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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان عنوان کرد:    

قانون پیش فروش برای رونق مسکن نیازمند بازنگری

سهم توسعه و تحقیقات 
در کارخانه های تولید 

خودرو در ایران

نیم قرن صنعت خودروســازی 
در کشــور ما با فرازو فرودهای 

بسیاری همراه بوده است.
با وجود عدم پیشتازی این صنعت 
در کشــور ما؛ همچنان به یکی 
از پرچالش ترین صنایع کشــور 
تبدیل شده است. اهمیت صنعت 
خودروســازی به عنوان صنعت 
پیشران در مجموعه صنایع دیگر 
و اهمیت آن در عرصــه تولید؛ 
ســبب ایجاد جایگاهی خاص 
برای خودرو ســازی در  اقتصاد 
کشورهای توسعه یافته و دارنده 
این دانش و تکنولوژی شده است.

برآوردهای آماری نشان می دهد 
حدود ۲۰ هزار قطعه در خودرو 
سازی مورد استفاده قرار می گیرد.  
همین موضوع ظرفیت و پتانسیل 
این صنعت را مضاعف و اهمیت 
آن را برای دولتمردان و مدیران 

کشورها دو چندان کرده است.
تاثیر مثبت صنعت خودرو سازی 
بر صنایع دیگر به عنوان صنعتی 
پیشران و تولید ثروت و ارزآوری 
آن برای کشورهای تولیدکننده 

اتومبیل؛ تنها بخشی از...        بیشترین اشتغال نیروی کار در بازار مسکن و حوزه ساختمان است، اگر از این بازار غفلت کنیم با موج بیکاری نیروهای تحصیل کرده تا کارگر ساده روبرو خواهیم شد

بازار طال و سکه 98/6/23 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,034,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,036,0004,048,000جدید

2,088,0002,128,000نیم سکه

1,289,0001,319,000ربع سکه

899,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,780,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18410,600406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24547,800543,300 عیار

روایت عضو کمیسیون 
آموزش مجلس از کمبود 

نیرو در مدارس
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اســامی گفت: با آغاز سال تحصیلی 
و ابتدای مهرماه همچنان مــدارس با کمبود 
نیرو روبه رو هســتند و اینکه چــرا از جوانان 
تحصیل کرده استفاده نمی کنند و آنها را به کار 

نمی گیرند را باید از دولت پرسید.
ســید محمد جواد ابطحی با اشاره به کمبود 
معلم در اصفهــان اظهار داشــت: این تعداد 
کمبود نیرو در کل اســتان اصفهان است نه 
شــهر اصفهان و با تراکم کاس ها و دعوت از 
بازنشستگان تعداد 15 هزار کمبود نیرو را به 4 
هزار نیرو کاهش داده اند که در این تعداد هم 
بحث های مختلفی وجود دارد از جمله آموزش 

ضمن خدمت، آموزش نهضت،...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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فوالد

از ابتدای امسال،

خام فروشی سنگ آهن 5 میلیون تن از صادرات فوالد کشور کم کرد

انجمــن  دبیــر 
تولیدکنندگان فــوالد ایران گفت: 
وضع عوارض در زمینه صادرات سنگ 
آهن باید در همــان زنجیره فوالد در 
صندوقی تحت عنــوان حمایت از 
فرآوری مــواد معدنی صرف فراوری 
سنگ آهن شود و میزان آن، آنچنان 
باال برود که برای صادرکنندگان صرفه 

ای وجود نداشته باشد.

رسول خلیفه سلطانی اظهار کرد: خودمان 
کمک کنیم که ارزش افــزوده باال برود و 
بدانیم که اگر مواد اولیه صادر شــود، سود 

از دست می رود.
او باید با تاکید بــر این که باید تاش کنیم 
کارخانجات به سمت تعطیلی نروند، اظهار 
کرد:  باید سنگ آهن پرعیاری سازی شود 
و به سمت تولید کنسانتره برود و در نهایت 
به محصول تبدیل شود و کسب و کار ایجاد 
کند. دولت نیز باید کنترل کند به میزانی 
که ســنگ آهن، آب، زیر ســاخت ، حمل 
و نقل، گاز و ... داریــم مجوز طرح فوالدی  
بدهد.                                                                                                    
رسول خلیفه ســلطانی گفت: ذوب آهن 
اصفهان و فوالد مبارکــه برای تولید فوالد 
ســرمایه گذاری کردند اما اکنون این دو 
فوالدساز بزرگ کشور با مشکل تامین مواد 

اولیه مواجه شدند، ضمن اینکه متاسفانه 
مجوزهایی نیز برای تولید فوالد در راه است 

که باید از آن ها جلوگیری شود.
دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد تصریح 
کرد: همانطور که باید مانع صادرات سنگ 
آهن به عنوان خام فروشــی شویم، نباید 
جلوی صادرات فوالد که ارزش افزوده دارد، 
گرفته شــود، هر بخشــنامه ای که در این 
باره صادر شود، یک بخشنامه ضد اقتصاد 

ملی است.
وی افــزود: فوالدی هــا و معدنی هــا باید 
در یک فضــای واقعی گفت وگــو به نتایج 
و راه حل هــای منطقی و جامع برســند. 
ایــن صنایع با هــم افزایــی و آینده گری 
می تواننــد نقــش موثــری در توســعه 

 کشــور و اقتصــاد منهــای نفت داشــته
 باشند.

رسول خلیفه ســلطانی اظهار کرد: امسال 
احتماالً ۲۶ میلیون تن تولید فوالد داریم 
که 1۳ میلیون مصرف واقعی می شود و بقیه 
باید صادر گردد. بر این اساس طی ماه های 
گذشــته حدود ۷ تا ۸ میلیــون صادرات 
داشتیم و این در حالی است که 5 میلیون 
ظرفیت خالی صادرات داریم یعنی اگر خام 
فروشی نبود و تولید داشتیم می توانستیم 
5 میلیون تن بیش تر صادر کنیم. اگر توان 
تولید داخل و مواد اولیه پایدار تامین شود، 
ظرفیت های معطل صنایع فوالدی داخلی 
و همچنین ظرفیت هــای خالی صادراتی 

تکمیل می گردد.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

وی ادامه داد: پس از  آخرین 
کارگاه آموزشی دوره گواهی 
و کد مدرســی به مدرسین 
اعطا خواهد شد و در تاشیم 
1۷۰ مــدرس در 54 گــروه 
آموزشــی کــه دوره هــای 
آموزشی خود را سپری کرده 
اند مجوز خود را دریافت و همزمان با آغاز 
سال تحصیلی جدید فعالیت خود را آغاز 
و در کاس های دانشگاه علمی کاربردی 

حضور پیدا کنند. 
 سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان 
اصفهان با اشاره به اهداف تاسیس دانشگاه 
و وظایف آن در برنامه ششم توسعه گفت:  
این دانشــگاه به عنوان یکــی از متولیان 
آموزش های مهارتــی در بخش آموزش 
عالی کشــور با همکاری بخش خصوصی 
اعم از صنایع ، خدمات ، اصناف و ســایر 
بخش های اقتصادی کشور و بدون داشتن 
بار مالی برای دولت در حال آموزش نیروی 

انسانی مورد نیاز جامعه است.  
 وی تصریح کرد: با توجه به اشباع دانش 
آموختگان در رشته های نظری و از سوی 
دیگر نیاز کشــور به نیــروی متخصص و 
مهارتی برای رونق و پیشرفت اقتصادی و 
بر اساس برنامه ششم توسعه سهم آموزش 
های مهارتی باید به ۳۰ درصد افزایش یابد 
که امیدواریم دانشــگاه علمی کاربردی با 
ظرفیت های موجود چه در بخش رشته 
های آموزشــی و امکانات و چه در بخش 
نیروی انسانی بویژه مدرسین کارآزموده 

بتواند به این هدف دست پیدا کند.  
 سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان 
اصفهان با اشاره به سیاست های دانشگاه 
در زمینه ارتقاء کیفیــت گفت:به منظور 
ارتقاء کیفیت طرح ســطح بندی مراکز 
آموزش علمی کاربردی در دو سال اخیر 
در برنامه های اصلی دانشگاه قرار گرفته 
اســت و در همین راســتا مراکز آموزش 
علمی کاربردی در سطح سطح شناسایی 
شده و مراکز برتر علمی کاربردی معرفی 

می شوند. 
 قیصــری ادامه داد: خوشــبختانه مراکز 

آموزشی اســتان با تاش صورت گرفته 
از ۲ مرکز سطح دو در سال گذشته به 11 
مرکز رسیده است که در تاشیم با اقدامات 
اصاحی این تعداد مراکز را افزایش دهیم.  
 وی با اشــاره به اینکه حدود ســه هزار 
شــغل در کشورشناســایی شــده است 
گفت: تاکنون ۸4۰ شــغل در دانشــگاه 
علمی کاربردی به برنامه های آموزشــی 
تبدیل شده اســت و یکی از رسالت های 
ستاد های مرکزی در اســتان ها دعوت 
 از صاحبان حرف و خبرگان برای تدوین 
 رشــته های جدید، پودمــان ها و تک پ

ودمان ها است. 
 سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان 
اصفهان با بیــان اینکه هدف دانشــگاه 
علمی کاربــردی آموزش دانش محض به 
دانشــجویان و طی کردن مرزهای دانش 
نیســت، اظهار کرد: هدف اصلی آموزش 
مهارت برای منجر شدن به شغل و حرفه 
است و در همین راستا از تمامی صاحبان 
مشاغل و حرفه برای تدریس در دانشگاه 
علمی کاربردی دعوت بــه همکاری می 

شود.  
 قیصــری بــا بیــان اینکــه ۷5 درصد 
دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شاغل 
و 4۰ درصد آنها در رشته تحصیلی مربوط 
به شــغل خود در حال تحصیل هستند، 

ادامــه داد: یکی از وجوه تمایز دانشــگاه 
علمی کاربردی با سایر دانشگاه ها وجود 
دانشجویان در رده های مختلف سنی است 
که همین امر باعث هم افزایی میان فارغ 
التحصیان دبیرستان ها و هنرستان ها در 
کنار دانشجویان با سابقه در دفاتر نوآوری و 
کارآفرینی مراکز شده و زمینه را برای خلق 
ایده های کاربردی و تبدیل آن به محصول 

و تجاری سازی فراهم می آورد.   
  وی با اشاره به وظیفه خطیر معلمی گفت: 
توجه به این نکته که دانشجو در واقع ثمره 
عمر والدینی اســت که فرزند خود را  به 
عنوان امانت به دســت مراکزآموزشی و 
دانشگاه ها می سپارند  تا بواسطه دانش و 
مهارتی که کسب می کند بتواند آینده ساز 
خود و جامعه شان  باشــند مسئله بسیار 

مهمی است.  
 سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان 
اصفهان با تاکید بر ایجــاد امید در میان 
دانشجویان گفت: باتوجه به شرایط کنونی 
ایجاد انگیزه و امید در میان جوانان جزو 
مسایلی است که انتظار می رود مدرسین 
جدید دانشگاه به آن اهتمام الزم را داشته 
باشند و با داشتن ارتباط مناسب با دانشجو 
و درک مسایل و مشــکات آنها ، جدیت 
 در تحصیــل و پژوهش را نیز ســرلوحه 

فعالیت های خود قرار دهند.

ورود مدرسین خبره و جوان به دانشگاه علمی کاربردی

اتوجه به شرایط 
کنونی ایجاد انگیزه و 
امید در میان جوانان 

جزو مسایلی است 
که انتظار می رود 
مدرسین جدید 

دانشگاه به آن اهتمام 
الزم را داشته باشند

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان گفت: ارزیابی متقاضیان جدید تدریس بر اساس سوابق تحصیلی، پژوهشی، کارآفرینی صورت گرفت که 
در این فرآیند  89 نفر از اعضاي هیئت علمی دانشگاه صنعتی، هنر و اصفهان در 4۷ کارگروه تخصصی را بر عهده داشتند که در پایان بررسی ها از میان 800 

متقاضی تدریس 1۷0 نفر جهت تدریس در دانشگاه علمی کاربردی تایید شدند.  
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان؛ مهدی قیصری در کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش علمی کاربردی ویژه پذیرفته 
شدگان جدید التدریس اظهار کرد: متقاضیان تدریس در دانشگاه علمی کاربردی که صالحیت عمومی و علمی آنها به تأیید هیأت اجرایی جذب رسیده بود 

در سه کارگاه سه روزه و مجموع 54 ساعت دوره آموزش های مورد نیاز تربیت مدرس را طی کردند. 

دریا قدرتی پور
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 سوءاستفاده از زائران برای
 دور زدن قانون!

درحالی که وزیر ارتباطات اعام کرده بود ارائه سیم کارت های 
رایگان به مسافران برای سوءاســتفاده از مدارک آن ها و ثبت 
گوشی های قاچاقی نوعی دزدی اســت. اخیرا هم تاکید شده 
که خرید و فروش اطاعات مســافران حتی با رضایت ایشان، 
سوءاستفاده از واردات مسافری است و شخص مسافر قانوناً مجاز 
نیســت از طریق اطاعات هویتی خود اقدام به ثبت تلفن همراه 

قاچاق کند.
 پس از اجرای طرح رجیستری، برخی از فروشندگان سودجو در...

۷

آگهـى مناقصـه عمومـى

آگهـى تجدید مزایده عمومـى

فراخوان عمومى سرمایه گذارى و مشارکت در توسعه و ساخت 
زیر گذر ارتباطى خیابان امام خمینى (ره) و خیابان تختى

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات چمن کارى فضاى سبز شهر 
دولت آباد  از طریق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 
گشایش پاکات: روز پنجشنبه مورخ 98/7/4

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانى، پایگاه اینترنتى
تلفن: 031-45822010

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش پالك زمین با کاربرى کارگاهى واقع 
در منطقه صنعتى شهر دولت آباد  از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 
گشایش پاکات: روز پنجشنبه مورخ 98/7/4

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانى، پایگاه اینترنتى
تلفن: 031-45822010

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
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سهم توسعه و تحقیقات 
در کارخانه های تولید 

خودرو در ایران

ادامه از صفحه یک:
...  مزایــای این صنعت پر ســود و 

استراتژیک است.
مزیت ثانوی تولید خــودرو در هر 
کشوری،  اشــتغال پایدار آن است، 
اگرچه میزان اشــتغال ایجاد شده  
خودروسازی در کشور ما کمتر از ۴ 
درصد کل اشتغال کشور را شامل می 
شود، اما به دلیل پایداری اشتغال  آن 
و حضور متخصصان و کاربرد دانش 
موثر این صنعت در توسعه صنعتی  
کشورها،  توجه همه دنیا را  به خود 

مجذوب کرده است.
آغاز صنعت خودروسازی در ایران 
به ســال ۱۳۴۴ برمی گردد؛ زمانی 
که تقریبا مقارن است باهمان سال 
هایی که کره ای ها خودروسازی را 

در کشورشان آغاز کردند.
امروزه جایگاه کــره ای ها به عنوان 
پنجمین تولیدکننــده خودرو در 
دنیا تثبیت شده است، ولی کشور ما 
هنوز در آغاز راه است. راز این تفاوت 
چیزی جز توجه به امر تحقیقات و 
توسعه و باور به پژوهش نیست؛ کره 
ای ها برای R&D تقریبا ۴ درصد از 
فروش محصوالت خود را هزینه می 
کنند؛ در کشور ما سهم تحقیقات 
و توسعه در تولید ناخالص داخلی 
کمتر از یک درصد است؛ البته همین 
مبلغ هم به درستی هزینه نمی شود.

