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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

رنا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/9/21 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,449,0004,365,000قدیم

سکه طرح 
4,399,0004,259,000جدید

2,418,0002,278,000نیم سکه

1,519,0001,479,000ربع سکه

909,000874,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,945,2001,884,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18449,500435,200 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24599,300580,200 عیار

شنبه| 23 آذر 1398| 14 دسامبر 2019 | 17 ربیع الثانی 1441 | سال دوم| شماره 390|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

عباس رضایــی در اختتامیه 
سومین گفتمان راهبردی نقش 
جوانان در توسعه پایدار شهری اظهار 
داشت: گفتمان راهبردی نقش جوانان در توسعه پایدار 
موضوعی اســت که جهان در قضاوت یک کشور به 

کار می برد.
استاندار اصفهان افزود: موضوعات مهم مانند توسعه 
و پایداری آن، فرهنگ و هر موضوع دیگر امنیتی و هر 
مبنای دیگر نمی تواند برحسب حدس، گمان و اخبار 

غیر مستند باشــد بنابراین بعد از پرداختن به عنوان 
برنامه باید به دنبال اعتبارسنجی این موضوعات رفت تا 
بتوان مستند بودن آن را اثبات کرد چرا که نمی توان بر 

دالیل غیر مستند اکتفا کرد.
وی تصریح کرد: در فرهنگ معین گفتمان به معنای 
طرح ایده و راهبردی به معنای هدایت و تعیین هدف 
مطرح اســت و منظور از راهبرد، »انسان« است که 
متاسفانه در توسعه بیشتر به عنوان مباحث اقتصادی 
از آن یاد می شود، بنابراین هدف نهایی انسان کمال تام 

در بینش انسانی نیست بلکه کمال به معنای خداگونه 
شدن است درنتیجه نگاه اقتصادی به این مسئله نگاه 

مادی است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار باید عوامل فرهنگی، 
زیست محیطی و در غایت، انسان را در نظر بگیرد اما 
سوال این اســت؛ اصفهان که قدمتی 50ساله دارد و 
پیشتاز در توسعه بوده  و به عنوان نگین انگشتر کشور 
مطرح و با 13 کشــور دنیــا خواهرخواندگی دارد آیا 

معیارهای توسعه یافتگی را در خود دارد؟   

آیااصفهانباقدمتی۵۰سالهمعیارهایتوسعهیافتگیرادارد؟

استاندار اصفهان گفت: اصفهان که قدمتی ۵0ساله دارد و پیشتاز در توسعه بوده  و به عنوان نگین انگشتر کشور 
مطرح و با 13 کشور دنیا خواهرخواندگی دارد آیا معیارهای توسعه یافتگی را در خود دارد؟ تسنیم

گــــــزارش

حقوقتان را دو برابر کنید!

تحقق یک رویا 
بعضی  از کارمنــدان حقوق و ترفیع مناســبی دریافــت نمی کنند 
در حالی که عده ای به ســرعت رشــد می کنند و کارهــای مهم تر و 
کلیدی تری به آنها واگذار می شــود و حقوقشــان به سرعت افزایش 
می یابد. برایان تریســی که در کتاب جدیدش »درآمــد رویایی« به 

این موضوع پرداخته اســت. بخشــی از مطالب کتاب در این 
 مقالــه تقدیم کارمنــدان پرتالش و عالقه مند به پیشــرفت

 می شود.  ...

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان در همایش »کشاورزی قراردادی«  مطرح کرد؛ 

سهمکمکشاورزیازسرمایهگذاری
      کشاورزی در استان با چالش های زیادی روبروست و بسیاری از مدیران از این مشکالت آگاهی دارند
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حقوق دولتی باید بر 
اساس ضوابط و مقررات 

مشخص افزایش یاید

الیحه بودجه ســال 13۹۹ کل 
کشــور حاکی از پیش بینی رقم 
۲۸۲۴ میلیــارد تومانــی برای 
حقوق دولتی معادن است که از 
رشد ۸۹ درصدی آن در مقایسه 
با قانون بودجه سال ۹۸ حکایت 
دارد. حقوق دولتــی معادن در 
قانون بودجه سال ۹۸، رقم 1500 

میلیارد تومان تعیین شده بود.
افزایــش حــدودا ۹0 درصدی 
حقوق دولتی مورد اعتراض صد 
درصدی فعاالن معدنی اســت 
که نمی توانند پاســخگوی این 
افزایش باشــند. اینکه در آذرماه 
تصمیم گرفته می شــود حقوق 
دولتی را برای ســال ۹۸ اجرایی 
کننــد، اصال عملیاتی نیســت 
چرا که فعــاالن معدنی با توجه 
به اقتصاد و بــر پایه حقوق هایی 
که در دفاترشان ثبت کرده اند بر 
همان اساس ماده معدنی خود را 
فروخته  و یا قراردادهای خود را 
اجرایی کرده اند. در مورد تعیین 
حقوق دولتی در شــورای عالی 
معادن در مباحث متعدی مطرح 

شد و پیشنهادات متعددی از...

پس از اجرای سهمیه بندی بنزین

مصرف سوخت سی ان جی در 
اصفهان 1۵ درصد افزایش یافت

مصرف ســوخت ســی ان جی با آغاز اجرای 
طرح ســهمیه بندی بنزین از ۲۴ آبان امسال 
در کشور افزایش یافت که به گفته مسووالن 
اصفهان، میزان آن در این استان بیش از 15 

درصد بود.
گاز طبیعی فشرده یا سی ان جی، سوختی است 
که بیشــتر به عنوان جایگزینی برای بنزین، 
گازوییل و گاز مایع به کار می رود. سی ان جی 
نسبت به آنها آلودگی کمتری ایجاد می کند و 

فراوانی و قیمت مناسب دارد.
طرح اصالح قیمت و سهمیه بندی بنزین در 
راستای اجرایی شــدن مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سه قوه از ۲۴ آبان امسال 

در کشور اجرا شد و بر اساس آن،  ...

محمدرضابهرامن|اقتصادآنالین
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

7

شهردارى منظریه به استناد مصوبه شماره 2 صورتجلسه 108 مورخ 98/8/27 شوراى اسالمى شهر منظریه در نظر دارد 
عملیات زیرسازى بلوار امام حسین (ع) را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه و همچنین پرداخت سپرده شرکت در مناقصه همه روزه تا پایان وقت ادارى 

مورخ 98/10/4 به واحد مالى شهردارى منظریه مراجعه نمایند.

031-53282131  031-53282028 www.manzarie.ir :تلفن تماس

محل اعتباراتسپرده شرکت  در مناقصهمبلغ اعتبارشرح عملیاتمحل پروژه

باند دوم بلوار امام حسین (ع) به طول 400 متر و عرض 14 متر 
6000 متر مکعب خاکبردارى 

6000 متر مکعب خاکریزى و زیرسازى با تراکم 95 درصد 
6000 متر مربع بستر سازى

خاکبردارى، بسترسازى، 
خاکریزى، تسطیح، 

غلطک کوبى، آبپاشى با 
تراکم 95 درصد

 3,500,000,000
175,000,000 ریال ریال

اعتبارات تملک دارایى 
سرمایه سال 98 (اوراق 
خزانه اسالمى) با سر 
رسید 1 ساله و 2 ساله

سید على مرتضوى - شهردار شناسه: 686603

چاپ دوم آگهـى مناقصـه عمومى  (نوبت اول)

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 445 مورخ 98/7/16 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به اجراى ادامه عملیات احداث شبکه برق فاز اول شهرك مشاغل 
شهرى زرین شهر با اعتبار اولیه 16,730,000,000 ریال از محل اعتبارات شهردارى از 
طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط د عوت به عمل مى آید جهت دریافت 
اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 98/10/5 به شهردارى 

زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهى عضو گیرى انجمن صنفى کارفرمایى کشتارگاه هاى دام سبک و سنگین استان اصفهان 
با عنایت به اینکه انجمن صنفى فوق الذکر در شرف تاسیس مى باشد از کلیه افراد حقیقى و حقوقى که مجوز 
بهره بردارى این صنف را دارند دعوت مى گردد که تقاضا و مدارك خود را حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج 
این آگهى به نماینده هیئت موسس آقاى غالمعلى پور توکلى به نشانى: کیلومتر 30 جاده نایین اصفهان، کیلومتر 12 

فساران، کشتارگاه فساران  و شماره تماس: 09132022343 تحویل نمایند.

میثم محمدى - شهردار زرین شهر

نماینـده هیئـت موسس 

نوبت اول آگهـى تجدیـد مناقصه عمومـى

شناسه: 695044

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجراى پروژه هاى عمرانى به شرح زیر را در بهارستان از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى واگذار نماید، 
لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى  امضاى الکترونیکى جهت شرکت در 

مناقصه را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/09/23 مى باشد. 

مناقصه گران در صورت نیاز به  اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس: بهارستان، بلوار امیر کبیر 
مراجعه و یا با شماره تلفن 36861090 داخلى 232 تماس حاصل نمایند. 

الزم به ذکر است که کارفرما مى تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى یا مسکونى و یا نقدى 
اقدام نماید.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934   
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى 

مدت 
پیمان

1 2098001352000022
تجدید 

عملیات اجرایى ساخت 
پارك بلوك 121 واقع در فاز 

2 شهر جدید بهارستان

حداقل رتبه 5 
8,495,480,856425,000,000رشته ابنیه

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 
1398/09/28

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 
1398/10/12

ساعت 10 
روز شنبه 

1398/10/14

6 ماه 

2 2098001352000023
تجدید 

عملیات اجرایى ساخت 
زمین ورزشى بلوك 123 
واقع در فاز 2 شهر جدید 

بهارستان 

حداقل رتبه 5 
6 ماه 9,927,801,786500,000,000رشته ابنیه

3 2098001352000024
تجدید 

عملیات اجرایى ساخت 
زمین ورزشى بلوك 230 
واقع در فاز 3 شهر جدید 

بهارستان 

حداقل رتبه 5 
8 ماه 16,100,412,947810,000,000رشته ابنیه

4 2098001352000025
تجدید 

عملیات اجرایى ساخت 
زمین ورزشى محله 5 

واقع در فاز 1 شهر جدید 
بهارستان 

حداقل رتبه 5 
4 ماه7,791,350,439390,000,000رشته ابنیه

آگهـى تجدید مناقصـه عمومـى یک مرحله اى

شرکـت عمران شهـر جدیـد بهارستـان

چاپ اول

شناسه: 693725

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى واگذار نماید، 

۰31-3227479332274792۰21-88۰16649883۵63۰8

قابل توجه شهروندان گرامی آیا 
می دانید با مفقود شدن مدارک 
شناسایی خود ممکن است شما 
به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایتثبتآگهیمفقودی:
agahinaslefarda.ir



حقوق دولتی باید بر 
اساس ضوابط و مقررات 

مشخص افزایش یاید

ادامه از صفحه یک:
...  سوی کارشناسان به دولت 
ارائه گردید که در نهایت سهم 
بخش معــدن در بودجه 99 
مشــخص و اعالم شــد بهره 
مالکانه معادن 89 درصد رشد 

می یابد.
واقعیت این اســت که ارقام 
حقوق دولتی بــرای معادن 
کوچــک، شــکننده و حتی 
بــرای واحدهای بــزرگ هم 
اثــرات نامطلــوب خــود را 
می تواند در پی داشــته باشد 
حتی در شــرکت های دولتی 
مخصوصا صنایــع ملی مس 
ایران هــم می توانــد اثرات 
 منفی بر ســهامداران بر جای

 بگذارد.
تعیین یــا افزایــش حقوق 
دولتی باید بر اساس مقررات 
و ضوابط خاص خود باشد. از 
حدود یک ســال قبل قرار بر 
این بوده که محاســبه حقوق 
دولتی بر مبنای فرمول های 
مشخص باشد و تمام عواملی 
که می تواند تاثیــر بگذارد از 
جملــه دوری از بازار مصرف، 
بنادر، مناطق محروم،نوع ماده 
معدنی، عیار مــاده، کیفیت 
فیزیکی ماده مثــل رنگ و ... 
و بــدون اعمال ایــن فرمول 
 با مشــکالتی روبرو خواهند 

بود.
سازمان نظام مهندسی معدن 
ایران با مشارکت خانه معدن 
در حال تهیه این فرمول است، 
که با اتاق بازرگانــی ایران و 
کمیســیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق ایران بحث های 
متعددی داشــته اند اما هنوز 
این فرمــول اجرایی نشــده 
است، لذا هرگونه پایش جدید 
بر حقوق دولتی می تواند اثرات 
نامطلوب بیشتری داشته باشد 
بــه خصوص کــه بــه پایان 
ســال نزدیکتر می شویم. این 
مسائلی اســت که در حقوق 
دولتی ســال جــاری وجود 
دارد و به نظر می رســد دولت 
فرصتی برای اعالم قیمت های 

جدید ندارد.
 در بودجه ای کــه به مجلس 
ارائه شــده برای بخش معدن 
ســهمی مشــخص گردید 
که رقمی معــادل 89 درصد 
افزایــش حقــوق دولتی در 
آن پیــش بینــی شــده که 
معدنــکاران را موظــف بــه 
پرداخت می کنــد. فراموش 
نکنیم که این ارقام افزایشی، 
پیشــنهاد دولت بــه مجلس 
است و احتمال می رود مورد 
 بحث قرار گیــرد و پذیرفته

 نشود.
امیــد اســت کمیســیون 
تخصصــی صنایــع و معادن 
مجلــس ایــن مــوارد را در 
جلســات درونــی بــه بحث 
گذاشته و نظرات کارشناسی 
بخش خصوصی، انجمن ها و 
تشکل های تخصصی را جویا 
شود که این میزان افزایش، تا 
چه حد عملیاتی است. تصمیم 
گیری بــدون در نظر گرفتن 
نظرات بخش خصوصی باعث 
مشکالت بیشــتر این بخش 
می شــود. معدنــکاران باید 
بدانند با چه شــرایطی روبرو 
هســتند تا بتوانند در ســال 
آتی مسائل و مبانی محاسبه 
فعالیت خود را در حوزه معدن 

ببینند.
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تامینکارانهکارکناندانشگاهعلومپزشکیدرگروپرداختبیمههاست
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: کارانه، سهم کارکنان از درآمد بیمارستان هاست که به عنوان 

جز حرفه ای پرداخت می شود و باید بیمه ها آن را به دانشگاه بدهند تا بتوانیم سهم کارکنان را بپردازیم.
جمعی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بیمارستان های وابسته به آن در این هفته خواهان 

پرداخت کارانه های معوق خود شدند.
طاهره چنگیز افزود: حق کارانه کارکنان و پزشکان متخصص دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عقب است و 

گالیه مندی آنها در چند روز گذشته،  از بی نظمی در پرداخت کارانه ها و برخی جزییات مانند تجمیع شدن 
کارانه و اضافه کاری بود. وی با بیان اینکه تجمیع کارانه و اضافه کاری، دستور وزارت بهداشت بود، اظهار داشت: 

این موضوع مربوط به سیاست های دانشگاه نیست. چنگیز با بیان اینکه در ۲ روز گذشته مبلغی به عنوان کارانه به کارکنان 
پرداخت شد، خاطرنشان کرد: این کارانه برای کارکنان دانشگاه و بیمارستان های وابسته، مربوط به فروردین 98 و برای پزشکان متخصص 
مربوط به مهر 9۷ بود. وی با اشاره به اینکه هر ماه مبلغی به عنوان کارانه پرداخت می کنیم، اضافه کرد: اما این کارانه مربوط به چند ماه گذشته 
است. رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه کارانه پزشکان متخصص نسبت به سایر کارکنان، عقبتر است، گفت: در ماه آبان 

امسال به دلیل عدم پرداختی از سوی بیمه ها موفق به پرداخت کارانه برای آنها نشدیم.

