیز برخی از سوله ها 
و خرید کتــاب از دیگر 

برنامه ها بود.
وی از استقرار ۴۰ شرکت دانش بنیان 
در پارک علم وفناوری ســالمت نیز 
خبر داد و افزود: سال گذشته فراخوان 
طرح های پژوهشــی بین رشــته ای 

دادیم که تحت حمایت قرار گرفت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
همچنین از تکمیل پژوهشکده قلب 
و پژوهشکده بیماری های غیر واگیر 
خبر داد و گفت: مرکــز مهارت های 
تجهیزات پزشــکی نیز در این مدت 

تاسیس شد.
دکتر چنگیــز در ادامه یادآور شــد: 

چون عمده درآمد دانشــگاه از محل 
درمان است، بنابراین تعهد دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان مبنی بر کاهش 
هزینه های بیمه باعث شد بیش از ۱۰ 
درصد شاهد کاهش درآمد بیمه ای و 
درآمد درمانی در سال گذشته باشیم.

وی گفت: هر ســاله بودجــه زیادی 
به عنوان یــک درصد ســهم حوزه 
پژوهــش مشــخص می شــود، اما 

درآمدهای پیش بینی شــده محقق 
 نمی شــود و یا نقدینگی آن حاصل 

نمی شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در ادامه تصریح کرد: به عنوان مثال 
از ۱,۲۰۰ میلیــارد تومــان درآمد 
پیش بینی شــده این دانشگاه، تنها 
هزار میلیارد تومان محقق شــد که 
عمــاًل ۵۰۰ میلیــارد آن به صورت 

مطالبات از بیمه باقی ماند و نقدینگی 
آن تا پایان سال ۹۷ در اختیار دانشگاه 

قرار نگرفت.
بر اساس اعالم وبدا، وی گفت: بحران 
نقدینگی دانشگاه در اسفند سال ۹۷ 
به جایی رسید که برای فراهم کردن 
تجهیزات و لوازم ضــروری درمانی 
مجبور به دریافــت وام ۶۰ میلیارد 

تومانی با سود ۱8 درصد شدیم.

اخبار اصفهان
گــزارش

مدیریتبازارگوشتقرمزبهنظارتسازمانهایمسئولنیازدارد

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان گفت: مدیریت بازار گوشت قرمز به نظارت سازمان های مسئول نیاز دارد تا افزایش قیمت کنترل شود.
شفیع الدین ذوالفقاری افزود: قیمت دام سنگین زنده به تازگی نسبت به اوایل سال و سال گذشته 2۵ درصد کاهش یافت اما در بازار و قصابی ها این تغییر قیمت برای 
مصرف کننده احساس نمی شود. وی بیان کرد: در عرضه گوشت گاو و گوساله نبود نظارت سازمان های بازرسی و نظارتی در اصناف به پایین نیامدن قیمت این فرآورده 

خام منجر شد که اگر مسئوالن امر به این موضوع وارد شوند آشفتگی بازار رفع خواهد شد.

به گفته مدیرعامل اتحادیه دامداران اصفهان آشــفتگی بازار 
گوشت گوسفند بر خالف دام سنگین ناشی از فعالیت دالالن 
و قاچاق گوسفند است که افرادی بدون هویت و با شماره های 
ناشناخته به دنبال خرید گوسفند از دامدار و قاچاق آن هستند.

وی ادامه داد: چنین وضعی موجب افزایش قیمت گوشت بره 
و آشفتگی در این بازار شــده که باید نظارت بیشتری از سوی 

دستگاه های متولی انجام شود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان با بیان اینکه دامداران 
زحمت زیادی را برای تأمین گوشت متحمل می شوند، اظهار 

داشت: به دلیل نبود نظارت، دالالن و برخی از فروشندگان بدون 
تحمل سختی و زحمت منفعت زیادی را می برند. وی یادآور شد: 
در زمان حاضر تولید گوشت در استان اصفهان افزایش یافته و بر 
این اساس باید کاهش قیمت را شاهد باشیم اما بر هم زنندگان 

نظم اقتصادی، به جامعه و مردم صدمه می زنند.
اصفهان یکی از قطب های مهم تولید محصوالت دامی در کشور 
به شمار می رود، به طوری که دارای ۲.۹ میلیون رأس گوسفند 
و بُز )جز دام عشایر( و۴۳۰ هزار رأس گاو و گوساله و بالغ بر ۱۰ 
هزار نفر شــتر اســت که ۶.8 میلیون واحد دامی )دام سبک و 

سنگین( را شامل می شود.
استان اصفهان با یکهزار و ۶۲۳ واحد صنعتی و ۹ هزار و ۶۰ واحد 
نیمه صنعتی و ســنتی دامداری، از نظر تولید شیر خام، رتبه 
اول کشور را با تولید سالیانه بالغ بر یک میلیون و ۱۹۳ هزار تُن 
در اختیار دارد. این استان با تولید ۶۷ هزار و پانصد تُن گوشت 
قرمز در سال، رتبه پنجم و از نظر تعداد گاوداری شیری و ارزش 
اصالحی گاو شیری اصیل و همچنین از نظر افزایش بهره وری 
در گاو داری های صنعتی، رتبه اول کشور را به خود اختصاص 

داده است.

دیگر خاک ایران 
فروشی نیست

ادامه از صفحه یک:
... کشاورزی و امنیت غذایی است و 
می تواند در آینده منافع ملی کشور را 
با مخاطرات جدی مواجه سازد. نبود 
خاک حاصلخیز و مرغوب مشکالتی 
اعم از ریزگردها، رسوب رودخانه ها، 
تلفات ماهی ها، از بین رفتن شیالت و 
پرشدن سدها را برای کشور به دنبال 
دارد که ما هم اکنون در بسیاری از 
نقاط کشور با این مشکالت دست و 

پنجه نرم می کنیم.
قانون حفاظت خــاک که به تازگی 
توسط رئیس جمهور ابالغ شده است 
می تواند ،به سدی در مقابل تغییرات 
اقلیمی، پیدایش فروچاله ها، بحران 
منابع آبی، فرسایش، آلودگی و حتی 

قاچاق خاک تبدیل شود. 
هر چند ایــن الیحه به پیشــنهاد 
مشترک ســازمان حفاظت محیط 
زیست و وزارت جهادکشاورزی در 
جلسه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ هیئت 
 وزیران بــه تصویب رســیده بود و 
ســال هــا بــرای ابــالغ آن زمان 
گذشت اما امید اســت از این پس 
مــا دیگر شــاهد قاچاق بــا ارزش 
ترین منبع کشــورمان نباشــیم و 
این قانون گامــی محکم در جهت 
 صیانــت از منابــع خاک کشــور 

شود. 
امــا قانــون حفاظت خــاک قرار 
اســت ملزم به چه اقداماتی در این 
جهت شود؟ حفظ کاربری اراضی، 
جلوگیری از تخریب، جلوگیری از 
فرسایش، افزایش حاصلخیزی خاک، 
پایداری خاک به منظــور افزایش 
توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک 
 برای نســل های متمادی از جمله 
شــاخص ترین اختیاراتی اســت 
که در این قانــون در اختیار وزارت 
جهادکشــاورزی قرار گرفته است. 
همچنین براســاس مــاده ۲۱ این 
قانون، انتقال خاک به خارج از کشور 

ممنوع است. 
  بــه نظــر مــی رســد بیشــتر
 مسئولیت های اجرایی این قانون بر 
عهده جهاد کشاورزی باشد. وزارتی 
که سال ها با تیتر قاچاق خاک ایران 
مبارزه کرد و هر موقع روزنامه ای این 
تیتر را می زد تعدادی از مسئوالن 
 این وزارتخانه به شــدت تکذیبش
 مــی کردند در حالی که ســازمان 
 محیــط زیســت منتقــد جدی  
بی توجهی به این امــر بود. رییس 
جمهور هم یکبار در سخنرانی های 
خود گفت: »خاک ایــران با لنج به 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
می رود و برای کشاورزی و سایر موارد 
مورد استفاده قرار می گیرد.« جالب 
اینجا بود بعد از این صحبت هم باز 

برخی مسئله را کتمان کردند.
حال که به صورت قانونی منع فروش 
خاک ایران ابالغ شــده است، دیگر 
 نمی تــوان صورت مســئله را پاک

 کرد. 
قوه قضائیه هم در چند روز گذشته 
به شــدت نســبت به این جریان 
 واکنــش نشــان داده و اعالم کرده
 پرونده های قاچاق خاک ایران بدون 

نوبت رسیدگی خواهد شد.
 هر چند در سال های اخیر افزایش 
تقاضا بــرای خاک ایران از ســوی 
کشور های حاشیه خلیج فارس کم 
شده بود و امارات و قطر جزیره های 
دستی خود را با خاک ایران ساختند 
و دریاهای خــود را بــا این خاک 
 محدود کردند اما افزایش قیمت دالر
 می توانست فروش این محصول را 

شدت بخشد. 
قانــون حفاظت از خــاک هر چند 
دیر اما قانونی صحیح اســت که با 
اجرایی شدنش اندکی مردم ایران 
و به خصــوص خانواده شــهدا که 
فرزندانشان برای دفاع از این خاک 

رفتند ، التیام می یابند.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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Iran 
tourism 
grows 1.9% 
to account 
for 6.5% of 
GDP

Iran’s tourism 
sector grew by 1.9% 
to contribute 1,158 
trillion rials ($8.83 
billion) or 6.5% to 
the country’s gross 
domestic product 
(GDP) and 1,334 
jobs (5.4% of total 
employment) in 
2018, according to 
the World Travel 
and Tourism 
Council’s annual 
report.
The WTTC report, 
which digs into 
the economic 
impact and social 
importance of 
the sector, shows 
i n t e r n a t i o n a l 
visitors spent 
168,954 billion 
rials ($1.28 billion) 
in Iran in 2018.
The council expects 
the number of 
i n t e r n a t i o n a l 
arrivals to stand at 
6.5 million in 2019, 
according to Iran-
China Chamber 
of Commerce and 
Industries.
Based on data 
compiled by the 
Central Bank of Iran, 
tourism industry 
contributed $11.8 
billion to the 
country’s GDP in 
the past Iranian 
year 1397 (ended 
March 20), tourism 
chief Ali-Asghar 
Mounesan said 
earlier this month.
The number of 
i n t e r n a t i o n a l 
tourists visiting Iran 
surged 52.5 percent 
in the past Iranian 
calendar year 
from a year earlier, 
according to data 
compiled by the 
Cultural Heritage, 
H a n d i c r a f t s , 
and Tourism 
Organization. The 
Islamic Republic 
hosted some 7.8 
million foreign 
nationals in that 
year, which shows 
a 52.5 percent 
increase year on 
year.

