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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

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/9/24 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,346,0004,449,000قدیم

سکه طرح 
4,289,0004,399,000جدید

2,349,0002,418,000نیم سکه

1,460,0001,519,000ربع سکه

890,000909,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,913,2001,945,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18441,500449,500 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24588,500599,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

مدیر دومین کنفرانس ملی  
رویکردهــای نوین در روابط 
عمومی ایران ضمــن بیان این 
مطلب افزود: حوزه روابــط عمومی و ارتباطات 
حوزه خالقیت و نوآوری اســت. به گفته هادی 
زمانی تفکرمبنای توسعه اجتماعی است واین 
توســعه مهمترین هدف دانش روابط عمومی 
اســت و ارتباط مســتقیم و بدون واسطه تنها 
راهکار دستیابی به تفکر می باشد، لذا همانگونه 
که مطرح شده است تنها از طریق ارتباط صحیح 
و مطلوب در همه ســطوح اجتماعی است که 
خالقیت و نوآوری هویدا شده و منجر به توسعه 
می شود؛ زمانی تصریح کرد؛ به همین منظوردر 
دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط 
عمومی در راستای شناسایی ایده های خالقانه 
و راهکارهــای مبتکرانه مســئوالن، مدیران و 
کارشناسان روابط عمومی و ارتباطات، بخشی 
را جهت ثبت این ایده هــا در نظر گرفته ایم که 

 icdiran.ir عالقه مندان با مراجعه به ســایت
بخش ثبت ایده های خالق در آیکون کنفرانس 
روابط عمومی می توانند به سادگی ایده های خود 
را ثبت نماید. ارائه مستندات الزم در خصوص 
اجرای ایده می تواند داوران را در جهت انتخاب 
صحیح کمک نماید. رئیس دپارتمان ارتباطات 
و اطالعات اصفهان افــزود: برای تمام ایده های 

خالقانه ای کــه منجر به بهبود عملکرد شــده 
باشند، گواهی ثبت ایده های خالق صادر شده و 
سه ایده برتر در روز کنفرانس مورد قدردانی قرار 

خواهند گرفت.
 الزم بــه ذکر اســت کــه دومیــن کنفرانس 
ملی رویکردهــای نوین روابــط عمومی ایران 
در روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه چهارم و 
پنجم دی ماه جاری در تاالر حافظ مرکز علمی 
کاربردی ســازمان همیاری شــهرداری های 
استان اصفهان واقع در خیابان جی نبش اتوبان 
شهید آقابابایی از ساعت ۸ صبح با حضور ۴۰۰ 
 تن از متخصصــان این حوزه از کشــور برگزار 

می شود.
همچنین کارگاه های جنبی و نشست های علمی 
از برنامه های جنبی این کنفرانس خواهد بود که 
با حضور اساتید، دانشجویان و کارشناسان حوزه 
ارتباطات و روابط عمومی در بعدازظهر روزهای 

برگزاری کنفرانس اجرا خواهد شد.

مدیر دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در روابط عمومی ایران خبر داد:
اصفهان میزبان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی

»دردومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایده های خالق روابط عمومی و ارتباطات گواهینامه 
ثبت دریافت می کنند«. آزاده سلیمان نژاد

گــــــزارش

سرگردانی دارندگان تلفن های همراه غیرهوشمند در بانک ها؛  

مشکالت یک رمز
بسیاری از بانک ها بر روی اپلیکیشن های اختصاصی خود برای 
دریافت رمزهای پویا تمرکز کرده اند، به طوری که دارندگان 
تلفن های همراه غیرهوشــمند در زمان مراجعه به بانک ها با 

بی اطالعی متصدیان این بانک ها بــرای چگونگی دریافت این 
رمزها مواجه می شوند.

با توجه به نزدیک شدن به زمان اجباری شدن استفاده از رمزهای دوم یکبار 
مصرف )پویا(،این مساله  از دغدغه های جدی مشتریان بانک ها محسوب می 

شود و تکلیف دارندگان تلفن های غیر هوشمند مشخص نیست.  ...

در دو جشنواره پژوهشی و نوآوری در حوزه های شهری و روستایی؛

درخشش شهرداری در حوزه پژوهش
     معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهردار اصفهان تندیس نهاد برتر در حوزه پژوهش را دریافت کرد
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واکنش بازار ارز
 به سفر ژاپن!

شــوک ناگهانی قیمت بنزین و 
فضای روانی ایجاد شده بعد از آن 
باعث شد در دو هفته اخیر قیمت 
دالر افزایش داشته باشد و دالالن 
این بازار با امیدواری بیشتری در 
آن ســرمایه گذاری کنند. غافل 
از اینکه دولت با سماجت وصف 
ناشدنی سعی بر ثابت نگه داشتن 

قیمت دالر در بازار آزاد دارد .
در دو هفته گذشته تغییر ناگهانی 
قیمت بنزین به همراه حاشــیه 
سازی های داخلی و خارجی آن 
توانست برخی از بازار های داخلی 
را دچار تنش کنــد. تا جایی که 
قیمت طال از گرمــی ۴2۰ هزار 
تومان به ۴7۰ هزارتومان رسید 
و شاخص بورس بیش از 3۰هزار 

واحد رشد داشت. 
دالر نیــز بــه طــور ناگهانــی 
 دچار پــرش قیمت شــد و در
 صرافی های شــهرهای بزرگی 
چون تهران و اصفهان به قیمت 
بیش از 1۴ هــزار تومان نزدیک 
شد . اما  بخشنامه بانک مرکزی 
مبنی بــر محدودیــت جدید 
تراکنش های بین بانکی  و اجرای 
ایــن بخشــنامه و محدودیت 

سیستمی انجام...

 صنعت آبزی پروری اصفهان 
نیازمند حرکت به سمت توسعه 

است
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان 
گفت: اســتفاده از منابع آبی متنوع، چاه های 
آب، قنوات، توســعه صنعت آبــزی پروری و 
اســتخرهای آب کشــاورزی برای تولیدات 
ماهیان گرمابــی به عنــوان ظرفیت بخش 

کشاورزی این استان است.
مهرداد مرادمند در نشست خبری هجدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی جامــع صنعــت 
کشاورزی)آبیاری، زراعت، نهاده ها و باغبانی( 
در سالن اجتماعات شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی اصفهــان افزود: خوشــبختانه با 
بارش ها در ســال جاری در بخش کشاورزی 
مشکالت کمتری را شاهد بودیم و کشاورزان 

با دغدغه کمتری تولیدات را ...

 فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
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خـــبـــر

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مطرح کرد؛

آغاز احداث خط متروی اصفهان - شاهین شهر
هماهنگی  معاون 
امــور عمرانــی 
استانداری اصفهان 
گفت: با اخذ مصوبه از شورای عالی فنی 
و حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 
احداث مترو شاهین شهر از انتهای خط 
شماره یک مترو اصفهان آغاز می شود.

حجت اهلل غالمی با اشاره به اخذ مصوبه ای 
از شورای عالی فنی و حمل و نقل وزارت راه 
و شهرسازی مبنی بر احداث مترو شاهین 
شهر از انتهای خط شماره یک مترو اصفهان  
اظهار داشت: مســیر مورد نظر جهت عبور 
مترو شاهین شهر  آزادســازی شده است 
و شهرداری شــاهین شــهر بدون نیاز به 
آزادسازی می تواند زیرساخت های احداث 
مترو شاهین شــهر - اصفهان را از میدان 

استقالل آغاز کند.
وی افزود: نقشــه های فاز یک و دو احداث 
مترو  شاهین شــهر-اصفهان  آماده شده 
است و تا یک ماه آینده برای تعیین سرمایه 

گذار آماده برگزاری مناقصه است تا عملیات 
زیرساخت آن با همکاری شهرداری شاهین 

شهر اجرایی شود.
معاون هماهنگی امورعمرانی اســتانداری 
اصفهان با براورد زمانــی هجده ماهه برای 
اتمام فاز اول مترو شــاهین شهر -اصفهان 
تصریح کرد: در آینــده نزدیک فاز اول این 
پروژه از محل اعتبارات شهرداری که شامل 
مرحله زیرســازی اســت اجرایی می شود 
و مراحل بعدی این پروژه هم شــامل ریل 

گذاری و خرید واگن  با برگزاری مناقصه و 
جذب سرمایه گذار و از  تبصره های تشویقی 

بودجه ۹۹ تامین خواهد شد.
وی با اعالم این که مقدمات کار برای احداث 
مترو اصفهان -نجف آباد هم فراهم شــده 
اســت، گفت: مترو شاهین شــهر اصفهان 
یکی از خطوط مهم ریلی اســتان اصفهان 
است؛ از آنجا که روزانه سفرهای پرشماری 
بین دو شهر اصفهان و شاهین شهر صورت 
می گیرد احداث این مترو می تواند ســفر 
ایمن، ارزان و سریع برای ساکنان شاهین 
شهر را به همراه داشته باشد و از تصادفات 
جاده ای که منجر به فوت و جرح می شود 

جلوگیری شود. 
گفتنی اســت ایجاد خط مترو از شــاهین 
شهر به اصفهان و پیوستن این خط به مترو 
اصفهان از جمله برنامه های مهم سیستم 
حمل و نقل استان اصفهان است که از سال 
13۹3 تاکنون به علت مسائلی نظیر کمبود 
اعتبارات و مشــکالت آزادســازی محقق 

نشده بود.

مهر
گــــــزارش

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، 

2
2

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

ان
فه

 اص
بار

: اخ
س

عک

بازار طال و سکه 98/9/17 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,288,0003,994,000قدیم

سکه طرح 
4,646,0004,007,000جدید

2,478,0002,060,000نیم سکه

1,579,0001,247,000ربع سکه

929,000859,000سکه گرمى

یک مثقال 
2,057,0001,764,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18466,900407,700 عیار

طالى دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالى 
24623,600543,600 عیار
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

راه اندك بودجه تا 2 هزار هزار میلیارد تومانى شدن  

جزییات بودجه سال آینده منتشر شد
جزییات الیحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ الیحه اى که تقریبا 11 

هزار میلیارد تومان فاصله دارد تا 2 هزار هزار میلیارد تومانى شود.
بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث 
منابع بالغ بر یک هزار و 988 هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش 
بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته 

به دولت و بانک ها تشکیل مى شود.
منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى 

سرمایه اى و مالى و مصارف بودجه عمومى دولت از ...
7

در دیدار سفیر لهستان با شهردار اصفهان نمایشگاه گرافیک لهستانى ها محور اصلى بود 

 اپیزود  تاریخى ارتباط اصفهان و لهستان 
       لهستان در عرصه حمل و نقل ریلى به ویژه ساخت واگن وضعیت مناسبى دارد. ما آمادگى در زمینه خرید واگن مترو از لهستان با این کشور توافقاتى را داشته باشیم

2

شیرى که
 به آب وصل است!

ماجراى توزیع شیر در مدارس 
شــده ماجراى مرغى که هم 
در عزا ســرش را مــى برند و 
هم در عروســى! یک روزبراى 
دلگرمى مردم  شیر در مدارس 
فرزندانشان  توزیع مى شود و 
روز بعد به بهانــه نبود بودجه 
قطع مى شــود. دانش آموزان 
یک مدرســه شــیر دریافت 

مى کند و مدرسه دیگر نه! 
ماجراى توزیع شیر در مدارس 
به ســال 1379 بــر مى گردد 
البیه تاریخ قبلــى آن هم در 
دوران قبــل از انقــالب بوده 
است. در اواخر دهه 70، وزارت 
بهداشت، با همکارى صندوق 
کودکان سازمان ملل متحد ، 
یک طــرح تحقیقاتى با هدف 
ارزیابى ســوءتغذیه کودکان 
ایرانى انجــام دادند. نتایج این 
تحقیق نشان داد که از هر هفت 
کودك ایرانى، در زمان ورود به 
مدرسه، یک نفر از کمبود وزن 
رنج مى برد. همچنین براساس 
این تحقیق، بیش از 15 درصد 
کودکان ایرانــى کوتاهى قد 
متوسط تا شــدید داشتند.  به 

همین دلیل از ...

دریافت سود مرکب از تسهیالت 
بانکى مانع رونق تولید است

اخذ سود و جریمه مرکب بانکى، یکى از مشکالت 
مشتریان بانکى به ویژه بخش تولید بوده است که 
عالوه بر مسائل شرعى، زیان مضاعفى را بر مردم 

تحمیل مى کرد.
رونق تولید یکى از اساسى ترین مولفه هاى اقتصاد 
کشور به شمار مى رود و این موضوعى است که 
امروزه بسیارى از اقشار و طیف هاى اجتماعى بر 
آن تاکید دارند و مهم ترین اولویت کشور حمایت 
و تقویت بخش تولید است بنابراین تحقق رونق 
تولید طى سال جارى بدون حذف سود مرکب از 

تسهیالت بانکى میسر نیست.
یکى از مهم ترین چالش ها در نظام بانکى کشور، 
دریافت سود مرکب از تسهیالت بانکى است که 
یک مانع بزرگ براى تولیدکنندگان محســوب 

مى شود. مصوبه جدید بانک مرکزى...