خود خودروسازها در کشور ما هنوز 
به مسئله R&D باور جدی ندارند. 
بررسی ها نشــان میدهد طی سال 
های گذشته صنایع خودروسازی 
کشــور در دو کارخانه بزرگ کمتر 
از ۶/۰ درصد از فروششــان را برای 
تحقیقات و پژوهش اختصاص داده 
انــد، بنابراین نباید انتظار داشــت 
خودروســازی ایران در جایگاهی 
فراتر از وضعیت فعلی قرار داشــته 
باشد؛ بدون تحقیقات امکان کسب 
دانش و تکنولوژی میســر نیست؛ 
بدون تحقیقات امــکان طراحی و 

رقابت میسر نیست.
ایران با گذشــت بیــش از ۵ دهه 
فعالیت در صنعت خودرو ســازی  
هنوز صاحب پلتفرم نیست؛ گرچه 
پیشرفت های خوبی در ایران صورت 
گرفته ولی کافی و راهگشا نبوده؛ هم 
ایران و هم کره جنوبی در ابتدای کار 
همکاری را با شرکت های امریکایی 
شــروع کردند حتی خودرو سازی 
ایران عالوه براین؛ تجربه همکاری با 
کارخانه بنز آلمان را در کارنامه خود 

اقتصاد استان
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پیوستن ۷۹۰ نیکوکار اصفهانی به جمع حامیان ایتام
۷۹۰ نیکوکار اصفهانی در دهه اول ماه محرم حمایت ۱۰۲۷ فرزند یتیم و نیازمند را بر عهده گرفتند.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، حمیدرضا طاهری، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
اصفهان بابیان اینکه در ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان بیش از ۲۰۰ پایگاه جذب حامی در نقاط مختلف 
استان برپا شد، گفت: نیکوکاران گران قدر در این مدت حمایت هزار و ۲۷  یتیم و فرزند نیازمند اصفهانی را بر 

عهده گرفتند. وی تعداد حامی ثبت نام شده در دهه اول محرم امسال را ۷۹۰ نفر اعالم کرد و گفت: کمک های 
حامیان در این طرح، گره های زیادی از زندگی ایتام و فرزندان نیازمند باز می کند و شرایط بهتری برای رشد و 

پیشرفت تحصیلی و شغلی برای این نیازمندان فراهم می کند.
طاهری به همکاری بیش از ۶۵ هزار حامی در طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین با کمیته امداد اصفهان اشاره کرد و 

گفت: این نیکوکاران گران قدر حمایت از ۱۸ هزار و ۷۵۸ فرزند یتیم و نیازمند را بر عهده دارند و مبالغی را به شکل منظم به حساب آن ها واریز 
می کنند و در مناسبت های مختلف نیز کمک های نقدی و غیر نقدی خود را در اختیار آن ها قرار می دهند. معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد استان اصفهان امکان مشارکت مردم در این طرح را در همه ایام سال فراهم دانست و گفت: نیکوکاران و خیران گران قدری که مایل 
به پذیرش حمایت این فرزندان هستند می توانند به دفاتر این نهاد در سراسر استان اصفهان و یا پایگاه اینترنتی mohsenin.ir مراجعه کنند. 

نخستین نمایشگاه پوشش های ساختمانی در اصفهان برگزار می شود
 )Coverex( ۳۵ شرکت معتبر فعال داخلی در نخستین نمایشگاه پوشــش های ساختمانی اصفهان

حضور خواهند داشت.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه در روزهای ۲۶ تا 
۲۹ شهریورماه در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد و 

شرکت های فعال در زمینه شیشه و سازه های نما، پوشش های نانو، پوشش های بزرگ نمای ساختمان، چوب، 
سیمان، رنگ و... را گرد هم جمع خواهد کرد.

این شرکت ها که به صورت عمده از دو اســتان تهران و اصفهان در نمایشگاه حضور می یابند، فعالیت ها، کاالها و 
توانمندی های خود را در مساحتی بالغ بر سه هزار مترمربع فضای نمایشگاهی به نمایش خواهند گذاشت.

رنگ ریف، ریسمان، اصفهان آلفام، پارس نما، عقیق نقش جهان، سیمان اصفهان، Oasis، مازند چوب آریا و دفتر معماران بزرگ پلشیر 
از جمله شرکت ها و برندهای معتبر حاضر در نخستین نمایشگاه پوشش های ساختمانی اصفهان به شمار می روند.

اصفهان برای نخستین بار در کشور میزبان عنوان نمایشگاه پوشش های ساختمانی است. همین عامل سبب شده تا شاهد برگزاری یک نمایشگاه 
کامالً تخصصی باشیم که بسیاری از برندهای معتبر از آن استقبال کرده اند.

حمیدحاج   اسماعیلی|خبرآنالین
یادداشــت
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وی تصریح کرد: با این وجود با آغاز سال 
تحصیلــی و ابتدای مهرمــاه همچنان 
مدارس با کمبود نیرو روبه رو هستند و 
اینکه چرا از جوانان تحصیل کرده استفاده نمی کنند و آنها را به کار 
نمی گیرند را باید از دولت تدبیر و امید و سازمان امور استخدامی 
پرسید. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: امســال بودجه آموزش و پرورش کاهش یافته و 

مسئوالن باید بدانند که هر چه از بودجه آموزش و پرورش کم کنند 
جای دیگری باید هزینه دوبرابری پرداخت کنند؛ اینها در صورتی 
مشکل آفرین نبود که امکانات آموزش و پرورش بهتر بود، همچنین 
کالس ها استاندارد و یا با رسیدگی به معلمان، آنها دغدغه دیگری 

غیر از معلمی نداشتند.
وی افزود: آموزش و پرورش در کشورهای توسعه یافته به میزانی 
دارای اهمیت است که بنای اصلی را بر سازه های آموزش و پرورش 

استوار کرده اند و در کشور ما چندان اهمیتی به آن داده نمی شود.
ابطحی یادآور شد: مراجعه کننده ای داشته ام که معاون مدرسه 
بوده و گله می کرد که من به دلیل بیماری صرع نمی توانم تدریس 
داشته باشم اما از من خواسته شده که حتما کالس درس داشته 
باشم؛ معلم بازنشسته ای که ۱۲ سال پیش بازنشسته شده را دوباره 
دعوت به کار می کنند، این مشکالت وجود دارد اما متاسفانه دولت 

توجهی به زیربناها  ندارد.

روایت عضو کمیسیون آموزش مجلس از کمبود نیرو در مدارس

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: با آغاز سال تحصیلی و ابتدای مهرماه همچنان مدارس با کمبود نیرو روبه رو هستند و اینکه چرا از 
جوانان تحصیل کرده استفاده نمی کنند و آنها را به کار نمی گیرند را باید از دولت پرسید.

سید محمد جواد ابطحی با اشاره به کمبود معلم در اصفهان اظهار داشت: این تعداد کمبود نیرو در کل استان اصفهان است نه شهر اصفهان و با تراکم کالس ها و دعوت 
از بازنشستگان تعداد 15 هزار کمبود نیرو را به 4 هزار نیرو کاهش داده اند که در این تعداد هم بحث های مختلفی وجود دارد از جمله آموزش ضمن خدمت، آموزش 

نهضت، امتحان ورودی داوطلبین آزاد که در سال گذشته انجام داده اند و وارد چرخه می شوند.

تسنیم
خـــبــــر

 به دلیل شرایط سخت، 
فعاالن ساخت و ساز 
جرات پیش فروش 

ندارند، چرا که در صورت 
بروز مشکل، احتمال 

زندانی شدن آنها وجود 
دارد

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان عنوان کرد:    

قانون پیش فروش برای رونق مسکن نیازمند بازنگری

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با بیان اینکه 
قانون پیش فروش برای رونق بازار مسکن نیازمند اصالح است، 
گفت: قانون پیش فروش امروز در عمل به قانون عدم فروش یا 
عدم پیش فروش تغییر و در عمل مجموعه های ساخت و ساز را 

از فروش منع کرده است.
احمد توال با اعتقاد بر اینکه جهش قیمت مسکن نشان از نیاز به 
مسکن در اصفهان است، اظهار کرد: تفکر وجود مسکن خالی 
 و یا بدون سکونت به معنای نبود نیاز به مسکن نیست و این با 

واقعیت های جامعه ما همخوانی ندارد.

ایسنا
گـــزارش
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      بیشترین اشتغال نیروی کار در بازار مسکن و حوزه ساختمان است، اگر از این بازار غفلت کنیم با موج بیکاری نیروهای تحصیل کرده تا کارگر ساده روبرو خواهیم شد

30 بهمن ماه؛

پنجمین کنفرانس بازی های رایانه ای در 
دانشگاه اصفهان برگزار می شود

پنجمین کنفرانس بین المللی »بازی های 
رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها« در تاریخ 
30 بهمن ماه ســال جاری در دانشگاه 

اصفهان برگزار خواهد شد.

دبیر پنجمین کنفرانس بازي هاي رایانه اي با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
این کنفرانس باسابقه ترین رویداد پژوهشی کشور در حوزه  بازی های 
رایانه ای است و پنجمین دوره آن به میزبانی دانشگاه اصفهان زمستان 

سال جاری برگزار خواهد شد.
جواد راســتی این کنفرانس را محلی برای ارائــه  پژوهش های جدید 
در شــاخه های مختلف بازی هــای رایانه ای از جمله روانشناســی، 
جامعه شناسی، فناوری اطالعات، هنر، پزشکی، مدیریت، اقتصاد و سایر 
علوم وابسته اعالم کرد و افزود: کنفرانس بازی های رایانه ای فرصتی 

برای تحلیل و تولید بازی های رایانه ای فاخر است.
وی با بیان اینکه بازی های رایانه ای دانش ها و هنرهای گوناگون را به 
هم می آمیزد تا یک تجربه  ناب برای مخاطبان فراهم آورد، تصریح کرد: 
این کنفرانس فرصتی برای سرگرمی، تولید ثروت، تأثیر بر ذهن و روح 

مخاطب و جامعه، فرهنگ سازی، تبلیغ، درمان، آموزش و .. است.
مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: 
در این کنفرانس از بزرگترین شبکه  پژوهشی کشور در حوزه  بازی های 
رایانه ای )بیش از ۲۵۰ عضو هیأت علمی و خبره  صنعت گیم از داخل و 

خارج کشور( برای ارزیابی مقاالت استفاده خواهد شد. 
وی با تاکید بر اینکه مقاالت ارائه شده در این کنفرانس در معتبرترین 
نهادهای پژوهشی همچون )سیویلیکا و ISC ( نمایه خواهد شد، افزود: 
آخرین مهلت ارسال مقاالت، ۲۵ آذرماه است و نتایج داوری ها نیز دهم 

بهمن ماه اعالم خواهد شد. 
 Therapeutic(  راستی تاکید کرد: در این دوره بر بازی های درمانی
Games ( توجه ویژه شده و پنجمین دوره کنفرانس بازی های رایانه 

ای با محوریت این موضوع برگزار خواهد شد.
 به گفته دبیر کنفرانس بازی های رایانه ای، همکاری با مجالت علمی-

پژوهشی جهت چاپ نسخه  گسترش یافته  مقاالت برتر، امکان ارتباط 
مستقیم شرکت کنندگان با شاخص ترین پژوهشگران داخل و خارج 
کشور و آشنایی با تازه های علمی در حوزه بازی های رایانه را از جمله 

اهداف این کنفرانس علمی خواهد بود.
راستی یادآور شد: تحلیل های روانشــناختی، درمان و ارتقاء سالمت 
روانی، سواد رسانه ای، مدل سازی احساس و هیجان، پدافند غیرعامل، 
مدیریت بحران، قدرت نرم، مالحظات حقوقی، رویکرد فلسفی بازی های 
رایانه ای، نقش صنعت بازی های رایانــه ای در حوزه  تجارت، اقتصاد و 
کارآفرینی، رویکردهای هوش محاسباتی، بازی های جّدی و بازی نمایی 
)Gamification( و تمام محورهای مرتبط با ابعاد فّنی و هنری و 
اجتماعی بازی های رایانه ای از جمله محورهای این دوره از کنفرانس 

بازی های رایانه ای است.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

وی با بیان اینکه بیشترین 
اشتغال نیروی کار در بازار 
مسکن و حوزه ساختمان 
است، تصریح کرد: اگر از 
این بازار غفلت کنیم با موج 
بیکاری نیروهای تحصیل 
کرده تا کارگر ساده روبرو 
خواهیم شد، از سوی دیگر کارخانه های 
پشتیبان این صنعت دچار رکود و تعطیلی 
خواهند شد، بنابراین با رونق ساخت و ساز 

این صنعت پویا و فعال خواهد شد. 
دبیر انجمن انبوه ســازان مسکن استان 
اصفهان، گفت: در صــورت رفع نیاز بازار 
داخلی باید محصوالت آمــاده بازار را، به 

کشورهای مختلف صادر کنیم.
وی در خصــوص وضعیت بازار ســاخت 
و ساز مســکن و تاثیر تورم بر آن، افزود: 
تورم و افزایش قیمت موجب باال رفتن ۵ 
تا ۱۲ برابری قیمت تمام شده ساختمان 
شده اســت و در حال حاضر هزینه یک 
متر مربع ساختمان بین ۲ تا ۲.۵ میلیون 

تومان است.
 توال افزود: از سوی دیگر قیمت زمین در 

برخی نقاط حتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد 
و همچنین هزینه هــای بخش خدمات، 
پروانه های ســاخت، نظام مهندسی و ...  

افزایش یافته است. 
وی در خصوص شــرایط سخت ساخت 
و ســاز و کمبود نقدینگی بازار مسکن، 
اظهار کرد: معتقدم یک واحد ساختمانی 
با حداقل متراژ ۱۰۰ متــر، کمتر از ۳۰۰ 

میلیون تومان نخواهد بود.
 دبیر انجمن انبوه ســازان مسکن استان 
اصفهان با بیان اینکه برای تحرک ساخت 
و ساز بازار مسکن، دو اتفاق باید رخ دهد، 
تاکید کرد: در گام نخست باید تسهیالت 
ویژه بانکی به این بخش تخصیص یابد و 
حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه های مسکن 
را بانک پرداخت کند و رقم وام بین ۱۵۰ تا 

۲۰۰ میلیون تومان شود.
وی با تاکید بر اینکه در گام دوم قانون پیش 
فروش مسکن در کشــور باید اجرا شود، 

گفت: قانون پیش فــروش امروز در عمل 
به قانون عدم فروش یا عدم پیش فروش 
تغییر و در عمل مجموعه های ساخت و 

ساز را از فروش منع کرده است.
تــوال توضیــح داد: بــه دلیل شــرایط 
سخت، فعاالن ســاخت و ســاز جرات 
پیش فروش ندارند، چــرا که در صورت 
بروز مشــکل، احتمال زندانی شدن آنها 
وجود دارد در نتیجه ســاختمان سازان 
اقدام به پیــش فروش نمی کننــد و به 
اجبار با ســرمایه خود کار می کنند، در 
این صــورت توان ســاختمان ســازی 
کاهــش می یابــد؛ مثال به جــای ۱۰۰ 
 واحد، ۵۰ واحد ســاختمانی ســاخته 

می شود.
 وی با بیان اینکه قانــون پیش فروش به 
دلیل اقدامات غیرقانونی برخی افراد برای 
فعاالن واقعی ساخت و ساز بسیار سخت 
گیرانه شده اســت، افزود: در حال حاضر 

بیش از ۹۰۰ پروژه ساخت و ساز به دلیل 
تخلف معدود افرادی، متوقف شده است.