Iran
attractions
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Chehel Sotoon :Walk In History When 
You Step Inside Palace

Moreover, the number 40 also has a great 
impact in the Persian language. When 
someone wants to show the multiplicity of 
something, they put this number before it. 
For example, you might have heard about 
Chehel Cheragh (40 lights) which doesn’t 
consist of 40 lights but this number just 
shows that this light is so big or its lights 
are numerous.
Brief History about Chehel Sotoon 
Isfahan
Chehel Sotoon is one of the main tourist 
attractions in Isfahan which dates back to 
the 17th century (during the Safavid era). 
The construction of the building started 
during the reign of Shah Abbas I, who 
ruled Iran for 42 years. But it completed 
in the reign of second Shah Abbas.First of 
all, when Shah Abbas I became the king of 
Iran, he makes Isfahan his capital. At that 
time, Isfahan was a desert city. Therefore, 
he decided to make it more like a city. Then, 
he ordered to make a street which is still 
called by its old name, Chaharbagh. And he 
also ordered to make gardens and green 
environment in the city to make it shine 
more. Among the things he decided to 
build in this city, we can mention the Chehel 
Sotoon and Ali Qapu, which are both the 
king palaces.The Chehel Sotoon Garden, 
which spans over 67000 square meters, 
has been made the way that it completes 
the other gardens around. It had access to 

all the gardens around. Moreover, it was 
connected to other palaces of Isfahan, 
such as the Hasht Behesht Palace and the 
Ali Qapu Palace. It means that, during that 
time, Chehel Sotoon had a great role in 
the city.At first, the building wasn’t going 
to be a palace. Shah Abbas just wanted a 
place near his official palace (Ali Qapu) 
where he could rest away from all the 
commotions of the kingdom. But very 
soon, the building became as important 
as the official palace. And after a while, it 
became a place to host the political figures 
of other countries. It has been mentioned 
that he also celebrated the 23rd year of his 
reign in this palace. Therefore, all and all 
say that the small home became a big and 
important palace in this city.
What to See in Chehel Sotoon
Chehel Sotoon is so historical and old; 
therefore, you can walk in history when 
you step inside this palace. The first thing 
that may catch the eyes of the tourists is the 
beautiful paintings all around the palace. 
However, they have damaged during the 
time, but they are still breathtaking and 
spectacular. Each picture is telling a story 
which might date back to the Safavid era. 
The story of each picture has been written 
on its board, so you can better imagine the 
time when the king was living in the palace.
But it’s not just the painting which makes 
this palace a great tourist attraction in 

Isfahan, the colourful mirrors which can 
be seen in different rooms are the other 
eye-catching art in this palace.What even 
makes the Chehel Sotoon Palace more 
important and popular is that it is one of 
9 Iranian Gardens which are listed in the 
UNESCO World Heritage Sites.
Places nearby Chehel Sotoon Isfahan
The palace is located almost in the centre 
of the city, which makes it so close to 
many other tourist attractions of Isfahan 
such as the Hasht Behesht Palace and 
Naghshe Jahan Square, which is another 
tourist attraction in Isfahan which has 
been listed in UNESCO World Heritage 
Sites. It will only take 5 minutes to walk 
to this square and visit all other tourist 
attractions located in this place. The 
Museum of Natural History and Wildlife 
is also another attraction which is located 
almost inside the walls of Chehel Sotoon 
area.There are great cafes and restaurants 
around this place too. So you can easily 
take your time visiting this palace and then 
rest yourself in a café. The distance of this 
place to the Abbasi Hotel Isfahan, which 
is one of the greatest and most popular 
hotels in Isfahan, is 1.3 km. It will only take 
15 minutes to get there on foot. The Hasht 
Behesht Hotel is another hotel which is 
very close to this attraction. It is just 1.1 km 
and can be reached in 10 minutes on foot.
How to get to Chehel Sotoon Isfahan
Chehel Sotoon is located in Ostandari 
Street. Although there is no bus stop 
exactly in this street, the tourists can either 
walk to this attraction (if they are staying 
in any hotels in this area) or take a bus to 
Municipal bus station or Imam Hossein 
bus station. Either of these locations is just 
6 minutes away from the entrance of the 
Chehel Sotoon Palace.

About Chehel Sotoon Isfahan
It seems that in Isfahan each tourist attraction has a number in its name, such as Sio Se 
Pol which means 33 bridges (spans) and what we are going to mention now, Chehel 
Sotoon which means 40 columns. However, this historical pavilion in Isfahan actually 
has 20 wooden columns, but the reflection of these columns in the water pool in front 
of the building makes it 40 columns. That’s the reason why it is called Chehel Sotoon.

The palace is 
located almost 
in the centre of 
the city, which 
makes it so 
close to many 
other tourist 
attractions of 
Isfahan such 
as the Hasht 
Behesht Palace 
and Naghshe 
Jahan Square, 
which is 
another tourist 
attraction in 
Isfahan which 
has been listed 
in UNESCO 
World Heritage 
Sites. 

Unknown Wonders in 
Heart of Iran's Kerman 
Desert

Despite being located in a hot and dry climate, 
Kerman province in the central Iran has many 
lakes which are considered as wonderful natural 
attractions for tourists.
Rivers, springs and natural watersheds have created 
permanent and seasonal lakes in different parts of 
the province, each of which is a habitat for various 
species of plants and animals, and a symbol of life in 
difficult conditions.
Torshab Lake
The lake is recovered when the rainfall and 
precipitation is good. At such times, the lake 
turns into a habitat for birds and aquatic animals. 
However, it dries in the warm seasons and the 
size of the lake varies depending on the amount of 
precipitation. The average depth of the lake is about 
50 centimeters and the water of this lake is salty 
and unusable. The flora around the lake is mainly 
common reed.
Hamoun Wetland
Hamoon Jazmourian wetland is located in the 
southernmost point of the province and on 
the border between Kerman and Sistan and 
Balouchestan province. It is considered as one of 
the most important lakes of the province whose 
size varies according to the downpours and the 
amount of water entering it. Because of good flora 
surrounding it, the lake is a very rich source for 
livestock to graze. It also provides the travelers and 
tourists with a spectacular view.
Makhrage Lake
This salt lake appears in the seasonal ecosystem 
every year in the middle of November with the 
first seasonal rainfall. It is accessible until August, 
and then, due to the interruption of the water inlet 
and the high temperature of the air, the lake water 
evaporates.
Chah Darya Underground Lake
One of the wonders of the desert of Rafsanjan is 
a lake called the underground Chah Darya (Sea-
well). The natural phenomenon is home to millions 
of liters of water in the heart of the desert, and is 
among the few Iranian underground lakes.
Sirjan Salt Lake
The stunning salt lake of Sirjan known as “Kafe 
Namak” is a lovely place. In rainy days it is a muddy 
wetland, but after a while turns into a large salt pan 
and different groups start extracting salt from this 
area. Due to the salinity of the Sirjan Lake, there is 
not much vegetation and animal in it, but on the 
margins agricultural and cropping activities are in 
progress.

Ali Gholi Agha Mosque of 
Isfahan

Ali Gholi Agha had been one of the lords (Khajeh) in Shah 
Sultan Hussein Safavid’s era that had made mosque 
and bazaar in the name of him in Bid Aba’ad district of 
Isfahan.The mosque has an almost small courtyard 
and its shabestan is designed with tile work in loop 
style. The installed inscription on top of the gateway is 
a calligraphy work which is written by Ali Naghi Emami 
in 1122 Hijri-Qamari. The drawn text on the inscription 
shows Shah Sultan Hussein and Ali Gholi Agha.The 
beauty and worthy shabestan is located in eastern side 
of the yard and some poets are written on its inscription 
which its content shows that the shabestan is built in 
1297 Hijri-Qamari, at the same time with Naser-al-Din 
Qajar’s reign.The calligraphist of this inscription is Abdol 
Javad and its tile work is made by Mohammad Esmaeil.
In south of the balcony there is a beauty mehrab that its 
plinth is made of marble and top of the walls are designed 
with tile work. This mosque is one of the worthiest works 
of Isfahan particularly because of its calligraphy and tile 
works.

where to eat

where to stay

Bisheh Waterfall
Lorestan is one of the most interesting cities 
in Iran, full of natural beauties and historical 
sites; it homes many seasonal and permanent 
waterfalls. Bisheh waterfall is one of the 
most attractive ones in Khorramabad that is 
located at the heart of Zagros Mountain.There 
are some springs at the top of the waterfall 
joining together and create a spectacular 
landscape. To reach the Sezar River, the 
waterfall flows through the city and passes 
the main train station of the region. The height 
and width of the waterfall are about 48 and 

10 meters respectively.The Beside Bisheh 
waterfall itself, an Oak forest and the pleasant 
weather have turned the site into a very 
attractive tourist destination and doubled its 
elegance. The unique vegetation along with 
high mountains surrounded that area, has 
multiplied its beauty. The sound of water and 
birds singing in the site fascinate everybody 
as well.Domestic and foreign tourists can rest 
in beautiful wooden dwellings built in the 
middle of tall trees and clear streams. There 
are some handicraft markets in the area that 
people can buy amazing souvenirs from them. 
The best time to visit the waterfall is spring. 

Bisheh waterfall has been registered in the 
list of Iran's natural heritage on 27 March, 
2009, by the Cultural Heritage, Tourism, and 
Handicrafts Organization.
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 The Cabinet approved no visa 
policy for Chinese tourists 
visiting Iran, deputy head of Iran 
Cultural Heritage, Handcraft 
and Tourism Organization 
a n n o u n c e d . A c c o r d i n g l y, 
Chinese tourists visiting Iran 
will no longer need to obtain 
visas, Vali Teymouri said.
The decision is made to 
attract more foreign tourists 
to the country; however, it is a 
unilateral measure i.e. Iranian 
tourists visiting China still need 
visas.
Iran has taken some similar 

steps to increase its revenues 
from tourism under US 
sanctions.
Less than a week ago, Iranian 
President Hassan Rouhani 
issued an order to the Interior 
minister, according to which 
Iran will not put stamps on 
the passports of the visiting 
foreigners.
Cabinet Spokesman Ali Rabiei 
said earlier that “under its 
economic terrorism plans, the 
US is trying to frighten and stop 
foreign tourists from making 
trips to Iran.”

Afghan MP 
calls for 
provincial 
trade ties 
with Iran
Head of Afghan 
d e l e g a t i o n 
in Asian 
Pa r l i a m e n t a r y 
Assembly called 
for stronger 
economic and 
c o m m e r c i a l 
relations with 
Iran, particularly 
between the 
two countries' 
provinces.
Speaking at the 
joint meeting 
of Asian 
Pa r l i a m e n t a r y 
A s s e m b l y 
(APA) Standing 
Committee on 
Political Affairs 
and Isfahan's 
Chamber of 
Commerce on 
Thursday evening, 
Mohammad Feisal 
Sami' said, "Iran-
Afghanistan trade 
exchanges are 
$4-5 billion. But 
we can boost in 
through chambers 
of commerce 
cooperation."
He also 
condemned the 
US unilateral 
sanctions against 
Iran.
The sanctions 
imposed in 
2018 after 
W a s h i n g t o n ' s 
withdrawal from 
the nuclear deal, 
have impeded 
business relations 
of international 
community with 
Iran.
The meeting of 
APA Standing 
Committee on 
Political Affairs in 
the central Iranian 
city Isfahan kicked 
off on Wednesday 
June 26, and was 
wrapped up with 
a joint meeting of 
the APA members 
with those of 
Isfahan Chamber 
of Commerce on 
Thursday evening.
Delegations from 
some 20 countries 
attended Isfahan 
forum.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Sunday,June 30, 2019, No.260

ISFAHAN
N E W S 04

Govt. ratifies no visa policy for 
Chinese visiting Iran

Front-month Brent 
crude futures, 
i n t e r n a t i o n a l 
benchmark for 
oil, were up 1.3% 
at $65.91 by 0341 
GMT. They earlier 
touched their 
highest since May 
31 at $66 a barrel.
U.S. West Texas 
Intermediate (WTI) 
crude futures were 
at $58.98 per barrel, 
up 1.8% from their 
last settlement. 
WTI earlier hit its 
strongest level since 
May 30 at $59.03 a 
barrel.
Analysts said the 
gains were mainly 
driven by American 
Petroleum Institute 
(API) data showing 
a fall in U.S. crude 
inventories.
U.S. crude 

stockpiles fell by 
7.5 million barrels 
in the week ended 
June 21 to 474.5 
million, compared 
with analyst 
expectations for 
a decline of 2.5 
million barrels, 
the data showed. 
Crude stocks at 
U.S. delivery hub 
Cushing, Oklahoma, 
fell by 1.3 million 
barrels.
“Oil prices went 
ballistic after the 
API report,” said 
Stephen Innes, a 
managing partner at 
Vanguard Markets.
“Oil prices have 
been squeezing 
higher on escalating 
tensions in the 
Middle East. But 
with late-day draws 
showing up in the 

API report, this is 
a strong signal for 
the energy market,” 
Innes said.
The data came as 
traders watched 
for any signs that 
tensions between 
the United States 
and Iran could 
escalate into 
military conflict.
U.S. President 
Donald Trump 
t h r e a t e n e d 
on Tuesday 
to obliterate 
parts of Iran if it 
attacked “anything 
American”, in a 
new war of words 

with Iran. Tehran 
has condemned 
a fresh round of 
U.S. sanctions as 
“mentally retarded”.
Bilateral tensions 
between the two 
have spiked anew 
after Iran shot 
down a U.S. drone 
last week in the 
Gulf. Relations 
have been tense 
since Washington 
blamed attacks 
on oil tankers just 
outside the Gulf in 
May and June on 
Iran, while Tehran 
has repeatedly said 
it had no role in the 

incidents.
Conflict between 
W a s h i n g t o n 
and Tehran has 
stoked fears that 
shipments passing 
through the Strait 
of Hormuz - the 
world’s busiest oil 
supply route - could 
be disrupted.
Seeking to calm a 
nervous market, 
the head of national 
oil company Saudi 
Aramco said 
on Tuesday the 
company can meet 
the oil needs of 
customers using its 
spare capacity.