۱۰آنتنمخابراتیجدیددراردستانراهاندازیمیشود
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: قرار اســت اپراتور همراه اول ۱۰ آنتن جدید مخابراتی در 

شهرستان اردستان نصب کند تا مشکل آنتن دهی تلفن همراه در این منطقه برطرف شود.
حمیدرضا فتاحی در نشست بررسی مسایل و مشکالت مخابراتی شهرستان اردستان، اعتبار مورد نیاز را 
۲۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: همراه اول پیگیری های خود را در موضوع پوشش انجام خواهد داد تا 

روستاهایی که مشکل آنتن دارند، برطرف شود.
وی همچنین از برطرف شدن مشکل فیبر نوری اداره ها خبر داد و بیان کرد: بهمن امسال همه مدرسه های 

شهرستان اردستان به شبکه اینترنت ملی متصل خواهند شد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: امروزه دنیا در شرایطی قرار که هر کجا حوزه فناوری و ارتباطات نباشد، 

اقتصاد و اشتغال معنا نداشته و زندگی مختل خواهد شد. وی تشریح کرد: ما در حال وارد شدن به انقالب چهارم صنعتی هستیم که 
همه چیز را دگرگون کرده و فرهنگ، اقتصاد و سیاست را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از این رو هر کشوری در این فرایند پیش رو باشد، در عمل 
موفق تر خواهد بود. فتاحی اضافه کرد: ما در حوزه زیرساختی مشکلی نداریم اما یک عقب افتادگی ۱۵ ساله داشتیم و فیبر نوری به عنوان رگ 
حیاتی کشور با مشکل روبه رو بود که در پنج سال گذشته به شدت روی آن سرمایه گذاری و شبکه زیرساخت اصلی با ظرفیت بسیار باال آماده شد.

محمدرضابهرامن|اقتصادآنالین
یادداشـــت
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خـــبــــر

مدیرکل صمت استان اصفهان مطرح کرد:
اعطای ۴۵0 میلیارد ریال تسهیالت به صنعتگران استان اصفهان

مدیرکل صمت استان اصفهان گفت: تاکنون ۴۵0 میلیارد 
ریال تسهیالت به صنعتگران و کارآفرینان استان اصفهان 

برای افزایش رونق تولید پرداخت شده است.

ایرج موفق در جمع خبرنگاران کاشانی با بیان اینکه با برگزاری جلسات کارگروه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان اصفهان ۳۵ درصدواحدهایی که مشکل 
داشتند با تصویب این کارگروه به چرخه تولید برگشته اند، اظهار داشت: با ظرفیت 
سنجی انجام شده بعضی از واحدهای تولیدی-صنعتی به ظرفیت اسمی خود 

نرسیده اند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته ای برای ظرفیت سنجی واحدهای تولیدی-صنعتی 
ابراز داشــت: به دنبال این هســتیم که با توجه به ظرفیت ماشــین آالت نصب 
 شده و زیرســاخت های موجود در این واحدها، ظرفیت آن ها را به مقدار واقعی

 برسانیم.
مدیرکل سازمان صمت استان اصفهان با بیان اینکه اگر واحدی با حداقل ظرفیت 
خود کار نکند روز به روز دچار مشکل می شود، تصریح کرد: مجموعه سازمان صمت 
استان اصفهان تمام تالش خود را برای افزایش رونق تولید در واحدهای تولیدی-

صنعتی به کار بسته است.

    در استان اصفهان چهار هزار طرح صنعتی در دست اجراست
وی با اشاره به اینکه در اســتان اصفهان چهار هزار طرح صنعتی در دســت اجرا داریم، 
خاطرنشان کرد: این طرح ها به ســه بخش دارای ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی، ۶۰درصد 

پیشرفت فیزیکی و 8۰درصد پیشرفت فیزیکی تقسیم بندی شده اند.
موفق درباره طرح های دارای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی گفت: در این بخش یک هزار و ۵۰۰ 

طرح وجود دارد که این طرح ها در اولویت قرار گرفته اند.

    اعطای تسهیالت در بخش رونق تولید هیچ سقف و محدودیتی ندارد
وی از اعطای بدون محدودیت تسهیالت به صنعتگران و کارآفرینان خبر داد و اذعان داشت: 
در بخش تسهیالت رونق تولید هیچ سقف و محدودیتی نداریم و هر تعداد طرح در کارگروه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصویب و توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد تسهیالت 

بانکی به آن تعلق می گیرد.
مدیرکل سازمان صمت اســتان اصفهان با اعالم این خبر که تاکنون ۴۵۰میلیارد ریال 
تسهیالت برای افزایش رونق تولید به صنعتگران و کارآفرینان استان پرداخت شده است، 

بیان داشت: در ازای این رقم برای یک هزار و ۱۰۰ نفر اشتغال جدید ایجاد شده است. مهر
خـــبــــر

    

قدرت اهلل نوروزی، در نخســتین نشست از 
سلسله نشست های »تجربه شهر« که صبح امروز 
با موضوع انتقال تجارب مدیریتی شهرداران دهه شصت اصفهان، 
در ســالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار شــد، اظهار کرد: 
جسارت ها و تالش های زیاد آقای ملک مدنی، شهردار دهه شصت 
اصفهان باعث شده که نام او در تاریخ اصفهان ثبت شود. امروز در 
حضور کسانی هستیم که در ساختن این شهر و شهرت آن نقش 
داشتند؛ کسانی که در گذشته زحمات زیادی کشیدند. مدیرانی 
که امروز در حال ادامه دادن این راه هستند و این ابتکار مربوط به 
حوزه برنامه ریزی شهری است که توانســته در کشور مقام های 

متعددی را کسب کند.
وی ادامه داد: به مرور و در طول تاریخ، هرچه پیش آمده ایم نیازهای 
شخصی به نیازهای همگانی تبدیل شده و هر جا چنین مسئله ای 

رخ داده، بار دولت ها و شهرداری ها نیز سنگین تر شده است.
نوروزی تصریح کرد: شاید هشتاد سال پیش، شهرداری ها، کارهایی 
که امروز  انجام می دهند را انجام نمی دادند. ســال ۱۳۳۴ حدود 
۴۰ وظیفه بر عهده شهرداری ها بود اما به دلیل توسعه و پیشرفت 
کشورها، وظایف دولت ها به خصوص دولت های رفاهی، توسعه پیدا 

کرد و در پی آن وظایف شهرداری ها نیز چند برابر شد.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: امروز بیش از ۴۰۰ وظیفه بر عهده 

شهرداری هاست و دولت های محلی برای رعایت نظم عمومی و 
استقرار آسایش و آرامش مردم، موظف به برآورده کردن نیازهای 

مردم هستند.
وی در ادامه گفت: در گذشته، وظیفه دولت ها برقراری امنیت بود 
و امروز، بهداشت عمومی از امنیت کمتر نیست ضمن اینکه اخالق 

حسنه نیز به عنوان یک مؤلفه مهم جزو وظایف دولت هاست.
نوروزی با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات سرمایه های انسانی هر 
سازمان، عنوان کرد: ما ناگزیریم که از تجربه های مدیران گذشته 
به عنوان سرمایه های انسانی استفاده کنیم تا در این پیچیدگی کارها 
و شرایط سخت، به ویژه شرایط کنونی کشور، این تجربیات چراغ 
راهی باشد برای عبور از سختی هایی که هر یک از آن ها می تواند یک 

دستگاه مدیریتی را  زمین گیر کند.
شهردار اصفهان تأکید کرد: مرام ما در این سلسله نشست ها این بود 
که در ابتدا سراغ افرادی برویم که گفت وگو با آن ها می تواند ما را یک 
گام به جلو ببرد. حضور چنین افرادی برای ما غنیمت است. آن ها 
سرمایه اجتماعی هستند و متأسفانه امروزه بخش هایی از دستگاه ها 

به این سرمایه های اجتماعی توجه ندارند.
وی افزود: تداوم این جلسات و استمرار آن می تواند به عنوان یک 
پشتوانه تجربی قوی برای مدیرانی باشد که دوران جوانی خود را 
سپری می کنند. شنیدن حرف های مدیران قبلی، می تواند به جوانان 

بسیاری که در این دوره با ما همکاری می کنند جسارت ببخشد. 
نوروزی به اهمیت وجود جسارت در مدیریت اشاره کرد و گفت: 
هرچه شــعاع فعالیت ادارات در دوران کنونی افزایش پیداکرده، 
دستگاه های نظارتی نیز نقش های متفاوتی را نسبت به گذشته 
ایفا کرده اند و هرچه این نظارت ها از مسیر واقعی خود خارج شده، 
جسارت ها نیز کاهش پیداکرده است اما مگر می توانیم در دنیای 
کنونی با وجود کمبودها و مشکالت متعدد بدون عنصر جسارت 

مدیریت کنیم؟
شهردار اصفهان ادامه داد: نشستن و از گذشته شنیدن می تواند 
سطح جسارت مدیران افزایش دهد چراکه ارتقای سطح خدمات، 
نیاز به جســارت دارد و باید از آن استفاده شود. پس باید سخنان 
مدیران گذشته را شنید و همراه با آن ها گام های بزرگی را برداشت.

وی گفت: نمی خواهم بگویم امروز در اصفهان چه شــده اســت. 
نمی خواهم به حلقه حفاظتــی یا رینگ چهارم اشــاره ای کنم. 
نمی خواهم درباره تحوالت قاجاریه، پهلوی اول و پهلوی دوم و دوران 
چهل ساله انقالب چیزی بگویم یا از خط دو مترو که انقالب عمرانی 
در اصفهان بوده است ســخنی بگویم بلکه می خواهم به مدیران 
گذشته که دغدغه دارند و دلسوز مردم هستند، این نوید را بدهم که 
با مشارکت مردم و تعامل و گفت وگو، راه سخت خدمات رسانی به 

نحو شایسته در این شهر ادامه دارد.

شهردار اصفهان:
ارتقایسطحخدماتبهجسارتنیازدارد

شهردار اصفهان گفت: هرچه شعاع فعالیت ادارات در دوران کنونی افزایش پیداکرده، دستگاه های نظارتی نیز نقش های متفاوتی را نسبت 
به گذشته ایفا کرده اند و هرچه این نظارت ها از مسیر واقعی خود خارج شده، جسارت ها نیز کاهش پیداکرده است اما مگر می توانیم در دنیای 

کنونی با وجود کمبودها و مشکالت متعدد بدون عنصر جسارت مدیریت کنیم؟
ایسنا

خـــبــــر

باید در انجام امور 
مطالبه گر باشیم و همه 
امور را به گردن مجلس 

نیندازیم 

مهدی تقــی پــور، در 
همایــش »کشــاورزی 
قــراردادی« کــه در 
اتاق بازرگانــی اصفهان 
برگزار شد گفت: بیشتر 
اســاتید دانشــگاهی و 
صاحب نظرانــی که در 
حوزه کشاورزی به مسئوالن کشوری 
مشــاوره می دهنــد، کشــاورزی را 

تجلی گاه اقتصاد مقاومتی می دانند.
وی ادامــه داد: بخش کشــاورزی در 
کشــور، چهار درصد سرمایه گذاری را 
به خود اختصاص داده و جای تأســف 
دارد که 9۶ درصد از ســرمایه گذاری 
باقیمانــده، صــرف صنعــت و دیگر 

بخش های اقتصادی می شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان اصفهان تصریح 
کرد: کشاورزی در استان با چالش های 
زیادی روبروست و بسیاری از مدیران از 

این مشکالت آگاهی دارند.
تقی پور، برگزاری همایش کشاورزی 

قراردادی را ثمربخــش خواند و گفت: 
قرار است بســیاری از مشکالت بخش 
کشاورزی به وســیله طرح کشاورزی 

قراردادی حل شود.
وی تأکید کرد: شــهرداری و سازمان 
نظام مهندســی ســاختمان اصفهان، 
در برخی مواقع کمر بهره بــرداران را 
به وســیله بروکراســی های اداری 
می شکنند که این مشــکل باید مورد 

بررسی قرار گیرد.
محمد صادقــی، رئیس کمیســیون 

کشــاورزی و محیط زیســت اتــاق 
بازرگانی اصفهان نیز در این نشســت 
اظهار کرد: خوشــبختانه با همفکری 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی، طرح 
کشاورزی قراردادی را آغاز و در همین 
راســتا جلســاتی را با بورس حقوقی، 
وزارت نیرو و دیگر دستگاه های اجرایی 

برگزار کردیم.
وی ادامــه داد: در طرح کشــاورزی 
قراردادی، ثبت اطالعات کشــاورزان 
و  کسب وکارهای مرتبط با کشاورزی 

اهمیت باالیی دارد تا کشــاورزی در 
اســتان و با نــگاه کلی تر، در کشــور 

هدفمند شود.
 رئیــس کمیســیون کشــاورزی و 
محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهان 
خاطرنشــان کرد: بایــد در انجام امور 
مطالبه گر باشیم و همه امور را به گردن 
مجلس نیندازیم چراکــه اگر به بیانیه 
گام دوم انقالب اســالمی دقت کنیم 
مطالبه گری جوانان در صدر این بیانیه 

قرار گرفته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان در همایش »کشاورزی قراردادی«  مطرح کرد؛ 

پس از اجرای سهمیه بندی بنزینسهمکمکشاورزیازسرمایهگذاری

مصرف سوخت سی ان جی در اصفهان 
۱۵ درصد افزایش یافت

مصرف سوخت سی ان جی با آغاز اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین از 2۴ آبان امسال در کشــور افزایش یافت که به گفته 
مسووالن اصفهان، میزان آن در این استان بیش از ۱۵ درصد بود.

گاز طبیعی فشرده یا سی ان جی، سوختی اســت که بیشتر به عنوان 
جایگزینی برای بنزین، گازوییل و گاز مایع به کار می رود. ســی ان جی 
نسبت به آنها آلودگی کمتری ایجاد می کند و فراوانی و قیمت مناسب 

دارد.
طرح اصالح قیمت و سهمیه بندی بنزین در راســتای اجرایی شدن 
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه از ۲۴ آبان امسال در 
کشور اجرا شد و بر اساس آن، قیمت بنزین معمولی سهمیه ای هر لیتر 
هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه ای به ازای هر لیتر 

سه هزار تومان است.
بر مبنای اطالعیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، سهمیه کامل 
آبان خودروهای شــخصی از بامداد جمعه ۲۴ آبان به کارت سوخت 

شخصی آنها واریز شد و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است.
با توجه به اینکه شدت مصرف انرژی در ایران پنج برابر کشورهای پیشرفته 
است، یکی از مهمترین اهداف ســهمیه بندی بنزین، کاهش قاچاق و 

کنترل و مدیریت هرچه بهتر مصرف داخلی عنوان شد.
حال که نزدیک به یک ماه از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین می گذرد، 
اخبار و آمار گویای کاهش مصرف بنزین و افزایش اســتفاده مردم از 

سوخت سی ان جی است.
هفتم آذر امســال معاون هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری اصفهان گفت: بر اساس آمار از زمان اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین در استان، در مصرف افزون بر ۱9 هزار لیتر بنزین صرفه جویی 

شده است.
سیدحسن قاضی عســگر افزود: با توجه به اجرای این طرح، دارندگان 
خودروهای بنزین سوز پُرمصرف باید به سمت بهینه سازی خودروهای 

خود رفته یا آنها را به گازسوز تبدیل کنند.
از طرفی، معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان نیز از افزایش مصرف سوخت سی ان جی خبر داد و گفت: 
با اجرایی شدن طرح ملی مدیریت مصرف سوخت و افزایش قیمت بنزین، 
تغییر رفتار مصرف کنندگان برای کاهــش مصرف بنزین و گرایش به 

استفاده از گاز طبیعی فشرده، مورد انتظار و قابل پیش بینی بود.
ساسان تیموری با تاکید براینکه سی ان جی، سوخت مناسب و پاکی است 
که در بهبود هوا و سالم سازی محیط زیست نقش بسزایی دارد، افزود: 
استفاده از این سوخت از لحاظ اقتصادی به صرفه  است و سبب کاهش 

آلودگی هوا و جلوگیری از اتالف سرمایه های ملی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۱۶۱ جایگاه سی ان جی به صورت شبانه روزی در استان 
اصفهان فعال است،  گفت: با وجود سوخت رسانی بی وقفه، میزان ارسال 
فرآورده بنزین به مجاری عرضه در روزهای اخیر کاهش داشت که علت 

آن کم شدن مصرف بنزین و استقبال همشهریان از سوخت پاک بود.
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان نیز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به افزایش 
۱۵ درصدی مصرف سوخت سی ان جی در این استان پس از اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین، اظهار داشت: میزان مصرف این سوخت در زمان 

حاضر به حدود ۱۲ میلیون مترمکعب در هفته رسیده است.
سیدمصطفی علوی با تاکید براینکه مسوولیت تامین سوخت سی ان جی 
با این شرکت است، افزود: جنبه اقتصادی این سوخت نسبت به بنزین 
بسیار کمتر است و از طرفی از نظر آالیندگی، سوخت پاکتری به شمار 

می آید.
وی بااشاره به اینکه باید امکانات و بسترهای الزم برای افزایش مصرف 
سی ان جی در استان فراهم شود، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با 
توجه به اینکه میزان سهمیه بنزین باقی مانده در کارت های سوخت در 
روزهای آینده، کاهش می یابد، مقدار افزایش مصرف سوخت سی ان جی 

بیشتر شود.
علوی از افرادی که قصد دوگانه ســوز کردن خودروهای خود را دارند 

خواست که به مراکز و کارگاه های مجاز مراجعه کنند.