کوثر بابایى
سرمقالـــــه
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2 ادامه در صفحه 

جزییات بودجه سال آینده منتشر شدجزییات بودجه سال آینده منتشر شدجزییات بودجه سال آینده منتشر شدجزییات بودجه سال آینده منتشر شدجزییات بودجه سال آینده منتشر شد
جزییات الیحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ الیحه اى که تقریبا جزییات الیحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ الیحه اى که تقریبا جزییات الیحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ الیحه اى که تقریبا جزییات الیحه بودجه سال آینده منتشر شد؛ الیحه اى که تقریبا 111111

 هزار هزار میلیارد تومانى شود. هزار هزار میلیارد تومانى شود. هزار هزار میلیارد تومانى شود.
بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث بررسى جزییات الیحه بودجه ســال آینده نشان مى دهد که از حیث 
 هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش  هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش  هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش  هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش  هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش 
بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته بودجه عمومى و بودجه شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته 

منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارایى هاى 
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دریافت سود مرکب از تسهیالت 

محمد مغزى نجف آبادى – شهردار نجف آباد 

روابط عمومى اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان  

شناسه : 688233

شناسه: 688940

آگهى مناقصه 

آگهى مزایده 

 

 

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/2749 مورخ 98/09/12 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات ساماندهى بلوار 
شهید حججى شهردارى منطقه دو را با برآورد تقریبى اولیه به مبلغ 6,000,000,000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت، از محل اعتبارات عمرانى 

سال 1398 شهردارى نجف آباد و براساس فهرست بهاى ابنیه و راه و باند سال 1398 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و 
همچنین داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته هاى ابنیه و راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى 

ریاست جمهورى باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شــود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه 

داشتن مدارك و رزومه شرکت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/10/03 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 300,000,000 ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شرکت 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل 
آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

به اطالع کلیه اشخاص حقوقى که داراى مرکز مجاز اسقاط خودرو مى باشند مى رساند که اداره کل غله و خدمات 
بازرگانى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اسقاط سه دستگاه خودرو به شرح جدول ذیل اقدام نماید؛ لذا کلیه 
متقاضیان واجد الشرایط مى توانند جهت ثبت نام از تاریخ درج آگهى به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

نوبت اول

مدلنوع خودروردیف

1362کامیون بنز1

1379وانت مزدا2

1376وانت مزدا3

چاپ دوم

 نوبت دوم

 چاپ دوم



ادامه از صفحه یک:
... نقل و انتقــاالت، تحرک دالالن 
را متوقف کرد و باعث شــد دالر و به 
طبع آن طال دوباره به خانه قیمتی 
خود بازگردند. بــا برنامه ریزی های 
صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، 
نوسانات قیمت ظرف دو روز گذشته 

تا حدودی مهار شده است. 
بخشــنامه بانک مرکزی باعث شد 
بســاط دالالن چهار راه استانبول 
تهران ، خیابان سپه اصفهان  و دیگر 
شهرهای ایران در طی دو روز جمع 
شــود و ســوداگران مجال  جوالن 
دادن در این بــازار را نیابند. چراکه 
آنها نقل و انتقاالت مالــی خود را با 
استفاده از دســتگاه های کارتخوان 
انجام می داده اند و همین بخشنامه 
آنها را محدودتر کرده اســت. طی 
این بخــش نامه تمامــی تراکنش 
های بین بانکــی مجاز بــه نقل و 
انتقال بیــش از100 میلیون در روز 
نیستند. تمامی بانک ها و موسسات 
اعتباری نیز موظفند این محدودیت 
را برای تراکنش هــای درون بانکی 
و در درگاه هــای غیرحضوری خود 
اعمال کنند.  تحقیقــات میدانی از 
صرافی های خیابان ســپه و اطراف 
میدان نقش جهان اصفهان حاکی از 
آن بوده که کاهش قیمت دالر در دو 
روز گذشته بسیاری از دالالن درشت 
و حتی خرده پا را از این بازار مایوس 
کرده و همین امر باعث شده تعداد 
بیشــتری برای فروش دالرهایشان 
به بازار بیایند که هجــوم این افراد 
نیز به کاهش قیمــت کمک دوباره 
ای می کند .گفته می شــود کسانی 
که تصور می کردند روند افزایشــی 
نرخ ارز ادامه خواهد داشت و رویای 
جهش را در اعداد و ارقام باال در سر 
می پروراندند، طی این یکی دو روز 
فروشــنده شــده اند .  البته دالالن 
عمده و نوســان گیران ارزی نیز بی 
کار ننشسته اند و با اینکه  در روزهای 
پایانی پاییز99 قیمت دالر چهارمین 
کاهش متوالی را تجربــه کرد و به 
ســوی مرز 1۲ هزار و ۵00 تومانی 
حرکت میکند نوسان گیران به بازار 
هجوم آورده  و بــا افزایش خریدها 
توانستند قیمت را در برخی از ساعات 
روز گذشــته به مرز 1۳ هزار تومان 
هم برسانند.اما این تالش ها نافرجام 
ماند و نوســان گیران هم فروشنده 
واقعی شــدند.البته به بــاور برخی 
فعاالن اقتصادی، نوســان گیران از 
روزجمعه، باال بــردن قیمت دالر را 
شروع کرده بودند و خواهان آن بودند 
تا  با جوسازی زمینه را برای فروش 
ارزهای خود که در قیمت های باالیی 
خریده بودند به  خیال اینکه گران تر 

می شود ، محیا کنند.

اقتصاد استان
02
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بیش از ۳ هزار فرصت شغلی برای مددجویان اصفهانی ایجاد شد
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: این نهاد با پرداخت تسهیالت اشتغال و ارائه خدمات کاریابی 

سه هزار و ۲9۶ فرصت شغلی برای مددجویان فراهم کرده است.
محمدرضا متین پور در خصوص لزوم ایجاد فرصت های شــغلی برای مددجویان کمیته امداد استان 
اصفهان، اظهار کرد: این نهاد برای پرداخت تسهیالت اشتغالزایی و بکارگیری مددجویان در مشاغل 

مختلف در حال رایزنی با کارفرمایان و صاحبان کسب  و کارها در سطح استان است.
وی در خصوص آمار هشت ماهه ایجاد فرصت اشتغال برای مددجویان در استان اصفهان افزود: در هشت ماهه 

امسال سه هزار و ۲9۶ فرصت شغلی برای مددجویان در سراسر استان فراهم  شده است.
مدیرکل کمیته  امداد استان اصفهان سهم کاریابی در تحقق این میزان فرصت شغلی را ۳۲۲ مورد دانست و تصریح کرد: 

دو هزار و 9۷۴ فرصت شغلی نیز با پرداخت بیش از 9۳ میلیارد و ۳۶۷ میلیون تومان تسهیالت از محل منابع کمیته امداد، اعتبارات بانکی و 
همچنین اعتبارات اشتغال پایدار روستایی، ایجاد شده است. وی با بیان اینکه کمیته امداد تثبیت  کننده فقر نیست، تأکید کرد: ایجاد اشتغال 
و توانمندی جامعه نیازمندان تحت حمایت، از برنامه های محوری کمیته امداد استان اصفهان است و مددجویان به فراخور شرایط و محیط 

زندگی شان توسط این نهاد به سمت اشتغال و خودکفایی هدایت می شوند.

ثبت پالک و جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی در اصفهان
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: از بیستم آذرماه سال جاری خودروهایی که 

معاینه فنی ندارند، روزانه ۵0 هزار تومان جریمه می شوند.
 هادی کریمی اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکالت بزرگ کالنشهرها »آلودگی هوا« است به طوری که 

تحقیقات نشان داده سهم عمده  آالینده ها مربوط به منابع متحرک و خودروها است.
وی بــا بیــان اینکــه تعــدادی از خودروهــا در شــهر معاینــه فنــی ندارنــد و آالیندگــی آنهــا 

بیــش از حــد مجــاز اســت، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه آالیندگــی خودروهــا ســهم زیــادی 
 در آلودگی هوا دارد، از بیستم آذرماه سال جاری خودروهایی که معاینه فنی ندارند، روزانه ۵0 هزارتومان جریمه 

می شوند.
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: وسایل نقلیه به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی معابر توسط دوربین های 

راهنمایی و رانندگی رصد شده و خودروی فاقد معاینه فنی روزانه ۵0 هزار تومان جریمه می شود.
وی عنوان کرد: افرادی که تاکنون موفق به گرفتن معاینه فنی نشده اند هرچه سریعتر نسبت به دریافت آن اقدام کنند تا شماره پالک آنها در 

سامانه سیمفا )سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران( ثبت شود.

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه

ISFAHAN
N E W S

مریم یادگاری
خـــبــــر

    

مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان در این نشست، حضور هیات مدیره 
انجمن سنگ آهن ایران در این مجتمع عظیم صنعتی را قابل تقدیر 
دانست و گفت: این شرکت با وجود ایجاد ظرفیت ۳ میلیون و ۶00 
هزارتنی، اما به دلیل عدم تأمین سنگ آهن، قادر به دست یابی به 

این میزان تولید نیست.

    ذوب آهن اصفهان ســنگ آهن را باقیمت مناسب از 
معادن خریداری می کند

وی افزود: انتقاداتی که در خصوص نحوه و میزان پرداخت ذوب آهن 
به شرکت های معدنی صورت می گیرد، صحیح نیست و امروز سنگ 
آهن با قیمت مناسب از معادن خریداری می شود به نحوی که آنها 
از این قیمت رضایت دارند. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به تولید 80 میلیون تن سنگ آهن در سال در کشور، تصریح کرد: 
سهم ذوب آهن از تولید فوالد کشور 1۲ درصد است و برای تولید 
با ظرفیت کامل تنها به ۶ میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد که درصد 

کمی از تولید سنگ آهن کشور می باشد.
مهندس یزدی زاده در پاسخ به این سؤال که دولت به ذوب آهن 

اصفهان کمک می کند یا این شــرکت یاری رســان دولت است، 
گفت: پاسخ را می توان با تحلیل شرایط زغال سنگ کشور دریافت. 
معادن زغال سنگ که 1۷ هزار نفر شاغل دارند، محصول خود را 
تنها می توانند به ذوب آهن اصفهان بفروشند و این شرکت با قیمت 
مناسب زغال داخلی را که کیفیت مناسب ندارد خریداری می کند 
تا اشتغال در این بخش حفظ شود و این یارانه ذوب آهن به دولت 
است. این در حالی است که سایر شرکت های فوالدی یارانه انرژی 
دریافت می کنند که در برخی موارد میزان آن، بخش قابل توجهی از 
سود ساالنه آنها را شکل می دهد. وی افزود: در مقابل این خدمتی که 
ذوب آهن انجام می دهد، دولت می تواند در بخش سنگ آهن یاری 
رسان ذوب آهن اصفهان باشد. مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ 
آهن ایران در این نشست گفت: دست یابی به راهکاری مشخص 

برای تأمین پایدار سنگ آهن ذوب آهن بسیار ضروری است.

    معادن به جای توســعه عمودی، در اکتشاف سرمایه 
گذاری کنند

وی افزود: معادن نباید سرمایه شان را صرف توسعه عمودی یا ساخت 
واحدهای فوالدی کنند، بلکه این سرمایه باید صرف توسعه معدن 

شود. رییس انجمن سنگ آهن ایران تصریح کرد: هم اکنون تولید 
کنندگان کنسانتره رقیب اصلی ذوب آهن در خرید سنگ آهن دانه 
بندی هستند. وی افزود: هدف از حضور اعضاء این انجمن در ذوب 
آهن اصفهان، برگزاری نشست تخصصی و صمیمانه جهت دستیابی 
به راهکارهای مناسب برای تأمین پایدار سنگ آهن مورد نیاز این 

مجتمع عظیم صنعتی است.
مهندس محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان در 
این نشست گفت: بعد از مدت ها سنگ آهنی ها صدای فوالدسازان 
را شنیدند و این جای امیدواری بسیار دارد. وی افزود: ذوب آهن 
مرارت بســیاری برای پاگرفتن صنعت و معدن کشــور متحمل 
شــده و اکنون نباید با بی مهری مواجه شــود. مهندس صالحی 
با اشــاره به آمارهای موجود در خصوص صادرات ســنگ آهن 
ایران در ماه اکتبر و هشت ماهه اخیر، گفت: صادرات سنگ آهن 
هنوز هم با قوت در حال انجام اســت و جذابیت بسیار دارد. وی 
افزود: چرا در ایران اصرار به صادرات سنگ آهن است در حالیکه 
در داخل به این ماده اولیه نیاز شــدید داریم و کشوری همچون 
 افغانستان با مشکالت فراوان حاضر به خام فروشی این ماده اولیه

 نیست.