Russian companies main 
players in economic ties with 
Iran: Lawmaker
 Head of Russian delegation at Asian Parliamentary 
Assembly suggested that the country's small- and 
medium-sized companies can play the main part in 
developing economic relations with Iran.
Speaking at the joint meeting of Asian Parliamentary 
Assembly (APA) Standing Committee on Political 
Affairs and Isfahan's Chamber of Commerce, Mikhail 
Emelyanov said, "There are myriads of small- and 
medium-sized enterprises (SMEs) in Russia that 
can play the main part in promoting the economic 
ties with Iran.""Parliaments and their members' 
support for entrepreneurs will contribute to the 
growth of economic relations among countries and 
communities," he said. The Russian official also 
called for easing international transactions for the 
entrepreneurs.Emphasizing the role of forums such 
as the APA in boosting bilateral relations between 
countries, he added that Moscow-Tehran relations 
is increasingly growing in various spheres, including 
nuclear ties, energy and car making, but this level of 
relations is not enough.The two countries are able 
to promote ties through boosting inter-provincial 
relations, particularly those of the private sectors, 
he suggested.The APA meeting in the central Iranian 
city Isfahan kicked off on Wednesday June 26. The 
event was wrapped up with a joint meeting of the 
APA members with those of Isfahan Chamber of 
Commerce on Thursday evening.

EU mechanism for trade 
with Iran now operational: 
statement
French, British and German officials announced 
in a statement on Friday that the trade mechanism 
with Iran aimed at circumventing US sanctions, 
dubbed INSTEX, has been operational.A special trade 
channel that will allow European firms to bypass 
American sanctions on Iran is operational - that was 
the outcome of the meeting between the countries 
who singed the nuclear deal ditched by US, according 
to RT.The EU called the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) a "key element of global nuclear non-
proliferation." The deal was in limbo after Washington 
left it a year ago and started piling up sanctions on 
Tehran, hampering its trade with other countries.
The statement comes after the remaining signatures 
of JCPOA gathered in Vienna for a meeting that Iranian 
ministry spokesman Abbas Mousavi called "the last 
chance for the remaining parties...to gather and see 
how they can meet their commitments towards Iran."
The mechanism would facilitate transactions 
between European and Iranian companies, bypassing 
the need for financial institutions like SWIFT to carry 
out exchanges. A payment balancing system will allow 
companies in Europe to buy Iranian goods, and vice-
versa, without money-transfers between European 
and Iranian banks.

Oil prices rose more than %1 on Wednesday to 
their highest in nearly a month as industry data 
showed U.S. crude stockpiles fell more than expected, 
underpinning a market already buoyed by worries 
over a potential U.S.-Iran conflict.

Oil prices jump as U.S. crude stocks 
fall
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Iran’s Power Generation 
Capacity to Rise by 5,000 
MW in Months
 With the implementation of new power generation 
projects, Iran’s total capacity to produce electricity will 
increase by about 5,000 megawatts (MW) by the end of 
the current Persian calendar year, (March 2019 – March 
2020).Since the beginning of the current Iranian year, the 
country has added 557 MW of capacity to the national 
grid, according to data released by companies active in 
the country’s power sector.Iran’s nominal electricity 
generation capacity reached 80,311 MW at the end 

of last year and now, it has risen to 80,868 MW.Data 
released by the Iran Grid Management Co., Renewable 
Energy and Energy Efficiency Organization, Thermal 
Power Plants Holding Company (TPPH), Iran Power 
Generation Transmission and Distribution Management 
Company (Tavanir), and Iran Water and Power Resources 
Development Co. (IWPC), shows that by the end of the 
current year, the country’s total capacity to produce 
electricity will increase by 4,827 MW.In February 2018, 
Iranian Energy Minister Reza Ardekanian highlighted the 
country’s self-sufficiency in the area of power generation 
and said the Islamic Republic is the top producer of 
electricity in the Middle East.

About 90 percent of power 
generation equipment, 
even complicated parts like 
turbines and generators, 
are currently manufactured 
inside the country, the 
energy minister told 
reporters at the time.He added 
that Iran’s capabilities in the 
area of power generation have 
developed over the past four decades 
so much that the country has become the top producer of 
electricity in the region.

 China agrees to restart 
U.S. trade talks as 
Trump says 'back on 
track'
The United States and China have agreed 
to restart trade talks and Washington will 
not level new tariffs on Chinese exports, 
China’s official Xinhua news agency said 
on Saturday, as U.S. President Donald 
Trump said the talks were “back on track”.
Saturday’s high-stakes meeting between 
Trump and Chinese President Xi Jinping 
was being closely watched in hopes that 
it would ease tension rather than plunge 
the world’s two biggest economies into a 
deeper trade war.
The dispute has already cost companies 
in both countries billions of dollars, 
disrupted global manufacturing and 
supply lines, and roiled markets.
“The U.S. side said it would not add new 

tariffs on Chinese exports,” Xinhua said 
in a brief report, adding that negotiators 
of both countries would discuss specific 
issues, but gave no details.
Trump told reporters he had an excellent 
meeting with the Chinese leader and that 
talks were “back on track”. The two met 
in Japan’s western city of Osaka, on the 
sidelines of a summit of leaders of Group 
of 20 (G20) developed economies.
“We had a very good meeting with 
President Xi of China, excellent, I would 
say excellent, as good as it was going to 
be,” Trump said. “We discussed a lot of 
things and we’re right back on track and 
we’ll see what happens.”
Ahead of the talks, Trump had said a fair 
trade deal would be “historic”, but gave 
no details.
The trade dispute, which includes a feud 
over Huawei Technologies Co has fanned 
fears it could threaten global growth.
“The trade relations between China and 

the United States are difficult, they are 
contributing to the slowdown of the 
global economy,” European Commission 
President Jean-Claude Juncker said on 
Friday, the summit’s first day.
The U.S. president has said he would 
extend existing tariffs to cover almost all 
imports from China into the United States 
if the meeting brought no progress on 
wide-ranging U.S. demands for economic 
reforms.
At the start of Saturday’s talks, Xi told 
Trump he was ready to exchange views on 
fundamental issues and stressed the need 
for dialogue rather than confrontation.
“Cooperation and dialogue are better 
than friction and confrontation,” he said.
The G20 leaders will agree on Saturday 
to accelerate reforms of the World Trade 
Organization, but stop short of calling for 
the need to resist protectionism in their 
closing communique, Japan’s Nikkei 
newspaper said.

“Oil prices 
went ballistic 
after the API 
report,” said 
Stephen Innes, 
a managing 
partner at 
Vanguard 
Markets.



US new sanctions utterly 
ineffective: senior MP
Chairman of Parliament's National Security and Foreign 
Policy Commission Mojtaba Zonnour said that US' 
repetitive measures against Iran including its latest 
sanctions are utterly ineffective and futile.
“They have sanctioned Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif, which is, according to 
international laws, impossible,” he said, “We will continue 
our diplomacy.”
"The Leader of the Islamic Revolution is also sanctioned, 
while he has not traveled to foreign countries after his 
Presidency and has no banking account," he said.
"Therefore, US sanctions in this regard are futile," he 
concluded.
"The US has sanctioned IRGC previously and imposing 
sanctions on IRGC commanders once again is totally 
useless," Zonnour underlined.
On June 24, US President Donald Trump announced 
the measures against the office of Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Iran's foreign 
minister, and senior commanders of the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC), the country’s elite defense force. 
Trump said the measures would deny the Leader's office 
and other Iranian officials access to financial instruments.
The sanctions were imposed after Iran shot down a US 
spy drone that had violated the Iranian airspace waters 
on June 20.

North Korea Says Trump's Offer 
to Meet Kim 'Very Interesting'
 North Korea said Saturday President Donald Trump's 
offer to meet leader Kim Jong Un at the Korean 
Demilitarized Zone is a "very interesting suggestion," 
brightening prospects for a third face-to-face meeting 
between the two leaders.
The North's First vice Foreign Minister Choe Son 
Hui said that the meeting, if realized, would serve as 
"another meaningful occasion in further deepening 
the personal relations between the two leaders and 
advancing the bilateral relations."
Choe still said that North Korea hasn't received an 
official proposal for the DMZ meeting from the United 
States. Her comments suggested that North Korea is 
willing to accept Trump's idea if it gets a formal US offer 
for the meeting, according to some observers in Seoul, 
AP reported.
Choe's statement was carried via the North's official 
Korean Central News Agency.
Earlier Saturday, Trump invited Kim to shake hands 
during his planned visit to the DMZ, which has served 
as a de-facto border between the Koreas since the end 
of the 1950-53 Korean War. Trump is scheduled to fly 
to South Korea later Saturday for a two-day trip after 
attending the G-20 summit in Osaka, Japan.
Trump tweeted that "If Chairman Kim of North Korea 
sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to 
shake his hand and say Hello(?)!"
"All I did is put out a feeler if you'd like to meet," Trump 
said later of the invitation, adding that he's not sure of 
Kim's whereabouts.
Trump and Kim have met twice since Kim entered talks 
with the United States early last year to deal away his 
advancing nuclear arsenal in return for political and 
economic benefits.
Their first summit in Singapore in June last year 
ended with Kim's promise to work toward complete 
denuclearization of the Korean Peninsula. But it lacked 
any specific timetable and roadmap. In Singapore, the 
two leaders also agreed to improve bilateral relations 
and build lasting peace on the peninsula.
They met again in Vietnam in February, but that second 
summit collapsed due to disputes over how much 
sanctions relief North Korea should win in return for 
dismantling its main nuclear complex — a limited 
denuclearization step.
Kim has since asked Trump to work out acceptable 
proposals to salvage the negotiations by the end of 
this year. US officials said sanctions on North Korea 
would stay in place until North Korea takes firmer steps 
toward nuclear disarmament.
Talks of a revival of diplomacy have flared again since 
Kim and Trump recently exchanged personal letters. 
Kim called Trump's letter "excellent" while Trump 
described Kim's as "beautiful."

Palestinians Seen ‘Stateless’ in 
Kushner’s Economic Plan: Analyst

“I have examined carefully the 
Jared Kushner/White House 
document Peace to Prosperity 
- The Economic Plan: A New 
Vision for the Palestinian 
People,” Hussein Askary said.
“The document refers to the 

‘Palestinian people’, but there is no 
mention even once to the term ‘state’, 
nor ‘Palestinian Authority’. There is no 
mention of ‘Palestine’ (although this is 
easy to understand given who wrote 
it). So, the ‘Palestinian people’ here are 
regarded as a people without a country,” 
he stated.
Askary is an Iraqi-born Swedish citizen. 
He is the Southwest Asia Coordinator 
of the International Schiller Institute. 
Askary has worked as an economic and 
strategic analyst on Southwest Asia and 
North and East Africa for the Washington-
based weekly magazine Executive 
Intelligence Review since 1996. He is the 
co-author of several books on the New Silk 
Road strategy and its impact on the world 
economy. His latest book-length special 
report "Extending the New Silk Road to 
West Asia and Africa" was published in 
November 2017. He has spoken on these 
matters in international conferences and 
seminars in Sweden, Denmark, Germany, 
France, Egypt, Sudan, Iran, Japan, and 
China. In 2018, he wrote an 80-page 
study on the reconstruction of Yemen 
and China's Belt and Road Initiative.
The following is the full text of the 
interview:
Bahrain hosted the so-called "Peace to 
Prosperity" conference to discuss what 
the US has described as the economic part 
of President Donald Trump's "deal of the 
century", a plan which aims to consign 
the Palestinian cause to oblivion. The 
Palestinian leadership boycotted the 
meeting in Manama on June 25 and 26, 
leading critics to question the credibility 
of the event. In your opinion, what goals 
are the US and Israel pursuing by holding 
the conference? Would they reach their 
goals?
Askary:  I have examined carefully the 
Jared Kushner/White House document 
“Peace to Prosperity - The Economic Plan: 
A New Vision for the Palestinian People.” 
If the reader of this proposal is an alien 
who has just landed from Mars and has 
no idea what has happened on this planet 
in the past 75 years, he or she might find 
some of the ideas useful; infrastructure, 
education, healthcare, manufacturing, 
agriculture, etc. But that is not the reality. 
The document refers to the "Palestinian 
people", but there is no mention even 
once to the term "state", nor "Palestinian 
Authority". There is no mention of 
"Palestine" (although this is easy to 
understand given who wrote it). So, the 
"Palestinian people" here are regarded 
as a people without a country. They just 
happen to inhabit an area called the West 
Bank and Gaza. The "Palestinian people", 
whose pictures in this document are 
glowing with happiness and optimism, 
will be enjoying their lives under the 
benevolent shadow of the Israeli army's 
guns. The term "occupation" is mentioned 