اصفهان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان اصفهان گفت: بخش کشاورزی در کشور، چهار درصد از 
سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده و جای تأسف دارد که ۹۶ 
درصد از سرمایه گذاری باقیمانده، صرف صنعت و دیگر بخش های 

اقتصادی می شود.

گـــزارش

     کشاورزی در استان با چالش های زیادی روبروست و بسیاری از مدیران از این مشکالت آگاهی دارند

دریاقدرتیپور
گـــزارش
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رضــا اردکانیان بــا بیان 
اینکه قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا یک پیمانکار 
اســت و کارش عمــل 
بــه پیمــان و پیمانــش 
سازندگی و ســربلندی و 
پایداری جمهوری اسالمی ایران است، 
اظهار داشــت: وجه تمایــز موجود در 
ماموریت ها، مربوط بــه موضوع پیمان 
اســت و از این زاویه همه مــا پیمانکار 
محســوب می شــویم و پیمان همه ما 
فارغ از عناوین و حوزه های مســئولیت، 
پایداری و ســربلندی جمهوری اسالمی 

است.
وی با اشــاره به بیانیه گام دوم انقالب و 
مفاهیم موجود در آن با اشــاره به اینکه 
به شــدت نیاز داریم از ســطح مفاهیم 
کلی در توضیح گام دوم انقالب و اقتصاد 
مقاومتی فراتر رفته و بــه تبیین دقیق 
معنی و مفهــوم ایــن دو در عرصه های 
تخصصــی بپردازیــم، افــزود: تبیین 
تخصصی می بایست معطوف به محدوده 
کار و وظایــف هر ســازمان در ارتباط با 
خودش باشــد، بنابراین به روشنی باید 
بیان کنیم صنعت آب و برق در گام دوم 
انقالب یعنی چه و اقتصاد مقاومتی چه 

ترجمه ای دارد.
اردکانیــان ادامه داد: نکتــه دوم، فراتر 
رفتن از تبیین ایــن دو مفهوم در عرصه 
صنعت آب و برق و پرداختن به ارتباطات 
میان بخشی اســت. یعنی اگر بخش آب 
و برق ایــن دو مفهــوم را در عرصه خود 
معرفی کرد و به بیان های روشنی رسید 
و همین طــور بخش های کشــاورزی و 
صنعــت اینگونه عمل کردنــد، حال در 
کنار یکدیگر به تعامل تعاریف، اقدامات و 
برنامه ها بپردازیم، به نحوی که خروجی 
عملکرد این عرصه های میان بخش، هم 
افزا باشند. اینجاست که می توانیم تحقق 
اقتصاد مقاومتی و پیشرفت در مسیر گام 

دوم انقالب را شاهد باشیم.
وزیر نیرو با بیان اینکــه دولت به تعداد 
همیــن مفاهیم، برنامه هــا و پروژه های 

میان بخش و بین بخشی است که تعریف 
می شود، در غیر این صورت جمع جبری 
وزارتخانه ها در کنــار یکدیگر به معنای 
دولت نیســت، گفت: دولت و حکمرانی 
عرصه هایی است که می تواند ارتباطات 
بین بخشــی و عملکردهــا در ارتباط با 

یکدیگر را نشان دهد.
لزوم مقاومت در برابر پارامترهایی که ما 

را آسیب پذیر میکند
اردکانیان اضافه کرد: گام دوم انقالب و 
اقتصاد مقاومتی دو عرصه ای است که ما 
را تشویق و وادار می کند به اینکه بخش ها 
را در ارتباط با یکدیگر تعریف کرده و هیچ 
بخشی به تنهایی در یک عملکرد منطبق 
با مفاهیــم اقتصاد مقاومتــی، موفق یا 

ناموفق دیده نشود.
وی افزود: افراد یــا گروه هایی که به زعم 
خود برای دنیا تعییــن تکلیف می کنند 
طبیعی اســت کــه تداوم تســلط خود 
را بــر منابع متنــوع دنیا مســتلزم این 
می دانند که هر منطقــه ای را در ارتباط 
با ظرفیت های بالقــوه ای که در تضاد با 
برنامه های آن هاســت شناسایی کرده 
و برنامه هــای مختلفــی را در ارتباط با 

استمرار منافع خودشان تنظیم کنند.
وزیــر نیرو یکــی از اصلی تریــن دالیل 
هجمه ها و فشــارهای مختلف به کشور 
را وجــود منابع انســانی توانمند عنوان 
کرد و افزود: اصلی ترین ثروت ارزشمند 
کشــور ما در کنار تمــام ثروت هایی که 
دارد و می تواند مورد طمع باشد، ظرفیت 
باالی منابع انســانی اســت. دیگران به 
خوبی می دانند که ایــن ظرفیت نه تنها 
قادر است نیازهای کشور را تأمین کرده و 
توسعه و رشد آن مثال زدنی خواهد شد، 
بلکه سرریز آن منطقه را آباد خواهد کرد.

اردکانیــان ادامــه داد: در وهلــه اول 
می بایســت در مقابــل پارامترهایی که 
ظرفیت آســیب پذیر کردن ما را دارند، 

کشور را مقاوم کنیم.
تصویب برنامه تخصیص ۸ میلیارد 
متر مکعب آب دریــا برای مصارف 

۱۷ استان
وزیر نیرو تاکید کرد: می بایســت برای 
اصالح مصرف چاره اندیشی کنیم و الزم 
است این موضوع جزو برنامه های ارتقای 
تاب آوری کشور در ذیل موضوع سازندگی 

و پایداری تعریف شود.
وزیر نیرو شیوه استفاده از منابع زیست 
محیطی، آب و انرژی را منطبق با نوعی 

بد مصرفی دانست و اظهار داشت: امروز 
در جای جای کشــور در حــال اجرای 
پروژه های مهم و اثرگــذار تأمین آب به 

ویژه آب شرب هستیم.
اردکانیان افزود: وزارت نیرو برای مصارف 
۱۷ استان کشور، برنامه تخصیص بیش 
از ۸ میلیارد متر مکعــب آب دریا برای 
اســتحصال ۲ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون 
مترمکعب آب شــیرین را در هفته های 
اخیر به تصویب شورای عالی آب رسانده 

است.
وی با بیان اینکه منطقه شــرق کشــور 
که حفــظ جمعیــت مســکون در آن 
اولویت امنیت ملی ماســت، می بایست 
از حیث تأمین آب مورد نیاز، ایمن باشد، 
ادامه داد: برنامه تخصیــص آب از دریا 
به اســتان های سیســتان و بلوچستان، 
خراســان جنوبی و خراسان رضوی پس 
از مطالعات گســترده انجام شــده که 
برنامه های ســازگاری با کــم آبی آن ها 
به تصویب کارگروه ملی رســیده و یکی 
از اجزای آن نیــز تأمین آب شــرب از 

دریاست.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه پس از گذشت 
ســال ها و صرف میلیاردها منابع، موفق 
خواهیم شــد حــدود ۷۵۰ میلیون متر 
مکعب آب را در سال برای مصارف شرب 
تأمین کنیم، افزود: اگــر همراه با صرف 
زمان به عنوان اصلی ترین ســرمایه ای 
که جایگزین هم ندارد، چــاره ای برای 

مصرف حــدود ۱۱ میلیــارد مترمکعب 
آب در بخش کشــاورزی این سه استان 
نیندیشیم، تالش ها در بخش تأمین آب 

جدید نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
وی با اشــاره به فرمایش مقــام معظم 
رهبــری در خصــوص مصــرف آب 
خاطرنشــان کرد: طبق فرمایش ایشان 
اگر بتوانیم با افزایش بهره وری و تأمین 
امنیت غذایی، ۱۰ درصد مصرف آب را در 
بخش کشاورزی کاهش دهیم، به اندازه 
مجموع نیاز شــرب و صنعت کشور آب 

تأمین کرده ایم.
اردکانیان خاطرنشان کرد: این موضوع به 
این معنا نیست که طرح های تأمین آب 
را متوقف کنیم، بلکه به این معناست که 
اگر همزمان فکری برای موضوع مصرف 
نکنیم جامعه ای تاب آور نخواهیم داشت.

تعامالت مناســبی با قرارگاه خاتم 
االنبیا داشتیم

وی با اشــاره به همــکاری مردم، تالش 
کارکنان مجموعه وزارت نیرو و همراهی 
سایر دستگاه ها در ناامید کردن دشمنان 
برای ضربــه زدن به کشــور در تأمین 
آب و بــرق طی دو ســال اخیــر افزود: 
سرمایه گذاری در زمینه مدیریت مصرف 
آب و برق، در عرض سرمایه گذاری ها در 
تولید و تأمین منابع جدید آب و انرژی، 
برترین راهکار برای درمان ریشــه های 
وابستگی شدید اقتصاد، جامعه و سبک 

زندگی در مصرف آب و انرژی است.

وزیر نیرو با اشــاره به فرارسیدن دوران 
مدیریــت توامان عرضــه و تقاضا اظهار 
کرد: پای نهادن در این دوران مســتلزم 
بازنگری در اولویت های فعاالن اقتصادی، 
شــرکت ها و پیمانــکاران عرصه تأمین 
اســت، بازنگــری در اولویت هــا برای 
تحقق مدیریت توامان عرضــه و تقاضا 
تنها مربوط به وزارت نیــرو نبوده، بلکه 
همه فعــاالن این صنعت باید بکوشــند 
سرمایه گذاری ها، دستاوردهای فناورانه، 
پیشــرفت های مدیریتی و جهت گیری 
خود را به ســمت مدیریت مصرف سوق 

دهند.
وی افزود: ســاخت نیروگاه ها، ســدها، 
شــبکه ها و خطوط لولــه نمونه هایی از 
تعامالت مناســب قرارگاه ســازندگی 
خاتــم االنبیــا بــا صنعــت آب و برق 
کشور در ســالیان گذشــته بوده است، 
امــا دوران جدیدی آغاز شــده که باید 
با کمــک تخصص های غیــر فنی نظیر 
علوم اجتماعی مشــخصات این دوران و 

ملزومات آن را شناخت.
مدیریت مصرف از ملزومات است

اردکانیــان ادامــه داد: مدیریت مصرف 
به منظور تاب آور ســاختن کشــور در 
برابــر هر شــوک و وضعیتــی، افزایش 
ظرفیت سرزندگی و حیات تمدن ایران، 
حفظ محیط زیســت و نیل به توسعه، از 

ملزومات این دوران است.
وزیر نیرو اظهار کــرد: مدیریت مصرف 

اگرچه دارای ابعاد رفتاری بسیار گسترده 
است، اما ملزومات زیرساختی نیز در این 
زمینه مهم هستند. صنعت آب و برق در 
تعامل با قرارگاه که سابقه ای مناسب از 
تعامل با این صنعت دارد می تواند برای 

افزایش تاب آوری کشور فعالیت کند.
وی افزود: تاب آور شدن کشور، اقتصاد را 
مقاوم کرده و توان اجرایی و ظرفیت های 
تولیدی کشــور برای گام برداشــتن در 
مسیر گام دوم انقالب را افزایش می دهد.

وزیر نیرو با بیان اینکه قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیــا در دوران مدیریت عرضه، 
نقش بسزایی در توسعه زیرساخت های 
صنعــت آب و بــرق کشــور داشــته 
اســت، خاطرنشــان کرد: وزارت نیرو 
زیرساخت های بسیاری فراهم کرده که 
اکنون زمان مدیریت بهینه و اســتفاده 
مؤثر از آن ها فرا رسیده است، اینجاست 
که قرارگاه با تغییر رویکرد به صنعت آب 
و برق و همزمان با تداوم تولید در تالش 
برای توســعه مدیریت مصرف، می تواند 
تعامل تأثیرگذارتری با صنعت آب و برق 

داشته باشد.
وی تاکید کرد: اجرای پرشتاب پروژه ها 
در بخش های مختلف در سال های خشک 
اخیر، همکاری مردم، تالش همه عرصه ها 
و عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
در اجرای پروژه های بــزرگ تأمین آب 
چاره ســاز بوده و موجب عدم دستیابی 

دشمنان به اهدافشان شده است.

وزیر نیرو تاکید کرد: لزوم کاهش مصرف آب کشاورزی
وزیر نیرو گفت: باید کشــور به ظرفیتی برسد که اثر عواملی 
همچون تحریم اقتصادی، بر کیفیت زندگی مردم و تحمیل رنج 
بر آنان به صفر رسیده و نیز کشور بتواند مسیر رشد و آبادانی 

را بدون وقفه طی کند.
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الگوی کشت با جدیت اجرا نمی شود
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه عملکرد تولیدکنندگان نشان 
می دهد الگوی کشت با جدیت اجرا نشده است،گفت:باید فرهنگ سازی های الزم 

در این حوزه انجام شود.
سید رضا نورانی با اشاره به ممنوعیت صادرات۱۷ قلم کاالی کشاورزی ایران به عراق، 
اظهارداشت: این محصوالت بیشتر در خوزســتان، یزد و هرمزگان تولید می شوند و 
اگر قرار بود صادرت آنها ممنوع شود باید عراق چهارماه قبل به تولیدکنندگان اطالع 

می داد تا آنها برای تولید برنامه ریزی نمی کردند.
وی تصریح کرد: برای صادرات باید جهانی فکر کرد و نباید  به یک کشور متکی باشیم 
چراکه وقتی مســائل این چنینی پیش می آید دچار گرفتاری و چالش می شــویم. 
باید بازارهای دیگری را مدنظر داشــته باشــیم که در چنین مواقعی تولیدکننده و 

صادرکننده با مشکل مواجه نشوند.

نورانی با بیان اینکه کشورهایی مانند روسیه و کشــورهای اوراسیا نیز خواهان این 
محصوالت هستند، افزود: برای صادرات به کشورهای اوراسیا و روسیه محصوالت باید 
دارای گواهی های ســالمت محور ) گلوبال گپ (باشند که تایید کند میزان سموم و 
کودهای شیمیایی محصوالت و فلزات سنگین  در محصوالت بیش از استاندارد بین 

المللی نیست.
وی با اشــاره به اینکه هزینه دریافت این گواهینامه برای تولیدکنندگان بسیار باال و 
زمان بر است، افزود:وزارت جهاد کشاورزی برای اخذ این گواهی نامه ها باید کمک 

های مالی و راهنمایی های الزم را به تولید کنندگان ارائه دهد. 
نورانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین برنامه الگوی کشت و ارائه 
آن به کشاورزان، افزود: اصالح الگوی کشت و تدوین الگوی کشت از برنامه های اصلی 
وزارت جهاد بوده و تا به امروز چقدر موفق بوده متاسفانه از عملکرد تولیدکنندگان 

اینگونه برداشت می شود که طرح تا به امروز جدی انجام نشده است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: افزایش و یا کمبود برخی محصوالت در سال 

جاری نشاندهنده آن است که طرح الگوی کشت 
انجام نشده است ؛ پیشنهاد می کنم وزارت جهاد 
کشاورزی آندسته از تولیدکنندگان محصوالت 
کشــاورزی که از طرح الگوی کشت حمایت 
می کنند را از مشوق های خرید تضمینی و یا از 

وامهای ارزان قیمت و ....... بهره مند کند. 
وی با اشــاره به اینکــه وزارت جهــاد در بحث 

الگوی کشــت برنامه هایی دارد، گفت: اینکه این 
برنامه ها به کشــاورزان در اســتانهای مختلف ارائه 

شــده یا نه؟ اطالعی ندارم و معتقدم که باید اطالع رســانی 
و فرهنگ ســازی الزم انجام شــود تا کشــاورزان به اجرای برنامه کشت 

 ترغیب شــوند و اینگونه نباشــد که برنامه ابالغ شــود امــا کشــاورزان آن را اجرا 
نکنند. 

وی با اشاره به 
فرمایش مقام 

معظم رهبری در 
خصوص مصرف آب 

خاطرنشان کرد: 
طبق فرمایش ایشان 
اگر بتوانیم با افزایش 

بهره وری و تأمین 
امنیت غذایی، ۱0 

درصد مصرف آب را 
در بخش کشاورزی 

کاهش دهیم، به 
اندازه مجموع نیاز 

شرب و صنعت کشور 
آب تأمین کرده ایم.