درنشست تعاملی انجمن سنگ آهن و مسئولین ذوب آهن اصفهان برای تأمین پایدار مواد اولیه عنوان شد
معادن به جای توسعه عمودی، در اکتشاف سرمایه گذاری کنند

رئیس و اعضاء هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران در ذوب آهن اصفهان حضور یافته و ضمن شرکت در نشست تخصصی با مسئولین این 
شرکت از بخش های مختلف خط تولید از جمله کوره بلند، فوالدسازی و مهندسی نورد بازدید کردند. در این نشست راهکارهای تأمین پایدار 
سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن از جمله تشکیل کارگروهی از معادن، تهاتر سنگ آهن با محصوالت این شرکت و روش های مشارکتی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

یازدهمین جشنواره 
پژوهش و نوآوری 

در مدیریت شهری 
و ششمین جشنواره 

پژوهش و آموزش 
در مدیریت شهری و 
روستایی به مناسبت 

هفته پژوهش در مرکز 
همایش های برج میالد 

تهران برگزار شد

همچنیــن شــهرداری 
اصفهان از لحــاظ تعداد 
آثار منتخب پژوهشــِی 
کاربردی، باالترین تعداد 
پروژه های شــاخص در 
ســطح برتر و برگزیده را 
در سطح شهرداری های 

کشور به خود اختصاص داد.
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شهرداری اصفهان، یازدهمین جشنواره 
پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و 
ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در 
مدیریت شهری و روستایی به مناسبت 
هفته پژوهش در مرکز همایش های برج 

میالد تهران برگزار شد.
در این جشنواره که شهرداری اصفهان 
به عنوان نهاد برتر بین شهرداری های 
کشــور در حوزه پژوهش انتخاب شد، 

دکتر علیرضا صادقیــان، معاون برنامه 
ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان به نمایندگی از شهردار اصفهان 
تندیس نهاد برتر در حــوزه پژوهش را 

دریافت کرد.
همچنین شــهرداری اصفهان از لحاظ 
تعداد آثار منتخب پژوهشی کاربردی، 
باالترین تعداد پروژه های شــاخص در 
سطح برتر و برگزیده را به خود اختصاص 
داد و برای ۶ عنوان پژوهشی مورد تقدیر 

قرار گرفت.
از جمله پروژه های منتخب شهرداری 

اصفهــان در این زمینــه پژوهش های 
سند مناسب ســازی فضاهای شهری 
برای شهروندان با شرایط خاص، تحلیل 
آسیب پذیری شبکه معابر شهر اصفهان، 
طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در 
شهرداری اصفهان، راهکارهای وصول 
عوارض نوســازی، ارزیابی کاربســت 
پروژه های پژوهشی شهرداری اصفهان 
و ارزیابی و آسیب شناسی نیازسنجی 

پروژه های نرم افزاری است.
همچنیــن شــهرداری اصفهــان، در 
پنل هــای تخصصــی بــا موضوعات 

حکمروایی شــهری، ملی اقتصادی و 
چالش های کاربســت بیشترین امتیاز 

جشنواره را به خود اختصاص داد.
گفتنی است، این جشــنواره با حضور 
معاون عمرانی وزارت کشــور و رئیس 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشور، رئیس شــورای عالی استان ها، 
رئیس شورای اسالمی تهران، شهردار 
تهران و جمع کثیری از شــهرداران و 
مدیــران اســتانداری های کشــور و 
کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت 

شهری برگزار شد.

در دو جشنواره پژوهشی و نوآوری در حوزه های شهری و روستایی؛

 صنعت آبزی پروری اصفهان درخشش شهرداری در حوزه پژوهش
نیازمند حرکت به سمت توسعه است

رییس ســازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: استفاده از منابع آبی متنوع، چاه های 
آب، قنوات، توسعه صنعت آبزی پروری و 
استخرهای آب کشاورزی برای تولیدات ماهیان گرمابی به عنوان 

ظرفیت بخش کشاورزی این استان است.

مهرداد مرادمند در نشست خبری هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع 
صنعت کشاورزی)آبیاری، زراعت، نهاده ها و باغبانی( در سالن اجتماعات 
شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان افزود: خوشبختانه با بارش ها 
در سال جاری در بخش کشاورزی مشــکالت کمتری را شاهد بودیم و 

کشاورزان با دغدغه کمتری تولیدات را انجام دادند.
وی تصریح کرد: دغدغه کشاورزان عالوه بر تامین آب در راستای مسائل 
فنی وجود دارد که به طور قطع برگزاری نمایشگاه از اهداف اصلی سازمان 

جهاد کشاورزی در این راستاست.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به ظرفیت های کشاورزی 
استان تصریح کرد: این نمایشــگاه از تاثیرگذارترین رویدادهای صنعت 
نمایشگاهی است به این دلیل که استان یکی از قطب های اصلی تولیدات 
محصوالت کشاورزی، گلخانه ای، باغی، دامی و پروتئینی از استان های 
مهم کشور است و رده های بین اول و دوم را در بسیاری محصوالت به خود 
اختصاص داد همچنین وجود اقلیم متنوع در استان زمینه تولید متنوع 

محصوالت کشاورزی را فراهم کرده است.
مرادمند هدف از برگزاری این نمایشگاه و کمک به رشد صنعت کشاورزی 
را برقراری ارتباط و شناسایی شرکت های معتبر فعال برشمرد و افزود: تا 

تولیدات و دستاوردهای نوین دز این استان ارایه شود.
وی با بیان این که نباید صرف تولید را به عنــوان کمیت به کار بگیریم، 
خاطرنشان کرد: کیفیت محصوالت کشاورزی از اهم موضوعات است از 
این رو با برگزاری نمایشــگاه می توان بحث رشد کیفی را ایجاد کرد تا به 
استانداردهای جهانی برسیم. رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با 
بیان اینکه برای تولید محصوالت صادرات محور باید از برگزاری نمایشگاه ها 
بیشــترین بهره را برد، گفت: باید برای صادرات محصوالت از بازاریابی و 
امکاناتی که بتوان در راستای برگزاری نمایشگاه ها استفاده کرد را مدنظر 
قرار دهیم. مرادمند اظهارداشت: باید شرایطی فراهم شود تا تولیدکنندگان 
محصوالت و نهاده ها، محققان و کارشناسان اجرایی و فعاالن بخش دور هم 

جمع شوند تا به غنای نمایشگاه افزوده شود.
وی با اشاره به بخش آبیاری بیان کرد: استان اصفهان به عنوان استان دوم 
کشور از نظر سطح اجرایی آبیاری تحت فشار پس از استان فارس شناخته 
می شود. رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه داد: استان اصفهان 
به نسبت کشاورزی باغبانی با سطح ۷۴ هزار و ۵00 هکتار سطح زیر کشت 

و تولید ساالنه ۴۵0 هزار تن محصول از استان های شاخص کشور است.
وی اضافه کرد: از جمله برنامه های ما این است که باغ ها را به سمت سازگاری 
با کم آبی پیش ببریم تا باغ ها مقاوم با خشکی ترویج یابد و محصوالتی نظیر 
انار، پســته، انگور و قارچ خوراکی، زعفران و محصوالت گلخانه ای جهت 

حمایت کشاورزان برای جایگزینی و توسعه این محصوالت به کار برود. 
مرادمند با بیان اینکه در سال جاری اجرای سامانه های نوین آبیاری در 1۷ 
هزار و ۶00 هکتار از اراضی محصوالت کشــاورزی صورت گرفت، افزود: 
در مجموع تاکنون 1۲9 هزار هکتار از اراضی محصوالت کشــاورزی به 

سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است.
وی با اشاره به عملیات زهکشی بیان کرد: تاکنون بالغ بر 90 هزار هکتار 
شبکه های آبیاری زهکشی شده اســت. وی ادامه داد: اقدامات خوبی در 
راستای بازسازی و مرمت قنوات صورت گرفته است اما نیازمند اعتبارات 
بیشتری در این راستا هستیم، در سال جاری نیز ۷9 رشته قنات مرمت و 
بازسازی شده است. رییس سازمان جهاد کشاو رزی اصفهان با بیان اینکه 
هزار و 8۴0 هکتار سطح کشت گلخانه های استان است، گفت: از این میزان 
هزار و ۶۷۴ هکتار مربوط به سبزی و صیفی جات مابقی به پرورش گل و 

گیاهان زینتی اختصاص دارد.

شهرداری اصفهان، در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری 
در مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در 
مدیریت شهری و روستایی که با مشارکت وزارت کشور، سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور و شورای عالی استانها و مرکز 
مطالعات برنامه ریزی شهرداری تهران برگزار شد، به عنوان نهاد 
برتر بین شهرداری های کشور در حوزه پژوهش انتخاب شد و 

تندیس نهاد برتر در حوزه پژوهش را دریافت کرد. 

گـــزارش

     معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهردار اصفهان تندیس نهاد برتر در حوزه پژوهش را دریافت کرد

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره: 98-641 ش ح 1 - مورخ 98/9/2  ، در خصوص دعوی آقای حمزه طایی با 
وکالت آقای محمدرضا روشن پژوه فرزند اسداله به طرفیت آقای بهزاد انیالومر شاملو 
فرزند صفرعلی به خواسته مطالبه وجه نقد مبلغ 30.000.000 ریال که به شورای حل 
اختالف سمیرم ارجاع، در شعبه اول شورای حل اختالف به کالسه 98-641ش ح 1 
ثبت گردید و به تاریخ 98/10/28 ساعت 3:30 عصر تعیین وقت گردید. نظر به مجهول 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان و تجویز ماده 73 از قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا خوانده فوق و در تاریخ 
مقرر در شورای حل اختالف سمیرم حاضر شود. دبیرخانه شعبه اول حقوقی شوراهای 

حل اختالف سمیرم - شناسه: 696955
آگهی ابالغ اجرائیه 

کالسه 9800345: بدین وسیله به ورثه مرحوم نعمت اله صدارتی فرزند محمد، تاریخ 
تولد 1303/10/01، به شماره ملی 0557724392 و شماره شناسنامه 5530، که 
عبارتند از: صدیقه خم پیچي نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1345/12/16 شماره ملی: 
0557765277 شماره شناسنامه: 9617، تقي ابراهیمي فر نام پدر: نعمت اله تاریخ 
تولد: 1356/12/07 شماره ملی: 0557807311 شماره شناسنامه: 13816 ، عشرت 
خم پیچي نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1338/01/01 شماره ملی: 0558935974 
شماره شناسنامه: 93 ، اشرف خم پیچي نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1349/06/01 
شماره ملی: 0557772656 شماره شناسنامه: 10363 ، ندا کامراني نام پدر: عزت اله 
تاریخ تولد: 1363/02/07 شماره ملی: 0074905791 شماره شناسنامه: 1825 ، حیدر 
خم پیچي نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1346/12/20 شماره ملی: 0557765285 
شماره شناسنامه: 9618 ، مهرداد کامراني نام پدر: عزت اله تاریخ تولد: 1353/05/27 
شماره ملی: 0066641306 شماره شناسنامه: 3459 ، محمد نعمتي نژاد نام پدر: نعمت 
اله تاریخ تولد: 1342/06/05 شماره ملی: 0557754941 شماره شناسنامه: 8589 ، 
احمد بصیرت نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1323/06/03 شماره ملی: 0558894577 
شماره شناسنامه: 199 ، شوکت خم پیچي نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1330/04/21 
شماره ملی: 0557745012 شماره شناسنامه: 7595 ، اعظم صدارتي نام پدر: 
نعمت اله تاریخ تولد: 1353/07/01 شماره ملی: 0557791162 شماره شناسنامه: 
12207 ، علیرضا کامراني نام پدر: عزت اهلل تاریخ تولد: 1370/03/02 شماره ملی: 
0013431234 شماره شناسنامه: 0013431234 ، ابوالقاسم خم پیچي نام پدر: نعمت 

اهلل تاریخ تولد: 1334/01/09 شماره ملی: 0558923194 شماره شناسنامه: 302 ، 
فضه عمادي نام پدر: لطف اله تاریخ تولد: 1334/12/17 شماره ملی: 1229349413 
شماره شناسنامه: 2657 ، زهرا کامراني نام پدر: عزت اله تاریخ تولد: 1355/09/27 
شماره ملی: 0066805015 شماره شناسنامه: 7478 ، عفت خم پیچي نام پدر: نعمت 
اله تاریخ تولد: 1332/08/19 شماره ملی: 0557745020 شماره شناسنامه: 7596 و 
کوکب ابراهیمی فرزند اسداله ، تاریخ تولد 1323/09/12، شماره ملی 1219200786، 
شماره شناسنامه 432، ابالغ مي شود که برابر سند ازدواج  شماره 10900 -77/12/06 
، صد عدد سکه تمام بهارآزدی بابت مهریه به خانم مریم سالمی بدهکار مي باشید که 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به 
کالسه فوق در  واحد اجرای اسناد رسمی گلپایگان مطرح مي باشد لذا طبق ماده 19/18 
آئین نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي که 

تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه  اخبار اصفهان 
چاپ  و منتشر مي گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق مقررات علیه شما 
تعقیب خواهد شد. مسئول واحد اجراي اسناد رسمي گلپایگان-زهرا نوري - شناسه: 

696574
آگهی حصر وراثت 

آقای  محمدرضا دهقانی فرزند عبدالرسول دارای شناسنامه شماره 5650036403 به 
شرح دادخواست به کالسه 306/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرسول دهقانی به شناسنامه شماره 5 در تاریخ 
1397/11/14 اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه ی  آن مرحوم  حین وفات منحصر 
است به: 1-  سکینه دهقانی فرزند علی اکبر متولد 1330 دارای کدملی 5659760406 
مادر متوفی، 1- یک همسر دایمی به نام: زهرا ناظمی قمشانی فرزند حسنعلی متولد 
1354 دارای کدملی 5659257143 ، 2- یک فرزند پسر به نام: محمدرضا دهقانی 
فرزند عبدالرسول متولد 1372 دارای کدملی 5650036403، 3- دارای دو فرزند 
دختر به نام های: 1- هانیه دهقانی فرزند عبدالرسول متولد 1376 دارای کدملی 
5650086982  2- مینا دهقانی فرزند عبدالرسول متولد 1383 دارای کدملی 
5650118256  ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رییس 