دبیر انجمن انبوه ســازان مسکن استان 
اصفهان بــا اعتقاد بر اینکه اجرا نشــدن 
قانون پیش فروش اتفاق بدی برای انبوه 
ســازان و پیش خریداران اســت، گفت: 
در این شــرایط خریداران به اجبار باید 
در انتهای کار ســاختمان، تمــام پول را 
به صــورت یک جــا پرداخــت کنند، 
 در حالیکــه در پیــش فــروش خریدار 
می تواند به صورت خرد خرد پول مسکن 

را پرداخت کند.
وی تصریح کرد: قانون پیش فروش برای 
رونق بازار مســکن نیازمند اصالح است، 
البته این قانون برای بازنگری به مجلس 
رفته، اما هنوز اتفاق خاصی صورت نگرفته 

است.

آگهي مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه ۹۷۱۳۸۶ ج/اول لها خانم رویا شفیعی و علیه آقای محمد 
خلیلیان مبنی بر مطالبه مبلغ ۱/۳۶۹/۶۳۶/۸۷۸ ریال بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و مبلغ ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرای دولتی که در اجرای تبصره ماده 
۳۴ قانون اجرای احکام مدنی خانم زهرا خلیلیان مالک خود را به عنوان مال جهت 
پرداخت بدهی محکوم علیه معرفی نموده است در تاریخ ۹۸/۷/۲۰ ساعت ۹/۳۰ 
صبح روز شنبه در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۸ 
جهت فروش ۲۸/۱۷ حبه مشاع از ۷۲ حبه )ششدانگ( پالک ثبتی ۱۱/۷۱۹۶ بخش 
۱۴ اصفهان به پالک ثبتی شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
ذیال درج شده است زهرا خلیلیان اکنون در تصرف مالکانه زهرا خلیلیان می باشد 
که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است و نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف ۵ 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه 
داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن را 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر به آدرس اصفهان خیابان فروغی کوچه ۳۵ 
مجتمع مسکونی پارس طبقه ۳ با کدپستی ۸۱۳۸۶۳۹۹۴، الف: مشخصات ثبتی: 
شماره سریال سند مالکیت: ۹۷/الف-۱۲۹۱۲۵ شــماره ملک: ۷۱۹۶/۱۱ بخش 
۱۴ مالک زهرا خلیلیان مالکیت ۶ دانگ، ب: مشــخصات محل: دفتر الکترونیکی 
کاربری مسکونی تعداد طبقه طبقه سوم عرصه )مترمربع(: آپارتمان ۸۳/۳۸ اعیان 
)مترمربع(: ۸۳/۳۸ قدمت )سال( ۶ سال نوع اسکلت اسکلت بتنی نوع سقف تیرچه 
بلوک نمای خارجی آجر سطوح خارجی کاغذ دیواری در و پنجره داخلی چوبی در و 
پنجره خارجی آلومینیوم سرویس آشپزخانه حمام و توالت کاشی و سرامیک کابینت 
ام دی اف سیستم سرمایش کولر آبی سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور پوشش کف 
ساختمان سرامیک تعداد انشعابات گاز دارد. شماره اشتراکات ۲۱۰۲۳۰۴۷۲۵ تعداد 
انشعابات آب شماره اشتراکات دارد. تعداد انشعابات برق شماره اشتراکات دارد. ج( 
ارزش ملک: با در نظر گرفتن مشخصات فوق الذکر موقعیت محل مساحت عرصه و 
اعیان نوع بنا متعلقات و کلیه موارد تاثیرگذار در قضیه ارزش ششدانگ ملک در زمان 
بازدید مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل سیصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابی می 
گردد. لذا مقدار مورد مزایده عبارت است از ۲۸/۱۷ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ 

ملک موصوف مبلغ ۱/۳۶۹/۶۳۶/۸۷۸ بابت محکوم به در حق محکوم لها ارزیابی و 
مقدار ۲/۰۱۶ به مبلغ ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ بابت حق االجرا در حق صندوق برآورد و ارزیابی 

می گردد. دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان شناسه: ۵۵۵۳۶۶
آگهی حصر وراثت

آقای مجید میری مزرعه شاهی به شناسنامه شماره ۲۷ به شرح دادخواست به کالسه 
۲۵۶/۹۸ ش ۲ از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه محمدی مزرعه شاهی به شناسنامه شماره ۵۱۳ در تاریخ 
۱۳۹۸/۵/۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: ۱- متقاضی مجید میری مزرعه شاهی پسر ۲- حمید میری مزرعه 
شاهی پسر ۳- سعید میری مزرعه شاهی پسر ۴- اقدس میری مزرعه شاهی دختر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین شناسه: ۵۹۴۴۷۸
آگهی

شماره پرونده : ۱۰۰/۹۸ شــماره دادنامه: ۲۷۲/۹۸ تاریخ رســیدگی: .... به تاریخ 
۹۸/۰۳/۲۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۵  شورای حل اختالف کاشان به تصدی 
امضاء کننده ذیل ذیل تشکیل است پرونده فوق تحت نظر قراردارد. قاضی شورا از 
توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ 
تصمیم مینماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خواهان سید حسن نقیبی 
فینی به طرفیت خواندگان هادی خالد آبادی و بیمه آسیا به نمایندگی آقای رمضانی 
به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با بررسی اوراق پرونده و توجها 
به نظریه اعضای محترم شورای حل اختالف دعوی خواهان را وارد ندانسته لذا به 
استناد مواد ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۴از قانون آیین دادرسی مدنی حکم در حق 
خواهان صادر می نماید.رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی دادگستری کاشان می باشد. قاضی شعبه ۵ شورای حل اختالف 

کاشان- امیداله شناسه: ۵۹۵۴۹۶
آگهی حصر وراثت

آقای مصطفی ادهمی هینمانی به شناسنامه شــماره ۱۶۳ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۱۰ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین ادهمی هینمانی به شناسنامه شماره ۴۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: ۱- معصومه کاوانی فرزند احمد ش ش ۲۲ همسر متوفی ۲- سهیال عیدان 

فرزند کاظم ش ش ۴۶۳۵ همســر متوفی ۳- مصطفی ادهمی هینمانی ش ش 
۱۶۳ فرزند حسین ۴- فاطمه ادهمی هینمانی فرزند حسین ش ش ۱۱۴، ۵- لیال 
ادهمی هینمانی فرزند حسین ش ش ۹۰۶۳، ۶- زهرا ادهمی همیانی فرزند حسین 
ش ش ۶۱۹۹۶۷۴۵۸۸ فرزندان متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۵۹۵۵۲۴
آگهی حصر وراثت

خانم صدیقه عابدنژاد جوشقانی به شناسنامه شــماره ۲۱۲۳ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۰۰ از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان احمد تفضلی به شناسنامه شماره ۲۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳۱ در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱- صدیقه عابدنژاد جوشقانی فرزند عباسعلی ش ش ۲۱۲۳ همسر ۲- حمیدرضا 
تفضلی فرزند احمد ش ش ۲۶، ۳- محمد تفضلی فرزند احمد ش ش ۱۰۳، ۴- حامد 
تفضلی فرزند احمد ش ش ۱۲۵۰۰۰۸۴۶۸، ۵- اکبر تفضلی فرزند احمد ش ش ۱۷، 
۶- مریم تفضلی فرزند احمد ش ش ۲۹۰۵، ۷- نرجس تفضلی فرزند احمد ش ش 
۲۹۸۱ فرزندان. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: ۵۹۵۵۱۶
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره 
چک به مبلغ ۶۰/۷۳۰/۰۰۰ ریال به طرفیت ۱- احمد رحیمی مقدم ۲- غالمحسین 
فکری نوش آبادی به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۷/۱۹۹/۹۸ ثبت و برای تاریخ 
۹۸/۹/۳۰ ساعت ۱۶/۴۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه 
دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. مسئول دفتر شعبه ۷ شورای حل اختالف کاشان شناسه: ۵۹۵۵۱۳

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره 
چک به مبلغ ۱۱۵/۸۰۰/۰۰۰ ریال به طرفیت ۱- احمدعلی ســپهری ۲- مهدی 
دشیری به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
هفتم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۷/۱۱۴۸/۹۷ ثبت و برای تاریخ ۹۸/۹/۳۰ 
ساعت ۱۷/۰۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی 
حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

مسئول دفتر شعبه ۷ شورای حل اختالف کاشان شناسه: ۵۹۵۵۱۱
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکــه خواهان سیدحســن نقیبــی فینی دادخواســتی به خواســته 
تجدیدنظرخواهی به دادنامه ۲۷۲/۹۸ صادره از شعبه ۵ شورای حل اختالف کاشان 
به طرفیت هادی خالدآبادی به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس 
از ارجاع به شعبه ۵ حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۵۳/۹۸ تجدیدنظر ثبت و 
برای تاریخ ۱۰ روز پس از ابالغ تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی 
حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

مسئول دفتر شعبه ۵ شورای حل اختالف کاشان شناسه: ۵۹۵۵۰۸
آگهی اخطار اجرایی

شماره: ۴۴/۹۸-۱۳۹۸/۶/۲۰ به موجب رای شماره ۲۴۰/۹۸ تاریخ ۹۸/۳/۱۳ حوزه 
یک شورای حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا 
پیام جم فرزند محمدرضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته دو فقره چک به شماره های ۳۱۰۳۱۰-

۹۵/۶/۲۷ و ۳۱۰۳۰۱-۹۵/۷/۲۸ و پرداخت مبلغ ۲/۲۹۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول در 
حق مجید مسعودی نیا فرزند محمد به نشانی کاشان بلوار دانش جنب لوازم خانگی 
ذوالفقاری امالک رحیمی رعایت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق آ د م الزامی است. نیم عشر 

اجرایی از محکوم علیه اخذ گردید. ماده ۳۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان 

کاشان شناسه: ۵۹۵۵۱۴
آگهی مزایده

اجرای احکام شعبه ۲۰ حقوقی دادگســتری اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص پرونده اجرایی ۹۶۲۲۹۵ ج ۲۰ به آقای اسماعیل رضایی با وکالت 
آقایان رضا خسروی و مهدی صاعدنیا علیه آقایان قهرمان، شاهین و شاهرخ همگی 
هزاریان به آدرس اصفهان خیابان رباط اول، اول استاد شهریار ساختمان اسماعیل 
زاده طبقه دوم در روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۸ ساعت ۸ صبح در محل این اجرا 
اصفهان بین خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضایی شهید مطهری طبقه دوم 
در قبال مبلغ ۳/۵۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواســته و هزینه ها در حق آقای اسماعیل 
رضایی و مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرای دولت برگزار نماید. لذا طالبین خرید 
مورد ذیل می توانند به آدرس اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه شرکت آریا سمند نزد 
آقای مهدی نصر نصرآبادی به عنوان امین مال معرفی شده مراجعه و از آن بازدید 
نمایند و ۱۰ درصد قیمت کارشناسی ذیل الذکر به صورت چک تضمین شده بانکی 
جهت حضور در جلسه مزایده تنظیم و در روز مزایده به این اجرا ارائه نمایند. وصف 
مال مورد مزایده: مجموع دوربین و لنز ۴۵ درجه دمای باال مجهز به سیستم خنک 
کننده همراه با سیستم حرکتی پنوماتیکی همراه با شاسی و تابلوی کنترلی و نرم 
افزار کنترلی که شامل ۱- مجموعه دوربین و لنز دمای باال و متعلقات ۲- سیستم 
حرکتی پنوماتیک ۳- سیستم خنک کاری ۴- تابلوی کنترلی ۵- سخت افزار و نرم 
افزار کنترلی ۶- دو جعبه که اجزای فوق در آن قرار می گیرد. شرایط کاری عبارتند 
از: ۱- دمای کاری تا ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد ۲- گاز مورد نیاز و هوای ابزار دقیق با 
دمای محیط و ناخالصی کمتر از ۱۰ میکرومتر ۳- فشار مورد نیاز از ۳/۵ درصد تا ۴ 
درصد مگاباسکال )۳/۵ تا ۴ بار( ۴- تغذیه ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز ۵۰۰ وات، قیمت به 
روز دستگاه شامل ۶ بخش موصوف و با توجه به کاهش قیمت ارز و رکود بازار برابر 
۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و اعالم می گردد ضمنا دستگاه فوق الذکر در راستای 
تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و توسط آقای بهرام عشوری مهرنجانی بابت 
 بدهی محکوم علیهم معرفی گردیده است. اجرای احکام شعبه ۲۰ حقوقی اصفهان

 شناسه: ۵۹۵۸۶۹
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دراجراى ماده 208قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصًا یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتى مربوطه مراجعه 
نمائید. در غیر این صورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیات هاى مستقیم مالیات پرونده قطعى گردیده و اقدامات اجرائى صورت خواهد گرفت.