only to mean vocational practice, not 
military occupation. So, the whole thing 
is an unserious attempt to dilute and 
eliminate the Palestinian issue. The 
danger is that President Donald Trump 
and many Americans and Europeans 
might think this is a great offer.
If you look at the “financing” part of 
this proposal, it shows clearly that the 
authors never have in mind a Palestinian 
government or state. "Capital raised 
through this international effort will be 
placed into a new fund administered by 
an established multilateral development 
bank," the document says. It is a 
"fund" which will be created through 
donations by mainly the US and the 
(Persian) Gulf countries, like all other 
failed donation operations in Bosnia, 
Lebanon, Afghanistan, etc. And, it will be 
administered not by the representatives 
of the "Palestinian people" but by a 
foreign agency (most probably the World 
Bank). This means no sovereignty and 
no independence for the "Palestinian 
people".
Some analysts say that the Trump 
administration’s focus on an economic 
plan, led by his son-in-law Jared Kushner, 
is a strategic mistake that could stymie 
the peace negotiations even before they 
begin. What is your assessment of the US 
approach to the conflict and the future of 
the plan? Is it practical at all?
Askary: I am a strong believer in the 
concept promoted by the late American 
political prisoner and economist Lyndon 
LaRouche that there could be no peace 
without economic development. But 
what is being presented here is intended 
to fail not to succeed. Remember that 
these are the same ideas proposed during 
the Oslo Peace process two decades ago. 
Kushner is presenting this plan in Bahrain 
in a conference downgraded to workshop 
because it was already boycotted by the 
Palestinian Authority and denounced by 
all Palestinian political groups. Kushner 
himself says that he is presenting this 
economic part of the "Deal of the Century" 
because the political part is so disputed. 
The Palestinians, and I agree with them, 
say this economic plan is blackmail to 
force them to accept the political part. 
But Kushner already knows what the 
Palestinian answer will be. If they refuse, 
then they will look like bigots who are 
biting the hand which is trying to feed 
their people. And if everything collapses 
and more violence is practiced against 
the Palestinian people by Benjamin 
Netanyahu's extremist government, 
then the US could say that the Palestinians 
should blame no one but themselves. 
The British (the instigators of this whole 
problem from start) and the right-wing 
Israelis will stretch this conflict as far as 
it goes to keep the region unstable and 

prone to conflicts. Besides, the Likud 
extremists' philosophy is that "Jordan is 
Palestine", which means all Palestinians 
will probably wake up one morning to 
find themselves in Jordan. So, there is no 
intention, at least from the Israeli right 
wing, to reach peace.
According to my sources in the US, Trump 
personally might not harbor similar 
ideology like the Likud or Zionist lobby, 
but he has accepted the Likud regime 
uncritically and listens to people like 
billionaire Sheldon Adelson on how 
to deal with the Middle East.  For the 
moment, he is focused on Iran where he 
is surrounded by war hawks like John 
Bolton and Mike Pompeo who preach the 
whole Netanyahu’s line that ‘Iran is the 
source of terrorism in the region’.
I am optimistic, though, that if a genuine 
dialog between Trump and Russia’s 
President Vladimir Putin and China’s Xi 
Jinping takes place soon (on the sidelines 
of the coming G-20 Summit), it can bring 
some rationality to the situation, because 
the whole world can be affected by a large 
military conflict in the Persian Gulf. This 
will affect the Palestinian issue too.
Last Friday, Israeli forces once again 
opened fire on Palestinians taking part 
in the peaceful “Great March of Return” 
protests, along the separation fence 
between the besieged Gaza Strip and 
occupied territories, injuring at least 
79 peaceful protesters. According to 
media reports, more than 270 people, 
including 52 children, have been killed 
since the demonstrations began in March 
2018. Most of the dead and the thousands 
wounded were unarmed civilians against 
whom Israel was using excessive force. 
Why has the international community, 
particularly the Western mainstream 
media, made a muted response to the Tel 
Aviv regime’s crimes against Palestinians 
so far?
Askary: There are two reasons for this 
indifference in the Western mainstream 
media to the suffering of the Palestinian 
people at the hands of the Israeli army: 1. 
They are busy, upon orders of the political 
and economic forces that own them, 
demonizing Russia, China and their allies, 
like Iran and Syria, and whoever in the 
West would dare to show friendliness 
or promote closer and friendly relations 
with Russia and China. The Transatlantic 
imperial forces are upset because their 
system of control over the world economy 
is collapsing, and that of Russia, China, and 
their allies and friends is thriving along 
the New Silk Road. 2. Many of the large 
media outlets are owned or controlled 
by powerful economic interests that are 
friendly to or are part of the so-called 
Zionist lobby, who attempt to suppress 
any information about the suffering of the 
Palestinian people or Yemen for example.   

A senior author and analyst based in Sweden said 
Palestinians are regarded “as a people without a 
country” in the economic plan raised by US President 
Donald Trump’s son-in-law, Jared Kushner, in a 
recent conference in Bahrain.
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Iranian Deputy Foreign 
Minister Abbas Araghchi 
said that the EU's financial 
vehicle to ease trade 
with Iran, INSTEX, is now 
operational but Iran’s 
expectations have not been 
fully satisfied yet.
Making the remarks 
after a meeting with the 
remaining signatures of 
JCPOA in Vienna, Araghchi 
said that “we had a long 
and positive three-hour 
meeting, and we took a step 
forward but there is still 
a long way to reach Iran’s 
set targets.”As he informed, 
two or three transactions 
have been done via INSTEX 
and further financial 
transactions will be done 
through the mechanism in 
a few days.He added that 
other European countries 
have voiced readiness to 
start cooperation with Iran 
via INSTEX.Araghchi also 
urged European countries 
to start purchasing Iranian 
oil via the trade mechanism.
On June 23, the Governor 
of the Central Bank of 
Iran (CBI) Abdolanser 
Hemmati said that "INSTEX 
will not work miracles; 
monetary transactions 
should be done via it and 
for that Europeans should 
purchase our oil or open 
credit lines for Iran.”
“Europeans should buy 
oil from us as did Italy 
and Greece in the past 
or in other case, they can 
provide us with $10 million 
to $15 million credit lines 
in order to have monetary 
transactions take place 
in INSTEX to meet Iran’s 
needs under the US 
sanctions,” he said.
Iran has established a 
counterpart to INSTEX 
known as the STFI, which 
EU officials said will 
speed up cooperation 
with the European trade 
vehicle.Iran's officials had 
reiterated that if INSTEX 
fails to meet Iran’s demands 
within the framework of 
Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), the 
country would take the 
next steps more decisively, 
explaining that after Iran 
set an ultimatum for the 
European signatories of the 
JCPOA, Europeans began 
some steps to expedite 
the implementation of 
INSTEX, but the steps 
were not enough for Iran, 
because the way of its 
implementation and its 
time frame is important to 
the country.
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JCPOA Parties Urge Lifting of Anti-
Iran Sanctions
 The Joint Commission of the 2015 Iran nuclear deal, known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), described the lifting 
of sanctions against the Islamic Republic as “an essential part of 
the agreement”.
Negotiators from Iran and the Group 4+1 (Russia, China, Britain, 
France and Germany) convened in the Austrian capital of Vienna 
on Friday to discuss ways to save the JCPOA following the US moves 
against the deal. 
“In view of recent concerning statements and developments, 
participants recalled the key importance of continued full and 

effective implementation of the agreement by all sides,” the 
JCPOA Joint Commission said in a statement issued at the end of 
its quarterly meeting.“At the same time, participants recalled that 
the lifting of sanctions is an essential part of the agreement and 
reviewed their respective commitments in this regard,” it added.
The full text of the joint commission’s statement released by 
EEAS is as follows:A meeting of the Joint Commission of the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) took place in Vienna on 28 
June 2019 to take stock and discuss the latest developments under 
both sanctions-lifting and implementation of nuclear-related 
commitments. Under the terms of the JCPOA, the Joint Commission 
is responsible for overseeing the implementation of the agreement.
The Joint Commission was chaired, on behalf of the EU High 

Representative Federica Mogherini, by 
EEAS Secretary General Helga Schmid 
and was attended by the E3+2 (China, 
France, Germany, Russia, United 
Kingdom) and Iran at the level of 
Political Directors/ Deputy Foreign 
Ministers.
JCPOA remains a key element of 
the global nuclear non-proliferation 
architecture, endorsed unanimously by UN 
Security Council Resolution 2231. Furthermore, 
in light of the recent tensions, its preservation continues to be 
essential for the regional stability and security.

“The document 
refers to the 
‘Palestinian 
people’, but there 
is no mention 
even once to 
the term ‘state’, 
nor ‘Palestinian 
Authority’. There 
is no mention 
of ‘Palestine’ 
(although 
this is easy to 
understand given 
who wrote it). So, 
the ‘Palestinian 
people’ here are 
regarded as a 
people without a 
country,”

politics
News

ISFAHAN
N E W S



Russia shows interest to join INSTEX
 Russian deputy foreign minister said at the end of JCPOA Joint Commission's meeting in 
Vienna on Friday that his country is interested to join the Instrument in Support of Trade 
Exchanges (INSTEX) to do financial interaction with Iran.
Sergey Ryabkov told reporters on Friday that it is important for other countries to take 
advantage of the system alongside the founding members and European states.
Describing launch of INSTEX as a beginning of a road, Ryabkov hoped that the number of 
countries doing business with Iran via the system would soon increase.
He further noted that JCPOA Joint Commission's meeting discussed ways for Iran to resume 
trade with other countries.
The meeting of the Joint Commission on JCPOA ended on Friday afternoon in Vienna after 
three and a half hours of talks of the remaining signatories to the deal.

Foreign Ministry spokesman 
Seyyed Abbas Mousavi said 
Iran will probably remain in 
the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) provided 
European parties stay faithful 
to their commitments as well.
According to Anadolu 
Agency, Iran on Friday 
stressed that it can walk away 
from the 2015 nuclear deal.
Mousavi told the news 
agency's reporter that it is 
possible Iran remain in the 
deal if EU complies with their 
commitments under the deal.
If EU fails to make sure in this 
respect, withdrawal from the 
nuclear deal will be an option 
for it, Mousavi said.
Referring to the holding the 
12th meeting of JCPOA Joint 
Commission in Vienna on 
Friday, he said it is expected 
final decision on future of 
nuclear deal would come out 
of the meeting.
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Russian companies main players in 
economic ties with Iran: Lawmaker