شورای حل اختالف بخش جلگه - شناسه: 604691
آگهی حصر وراثت 

آقای  ابوالقاسم رجایی زاده هرندی فرزند علی دارای شناسنامه شماره 125 به شرح 
دادخواست به کالسه 320/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فاطمه کنعانی هرندی به شناسنامه شماره 15 در تاریخ 
1394/12/22 اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه ی  آن مرحوم  حین وفات منحصر 
است به: 1-  همسر دایمی دارد به نام مرحوم علی اکبر رجایی زاده فرزند حسن متولد 
1314 دارای کدملی 5659164366 ، 2- پنج فرزند پسر به نام های: 1- رضا رجایی 
هرندی فرزند علی اکبر متولد 1341 دارای کدملی 5659688187 ، 2- ابوالقاسم 
رجایی زاده هرندی فرزند علی اکبر متولد 1343 دارای کدملی 5659691765 ، 
3- محمد علی رجایی زاده هرندی فرزند علی اکبر متولد 1347 دارای کدملی  
5659170889 ، 4- جالل رجایی زاده هرندی فرزند علی اکبر متولد 1352 دارای 
کدملی 5659172598 ، 5- سجاد رجایی هرندی فرزند علی اکبر متولد 1359 دارای 
کدملی 5659709702 ، 3- و دارای چهار فرزند دختر به نام های: 1- زهرا رجایی زاده 
هرندی فرزند علی اکبر متولد 1345 دارای کدملی 5659693751 ، 2- اشرف رجایی 
زاده هرندی فرزند علی اکبر متولد 1356 دارای کدملی 5659174965 ، 3- اکرم 
رجایی هرندی فرزند علی اکبر متولد 1362 دارای کدملی 5659716156 ، 4- بتول 
رجایی هرندی فرزند علی اکبر متولد 1350 دارای کدملی 5659699995 ، اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رییس شورای حل اختالف بخش 

جلگه - شناسه:697553
آگهی حصر وراثت 

خانم شهربانو صابری قمشانی فرزند مصطفی دارای شناسنامه شماره 170 به شرح 
دادخواست به کالسه 322/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی صابری به شناسنامه شماره 5 در تاریخ 
1352/10/17 اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه ی  آن مرحوم  حین وفات منحصر 
است به: 1-  یک همسر دایمی  به نام: رقیه دهقانی فرزند محمد متولد 1325 دارای 
کدملی 5659747620، 2- و دارای دو فرزند دختر به نام های: 1- نصرت صابری 
قمشانی فرزند مصطفی متولد 1349 دارای کدملی 5659278698 ، 2- شهربانو 

صابری قمشانی فرزند مصطفی متولد 1351 دارای کدملی 5659279287  ، اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رییس شورای حل اختالف بخش 

جلگه - شناسه697552
آگهی حصر وراثت 

خانم معصومه عرب جعفری به شناسنامه شماره 162 به شرح دادخواست به کالسه 
98/396 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدرضا صابری نصر آبادی به شناسنامه شماره 68 در تاریخ 1398/8/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- معصومه عرب جعفری به شماره شناسنامه 162 همسر متوفی، 2- فاطمه صابری 
نصر آبادی به شماره شناسنامه 5640102969 فرزند متوفی و بجز نامبردگان ورثه 
دیگری ندارد و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شورا حل 

اختالف بخش جرقویه - شناسه: 697556
آگهی حصر وراثت 

آقای علی ناطقی به شناسنامه شماره 1586 به شرح دادخواست به کالسه 98/226 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدعلی ناطقی پیکانی به شناسنامه شماره 15 در تاریخ 1398/6/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ناهید ناطقی 
پیکانی به شماره شناسنامه 12 فرزند متوفی، 2- نرگس ناطقی به شماره شناسنامه 
1467 فرزند متوفی، 3- علی ناطقی به شماره شناسنامه 1586 فرزند متوفی، 4- نسرین 
ناطقی پیکانی به شماره شناسنامه 221 فرزند متوفی، 5- میترا ناطقی پیکانی به شماره 
شناسنامه 2494 فرزند متوفی، 6- مریم ناطقی به شماره شناسنامه 2513 فرزند 
متوفی، 7- مجید ناطقی به شماره شناسنامه 2545 فرزند متوفی و بجز نامبردگان ورثه 
دیگری ندارد و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شورای حل 

اختالف بخش جرقویه - شناسه: 697555

آگهی حصر وراثت 
خانم بتول ابوفاضلی به شناسنامه شماره 1116 به شرح دادخواست به کالسه 397/98 
ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید هاشم موسویان انارکی به شناسنامه شماره 1456 در تاریخ 1398/8/17 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: 
بتول ابوفاضلی )همسر متوفی( ،2- زهرا سادات موسویان انارکی )دختر متوفی(، 3- سید 
محسن موسویان انارکی )پسر متوفی( 4- شهربانو رضاپور انارکی )مادر متوفی( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نایین - شناسه: 679208
آگهی حصر وراثت 

خانم معصومه خواجه دین فینی به شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 
1355/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی نجیبیان فردفینی به شماره شناسنامه 3338 فرزند جواد در تاریخ 
1398/2/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- طاهره نجیبیان فرد فینی فرزند علی به ش.ش 1302 ، 2- عباس نجیبیان 
فرد فینی فرزند علی به ش.ش 47، 3- مرتضی نجیبیان فرد فینی فرزند علی به ش.ش 6، 
4- علیرضا نجیبیان فرد فینی فرزند علی به ش.ش 4450 ، 5- مصطفی نجیبیان فرد فینی 
فرزند علی به ش.ش 8477 همگی فرزندان متوفی، 6- معصومه خواجه دین فینی فرزند 
حسین به ش.ش 25 همسر متوفی، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه 
نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان - شناسه:696666
آگهی حصر وراثت 

آقای غالمحسین غالمعلی زاده  به شناسنامه شماره 772 به شرح دادخواست به کالسه 
1349/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ایران فالح پور به شماره شناسنامه 38 در تاریخ 1398/7/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  غالمرضا 
غالمعلی زاده فرزند تقی به ش.ش 2995 ، 2- غالمحسین غالمعلی زاده فرزند تقی به 
ش.ش 772، 3- حسن غالم علی زاده فرزند تقی به ش.ش 879 ، 4- محمد علی غالمعلی 
زاده فرزند تقی به ش.ش601، 5- کبری غالمعلی زاده فرزند تقی به ش.ش 34، 6- ربابه 
غالمعلی زاده فرزند تقی به ش.ش 39870 همگی فرزندان متوفی و الغیر.، اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان - شناسه:696664
آگهی حصر وراثت 

آقای حامد کامرانی  به شناسنامه شماره 8904 به شرح دادخواست به کالسه 1393/98 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد 
کامرانی به شماره شناسنامه 303 در تاریخ 1398/8/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  حامد کامرانی فرزند جواد به ش.ش 
8904 ، 2- محمد کامرانی فرزند جواد به ش.ش 1250461091 ، 3- سپیده کامرانی فرزند 
جواد به ش.ش 1250169046 فرزندان متوفی، 4- ماه بانو پور هاشمیان فینی فرزند محمد 
به ش.ش 4010 همسر متوفی، 5- فاطمه گلی زاده مجرد فرزند محمد به ش.ش 46 مادر 
متوفی ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد ازتاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان - شناسه:696657
آگهی حصر وراثت 

آقای علیرضا طایی فرزند جالل به شناسنامه شماره 33 شرح دادخواست به کالسه 
201/98 ش ح 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان لیال طایی به شناسنامه شماره 6469 در تاریخ 1390/01/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  علیرضا طایی 
فرزند جالل به شماره شناسنامه 33 فرزند متوفی، 2- آیت اله طایی فرزند جالل به شماره 
شناسنامه 203 فرزند متوفی، 3- جواد طایی فرزند جالل به شماره شناسنامه 638  فرزند 
متوفی ، 4- حسین طایی فرزند جالل به شماره شناسنامه 1200013735 فرزند متوفی، 
5- سکینه طایی فرزند جالل به شماره شناسنامه 74 فرزند متوفی، 6- مدینه طایی فرزند 
جالل به شماره شناسنامه 11729فرزند متوفی والغیر، اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان 
سمیرم - شناسه: 697020

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره: 537/98 نظر به اینکه خواهان سمیرا چاووشی دادخواستی به خواسته محکومیت 
خواندگان به مبلغ پانزده میلیون تومان بابت چک های به شماره 653400 - 96/3/10 و 
379639 - 96/11/19 و 312667 - 96/3/27 کلیه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از 
تاریخ های سر رسید به طرفیت هادی اسدی به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 537/98 ثبت و برای 
تاریخ 98/10/30 ساعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر 
شوند ضمناً نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در 
صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 12 شورای 

حل اختالف کاشان - شناسه: 696713
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ محوطه عمارت پالک ثبتی فرعی از 744 اصلی واقع در جزء بخش 
یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام همدم مقیمی 
و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
98/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 

686196

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب اطاق فوقانی پالک ثبتی 6 فرعی از 744 اصلی واقع در ... 
جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام همدم 
مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
98/10/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 

686322

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ محوطه و بهاروند و مستراح متصل پالک ثبتی 10 فرعی از 744 
اصلی واقع در ... جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام همدم مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 98/10/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک 

خوانسار شناسه: 686406

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب اطاق فوقانی و پستوی عقب آن و طویله تحتانی متصالت 
پالک ثبتی 2 فرعی از 744 اصلی واقع در ... جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام همدم مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار شناسه: 686280

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ  خانه بام طبقه سوم پالک ثبتی 7 فرعی از 744 اصلی واقع در ... جزء 
بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام همدم مقیمی 
و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 

98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 686352

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ  یک باب اطاق تحتانی پالک ثبتی 2  فرعی از 743 اصلی واقع در ... 
جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام همدم 
مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
98/10/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 686416

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ اطاق فوقانی روی طویله پالک ثبتی 4 فرعی از 744 اصلی واقع 
در ... جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام همدم مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک 

خوانسار شناسه: 686287

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ طویله معروف به گوساله دان پالک ثبتی 8 فرعی از 744 اصلی 
واقع در ... جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام همدم مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 98/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک 

خوانسار شناسه: 686387

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه بام فوقانی پالک ثبتی 3 فرعی از 743 اصلی واقع در 
... جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
همدم مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه 
شنبه مورخ 98/10/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک 

خوانسار شناسه: 686424

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب اطاق پالک ثبتی 5 فرعی از 744 اصلی واقع در ... جزء 
بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام همدم 
مقیمی و غیره فرزند محمدعلی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 98/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار 

شناسه: 686294

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب طویله پالک ثبتی 9 فرعی از 744 اصلی واقع در ... جزء 
بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام همدم 
مقیمی و غیره فرزند محمدعلی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
98/10/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 

686399
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کریم یــاوری مدیر کل 
حمایت از مشاغل و بیمه 
بیــکاری وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی در 
گفت وگــو بــا خبرنگار 
اقتصــادی خبرگزاری 
فارس،  افزود: کارگــران ، کارفرمایان، 
سهامداران ، سرمایه گذاران و مدیران 
بنگاه های اقتصادی در سال رونق تولید 
در خط مقدم اجــرای منویات  مقام 
معظم رهبری هستند و با تالش و کار 
و تولید برای تحقق شعار سال جدیت 
دارند و ما همه باید به  آنها کمک کنیم.

وی با بیان نقش بی بدیل کارگران در 
تمامی صحنه های انقالب اســالمی، 
تصریح کرد: آنها شایسته خدمتگزاری 
بهتــر هســتند.کارگران در تمامــی 
شرایط حســاس انقالب اسالمی اعم 
)از پیروزی انقــالب، جنگ تحمیلی، 
فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی، 
معدنی و کشاورزی...( همراهی بسیار 
ارزشمندی داشــته ، دارند و خواهند 

داشت.
به گفته وی، کارگران  ایران اســالمی 
دل در گرو اســالم ، انقــالب و مردم 
دارند و همــه با کار و تــالش و رونق 
تولید پاســدار انقالب و اسالم هستند 
و هــم اکنون هم کارگــران علی رغم 
مضائق مالی و دستمزدهای حداقلی 
با تمام  توان در پایداری تولید و حفظ 
حیات اقتصادی بنگاهها دوش به دوش 
کارفرمایان در رفع مشکالت بنگاهها 

اهتمام دارند.
به گفته یــاوری، شناســایی و رصد، 
پیگیــری، و بررســی و رســیدگی 
و حــل و فصل مشــکالت بنگاههای 
اقتصادی مشکل دار، در ابتدا به عهده  
ســهامداران- مالکان- کارفرمایان و 
مدیران بنگاههای اقتصادی اســت و 
چنانچه موفق به حل مشــکل نشوند، 
از طریــق وزارتخانــه صــادر کننده 
مجوز تاســیس و بهره برداری و پس 
از آن از طریق کارگروه های اســتانی 
و ملی تسهیل  و رفع موانع تولید باید 

پیگیری و اقدام نمایند.
وی گفت: وزارت تعــاون ، کار و رفاه 
اجتماعی پیگیــری، حــل و فصل ، 

مشکالت بنگاههای اقتصادی در جهت  
صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال و 
پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی 
بنگاهها رصد و پیگیری می نماید این 
موضوع از اولویت هــای کارگروه های 
تســهیل و رفع موانع  تولید استانهای 
کشور و کارگروه  ملی به شمار می رود.