با تالش محققان کشور 
حاصل شد؛

از بین بردن نوعی آفت 
درختان سیب و گالبی با 

ترکیب ۳ گیاه بومی
گروهــی از محققــان دانشــگاه 
اصفهان با ترکیب عصــاره ۳ نوع 
گیاه بومی کشور، نوعی آفت کش 
دوستدار محیط زیست و بی خطر 
برای انسان و سایر موجودات جهت 
از بین بردن باکتــری عامل ایجاد 
بیماری آتشــک در درختان میوه 

دانه دار عرضه کردند.
عطیــه ســادات دوازده امامــی، 
مجری طرح در گفت وگو با ایسنا 
در این باره گفت: یکی از آفات مهم 
باکتری "اروینیا آمیلوورا" است که 
خسارات قابل توجهی بر درختان 
میوه  دانه دار مانند "ســیب"، "به"، 
"گالبی" و "بادام" برجای می گذارد 
و به دلیل اثر سوختگی که بر روی 
برگ درختان ایجاد می کند، از این 
آفت با عنوان "آتشک" یاد می شود.

وی بــا بیــان اینکه کنتــرل این 
آفت عموما با اســتفاده از سموم 
شیمیایی مانند ترکیبات اکسید 
مس صورت می گیرد، اظهار کرد: با 
توجه به خسارت ترکیبات اکسید 
مس به شکوفایی درخت، محققان 
همواره به دنبال ســموم آلی موثر 

برای کنترل این آفت بوده اند.
دوازده امامــی از تولید آفت کش 
گیاهی برای آفت "آتشــک" خبر 
داد و اضافه کــرد: این آفت کش، 
ارگانیــک علیه بیماری آتشــک 
درختــان و از عصاره چندین گیاه 
بومی ایران تولید شده است. این 
آفت کش در شرایط آزمایشگاهی 
و همچنین در شــرایط مزرعه بر 
روی باکتری "اروینیا" اعمال شد و 
نتایج آن نشان داد که این محصول 
عملکرد خوبــی در برابر این آفت 

دارد.
به گفته مجری طــرح برای تولید 
این محصول حدود ۲۰ گیاه بومی 
کشور تست شــد و در نهایت، سه 
گیاه "مورد"، "آویشن" و "زردچوبه" 

مورد تایید قرار گرفت.
وی بــا تاکید بر اینکه بر اســاس 
فرموالســیون خاصی عصاره این 
گیاهان گرفته شد، اظهار کرد: این 
ترکیب ارگانیــک منجر به از بین 
رفتن آفت آتشــک می شود و این 
ترکیب، نوآوری این طرح به شمار 
می رود؛ هر کــدام از این عصاره ها 
به تنهایی منجر به کاهش رشــد 
باکتری می شــود، اما در ترکیب 
با یکدیگر اثر باکتری کشــی آنها 

تقویت شده است.
دوازده امامی، با اشــاره به کاربرد 
فناوری نانو در این آفت کش، ادامه 
داد: ترکیبات گیاهی مورد استفاده 
در این محصــول با اســتفاده از 
آسیاب گلوله ای به سایز نانو رسید.

وی با تاکیــد بر اینکه این ســم 
ارگانیــک قابــل رقابت با ســم 
شــیمیایی "نوردکــس" اســت، 
افزود: اســتفاده از این آفت کش 
عالوه بر افزایــش بازدهی تولید 
محصول، موجب کاهــش اثرات 
زیانبار استفاده از سموم شیمیایی 
و حفــظ محیط زیســت، حفظ 
درختان میوه دانه دار و جلوگیری 
از خسارت های ناشــی از آتشک 
بر باغ های میوه و تولید سم ارزان 
قیمت و اقتصادی بودن تولید آن 

در کشور خواهد شد.
این محقق صددرصد گیاهی بودن، 
ســازگار با محیط زیست، کنترل 
آفت آتشک در شــرایط طبیعی و 
مزرعه و تهیه شــده با فناوری نانو 
را از مزایای ایــن محصول نام برد 
و گفت: بــرای تولید این محصول 
در حال حاضــر در مرحله جذب 

سرمایه هستیم.

کشاورزی
خبر

ISFAHAN
N E W S

 
گزارش

 
 

مســئوالن وزارت جهــاد 
کشاورزی بارها گفته اند بخشــی از گندم تولیدی سال زراعی گذشته در انبار 

کشاورزان باقی مانده اما اینک تولیدکنندگان می گویند گندمی در انبارها وجود 
ندارد و همه بفروش رفته است.

یکی از مباحث  مهم حوزه کشاورزی در سالجاری بحث کسری گندم بوده که عده 
ای از مسئوالن عنوان می کنند این کسری از طریق واردات تامین می شود و عده 
ای دیگر نیز معتقدند که این میزان گندم در انبارهای کشاورزان موجود است و 

دولت برای حفظ دستاورد خودکفایی باید از منابع داخلی آن را تامین کند.
براساس اعالم معاون امور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی میزان تولید گندم در 
سالجاری در یکسال زراعی گذشــته ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده اما شرایط 
خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند 
و به همین دلیل سه میلیون تن گندم در انبارها مانده است. این درحالی است که 
مهدی کاظم نژاد، قائم مقام معاونت  بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در »همایش 
آشنایی با فرصتهای تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا« 

در جمع خبرنگاران درباره میزان تولید گندم گفت: میزان 
تولید گندم در سال جاری بیش از ۱۰ میلیون تن پیش بینی 

می شود. 
کشــاورزان به دلیل عدم تمکین مالی و نداشتن تجهیزات 
مناســب انبارداری قادر به نگهداری گنــدم تولیدی خود 
نیســتنداختالف یک میلیــون تنی وزارت جهــاد و بخش 

خصوصی در میزان کسری!
همچنین، عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه  نیاز ساالنه گندم کشور حدود ۱۱ و نیم میلیون 
تن است که با ذخایر راهبردی این میزان بیشتر می شود، گفت: 
گندم تولید شده نیاز کشور را برآورده می کند اما امسال با توجه 
به اینکه بخشی از گندم به دولت فروخته نشد، بر اساس تصمیم 
دولت برای تامین ذخایر راهبردی باید حدود یک یا دو میلیون 

تن واردات گندم انجام شود.
با اینحال فعاالن بخش خصوصی میزان نیاز کشــور به واردات 
گندم را حدود ۳ میلیون تن عنــوان می کنند؛ در همین زمینه 
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه پیش بینی می شــود دولت ۳ میلیون تن گندم وارد کند، به خبرنگار 
مهر گفت: ایران ســاالنه به ۱۲ میلیون تن گندم نیاز دارد که ۹ میلیون تن برای 
نانوایی ها و ۳ میلیون تن مربوط به صنف و صنعت اســت کــه به مصرف داخلی 

می رسد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: 
امسال دولت اعالم کرده که ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است 

که به همین دلیل نیاز به واردات ۳ میلیون تن گندم وجود دارد.

 مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی کاهش تولید و از دست رفتن خودکفایی گندم را 
نپذیرفتند ضمن اینکه بنیاد ملی گندمکاران ایران برای تامین کسری گندم کشور 

از منابع داخلی با قیمت توافقی اعالم آمادگی کرد.
مسئوالن وزارت جهاد کشــاورزی نمی خواهند اذعان کنند که دستاورد مهمی 

مانند خودکفایی گندم را از دست داده اندکارشناسان معتقدند که خرید گندم از 
کشاورزان داخلی با قیمت کیلویی ۲۵۰۰ تومان، به جای اینکه این کاال با قیمت 
هرکیلوگرم حدود ۲۹۰۰ تومان وارد شــود، بسیار به صرفه تر است و به نظر نمی 
رسد که دولت در شرایطی که در حال حاضر دارد بخواهد چنین ریسکی را قبول 

کند مگر اینکه گندمی در انبارهای کشاورزان نباشد.
انبارهای کشاورزان خالی است

در همین زمینه، سید جعفر حسینی، مشاور عالی سازمان نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: این موضوع را که گفته می شود 
گندم در انبارهای کشاورزان مانده اســت، قبول ندارم و اطمینان دارم که چنین 

مساله ای صحت ندارد.
وی با اشاره به کاهش تولید گندم در ســالجاری افزود: سال گذشته به دلیل نرخ 
پایین خرید تضمینی کشاورزان از کشت گندم اســتقبال نکردند و ما بارها این 
مساله را عنوان کردیم ولی متاسفانه مسئوالنه مربوط نمی خواهند آن را بپذیرند.

حسینی با بیان اینکه این مساله زمانی عیان می شود که واردات گندم به کشور آغاز 
شود، گفت: مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی نمی خواهند اذعان کنند که دستاورد 
مهمی مانند خودکفایی گندم را از دست داده اند، درست مثل آماری که در حوزه 
تولید چغندر قند و شکر ارائه می کردند و می گفتند که کاهش تولید چندان نبوده 

اما واقعیت این است که میزان واردات چندین برابر شده است.
مسئوالن به جای آمارسازی واقعیت را بپذیرند

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: کشــاورزان به دلیل عــدم تمکین مالی و 
نداشتن تجهیزات مناسب انبارداری قادر به نگهداری گندم تولیدی خود نیستند.

حسینی ادامه داد: البته می توان در این میان سناریویی را مطرح کرد که کشاورزان 
گندم تولیدی را به واسطه ها فروخته اند اما مساله اینجاست که برای واسطه هم 
صرف نمی کند که کاالیی را به مدت طوالنی نگهداری کند بنابراین باید این کاال 

را قاچاق کرده باشد.
وی گفت: اگر گندم به اندازه کافی تولید شده و قاچاق هم نشده، با توجه به اینکه 
قیمت باال نرفت  قطعاتحویل دولت می شــد. بنابراین از طرف تولیدکنندگان و 
کشاورزان اعالم می کنم که تولید در سال زراعی گذشــته کاهش یافته است و 
مسئوالن باید به جای آمارسازی واقعیت را بپذیرند و تدبیری برای آن بیندیشند.

گندمی که به دولت فروخته نشد نصیب واسطه ها شد؟



SudokuNO 376   Solution: NO 375

 The gas condensate storage 
capacity of South Pars Gas 
Field has reached 2.5 million 
barrels now that a new 
storage tank has come online 
in Pars Oil and Gas Company 
(POGC).
According to POGC, as 
quoted by Shana, the tank is 
built with 500,000 barrels of 
capacity which is being fed 
by gas condensate recovered 
from the joint South Pars gas 
field.
Last year, four of the eight 

tanks in the project to build 
a condensate storage and 
measuring facility with a 
storage capacity of 2 million 
barrels were put into 
operation.
The project is in progress 
with the purpose of storing 4 
million barrels of South Pars 
gas condensates.
The remaining tanks of the 
projects are expected to be 
completed gradually, with 10 
to 15-day intervals by early 
February.

Iran to Overcome 
Sanctions 
via Support 
for Domestic 
Production: 
Rouhani
 Iranian President 
Hassan Rouhani said the 
government will manage 
to overcome sanctions 
imposed by the United 
States against the country 
through different means, 
including boosting 
domestic production.
“We should either bypass 
the sanctions or compel 
the enemy to repent, and 
the administration is 
determined to frustrate 
this plot (sanctions) 
both through boosting 
domestic production and 
other different means like 
negotiations,” Rouhani 
said at a weekly cabinet 
session in Tehran on 
Wednesday.
“But in doing so, the 
administration will 
act in line with the 
establishment’s red lines 
and will not cross them,” 
he added.   
In May 2018, US President 
Donald Trump pulled his 
country out of the 2015 
nuclear deal, known as 
the Joint Comprehensive 
Plan of action (JCPOA), and 
reimposed the sanctions 
that had been lifted against 
Tehran as part of the 
agreement.
In response to the move, 
Tehran has so far rowed 
back on its nuclear 
commitments four times 
in compliance with Articles 
26 and 36, but stressed that 
its retaliatory measures 
will be reversible as soon as 
the European parties to the 
deal finds practical ways 
to shield the mutual trade 
from the sanctions.
The JCPOA was signed 
between Iran and the five 
permanent members of 
the UN Security Council 
-- the United States, Britain, 
France, Russia and China 
-- plus Germany in 2015.
A first round of American 
sanctions took effect in 
August last year, targeting 
Iran's access to the US 
dollar, metals trading, 
coal, industrial software, 
and auto sector. A second 
round was imposed on 
November 4, targeting 
Iran's energy sector and 
financial transactions.
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South Pars gas condensate storage 
capacity hits 2.5 mb

Three million 
undernourished 
people in Asia and 
the Pacific must be 
lifted out of hunger 
each month from 
now on, if the 

region is to meet the SDG 2 
Zero Hunger goal by the end 
of 2030, says a new report 
released on Wednesday by 
the Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations (FAO).
With nearly half-a-
billion of the world’s 
undernourished people 
living in Asia-Pacific, FAO 
is calling for urgent actions 
to address hunger and 
malnutrition in all its forms, 
and, for the first time in this 
region, to take decisive, 
informed and coordinated 
action to place nutrition 
at the heart of social 
protection programs.
Child stunting and wasting, 
hidden hunger alongside 
growing obesity
The report’s latest figures 

relating to hunger, including 
micronutrient deficiencies 
also known as hidden 
hunger, child stunting 
shows that “the prevalence 
of stunting and wasting 
in the region remains 
high, with stunting rates 
exceeding 20 percent in 
a majority of the region’s 
countries. An estimated 
77.2 million children 
under five years of age 
were stunted in 2018, and 
32.5 million suffered from 
wasting.”
Meantime, overweight 
and obesity are also rising 
among both children and 
adults in Asia-Pacific, 
negatively affecting health 
and well-being. “In many 
countries in the region, 

child undernutrition, 
overweight, obesity and 
micronutrient deficiencies 
are converging at the 
national level, in individual 
households, and even, in 
some cases, in the same 
person. A multi-stakeholder 
approach is needed to 
address the multiple 
burdens of malnutrition,” 
the report states.
Call to action for nutrition to 
be placed at center of social 
protection
Social protection is an 
important way to help 
reduce inequality and 
mitigate the impacts of 
disasters, the report notes, 
and a special section on 
social protection explains 
that making programs 

nutrition-sensitive can 
accelerate progress in 
eradicating hunger and 
malnutrition.
The report also 
acknowledges that some 
progress has been made 
in the region to improve 
food security and nutrition. 
Nevertheless, growing 
inequality undermines such 
positive developments, as 
do climate and conflict-
related shocks and 
disasters.
FAO hopes that these 
findings will inform 
dialogues leading to 
innovative and effective 
actions in member 
countries to improve food 
security and nutrition 
across Asia and the Pacific.

dgouyan petchem plant 
hits 23% increase in 
8-month output
 The output of Tondgouyan Petrochemical 
Plant has broken a new record in the first 8.5 
months of the current calendar year (since 
March 21), growing 23% year-on-year.
The company’s CEO, Seyyed Reza Ghasemi, 
said that an SSP unit with 480,000 tons/year 
of production capacity was to be constructed 
in the facility, adding feasibility studies for 
construction of three 200,000-ton methanol 
units had been carried out in the plant.
He said, as quoted by Shana, the output of the 
units would be consumed inside the facility as 
feedstock, adding talks were under way with 
a European company for converting waste 
PET into quality items given the fact that the 
company had a yearly amount of 800 tons of 
waste.
The official further added that the company’s 
output stood at an average of over 100,000 tons 
per month in four consecutive months in the 8 
months since March, which is a record since its 
launch back in 2012.

Pars petchem plant's 
exports up by %21.5: 
CEO
 Despite the tightening of sanctions, exports 
of Pars Petrochemical Plant have increased by 
21.5 percent in the past eight months of this 
year compared to the same period last year, 
according to its CEO.
Speaking to reporters, as quoted by Shana, 
Massoud Hassani said the process of 
production and export of Pars Petrochemical 
Plant had improved a lot in comparison with 
the preceding calendar year (ended on March 
20), adding the company would supply much 
of its feedstock internally.
Hassani added, "Other than Assaluyeh Styrene 
Park, 60 domestic industries use styrene 
monomer as a feedstock for polystyrene 
industries.”
The final decision has not yet been made, but 
the outcome will be known soon regarding 
construction of several plants in the facility 
for production of various downstream items, 
he added.
Pointing out that one of the company's plans 
was to produce more value-added product 
items from styrene monomer other than 
usual polystyrene, he said, "Implementing 
this program can generate an annual profit 
of IRR100,000 billion from currently 
IRR60,000b.”
He further announced completion of the 
company's production chain, especially for 
styrene monomer and propane.
21.5% Growth in Exports
The Pars Petrochemical Plant’s CEO went on 
to pointed to tighter sanctions on Iran in the 
current calendar year, adding, “Production 
and exports of the company have increased 
despite the tightening of sanctions over the 
same period last year. The company's exports 
in the past eight months of this year compared 
to the same period last year have increased by 
21.5 percent.”
Noting that production capacity of styrene 
monomer had increased by 7% and ethyl 
benzene by 20%, he said, “The company's 
plan is to achieve a 25% growth in styrene 
monomer production next year.