Glass's transparency and durability 
make it the material of choice in 
countless applications. But whether 
it's used "in a car, a building or a 
smartphone, glass components are 
always the weakest links and the 
most fragile in the entire system," 
said Francois Barthelat, a mechanical 

engineer at McGill University in Montreal who 
devised the new glass with his colleagues. Under 
stress, the inherently brittle nature of glass 
means that preexisting flaws within it can spread, 
triggering sudden catastrophic failure, Phys 
reported.
Strategies to make glass more impact-resistant 
include lamination, which bonds two or more 
glass plates together with thin layers of resin 
or other polymers in between, and tempering, 
which toughens glass through reheating and 
rapid cooling. However, Barthelat and his 
colleagues think they can do better by looking to 
nature for inspiration.For the past 15 years, they 
have focused on the structure and mechanics of 
mother-of-pearl, an opalescent impact-resistant 
material, also known as nacre, that helps 
shield the soft bodies of mollusks from strong 
predator jaws. "Animals take relatively weak 
ingredients—a brittle mineral, soft proteins—
and turn them into a hard yet extremely tough 
armor," Barthelat said.The key to nacre's 
toughness lies in how the material is built like 
a brick wall, composed of stacked layers of flat 
microscopic mineral tablets mortared together 
by proteins. These brittle calcium carbonate 
bricks can slide past one another when under 
stress, helping nacre absorb impacts.To mimic 
nacre, the researchers used a pulsed ultraviolet 
laser beam to etch square or hexagonal patterns 
onto regular borosilicate glass sheets 220 
microns thick, or roughly twice the average 
width of a human hair. These engraved plates 
were then laminated with thin layers of plastic 

each 125 microns thick. During this process, the 
glass sheets are separated into individual tiles, 
each about 1 to 4 millimeters wide.
"Even though the structural properties of nacre 
have been well-known for decades, this is the 
first time that a research group has translated 
this concept to laminated glass," said structural 
engineer Kyriaki Corinna Datsiou at the 
University of Nottingham in England, who 
did not take part in this research but wrote a 
perspective article on the new research for 
the journal where it is published.The years of 
research the scientists conducted into nacre 
revealed key details they wanted to mimic in 
their glass. For example, the tiles couldn't be too 
long, otherwise they would break, but if they 
were too short, they would also break, Barthelat 
said. The pattern also had to be highly precise 
with limited randomness, while the laminating 
layers had to be highly deformable, he added.
The researchers found their nacre-like glass 
was two to three times more impact-resistant 
than tempered or laminated glass and 15 to 24 
times more so than plain glass. At the same time, 
it was only marginally less transparent than 
conventional laminated glass."Any glass scientist 
will tell you that shooting a powerful laser into a 
piece of glass is a bad idea because it will create 
defects and decrease strength," Barthelat said. 
"However, our glass is a nice example where 
material removal and seemingly weakening 
processes actually makes the material much 
better!"In addition, "the fabrication method we 
developed is relatively easy and scalable—one 
could make industrial volumes of this material 
very easily and at a reasonable cost," Barthelat 
said. Applications for this glass might include 
automobiles and buildings "exposed to wind-
borne debris during windstorm events or to blast 
impact during terrorism or crime scenarios," 
Datsiou said.
The scientists noted their nacre-like glass was 
10% to 15% less stiff than regular glass, making 
it more likely to buckle under pressure. To 
compensate, they suggested adding a plain glass 
plate in front of their nacre-like glass, which could 
increase the overall strength to up to 90% that of 
laminated glass.

Researchers Find Ways to 
Improve Energy Storage Devices
Solid-state batteries—a new 
battery design that uses all solid 
components—have gained 
attention in recent years because 
of their potential to hold much 

more energy while simultaneously avoiding 
the safety challenges of their liquid-based 
counterparts, ScienceDaily reoirted.
But building a long-lasting solid-state battery 
is easier said than done. Now, researchers 
at the Georgia Institute of Technology have 
used X-ray computed tomography (CT) to 
visualize in real time how cracks form near 
the edges of the interfaces between materials 
in the batteries. The findings could help 
researchers find ways to improve the energy 
storage devices.
"Solid-state batteries could be safer than 
lithium-ion batteries and potentially hold 
more energy, which would be ideal for 
electric vehicles and even electric aircraft," 
said Matthew McDowell, an assistant 
professor in the George W. Woodruff School 
of Mechanical Engineering and the School 
of Materials Science and Engineering. 
"Technologically, it's a very fast moving field, 
and there are a lot of companies interested 
in this."
In a typical lithium-ion battery, energy is 
released during the transfer of lithium ions 
between two electrodes—a cathode and an 
anode—through a liquid electrolyte.
For the study, which was published June 
4 in the journal ACS Energy Letters and 
was sponsored by the National Science 
Foundation, the research team built a solid-
state battery in which a solid ceramic disc 
was sandwiched between two pieces of solid 
lithium. The ceramic disc replaced the typical 
liquid electrolyte.

"Figuring out how to make these solid pieces 
fit together and behave well over long periods 
of time is the challenge," McDowell said. 
"We're working on how to engineer these 
interfaces between these solid pieces to 
make them last as long as possible."
In collaboration with Christopher Saldana, 
an assistant professor in the George W. 
Woodruff School of Mechanical Engineering 
at Georgia Tech and an expert in X-ray 
imaging, the researchers placed the battery 
under an X-ray microscope and charged and 
discharged it, looking for physical changes 
indicative of degradation. Slowly over the 
course of several days, a web-like pattern of 
cracks formed throughout the disc.
Those cracks are the problem and occur 
alongside the growth of an interphase 
layer between the lithium metal and solid 
electrolyte. The researchers found that this 
fracture during cycling causes resistance to 
the flow of ions.
"These are unwanted chemical reactions 
that occur at the interfaces," McDowell 
said. "People have generally assumed that 
these chemical reactions are the cause the 
degradation of the cell. But what we learned 
by doing this imaging is that in this particular 
material, it's not the chemical reactions 
themselves that are bad—they don't affect 
the performance of the battery. What's bad is 
that the cell fractures, and that destroys the 
performance of the cell."
Solving the fracturing problem could be one 
of the first steps to unlocking the potential 
of solid state batteries, including their high 
energy density. The deterioration observed 
is likely to affect other types of solid-state 
batteries, the researchers noted, so the 
findings could lead to the design of more 
durable interfaces.
"In normal lithium-ion batteries, the 
materials we use define how much energy we 
can store," McDowell said. "Pure lithium can 
hold the most, but it doesn't work well with 
liquid electrolyte. But if you could use solid 
lithium with a solid electrolyte, that would be 
the holy grail of energy density."

New Nature-Inspired Composite Glass 
More Resistant to Impacts

Researchers Find Ways to Improve Energy 
Storage Devices

Researchers have engineered a new composite glass with a 
greatly boosted resistance to impacts by using the iridescent 
mother-of-pearl often found lining seashells.

Researchers have used X-ray computed tomography (CT) to 
visualize in real time how cracks form near the edges of the 
interfaces between materials in solid-state batteries.
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"However, our 
glass is a nice 
example where 
material removal 
and seemingly 
weakening 
processes actually 
makes the material 
much better!"

"Solid-state 
batteries could be 
safer than lithium-
ion batteries and 
potentially hold 
more energy, 
which would be 
ideal for electric 
vehicles and even 
electric aircraft," 
said Matthew 
McDowell, 
an assistant 
professor in 
the George W. 
Woodruff School 
of Mechanical 
Engineering and 
the School of 
Materials Science 
and Engineering. 
"Technologically, 
it's a very fast 
moving field, 
and there are a 
lot of companies 
interested in this."



آگهی تحریر ترکه
در تاریخ 97/11/13 آقای محمد ســعادتی تبار فرزند رضا دارای 
شناسنامه 280 صادره از کاشان دادخواستی مبنی بر تحریر ترکه 
مرحوم رضا سعادتی تبار فرزند فتحعلی که در تاریخ 1315/1/19 
فرزند شــکراله که در تاریخ 71/9/7 فوت شــده اند با احراز سمت 
متقاضی مستندا به مواد 209 و 210 قانون امور حسبی قرار تحریر 
ترکه صادر شده است لذا برای اجرای قرار تحریر ترکه بدینوسیله 
نســبت به نشــر آگهی اقدام تا کلیه ورثه قانونی نمایندگان آنها 
بستانکاران، مدیونین به متوفی و یا هر کس حقی به ترکه دارد در 
تاریخ 98/5/20 ساعت 9/15 برای تحریر ترکه در مجتمع شورای حل 
اختالف واقع در خ باباافضل حضور به هم برساند. قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف کاشان شناسه: 510226
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان رضا حسین زاده حسن آبادی دادخواستی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک دارای پالکهای 553، 541، 
554 و 545 تماما فرعی از 40 اصلی بخش دو کاشان به طرفیت ربابه 
خانم فیروزی فرزند حسین به دادگستری کاشان تقدیم که پس از 
ارجاع به شعبه پنجم دادگاه حقوقی به کالسه 980280 ثبت و برای 
روز 98/5/20 ساعت 11:30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از 
آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول امکان بوده لذا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقالب امور مدنی مراتب به 
نامبردگان ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر 
شوند ضمنا نامبردگان می توانند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه 
نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. مدیر دفتر شعبه 

پنجم دادگاه عمومی حقوقی کاشان شناسه: 510608
آگهی حصر وراثت

خانم زهرا سعیدی مرام به شناسنامه شماره 794 به شرح دادخواست 
به کالسه 452 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان حمیدرضا عابدینیان با شــماره 
شناسنامه 39941 در تاریخ 96/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی 
عابدینیان ش ش 1250516641، 2- زهرا سعیدی مرام فرزند اکبر 
ش ش 794 همسر 3- ابراهیم عابدینیان ش ش 7232، 4- محمد 
عابدینیان ش ش 1250342201، 5- امیرحسین عابدینیان ش 
ش 1250123860، 6- عاطفه عابدینیان ش ش 11853 همگی 
فرزندان حمیدرضا. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: 510207
آگهی حصر وراثت

خانم ام البنین پیوندی به شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست 
به کالسه 450 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان یوسف صادقی با شماره شناسنامه 
1092 در تاریخ 97/10/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جواد صادقی فرزند 
علی محمد ش ش 282 پدر متوفــی 2- ام البنین پیوندی فرزند 
حسین ش ش 17 همسر متوفی 3- ابوالفضل صادقی فرزند یوسف 
ش ش 0025876635، 4- فاطمه صادقی فرزند یوســف ش ش 
1250974178 فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: 510621
آگهی حصر وراثت

آقای محمد لقمان به شناسنامه شــماره 20 به شرح دادخواست 
به کالسه 479 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان ناصر لقمان استرکی با شماره 
شناسنامه 9 در تاریخ 95/12/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه یعقوبی 
نیاسر ش ش 55 فرزند عباس همســر 2- مسعود لقمان استرکی 

ش ش 1250445108، 3- مهرانگیز لقمان استرکی ش ش 18، 
4- مرضیه لقمان استرکی ش ش 12، 5- مهدی لقمان استرکی ش 
ش 2، 6- محمد لقمان ش ش 20، 7- فاطمه لقمان استرکی ش ش 
1736، 8- حسین لقمان ش ش 33، 9- عباس لقمان استرکی ش 
ش 39، 10- اصغر لقمان ش ش 55، 11- زهرا لقمان استرکی ش 
ش 28، 12- اکرم لقمان استرکی ش ش 11 همگی فرزندان ناصر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/

متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: 510205
آگهی حصر وراثت

آقای رسول بهمنش به شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه 481 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حشمت علی خانی درئی با شماره 
شناســنامه 2 در تاریخ 1398/3/26 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رسول 
بهمنش فرزند غالمرضا ش ش 5، 2- حسین عبدلی فرزند غالمرضا 
ش ش 9، 3- حسام عبدلی خنبی فرزند غالمرضا ش ش 8 فرزندان 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان شناسه: 510210
آگهی حصر وراثت

آقای رسول اکبری کجانی به شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست 
به کالسه 97/98 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدتقی فردوسی کجانی 
با شماره شناســنامه 12 در تاریخ 1397/8/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضی: رسول اکبری برادر 2- علی اصغر اکبری برادر 3- علی 
اکبر اکبری برادر 4- زهرا اکبری خواهر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین 

شناسه: 494634
آگهی حصر وراثت

آقای قربانعلی ســنگ ســفیدی فرزند محمدعلی به شناسنامه 
شماره 162 به شــرح دادخواست به کالســه 1398/161 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدعلی سنگ سفیدی فرزند صفدرعلی با شماره 
شناسنامه 14650 در تاریخ 1396/5/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بتول 
زمانی فرزند محمدعلی ش ش 148 صادره از خوانسار همسر متوفی 
2- مهری سنگ سفیدی فرزند محمدعلی ش ش 150 صادره از 
خوانسار فرزند دختر 3- صغری سنگ سفیدی فرزند محمدعلی 
ش ش 136 صادره از خوانسار فرزند دختر 4- فضه سنگ سفیدی 
فرزند محمدعلی ش ش 95 صادره از خوانسار فرزند دختر 5- جمیله 
سنگ سفیدی فرزند محمدعلی ش ش 31 صادره از خوانسار فرزند 
دختر 6- فاطمه سنگ سفیدی فرزند محمدعلی ش ش 9 صادره از 
خوانسار فرزند دختر 7- قربانعلی سنگ سفیدی فرزند محمدعلی 
ش ش 162 صادره از خوانسار فرزند پسر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رئیس 