آدرسواحدکالسهمنبع مالیاتىاصل مالیاتدرامدمشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگىردیف

کاشان3264208716مشاغل232841398/04/31139250,000,0008,540,000حسین جاللى1

کاشان3262208716مشاغل233091398/04/311392250,000,00056,187,500حسن زاده 2

کاشان3261208716مشاغل233051398/04/311392250,000,00056,187,500محمدحسین جمال پور3

کاشان3260208716مشاغل233071398/04/311392750,000,000206,525,000حسین فامینى4

کاشان3259208716مشاغل233031398/04/311392875,000,000244,112,500پرویز امیرزاده اصل5

کاشان3258208716مشاغل233011398/04/311392175,000,00037,381,250جعفر کاشانى6

کاشان3257208716مشاغل232991398/04/311392375,000,00093,762,500یثربى 7

کاشان3256208716مشاغل233131398/04/311392250,000,00056,187,500محمد فیض8

کاشان3255208716مشاغل232861398/04/311392175,000,00037,381,250ابراهیم حسینى9

کاشان3253208716مشاغل232831398/04/311392500,000,000131,350,000غالمرضا رسولى10

کاشان3252208716مشاغل232871398/04/311392250,000,00056,187,500اکبر زینلى11

کاشان3251208716مشاغل232971398/04/311392225,000,00049,918,750سیدحسین خزرایى12

کاشان3250208716مشاغل232661398/04/311392175,000,00037,381,250سعید طاهرى13

کاشان3249208716مشاغل232641398/04/311392225,000,00049,918,750محمد اربابیان14

کاشان3248208716مشاغل232961398/04/311392633,679,250171,547,349مهدى سنگانى15

کاشان3247208716مشاغل232631398/04/311392625,000,000168,937,500امیر منصورى16

کاشان3246208716مشاغل232581398/04/311392195,000,00042,396,250عباس ابراهیمى17

کاشان3245208716مشاغل232561398/04/311392325,000,00078,727,500خلج 18

کاشان3243208716مشاغل233111398/04/311392225,000,00041,918,750بیشه اى19

کاشان3244208716مشاغل232621398/04/311392366,750,00091,281,720شیرى 20

کاشان3242208716مشاغل232811398/04/311392500,000,000131,350,000اکبر بابایى21

کاشان3241208716مشاغل233151398/04/31139250,000,0008,540,000رضا سلگى22

کاشان3235208716مشاغل229691398/04/31139252,000,0008,941,600فخرالدین معینى23

کاشان3234208716مشاغل229701398/04/31139252,000,0008,941,600ابوالفضل سلیمانى24

کاشان3233208716مشاغل229711398/04/31139291,000,00016,772,800مهدى قربانى25

کاشان3232208716مشاغل229591398/04/31139217,472,000,0006,057,556,800کبرى کشاورزى26

کاشان3230208716مشاغل229731398/04/31139285,000,00015,568,000حمیدرضا داروغه27

کاشان3229208716مشاغل229741398/04/311392104,000,00019,578,000حسن رئیسى28

کاشان3228208716مشاغل229751398/04/31139291,000,00016,772,800قدرت اله صادقى29

کاشان3227208716مشاغل229761398/04/31139265,000,00011,552,000على موذنى30

کاشان3226208716مشاغل229771398/04/31139278,000,00014,162,400حسین نصراله31

کاشان3225208716مشاغل229641398/04/31139248,000,0008,138,400پرهام کریمیان32

کاشان3224208716مشاغل229651398/04/311392104,000,00019,578,000محمد پشتیبان33

کاشان3223208716مشاغل227421398/04/31139262,400,00011,029,920ابوالفضل رحیمى34

کاشان3222208716مشاغل227401398/04/31139241,600,0006,853,280اکبر مرادى35

کاشان3221208716مشاغل230221398/04/311392169,000,00035,876,750ذبیح اله نظرى36

کاشان3220208716مشاغل228501398/04/31139278,000,00014,162,400علیرضا عسگر زاده37

کاشان3219208716مشاغل229781398/04/311392780,000,000215,546,000حسین خیرخواه دره38

کاشان3217208716مشاغل229791398/04/311392286,000,00067,000,200خدامراد افتخارى39

کاشان3211208716مشاغل229841398/04/311392208,000,00045,656,000بهروز زارعى40

کاشان3210208716مشاغل229861398/04/311392104,000,00019,578,000اسداله میر اعظم41

کاشان3209208716مشاغل229871398/04/31139252,000,0008,941,600حمیدرضا رضائى42

کاشان3208208716مشاغل229881398/04/31139291,000,00016,772,800سید محسن میرزائى43

کاشان3206208716مشاغل299911398/04/31139264,000,00011,351,200علیرضا خاکى44

کاشان3207208716مشاغل229891398/04/31139239,000,0006,331,200حسن سعیدى45

کاشان3205208716مشاغل229601398/04/31139248,000,0008,138,400حمیدرضا موسوى باقریان46

کاشان3204208716مشاغل230191398/04/31139239,000,0006,331,200سیداحمد میرجعفرى47

کاشان3203208716مشاغل230181398/04/31139239,000,0006,331,200سعید قربانى راد48

کاشان3202208716مشاغل229681398/04/31139239,000,0006,331,200طاهره یزدان پرست49

کاشان3201208716مشاغل229441398/04/31139239,000,0006,331,200غالمرضا اسماعیلى50

کاشان3198208716مشاغل229411398/04/31139239,000,0006,331,200حاج عبداله حسن زاده51

کاشان3197208716مشاغل229381398/04/31139239,000,0006,331,200محمود عظیمى52

کاشان3195208716مشاغل229251398/04/31139291,000,00016,772,800مهدى  مجیدى فرد53

کاشان3194208716مشاغل229221398/04/31139239,000,0006,331,200حمید گندمى54

کاشان3192208716مشاغل229081398/04/31139239,000,0006,331,200مرتضى ریش سفید55

کاشان3190208716مشاغل229011398/04/31139239,000,0006,331,200غالم محمد حسنى56

کاشان3189208716مشاغل228991398/04/31139239,000,0006,331,200هادى کریمى57

کاشان3187208716مشاغل228931398/04/31139239,000,0006,331,200فرج اله شیرزادى58

کاشان3186208716مشاغل228911398/04/31139239,000,0006,331,200سلطانعلى حیدرى59

کاشان3185208716مشاغل228891398/04/31139239,000,0006,331,200مرتضى رضایى60

کاشان3184208716مشاغل228871398/04/31139239,000,0006,331,200علیرضا جعفرى61

کاشان3183208716مشاغل228851398/04/31139239,000,0006,331,200قاسم صدیقى62

کاشان3178208716مشاغل231121398/04/311392445,000,000117,818,500رضا اسد نیا63

کاشان3177208716مشاغل232931398/04/31139236,000,0005,728,800فتحعلى فرحزادى64

کاشان3176208716مشاغل232911398/04/31139260,000,00010,548,000قاسم مسلمانى65

 اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان
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Iran exported $333.7 
million worth of 
commodities to Russia 
from January to July, 
down 6.2% year-on-
year, while Russia’s 
exports to Iran totaled 
$999.3 million, up 
by 39.9% YOY.Iran’s 
commercial exchanges 
with Russia amounted to 
$1.33 billion in the first 
seven months of 2019, 
indicating a 24.6% rise 
compared with the 

corresponding period 
of 2018, according to the 
Federal Customs Service 
of Russia.
Iran exported $333.7 
million worth of 
commodities to 
Russia from January 
to July, down 6.2% 
year-on-year, Russian 
news agency Sputnik 
reported.
Russia’s exports to Iran 
totaled $999.3 million, 
up by 39.9% YOY.

Exports of Iranian 
SMEs Rise to 
€1.3b
Exports during the five 
months were made by 
1,100 SMEs in different 
industrial fields.Exports 
of Iranian SMEs Rise 
to €1.3bExports of 
Iranian SMEs Rise to 
€1.3b.Iranian small- 
and medium-sized 
enterprises exported 
€1.3 billion worth of 
non-oil commodities 
during the first five 
months of the current 
Iranian year (March 
21-Aug. 22).According 
to Asghar Masaheb, 
the deputy head of 
Iran Small Industries 
and Industrial Parks 
Organization, the volume 
of exports increased by 
40% compared with last 
year’s corresponding 
period.“Exports during 
the five months were 
made by 1,100 SMEs 
in different industrial 
fields,” he said.
Iran is home to over 
77,000 SMEs, 43,000 
of which have been 
authorized to operate in 
industrial parks. 
70% Decline in 
Iran's Trade With 
USA
Iran’s commercial 
exchanges with the 
United States saw a 70% 
decline during the first 
seven months of 2019 
compared with last year's 
corresponding period to 
reach $49 million.
Latest foreign trade 
data from the US Census 
Bureau show Iran’s 
import from the country 
amounted to 47.8 million 
from January to July, 
registering a year-on-
year drop of 51%.
This is while Iran 
exported only $1.2 
million worth of goods 
to the US during the same 
period, which shows a 
considerable fall of 98%, 
Tasnim News Agency 
reported.
Iran was the United 
States’ 158th export 
destination and the 
202nd exporter of 
goods to the US during 
the period. Its import 
from the US stood at 
$6.3 million, while Iran’s 
exports totaled $0.2 
million in July.
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Iran, Russia Record %24 Growth in 
Bilateral Trade

“From now 
on, once every 
two weeks, we 
will have a new 
inauguration or 
the signing of a 
new contract, 

which shows that not only 
have the sanctions failed 
to halt Iran’s industrial 
progress, but also our 
pace of development 
of the oil, gas, refining 
and petrochemical 
(industries) has 
accelerated,” Zanganeh 
said on Saturday.
He made the comments 
at a ceremony held for 
signing a contract to 
develop the offshore 
‘Balal’ gas field, located in 
the Persian Gulf near the 
giant South Pars gas field.
The minister also said 

that all platforms in 27 
standard phases of the 
South Pars gas field will 
be held in place by March 
2020, adding that all 
refineries of the gas field, 
except for the refinery of 
Phase 11, will come on 
stream and help produce 
offshore gas with the 
maximum capacity in the 
27 phases.
Iran is now on the verge 
of the second leap in the 
petrochemical industry 
that would increase 
the annual output to 

above 100 million 
tons, Zanganeh said, 
adding that a third leap 
is expected to further 
raise the production 
capacity of the country’s 
petrochemical industry 
to more than 150 million 
tons.
In May, Managing 
Director of Iran’s 
National Petrochemical 
Company (NPC) Behzad 
Mohammadi unveiled 
plans for a big rise 
in the production of 
petrochemicals, saying 

the annual income from 
domestic petrochemical 
output is expected to hit 
$25 billion within the next 
two years.
In August 2018, NPC 
officials said Iran’s 
petrochemical industry 
was “unsanctionable” and 
that the exports would 
continue on schedule 
despite the US sanctions.
Washington imposed new 
sanctions on Tehran after 
withdrawing from the 
2015 Iran nuclear deal in 
May 2018.

Russia, Iran coordinating 
their systems as 
alternative to SWIFT
Russia and Iran are organizing cooperation 
between the Russian financial messaging 
system and Iran's SEPAM as an alternative 
to making payments through SWIFT for 
protection against third countries' sanctions, 
Russian presidential aide Yury Ushakov told 
reporters."In order to protect bilateral trade 
and economic ties from the sanctions of third 
states, measures are being taken to expand 
direct settlements, use national currencies, 
establish interaction between the Russian 
financial messaging system and Iran's SEPAM 
as an alternative to making payments through 
SWIFT," Ushakov said.

Turkish firms keen on 
investing in Iran
 Chairman of Iran-Turkey Joint Chamber 
of Commerce Reza Kami said on Fri. that 
Turkish companies are interested in making 
investment in the Iranian market.Turkish 
companies are more inclined to invest in Iran 
than any other foreign companies, he said, 
adding that Turkish investors have had a 
big presence in neighboring provinces of 
the country over the past decade.The 
deputy minister of industry, mine and 
trade went on to say that Islamic Republic 
of Iran welcomes investment of Turkish 
companies in the country and throws its 
weight behind investment of Iranian firms, 
especially knowledge-based firms, in Turkey.
In response to a question on the obstacles 
facing investment of Turkish companies in 
Iran, he added, “Turkish companies made 
relatively good investment in Iran over the 
past decade; as many as 100 Turkish mid- and 
large-sized industrial companies invested 
in various projects of the country, especially 
in Azarbaijan and Aras.”The deputy industry 
minister pointed to the US sanctions imposed 
on Iran and added, “Turkish government has 
announced officially that his country will not 
comply with US sanctions on Iran and does 
not accept the replacement of Iran’s oil and 
gas energy with other countries'.”Under such 
circumstances, it is hoped that bilateral ties 
between Iran and Turkey will experience a 
significant rise, he added.

Iran in Gas transit talks 
with EU companies; 
Iranian official told 
Iranian deputy Oil Minister Hassan Montazer-
Torbati said that Iran has begun serious 
negotiations with European companies to 
export gas to this continent.The head of the 
National Iranian Gas Company (NIGC) added 
that the infrastructure is in place and talks are 
underway with private companies in the EU.
“As soon as talks produce results, Greece will 
be among the first gas export destinations.” 
Adding that If Europe is willing, we have no 
restrictions, but the political hurdles must be 
removed.Montazer-Torbati confirmed that 
we have been negotiating with European 
companies but have not reached the final 
results yet; most of private companies in the 
EU wants Iranian gas.Supplying natural gas 
to Europe via a pipeline from Turkey is on the 
National Iranian Gas Company's agenda, he 
said.Iranian deputy Oil Minister said we have 
also negotiated with Turkish companies.

Iran’s Oil Minister Bijan Namdar 
Zanganeh said the pace of progress in 
the petroleum, gas, refinement and 
petrochemical industries in Iran has 
quickened so sharply that new contracts 
and projects would be unveiled every two 
weeks.

Iran Making Rapid Headway in Oil, 
Gas, Petrochemical Industries: 
Minister
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Iranian, Russian Energy 
Ministers Discuss Closer Ties
 Iranian Energy Minister Reza Ardakanian and his Russian 
counterpart, Alexander Novak, exchanged views about a host 
of issues, including ways to boost cooperation between the 
two countries in economic and energy fields.
In a telephone conversation on Friday night, Ardakanian 
and Novak discussed the current status and prospects of 
cooperation in various areas, including investment and 
energy, the Russian-language RIA Novosti news agency 
reported.
The Russian minister said he believes that implementation of 
the agreements reached in the two sides’ meeting in Isfahan 
in July can help strengthen mutual cooperation and increase 
bilateral trade.In a meeting earlier in Moscow on September 
2, the two ministers stressed the need for accelerating 
implementation of the joint projects.
Ardakanian and Novak are the co-chairmen of “the Russian-
Iranian permanent intergovernmental commission” on trade 
and economic cooperation.

In November 2018, the ministers discussed joint projects, 
including the Sirik thermal power plant in Iran and the 
electrification of the Garmsar-Incheboron railway section.
According to Novak at the time, ten working groups were 
operating in the framework of the intergovernmental 
commission, including groups for the fields of transport, 
finance and energy.
Fifty joint documents have been signed in recent years in 
order to create a solid legal and regulatory basis for bilateral 
cooperation, he said. 



 Scientific, manpower 
development, govt.’s top 
priority: Veep
First Vice President Es’hagh Jahangiri said that 
development of science and human resources is the 
top priority of the country.
He made the remarks on Sat. in the farewell and 
introduction ceremony of the minister of education 
and added, “Ministry of Education is responsible for 
scientific and social development in the country.”
For this purpose, the government is duty bound to 
invest in training and education sector of the country, 
he added.
Jahangiri reiterated, “all life skills should be taught 
at school and Ministry of Education should be hub 
of training and dialogue.”He emphasized to the key 
and important role of the Ministry of Education and 
stated, “the ministry should be hub of reasoning, 
logic and logical achievement to religious and ethical 
values and criteria.”“Participation” is one of the main 
discussions in the development of communities, he 
said, adding, “education officials should focus on the 
internal structure and culture of the ministry in the 
face of shortfalls and bottlenecks and should plan 
properly in line with materializing most objectives 
in education sector of the country.”Es’hagh Jahangiri 
pointed to the policies and programs outlined in the 
Ministry of Education for children, young adults 
and schoolchildren and added, “approaches of the 
Establishment and education sector of the country 
should be followed up with sensitivity in comparison 
with the world phenomena.”