به گفته وی، برای صیانــت از نیروی 
کار،کارفرمایــان، کار آفرینــان و 
سرمایه گذاران و حفظ حیات بنگاه های 
اقتصادی و پایــداری تولید و تثبیت 
اشتغال رسیدگی حل و فصل مشکالت 
بنگاه های اقتصادی مشکل دار ضروری 

است.
یاوری گفت:کارفرمایان، کار آفرینان و 
سرمایه گذارانی که بخواهند هر گونه 
تغییر یا بازسازی خط تولید و جابجایی 
کارگاه و ماشین آالت به منظور کاهش 
وابســتگی و بهینه کردن تولید که در 
راســتای سیاســت های اقتصادی و 
اجتماعی دولت صورت دهند و اصالح 
ساختار انجام دهند کارگران آنان در 
طول مدت زمان تغییــر اقتصادی با 
مصوبه شورای عالی کار تحت پوشش 

بیمه بیکاری قرار می گیرند.
مشــکالت بنــگاه هــای اقتصادی 
مشکلدار فقط نقدینگی نیست، بلکه 
پاره ای از مشــکالت درون کارگاهی 
اســت همانند) باال بودن هزینه های 
تولید، انباشــت محصوالت تولیدی 
، نیاز به اصالح ســاختار، اختالف بین 
سهامداران، بعضاً سوء مدیریت و..( و 
بخش برون کارگاهــی همانند) رکود 
صنعت، تحریم هــا، واردات بی رویه، 
قاچاق کاال، مطالبات از سایر سازمان ها 
و...(در شرایطی که بنگاههای اقتصادی 
با مشکل مواجه می شوند، نیروی کار 
و کارگران عزیز می بایســتی نهایت 
همراهی و همکاری را برای حل مشکل 
در جهت پایداری تولید و حفظ حیات 
اقتصادی بنگاه با کارفرمایان به عمل 

آورند.
وی گفت: بنگاههای اقتصادی از محل 
رونق تولیــد برای تثبیت اشــتغال و 
بهینه کــردن خطوط تولیــد و ادامه 
فعالیــت  از ابتــدای ســال 1398 تا 
کنون بیش از  9 هــزار میلیارد تومان 

تسهیالت دریافت نمودند.
یاوری گفــت: در ســال 1398 طرح 
رونق تولید بــرای واحد های صنعتی 
و معدنی کوچک و متوســط اجرا می 
گردد همچنین بنگاههایی که نیاز به 
بازسازی و نوسازی دارند و طرح های 
نیمه تمام با پیشــرفت فیزیکی %60 

اجراء و به آنان  تســهیالت  پرداخت 
می شود که در سال 98 نیزازهر گونه 
تغییر یا بازســازی خــط تولید، جابه 
جایی کارگاه و ماشین آالت به منظور 
کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید 
در راستای سیاســتهای اقتصادی و 
اجتماعی دولت صورت پذیرد با تایید 
و تصویب طرح اصالح ساختار  توسط 
شورای عالی کار حمایت موثر به عمل 

می  آید.
بــه گفتــه وی، در جهــت صیانت از 
نیروی کار و پایــداری تولید و حفظ 
حیات اقتصادی بنگاهها در سال 98 
با حمایتهای موثر از حدود هزار بنگاه 
موجبات تثبیت 240 هزار نفر شــغل 
فراهم آمد مســائل مربوط به حدود 
1281 بنگاه مشــکل دار را با جدیت 
رصد، پیگیری و دنبال می کنیم و در 
جهت رفع مشکالت آنان برای پایداری 
تولید از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.

به گفتــه وی، اســتانداران به عنوان 
رییس کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولید به همراه کلیــه اعضاء کارگروه 
به گونه ای برنامه ریزی نمایند که هر 
روز یک بنگاه مشکلدار و یا بحرانی را 
مورد بازدید قرار داده  و از محل بنگاه 
با هــم فکری مدیــران، کارفرمایان و 
ســهامداران کارگران مشکالت آنها 
را بررسی و رســیدگی و حل و فصل 

نمایند.
وی گفــت: مدیــران و کارفرمایــان 
بنگاههای اقتصــادی متقاضی اصالح 
ســاختار اقتصادی  می بایستی طرح 
خود را به تصویــب وزارتخانه ذیربط 

برســانند. تمامی کارگران و کارکنان 
مشمول قانون کار و تامین اجتماعی 
در طول اصــالح ســاختار اقتصادی 
مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری 
می شــوند. از ســال  جــاری بعضی 
جلسات  ستاد تســهیل  و رفع  موانع  
تولید  ملی در استانهای کشور برگزار 

شده است.
یــاوری خاطر نشــان کرد: ســامانه  
ستاد تسهیل  برای تســهیل  ارتباط 
متقاضیان  با ســتاد و شفاف سازی و 
تسریع در مراحل رسیدگی به پرونده 
ها و نظارت  ســتاد بر رونــد  اقدامات  
توسط دستگاهها در ماه سال جاری راه 
اندازی خواهد شد.کریم یاوری: مدیر 
کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
کارگاه  آموزشی حمایت از مشاغل  و 
بیمه  بیکاری در استان گلستان  گفت: 
بیمه بیکاری یــک حمایت اجتماعی 
است و تامین اجتماعی با دریافت حق 
بیمه مقرر به بیمه شــدگان مشمول 
قانون کار و تامین اجتماعی که طبق 
مقــررات قانون بیمه بیــکاری بدون 
میل واراده از کار بیکار می شوند بیمه 

بیکاری پرداخت می نماید.
وی گفت: بیمه شدگان مشمول قانون 
کار و تامین اجتماعی که به دلیل بروز 
حوادث قوه قهریه و غیر مترقبه از قبیل  
ســیل ، زلزله ، جنگ، آتش سوزی و 
.... بیکار می شــوند مشمول دریافت 

مقرری بیمه بیکاری می شوند.
وی گفت: پیگیری برای اشتغال مجدد 
مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت 

وظایف قانونی دست اندر کاران اجرای 
قانون بیمه بیکاری اســت، در ســال   
1398 تا کنون حدود پا نزده هزار نفر 
از مقرری بگیران بیمه بیکاری اشتغال 

مجدد پیدا کرده اند.
یاوری گفت: ســازمان آموزش فنی و 
حرفه ای مکلف است  آموزش مهارت 
های مورد نیاز بازار کار و نیز باز آموزی 
و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش 
بیمه  بیکاری را در مراکز آموزش فنی 
و حرفه ای و یا مراکــز آموزش جوار 
کارخانجات فراهم  نماید. هزینه های 
آموزش های فنــی و حرفه ای مقرری 
بگیران بیمه بیکاری از حســاب بیمه 

بیکاری تامین و پرداخت می شود.
وی گفــت: در ســال 1398 حــدود  
20هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری به 
مراکز آموزش فنــی و حرفه ای برای 
مهارت آموزی و بــاز آموزی و تجدید 
مهــارت معرفی شــده اند.هم اکنون 
حدود 255 هزار  نفــر از مقرری بیمه 

بیکاری استفاده می نمایند.
مدیر کل حمایت از مشــاغل وزارت 
کار گفــت: کارگران مجرد مشــمول  
قانون بیمه  بیکاری حد اقل شش ماه 
و حد اکثر ســی و شش ماه و کارگران 
متاهل  و متکفل حداقل دوازده ماه و 
حداکثر 50 ماه به نسبت سابقه کاری و 
بیمه پردازی می توانند از مقرری بیمه 
بیکاری اســتفاده نمایند. ایام  مقرری 
بیمه بیکاری جزء سابقه بیمه ای قابل 
قبول برای ایام بازنشستگی کارگران 

محاسبه می شود.
این مدیــر گفــت: واگــذاری امور و 

تصدیهــای غیر حاکمیتــی به بخش 
خصوصی صرفــاً در چارچوب قوانین 
و مقررات، ضوابط و دستور العملهای 

ابالغی باید صورت گیرد.
برای تعادل بخشی به منابع و مصارف 
بیمه بیکاری و افزایش پوشش مقرری 
بگیران بیمه بیــکاری کارگروههای 
مشــترک بین ادارات کل تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی و تامیــن اجتماعی 
و شرکاء اجتماعی شــکل گرفته و به 

جدیت پیگیری می نمایند.
یاوری این را هم گفــت: مقرری بیمه 
بیکاری برای کارگران مشمول از روز 
اول بیــکاری قابل پرداخت  اســت و 
کارگران مکلفند ظرف سی روز از تاریخ  
بیکاری با اعالم مراتب بیکاری به واحد 
هــای تعــاون کار و رفــاه اجتماعی 
آمادگی خود را برای اشــتغال  به کار 

تخصصی یا مشابه  آن اعالم نمایند.
وی گفت: کارآفرینــان  و کارفرمایان 
در تمامی واحد های تولیدی، صنعتی 
، صنفی ، خدماتی و کشــاورزی برای 
بهره مندی نیروی کار خود از مزایای 
قانونی نسبت به بیمه نمودن کارگران 

اقدام  نمایند. 
به گفتــه وی، در شــرایط فعلی همه 
دســتگاههای اجرایــی و خدمــات 
رســان  و خصوصاً نظام  مالی، بانکی 
و بیمه ای کشــور می بایستی نهایت 
همراهی و همکاری را بــا بنگاههای 
اقتصــادی در جهت حفظ اشــتغال 
کارگــران و جلوگیــری از بــروز 
 مشــکالت بیشــتر برای آنــان را به

 عمل آورند.

معرفی20هزارمقرریبگیربیکاریبهمراکزآموزشفنیحرفهای
مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: در سال 1398 حدود 20هزار مقرری بگیر 
بیمه بیکاری به مراکز آموزش فنــی و حرفه ای برای مهارت 

آموزی و باز آموزی و تجدید مهارت معرفی شده اند.

فارس

گزارش
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ایجاد126هزارفرصتشغلیدراستانتهرانبا5هزارمیلیاردتومانتسهیالتبانکی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سهم استان تهران از ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کشور 12۶ هزار فرصت شغلی است 
که 5 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای سال 99 در نظر گرفته شده است. نعمت اهلل ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
در نشست خبری با اشاره به رسالت بودجه سال 99 اظهار داشت: این بودجه مطابق با شرایط تحریمی و با رویکرد مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال 
آن در نظر گرفته شده است.وی افزود: سهم استان تهران از ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کشور 12۶ هزار فرصت شغلی است که 5 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی برای سال 99 در نظر گرفته شده و همین میزان نیز برای سال جاری منظور شده است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران با اشاره به شش ویژگی بودجه تصریح کرد: ثبات و انضباط مالی، کارآمدســازی بازار ارز، معیشت عمومی، کاهش فقر، استمرار تامین 
کاالهای اساسی و دارو، تولید و ایجاد زیرســاخت ها از دیگر ویژگی های بودجه است.وی ادامه داد: 80 هزار میلیارد تومان سهم مالیات استان تهران 
است که 49 درصد درآمدهای الیحه بودجه 99 را در بخش منابع عمومی بودجه تشکیل می دهد و رشد 18 درصدی نسبت به سال جاری دارد.ترکی 
در مورد اعتبارات هزینه ای استان تهران گفت: 944 میلیارد تومان ســهم اعتبارات هزینه ای استان بوده که رشد 21 درصدی نسبت به سال جاری 
دارد. .وی در مورد اعتبارات طرح های عمرانی استان نیز در الیحه بودجه 99 برای این بخش هزار و 25 میلیارد تومان در نظر گرفته شد همچنین ۶۶ 

درصد بودجه مصوب عمرانی استان رشد کرده است.

بررسیمیزانافزایشحقوقکارمندانوکارگراندرشورایحقوقودستمزد
نماینده مردم پارس آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش 15درصد حقوق کارمندان با تورم 35درصدی همخوانی ندارد.

شکور پورحسین شقالنبا اشاره به اظهارات مسئوالن دولتی و همچنین با استناد به الیحه بودجه سال 99 مبنی بر افزایش 15درصدی حقوق کارمندان، 
اظهار داشت: مرکز آمار ایران تورم ســال آینده را 35 درصد و مرکز  پژوهش های مجلس نیز تورم را 45 درصد پیش بینی کرده اند که میزان حقوق 
کارمندان در هر سال باید متناسب با تورم افزایش یابد.وی افزود: با توجه به الیحه بودجه ما با یک کسری بودجه 80 تا 100 هزار میلیارد تومانی در 
سال آینده مواجه خواهیم بود که همین مسئله بار تورمی سنگینی در پی خواهد داشت بنابراین افزایش 15درصدی حقوق کارمندان با میزان تورم 
پیش بینی شــده همخوانی ندارد.نماینده پارس آباد در مجلس با تأکید بر اینکه اگر دولت حقوق کارمندان را در سال آینده 50 درصد افزایش دهد 
می توان گفت که بین حقوق و تورم همخوانی ایجاد شده است، اضافه کرد: سال آینده مردم از لحاظ معیشتی دچار مشکل خواهند شد که امیدواریم 
که دولت با کمک مجلس بتواند شرایط اقتصادی را به نحوی اداره کند که مردم کمتر تحت فشار قرار بگیرند.عضو شورای حقوق و دستمزد در پاسخ 
به این پرسش که این شــورا درباره افزایش حقوق ها تصمیمی نگرفته، ابراز کرد: این شورا تا کنون جلســه ای در این باره برگزار نکرده است اما قطعاً 
درباره موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تشکیل جلسه خواهیم داد.پورحسین تأکید کرد: نمایندگان با استفاده از ابزار های نهاد 

قانون گذاری تالش می کنند که با تحریم ها و شرایط بد اقتصادی در سال آینده فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.