شورای حل اختالف شعبه دوم شهری خوانسار شناسه: 511760
آگهی فقدان سند مالکیت

طبق تقاضــای وارده 23635 مــورخ 98/3/2 با اســتناد 2 برگ 
استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شــهود رسما گواهی شده 
آقای سیدحسین سامان مدعی اســت که سند مالکیت 10 سهم 
مشاع از 64 سهم یک قطعه زمین به شــماره پالک 6002 فرعی 
مفروز و مجزی شــده از 5725 فرعی از شــماره 34 اصلی بخش 

دو کاشــان ذیل ثبــت 134336 صفحه 365 دفتــر 799 به نام 
سیدحسین سامان ثبت و ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است به علت جابجایی مفقود اینک درخواست سند مالکیت المثنی 
نموده است لذا طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی تا هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک 
مذکور یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مســترد گردد. بدیهی 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض واصل نگردد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و 
 به متقاضی تسلیم خواهد شــد. رئیس ثبت اسناد و امالک کاشان 

شناسه: 510506
آگهی

شــماره پرونده: 540/97 ش 2 شــماره دادنامه: 98/3/30-140 
مرجع رســیدگی کننده: شعبه دوم شــورای حل اختالف نایین 
خواهان: ســعیده عرب بافرانی فرزند محمد ساکن نایین خیابان 
امام پاساژ ســعید پردیس موبایل، خوانده: مجتبی رزاق پور فرزند 
محمود مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: خواهان 
دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت فوق العاده حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی سعیده عرب بافرانی فرزند محمد بطرفیت مجتبی 
رزاق پور به خواستته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 865756 مورخ 97/10/17 عهده بانک صادرات و با 
احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا 
وصول چک با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و مدارک ابرازی 
خواهان از جمله چک شــماره 865756 مورخ 97/10/17 عهده 
بانک صادرات و با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررســید تا وصول چک با توجه به محتویات و مندرجات 
پرونده و مدارک ابرازی خواهان از جمله چک شــماره 865756 
مورخ 97/10/17 با احتســاب تاخیر تادیه و دادرسی به شرح متن 
دادخواست نظر به اینکه چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده دارد و مصون از هرگونه تعرض بوده و به اصالت آن خدشه 
ای وارد نشده است و خوانده در جلسه دادرسی حاضر شده و ایراد 
و دفاعی به عمل نیاورده اند و دلیلی دائر بر پرداخت مورد دعوی و 
تحصیل برائت الذمه از سوی ایشــان ابراز نگردیده لذا شورا دعوی 
خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 310  قانون تجارت و 
198 و 519 و 522 قانون ایین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ 70/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/845/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول طبق شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی 
نایین می باشد. قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

نایین شناسه: 512277
آگهی

شماره پرونده: 963/97 شماره دادنامه: 29/98 بتاریخ 98/1/18 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه 8 شورای حل اختالف کاشان به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار 
دارد. قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای عبداله قمری به طرفیت آقای محمد 
حسینعلی پور به خواسته مطالبه وجه به میزان 65/000/000 ریال به 
موجب یک فقره چک به شماره 914775 مورخ 1391/8/27 عهده 
بانک صادرات به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به مفاد دادخواست تقدیمی و منضمات آن و وجود چک و گواهی 
عدم تادیه در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و 
عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی 
حسب ماده 72 قانون ایین دادرسی مدنی و عدم ارائه الیحه دفاعیه 

که دعوی خواهان مصون از هر گونه ایراد و اعتراض باقی مانده است 
دعوی مزبور را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 310 و 
313  و 249 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
ایین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم 
تادیه 91/10/30 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی 
و مبلغ 933/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری 
کاشان می باشد. قاضی شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 510223
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 86/98 

ش 1
خواهان: مسعود نیکوبخش فرزند حسن ساکن نایین بلوار مطهری 
کوچه شهید اشکستانی پالک 35 یا 1 خوانده: عباس بهرامی فرزند 
محمد مجهول المکان، خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان 
فوق الذکر دائر بر مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 647133 مورخ 98/2/22 عهده بانک ملت هزینه 
دادرسی خســارت تاخیر تادیه به این دفتر واصل و پس از ثبت به 
کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 98/5/12 ساعت 15/30 عصر و با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
دادگاه های عمومی و انقالب مراتب یــک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده جهت اخذ نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به شورا مراجعه و در وقت رسیدگی تعیین شده 
در جلسه شورا حضور یابد و اال شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. رئیس شعبه اول شورای حل اختالف نایین شناسه: 511502
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باستاد 
اسناد رســمی مالکیت مشاعی و اســناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
برابر رای شــماره 139860302018000330 کالســه پرونده 
1397114402018000026  دولــت جمهــوری اســالمی 
ایران به نمایندگــی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی _ ســازمان 
بهزیستی کشور _ اداره کل بهزیستی استان اصفهان بشماره ملی 
14000297607  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان اداری   
به مساحت 1069/23  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 
89 فرعی از 390 اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه از آقای حاجی حسین کمالی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/24
حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

شناسه : 510115
آگهی اخطار اجرایی 

کالســه 337/96 ش 4 ح مشــخصات محکوم علیه: نام : صادق 
فرومدی مجهول المکان،  مشــخصات محکوم له: نام : محمدرضا 

آقابراتی نشــانی محل اقامت: خورزوق _ بلوار قائم مقام _ شرکت 
خورشیدبار، محکوم به: به موجب رای شماره 121 تاریخ 97/2/30 
حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان برخوار که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ5/000/000 ریال رای 
صادره غیابی است و هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه می باشد. ماده 
34 قانون اجرای احکام:  همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
محکوم علیه مکلف است  ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید. داوود صفیان – قاضی شورا  شناسه : 510080   
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باستاد 
اسناد رســمی مالکیت مشاعی و اســناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
1_ برابر رای شماره 139860302018000356   کالسه پرونده 
1392114402018001056  آقای حسن اله دادی فرزند احمد  
بشماره شناســنامه 7368 صادره از خمینی شــهر  نسبت به سه 
دانگ مشاع از شش دانگ قسمتی از یک باب کارخانه آجرپزی    به 
مساحت 171695 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 318 
اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه
2_ برابر رای شماره 139860302018000355   کالسه پرونده 
1392114402018001055  آقای رسول اله دادی   فرزند احمد  
بشماره شناســنامه 3992   صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ 
مشاع از شش دانگ قسمتی از یک باب کارخانه آجرپزی  به مساحت 
171695  متر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 318 اصلی 
واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه
3_ برابر رای شماره 139860302018000361   کالسه پرونده 
1397114402018000153  آقای حسن اله دادی   فرزند احمد  
بشماره شناسنامه 7368  صادره از خمینی شهر  نسبت به سه دانگ 
مشاع از شش دانگ قسمتی از یک باب کارخانه آجرپزی  به مساحت 
151708   متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 315 اصلی واقع 
در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از آقای علی محقق
4_ برابر رای شماره 139760302018000364   کالسه پرونده 
1397114402018000154  آقای رسول اله دادی   فرزند احمد  
بشماره شناســنامه 3992  صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ 
مشاع از شش دانگ قسمتی از یک باب کارخانه آجرپزی  به مساحت 
151708  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 315 اصلی واقع 
در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از آقای علی محقق
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/4/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/24
حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

شناسه : 510483

پایش تاکسی سرویس مدارس برای نخستین بار
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: برای نخستین بار تاکسی 
سرویس های شهر اصفهان از سوی خانواده های دانش آموزان مورد نظرسنجی و پایش قرار می گیرند 

تا در سال تحصیلی جدید بتوان خدمات بهتری ارایه کنیم.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، هادی منوچهری با بیان اینکه برای نخستین 

بار در شهر اصفهان طرح نظرسنجی و پایش رانندگان تاکسی سرویس مدارس اجرا می شود، اظهار 
کرد: در این نظر سنجی نحوه برخورد شرکت های ارائه دهنده خدمات، نحوه برخورد رانندگان، نظافت 

خودرو و نرخ کرایه مورد پرسش گری و نظرخواهی قرار می گیرد.   
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان افزود: در این طرح از حدود 3700 نفر که 

شامل پنج درصد از دریافت کنندگان خدمات حمل و نقلی تاکسیرانی می شوند، به صورت رندوم نظرسنجی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر اساس نتایج حاصل از این نظرسنجی اصالحاتی در خصوص نحوه ارائه خدمت از سوی رانندگان تاکسی سرویس 
مدارس و شرکت های حمل و نقلی به دانش آموزان صورت می گیرد، گفت: بر اساس نتایج به دست آمده، ممکن است در راستای 

سیاست های تشویقی و تنبیهی، سهمیه بعضی شرکت ها کم و بعضی افزایش یابد.

نصف جهان میزبان ۱۱ تن از یاران خرازی
نصف جهان دیروز میزبان 11 تن از یاران شهید خرازی بود و مردم شهیدپرور اصفهان، فرزندان شهید 

خویش را تا گلستان شهدای اصفهان بدرقه کردند.
دیروز )شنبه( مصادف با سالروز شهادت امام صادق )ع( نصف جهان میزبان یاران شهید خرازی بود؛ 
11 شهید دفاع مقدس به اصفهان آمدند تا بار دیگر حال و هوای روزهای پرشکوهآن روزها را در شهر 

اصفهان زنده کنند.
هشت نفر از این شهدا شناسایی شده و سه شهید نیز گمنام هستند که از این هشت شهید، یک نفر از سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی، یک نفر از ارتش و 6 نفر دیگر بسیجی هستند.
عطر ناب شهادت در شهر پیچیده است، امروز شهید خرازی، شهید کاظمی، میثمی ها، ردانی پور و یاران زنده و شهید 

لشکر 14 امام حسین )ع( هفت نجف اشرف، 11 مهمان ویژه و خاص دارند.
فریاد یا زهرا در گوش نصف جان پیچیده است، خانواده های شهدا، جانبازان و فرزندان همه نسل های این مرز و بوم به بدرقه شهدایی 
آمدند که سالها پس از شهادت بار دیگر به موطن بازگشته اند، به شهری که مردمانش در یک روز 370 شهید را به عنوان نیمی از شهدای 
یک عملیات تشییع کردند و همان روز بر پیشانی فرزندان جوان خویش پیشانی بند »یا زهرا« بستند و آنها را فدایی دین و انقالب کردند.

   شناســایی بیــت 
کوین ها

در این راســتا، مصطفی 
 - مشــهدی  رجبــی 
صنعــت  ســخنگوی 
برق- با اشاره به این که در 
خردادماه امســال مصرف 
3300 مگاوات برق در ساعات اوج مصرف 
در کشور ثبت شده اســت افزود: این رقم 
بیش از مصرف ســه اســتان آذربایجان 

شرقی، غربی و اردبیل است.
وی با اشاره به غیر مجاز بودن مصرف برق 
توســط بیت کوین ها گفت: طبق دستور 
اعالم شده به شرکت های برق منطقه ای 
و توزیع نیروی برق، تولید کنندگان بیت 
کوین شناسایی و برق آن ها قطع می شود.