Fight against drugs significant 
for Iran: Vaezi
Chief of Staff of Iranian President Mahmoud Vaezi said 
that fighting drug-trafficking is significant for Iran.
He made the remarks on the sidelines of Seasonal 
Conference of Secretaries of Iran Drug Control 
Headquarters in Tehran on Saturday.The Iranian 
administration has made efforts against decreasing 
the budget of the Drug Control Headquarters, Vaezi 
said, adding that fortunately the drug trafficking has 
been identified as an essential issue in Iran.Iran has 
done very well in the fight against drug smugglers, 
he mentioned.Vaezi stressed that Iran cannot solely 
coordinate with the countries of the region in order to 
fight against drug-trafficking and needs international 
assistance.Located near Afghanistan which is one of 
the main sources of opium production in the world, 
Iran is on the frontline of the fight against drug 
trafficking. Iran has lost many forces during this fight. 
The country has always asked for international help 
in such operations, noting that the other countries, 
especially European states, should take responsibility 
and play a positive role in this fight or face its threats 
themselves.Despite high economic and human costs, 
the Islamic Republic has been actively fighting drug-
trafficking over the past four decades. The country has 
spent more than $700 million on sealing its borders 
and preventing the transit of narcotics destined for 
European, Arab and Central Asian countries. 

Another Zionist Loon Will Replace 
Bolton: Mark Dankof

“The firing of Bolton is 
a laughable attempt by 
the President to cover for 
his War Party/Sheldon 
Adelson handlers. Trump's 
betrayal of his America-

First constituency is becoming 
increasingly obvious to everyone 
but the brain-dead. Unfortunately, 
the latter category comprises most 
Americans who watch Mainstream 
Media in this country, both 
Republicans and Democrats. It is 
noteworthy that Mr. Trump will and 
has now replace(d) Mr. Bolton, at least 
temporarily, with another radical 
Neo-Conservative/Zionist loon in an 
attempt to continue the charade with 
his own voters that he will extricate 
them in 2020 and beyond from the 
quagmire in the Middle East dived 
into in earnest by George W. Bush, 
Dick Cheney, and Company. It simply 
will not work,” Mark Dankof, who is 
also a broadcaster and pastor in San 
Antonio, Texas, told Tasnim.
Mark Dankof is a broadcaster for 
The Ugly Truth Podcast. Born in 
Wiesbaden, Germany, the son of a 
United States Air Force Colonel, he 
graduated from Valparaiso University 
in 1977 and from Chicago's Trinity 
Evangelical Divinity School in 1983. 
In recent years, he has pursued 
post-graduate work in systematic 
theology and theological German at 
Westminster Theological Seminary 
in Philadelphia. Formerly the 36th 
District Chairman of the Republican 
Party in King County/Seattle and 
later an elected delegate to Texas 
State Republican Conventions in 
1994 and 1996, he entered the United 
States Senate race in Delaware in 
2000 as the nominated candidate 
of the Constitution Party against 
Democratic candidate Thomas Carper 
and Republican incumbent William 
Roth.
US President Donald Trump on 
Tuesday announced the firing of 
national security adviser John Bolton. 
What is the main reason behind this?  
The dozen-plus names being floated 
to replace John Bolton run the gamut 

— from ambassadors to military 
officers to business leaders. Who 
would replace him? 
Dankof: The firing of Bolton is a 
laughable attempt by the President 
to cover for his War Party/Sheldon 
Adelson handlers. Trump's betrayal 
of his America-First constituency 
is becoming increasingly obvious 
to everyone but the brain-dead. 
Unfortunately, the latter category 
comprises most Americans who 
watch Mainstream Media in this 
country, both Republicans and 
Democrats. It is noteworthy that Mr. 
Trump will and has now replace(d) 
Mr. Bolton, at least temporarily, with 
another radical Neo-Conservative/
Zionist loon in an attempt to continue 
the charade with his own voters that 
he will extricate them in 2020 and 
beyond from the quagmire in the 
Middle East dived into in earnest by 
George W. Bush, Dick Cheney, and 
Company. It simply will not work. I told 
National Bugle Radio on the Republic 
Broadcasting Network today that 
real American Nationalists cannot 
continue to support this man or his 
policies unless there is an immediate, 
radical change in direction. There is no 
earthly reason to believe there will be. 
After all, Mr. Trump illegitimately and 
unilaterally pulled the United States 
out of the JCPOA/P5+1 deal with Iran. 
He moved the American Embassy in 
Israel illegitimately and illegally to 
Jerusalem. He continues to aid and 
abet Mr. Netanyahu's land thievery 
of the Occupied Territories and East 
Jerusalem, the Gaza Genocide, and 
the Saudi-Israel Genocide taking 
place in Yemen. His Zionist rhetoric 
on Iran is matched by illegal and 

illegitimate economic sanctions on 
Iran even though Iran abided by the 
terms of the multilateral nuclear 
deal that Trump negated. When 
one adds to all of this the continued 
encirclement of Putin's Russia by 
NATO and American military assets, 
the illegal attempts to overthrow the 
Venezuelan government, and the 
Neo-Conservative/Zionist charade 
Mr. Trump continued to maintain 
on international TV regarding 
9-11 on the 18th Anniversary, how 
it happened and who was behind 
it, I have concluded the situation is 
hopeless. I said so on Twitter and for 
a film documentary on 9-11 which 
airs in your country this Sunday. 
And make no mistake about it: The 
Democrats will have a Zionist tool as 
their 2020 nominee, despite their 
political posturing about desiring a 
foreign policy of "Peace." Bolton is 
gone, at least for now, but the Zionist 
stranglehold on United States foreign 
policy and American domestic politics 
and institutions continues unabated. 
Both Trump and his "Opposition" 
know this, but are simply playing 
games. The Whitney Webb articles 
for Mint Press News on the Epstein-
Maxwell-Pedophile Network and 
her essay on Christian Zionism both 
go a long way toward explaining how 
sick the American political process 
is, regardless of which major party 
wins a Presidential election. The 
Israeli-Zionist PAC money game 
in Federal elections published by 
the Washington Report on Middle 
East Affairs on an annual basis is 
another key to understanding the 
5th Stage Cancer of the American  
Empire.

Mark Dankof, a former US Senate candidate, said 
President Donald Trump would replace John Bolton 
“with another radical Neo-Conservative/Zionist 
loon”.
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Iranian MPs Put Forward Motion to 
Back Anti-US Research Centers
Iran’s lawmakers proposed a motion that requires the 
administration to provide financial and spiritual support for anti-
imperialist institutions and universities that study hegemonic 
policies of the US.
The motion, released on Saturday, has been signed by more than 
180 lawmakers in a bid to counter Washington’s hostile measures 
against the Iranian nation.
“Given the hostile actions of the United States and the economic, 
social and cultural damage (it inflicts on) the national interests 
of the Islamic Republic of Iran and its full support for anti-Iranian 

institutions at a very high cost, the administration of the Islamic 
Republic of Iran is required to counteract and provide financial and 
spiritual support for all scientific and research centers, institutions 
and universities that work in the field of American studies ...,” the 
motion reads.In April, the Iranian lawmakers ratified two clauses 
of a comprehensive plan to deal with the US hostile policies.
One of the bills entails legal action against the US move to blacklist 
the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) and requires the 
Iranian administration to act in line with the measures passed by 
the Supreme National Security Council to “counter the terrorist 
activities of the American forces who threaten the Islamic Republic 
of Iran’s interests.”
The other motion stipulated that “the Islamic Republic of Iran’s 

administration and the armed 
forces are duty bound to take the 
necessary and wise measures 
in due time in such a way that 
the American forces could 
not employ any power or 
equipment against the Islamic 
Republic of Iran’s interests.”
In early April, the Iranian 
Parliament’s National Security and 
Foreign Policy Commission decided to 
table 14 motions as part of a strategy to counter the US’ 
hostile measures.
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attempt by the 
President to 
cover for his War 
Party/Sheldon 
Adelson handlers. 
Trump's betrayal 
of his America-
First constituency 
is becoming 
increasingly 
obvious to 
everyone but the 
brain-dead.
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Peace, security rely on good 
ties among regional states: 
Rahmani
Iranian Interior Minister Abdolreza Rahmani said that 
peace and security in the region rely on good ties among 
regional countries and the United States does nothing but 
try to sow discord between them.
He made the remarks on Friday in a meeting with 
Mukhammedkalyi Abylgaziev, Prime Minister of 
Kyrgyzstan.
“Safeguarding the regional security should be done by 
regional states,” he said, highlighting that cooperation 
between countries can create sustainable peace and 
security.
“America is seeking to sow the seed of discord in the Muslim 
world,” Rahmani said, adding, “US and Israeli regime only 
consider their own benefits and do nothing positive for 

the region.”
“Extremism, terrorism, and violence in the region is 
supported by the US, the Zionist regime and few other 
countries. These states provided terrorist groups with 
money, weapons, and intelligence,” said the Iranian 
minister.Pointing to bilateral relations between the two 
countries, he said that economic and cultural ties are of 
utmost importance which need to be expanded.
On behalf of First Vice President Es'hagh Jahangiri, 
Rahmani also invited the Kyrgyz prime minister to visit 
Iran.
For his part, Abylgaziev appreciated the invitation and 
hoped that he could make the visit in the near future.
The Kyrgyz minister called for expanding economic ties 
and establishing a direct flight route between the two 
countries.He said that Kyrgyzstan is against anti-Iran 
sanctions because such measures create problems for 
all countries which have friendly relations with Tehran.

Heading a 
political delegation, the Iranian 

minister arrived in Bishkek on Thursday to discuss 
bilateral cooperation with Kyrgyz officials. The two sides 
have signed a security and disciplinary cooperation 
agreement.

News

With 
friends like 
Netanyahu, 
America 
doesn't need 
enemies: 
Zarif
Mentioning recent 
reports about 
Israel's spying on 
the White House, 
Iranian Foreign 
Minister said, 
with friends like 
Israel’s Prime 
Minister Benjamin 
Netanyahu, America 
doesn't need 
enemies.
“The B_Team Strikes 
again. US President, 
Donald Trump: 
With a BFF in the 
B_Team — who 
empties US coffers 
and takes US foreign 
policy hostage 
— SPYING on the 
US PRESIDENT, 
America doesn't 
need enemies,” 
Iranian Foreign 
M i n i s t e r , 
Mohammad Javad 
Zarif wrote on his 
official Twitter 
account.His tweet 
included images of 
a Thursday report 
by the American 
political journalism 
company Politico, 
in which three 
informed former 
senior US officials 
were quoted as 
saying that the 
US government 
concluded within 
the past two years 
that Israeli agents 
likely planted cell-
phone surveillance 
devices near the 
White House and 
several other 
locations in 
Washington to spy 
on Trump.
Following the 
publication of the 
report, Trump said 
he did not believe 
that and noted his 
relationship with 
Israel has been 
great, highlighting 
his decision to move 
the US embassy from 
Tel Aviv to Jerusalem 
and to put pressure 
on Iran to deter 
its activities in the 
Middle East.
The spying devices 
were found about 
two years ago, but 
were not attributed 
to specific entities, 
Politico reported.
Israel, in turn, 
denied the report, 
calling it a "blatant 
lie."

Iran
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 Maritime guards seize smuggled fuel cargoes in SW Iran
According to deputy of Khuzestan border commander, maritime guards 
have seized two fishing vessels and identified 7,400 liters of smuggled 
fuel in the northern regions of the Persian Gulf.The Deputy of Khuzestan 
Border Commander Colonel Nader Soheili said on Saturday that the 
maritime guards of Bandar Mahshahr, Khuzestan southwest province of 
Iran identified and seized two fishing vessels that carried fuel to neighboring 
countries.The seized cargoes consisting of 7,400 liters of diesel loaded into the 
vessels’ tanks, he added.Six fuel smugglers have been arrested in these operations 
and sent to judiciary officials, he mentioned.Although Iranian rial has experienced a severe 
depreciation against international currencies in recent months, fuel prices have remained unchanged and 
this has multiplied the lucrativeness of fuel smuggling in Iran.

 France, Germany, UK 
as well as EU asked 
Iran to comply with its 
commitments under 
the 2015 nuclear deal 
known as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
The foreign ministries 
of France, Germany, 
the United Kingdom 
as well as the EU high 
representative on 
Friday voiced concern 
over Iran's reduced 
compliance with the 
nuclear deal and urged 
Tehran to reverse all steps 
it had taken to scale back 
its responsibilities under 
the JCPOA.The JCPOA 
signatories stressed 
that diplomatic efforts 
toward de-escalation and 
resumption of dialogue 
were vitally important.
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An analysis of gravitational waves from 
the first black hole merger ever detected 
has recorded tones which the researchers 
described as "ringing" -- a phenomenon 
predicted by Einstein's theory of general 
relativity, The Daily Mail reported.
"Previously it was believed these tones 
were too faint to be detected, yet now 
we are able to," said study co-author of 
a study in Physical Review Letters and 
an associate professor at Stony Brook 
University, Will Farr, in a statement.
"Just like the measurement of atomic 
spectra in the late 1800s opened the era 
of stellar astrophysics and classifying 
and understanding stars, this is the 
opening of the era of black hole spectra 
and understanding black holes and the 
general relativity that sits behind them."
Researchers were able to discover the 
tones by re-analyzing data from the black 
hole merger classified GW150914 -- the 
same merger that was used in the initial 
discovery of gravitational waves in 2015 
-- and combining it with data from other 

simulations of mergers.
They say that when two black holes begin 
to merge, the subsequent combined 
object begins to wobble, similar to a bell 
after being struck.
Those vibrations emit gravitational 
waves -- oscillations in space-time -- 
that reverberate at specific tones and 
eventually begin to fade as the merger 
stops.
While some theories posit that the ringing 
is contingent on the black hole's mass and 
vibration other scientists have posited 
that quantum mechanics also plays a 
critical role.
This year has been a particularly fruitful 
one for researchers looking to unlock 
mysteries of black holes, with the first-
ever photograph taken in April.
Additionally, in a paper published in 
may, scientists say they verified Stephen 
Hawking's namesake theory, Hawking 
Radiation, which hypothesized that black 
holes emit radiation from their surfaces 
due to a mix of different factors regarding 
quantum physics and gravity.
The newest discovery of "ringing" 
black holes will likely help discern even 
more information on the phenomenon 
according to researchers, especially 
in concert with data from the Laser 
Interferometer Gravitational-Wave, LIGO, 
Observatory which was the first machine 
to ever to detect gravitational waves.

"I said no matter what package of ... 
S-400s we get, we can buy from you a 
certain amount of Patriots," President 
Recep Tayyip Erdogan told the Reuters 
news agency in an interview in 
Istanbul.
"But I said we have to see conditions 
that at least match up to the S-400s," 
added Erdogan, Anadolu Agency 
reported.
Erdogan had earlier talked about 
buying Patriots with US President 
Donald Trump in a telephone call and 
the two will discuss the issue in more 
detail at the UN General Assembly 
meetings in New York later this month.
"In my opinion a country like the US 
will not want to hurt its ally Turkey any 
more. This is not a rational behavior," 
Erdogan said, who expressed hope that 
his personal bond with Trump would 
overcome the current crisis between 
two countries.