 کارآفرینان  و 
کارفرمایان در 

تمامی واحد های 
تولیدی، صنعتی 

، صنفی ، خدماتی 
و کشاورزی برای 

بهره مندی نیروی 
کار خود از مزایای 

قانونی نسبت به بیمه 
نمودن کارگران اقدام  

نمایند.

اشتغالزاییبومی11۴
روستایکشوررابدون

بیکارکرد
144 روستای کشــور با اشتغالزایی 
متکی بر ظرفیت هــای داخلی این 
روستاها به »روســتای بدون بیکار« 

تبدیل شده است.
 یکی از برنامه های صندوق کارآفرینی 
امید به عنوان یکی از بانک های عامل 
پرداخت کننده تسهیالت اشتغال، 
اجرای طرح »روستای بدون بیکار« 
اســت که طی چند ســال اخیر در 

دستور کار قرار گرفته است. 
فرایند توسعه روستای بدون بیکار، 
چرخه ای متشــکل از شناســایی 
ظرفیت هــا و مزیت هــای رقابتی، 
ساماندهی کسب و کارهای موجود، 
تامین مالــی، راه اندازی کســب و 
کارهای خرد و کوچک جدید، تولید 
محصول و توسعه خدمات بازاریابی 
و توسعه محصول است که از مرحله 
شناســایی ظرفیت ها و مزیت های 
رقابتی روستا آغاز و بر اساس اولویت 
ها نسبت به ساماندهی کسب و کارها 
اعم از توسعه خوشه های روستایی، 
ایجاد یا تقویت زنجیره تولید، فروش 
و بازاریابی و بازارسازی، شبکه سازی 
بین فعــاالن، بهبــود ظرفیت های 
طراحی، راه اندازی واحدهای فرآوری 
و بسته بندی، اســتفاده از ظرفیت 
کسب و کارهای پشتیبان و غیره اقدام 

می شود.
اما در راســتای اجرای این طرح بر 
اساس آخرین آمار با تکیه بر ظرفیت 
های داخلی هر روستا و حمایت مالی 
و معنوی از اهالی این مناطق، تا کنون 
تعداد روستاهای بدون بیکار کشور به 
114 روستا رسیده است که گستره 
جغرافیایی این روستاها تقریبا در تمام 
استان های کشور  است که به تفکیک 
در جدول زیر تعداد روســتای بدون 

بیکار در هر استان مشاهده می شود.
پراکندگی روستاهای بدون بیکار در 

استانهای کشور
روستای ســمقارون استان مرکزی، 
روستای دهنه سرشیجان گیالن و 
روستای محمدآباد در استان خراسان 
جنوبی از جمله روستاهای بدون بیکار 

کشور هستند.
روستای سمقاور استان مرکزی

روستای سمقاور با جمعیتی حدود 
2200 نفر در 10 کیلومتری شــرق 
کمیجان اســتان مرکزی واقع شده 
است. بیش از نیمی از نیروی کار فعال 
در این روستا در کار منبت و صنایع 
وابســته به تولید مبل استیل فعال 
هستند به طوریکه می توان این روستا 
را روستای منبت و تولید مبل و میز و 
صندلی چوبی نامید. چوب این کارگاه 
ها بیشتر از شمال کشور و از جنس 
راش بوده و محصــوالت تولیدی به 
شهرهای بزرگ از قبیل تهران، تبریز و 

غیره صادر می شود.
چوب خام در ایــن کارگاه ها تبدیل 
به اجزای تشکیل دهنده کالف مبل 
شده و در واقع اســکلت مبل در این 
کارگاه ها ســاخته می شود. در حال 
حاضر 12 کارگاه نجاری در روستای 
سمقاور فعالند که این کارگاه ها در 
حقیقت تامین کننده مواد اولیه سایر 
کارگاه های وابسته صنعت تولید مبل 

استیل هستند.
در این روســتا 12 کارگاه نجاری یا 
تولید کالف، ۷0 کارگاه منبت کاری، 
10 کارگاه ماشــین کاری و کارگاه 
دوبل سازی فعالیت می کنند که تمام 
این کارگاه ها 80 درصد زنجیره تولید 

مبل استیل را تشکیل می دهند.
صندوق کارآفرینی امید در راستای 
حمایت از رنجیره های تولید، تولید 
مبل در روســتای ســمقاور را مورد 
بررسی قرار داد و با توجه به نیازهایی 
که هر یکی از حلقه های زنجیره تولید 
داشتند، متناسب با توان متقاضیان 

اقدامات الزم را به عمل آورد. 

اشتغال
خبر
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 چگونه بدون هیچ 
ســابقه ی کاری، کار پیدا کنیم؟ این یکی از پرسش های مهمی است که 

همیشه برای افراد جویای کار و به ویژه بســیاری از فارغ التحصیالن مطرح است. حقیقت 
این است که وقتی برای هر کاری به سابقه ی کار نیاز است، تکلیف یک فرد فارغ التحصیل 
که تنها تجربه اش مدرک تحصیلی اوست چیست؟ این افراد از کجا باید شروع کنند؟ امروز 
»چطور« برایتان از راه هایی گفته است که به کمک آنها می توانید بدون داشتن سابقه کار، 

شغل خوبی پیدا کنید.
1. آنچه را که هستید بپذیرید

اگر به دنبال یک موقعیت شغلی سطح پایین )از نظر ســطوح شغلی در سازمان یا شرکت( 
هستید، کارتان چندان سخت نیست. زیرا معموال در چنین مشاغلی کسی از متقاضی انتظار 
ندارد یک رزومه ی حرفه ای پُروپیمان ارائه کنــد. درعوض، بی تجربگی خودتان را بپذیرید 
و از آن به عنوان انگیزه ای برای یادگیری اســتفاده کنید. مسئوالن استخدام به دنبال افراد 
سخت کوش و عالقه مند به یادگیری هستند. بنابراین حس کنجکاوی و تعهدتان را نسبت 

به یادگیری و رشد نشان دهید.
2. مهارت هایتان را شناسایی کنید

فهرستی از مهارت های مورد نیاز برای شغلی که می خواهید به دست آورید، تهیه کنید. 
مهارت هایی مانند مهارت های کامپیوتری، فنی، ارتباطی، تحقیقاتی و مهارت های حِل 
مشکل معموال در بسیاری از مشاغل موردنیاز هســتند. کدام  یک از این مهارت ها را در 

خودتان سراغ دارید؟
3. بین خودتان و کاری که متقاضی آن هستید نوعی پیوند برقرار کنید

هنگامی که تصمیم می گیرید برای یک موقعیت شغلی معین درخواست بدهید یا برای شغل 
دلخواهتان انگیزه نامه بنویسید، باید دلیلی داشته باشید که نشان دهد به خوبی از عهده ی این 
کار برمی آیید. برای تحلیل این ارتباط زمان بگذارید. چرا این شغل برای شما مناسب است؟ 
آیا تجربه )رسمی یا غیررسمی( یا ویژگی های شخصی ای دارید که بین شما و این شغل ارتباط 
ایجاد می کند؟ خالق باشید و این فرایند را به خوبی تحلیل کنید. هنگامی که این ارتباط را 
برای خودتان ایجاد کردید، می توانید آن را برای کارفرما یا مسئول استخدام نیز توضیح دهید.

۴. بر ویژگی ها و مهارت های منحصربه فردتان تاکید کنید
چه ویژگی ها یا مهارت هایی دارید که شــما را از دیگران متمایز می سازد؟ فراموش نکنید 
ویژگی هایی مانند رفتار دوستانه داشتن، حرفه ای رفتار کردن، مسئولیت پذیری و پیگیر بودن 
از جمله مهارت هایی هستند که بر روند استخدام تأثیر می گذارند و باید آنها را نشان دهید. این 
مهارت ها قابل یاددادن نیستند و درواقع جزو ویژگی های پرورش یافته ی خود فرد به شمار 

می روند؛ به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردارند.
۵. ارزش خودتان را بدانید

نداشتن تجربه  کافی یا ســابقه ی کار زیاد به معنای بی ارزش بودن شما نیست. آیا مهارت یا 
ویژگی خاصی دارید که ارزش تان را به کارفرما نشــان دهد؟ تجربه، لزوما از مشاغل سنتی 
به دســت نمی آید، هر تجربه یا مهارتی را که در زمینه های دیگری نیز به دست  آورده اید به 

مسئوالن استخدام ارائه کنید تا بدانند که با فرد باارزشی روبه رو هستند.
۶. بین اعتمادبه نفس و بی تجربگی تان تعادل برقرار کنید

اعتمادبه نفس بسیار مهم است، اما باید با تواضع و فروتنی همراه باشد. فراموش نکنید درحال 
حاضر یک فرد بی تجربه هســتید. به کارفرما اطمینان بدهید می توانید از پِس کار برآیید، 

اما درعین حال باید به او نشان دهید که مشتاق یادگیری هستید و می خواهید بهتر شوید.
۷. داوطلبانه کار کنید

اگر نمی توانید شغلی پیدا کنید، رایگان کار کنید. یک موقعیت داوطلبانه ممکن است آسان تر 
از یافتن یک موقعیت برای کارآموزی باشــد. در ارائه ی خدماتی که مناســب توانایی های 
شماست تا جایی که می توانید داوطلب شوید. با این کار، عالوه بر اینکه تجربیات ارزشمندی 
کسب خواهید کرد، می توانید یک شبکه ی ارتباطی ایجاد کنید و اولین فرصت های شغلی تان 

را به دست آورید.
8. شبکه ارتباطی ایجاد کنید

ایجاد یک شبکه ی ارتباطی شخصی، یک مســیر مطمئن برای یافتن یک کاِر خوب در هر 
مرحله از زندگی است. از طریق رسانه های اجتماعی، انجمن ها و رویدادهای حرفه ای، قرارهای 
کاری یا هر راه دیگری با افرادی که می شناسید )و نیز افرادی که آشنایان تان می شناسند( 
ارتباط برقرار کنید. به زودی می توانید با افراد زیادی ارتباط داشته باشید و فرصت های شغلی 

خوبی به دست آورید.
9. همیشه درحال یادگیری باشید

ممکن اســت برای ارتقای مهارت هایتان به آموزش بیشتری نیاز داشته باشید. برای مثال، 
اگر به قانون و حقوق عالقه مند هســتید، می توانید به دانشکده ی حقوق بروید. اما عالوه بر 
آموزش رسمی، روش های دیگری نیز برای کسب دانش وجود دارد. می توانید در کالس های 
حسابرسی یا آموزش های غیررسمی، دوره های حرفه ای یا آموزشی خاص ثبت نام کنید یا 

حداقل در مورد رشته ی مورد عالقه تان زیاد مطالعه کنید.

چگونه می توانیم بدون داشتن سابقه  کار، یک شغل خوب پیدا کنیم؟
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Unnecessary foreign visits 
of officials of state-owned 
companies have been 
banned in Iran, according 
to the instructions of 
Iranian Vice President 
Eshaq Jahangiri.
Any unnecessary, 
additional trips at the 
expense of state-owned 
companies are prohibited, 
, Trend reports referring 
to Iran’s Plan and Budget 
Organization.
This instruction was 

given for the purpose of 
implementing the law on 
the control over decrease 
of expenditures and saving 
money.
Failure to comply with the 
instruction is considered 
as illegal possession of 
state property and will be 
prosecuted under the law.
Severe devaluation of Iran 
last summer and the US 
sanctions in November 
2018 caused economic 
stagnation.