   اســتخراج هر بیت کوین معادل 
مصرف ٢٤واحد مسکونی

بنا بر اعالم شرکت برق منطقه ای تهران، 

ســخنگوی صنعت برق با بیــان این که 
اســتخراج هر بیت کوین معادل مصرف 
24 واحد مسکونی در ســال است ادامه 
داد: هنوز تعرفه ی مشــخصی برای برق 
مصرفی بیت کوین تعریف نشده است که 
البته پیشــنهاد وزارت نیرو در این باره به 
هیأت دولت ارســال و در حال بررسی در 
کمیسیون های مختلف است که پس از 

تعیین به همه شرکت ها ابالغ خواهد شد.
رجبی مشهدی گفت: پس از ابالغ تعرفه 
برق بیت کوین ها، صاحبــان این مراکز 
می توانند به شرکت های برق منطقه ای 
و توزیع نیروی برق مراجعه و بر اســاس 
میزان مصرف درخواســت خود را اعالم 
کنند. اتصال این مراکز به شبکه به دلیل 
مصرف باال ســبب ناپایداری برق و بروز 
مشکل برای دیگر مشترکین می شود که 
بر این اســاس در هر نقطه ای شناسایی 
شــوند، برق آن ها قطع خواهد شــد. ارز 
دیجیتال یــا Cryptocurrency یک فرم 
از پول الکترونیکی اســت که به منظور 
امنیت بیش تر، حذف واسطه ها و ناشناس 
بودن طراحی شد. ارزهای دیجیتال از یک 
فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند که به 
کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را 
بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانک ها و 
سازمان های واسطه می دهند. اکثر ارزهای 
دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده ای 
به نام بالک چین اجرا می شوند و بیش تر 
واحدهای اصلی آن توسط یک فرآیند به 

نام استخراج یا ماین تولید می شوند. اولین 
و معروف تریــن ارز دیجیتال بیت کوین 
است که در سال 2009 ایجاد شد، با این 
حال در سال های گذشته ارزهای دیجیتال 
زیادی )در حــدود 900 ارز دیجیتال( در 
بازارهای جهانی تجارت می شود. اگرچه 
هنوز مشــروعیت ارزهــای دیجیتالی و 
در صدر آن ها بیت کویــن از طرف بانک 
مرکزی و مســؤوالن مربوطه در کشور به 
اثبات نرسیده است، اما ممنوعیت قطعی 
هم در زمینه عدم اســتفاده از آن ها اعالم 
نشــده و برخی از صرافی ها و سایت های 
آنالین به خرید و فــروش این ارزها اقدام 
می کنند. اخبارها حاکی از آن اســت که 
استخراج کنندگان ارز دیجیتال به دلیل 
ارزان بودن قیمت برق در ایران به کشور 
هجــوم آورده اند. در این راســتا همایون 
حائری چندی پیش با اشاره به مباحثی 
که در مورد استفاده از برق برای استخراج 
ارز دیجیتالی مطرح شــده است، گفت: 
برق در ایران بســیار ارزان است و با توجه 
به این برخی از سرمایه گذاران بیت کوین 
هستند که به کشور هجوم آورده اند. قیمت 
استخراج هر بیت کوین در جهان 7000 
دالر اســت و برای هر بیت کوین 72 هزار 
کیلووات ساعت برق مصرف می شود که به 
اندازه مصرف 28 مشترک است. تعداد این 
افراد به تازگی افزایش پیدا کرده و می تواند 

به 2000 تا 2500 مگاوات نیز برسد.
معــاون برق و انــرژی وزیر نیــرو از ارائه 

پیشنهاداتی توسط وزارت نیرو برای حل 
این مســاله خبر داد و گفت: وزارت نیرو 
پیشنهاد داده است که باید نرخ مناسبی 
برای این افراد در نظر گرفته شود، زیرا آنها 
دســتگاه هایی را وارد کشور می کنند و از 
حق مردم ما بهره مند می شوند. ما تاکید 
کردیم که باید نظارت آغاز شده و پایش 
صورت بگیرد. این اقدامات از سال پیش 
آغاز شده و پیشنهاد کرده ایم که تعرفه ای با 
نرخ صادراتی برای این افراد در نظر گرفته 
شود. وی با بیان این که پیشنهاد وزارت نیرو 
در کمیسیون اقتصادی مطرح شده است، 
اظهار کرد: البته این افراد در حال حاضر 
قابل شناسایی نیســتند، اما وقتی تعرفه 

مشخص شود، شناسایی می شوند.
معاون برق و انرژی وزیــر نیرو با تاکید بر 
این که وزارت نیرو مســئول تأمین برق 

مردم است، گفت: بیت کوین هر مزایایی 
که دارد، برای خــودش دارد؛ این افراد با 
دستگاه خودشان از برق مجانی ما استفاده 
می کننــد، در حالی که بایــد از ما اجازه 
بگیرند. زمانی که مردم بــا هفت درصد 
افزایش تحت فشــار قرار می گیرند، چرا 
باید هزینه چنین چیزی را پرداخت کنند.

   برخورد وزارت نیرو با اســتخراج 
کنندگان ارز مجازی

در حال حاضر هیچ تعرفه قانونی برای این 
گروه از مصرف کنندگان تعریف نشــده 
است. بر اساس بند »د« ماده 50-4 آئین 
نامه تکمیلی تعرفه های برق، در صورتیکه 
برق به صورت غیرمجاز )در بخشی به غیر از 
مورد ذکر شده در پروانه انشعاب( به مصرف 
برسد، شرکت برق موظف به قطع انشعاب 

مذکور است.

   تبعات استفاده غیرمجاز از شبکه 
برق

استفاده های غیرمجاز از شبکه برق باعث 
افت ولتاژ شــبکه های توزیع می شــود و 
احتمال آسیب دیدن وسایل برقی مردم 
را افزایــش می دهد. به گفته مســئوالن 
صنعت برق برای حمایت از حقوق مصرف 
کنندگانی که انشعاب های قانونی و مجاز 
دارند، مجبور بــه قطع برق اســتخراج 
کنندگان ارزهای مجازی و یا سایر استفاده 

کنندگان غیرمجاز از شبکه است.
به دلیــل برق بســیار زیادی کــه برای 
استخراج ارز مجازی مورد نیاز است، این 
کار ممکن است به شــبکه های برق نیز 

آسیب وارد کند.

مشکل نوظهور صنعت برق؛

بیت کوین ها برق می بلعند؛ به نام مردم تمام می شود!

ایسنا
گــزارش
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درحالی که همزمان با افزایش دما زنگ خطر مصرف برق به ویژه 
در تهران به صدا درآمده اســت، صنعت برق امسال با مشکل 
جدیدی به نام بیت کوین ها که به نظر می رســد عامل اصلی 
افزایش نامتعارف مصرف برق هستند دست و پنجه نرم می کند.
آمارها حاکی از آن است که اوج مصرف برق در منطقه تهران 
)استان های تهران، قم و البرز( از رقم 986۰ مگاوات گذر کرده 
که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که معادل 9٢۰8 

مگاوات بوده، با ۷ درصد رشد مواجه است.

استفاده های 
غیرمجاز از شبکه 

برق باعث افت ولتاژ 
شبکه های توزیع 
می شود و احتمال 

آسیب دیدن وسایل 
برقی مردم را افزایش 

می دهد.

اقتصاد ایران
۰۷
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بنزین گران نمی شود 
چون مردم اعتراض 

می کنند!
»در یــک اقتصاد تورمــی همانند 
اقتصاد ایران، غیرممکن اســت که 
بتوان از انتقال فشار تورم به کاال یا 
سبد کاالی خاصی جلوگیری کرد، 

مگر با صرف هزینه های هنگفت.«
صورت مساله صحیح بنزین چیست؟ 
طرح دقیق تر صورت مساله بنزینی 
کشور مســتلزم رجوع به یک اصل 
بســیار مهم در علم اقتصاد اســت، 
اینکه: در اقتصاد ناهار مجانی وجود 
ندارد. این اصل مهم در بین عامه مردم 
این گونه ترجمه می شود: هر جا کاال یا 
خدمت مجانی یا ارزان دریافت کردید 
شک نکنید که هزینه آن را در جایی 
دیگر با شما حساب خواهند کرد و چه 
بسا گران تر! بنابراین، پرسش صحیح 
درباره بنزین را باید این گونه مطرح 
کرد: هزینه بنزین ارزان )مابه التفاوت 
قیمت فروش با قیمت واقعی( کجا با 
مردم تسویه حساب می شود؟ پاسخ 
این پرسش، افق متفاوتی را در برابر 
مصرف کنندگان بنزین و عموم مردم 
می گشاید و این پرسش نهایی را به 
ذهن متبادر می کند: آیا بنزین ارزان 
ارزش پرداخت این صورت حســاب 

را دارد؟

   صورت حسابی که بابت بنزین 
ارزان به مردم تحمیل می شود

واقعیت آن است که در یک اقتصاد 
تورمــی هماننــد اقتصــاد ایران، 
غیرممکن است که بتوان از انتقال 
فشــار تورم به کاال یا ســبد کاالی 
خاصی جلوگیری کرد، مگر با صرف 
هزینه های هنگفت. حدود نیم قرن 
اســت که دولت های ایران تالش 
کرده اند با تبدیــل اقتصاد ایران به 
یک آزمایشگاه بزرگ و تکرار مکرر 
یک آزمایــش غلط، ایــن تئوری 
غیرقابل خدشه را باطل کنند؛ با این 
تصور که می توان در شــرایط فشار 
تورمی، قیمت بنزین یا قیمت سبد 
کاالهای وارداتی )نرخ ارز( را بدون 
تحمیل صورت حسابی دیگر به مردم 
تثبیت کرد و حتی با این اهرم، تورم 

را هم کنترل کرد!

   پیامد سیاست غلط
اما این سیاست غلط نه تنها باعث 
جهش های چند ســال یکبار نرخ 
ارز و شــوک درمانی بنزینــی در 
مقاطع خاص شده، بلکه در فواصل 
زمانی این جهش ها و شوک ها نیز 
جلوگیری از انتقال فشار تورمی به 
حامل های انرژی و ســبد واردات با 
صورت حساب تورم باالتر در سایر 
گروه های کاالیــی از جیب مردم 
تسویه شده است. بیماری هلندی 
و بادکنک فریدمن توضیح ساده تری 
از این انتقال فشار تورمی هستند. 
فریدمــن اقتصاد را بــه بادکنکی 
تشبیه می کند که افزایش نقدینگی 
در اقتصاد شبیه فوت کردن در آن 
بادکنک عمل می کند و قاعدتا همه 
ســطح بادکنک باید به یک اندازه 
متورم شــود؛ اما می توان با فشــار 
انگشــت از تورم بادکنک در نقطه 
خاصی جلوگیری کرد که این کار 
اگرچه امکان پذیر اســت، اما تورم 
آن قسمت را به سطوح دیگر منتقل 
می کند؛ همان اتفاقی که با تثبیت  
نرخ بنزین و سایر نرخ های خاص در 
اقتصاد می افتد و فشار تورم به سایر 
گروه ها منتقل می شــود. به عنوان 
مثال، اینکه نســبت هزینه خرید 
یا اجاره مسکن به درآمد سرانه در 
ایران بسیار باالتر از سایر نقاط جهان 
است یا اینکه دولت می تواند سیاست 
قیمت چند برابری خودرو )با کیفیت 
نازل( را با موفقیــت اجرا کند، تنها 
بخشــی از صورت حسابی است که 
بابت بنزین ارزان به مردم تحمیل 

می شود.

دنیای اقتصاد
خـــبـــر
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آمادگی استارت آپ های ایرانی برای تصاحب بازار کشورهای همسایه
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با اعالم خبر برخی صادرات 
زیرزمینی شرکت های ایرانی در حوزه فناوری اطالعات، از خیز استارت آپ های ایرانی برای حضور در بازار 

کشورهای همسایه خبر داد.
شهاب جوانمردی با اشاره به ظرفیت شرکت های ایرانی از حیث دانش و توانمندی فناوری برای صادرات 

خدمات فناوری اطالعات اظهار کرد: عالوه بر این توانمندی، در حال حاضر با توجه به نرخ برابری ارز و تاثیر 
باالی دستمزد در قیمت تمام شده محصوالت این بخش، امروز شاهد مزیت دستمزد نسبت به سایر کشورهای 

دنیا هستیم و با این وجود عمالً می توانیم بگوییم که کشورمان هم اکنون ظرفیت صادراتی باالیی در حوزه فناوری 
اطالعات دارد.

وی افــزود: همچنین بــه دلیــل تحریم هــا، ورود رســمی ما تحت عنــوان شــرکتی ایرانــی به بازارهــای جهانی ســخت و 
بعضاً غیرممکن اســت و برای حضــور در ایــن بازارها مجبور به اســتفاده از واســطه هایی هســتیم؛ لذا شــاید در افــق نزدیک باید 
 تمرکزمان بر روی کشــورهای همســایه و کشــورهایی قرار دهیم که توانســته ایم همچنان روابط تجاری مان را با آن ها کمافی السابق

 حفظ کنیم.
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   فشــردگی زمان 
امکان شکســت هر 
قهرمانی را باال می برد

یکی از اصول تثبیت شده 
روانشناسی بر برقراری 
تعــادل میــان زندگی 
شغلی و خانوادگی تاکید 
دارد. پذیرش مسوولیت در یک شرکت 
نوپا و یا پذیرش هرگونه مسوولیت رده 
باال در هر سازمانی به سرعت باالیی نیاز 
دارد. اما دکتر Kaptein اســتدالل 
می کند زمانی که رهبری دید مناسب 
از زمان  بندی فعالیت کارمندان نداشته 
باشــد، می تواند کارمندان خود را به 

استفاده از میانبر وادار سازد.
مدیران باید به دنبال ایجاد فضای کاری 
پویایی باشند و در کنار آن یادشان باشد 
که کارکنان در برخی حاالت حاضر به 
پذیرش مسوولیت هایی هستند که از 

توانشان خارج اســت. همین ویژگی 
منجر بــه تصمیم گیری هــای بحث 
برانگیزی در میان آنان می شود که با 

هدف حفظ ظاهر انجام شده است.
نیاز صادقانه ای بــرای درک مدیران 
از این نکته هســت که سپری کردن 
ساعات متمادی پشت میز کار صرفا به 
معنی افزایش بهره  وری نیست و قطعا 
کیفیت فعالیت ها را افزایش نمی دهد. 
بر توسعه فعالیت ها متمرکز شده نه به 
پایان رساندن صرف آنها. به کارکنان 
خود یاد دهید که نه گفتن مشکل  به 

بار نمی آورد.