"This is not an offense, but a defense 
system. Turkey needs such a defense 
system,” he said.
Underlining that Trump blames the 
Obama administration for refusal 
to sign a deal with Turkey to sell the 
Patriot missile system, Erdogan said: 
“It is impossible to think that threats of 
sanctions reflect reality.”
He also reiterated that Turkey would 
take care of itself if Washington 
continued its current stance on 
Turkey's exclusion from the F-35 
fighter jet program.
Highlighting that Russia supports 
Turkey in the defense industry, 
Erdogan stressed that Russia offered 
Turkey to sell fighter jets Su-57 and Su-
35.In July, the US suspended Turkey’s 
involvement in a program for F-35 
fighter jets, saying its purchase of the 
Russian S-400 missile defense program 
could endanger the aircraft, a claim 
Turkey has consistently denied.
Turkey produces some parts of the F-35 
jets and is a partner in the jet program. 
It has warned any effort to remove it 
from the production chain would be 
very costly. 

'Ringing' Black Hole Could Further Support 
Einstein's Theory of Relativity

Turkey May Buy Patriots from US: Erdogan

If Albert Einstein's theory of general relativity holds 
true, then a black hole, born from the cosmically quaking 
collisions of two massive black holes, should itself “ring” in 
the aftermath, producing gravitational waves much like a 
struck bell reverberates sound waves.

Ankara will discuss purchasing US Patriot missiles in a 
meeting between the two countries' leaders later this 
month, Turkey's president said on Friday.

Highlighting that 
Russia supports 
Turkey in the 
defense industry, 
Erdogan 
stressed that 
Russia offered 
Turkey to sell 
fighter jets Su57- 
and Su35-.
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one for researchers 
looking to unlock 
mysteries of black 
holes, with the first-
ever photograph 
taken in April.

Regional issues can be solved only through regional countries: Cavusoglu
Former Iranian Foreign Minister Manouchehr Mottaki met and held talks with Turkish Foreign Minister Mevlut 
Cavusoglu on regional issues.Referring to his visit with Former Iranian Foreign Minister Manouchehr Mottaki, 
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu said in a tweet, “Complex problems in the region can only be solved 
through solidarity, cooperation and strong dialogue among Muslim countries”.Also, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif and his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu met and held talks on the bilateral issues, 
including the implementation of previous agreements between the two countries in the economic field, as well 
as regional and international issues in particular those related to Syria and Yemen in addition to the recent 
incidents in the Persian Gulf on June 2019 in Isfahan.The relations between Iran and Turkey have always been 
peaceful since the establishment of the modern states. Iran and Turkey are major trade partners. Turkey and 
Iran have heavy mutual influence on each other, due to geographical proximity, linguistic and ethnic relation. 
Both countries insist on resolving regional issues by regional countries and not involving foreign countries.

Russia Sees Need for 
Resumption of US, Taliban 
Talks: Foreign Ministry
Russia believes that talks between the United 
States and Taliban should be resumed and a 
Taliban delegation said at talks in Moscow 
Taliban was ready to continue dialogue with 
Washington, a spokesman for the Russian 
foreign ministry said."The Russia side 
stressed the necessity of the resumption 
of talks between the United States and 
the Taliban movement. Taliban, in turn, 
reiterated its readiness to continue dialogue 
with Washington," the spokesman told 
Tass on Friday.Mohammad Sohail Shaheen, 
spokesman for the Taliban (outlawed in 
Russia) Qatar office, said earlier on Friday 

the Taliban delegation had met with Russian 
president’s special envoy for Afghanistan 
and director of the Russian foreign ministry’s 
second Asia department, Zamir Kabulov, to 
discuss recent development around the peace 
process in Afghanistan.US President Donald 
Trump tweeted last week that following the 
terror attack in Kabul he had canceled his 
meetings with the Taliban leaders and Afghan 
President Ashraf Ghani originally planned to 
be held in Camp David on September 8. Later, 
US Secretary of State Michael Pompeo told 
NBC that US envoy for peace in Afghanistan 
Zalmay Khalilzad had been recalled to 
Washington. In an interview with Fox News, 
Pompeo said he hoped peace consultations 
would be resumed but did not say when it 
could be done.



نظارت بهداشتی بر کشتار ۲۷۰۰ راس دام سبک و سنگین نذری
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: با اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی و شرعی بر کشتار دام های نذری 
در دهه اول ماه محرم امسال به ویژه روزهای تاسوعا وعاشورای حسینی در استان اصفهان، دو هزار و ۷۰۲ راس 

دام سبک و سنگین مورد معاینه دقیق پیش از کشتار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان؛ شــهرام موحدی اظهار کرد: این اقدام با هدف 

پیشگیری از بروز و انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام به ویژه بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
انجام گرفت.

وی افزود: به رسم سالیان گذشته، دامپزشکی استان اصفهان با برقراری کشیک در تعطیالت، ساماندهی ۷۱ اکیپ ثابت 
وسیار و با بکارگیری ۱۳۳ نفر دامپزشک، بازرس بهداشت گوشــت و ناظر ذبح شرعی، نظارت بر ذبح دام های نذری در ایام ماه 

محرم را برعهده گرفت.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان اضافه کرد: براساس نتایج به دست آمده از بازرسی بهداشتی کارشناسان دامپزشکی حین و پس از کشتار 
دام های قربانی، ۴۲۹ کیلوگرم گوشت قرمز استحصالی از الشه های دام همراه با یک هزار و ۲۶۱ قطعه آالیش های خوراکی دام شامل جگر، کلیه 

و ریه دام های کشتاری از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

اقدامات خوب و نوآورانه برای کاهش تصادفات در اصفهان انجام شد
 فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: بخشی از ماموریت راهنمایی و رانندگی این است که تصادفات و جان 
باختگان را به حداقل ممکن برساند که اقدامات خوب و نوآورانه و خالقانه ای در این راستا صورت گرفته است.

سردار مهدی معصوم بیگی در آیین تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور اصفهان در کتابخانه مرکزی افزود: 
اصفهان از معدود استان هایی که به صورت متوالی ۱۰ سال کاهش جانباخته داشته است براساس آمارها 

شرایط منطقه از میانگین کشور بهتر است.
وی بیان کرد: به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت به صورت میانگین در کشور ۲۱ نفر جانشان را سال گذشته از دست 

دادند که این عدد در استان ۲۰ نفر بوده است.
معصوم بیگی ادامه داد : انتظار ما این است که استان نقش خود را متفاوت تر ایفا کند، درست است که آمار مجروحان، مصدومان 

و جانباختگان استان از کشور مناسب تر است اما فرهنگ رانندگی مردم و رفتارها باید تفاوت معنادار داشته باشد.
وی با بیان این که ویژگی ممتاز نیروی انتظامی این است که خدمت شبانه روزی دارد، افزود: رهبری می فرمایند عملکرد نیروی انتظامی تعمیم به 
تمام نیروهای مسلح می شود همچنین فرمودند عملکرد نیروی انتظامی می تواند موجب آبروی نظام اسالمی شود که این بیانات نشان می دهد 

جایگاه این نیرو ممتاز و رفیع است.

ایرنا پالس
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

در طول یک سال 
حجم نقدینگی ۲۴۰۰ 

هزار میلیارد تومان 
می شود. این خلق 

نقدینگی به واسطه 
نرخ باالی سود 

سپرده ها و نه از کانال 
تسهیالت صورت 

می گیرد

اقتصاد ایران
۰7
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سوءاستفاده از زائران 
برای دور زدن قانون!

درحالی که وزیــر ارتباطات اعالم 
کرده بــود ارائه ســیم کارت های 
رایــگان بــه مســافران بــرای 
سوءاستفاده از مدارک آن ها و ثبت 
گوشی های قاچاقی نوعی دزدی 
است. اخیرا هم تاکید شده که خرید 
و فروش اطالعات مسافران حتی 
با رضایت ایشــان، سوءاستفاده از 
واردات مســافری است و شخص 
مسافر قانوناً مجاز نیست از طریق 
اطالعات هویتی خود اقدام به ثبت 

تلفن همراه قاچاق کند.
 پس از اجرای طرح رجیســتری، 
برخی از فروشــندگان سودجو در 
بازار به افزایش قیمت گوشــی با 
این بهانه اقدام کردند، در صورتی 
که مســئوالن بارها اظهار کردند 
رجیستری هزینه ای ندارد و نباید 
باعث افزایش قیمت شود. از طرفی 
در یک ســال گذشــته، موضوع 
افزایش نــرخ ارز نیز بــا توجه به 
ماهیت وارداتی بودن گوشــی ها، 
موجب افزایش دو تا ســه برابری 

قیمت گوشی ها شد.
البته گوشی هایی که در بازار وجود 
داشتند هم در مقایســه با همان 
گوشی ها در خارج از کشور، گران تر 
بودند و این موضوع باعث شد برخی 
به دنبال واردات گوشی مسافری 
باشــند، زیرا به گفتــه ی آذری 
جهرمی، هر مســافر می تواند ۸۰ 
دالر بار مسافرتی با خود به همراه 
داشته باشد و مسافران می توانند از 
این معافیت گمرکی برای واردات 

گوشی استفاده کنند.
اما واردات گوشــی های مسافری 
با هزینــه  پایین تر، موجب شــد 
سودجویان که مسافر نبودند هم از 
این امکان فراهم شده که با استفاده 
از کارت ملی، امــکان واردات یک 
گوشی وجود داشت، استفاده کنند. 
در برهه ای شــرایط این طور بود 
که قاچاقچی بــارش را بدون ثبت 
سفارش به صورت قاچاق وارد کشور 
می کرد و با عنوان گوشی مسافری 
 می توانســت کــد رجیســتری

 بگیرد.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

این در حالی است که رقم 
نقدینگی در ســال ۱۳۹۷ 
)خردادماه این سال نسبت 
به خــرداد ســال ۱۳۹۶( 
رشــدی ۲۰.۴ درصــدی 
را تجربــه کرده بــود. در 
خرداد سال گذشته مقدار 
نقدینگی به ۱۵۸۲ هــزار میلیارد تومان 
رسیده بود و در خرداد ســال ۱۳۹۶ نیز  
۱۳۱۴ هزار میلیارد تومان بود. این آمارها 
نشان می دهد نقدینگی به صورت تصاعدی 

در حال افزایش است.

  سیستم بانکی؛ عامل رشد نقدینگی
وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی 
دانشگاه خوارزمی معتقد است که عامل 
رشد نقدینگی، سیستم بانکی است. این 
اقتصاددان در گفت وگو با ایرناپالس گفت: 
در دهه ۱۳۷۰ عامل اصلی رشد نقدینگی، 

استقراض دولت از سیستم بانکی بود، ولی 
از دهه ۱۳۸۰ به بعد عامل رشد نقدینگی 
را عمدتاً باید در نظام بانکی جســت وجو 
کنیم، به عبارت دیگر عامل خلق نقدینگی، 

کارکرد سیستم بانکی بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این خلق 
نقدینگی در واقع از هیچ، اتفاق می افتد، 
گفت: بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از دارایی های 
نظام بانکی بلوکه شــده یا منجمد است، 
یعنــی از مطالبــات معوق یــا وام های 
تمدیدی تشکیل شــده است. ولی طرف 
بدهی که طرف واقعی و غیرموهومی است، 
همچنان سود ۲۰ درصد می گیرد، هرچند 
سپرده های کالن، سودهای بیشتری طلب 
می کنند. به گفته شقاقی شهری هر چقدر 
این نرخ سود باالتر باشد، سیستم بانکی 

بیشتر از هیچ خلق نقدینگی می کند.

  خلق نقدینگی از هیچ
وی درباره خلق نقدینگی از هیچ توضیح 
داد: وقتی کسی سپرده گذاری می کند و 
بانک آن را به دیگری با نرخ خاصی )مثاًل 
۱۸ درصد( وام می دهد، سیستم بانکی سه 
درصد از این ۱۸ درصد را به عنوان کارمزد 
فعالیت خود برمی دارد و ۱۵ درصد مابقی 
را به سود سپرده گذاران اختصاص می دهد؛ 
این یعنی چرخه درست سیستم بانکی. ولی 
وقتی این چرخه معیوب می شود که طرِف 
دارایی، منجمد یا بلوکه شود، مانند آنچه 

در سیستم بانکی ایران می بینیم، از طرف 
دارایی به طرف بدهی کمتر از نصف سود 
منتقل شود. در این مواقع، سیستم بانکی 
برای اینکه سود سپرده گذار را بدهد ناگزیر 
می شود سپرده گذار جدید جذب کند. به 
همین دلیل مجبور می   شود همواره نرخ 
سود را افزایش دهد و به تبع آن، یک جنگ 

نرخ سود بین بانک ها رخ  می دهد.
شقاقی شهری ادامه داد: از سوی دیگر در 
سال گذشته ما شاهد افزایش نرخ سود در 
بازارهای موازی مانند سکه، طال، خودرو و 
مسکن بوده ایم. در این مواقع، نظام بانکی 
هم برای اینکه از ایــن قافله عقب نماند، 
مجبور می شــود نرخ ســود را به صورت 
نانوشته افزایش دهد. در این صورت خلق 
نقدینگی با نرخ باالتر صورت می گیرد، مثاًل 
اگر امســال میزان نقدینگی ۲۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان است، با نرخ ۲۰ درصد سود 
ســاالنه، رقمی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان از سوی بانک ها پول توزیع خواهد 
شــد. به عبارت دیگر، در طول یک سال 
حجم نقدینگی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
می شود. این خلق نقدینگی به واسطه نرخ 
باالی سود سپرده ها و نه از کانال تسهیالت 
صورت می گیرد. وقتی از بانکداری بدون 
ربا استفاده نمی شــود، این اتفاق همواره 

رخ می دهد.
این اقتصاددان معتقد اســت: اگر طرف 
تسهیالت، زیان ده باشــد، اصوالً باید به 

سپرده گذار، سود پایین یا زیان تعلق گیرد، 
ولی با این وجود، سیستم بانکی همواره به 

سپرده گذار سود داده است.
شقاقی شــهری در ادامه، بحــث خود را 
این گونه جمع بندی کرد: سیستم بانکی 
یک ترازنامه شامل دو بخش دارایی و بدهی 
دارد؛ طرف دارایی حاوی سرمایه گذاری  ها 
و تسهیالت سیستم بانکی می شود و طرف 
بدهی هم از ســپرده های مردم تشکیل 
شده است. اصول بانکداری بدین صورت 
است که به وکالت از سوی سپرده گذاران، 
ســرمایه گذاری کند یــا در قالب عقود 
اسالمی، تسهیالت دهد. به میزان سود و 
زیانی هم که صورت می گیرد، بخشی از آن 
را بین سپرده گذاران توزیع کند. اما عمالً در 
سیستم بانکی ما این اتفاق نیفتاده است؛ 

چرا که اکنون طرف دارایی آنها بین ۴۰ تا 
۶۰ درصدش موهومی است، ولی همچنان 
در طرف بدهی سود می دهند. این سود از 

محل سپرده گذاران جدید تهیه می شود.