According to the latest report by the UN 
Food and Agriculture Organization (FAO), 
nearly half-a-billion undernourished 
people living in Asia and the Pacific need 
to be lifted out of hunger each month from 
now on.

FAO:3m undernourished people in Asia-Pacific 
need to be lifted out of hunger every month
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An estimated 77.2 
million children 
under five years of 
age were stunted 
in 2018, and 32.5 
million suffered 
from wasting.”
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China Says in Close 
Communication with 
US on Trade as Fresh 
Tariffs Loom
China and the United States are in close 
communication on trade, its commerce 
ministry said on Thursday, declining to 
comment on possible retaliatory steps 
if Washington imposes more tariffs on 
Chinese goods this weekend.
The United States is due to impose 
tariffs on almost $160 billion of Chinese 
imports such as video game consoles, 
computer monitors and toys on Sunday.
US President Donald Trump is expected 
to meet top trade advisers on Thursday 

to discuss the move, sources told Reuters 
previously.
A decision to proceed with the levies 
could roil financial markets and scuttle 
US-China talks to end the 17-month-
long trade war between the world's two 
largest economies.
"The two sides' economic and 
trade teams are maintaining close 
communication," Gao Feng, spokesman 
at the Chinese commerce ministry, told 
reporters at a regular briefing.
The countries agreed in October to 
conclude a preliminary trade agreement, 
but talks have failed to produce deals 
on agricultural purchases by China and 
rollbacks of existing tariffs imposed by 
the United States. Many analysts had 
expected a deal ahead of Dec. 15.

Beijing has said it would retaliate if the 
United States escalates the trade dispute.
In August, China said it would impose 
5% and 10% in additional tariffs on $75 
billion of US goods in two batches. Tariffs 
on the first batch kicked in on Sept. 1, 
hitting US goods including soybeans, 
pork, beef, chemicals and crude oil.
The tariffs on the second batch of 
products are due to be activated on Dec. 
15, affecting goods ranging from corn 
and wheat to small aircraft and rare 
earth magnets.
China also said at the time that it will 
reinstitute on Dec. 15 an additional 25% 
tariff on US-made vehicles and 5% tariffs 
on auto parts that had been suspended at 
the beginning of 2019.



Iranian Parliament 
Speaker to Visit Turkey for 
APA Meeting
Speaker of the Iranian Parliament Ali Larijani is 
going to visit Turkey on Saturday to take part in the 
12th Plenary Meeting of the Asian Parliamentary 
Assembly (APA).
Heading a parliamentary delegation, Larijani is 
scheduled to leave Iran for Turkey on Saturday 
morning to attend and a deliver a speech to the 12th 
APA Plenary in Antalya.
The APA was established in 2006 at the Seventh 
Session of the Association of Asian Parliamentary for 
Peace (AAPP). It has 42 Member Parliaments and 16 
observers.
The assembly has been created as a forum to 
exchange views, ideas and experiences for 
developing common strategies and promoting peace 
in Asia and the world, according to its website.
The APA is comprised of the Plenary, the Executive 
Council, Bureau of the Assembly, the Committees, 
and the Secretariat.
The Plenary may approve decisions, resolutions and 
declarations or  submit  reports  on  general policies  of  
the APA  and on other  subjects related to its activities.

IRGC cmdr. warns enemies 
against any hostile anti-
Iran measure
 IRGC Chief Major General Hossein Salami warned 
that enemies will receive a harsh response if they 
adopt any mischievous act against the Islamic 
Republic of Iran.
In this case, “we will tell them [enemies] that we will 
chase, find and take revenge on you.”
He made the remarks late on Thu. in a local ceremony 
and said, “resisting against enemy is the key of dignity 
and survival of the country.”
All seditions and plots waged against the country 
since the victory of the Islamic Revolution in 1979 
have been suffocated at the unsparing efforts of 
combatants and noble people of the country, he said, 
adding, “combatants are truly the symbols of wisdom 
and insight of this Establishment and the Revolution.”
Enemy thinks that it can frustrate the noble nation of 
Islamic Iran through exerting economic pressure on 
them but they [enemies] should bear in mind that if 
more pressure is exerted against the Iranian people, 
they will stand more firmly against the malicious 
objectives of enemies.
Elsewhere in his remarks, IRGC chief pointed to the 
recent unrest and riots across the country and said, 
“with their timely presence at the scene, people 
blocked spread of any unrest in the country.”
He reiterated that if enemies do mischief acts, “we will 
set their interests on fire.”

BBC Persian complicit in economic 
terrorism against Iran: Iran UK envoy

H a m i d 
Baeidinejad 
tweeted the 
remarks on 
T h u r s d a y , 
citing a 
We d n e s d ay 

“interview” by 
the BBC News’ 
Persian service 
with a US-based 
'political activist' 
as an example of 
the attempted anti-
Iran sabotage by the 
channel.
The envoy said 
during the 
“interview, which 
had been recorded 
and planned in 
advance,” BBC 
Persian’s presenter 
and the so-called 
activist “were, 
through painting a 
very mendacious 
picture of Iran’s 

economic situation, 
u n e q u i v o c a l l y 
called on Iranians 
to immediately take 
their assets out of 
Iranian banks.”
“And they [make 
so bold as to] 
call themselves 
journalists. No this is 
[not journalism, but 
a] partnership in the 
economic terrorism 
project, against 
Iran” Baeidinejad 
protested.
Last month, UK-
based anti-Iran 
television channels, 
namely BBC 
Persian, Manoto, 
and Saudi-funded 
Iran International, 
markedly cranked 
up their extensive 
a n t i - I r a n i a n 
p r o p a g a n d a 
campaign by 

throwing their 
support behind 
f o r e i g n - b a c k e d 
rioters, who sought 
to take advantage of 
protests over a fuel 
price hike.
Tehran has sent 
an official protest 
note to Britain’s 
communications 
regulator Ofcom 
over the channels’ 
“malicious skewing” 
of Iran’s recent 
developments, and 
“their invitation 
of extensive 
violence against 
the country’s civil 

institutions.” Via 
the letter, Tehran 
has required that 
the media outlets 
be subjected to 
due process over 
their questionable 
performance.
The Islamic 
Republic has 
also separately 
complained to the 
BBC over the Persian 
b r o a d c a s t e r ’ s 
conduct.
“ E c o n o m i c 
terrorism” is the 
name assigned by 
Foreign Minister 
Mohammad Javad 

Zarif to the United 
States’ frenetic 
efforts to bring Iran 
under economic 
pressure.
Leading the 
policy, the US left 
an international 
nuclear agreement 
with Iran last year, 
and returned the 
n u c l e a r - r e l a t e d 
sanctions that had 
been lifted under the 
deal. Washington 
has also been 
trying to bend its 
allies into falling 
into line with the  
campaign.

Iran’s UK ambassador says BBC Persian news 
network is partaking in the US-led campaign of 
economic terrorism targeting the Islamic Republic 
by painting a black picture of conditions inside the 
country and instigating Iranians to take their assets 
out of banks.
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Boris Johnson, Tory Party 
Win Large Majority in UK 
Parliament
UK Prime Minister Boris Johnson won a resounding 
election victory on Friday that will allow him to end three 
years of political paralysis and take Britain out of the 
European Union within weeks.Boris Johnson will return to 
Downing Street with a big majority after the Conservatives 
swept aside Labour in its traditional heartlands.With just 
a handful of seats left to declare in the general election, 
the BBC has forecast a Tory majority of 78.Johnson said 

it would give him a mandate to "get Brexit done" and 
take the UK out of the EU next month.Jeremy Corbyn said 
Labour had a "very disappointing night" and he would 
not fight a future election.The Brexit divorce represents 
Britain’s biggest political and economic gamble since 
World War Two, cutting the world’s fifth largest economy 
adrift from the vast trading bloc and testing the integrity 
of the United Kingdom.In the meantime, US President 
Donald Trump was quick to congratulate Johnson, Reuters 
reported.“Britain and the United States will now be free to 
strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal 
has the potential to be far bigger and more lucrative than 
any deal that could be made with the EU,” Trump wrote on 

Twitter “Celebrate Boris!”
Educated at the country’s most 
elite school and known for his 
bombastic rhetoric, the 55-year-
old Johnson should now be 
able to lead Britain out of the 
EU by January 31, the current 
deadline, but will face the complex 
task of negotiating his country’s future 
relationship with the bloc.A divisive figure seen by many 
opponents as a populist charlatan who played fast and 
loose with the facts and made unrealistic promises, 
Johnson may struggle to reunite a divided nation.

The Islamic 
Republic has 
also separately 
complained to 
the BBC over 
the Persian 
broadcaster’s 
conduct.
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Spokesman Raps German 
FM’s Irresponsible 
Comments on Iran Riots
Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi 
denounced the “interventionist” and “irresponsible” 
remarks that German Foreign Minister Heiko Mass has 
made about the recent unrest in Iran.
In a statement on Thursday, Mousavi said such 
irresponsible and meddlesome remarks cannot remedy 
the negligence of certain European countries in fulfilling 
their commitments under the JCPOA and their passive 
stance towards the US economic terrorism against Iran.
“The world public opinion has not yet forgotten the country 
that armed former Iraqi dictator Saddam Hussein with 
chemical warfare, which was used against Iranians and 
their Iraqi neighbors during the war imposed on Iran,” the 
spokesman added.
Mousavi also noted that the world still remembers how 
the German riot police suppressed protesters on the eve 

of the two-day G20 summit in Hamburg back in July 
2017, and how weapons are being funneled by some 
European states to the Middle East, where they 
have brought about nothing other than war crimes, 
destruction and massacre of women and innocent 
children as seen in Yemen.
“Berlin is expected to put honoring the fundamental 
principles of human rights on its agenda discreetly, 
comprehensively and neutrally, instead of taking 
unprofessional and biased positions,” he added, 
according to the Foreign Ministry’s website.
Mousavi further underlined the Iranian government’s 
resolve to hear the different views and opinions of its 
people, and said, “The Islamic Republic of Iran sharply 
distinguishes enemies, those behind the murder 
of innocent people and their foreign sponsors from 
protesters during the recent unrest and riots in the 
country.”
“Based on the results of its probes and investigations, 
the country will make the necessary decisions in a bid to 
respect the Iranian people’s rights and ensure sustainable 

security,” 
he added.

His remarks came after Mass claimed that hundreds of 
people had been killed during the recent riots in Iran, and 
criticized the Iranian security forces for using force against 
rioters and anarchists.

News

Denmark to 
join Europe’s 
coalition 
of Hormuz 
Strait
 After the 
N e t h e r l a n d s , 
Denmark also will 
join the European 
coalition of 
Hormuz Strait as 
of the beginning 
of the next year in 
2020.
The Danish 
M i n i s t r y 
of Defense 
announced that 
Denmark will 
join European 
coalition of 
Hormuz Strait as 
of the beginning 
of the next year in 
2020.
The European 
coalition of 
Hormuz Strait 
was formed in 
the Persian Gulf, 
as headed by 
France and with 
the participation 
of other European 
countries.
According to 
a statement 
released in the 
portal of the 
Danish Ministry 
of Defense, this 
country will 
join European 
coalition of 
Hormuz Strait 
along with the 
Netherlands.
A part of this 
statement is 
read as follows, 
“the Danish 
government has 
consulted with 
the country’s 
Foreign Relations 
Committee with 
regards to the 
participating in 
Europe’s maritime 
mission in the 
Strait of Hormuz 
and will send 
military forces to 
this coalition as 
of the beginning 
of the next year in 
2020.
The Danish 
Ministry of 
Foreign Affairs 
also claims that 
this move is 
complementary to 
other efforts taken 
in the regional 
level including a 
parallel coalition 
led by the United 
States and with 
the presence of 
countries such 
as UK, Australia, 
Saudi Arabia and 
Bahrain.
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Hezbollah slams Bahrain’s 
‘conspiratorial’ bid to 
normalize Israel ties
Lebanon’s Hezbollah resistance movement 
has blasted Bahrain for hosting a senior 
Israeli rabbi at a so-called religious forum, 
saying such a move is in line with Manama’s 
“conspiratorial” bid to normalize relations 
with the Tel Aviv regime.
 In a statement released on Wednesday, 
Hezbollah said that by hosting such events, 
the Al Khalifah regime actually disregards 
the Lebanese and Palestinian martyrs, who 
lost their lives in Israeli attacks over the 
past years.
Bahrain, it added, is turning into an 
“American-Israeli platform” meant to pave 

the way for the duo to “gain access to the 
heart of the Arabic and Islamic nation.”
The resistance group also denounced “the 
conspiratorial and betrayal role that the Al 
Khalifah regime plays to normalize with the 
enemy, its reception of Israeli figures and its 
marketing of the idea of   coexistence with 
these killers.”
Jerusalem al-Quds Chief Rabbi Shlomo 
Amar paid a rare visit to Bahrain earlier this 
month at the invitation of King Hamad bin 
Isa Al Khalifah.
He attended a conference featuring 
religious leaders from Lebanon, Qatar, 
Kuwait, Jordan, Egypt, Russia, the United 
States, Italy, India, and Thailand.
Addressing the event, Amar expressed 
hope that the Israelis and Bahrainis would 

be able to visit the occupying territories 
and the Persian Gulf island without special 
coordination.
According to Press TV, the Israeli rabbi 
further met with the Bahraini king and 
conveyed to him what he called “a blessing 
from Jerusalem that will lead to a solid 
relationship” with Tel Aviv.
The visit was organized by American 
officials acting as intermediaries, Israel's 
Kan news agency reported.
Elsewhere in its statement, Hezbollah 
said the Manama regime, which conducts 
“the worst forms of repression against the 
oppressed Bahraini people” and deprives 
them of their slightest human rights, is 
trying “to cover up its lost legitimacy” by 
leaning towards Israel and the US.



Iran’s army ready to stand by Islamic Revolution at any cost
The Commander of Iran’s Army Major General Seyyed Abdolrahim Mousavi 
said that the army forces of the Islamic Republic of Iran will stand by the Islamic 
Revolution at any cost.He made the remarks on Thu. in his meeting with Iran’s 
Police Commander Brigadier General Hossein Ashtari and said, “despite all 
animosity and hostility of the global arrogance waged against the Islamic Republic 
of Iran, they could not harm the country. If unity, amity and empathy is practiced in 
the country among all walks of life, enemies cannot damage the country.”In this meeting, 
Brigadier General Mousavi seized this opportunity to express his special thanks to the 
industrious personnel of the Law Enforcement Forces (Police) in wisely management of the recent 
unrests in the nationwide and said, “Law Enforcement Forces (Police) is the symbol of security in the country.”

Tehran’s provisional 
Friday prayers 
leader criticized the 
government for having 
failed to implement the 
rationing of subsidized 
gasoline and increasing 
fuel prices in a gradual 
manner.
“A calamity occurred 
due to a wrong decision 
that led to the death and 
injury of several people 
and damage to some 
part of the country,” 
Ayatollah Mohammad 
Ali Movahhedi Kermani 
said in an address to 
Tehran’s Friday sermon, 
in reference to the 
Nov. 13 unrest across 
the country following 
protests against the 
sudden hike in gasoline 
prices.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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Addressing a gathering of IRGC and Basij 
(volunteer) forces in the city of Rey, south 
of Tehran, on Thursday, Major General 
Salami urged the arrogant powers 
and their regional allies to stop their 
hostilities and plots against Iran.
“We tell you that if you do not abandon 
(your hostile acts), we will set fire to your 
interests,” he said.
“… we will chase you, find you and take 
revenge,” the commander added.
He also said the enemy is wrong to think 
it can force Iranians to surrender by 
increasing its economic pressure on 
the country, stressing that the more 
the pressure, the stronger the people’s 

determination will become to resist the 
enemy.
The remarks come against the backdrop 
of increased tensions between Iran and 
the US with Washington reimposing 
sanctions against the Islamic Republic.
The US has ratcheted up pressure on Iran 
since last year after withdrawing from 
the 2015 nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Since then, the administration of US 
President Donald Trump is trying to 
reduce Iran’s oil exports to “zero,” and 
has sent an aircraft carrier strike group, 
a bomber squad, an amphibious assault 
ship, and a Patriot missile battery to the 
Middle East to try to stack up pressure 
on Tehran.
Iranian officials, however, have 
dismissed such moves as psychological 
warfare, saying the country has its own 
ways of circumventing the American 
bans.