   در موقعیت های برنده در مقابل 
بازنده، رقابت را نمی توان پذیرفت

تشویق رقابت میان واحدهای مختلف 
در ســازمان به نظر انتخــاب چندان 
مناسبی نمی تواند باشد. اما به یاد داشته 
باشید که وقتی سازمانی فضای رقابتی 
دارد کــه بازندگان و برنــدگان آن به 
صورت کامال روشن مشخص هستند، 
احتمال بروز رفتارهــای غیراخالقی 

بسیار بیشتر می شود.
دلیل ایــن امر آن اســت که موفقیت 
یا عدم موفقیت پیوند مســتقیمی با 
نفس دارند. دکتر Kaptein استدالل 
می کند فرهنگی که خودبینی را رواج 

داده، مروج رفتارهــای کینه  توزانه و 
حســادتمندانه نیز اســت. در مقابل 
فرهنگ ضد خودبینی مروج خلوص، 
همکاری و احساسات صادقانه می شود.

محیط رقابتی خیلی زودتر از آنی که 
احســاس کنید به سیاهی می گراید و 
این وظیفه مدیریت است که خطوط 
قرمز این ســیاهی را مشــخص کند. 
به چشم اندازی که بســیاری از تیم ها 
در آن فعالیت می کننــد، دقت کنید. 
در شــرکت های نو بنیــان تعامالت 
گروهی بســیار رایج هستند، حتی در 
سازمان های بزرگ تر نیز واحدهایی که 
در گذشته مستقل عمل می کرده اند، 
اکنون دیگر همکاری هــای نزدیکی 
با یکدیگر دارنــد، مثل همکاری های 
واحد فناوری اطالعات و واحد بازاریابی 

سازمان ها.

   نقاط خاکســتری بســیاری 
ســازمانی  فرهنگ هــای  در 

قابل مشاهده است
وقتی کارکنــان از ارزش های مدنظر 
سازمان اطالع داشته باشند، در تعامل 
و توســعه مهارت ها و رفتارها کوشاتر 
هســتند. ارزش های مورد ســتایش 
ارزش هایــی هســتند کــه دریافت 
می کنید. به باور جیسون کوهن »هر 

ســازمانی فرهنگی دارد، سوال اصلی 
این است که آیا شــما با این فرهنگ 

آشنایی دارید یا نه؟«
بی توجهی به ارزش ها به طور مســلم 
منجر بــه رواج فرهنگی آکنده از عدم 
اطمینان می شــود. ایــن ارزش ها در 
واقع مبنا و پایه و اساس نحوه فعالیت 
و عملکرد ســازمان شــما به حساب 

می آیند.

قبال استدالل کرده ام که هیچ کارآفرین 
یا مدیــری وظیفه نــدارد نقش یک 
درمانگر را بر عهده داشته باشد، افراد 
قابل تغییر هســتند و مسوولیت شما 
آموزش و پرورش بهتریــن کارکنان 
به بهترین نحو ممکن اســت. در واقع 
نمی خواهــم گروهی از این بررســی 
برداشت متناقضی داشته باشند دایر 
براینکه هیچ شخصی مسوول سوءرفتار 

و اعمال نادرســت خود نمی باشد. در 
عین حــال مدیریــت نیــز نباید در 
خصوص ایجاد پیوند میان ویژگی های 
محیــط کاری و رفتار هــای کارکنان 
همچون ناظری منفعــل عمل کند. 
یادمان نرود که شــرایط شغلی فراهم 
شده توسط یک مدیر، نقشی محوری 
در تغییر رفتارهــای کارکنان و نحوه 

تصمیم گیری آنان دارد.

ر شرکت های نو بنیان 
تعامالت گروهی بسیار 
رایج هستند، حتی در 
سازمان های بزرگ تر 
نیز واحدهایی که در 

گذشته مستقل عمل 
می کرده اند، اکنون 
دیگر همکاری های 
نزدیکی با یکدیگر 

دارند.

در برخی از مواقع کارمندانی که شاید همواره جزو بهترینها در 
مجموعه به حساب می آیند و رویشان حساب دیگری می توان 
باز کرد، در برخی از شرایط بدترین عملکردها را از خود بروز داده 
و اوضاع را برای مدیران و همکاران دیگر گیج کننده می کنند. 
در اینجا به مدیران آموزش می دهیم از کارمندان ممتاز خود، 
انتظارات بجایی داشته باشند، تا از اشتباه آنها بهت زده نشوند. 

منبع: الی گشت
یـــادداشت
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 رونق 
استارت آپ های 
ورزشی در ایران

 استارت آپ های ورزشی در 
یک گامی رونــق قرار دارند و 
به نظر می رســد از این پس 
مورد حمایت بیشــتر دولت 

قرار بگیرند.
استارت آپ ها این روز ها به 
منظور ایجاد رونق در صنایع 
مختلــف بــه کار گرفته می 
شوند و حاال در زمینه ورزش 
نیز از این فعالیت ها استقبال 

می شود.
در همین رابطــه، مرکز ملی 
نوآوری فناوری های ورزشی 
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 
ورزشی با همکاری مشترک 
وب سایت ورزش ۳ از توسعه 
استارتاپ های صنعت ورزش 

حمایت می کند.
این در حالی است که  توسعه 
اکوسیســتم فناوری هــای 
ورزشی در کشور »نرمافزاری 
و سخت افزاری«، شناسایی، 
جذب و حمایــت از نخبگان 
اســتارت آپی صنعت ورزش 
ایــران و تالش بــرای کمک 
بــه رفــع نیاز هــای صنعت 
ورزش کشــور، مرکــز ملی 
نوآوری فناوری های ورزشی 
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 
ورزشی با همکاری مشترک 
وب سایت ورزش ۳ از توسعه 
استارتاپ های صنعت ورزش 

حمایت می کند.
اســتارتاپ ها، شــرکت های 
دانش  بنیان و هسته ای فناور 
که در حوزه هــای نرم افزاری 
و ســخت افزاری صنعــت 
ورزش فعــال می باشــند و 
ایده های کســب کاری، تیم 
فنی متخصص، بــازار هدف 
مشخص و مدل کسب  و کار 
 »business plan «
واقعی و توجیه  پذیری دارند، 
می توانند از این حمایت ها و 

خدمات بهره مند شوند.
از محور های پذیــرش برای 
حمایــت از اســتارتاپ های 
ورزشی می توان به مهندسی 
و فناوری های ورزشــی، نرم  
افزار هــا و اپلیکیشــن های 
ورزشــی، بازی های ورزشی 
»بر بستر موبایل و کنسول«، 
تجهیــزات  و  پوشــاک 
ورزشــکاران  اختصاصــی 
رشته های مختلف، ابزار ها و 
تجهیزات تمرینــی و کمک 
تمرینی ورزشــی، تجهیزات 
آزمایشــگاهی حــوزه علوم 
ورزشــی و مهندسی ورزش، 
تجهیــزات ارزیابی و رشــد 
مهارت های حرکتی ورزشی، 
شــبیه  ســاز های ورزشی، 
تجهیزات توان  بخشی ورزشی 

اشاره کرد.
نخبگان استارت آپی صنعت 
ورزش ایران بــرای پذیرش 
می بایســت از داشــتن ایده 
خالقانه در حوزه فناوری های 
ورزشی با رویکرد اقتصادی، 
داشتن تیم کاری متخصص 
مرتبط با ایده، داشتن برنامه 
BP« بــر  کســب  و کار »
اســاس مطالعه دقیــق بازار 
هدف، داشــتن نمونــه اولیه 
حداقلی از محصــول، فرایند 
 بررســی و پذیرش برخوردار

 باشند.

فصل اقتصاد
گــزارش
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چه انتظاراتی از کارمندان خود داشته باشیم؟   

بهترین ها را به بدترین ها تبدیل نکنیم

خـــبــــر

صادرات زیرزمینی شرکت های ایرانی حوزه فاوا

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با اعالم خبر برخی 
صادرات زیرزمینی شرکت های ایرانی در حوزه 
فناوری اطالعات، از خیز استارت آپ های ایرانی 

برای حضور در بازار کشورهای همسایه خبر داد.
صادرات زیرزمینی شرکت های ایرانی حوزه فاوا

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با اعالم خبر برخی 
صادرات زیرزمینی شرکت های ایرانی در حوزه 
فناوری اطالعات، از خیز استارت آپ های ایرانی 

برای حضور در بازار کشورهای همسایه خبر داد.
شهاب جوانمردی با اشاره به ظرفیت شرکت های 
ایرانی از حیث دانــش و توانمندی فناوری برای 
صادرات خدمات فنــاوری اطالعات اظهار کرد: 
عالوه بر این توانمنــدی، در حال حاضر با توجه 
به نرخ برابری ارز و تاثیر باالی دستمزد در قیمت 
تمام شــده محصوالت این بخش، امروز شاهد 
مزیت دستمزد نســبت به سایر کشورهای دنیا 
هستیم و با این وجود عماًل می توانیم بگوییم که 
کشورمان هم اکنون ظرفیت صادراتی باالیی در 

حوزه فناوری اطالعات دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتــاق بازرگانی تهران بــا بیان اینکه 
علی رغم این پتانســیل، موانعی وجود دارد که 
بالفعل شــدن این ظرفیت صادراتی را با چالش 
مواجه کرده است گفت: اولین مشکل این است 
که شرکت های ایرانی دانش و تجربه صادرات در 
این حوزه را ندارند و باید به تدریج به سمت کسب 
تجربه حرکت کنند؛ عالوه بر آن، موضوع دیگری 
که وجود دارد، آن است که اهمیت صادرات در 
بخش فناوری اطالعات در هیچیــک از ارکان 

نظام و کانون های تصمیم گیر کشور به درستی 
جا نیفتاده است.

وی افــزود: همچنین به دلیــل تحریم ها، ورود 
رســمی ما تحت عنــوان شــرکتی ایرانی به 
بازارهای جهانی سخت و بعضاً غیرممکن است 
و برای حضور در این بازارها مجبور به اســتفاده 
از واسطه هایی هستیم؛ لذا شاید در افق نزدیک 
باید تمرکزمان بر روی کشــورهای همسایه و 
کشورهایی قرار دهیم که توانسته ایم همچنان 
روابط تجاری مان را با آن ها کمافی السابق حفظ 

کنیم.
جوانمردی با اشاره به ارائه صادرات زیرزمینی در 
حوزه خدمات فناوری اطالعات در کشور گفت: 
به هرحال در حال حاضر یک ســری اشخاص و 
یا شرکت ها در حال فعالیت و ارائه خدمات برای 
خارجی ها به صــورت freelancer یا آزاد 
هستند و عماًل جریان صادرات خدمات فناوری 
اطالعات در حال رخ دادن است ولی با توجه به 
اینکه این ارائه خدمات به صورت کامالً غیررسمی 
و تحت عنوان کارهای شــخصی یا کارهای بی 
نام و نشان انجام می شود، نه حجم آن مشخص 
است، نه حمایتی می گیرند و نه حقوق قانونی آن 

پرداخت می شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: 
برخی شرکت هایی که زمانی استارت آپ بودند 
و امروز تبدیل به یک بازیگر در فضای اقتصادی 
کشور شده اند، در حال ورود به کشورهای همسایه 
هســتند و قرار اســت با این هدف در بازارهای 
همسایه حضور یابند که بازیگر اصلی این بازارها 

باشند.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