  جنگ نرخ سود به دلیل ناترازی
وی افزود: این ناترازی عامل اصلی جنگ 
نرخ سود و به تبع آن، افزایش نرخ سود و در 
نهایت خلق نقدینگی مضاعف شده است. 
سال گذشته این چرخه به دلیل شرایط 
تورمی اقتصاد تشدید شد. به همین دلیل، 
ما اکنون نرخ ۲۵ درصدی رشد نقدینگی 

را طی یک سال گذشته شاهد بوده ایم.
شقاقی شهری هشدار داد: این یک بحران 
در سیستم بانکی محسوب می شود و اگر 
ادامه یابد، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد 

ما خواهد داشت.
وی در ادامــه دربــاره چگونگی حل این 
بحران هم توضیح داد: چاره این است که 
به ســمت اصالح ناترازی سیستم بانکی 
برویم. ناترازی به این شکل حل می شود 
که بانک های ما هر فعالیتی را انجام ندهند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک ها در 
ایران ســرمایه گذاری و بنگاه داری انجام 
می دهند، گفت: در همه دنیا بین بانک های 
تجاری و ســرمایه گذاری تفکیک وجود 
دارد، اما در ایران مشــاهده می شــود که 
یک بانک تجاری با همه عقود، تسهیالت 
پرداخت کرده و همه فعالیت های اقتصادی 
را هم انجام می دهد. تا زمانی هم که مشکل 
ناترازی حل نشود، این جنگ سود ادامه 

خواهد داشت.

داستان سودهای بانکی و رشد نقدینگی؛   

پول روی پول
نقدینگی با رشد ساالنه ۲۵ درصدی، در خرداد ماه به نزدیک 
۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته یک اقتصاددان، 
در حال حاضر عامل خلق نقدینگی در اقتصاد ایران، نرخ های 

سود باالیی است که نظام بانکی به سپرده های بانکی می دهد.
طبق آمارهای بانک مرکزی، رقم نقدینگی کشور در خردادماه 
سال جاری به ۱۹7۹ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی 
که نسبت به خردادماه سال گذشته به میزان ۲۵.۱ درصد رشد 

کرده است.

    

وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار، نوع و سقف 
قراردادهای موقت را مشخص می کند، افزود: برای تصویب این آیین نامه 
چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار شد و پس از آن به هیات دولت 
رفت. قرار بود آیین نامه به هیات وزیران ارسال و از آنجا برای تبدیل شدن به قانون راهی مجلس 
شود. پیشنهاد این بود که پس از چکش کاری در هیات وزیران به عنوان یک الیحه به مجلس ارسال 
و تصویب شــود و بعد از آن که قانون مورد اصالح قرار گرفت، تدوین آیین نامه از طریق وزیر کار 
صورت گرفته و مجدد به دولت برگردد تا بعد از طی مراحل نهایی برای اجرا به وزارت کار ابالغ شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار خاطرنشان کرد: از زمانی که مصوبه به هیات دولت رفته در 
کمیسیون اقتصادی مانده و نمی دانیم آیا به مجلس رفته است یا نه؟ انتظار جامعه کارگری این است 

که هر چه سریع تر تکلیف این آیین نامه مشخص شود.
اصالنی افزود: این آیین نامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار بررسی و تدوین شد و از طریق 
وزیر کار به هیات دولت رفت ولی متاسفانه در میانه راه مانده و از وزیر کار می خواهیم که پیگیری 

مصوبه را در دستور کار قرار دهد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه قراردادهای یک ماهه و دو ماهه امنیت شغلی کارگران را زیر 

سوال برده است، درباره سامانه جامع روابط کار گفت: راه اندازی این سامانه تا حد زیادی از انعقاد 
قراردادهای سفید و کوتاه مدت جلوگیری و کارفرمایان متخلف را شناسایی می کند. امیدواریم از 
طریق این سامانه و ثبت یک نسخه از قراردادهای کارگران بتوانیم معضل قراردادهای موقت را که 

سالها است به دغدغه بزرگی برای جامعه کارگری تبدیل شده برطرف کنیم.

تعیین سقف قراردادهای کارگران، شاید وقتی دیگر!

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار پیگیری آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار که به موضوع سقف قراردادهای کار می پردازد را از وزیر کار خواستار 
شد. علی اصالنی با انتقاد از بالتکلیفی آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، اظهار کرد: یکی از دغدغه های اصلی کارگران بعد از موضوع معیشت، بحث 
قراردادهای کار است که آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین می کند ولی متاسفانه درصد باالیی قراردادهای کارگران در خصوص کارهایی موقتی است که 

ماهیت دائم و مستمر دارند.

ایسنا
خـــبــــر

دراجرایماده208قانونمالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصًا یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمائید. در غیر این 
صورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیات های مستقیم مالیات پرونده قطعی گردیده و اقدامات اجرائی صورت خواهد گرفت.

آدرسواحدکالسهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرامدمشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف

کاشان3175208716مشاغل232891398/04/311392500,000,000131,350,000رضا کاشانی66

کاشان3097208716مشاغل160931398/04/17139270,000,00012,556,000عباس سیدی نیاسر67

کاشان3088208716مشاغل228111398/04/31139240,000,0006,532,000شهاب لطفی68

کاشان3085208716مشاغل229561398/04/31139220,000,0003,017,000حجاریان حجاریان69

کاشان3080208716مشاغل229551398/04/31139240,000,0004,532,000سیدمهدی عبدالهی70

کاشان3058208716مشاغل229541398/04/31139284,000,00015,367,200سهیل اخوندی71 

کاشان3023208716مشاغل161571398/04/171392120,000,00023,590,000مرتضی صادق پور72

کاشان3022208716مشاغل186661398/04/241392200,000,00043,650,000کریم حیدری73

کاشان3010208716مشاغل229511398/04/311392260,000,00059,182,000منصور خوش نیت74

کاشان2972208716مشاغل230171398/04/31139239,000,0006,331,200بازرگانی مالئی75

ادارهکلامورمالیاتیاستاناصفهان

ادامه از صفحه 3

شناسه : 597058

دراجرایماده208قانونمالیاتهای با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالع می گرددظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصایا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید و در غیر این 
صورت به استناد تبصره 239قانون مالیات های مستقیم امر برای رسیدگی به هیئت حل اختالف ارجاع خواهد گردید . 

آدرسادارهمنبع مالیاتاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ بر گ  تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف

ابوزید آباد واحد مالیاتی ابوزید آباد شهرستان آران و بیدگل  مشاغل7491398/4/31921/080/000/000308/622/000آقای حسن بیطرف1

ابوزید آباد واحد مالیاتی ابوزید آباد شهرستان آران و بیدگل  مشاغل8631398/5/2293159/000/00033/210/250آقای حسن بیطرف2

ابوزید آباد واحد مالیاتی ابوزید آباد شهرستان آران و بیدگل  مشاغل7000  /8611398/5/2294122/000/00018/281آقای حسن بیطرف3

ابوزید آباد واحد مالیاتی ابوزید آباد شهرستان آران و بیدگل  مشاغل7531398/4/3192112/000/00021/472/000حسین  نیک نام4

ابوزید آباد واحد مالیاتی ابوزید آباد شهرستان آران و بیدگل  مشاغل7551398/4/319297/800/00018/040/440فتح اله ریجنی5



استارتآپ

شروعیکاستارتآپسریعاماهوشمندانه

استارتآپبهکسبوکاریگفتهمیشودکهمعموالًنوپا
وکارآفرینبودهوایدهآنبراساسبرطرفکردنیکنیاز
توسعهمییابد.استارتآپهامعموالسریعرشدمیکنند،ریسکباالییدارندو

مانندرشدکودکدرابتدانیازبهمراقبتدارندتاتوسعهمعنادارپیداکنند.

اگر ایده ایی ناب دارید که نیازی را برطرف می کند و درضمن ریسک پذیر بوده و تصمیم به 
ساخت استارت آپ دارید، پیشنهاد می کنیم این مطلب را بخوانید.

ایده: اینکه ایده ایی که برای یک استارت آپ در ذهن دارید چقدر موفق خواهد شد مهم 
نیست، مهم است که نخســت نیاز یا نیازهایی را برطرف کند سپس برای اجرای آن برنامه 
داشته باشید. زمان در شروع یک استارت آپ مهم است اما بهتر از برای بررسی و ارزیابی ایده 

خود زمان صرف کنید.

برنامهریزی:داشتن ایده ایی ناب یا کاربردی برای شروع الزم است اما کافی نیست. شما 
قبل از شروع به برنامه ریزی نیاز دارید. به ابزارها، نیروهای متخصص، نحوه مدیریت نیروها، 
نحوه تامین منابع مالی اولیه، زمان مورد نیاز برای کار، زمان شروع و... فکر کنید و سپس برنامه 
را روی کاغذ ثبت کنید. پس از بررسی نهایی می توانید برنامه خود را روی فایل کامپیوتری 

ذخیره کنید تا محفوظ تر بماند.

زیرساخت:سعی کنید از ابتدا به زیرساخت ها اهمیت دهید چرا که در 
آینده قرار است بر اساس این زیرساخت ها توسعه دهید. به عنوان مثال می 
توانید برای ساخت محصول از هزینه کمتری استفاده کنید ولی برای خدمات 
به مشتری هزینه های بیشتری در نظر بگیرید. برای خدمات با کیفیت باال از 
ابتدا زیرساخت های الزم را در نظر بگیرید. ویا قوانین و شرایط همکاری با سایر 
نیروها را بهتر است از ابتدا مشخص کنید مثال زیرساخت های الزم برای تیم 

ورک را مهیا کنید.

ابزارها: مسلما برای تولید محصول خود به ابزارهای نرم افزاری یا سخت 
افزاری نیاز دارید. توصیه می شود برای شروع و بسته به نوع استارت آپ خود از 
نرم افزارها و اپلیکیشن های رایگان استفاده کنید. می توانید از خدمات رایگان 
برخی وبسایت ها نیز کمک بگیرید. یا وسایل سخت افزاری را از دوستان یا افراد 
دیگری غرض بگیرید. اینکه برای شروع هزینه ها را مدیریت کنید بسیار مهم 

است.

بنیانگزاران: اگر با دوست یا همکارتان قرار است استارت آپی را شروع کنید، از همان 
ابتدا درباره تاثیرگذاری، میزان کار، نوع کار و حتی درصد مالکیت استارت آپ توافق کنید. 
به تعویق انداختن این توافقات در صورت به نتیجه رسیدن ویا حتی شکست مشکالتی به 

وجود خواهد آورد.

سرمایهگزار: پیشنهاد میشود جذب سرمایه را به زمانی که نمونه اولیه تولید و تست شده 
است موکول کنید. حتی بازخورد کاربران را بگیرید و سپس یک بیزینس پالن تهیه کنید. 
سرمایه گذاران دوست دارند براساس داده ها و آمار واقعی سرمایه گذاری کنند. تجربه نشان 

می دهد این روش سرمایه گذاری بیشتر موفق خواهد بود.

بررسیرقبا: اگر در نوع استارت آپ خود رقیب یا رقبایی دارید بهتر است قبل از شروع 
از توانایی ها و نقایص آنها اطالع داشته باشید. سعی کنید در کسب و کار خود این نقایص را 

برطرف کنید. همچنین در طی مراحل تولید، توسعه و بازاریابی حواستان به رقیبتان باشد.

شبکهسازی:در ابتدای کار برای معرفی خود و محصولتان بهتر است سراغ روش های کم 

هزینه و موثر بروید. تبلیغات موثر هستند اما هزینه های باالیی خواهند داشت و بهتر است به 
روزهای رشد شما موکول شوند. پیشنهاد ما برای معرفی خود و محصولی که تولید کرده اید، 
شبکه سازی است. از حضور در محافل تخصصی و نمایشگاه ها و رویداد های مرتبط نترسید. 
سعی کنید به خوبی خود و محصولتان را معرفی کنید و سعی کنید نظر سایر متخصصان و 

صاحبان کسب و کارهای مرتبط را جلب کنید.

ارتباطبامشتری:همیشه به حرف های مشتری، درخواست ها و نیازهایش توجه کنید. 
شما برای رفع نیاز مشــتریان خود محصول را تولید کرده و توسعه داده اید پس از مشتری 
و بازخوردهایش به هر نحوی که در توانتان اســت غافل نشوید. به این نکته توجه کنید که 
مشتری وفادار است که به شما انگیزه رشد و توسعه خواهد داد. برای ارائه پشتیبانی به مشتری 
از ابزارهای متفاوت استفاده کنید. تماس تلفنی یا دریافت تیکت می توانند گزینه های خوبی 
باشند اما در کنار این گزینه ها چت پشتیبانی آنالین می تواند سیستم پشتیبانی شما را حرفه 
ایی تر نمایش دهد. برای نمونه می توانید قابلیت ها و امکانات پلتفرم ساپوچت را از اینجا مطالعه 

و بررسی کرده و برای شروع از پالن رایگان آن برای وبسایت خود استفاده کنید.

شبکههایاجتماعی: یکی از روش های موثر ارتباط با مشتری حضور پررنگ شما در 
شبکه های اجتماعیست. معموال مشتری های شــما در شبکه های اجتماعی عضو و فعال 
هستند پس این فرصت را از دست ندهید و آنها را با صفحه یا نوشته های خود درگیر کنید. نکته 
مهم اینکه برای هر شبکه اجتماعی با توجه به ساختار همان شبکه محتوا تولید کنید و از یک 
محتوا در همه جا استفاده نکنید. محتوای لینکدین قطعا با محتوای اینستاگرام متفاوت است.

پیشنهادهایویژهبهکاربران: پس از تولید محصول، به مناسبت رونمایی می توانید 
پیشنهادهای ویژه ایی به کاربران و بازدیدکنندگان خود بدهید. از استفاده رایگان برای مدت 
محدود تا تخفیف های وسوسه انگیز. اینکار به جذب مخاطب شما کمک شایانی خواهد کرد. 
الزم است برای نمایش پیشنهادهای خود از گرافیک و متن های ترغیب کننده استفاده کنید. 
همچنین نحوه ارائه و نمایش این پیشنهاد بسیار مهم است. اگر از طریق وبسایت خود اقدام 
به ارائه پیشنهادها خواهید کرد، بد نیست سری هم به وبسایت افـــزونه ساز بزنید. در این 
وبسایت می توانید به سادگی و بدون نیاز به برنامه نویسی برای پیشنهاد خود پاپ آپ ساخته و 
یا برای رونمایی محصول خود شمارشگر معکوس بسازید. از دیگر افزونه های آن برای پشتیبانی 
و ارتباط با مشتری می توانید به صورت رایگان استفاده کنید. برای دریافت خدمات کامل و 
بیشتر پالن های استاندارد و حرفه ایی در نظر گرفته شده که با پرداخت مبلغ مختصر ماهیانه 

می توانید از خدمات آن استفاده کنید.