Pompeo targeted the Islamic Republic 
of Iran Shipping Lines, its China-based 
subsidiary, E-Sail Shipping, and Mahan Air.
“As long as its malign behaviors continue, 
so will our campaign of maximum 
pressure,” Pompeo said Wednesday, CNBC 
reported.
The sanctions on IRISL and E-Sail will 
take effect in 180 days in order to give 
customers who ship humanitarian 
goods time to adjust their contracts. The 
sanctions on Mahan Air, however, will take 
immediate effect.
Iranian President Hassan Rouhani said 
Wednesday that Tehran will overcome US 
sanctions.
“We should either bypass the sanctions 
or compel the enemy to repent, and the 
administration is determined to frustrate 
this plot (sanctions) both through 

boosting domestic production and 
other different means like negotiations,” 
Rouhani said at a weekly cabinet session 
in Tehran.
“But in doing so, the administration will act 
in line with the establishment’s red lines 
and will not cross them,” he added.  
In May 2018, US President Donald Trump 
pulled his country out of the 2015 nuclear 
deal, known as the Joint Comprehensive 
Plan of action (JCPOA), and reimposed 
the sanctions that had been lifted against 
Tehran as part of the agreement.
In response to the move, Tehran has so far 
rowed back on its nuclear commitments 
four times in compliance with Articles 26 
and 36, but stressed that its retaliatory 
measures will be reversible as soon as the 
European parties to the deal finds practical 
ways to shield the mutual trade from the 
sanctions.
The JCPOA was signed between Iran and 
the five permanent members of the UN 
Security Council -- the United States, 
Britain, France, Russia and China -- plus 
Germany in 2015.

IRGC Chief Warns Enemies to Stop 
Plotting against Iran

US Imposes Sanctions on Iran’s Airline, Shipping 
Group

Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Major 
General Hossein Salami warned the enemies that they must put an 
end to their conspiracies against Iran or else will face consequences.

Washington will impose a fresh round of sanctions on Iran’s largest 
shipping company and major airline, US Secretary of State Mike 
Pompeo said.

But in doing 
so, the 
administration 
will act in 
line with the 
establishment’s 
red lines and 
will not cross 
them,” 

“We tell you that 
if you do not 
abandon (your 
hostile acts), we 
will set fire to 
your interests,”

North Korea 
Says 'US Has 
Nothing to Offer 
Us' Even If 

Talks Resume
North Korea says the US "has 
nothing to offer us even if the 
talks are resumed," the Korean 
Central News Agency (KCNA) 
reported.
The news agency also said that 
North Korea believes that the 
US has done a stupid thing by 
convening the UN Security 
Council, adding that it is nothing 
more than a political tool of US 
interests, Sputnik reported.
Pyongyang is ready to respond 
to any corresponding measure 
that the US chooses, the KCNA 

said.
"The United States said about 
corresponding measure at the 
meeting, as we have said we have 
nothing to lose and we are ready 
to respond to any corresponding 
measure that the US chooses," 
said its state news agency KCNA 
citing a North Korean Foreign 
Ministry spokesperson.
On Wednesday, US Ambassador 
to the UN Kelly Craft said at 
the UNSC meeting on non-
proliferation that her country 
was ready to be flexible during 
the denuclearization talks with 
North Korea.
"We have not asked North Korea 
to do everything before we do 
anything. We are prepared to be 
flexible, but we cannot solve this 
problem alone,” Craft said.
Last week, North Korea's 
ambassador to the UN said that 

denuclearization was off the 
table in talks with the US. This 
prompted US President Donald 
Trump to urge North Korea to 
denuclearize in accordance with 
the previously made agreement.
In November, North Korea fired 
two short-range projectiles into 
the sea off its east coast, marking 
the fourth test of its "super-
large multiple-rocket launcher." 
The test came as the year-end 
deadline set by North Korea for 
the US to show flexibility in the 
stalled denuclearization talks is 
fast-approaching.

Swiss to Set Up 
Channel to Ease 
Export of Food, 
Medicine to 
Iran: Report
 A channel aimed at easing 
exports of food and medicine to 
Iran following Europe’s failure 
to make INSTEX operational 
could be “up and running 
within months”, senior Swiss 
and US officials told Reuters.
Pascale Baeriswyl, Swiss state 
secretary for foreign affairs, 
and US Ambassador Edward 
McMullen spoke in separate 
interviews in the Swiss capital 
late on Tuesday, days after a 

rare Swiss-brokered prisoner 
swap by Iran and the United 
States.
“Our role is really to be able 
to provide food and health 
goods to the Iranian people. 
And therefore we are working 
hard on establishing that 
humanitarian channel,” 
Baeriswyl said.
Asked if the channel could be 
operational in the first half of 
2020, she said, “I hope so, but it 
is very difficult to predict since 
it is not entirely in our hands.”
McMullen -- whose country’s 
sanctions on Iran have 
deterred foreign banks from 
doing any business, including 
humanitarian deals, with 

Tehran- said he is “hopeful” 
the Swiss channel would be 
operational soon.
“Fortunately, I think we are at 
that point now where we are 
working with Switzerland on 
the final details. And hopefully 
we’ll be seeing some kind of 
finality to that conversation in 
the near future,” he said.
The proposed Swiss channel 
may even outpace the long-
awaited Instrument in Support 
of Trade Exchanges (INSTEX), 
a long overdue mechanism 
the E3 (France, Britain, and 
Germany) are intending to 
launch to facilitate trade 
with Tehran despite the US 
sanctions.



گوجه فرنگی ارزان می شود
سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور گفت: از ۲۵ آذر، محصوالت گلخانه ای استان های مختلف کشور به بازار عرضه 

خواهد شد و بر این اساس، شاهد کاهش قیمت گوجه در بازار خواهیم بود.
 محمد رضا کالمی در گفتگوی رادیویی، اظهار داشت: برخی از محصوالت مثل گوجه فرنگی در یک مقطع 
زمانی صرفا در یک استان قابل برداشت است که این امر، موجب برهم زدن عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش 

قیمت خواهد شد. سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور ادامه داد: از ۲۵ آذر محصوالت گلخانه ای سایر استان ها به 
بازار عرضه خواهد شد و شاهد کاهش قیمت گوجه در بازار خواهیم بود.

کالمی در خصوص تدابیر ستاد به منظور مدیریت انبار گوجه و توزیع در هنگام نیاز بازار گفت: متاسفانه برخی از صیفی 
جات مثل گوجه قابلیت نگهداری در سردخانه ها را ندارد و محصول باید بالفاصله فرآوری شده و به رب تبدیل شود.

وی از تدابیر این ستاد در تنظیم بازار عید نوروز خبر داد و توضیح داد: بازار عرضه میوه هایی مثل سیب و پرتقال در حال حاضر روند متعادلی 
را طی می کند و همین امر موجب کاهش قیمت ها شده و ستاد با ورود به این مبحث ضمن ذخیره سازی محصول برای نیاز شب عید، از ضرر های 
احتمالی تولید کنندگان نیز جلوگیری کرده است. کالمی ضمن تاکید بر وجود تعداد مناسب سردخانه برای ذخیره سازی افزود: تاکنون ۲۳۵۰۰ 

تن سیب درختی و ۳۰۰۰۰ تن پرتقال ذخیره سازی شده است.

هشدار درباره خطر استفاده از گاز مایع به عنوان سوخت خودرو
مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با هشدار درباره خطرآفرین بودن استفاده از گاز 
مایع )ال پی جی( به عنوان سوخت خودروها تاکید کرد: هیچ کمبودی در زمینه تولید و تامین این سوخت 

وجود ندارد.
کرامت ویس کرمی درباره اخبار بعضی از رسانه ها مبنی بر کمبود گاز مایع )ال پی جی( در بعضی از استان ها 

به ویژه استان های جنوبی کشور گفت: هم اکنون هیچ گونه کمبودی در استان های جنوبی کشور به لحاظ 
تامین ال پی جی وجود ندارد.

وی با اشاره به توزیع ال پی جی توسط ۷۴ شرکت موزع گاز مایع در کشور گفت: متاسفانه بخش عمده ای از ال پی جی 
توزیعی صرف مصارف غیرمجاز می شود.

مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با هشدار درباره خطرآفرین بودن استفاده از ال پی جی به عنوان سوخت خودروها گفت: 
اولویت استفاده از ال پی جی با خانوارهای شهری، روستایی و عشایری است که از نعمت گاز برخوردار نیستند و پس از آن نیز تعدادی صنوف خدماتی 
که به شبکه گاز دسترسی ندارند، در اولویت هستند. ویس کرمی با تاکید بر تولید ال پی جی با همه ظرفیت در شرکت های پاالیشی درباره استفاده 

از این سوخت برای مصارف غیرمجاز هشدار داد و ابراز نگرانی کرد.

ساعت 24 
گــزارش
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عالوه بر مسئله 
تحریم ها، برخی 

از سرمایه گذاران 
ایرانی نیز با توجه 

به دورنمای ناروشن 
اقتصادی ایران و ثبات 

نسبی لیره ترک، 
ترجیح می دهند
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رییس کل بیمه مرکزی اعالم 
کرد

وضعیت پوشش 
بیمه ای در صنعت 

خودرو
آنطور که رئیس کل بیمه مرکزی 
اعالم کرد حدود ۱۴ هزار میلیارد 
تومان از کل پرتفوی بیمه ای، سهم 

بیمه شخص ثالث است.
غالمرضــا ســلیمانی در رابطه با 
وضعیــت بیمه در بخــش های 
مختلف با اشاره به این که در حال 
حاضر پوشش بیمه ای در کشور 
به حدود۵۰۰ میلیــارد دالر می 
رسد، توضیح داد: پوشش بیمه در 
کلیه صنایع کشور و همه بخش ها 
از پاالیشــگاه، نیروگاه، صنایع و 
خودرو و هرجایی که دارایی وجود 
داشته باشــد اعمال شده است و 
حتی حــوادث طبیعــی، زلزله و 
سیل در پوشــش بیمه قرار دارند 
 که مجموعا به ۵۰۰ میلیارد دالر 

می رسد.
وی در رابطه با بیمــه در صنعت 
خودرو نیز گفت: خــودرو یکی از 
بخش هایی اســت که سهم قابل 
توجهی در پوشش بیمه ای دارد؛ به 
طوری که در حال حاضر از حدود 
۲۲ میلیون خودرو در سطح کشور 
بیش از ۹۰ درصد تحت پوشــش 

بیمه هستند.

ایران اکونومیست
خـــبـــر
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 برخی نیز مــی گویند 
این اقدام ایرانی ها شاید 
برای دورزدن تحریم ها 

از کشور ترکیه باشد .
براســاس آمــاری که 
در ترکیه انتشــار یافته 
اســت ایرانیان در ۱۰ 
ماه نخست ســال ۲۰۱۹ رکورد ثبت 
بیشترین شــرکت های سرمایه گذار 
خارجــی را در ترکیه شکســته اند. 
یک کارشناس مقیم اســتانبول در 
گفت و گو بــا دویچه ولــه علت این 
امر را توضیح داد.براساس آماری که 
»مجمع عمومــی اتاق های بازرگانی 
 Türkiye( »و بورس های ترکیــه
 Odalar ve Borsalar
Birliği( در ده ماهــه اول ســال 

میالدی جاری، از ژانویه تا اکتبر، ده 
هزار و ۶۸۲ شرکت ســرمایه گذاری 
خارجی در ترکیه تاســیس شده اند. 
در ایــن میان شــهروندان ایــران با 
ثبت ۴۹ شرکت ســهامی عام و ۷۷۲ 
شرکت با مسئولیت محدود در صدر 

سرمایه گذاران قرار گرفته اند.
طبق این آمار تعداد شرکت های ثبت 
شده در کالن شهرهای ترکیه افزایش 
داشته و بیشترین شــرکت سهامی 
عام در اســتانبول به ثبت رســیده و 
بعد از آن آنکارا، ازمیر، آنتالیا و موغال 
در رتبه هــای بعدی قــرار گرفته اند.

داده های مجمع عمومــی اتاق های 
بازرگانی و بورس های ترکیه نشــان 
می دهــد که در تاســیس شــرکت 
ســهامی عام ایرانیان با تاسیس ۴۹ 
شــرکت در راس موسســان شرکت 
خارجی بوده اند. آلمان با ۴۵ شرکت، 
آذربایجان با ۳۱ شــرکت، آمریکا با 
۲۲ شــرکت، هلند با ۱۹ شــرکت و 
امارات متحده عربی با ۱۷ شــرکت 
 به ترتیــب در رده بنــدی بعدی قرار

گرفته اند.
شــهروندان ایران به لحاظ تاسیس 
شــرکت  با مســئولیت محدود هم 
رتبه نخســت را به دســت آورده اند 
و در ۱۰ ماهه نخست ســال با ۷۷۲ 
شرکت بیشــترین شــرکت ها را در 
ترکیه تاسیس کرده اند. بعد از ایران 

سرمایه گذاران سوری با ۶۸۴ شرکت، 
عربستان ســعودی با ۳۶۲ شرکت، 
اردن با ۲۸۸شرکت، عراقی ها با ۲۷۴ 
شرکت و مصری ها با ۲۶۰ شرکت نیز 
در رده های بعدی قــرار گرفته اند.اما 
علت تاســیس این شرکت ها از سوی 
ایرانیان چه بوده اســت و چه عواملی 
باعث شده است که شهروندان ایران 

بیشتر جذب بازار ترکیه شوند؟
دویچه وله این پرســش را با محمد 
صالح خاتم، کارشــناس امــور ایران 
و ترکیه طــرح کرد. او در پاســخ به 
این ســوال توضیــح داد کــه ثبت 
رکورد در زمینه تأســیس شــرکت 
از ســوی ایرانیان »مســئله چندان 
غیرمنتظــره ای نبوده« اســت و با 
توجه به مشــکالتی که شرکت های 
ایرانــی در امارات دارنــد و نیز تنوع 
بازار این کشور تأسیس شرکت های 
 ایرانــی در ترکیــه طبیعــی به نظر

 می آید.
به گفته این کارشناس مقیم استانبول 
یکی از مهم ترین دالیل ثبت شرکت 
در ترکیه از سوی ایران و اتباع ایرانی 
تالش برای دور زدن تحریم های ایران 
است. او در ادامه افزود: »رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بارها 
مخالفت شدید خود را با تحریم ایران 
از سوی آمریکا اعالم کرده بود و حتی 
در نوامبر سال ۲۰۱۸ در نشست حزب 

حاکم "عدالت و توســعه" گفته بود 
که ترکیه به هیچ وجه با تحریم های 
آمریکا علیه ایــران همراهی نخواهد 

کرد.«

    فرار سرمایه گذاران ایرانی
صالح خاتم در ادامه توضیحات خود 
به چندین عامل دیگر هم اشاره کرد 
که باعث شده است ســرمایه گذاران 
ایرانی بیشــتر به طرف بــازار ترکیه 
گرایش پیــدا کننــد.او تاکید کرد: 

»عالوه بر مســئله تحریم ها، برخی 
از ســرمایه گذاران ایرانی نیز با توجه 
به دورنمای ناروشــن اقتصادی ایران 
و ثبات نســبی لیره تــرک، ترجیح 
می دهند به جای آنکه شاهد کاهش 
ارزش دارایی هــای خود باشــند آن 
را در ترکیه ســرمایه گذاری کنند و 
عالوه بر سرمایه گذاری، حتی االمکان 
اقامت ترکیه را نیز کســب کنند.«به 
گفته این کارشــناس خرید امالک و 
مستقالت از سوی ایرانیان در ترکیه 

 هم نمود دیگر این ســرمایه گذاری
 است. 

او ضمن اشــاره به شرایط ثبت آسان 
شــرکت در ترکیه خاطرنشــان کرد 
که برخــالف ایران ثبت شــرکت در 
ترکیه بسیار با سهولت انجام می گیرد 
و شرکت های ثبت شــده در ترکیه 
معافیت های مختلــف مالیاتی دارند 
و ایــن مزیت ها ترکیه را به بســتری 
مطمئن برای سرمایه گذاری تبدیل 

کرده است.