پارسینوشت
گــــــزارش
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خدای من!
– خانم مریم آماده اســت 
تا دوبــاره از اینکه همه چیز 
و همه کــس چــه قــدر 
وحشتناک اســت و هیچ 
کاری از دستش برنمی آید، 

گله و شکایت کند.
حاال شما پیش خود می گویید : اینها چرا 

اینگونه هستند ؟
 دکتر کریشــنر، نویســنده کتــاب تازه 
انتشــاریافته به نام »برخورد با آدم هایی 
که نمی توان تحملشــان کرد: چگونه از 
بدترین افــراد، بهترین بهــره را ببریم« 
چنین می گوید: شما قادرید تا در زندگی 
خصوصیتان، دوســتان خود را انتخاب 
نمایید، اما اغلب افــرادی که در محل کار 
با آن ها در ارتباط هســتید، توسط فردی 

دیگری انتخاب شده اند.
او در این کتاب، بدترین و مخاطره آمیزترین 
الگوهای رفتاری کارکنان را معرفی نموده 
و تشریح می نماید که واقعاً چه چیزی در 
فکر این افراد در حال اتفاق افتادن اســت 
و همچنین در مورد چگونگی تعدیل مؤثر 
یک مجنون از تیم )در جهت اهداف تیم( 

به روشنی، بحث می نماید.
از دید کریشنر، افراِد در تعارض با محیط 
کار )تعارض منفی: ستیز(، برخوردهایشان 
عمدی صورت نمی پذیرد. کارکنان از اینکه 
زمان زیادی از طول روز را به انجام یک کار 

اختصاص می دهند، خسته اند.
و دائماً از سرپرست خود می شنوند:
– »این کار را درست انجام دهید«

– » این به عدالت ربطی ندارد!«
– »ادامه بدهید«

– »اینجا میدان جنگ است«
– »باید از شما تقدیر شود«

– »هیچ کس به آن توجه نمی کند!«
کریشنر می گوید: اگر متعجبید و سوالتان 
این اســت که  »شــما به چه میزان برای 
سازمانتان ارزش دارید و آن ها به چه میزان 

؟« باید بگویم، خدا عالم است !
کریشنر باور دارد که مشکل داشتن با دو یا 
سه نفر از همکارانتان، کامالً طبیعی است. 
اما مشکل نداشتن با هیچ کس، شاید به این 
معنی باشد که شما مشکل دیگران هستید. 
اما اگر با همه مشکل دارید، حتماً مشکل در 

رهبر سازمان است.
او می گوید: »وقتی شما دچار تعارض ]با 
همکاران [ هستید، مشــکلی برای شما 
اتفاق نمی افتد، اما از طریق شــما اتفاق 
می افتد. پس اگر آنچه انجام می دهید را 
تغییر دهید، آن ها نیز تغییر خواهند نمود . 
بزرگ ترین اهرم ایجاد تغییر شرایط، تغییر 

در رفتار خودتان است.«

الگوهای شخصیتی کرشنر :
الگویشخصیتی»تانک«

گردوخاک به پا کردن در ســازمان یک 
الگوی شخصیتی اســت که کریشنر به 
آن “الگوی شــخصیتی تانک” می گوید. 
این الگو بر نتیجه نهایی و حرکت ســریع 

متمرکز است.
اگر شما در مسیر حرکت تانک قرار گیرید، 
تانک سعی می کند شمارا کنار بزند. شما 
این را به خود می گیرید؛ اما این گونه نیست! 
او تنها قصد دارد که شمارا کنار بزند و این 

می تواند دردناک باشد.
کریشنر از دید یک تانک می گوید: »اگر من 
در جلسه ای باشم و همزمان بخواهم کاری 
دیگری نیز انجام شــود ؛ این مورد سبب 
می گردد تا زمان حصول به نتیجه جلسه 
، افزایش یافته و اگر خیلی زمان ببرد، صبر 

من سر خواهد آمد«.
مهم ترین راه برخورد با این ســالح های 
نابودکننده در سازمان، دور ماندن از جنگ 

با آن هاست.
هنگام صحبت با آنان، کالم را کوتاه کنید 
و ســر اصل مطلب بروید. مکالمه را با این 
جمله مدیریت کنید: » اگر نیاز به اطالعات 
بیشتر دارید، می توانم در اختیارتان قرار 
دهم«؛ اما آن ها را زیر بار جزییات خم نکنید 
و اجازه دهید آن ها حرف آخر را بزنند. این 
باعث می شود که در توهم کنترل کردن 

باقی بمانند.

الگویشخصیتی»همکارازپشت
خنجرزن«

یک الگوی رایج و البتــه خطرناک دیگر، 
»همکار از پشت خنجرزن« است.

وقتی شما در تیررس آن ها هستید، این 
عامالن پنهان، درباره شما یاد می گیرند و 
بعد، پشت سرتان یا با جمالت حساب شده 
در مقابــل جمع، از نقــاط ضعفتان بهره 
می برند. تنها راه متوقف کردن آن ها این 
است که هر زمان این اتفاق می افتد، آن ها 

را فرابخوانیم.
کریشــنر از یک خانم از ســطوح میانی 
سازمان یا می نماید که در تیم کیفیت با 
پنج مرد دیگر همکار بــود. این همکاران 
مرد، در هر جلسه یا شاید چند بار در یک 
جلســه، در حضور آن خانم؛ جوک های 
بی ادبانه می گفتند و همه می خندیدند. 
او مشوش شده بود، خجالت می کشید و 

حس می کرد همه علیه او هستند. درنهایت 
تصمیم گرفت با آن ها برخورد کند. از آن 
به بعد اگر آن ها کنایه می زدند، آن خانم 
حرف آن ها را قطع و مســتقیم به آن ها 
نگاه می کرد، آنچه گفته شده بود را تکرار 
می کرد و می پرســید که آیا مناسب بود 
یا نه!؟ حاال آن مــرد باید انتخاب کند که 
دهانش را ببندد یا مسئله اصلی را شفاف 

کند.

الگویشخصیتی»همهچیزدان«
یــک  کاری  محیط هــای  غالــب   

»همه چیزدان« )یا چند تا از آن ها( دارند.

انسان های باهوش و بادانش زیاد که گوش 
شمارا می بَرند اما هیچ وقت گوش نمی دهند 
و سریعاً نظر شمارا رد می نمایند. کریشنر 
پیشنهاد می دهد هنگام برخورد با این گونه 
افراد، شک آن ها را قبل از آنکه مجال اظهار 

پیدا کنند، برطرف کنید.
ممکن اســت بــا ایــن جمله شــروع 
نمایید:»می فهمم کــه بودجه نداریم، اما 

داشتم فکر می کردم «.
سپس با پرسیدن سؤال هایی مثل:» شما 
در این موقعیت چــه کار می کردید؟« یا 
»راهی هست که بتوانیم درستش کنیم؟«. 

کمی تملقشان را گویید.

الگویشخصیتی»همهچیزندان«
 در مقابــل، کســانی که فکــر می کنند 
همه چیز را می دانند اما خیلی نمی دانند 
و دوست دارند شما فکر کنید که می دانند، 

قرار دارند.
آن ها خیلی حرف می زنند، اغراق می کنند 
و الف می زنند، زیرا به توجــه و قدردانی 
نیاز دارند. پیش بروید و کمــی از این ها 
تحویلشان دهید. پیش از پرسیدن سؤاالت 
ویژه ای که نشــان می دهنــد آن ها هیچ 
نمی دانند که درباره چه صحبت می کنند،

جمله خود را این گونه شروع کنید:» من 
خوشحالم که این موضوع را مطرح کردید« 
و در ادامه فوراً، سوراخ های استدالل های 

آن ها را فاش کنید.
کریشنر هشدار می دهد که مشکل هرچه 
باشــد، تکنولوژی می تواند آن را وخیم تر 
سازد. ایمیل، اس ام اس و پیام های پیاپی، 
زمین های باروری برای کشت سوءتفاهم 

هستند.
کریشنر می گوید:»شما در حال از دست 
دادن مؤلفه های شنوایی و بصری هستید و 

کلمات می توانند سوءتعبیر شوند«.
ممکن است بدون اینکه خودتان بفهمید، 
امواج منفی بفرستید. پس پیام های کوتاه 
و واقعی ارسال کنید. اگر نمی توانید کارتان 
را در ســه کلمه بگویید، ایمیل نزنید، از 
تلفن اســتفاده کنید یا رودررو صحبت 
کنید. درنهایت، شــما نمی توانید بر همه 

پیروز شوید.
 اگر »باید« حق با شما باشد، بدانید که در 

اشتباه هستید.
کریشــنر توصیه می کند به جای اینکه 
چیزها را به خود بگیرید و واکنش نشان 
دهید، از دور به آن ها نــگاه کنید. این ها 
واقعاً در کنار سایر موارد چه میزان اهمیت 

دارند؟
مطمئناً برخی افراد از شما توانایی های شما 
بهترین نتیجه و برخی بدترین نتیجه را 
کسب می نمایند. شما می توانید از کسانی 
باشید که بهترین نتیجه را از بدترین افراد 

می گیرند.

چگونه باید همکارمان را تحمل نماییم ؟

نحوه رفتار با همکاران بد اخالق

مطمئناًبرخیافراد
ازشماتواناییهای

شمابهتریننتیجهو
برخیبدتریننتیجهرا
کسبمینمایند.شما
میتوانیدازکسانی

باشیدکهبهتریننتیجه
راازبدترینافراد

میگیرند

شمارهبریکتیمهستیدوبازدوباره،
-آقایعلیدرواحدحســابداریدرحالبدگوییدرمورد
خطمشیهایسازماناستوحتیبهیککلمهازحرفهای
شماگوشنمیدهد.درضمن،هفتهآیندهموعدتحویلپروژه

بزرگتیمشماست!
-خانممیترامیخندد،ســرتکانمیدهدوقولمیدهدکه
تمامکارهاآمادهخواهدشداماشمامثلهمیشه،هیچنشانیاز

کارانجامشده،نمیبینید!
-شایعهشدهکهآقایحسنپشتسرشمابدگویینمودهاست!
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برگزاری نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط در مهر ماه
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از برگزاری نمایشگاه 
صنایع کوچک و متوسط با شعار »ساخت داخل با رویکرد توسعه شبکه ای« از تاریخ 8 مهر ماه 

98 به مدت 4 روز در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبــری بانک و صنعت، اصغر مصاحب اعالم کــرد: ثبت نام اولیه و 
smeiran. حضور واحد های صنعتی در این نمایشگاه از طریق ســایت نمایشگاه به آدرس

com از آغاز شده است.
وی تصریح کرد: اولویت بندی رشته صنعت های مورد نظر برای حضور در نمایشگاه شامل صنایع 

غذایی، شیمایی و پتروشیمیایی، فلزی ، برق و الکترونیک و نساجی خواهد بود . ضمنا بدیهی است رشته 
صنعت های فوق به عنوان اولویت معرفی شده و واحدهای فعال در سایر رشته ها منعی برای ثبت نام نخواهند داشت. 

 این مســئول اعالم کرد: اســتان ها بر اساس رویدادهای اســتارت آپی یکســال اخیر لیست شــرکت های استارت آپی و
  ایده های برتر خود را اعالم تا در نمایشگاه حضور یابند. در این راســتا برگزاری رویداد ایده شو یکی از برنامه های نمایشگاه 

خواهد بود.

اگرمندرجلسهایباشمو
همزمانبخواهمکاریدیگری
نیزانجامشود؛اینموردسبب

میگرددتازمانحصولبه
نتیجهجلسه،افزایشیافتهو
اگرخیلیزمانببرد،صبرمن

سرخواهدآمد.

،،
MCTایران

یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

لزومحمایتاز
زیستبومهای
استارتآپکشور

یک صد و چهارمین جلسه دبیرخانه 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگی 
بــه بررســی پیرامون زیســت بوم 

استارت آپ کشور اختصاص داشت.
در یک صــد و چهارمین جلســه 
دبیرخانه شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی که به ادامه بحث و بررسی 
پیرامون زیست بوم استارت آپ کشور 
اختصاص داشــت، گزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
توسط پیمان صالحی معاون نوآوری 
و تجاری سازی فن آوری این معاونت 
ارائه شد. در این گزارش با یادآوری 
هماهنگی مناســب میــان نقش 
آفرینان و کنش گران بخش دانش 
بنیان کشور، تاکید شد که کشور با 
پشت سر گذاشتن جهش های علمی 
که موجب ارتقای زیرساخت های علم 
و فناوری شد، وارد یک دوره نوین در 

علم و فناوری شده است.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان 
شــد: پس از ورود به این دوره نوین، 
موضوع اقتصاد دانــش بنیان مورد 
توجه قرار گرفت و قوانین و مقررات 
کشور به سمت حمایت از شرکت های 
فعال در این حوزه متمایل شــد. در 
ادامــه این گزارش به موج توســعه 
نوآوری در کشور که آغاز این موج به 
تصویب قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان وایجاد صندوق نوآوری 
و شــکوفایی برمی گردد؛ اشــاره و 
تصریح شــد: گزارش دستاوردهای 
پنج ســال اخیر در این حوزه ارائه و 
این موضوع نیز که این موج توانست 
زمینه مناســبی برای ایجاد و رشد 
شــرکت های نوآور اســتارت آپ را 
فراهم سازد مورد اشاره قرار گرفت. 
در ادامــه ایــن گزارش با تشــریح 
ویژگی های زیست بوم استارت آپ 
مانند خود ایجاد شــوندگی و خود 
توسعه دهندگی تاکید کرد که دولت 
صرفا نقش حامی و پشتیبان از این 
زیســت بوم را ایفاء می کند و برای 
ایجاد و داشتن زیست بوم  های موفق 
باید اجزای مختلف با محوریت کار 
آفرینان کنار هم قرار گیرند و حمایت 
دولت و دانشگاه ها در موفقیت آن ها 

نقش اساسی دارد.
براســاس این گزارش، مرکز شتاب 
دهی که در پارک های علم و فناوری 
زیر مجموعه معاونت ایجاد شده باعث 
ایجاد رشد استارت آپ ها شده است 
و هدف آن ترویج کار آفرینی از طریق 
رشد شتاب دهی و گسترش پارک های 

فن  آوری می باشد.
از طرف دیگر کمک به ایجاد و توسعه 
استارت آپ های پایدار یکی از اهداف 
مراکز شتاب دهنده است و با بررسی 
مباحث مطرح در تجارت بین الملل 
معلوم شد یکی از بهترین راهکارها 
برای نیل به این اهداف رویدادهای کار 
آفرینی است. در ادامه گزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
آمده اســت: یکی از اهداف شتاب  
دهنده ها ایجاد فضای کار اشتراکی 
بین چند تیم و تبدیل ایده  های خام 
به ایده  های پخته و قابل استفاده و 
تولید است که یکی از برنامه  های و 
اهداف مراکز شتاب دهی که از سال 9۳ 
ایجاد شده ترویج فضای کارآفرینی و 

نوآوری است.
در ادامــه گــزارش ضمــن ارائــه 
برخی آمارهــا در ایــن زمینه این 
موضوع مورد اشــاره قــرار گرفت 
کــه رویدادهــای کار آفرینــی در 
حدود ۵۰ شهر کشور در حال اجرا 
 هســتند و این روند خوشــبختانه 

رو به رشد می باشد. 

اکوموتیو
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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