ایرانیان مقام نخست سرمایه گذاری در ترکیه را گرفتند؛  

کوچ بزرگ سرمایه گذاران ایرانی یا دورزدن تحریم ها
 همین چندماه پیش بود که پدرام سلطانی نایب رییس سابق 
اتاق بازرگانی ایران درگفت وگو با نشریه این نهاد خصوصی 
خبرداد سخت گیری مقام های اقتصادی برای فعالیت بنگاه ها 
و نوسان های سیاست خارجی که به نوسان دربازار ها منجر 
می شود اشتیاق به خروج سرمایه گذاران ایرانی از سرزمین را 
افزایش داه است. حاالت یک نهاد معتبر ترکیه خبر داده است 
ایران با تاسیس نزدیک به 900 شرکت در 10 ماه سپری شده 
از سال 2019 در صدر سرمایه گذاران خارجی در ترکیه قرار 
گرفتند. این اقدام ایرانیان به معنای کوچ بزرگ سرمایه از ایران 
شناسایی می شود در حالی که روند سرمایه گذاری درایران 

منفی شده است. 

آگهی حصر وراثت 
اشرف حسینی قهی دارای شناسنامه شماره 2425 به شرح دادخواست به کالسه 980291 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید 
کهنگیان کوپائی به شماره شناسنامه 32 در تاریخ 98/9/7 اقامتگاه خود را بدرود گفته، ورثه 
آن مرحوم منحصر است به: 1- اشرف حسینی قهی فرزند قاسمعلی به ش.ش 2425 همسر 
متوفی، 2- امیر حسین کهنگیان کوپائی فرزند سعید به کدملی 1130543366 فرزند 
متوفی  و به بجز نامبردگان ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک بخش کوهپایه - شناسه: 694372
آگهی حصر وراثت 

آقای روح اله قاسمی کفرودی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 
980368 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد قاسمی کفرودی به شماره شناسنامه 169 در تاریخ84/2/14  اقامتگاه 
دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا قاسمی کفرودی 
فرزند محمد به ش.ش 6 پسر متوفی، 2- رمضان قاسمی کفرودی فرزند محمد به ش.ش 
39 پسر متوفی، 3- حمزه قاسمی کفرودی فرزند محمد به ش.ش 1 پسر متوفی، 4- عزیز 
اله قاسمی کفرودی فرزند محمد به ش.ش 34 پسر متوفی، 5- فرخ قاسمی کفرودی فرزند 
محمد به کدملی 5659793207 دختر متوفی، 6- شوکت قاسمی کفرودی فرزند محمد 
به ش.ش 14 دختر متوفی، 7- جواهر داور پناه کفرودی فرزند علی به ش.ش 4 همسر 
متوفی، اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شعبه اول مجتمع 

شماره یک بخش بن رود - شناسه:694374
آگهی حصر وراثت

آقای علی توتونی مفرد به شناسنامه شماره 774 به شرح دادخواست به کالسه 1343/98 از 
این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا توتونی 
مفرد به شماره شناسنامه 310 در تاریخ 98/8/26 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
و رثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی توتونی مفرد فرزند رضا به ش.ش 
774، 2- صدیقه توتونی مفرد فرزند رضا به ش.ش37، 3- حسن توتونی منفرد فرزند رضا 
به ش.ش 107، 4- عفت توتونی مفرد فرزند رضا به ش.ش 197، 5- محمد توتونی منفرد 
فرزند رضا به ش.ش 558 همگی فرزندان متوفی، 6- سکینه خانم صاغری ساز فرزند محمود 
به ش.ش 103 همسر متوفی، اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان - شناسه:692660
آگهی حصر وراثت

آقای سید حسن ثنائی به شناسنامه شماره 485 به شرح دادخواست به کالسه 1340/98 از 
این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول خانم 
شیخ زاده به شماره شناسنامه 431 در تاریخ 98/8/1 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته و رثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید حسین ثنائی فرزند سید رضا 
به ش.ش 30، 2- سکینه ثنائی فرزند سید رضا به ش.ش 429، 3- معصومه ثنائی فرزند 
سید رضا به ش.ش 309، 4- اشرف ثنائی فرزند سید رضا به ش.ش 89، 5- سید حسن 
ثنائی فرزند سید رضا به ش.ش 485، 6- سید جواد ثنائی فرزند سید رضا به ش.ش 885، 
7- عصمت ثنائی فرزند سید رضا به ش.ش 518 همگی فرزندان متوفی و الغیر، اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان - شناسه:692656
آگهی ابالغ دادخواست تجدید نظر خواهی و ضمائم به خوانده 

 درخصوص دعوی تجدید نظرخواهی آقای علی قصابی فرزند اصغر به تجدید نظر 
خواندگی امیر محمد شیرانی نژاد فرزند امیر هوشنگ به کالسه 669/97 آقای امیرمحمد 
شیرانی نژاد ظرف ده روز پس از ابالغ چنانچه الیحه دفاعیه دارید به شورا ارائه نمایید . 
نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
خوانده مذکور دعوت به عمل می آید ؛ درصورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
محسوب می شود و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعدا نیازی به آگهی 

باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است . شناسه : 694384
آگهی دادنامه 

شماره پرونده: 405/98، شماره دادنامه: 763 مورخ 98/7/30، تاریخ رسیدگی: 98/7/30، 

به تاریخ 98/7/30 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 12 شورای حل اختالف کاشان به تصدی 
امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد قاضی شورا از توجه 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به ا تخاذ تصمیم می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مهدی حسینی فرزند محمد  به طرفیت 
آقای میثم مینائی فرد به کدملی 0075045982 فرزند حشمت اله به خواسته مطالبه وجه 
به میزان 30.000.000 ریال موجب یک فقره چک به شماره 526884 به تاریخ 91/12/25 
به مبلغ 30.000.000 ریال عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در 
اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه 
خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه 
دفاعیه ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی 
ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری 
از انکار و تردید باقی مانده اند. فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صا 
دره واحراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/ امضای 
آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 
1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذ یل سند و در عین حال نظر به اینکه وجود / اصل 
سند/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده 
تا میزان مورد خواسته داشته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورای حل اختالف و مواد 9 و 25 و 26 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب سال 1394 و مواد 1257 - 1258- 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 
مواد 310-311-314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق.ا.دم. و 
ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت 
مبلغ 30.000.000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 530.000 ریال بابت خسارات 
دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق درخواست و تصدیق منضمات به 
دادخواست و هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجوه اسناد/ تجاری مستند 
دعوی از تاریخ سر رسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی/ بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف 20 روز قابل / تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری کاشان می 

باشد. قاضی شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف کاشان - شناسه: 652654
آگهی دادنامه 

شماره پرونده: 457/98، شماره دادنامه: 722/98  به تاریخ 98/7/17 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 12 شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه فوق تحت نظر قرار دارد قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای علیرضا بحق فرزند محمد به طرفیت آقای حمیدرضا عیسی به کدملی 1250083486 
فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه به میزان 106.500.000 ریال موجب دو فقره چک 
به شماره 075109 مورخ 96/8/16 به مبلغ 56.500.000 ریال 075110 مورخ 96/8/26 
به مبلغ 50.000.000 ریال هر دو عهده بانک صادرات ایران به انضمام خسارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات 
در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و 
اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه دادرسی حضور نیافته و 
الیحه دفاعیه ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء 
قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی 
نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند. فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم 
پرداخت صادره واحراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/ 
امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول 
ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذ یل سند و در عین حال نظر به اینکه وجود 
/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دین و اشتغال 
ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورای حل اختالف و مواد 9 و 25 و 26 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257 - 1258- 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون 
مدنی و مواد 310-311-314 تجارت و مواد 522-519-515-503-198-197-194 
ق.ا.دم. و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده 
را به پرداخت مبلغ 106.500.000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1.610.000 
ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی داخواست و اوراق درخواست و 
تصدیق منضمات به دادخواست و هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجوه 
اسناد/ تجاری مستند دعوی از تاریخ سر رسید چک ها تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم 

اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی/ بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل / تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی دادگستری کاشان می باشد. قاضی شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

کاشان - شناسه: 691071
آگهی دادنامه 

شماره پرونده: 408/98، شماره دادنامه: 594 مورخ 98/6/27، تاریخ رسیدگی: 98/6/16، 
در وقت فوق العاده جلسه شعبه 12 شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضا کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای مهدی حسینی فرزند محمد  به طرفیت آقای اسماعیل پور 
جلیل فرزند گودرز به خواسته مطالبه وجه به میزان 120.000.000 ریال موجب یک 
فقره چک به شماره 369243 به تاریخ 94/2/25 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری / اصل عدم 
توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا 
اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه 
دفاعیه ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه 
ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از 
انکار و تردید باقی مانده اند. فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صا دره 
واحراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده و نظر به اصل 
صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذ یل سند و در 
عین حال نظر به اینکه وجود / اصل سند/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت بر ظهور 
بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته و نظر به قاعده استصحاب 
دین و توجها به نظریه مشورتی اعضای محترم شورای حل اختالف و مواد 9 و 25 و 26 
و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257 - 1258- 1284 - 
1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و مواد249 - 286- 310-311-314 تجارت و مواد 
194-197-198-503-515-519-522 ق.ا.دم. و ماده واحده قانون استفساریه تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 120.000.000ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 260.000 ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی 
و ورودی داخواست و اوراق درخواست و تصدیق منضمات به دادخواست( و  پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه وجوه سند/ تجاری مستند دعوی از تاریخ سر رسید چک تا زمان وصول بر مبنای 
نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی/ بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل / تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی دادگستری کاشان می باشد. قاضی شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

کاشان - شناسه: 692652
آگهی دادنامه 

شماره پرونده: 406/98، شماره دادنامه: 593 مورخ 98/6/27، تاریخ رسیدگی: 98/6/16، 
در وقت فوق العاده جلسه شعبه 12 شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضا کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای مهدی حسینی فرزند محمد  به طرفیت آقای محسن احمدی 
فرزند علیرضا به خواسته مطالبه وجه به میزان 50.000.000 ریال موجب یک فقره چک 
به شماره 106632 به تاریخ 97/4/12 عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات 
در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و 
اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال 
ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی 
مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی 
مانده اند. فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صا دره واحراز ذینفع بودن 
خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و 
مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذ یل سند و در عین حال نظر به اینکه 
وجود / اصل سند/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دین و اشتغال 
ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورای حل اختالف و مواد 9 و 25 و 26 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257 - 1258- 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون 
مدنی و مواد249 - 286- 310-311-314 تجارت و مواد 515-503-198-197-194-
519-522 ق.ا.دم. و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی 
از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه 

خوانده را به پرداخت مبلغ 50.000.000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 170.000 
ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی داخواست و اوراق درخواست و 
تصدیق منضمات به دادخواست( و  پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجوه سند/ تجاری مستند 
دعوی از تاریخ سر رسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی/ بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف 20 روز قابل / تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری کاشان می 

باشد. قاضی شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف کاشان - شناسه: 692650
آگهی دادنامه 

شماره پرونده: 255/98، شماره دادنامه: 811/98، به تاریخ 1398/8/23 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 4 شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست آقای حسن صباغی فرزند غالمعلی به طرفیت آقای مصطفی پزشکی فرزند 
محمد به خواسته الزام خوانده به حضور در مرکز تعویض پالک یک دستگاه خودروی وانت 
آرسیان مدل 95 به شماره انتظامی 672م 91 به شرح دادخواست و الزام وی به حضور در 
دفترخانه تنظیم سند رسمی انتقال خودرو فوق الذکر مقوم به 17.000.000 ریال و مطالبه 
کلیه خسارات دادرسی و هزینه نقل و انتقال شورا با توجه به محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 98/8/8 نظر به اینکه سند خودرو مورد بحث در رهن می 
باشد و  آخرین قسط بدهی آن تا خرداد ماه 1399 می باشد و در سند مالکیت صادره به 
شماره 10024818106 مورخ 95/4/10 قید شده خودرو رهن می باشد و هر گونه واگذاری 
خودرو منوط به حفظ حقوق )شرکت مرتهن مربوطه( می باشد که نمایندگی 1294 مالکین 
وسیله نقلیه مصطفی پزشکی 60 شورا با توج به مراتب مذکور و ادعای خواهان بنابراین 
رای بر محکومیت خوانده به تعویض پالک و اقدام به تنظیم سند خودرو و انتقال سند به 
نام خواهان با حفظ حقوق مرتهن در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی عمومی کاشان می باشد. قاضی شعبه 4 حقوقی 

شورای حل اختالف کاشان - شناسه: 691075
آگهی اخطار اجرایی 

شماره: 446/98 به موجب رای غیابی شماره 743/98 تاریخ 98/6/26 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است. محکوم علیه )حمید هاشم زاده فرزند 
رحمت اله به نشانی مجهول المکان( محکوم است به پرداخت مبلغ 200.000.000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3.770.000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک 444105 مورخ 97/11/15 و 444106 مورخ 97/12/15 
لغایت اجرای حکم هزینه اجرا به میزان نیم عشر از بهای محکوم به )سید مسعود گلی فرزند 
سید مصطفی به نشانی شهرک صنعتی کویر حریر ریس( از محکوم علیه قابل دریافت می 
باشد. ماده 34 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. دفتر شعبه سوم مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف کاشان - شناسه: 691072
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آگهی ختم ورشکستگی
بدینوسیله ختم ورشکستگی آقای حسن نصر آزادانی فرزند قاسم  اعالم 

می گردد.
بختیار - مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

آگهی ختم ورشکستگی
بدینوسیله ختم ورشکستگی شرکت ورشکسته آسانبر و پله برقی آسمان 

فراز چهلستون  اعالم می گردد.
بختیار - مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

آگهی ختم ورشکستگی
بدینوسیله ختم ورشکستگی آقای مهرداد مسعود ناصری فرزند منوچهر  

اعالم می گردد.
بختیار - مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان



استارتآپ

برگزاريبزرگترینرویدادحملونقلیکشور

چهارمیننمایشگاهحملونقل،لجستیکوصنایع
وابستهباحضوربیشاز۳۰۰شــرکتدانشبنیانو
استارتآپحملونقلیازسراسرکشور۲۴تا۲۶آذرماهسالجاریدر

محلنمایشگاههایمصلیتهرانبرگزارمیشود.

چهارمین نمایشگاه حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته با حضور بیش از ۳۰۰ 
شــرکت دانش بنیان و استارت آپ حمل ونقلی از سراسر کشــور ۲۴ تا ۲۶ آذرماه 
سال جاری در محل نمایشــگاه های مصلی تهران با شعار »حمل و نقل هوشمند، 

پایدار و بهره ور« با تأکیــد بر بکارگیری فنــاوری اطالعات در 
صنعت حمل و نقل و لجســتیک در جهت افزایــش بهره وری و 
رونق اقتصادی در حوزه هــای حمل و نقل ریلی، جاده ای، هوایی 
و دریایی، به منظور بهره برداری حداکثــری از توان تخصصی و 
علمی بخش های دولتی و خصوصی فعال، اســاتید دانشگاهی، 
صاحب نظران و تشکل های صنفی، پژوهشگران و سرمایه گذاران 

در محل نمایشگاه های مصلی امام خمینی )ره( برگزار می شود.
مراســم افتتاحیه بزرگترین رویداد حمل ونقلی ســال جاری با 
حضور معاون اول رئیس جمهوری و مراســم اختتامیه با حضور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات برگزار می شود.
بنابراین گــزارش معرفی آخریــن دســتاوردها، توانمندی ها و 
فناوری های هوشــمند درصنعت حمل ونقل، لجستیک و صنایع 
وابسته و ایجاد فرصت ها و فضای مناسب به منظور آشنایی بیشتر 
کارشناسان و مدیران کشور از فن آوری های نوین، تولیدات و نوآوری های روز دنیا 
با حضور شرکت ها و مؤسســات بین المللی، هیأت های بازرگانی و تجار داخلی و 
خارجی از اهداف برگزاری چهارمین  نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، لجستیک 

و صنایع وابسته است.
همچنین ایجاد شــبکه ارتباطات متقابل و رو در رو مابین متخصصین، نوآوران، 
ســرمایه گذاران، تولیدکنندگان، محققان، مجریان و مدیران بخش حمل و نقل و 
لجستیک کشور به منظور تسهیل در شناخت و آگاهی از  به روزترین دستاوردهای 
حمل و نقل هوشمند، نیز ارتقای بهره وری در بخش حمل و نقل و لجستیک کشور از 

طریق رفع موانع و مشکالت موجود در اجرای طرح حمل و نقل هوشمند با برقراری 
نشست ها، مصاحبه ها و جلسات رسمی و غیر رسمی میان متولیان این حوزه از دیگر 
اهداف برگزاری چهارمین نمایشــگاه بین المللی حمل ونقل، لجستیک و صنایع 

وابسته است.
این گزارش می افزایــد: در این دوره از برگزاری چهارمین  نمایشــگاه بین المللی 
حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابســته؛ با توجه به هماهنگی صورت گرفته برای 
حضور صندوق نو آوری و شــکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
سایر فعاالن و دست اندرکاران حوزه استارت آپ کشور فضای مناسبی فراهم شده 
اســت تا بخش خصوصی  و دولتی ایده های خود را مطرح و با اســتفاده از ظرفیت 
استارت آپ های حاضر در نمایشگاه به سمت هوشمند ســازی ایده های خود گام 

بردارند.
بنابراین گزارش، برای نمایشــگاه امســال ۱۰ محور در نظر گرفته شده است که 
 ،)ITS( این محورها شــامل فناوری های سیســتم های حمل و نقل هوشــمند
فناوری های سیســتم های اطالعــات جغرافیایی )GIS(، فنــاوری اطالعات و 
کسب و کارهای استارت آپی حمل و نقلی، فناوری های نوظهور و انقالب صنعتی 
چهارم)۰.۴( در حمل و نقل، لجستیک و زنجیره تأمین، فناوری ها، زیرساخت ها و 
تجهیزات هوشمندحمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی، فناوری های ارتقای 
سطح خدمات، ساخت و تأمین قطعات و ماشــین آالت حمل و نقل، بهینه سازی 
مصرف ســوخت و انرژي، حفاظت از محیط زیســت و کاهــش آالینده های هوا، 
مدیریت هوشــمند ایمنی و کنترل ترافیک، مدیریت زنجیــره تأمین با رویکرد 
 حمل و نقل و لجستیک و کاربست هاي مسئولیت اجتماعي در حوزه حمل و نقل 

می شود

فصلتجارت
گــــــزارش
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جذب بیش از 2 هزار فارغ التحصیل در زیست بوم نوآوری
سورنا ستاری از پیش بینی بیش از ۱۰هزار استارت آپ و جذب بیش از ۲ هزار فارغ التحصیل در 

زیست بوم نوآوری برای سال ۱۴۰۰ خبر داد.
سورنا ستاری،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، گفت: با تالش هایی که برای رونق زیست 
بوم کارآفرینی و نوآوری صورت گرفت،  فضای استقرار مراکز نوآوری، از نیم میلیون متر مربع 

گسترده تر شده و بیش از ۳۴9 مرکز رشد و نوآوری به کمک بخش خصوصی ایجاد شده است، 
همچنین ۶۰۰۰ استارت آپ و ۴7۰۰ شرکت دانش بنیان در این زیست بوم نقش آفرینی می کنند.

استارت آپ ها در زیست بوم اقتصاد دانش بنیان، تامین کننده نیروی انسانی شرکت های دانش بنیان 
هستند و بسیاری از آن ها، زمینه ساز رونق کسب و کارهای دانش بنیان می شوند.

برای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰هزار استارت آپ و جذب بیش از ۲ هزار فارغ التحصیل در زیست بوم نوآوری پیش بینی شده است.
استارت آپ ها با هر شکست، نکته تازه ای می آموزند و با هر دانش جدید کار تازه ای را شکل می دهند و به سرانجام می رسانند. 
به مدد این کسب و کارها، مردم جامعه خدمات و محصوالت جدید و کارآمد دریافت می کنند و این فرهنگ جدید، به تحول 

زندگی جامعه منجر می شود.

یکمقاممسئولخبرداد:
تاسیسکارگروه
توسعهاستارتآپها

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 
با اشاره از توسعه کارگروه مشترک 
 با حضور نمایندگان دستگاه های

  مختلــف بــرای حمایــت از 
استارت آپ ها با تمرکز بر مناطق 

روستایی خبر داد.
 نشست هم اندیشــی شناسایی 
و نحــوه بکارگیــری ظرفیــت 
اکوسیستم استارت آپی در حوزه 
کســب و کارهای روستا با حضور 
اصغــر نــوراهلل زاده مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی امید و محمد 
امید معاون توســعه روستایی و 
مناطق محروم ریاست جمهوری 

برگزار شد.
در این نشســت، نورالــه زاده در 
حضــور جمعی از فعــاالن حوزه 
کسب و کارهای نو و شرکت های 
دانش بنیان با تاکید بر اینکه هدف 
و تمرکز ما توســعه اقتصاد خالق 
و ایجاد ارزش افــزوده در مناطق 
روستایی از این محل است، اظهار 
داشت: استارت آپ ها نماد دائمی 
اقتصاد خالق هستند و ما به دنبال 
توسعه این نوع از اقتصاد در مناطق 

روستایی هستیم.
تشــکیل  از  همچنیــن  وی 
کارگروهی مشترک برای حمایت 
از ایده های خالقانــه و پیگیری 
 مشکالت و راهکارهای حمایت از

 اســتارت آپ ها خبر داد و گفت: 
طی هفته های آتــی کارگروهی 
مشــترک با مشــارکت معاونت 
روستایی و توسعه مناطق محروم 
ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و استارت آپ ها 
تشکیل خواهد شــدتا در سلسله 
نشســت های دائمی راهکارهای 
اســتفاده از ظرفیت های اقتصاد 
خالق با تمرکز بر روستاها را مورد 

بررسی و هم اندیشی قرار دهیم.
مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی 
امید، با تاکید بر اینکه اســتفاده 
و بکارگیری فنــاوری نوین قطعا 
نیاز به فرهنگ سازی دارد افزود: 
در حال برنامه ریزی هســتیم تا 
 شــرایط الزم را برای بکارگیری 
ظرفیت های دستگاه های مختلف 
از جمله جهاد کشــاورزی فراهم 

کنیم.
وی خطاب به فعاالن حوزه کسب 
و کارهای نو نیز گفت: ما در حوزه 
استارت آپ هاباید مستند سازی 
از فعالیت های انجام شده داشته 
باشیم تا عالقمندان به این حوزه 
بدانند با فعالیت های صورت گرفته 
یک کسب و کار از چه نقطه ای به 
چه نقطه ای رسیده است که این 
موضوع یک فرهنگسازی محسوب 

می شود. 
نوراله زاده، برندینگ و بسته بندی 
محصوالت را از الزامات توســعه 
بازار به عنــوان مهمترین زنجیره 
ایجاد یک کسب و کار عنوان کرد 
و افزود: یکــی از مباحث مهم در 
توسعه بازار روستا، ایجاد برندینگ، 
 تنوع در محصوالت و بسته بندی

 است.
در این نشســت یکی از مشکالت 
فعاالن اســتارت آپ هــا، صدور 
ضمانت نامه برای سرمایه گذاران 
بخش خصوصی بود که مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی امید گفت: در 
این زمینه صندوق های ســرمایه 
گذاری پیش بینی شــده است تا 
فعالیت کسب و کارهای خالقانه 
 را برای ســرمایه گذاران ضمانت

 کنند.
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بیــش از ۸۵ درصــد 
کاری تــان  موفقیــت  
صرفنظــر از اســتعداد 
و مهارت، بــه نگرش و 
بستگی  شما  شخصیت  
دارد. موفقیت، میزان درآمد و سرعت 
پیشرفت تان وابســته به این است که 
مردم چقدر شما را دوســت  دارند و 

برای کمک  به شما تمایل دارند.
دکتر دانِیل ُگلَمن از دانشگاه هاروارد، 
کتاب هــای متعددی دربــاره هوش 
احساسی نوشته است. استنتاج او این 
است که هوش احساسی در موفقیت 
کاری بســیار تاثیرگذارتر از ضریب 

هوشی شما است.
انسان های مثبت، شــاد و خوشبین 
همیشه محبوب تر و باارزش تر از افراد 
ایرادگیر، بدبین و منفی   نگر هستند. 
یکــی از موثرتریــن شــاخص های 
موفقیت در کار این اســت که چگونه 
به عنوان بخشــی از یــک تیم عمل 
می کنید و این موضوع به نگرشــتان 

بستگی دارد.

کنارآمدنبادیگران
بهتریــن کارکنــان شــرکت افراد 
شاد، مثبت و حامی  هســتند. آن ها 
از حس همــدردی و مالحظه زیادی 
برخوردارند. دیگران دوست دارند در 
کنارشان باشند و به آن ها کمک کنند.

تحقیقات نشــان می دهد کــه افراد 
مثبت و خوش رو شانس بیشتری برای 
افزایش درآمد و پیشرفت دارند. این 
افراد سریع تر مورد توجه مدیران قرار 
می گیرند. عالوه  بر این افراد مثبت،از 
طرف همــکاران و اطرافیان حمایت 
می شــوند. به نظر می رسدفشاری به 
ســمت باال از ســوی همکاران، فرد 
مثبت را به سرعت پیش می برد. عامل 

تعیین کننــده درنگــرش مثبت این 
است که تحت اســترس چقدر خوب 
عمل می کنید. وقتی همه چیز خوب 
است، هرکسی می تواند مثبت باشد. 
هنگام مواجهه با ســختی ها و موانع 
اســت که هویت واقعی تان را به خود 
و دیگران نشان می دهید. در شرایط 
سخت مشخص می شود چه کسانی 
مستحکم هســتند و پیش می روند. 
فرد مثبت در هر موقعیت و هر فردی 
به دنبال خوبی ها اســت. او به دنبال 
نکتــه ای مثبت یا خنده دار اســت و 
بیشتر سازنده اســت تا مخرب. خبر 
خوب این اســت که نگرش مثبت  با 

تمرین روزانه قابل یادگیری است.

توجهبهظاهرتان
عجیب است که عده زیادی پیشرفت 
نمی کنند، زیرا هیچ کس تابه حال آنها 
را به کناری نکشــانده تا بگوید ظاهر 
آنها در کســب درآمد مناسب چقدر 

مهم است.
من ســال ها شــخصا روی اهمیت 
تصویر بر کار مطالعه کردم. کتاب ها 
و مقاالت بسیاری خواندم و به هزاران 
نفر آموزش دادم. می توانم با اطمینان 
بگویم که ظاهر شما تاثیر بسیار زیادی 

بر میزان و سرعت پیشرفت دارد.
اولین قانون این اســت که در کارتان 
همیشه برای موفقیت لباس بپوشید. 
به افراد برتر صنعت  و شــرکت  خود 
نگاه کنید. در روزنامه ها و مجالت به 
تصاویر مردان و زنانی که در شغل شان 
پیشــرفت کــرده و به مــدارج باال و 
دستمزدهای زیاد رســیده اند توجه 
کنید. از افراد پیشرو الگوبرداری کنید.

در کســب و کار رنگ هــا و ترکیــب 
رنگ های خاصی نســبت به ســایر 
رنگ هــا پذیرفته تر هســتند. کتاب 
مناسبی درباره ایجاد تصویر حرفه ای 
تهیه کنید، آنرا از اول تا آخر بخوانید و 

به پیشنهاداتش عمل کنید.

ماننــدافرادخوشآتیهلباس
بپوشید

امروزه نظرات زیادی درباره لباس های 
غیررسمی و راحت وجود دارد. فقط 
افرادی اجــازه دارنــد در محل کار 
لباس های غیر رسمی بپوشند که پشت 
صحنه هستند و با مشتری سر و کار 
ندارند وآینده شرکت به آن ها وابسته 

نیســت. حتی در منطقه»سیلیکون 
ولی«که پوشــیدن لباس غیررسمی 
معمــول اســت، مدیران جــوان در 
دفترشــان یک دســت کت و شلوار 
مرتب دارند تا زمان مالقات با مشتری 
یا ســرمایه گذار از آن استفاده کنند. 

آن هااهمیت لباس را می دانند.
اگر آینده درخشــانی دارید، همانند 
افــراد بدون آینــده روشــن، لباس 
نپوشــید. طوری لباس بپوشــید که 
نشان دهد در زندگی تان هدف دارید. 

اگر تمام اطرافیان لباس غیررســمی 
می پوشند، به نفع شما است. شما به 
چشم می آیید از دید افراد تاثیرگذار بر 

کارتان بهتر به نظر می رسید.
به یاد داشــته باشــید شــرکت ها 
می خواهند کارمندانی را به مشتری ها 
و سرمایه گذاران معرفی  کنند کهمایه 
افتخارشــان باشــند. باید ظاهرتان 
طوری باشــد که مدیرتان از معرفی 
شما به عنوان نماینده شرکت به مدیر 

دیگر افتخار کند.

سختترکارکنید
دیدگاه افراد پــرکار را در خود ایجاد 
کنید. هیچ چیز نمی تواند توجه افراد 
مهم در کار تان را سریع تر از این جلب 
کند که به عنوان کارمندی بسیار پرکار 

و سخت کوش شناخته شوید.
همه افراِد سخت کوِش محل کارشان 
را می شناســند. افراد پرکار همیشه 
بیشترین ارزش و احترام را در شرکت 
کسب می کنند. آن ها همیشه درآمدو 
ترفیع بیشــتری دریافت می کنند، 
زیرا عملکــرد بهتری دارنــد، یعنی 
کار بیشــتری را در زمان کمتر انجام 
می دهند.آنهــا برای شرکت  شــان 
ارزشمندترند، الگوی خوبی هستند 
ومدیران به آن هــا افتخار می کنند و 
می خواهند بیش از هــر فرد دیگری 

آنها را حفظ کنند.

ساعاتبیشتریکارکنید
افراد برتر هرحوزه کاری نســبت به 
افراد معمولی، ســاعات بیشتری کار 
می کنند. درحقیقــت، ده درصد برتر 
افراد پردرآمد، پنجاه تا شصت ساعت 
در هفتــه کار می کننــد. همچنین 

یادتان باشد که آن ها در تمام ساعت 
کاری، واقعا کار می کنند و وقت تلف 
 نمی کنند. وقتی صبــح زود به محل 
کار می رســند، بالفاصلــه مهم ترین 
کارها را شروع می کنند. آن ها به طور 
پیوسته در طول روز تالش می کنند. 
آنها دوســتانه برخورد می کنند، اما 
از صحبت های بیهــوده و گپ زدن با 

همکاران پرهیز می کنند.
در تمــام ســاعات کاری کار کنید. 
در طــول روز از بازی بــا کامپیوتر ، 
صحبت های تلفنی شخصی، خواندن 
روزنامه، یا صحبت کــردن در مورد 
آخرین بــازی فوتبال یــا برنامه های 
تلویزیونی بپرهیزید. تمــام روز را به 
کار اختصاص دهید. یک فرد معمولی 
با کمتر از پنجاه درصد ظرفیت خود 
کار می کند. پنجاه درصد باقی مانده، 
با صحبت های بی ارزش، تماس های 
تلفنی شخصی، کارهای شخصی، دیر 
آمدن، زود رفتن و بیشتر کردن زمان 
ناهار و چای تلف می شــود. فقط پنج 
درصد از مردم جهان، تمام وقت کار 
می کنند. سایرین پایین تر از توان شان 
کار می کنند واغلب این مقدار خیلی 

کمتر از توان شخص است.

حقوقتان را دو برابر کنید!

تحقق یک رویا 

برایکسبدرآمد
رویایی،هیچچیزیبه
اندازهکسبشهرت
در»سرعتوقابلیت
اعتماد«مهمنیست.
ازافرادیباشیدکه

رییستانبرایانجام
سریعکارهاروی

شماحسابکند.هر
مسئولیتیراهمانند
آزمونیببینیدکه
آیندهکارتانبهآن

وابستهاست.همواره
درپیمسئولیتهای
بیشرباشیدوببینید

درآمدتانباچهسرعتی
بیشترمیشود!

بعضیازکارمندانحقوقوترفیعمناســبیدریافت
نمیکننددرحالیکهعدهایبهسرعترشدمیکنند
وکارهایمهمتروکلیدیتریبهآنهاواگذارمیشــود
وحقوقشانبهسرعتافزایشمییابد.برایانتریسی
کهدرکتابجدیدش»درآمدرویایی«بهاینموضوع
پرداختهاست.بخشــیازمطالبکتابدراینمقاله
تقدیمکارمنــدانپرتالشوعالقهمندبهپیشــرفت

میشود.
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