Iran, Qatar call 
for enhanced 
economic ties
Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani 
and his Qatari 
counterpart Ahmad 
bin Abdullah al-
Mahmoud on Sunday 
called for promoting 
economic relations.
Iran believes that 
Qatar is playing major 
role in the region, 
Larijani said.
U n f o r t u n a t e l y , 
sanctions imposed 
against Qatar were 
cruel bur Qatar 
resisted well and its 
tactics prevented it 
from being isolated.
Iran and Qatar 
will have close 
consultations over 
regional issues, he said 
adding that Iran has 
always been interested 
in developing 
economic relations.
Many Iranian 
businessmen are 
interested in working 
with Qatar, Larijani 
said noting that 
any suggestion on 
developing ties will be 
welcomed.
Abdullah al-
Mahmoud, for his 
part, said Iran had 
honest and brotherly 
relations against cruel 
sanctions imposed on 
Qatar.
In the wake of the 
World Bank's report 
the development 
index of Qatar has been 
promoted compared 
to other countries, he 
added.
He said that Qatar did 
not accept any of the 13 
sanctions conditions.  
He deplored Israeli 
regime's behavior 
against Palestinians, 
saying that the Qatari 
Government has 
always mentioned 
that will not victimize 
overlook interests of 
Palestinians.
Palestinians should 
determine their own 
fate, he reiterated.
The 12th Asian 
P a r l i a m e n t a r y 
Assembly (APA) 
meeting attended by 
Iranian Parliament 
speaker Ali Larijani 
opened in Turkey late 
on Saturday.
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Iran bans foreign visits of officials 
of state-owned companies

He said that it is 
imperative that 
the capabilities 
and capacities 
of the private 
sector be further 
d e v e l o p e d 

to enhance trade ties 
with the neighboring 
countries.
Reza Rahmani, referring 
to his recent participation 
in the meeting of the 
Iran-Uzbekistan Joint 
Cooperation Commission, 
said that holding an 
exclusive exhibition and 
business conference 
with the participation 

of more than 37 Iranian 
companies and 100 
economic activists in 
Tashkent was useful 
to introduce Iranian 
industrial capabilities.
Rahmani added that the 
overall policy and priority 
of Iran's foreign trade is to 

focus on cooperation with 
neighboring countries 
and the region.
He said that he held 
meeting with the Deputy 
Prime Minister of the 
Republic of Azerbaijan, 
the Minister of Economy 
of Kyrgyzstan and the 

Minister of Commerce and 
Industry of Oman, adding 
that Increased exports to 
each of these countries 
and other export target 
countries of Iran needs 
to meet some qualitative 
requirements, logistics 
and marketing.

Gachsaran Co. inks 54 deals 
for domestic production of oil 
industry items
Gachsaran Oil and Gas Production Company (GOGPC) 
has signed 54 deals with local manufacturers for 
production of oil industry items and parts.Accoding 
to the company's CEO Houshang Seidali, as quoted 
by Shana, the company has signed the contracts over 
the first half of the current calendar year, which began 
on March 21.He said during the period, 767 items 
were manufactured or repaired by the company 
domestically and over 1,900 items were purchased 
from local manufacturers in a bid to support local 
companies.Speaking on the sidelines of the 11th 
Khuzestan Oil Industry Equipment Exhibition and the 
17th Drilling Equipment Manufacturing Exhibition, 
he said the showcases provided an opportunity for 
identifying local capabilities in petroleum industry 
and paved the way to self-sufficiency in various sectors 
of the industry.The 11th Khuzestan Oil Industry 
Equipment Exhibition and the 17th Drilling Equipment 
Manufacturing Exhibition is being held with 260 
exhibitors at the international fairgrounds of Ahwaz, 
southwestern Iran. The event will run until December 
16, 2019.

Iran exports $28mn products 
to Eurasian markets under 
PTA
President of the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) Mehdi Mir-Ashrafi said that 
the country exported $28.2 million worth of products 
to Eurasian markets in the last month of the current 
year (from Oct. 21 to Nov. 22).He put the products 
imported from Eurasia into Iran in the same period at 
$166 million.It has been for more than a month since 
the implementation of Preferential Trade Agreement 
(PTA) was inked between Iran and Eurasian Economic 
Union (EAEU) on Oct. 27, Mir-Ashrafi added.He put 
Iran’s total preferential and non-preferential exports 
to Eurasia in the same period at $137.9 million, while 
the total volume of products imported into the country 
stood at $193 million.In the current situation, good 
opportunities exist for the country to make the best use 
of the lucrative Eurasian market in the field of importing 
and exporting required products, he added.The deputy 
minister of economy added, “given the request and 
agreement between the two sides, efforts will be made 
to use regional currencies for exchange of goods and 
products.”

Local universities to coop. 
with NIOC in research 
projects
The National Iranian Oil Company (NIOC) has signed 
two contracts with Sahand and Tabriz universities 
of technology on geological studies of the west and 
northwestern Iran.The exploration management of 
NIOC signed the deals on this week in the northwestern 
city of Tabriz.The deals concern the study of the 
Cenozoic Geology and Tectonics Study in the Northwest 
of Central Iran Basin and the Geomicrobial Anomaly 
Survey of Oil and Gas Deposits in Sarab Plain.The first 
deal is focused on Neogene basins and the study area in 
this project is the western and northwestern parts of 
Central Iran basin covering all areas of East Azarbaijan 
and West Azarbaijan provinces as well as areas in 
Zanjan and Ardabil provinces.The purpose of this 
exploration project, which will be carried out by Sahand 
University of Technology in a period of 12 months, 
is to identify and explain the effective faults in the 
formation of Neogene sub-basins of west-central Iran 
and their effect on the geometry of the basin and the 
development and formation of different sedimentary 
facies using available field data.

Minister of Industry, Mine and Trade 
Reza Rahmani said on Sunday that the 
overall policy and priority of Iran's foreign 
trade is to focus on cooperation with 
neighboring countries.

Trade with neighboring countries; Iran's 
priority

news

it is imperative that 
the capabilities and 
capacities of the 
private sector be 
further developed 
to enhance trade 
ties with the 
neighboring 
countries.
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Chinese firms to invest 
in Bilesavar fisheries, 
agriculture
Chinese companies are planning to 
invest in the fisheries and agricultural 
sectors of Bilesavar, given its rich 
resources of water and vicinity to 
Azerbaijan Republic.
Bilesavar Governor Hassan Qobadi said 
on the sidelines of the meeting with the 
Chinese investor that the number of 
Chinese tourists to Iran have increased 
thanks to cancellation of visas for the 
incoming Chinese tourists.
Bilesavar enjoys special advantages for 
investment in view of its agricultural 
potentials and suitable climate, he 
said noting that the city also holds 

top position across the province and 
country in producing several strategic 
products.
Noting that Iran-China ties are 
developed in the spheres of trade and 
economy, Qobadi assured that the 
government will extend necessary 
support to foreign investment in the city.
Referring to capacity of customs house 
and border terminal in Bilesavar, he said 
that easing export-oriented investment 
is possible in the city since it is home to 
border terminal and customs house.
The city is susceptible for foreign 
investment due to its high economic 
advantages, he said.
Chinese investor, Jao Tao, for his 
part said that Ardebil province and 
Bilesavar city enjoy enough potentials 
for investment in the agriculture and 

fisheries sectors.
Ardebil governor general welcomes 
foreign investment in the province, he 
said, noting that the provincial officials 
showed their willingness to help 
develop foreign investment during the 
meetings to discuss areas of investment 
opportunities. 

Iran exports Nano 
biodegradable plastic 
bags to Iraq
 A nanotechnology-based knowledge 
company in Iran exports some 1,200 
tons of Nano - biodegradable plastic 
bags to Iraq over the past year.Director 
of Nano knowledge-based Green 
Company, Mohammad-Ali Valian said 
that the company has launched three 

nano products so far, including nano-
reinforced plastic bags, biodegradable 
and resistant plastic bags as well as 
hospital-based antibacterial waste bags.
In addition to meet the domestic market 
needs, the company also exports the 
products so that over the past year, some 
1,200 tons of the products have been 
exported to Iraq, given the devastating 
effects of common plastics on nature, 
the products are environment-friendly.

Valian announced that because of their 
high strength and special properties, 
the nano bags are highly on demand in 
the domestic market.Mashhad-based 
Astan Qods Razavi conglomerate is 
currently one of our main customers.
In addition, different municipalities 
in Iran use Nano's biodegradable 
waste bags. Tehran, Damavand and 
Tabriz municipalities are among the 
consumers.



Leader appoints new 
head of World Forum 
for Proximity of Islamic 
Schools of Thought
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei appointed Hojat-ol-Islam 
Hamid Shahriari as the new secretary general 
of the World Forum for Proximity of Islamic 
Schools of Thought.
In a decree issued on Sunday, Ayatollah 
Khamenei appointed Hojat-ol-Islam Hamid 
Shahriari as new secretary general of the 
World Forum for Proximity of Islamic Schools 
of Thought and expressed hope that in his new 
position, he would succeed in promoting unity 
and closeness, both intellectual- and practical-
wise, among Islamic religions by benefiting 
from the young and high-spirited elites.
The Leader also thanked Hojat-ol-Islam 
Mohsen Araki for his efforts as the previous 
secretary general of the for
The World Forum for Proximity of Islamic 
Schools of Thought as well as Tehran's 
Ecumenical Society is a forum that was 
established in October 1990 by order of 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei in Tehran for 
the reconciliation between different Islamic 
schools and branches.

 Sanctions has adverse 
effects on ordinary 
people
The pressure has had direct and adverse effects 
on the lives of Iranian people; Political Science 
Professor told ILNA news agency in an exclusive 
interview.
John Colarusso, U.S Professor Anthropology 
said that people always suffer from the conflicts 
in which their leaders are engaged, in all nations 
and throughout history.  It is not fair, but it is the 
way of nations.
He pointed to Iran reduce its commitment to 
the 2015 nuclear deal and added "Iran will lose 
whatever sympathy and support it had with the 
remaining signatories to the JCPOA. This would 
not be in Iran’s interests."
Asked about how Iran can overcome sanctions, 
he said "I do not know.  Perhaps setting 
priorities for essential but scarce commodities 
might help in the short term."
U.S Professor talks about Iran's recent unrest 
and stressed "US statesmen about Iran's 
internal affairs are part of the politics between 
the two nations." 
"Internal interference usually means that there 
are active agents at work within a country.  So, 
I would say that this is not interference," he 
added.

Trump regime escalates economic 
terrorism on Iran

 America’s 1977 
International 
E m e r g e n c y 
E c o n o m i c 
Powers Act 
(IEEPA) lets 
p r e s i d e n t s 

claim unusual and/or 
extraordinary foreign 
threats (invented 
or real), declare a 
national emergency, 
and regulate commerce 
accordingly.
Presidents have 
taken full advantage 
d e c e p t i v e l y , 
unjustifiably, and 
illegally.
Straightaway after 
its 1979 revolution, 
the US seized billions 
of dollars of Iranian 
bank deposits, gold, 
and other properties, 
including amounts held 
in overseas branches of 
US banks.
A full trade embargo 
followed. For decades, 
Washington ruthlessly 
targeted Iran and its 
people, things greatly 
escalated by Trump 
regime economic 
terrorism.
The General 
Assembly’s 1974 
Charter of Economic 
Rights and Duties of 
States says no nation 
may use or encourage 
use of economic, 
political or other 
measures to coerce 
another country 
to subordinate its 
sovereign rights in any 
way.
UN General Assembly 

Resolution 44/215 
(1989) prohibits 
political and economic 
coercion against 
developing countries.
It specifically covers 
trade and financial 
restrictions, blockades, 
embargoes, and other 
economic sanctions.
It calls them 
incompatible with UN 
Charter provisions. 
They adversely affect 
the ability of nations 
to function politically, 
economically and 
socially. They harm 
civilians most.
Security Council 
members alone 
may legally impose 
sanctions on nations, 
entities or individuals 
— not individual 
countries on others.
Article 41 of the UN 
Charter states that 
the Security Council is 
empowered to decide 
what actions may 
be used to enforce 
international law — 
including “complete 
or partial interruption 
of economic relations 
and…severance of 
diplomatic relations,” 
other than use of 
military force.
When unilaterally 
imposed by one nation 
on others, sanctions 
have no legal validity. 
Countries complying 
with them are complicit 
in wrongdoing.
The US weaponizes 
sanctions to wage 
war by other means 

on nations unwilling 
to bend to its will. 
Virtually always 
they’re unjustifiably 
justified by Big Lies and 
deception.
On Wednesday, the 
Trump regime’s 
Treasury Department 
imposed new illegal 
sanctions on Iran. 
Mahan Air and Iran’s 
shipping industry were 
targeted.
A Treasury Department 
statement falsely 
said Tehran “uses its 
aviation and shipping 
industries to supply 
its regional terrorist 
and militant groups 
with weapons (sic), 
directly contributing 
to the devastating 
humanitarian crises in 
Syria and Yemen (sic),” 
adding:
“US persons will 
be prohibited 
from engaging in 
transactions involving 
Islamic Republic of Iran 
Shipping Lines (IRISL) 
or E-Sail, including 
transactions for the 
sale of agricultural 
commodities, food, 
medicine, or medical 
devices.”
“(N)on-US persons that 
knowingly engage in 
certain transactions 

with IRISL or E-Sail, 
even for the sale to 
Iran of agricultural 
commodities, food, 
medicine, or medical 
devices, risk exposure 
to sanctions under 
additional sanctions.”
Fact: US sanctions 
on Iran constitute 
economic terrorism, 
war by other means, 
a high crime against 
humanity.
Fact: Nonbelligerent 
Iran threatens no other 
nations. The US and its 
imperial allies threaten 
humanity.
Fact: Iran is actively 
involved in combating 
regional terrorism, not 
supporting or waging it.
Years of US aggression, 
blockade, illegal 
sanctions, and 
Pentagon-orchestrated 
Saudi terror-bombing 
since 2015 are what 
high crimes of state 
terrorism against 
Yemen and it long-
suffering people are all 
about.
The same goes for US 
aggression in Syria and 
other war theaters, part 
of bipartisan support 
in Washington for 
permanent wars on 
humanity.
US war on Iran by other 

means is all about 
wanting to crush its 
economy, isolate the 
country, immiserate 
its people, and starve 
them into submission 
— a strategy aiming 
to transform the 
Islamic Republic into 
a US vassal state and 
eliminate Israel’s main 
regional rival.
Trump hardliners don’t 
seek negotiations with 
Tehran as envoy for 
regime change in the 
country Brian Hook 
falsely claimed.
US strategy is all about 
seeking unconditional 
Iranian surrender to its 
demands, its sovereign 
i n d e p e n d e n c e 
eliminated.
A recent University 
of Maryland Center 
for International and 
Security Studies report 
explained that 86% of 
Iranians despise the US 
— based IranPolls data.
Pompeo earlier said 
Tehran must bend to US 
demands “if they want 
their people to eat.”
On Friday, he falsely 
accused Iranian-
backed elements for 
December 9 and 11 
rocket attacks near 
Baghdad International 
Airport, saying:

US war on Iran by other means is all about its refusal 
to subordinate its sovereignty to US interests, 
opposition to its imperial agenda, support for 
Palestinian rights, and Washington’s aim to control 
its vast hydrocarbon resources.
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Accepting ceasefire in Yemen a 
wise move: Larijani
 Iranian Parliament Speaker Ali Larijani said choosing dialog to 
settle the conflict in Yemeni is a good measure as long as the talks 
lead to an actual ceasefire in effect.
Larijani made the remarks in a meeting with Omani Deputy 
Parliament Speaker Abdullah Al Amri on the sidelines of 12th 
plenary meeting of the Asian Parliamentary Assembly (APA) 
in Antalya, Turkey.
Noting Oman’s approach toward the crisis in Yemen, Larijani 
said “your role was wise and rational. We hope that talks 
on Yemen would lead to a practical measure and an actual 

ceasefire.”
He further stressed that accepting ceasefire in Yemen is a 
“logical path.”
Saudi Arabia and a number of its regional allies launched a 
devastating campaign against Yemen in March 2015, which 
has claimed more than 100,000 lives and heavily damaged the 
country’s infrastructure over the past four and a half years.
Elsewhere, Larijani discussed Iran-Oman bilateral ties, saying 
Iranian businessmen are keen on taking part at various projects 
in Oman. He said the central banks of the two countries should 
reach agreements on resolving issues facing businesses.
The Omani official, for his part, said his country is informed on 
some talks taking place on Yemen, voicing readiness to increase 

efforts to find a solution to end the war 
in the crisis-hit and impoverished 
Arab country.
“The situation in Yemen is 
improving. Efforts to settle the 
conflict have been formed in the 
most appropriate way possible,” he 
reassured.
Elsewhere, he touched upon the project of 
gas transfer from Iran to Oman via sea, saying “there is a strong 
resolve to carry out the project. The only problems that remain 
are technical and financial, which can be solved by relevant 
ministers of both countries.”

Iran is actively 
involved in 
combating 
regional 
terrorism, not 
supporting or 
waging it.
Years of US 
aggression, 
blockade, illegal 
sanctions, and 
Pentagon-
orchestrated 
Saudi terror-
bombing since 
2015 are what 
high crimes of 
state terrorism 
against Yemen 
and it long-
suffering people 
are all about.
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Trump Rips Fox News for 
Interviews with Comey, Schiff
 US President Donald Trump on Saturday lit into Fox News’ 
decision to interview two of his political foes — James Comey 
and Rep. Adam Schiff — as an attempt to be “politically correct.”
“Hard to believe that @FoxNews will be interviewing sleazebag 
& totally discredited former FBI Director James Comey, & also 
corrupt politician Adam ‘Shifty’ Schiff,” Trump tweeted. “Fox is 
trying sooo hard to be politically correct, and yet they were totally 
shut out from the failed Dem debates!”
In a subsequent tweet, Trump likened the conservative cable 
network to “Commiecast MSNBC” and “Fake News CNN,” saying 
they’d “die together as other outlets take their place."
Fox announced this week that the former FBI director and 
House Intelligence Committee chairman would sit for separate 
interviews with Chris Wallace on “Fox News Sunday", Politico 
reported.
Trump, who often calls and tunes into Fox News shows, has 

recently disparaged the network for occasionally critical 
coverage of his presidency, encouraging supporters 
to seek out alternatives and tweeting support for One 
America News Network, a lesser-known conservative 
network.
Trump's personal attorney, Rudy Giuliani, recently 
traveled to Ukraine accompanied by the newer pro-Trump 
outlet.
Some of Fox News' hosts and analysts have pushed back on 
the president’s attacks, while others, including Shep Smith, 
have left the network following divisions over its largely 
pro-Trump coverage. Trump singled out Smith on Saturday, 
asking, "How's Shep doing?"
The president’s criticism comes after a week that saw 
the Justice Department’s top watchdog conclude that the 
FBI’s investigation into Russian influence on his campaign 
was justified and House Democrats approved articles of 
impeachment against him.
Comey, who was dismissed by Trump in May 2017, took to twitter 

o n 
Monday to tout FBI 

Inspector General Michael Horowitz’s findings, saying the 
president's attacks on him and investigators were “all lies.”
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Iran’s Zarif 
Meets Polish 
FM, Iraqi 
Top Security 
Official in 
Doha
 Iranian Foreign 
M i n i s t e r 
Mohammad Javad 
Zarif held talks 
with his Polish 
counterpart, Jacek 
Czaputowicz, and 
Iraqi National 
Security Adviser 
Falih Alfayyadh in 
the Qatari capital 
of Doha.
During their 
meeting on 
Saturday, Zarif 
and Czaputowicz 
exchanged views 
about a range of 
issues, including 
the latest 
d e v e l o p m e n t s 
in the region and 
the world as well 
as efforts to boost 
bilateral relations 
between Iran and 
Poland in various 
areas.
In the other 
meeting on 
S a t u r d a y 
evening, Zarif 
and Alfayyadh 
d i s c u s s e d 
the latest 
developments in 
Iraq.
The Iranian 
top diplomat’s 
meetings were 
held on the 
sidelines of the 
Doha Forum 2019, 
which opened 
earlier in the day.

The Doha Forum is 
a global platform 
for dialogue, 
bringing together 
leaders in policy 
to build innovative 
and action-driven 
networks.
E s t a b l i s h e d 
in 2000, the 
Doha Forum is 
a platform for 
global dialogue on 
critical challenges 
facing our world. 
The Doha Forum 
promotes the 
interchange of 
ideas, discourse, 
policymaking, and 
action-oriented 
recommendations.
Doha Forum 2019 
will bring together 
a distinguished 
group of leaders, 
thinkers, and 
policymakers to 
reimagine a global 
governance that 
addresses our 
collective needs 
and priorities.
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Stramaccioni Will Return to Iran on Monday: 
Esteghlal Club
Esteghlal coach Andrea Stramaccioni will return to Iran on Monday, the club said.
The ex-Inter coach left Iran last week after Esteghlal failed to respect contractual 
obligations.On Saturday, the Italian coach posted a video on his Instagram account 
saying he is tired of Esteghlal officials’ behavior.“I think Esteghlal has done nothing 
to solve the problem. Nothing has changed since I left the club. I am no longer Esteghjlal 
coach. They have published a picture which shows I have received my salary but it’s not 
true,” Stramaccioni said.“I really don’t know if they want to keep me in Esteghlal but I want to say I 
am really tired. I am tired of the management’s behavior. I want to thank Esteghlal players because they kept 
in touch,” he added.

The 4th edition of Transport, 
Logistics and Related 
Industries Exhibition 
(Logitrans Expo 2019) 
kicked off on Sunday 
morning at Imam Khomeini 
Mosalla.The exhibition 
opened today at Imam 
Khomeini Mosalla, northern 
Tehran in the presence of 
Iranian Minister of Roads 
and Urban Development 
Mohammad Eslami, and will 
run till December 17.Some 
312 domestic companies 
along with 15 foreign 
firms are showcasing their 
products in this edition 
of the event.Logistics and 
smart transportation, 
energy management, and 
the increase of the level of 
transportation services in 
the aviation, maritime and 
rail sectors are among the 
objectives of the Logitrans 
Expo 2019.
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"Tehran called in the South Korean 
ambassador to Iran to lodge a complaint, 
urging Seoul to resume humanitarian 
trade with the country," the agency quoted 
a local daily reporting on Saturday.
"The Iranian side expressed its position 
that it hopes for the humanitarian trade 
to be resumed and is discussing the matter 
with us," an unnamed South Korean 
foreign ministry official was quoted 
saying.
"We are in talks with Iran and the U.S. 
frequently so that the shipments of 
humanitarian goods like medical supplies 
can be resumed using the won-based 
transaction system."
Iran has denounced the US sanctions 
including on its oil exports to Korea as 
"economic terrorism" and resumed its 

uranium enrichment program after 
Washington unilaterally withdrew from 
the 2015 multilateral nuclear deal.
Officials from the foreign, finance and 
industry ministries in Korea reportedly 
visited Washington last week and held 
talks with U.S. officials over the issue, 
Yonhap reported according to sources 
familiar with the matter. "In June, 
Seoul officials visited Washington to 
ask for U.S. cooperation on the export of 
humanitarian goods to Iran."
After the US decided in April this year 
to end sanctions waivers for imports 
of Iranian oil, South Korean companies 
have faced difficulties in selling 
medicine, medical equipment, and other 
humanitarian products to Iran through 
a bilateral transaction system using the 
Korean currency, the won.
The Central Bank of Iran has won-based 
accounts at Woori Bank and the Industrial 
Bank of Korea in Seoul for payments of 
oil imports as wells products that are not 
subject to sanctions, the report by Yonhap 
said.

"Malaysia does not support the 
reimposition of the unilateral sanctions 
by the US against Iran," he told the Doha 
Forum, also attended by Qatar's Emir 
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, on 
Saturday.
Last year, US President Donald Trump 
unilaterally withdrew the US from the 
2015 Iran nuclear accord and reinstated 
sanctions to choke Iran's oil exports and 
isolate its economy as part of a "maximum 
pressure" campaign against Tehran to 
force it to renegotiate a new deal.
A week ago, Iran's President Hassan 
Rouhani announced what he called a 
$39bn "budget of resistance" to counter 
US sanctions following a fuel price rise that 
sparked deadly nationwide protests
Malaysia and other countries have lost "a 
big market" because of the sanctions on 
Iran, said Mahathir.
"Such sanctions clearly violate the United 
Nations Charter and international law. 
Sanctions can only be applied by the 

United Nations in accordance with the 
charter," he added.
Stay in power beyond 2020?
The 93-year-old Malaysian leader also 
suggested he may seek to stay in power 
beyond 2020.
Asked if he would step down in 2020, he 
said he wanted to fix problems created by 
the previous government before resigning. 
He also said he could not guarantee who 
would succeed him as prime minister.
Mahathir promised on December 10 to 
hand over power to his anointed successor 
Anwar Ibrahim, in spite of new sexual 
assault allegations against him, and that 
he may hand over power after a summit 
of Asia-Pacific Economic Cooperation 
(APEC) countries that Malaysia is to host 
in November 2020.
Mahathir was unexpectedly elected in 
2018 as the head of a coalition government 
whose largest party is led by Anwar, 72, 
who has been jailed twice on separate 
counts of sodomy and for corruption - 
charges he said were political.
The two-day Doha Forum, which defines 
itself as a global platform for dialogue, will 
discuss various topics under the theme of 
Reimagining Governance in a Multi-Polar 
World.

US sanctions halt S. Korea's medical trade 
with Iran: Report

Malaysia PM says US sanctions on Iran violate 
international law

South Korea announced it is in talks with the United States over 
Iran's demand for Seoul's resumption of exports of humanitarian 
goods to Tehran after US sanctions have virtually halted such trade, 
Yonhap News Agency reported.

Sanctions imposed by the United States on Iran violate the United 
Nations's charter and international law, Malaysian Prime Minister 
Mahathir Mohamad has said in a conference in Qatar.

"Such sanctions 
clearly violate 
the United 
Nations 
Charter and 
international 
law. Sanctions 
can only be 
applied by the 
United Nations 
in accordance 
with the 
charter," 

"We are in talks 
with Iran and the 
U.S. frequently 
so that the 
shipments of 
humanitarian 
goods like 
medical 
supplies can be 
resumed using 
the won-based 
transaction 
system

Iran ready for 
prisoner swap 
with US: FM spox
Iranian Foreign Ministry 
spokesman said the country is 
ready for taking proper measures 
to exchange prisoners with the 
United States.
Addressing a press conference 
in Iran’s northwestern city of 
Tabriz on Saturday, Seyyed Abbas 
Mousavi said the proposal for a 
prisoner swap with the US had 
been put forward by the Iranian 

foreign minister after the recent 
release of Iranian scientist 
Masoud Soleimani.
Iran is prepared to exchange 
prisoners with the US under a 
package of measures, he added.
Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif, in a post on his Twitter 
on December 7, said, “After getting 
our hostage back this week, 
fully ready for a comprehensive 
prisoner exchange. The ball is in 
the US’ court.”
Mousavi also referred to the cruel 
sanctions by the US which have 
affected the Islamic Republic’s 

health sector, saying that the US 
government offers fake sympathy 
for the Iranian nation because 
Washington has imposed harsh 
sanctions against Iranians and 
practically prevented the delivery 
of food and medicine into Iran.
Even the Central Bank of Iran 
has been blacklisted by the 
US, Mousavi deplored, adding 
that such sanctions amount to 
economic terrorism and crimes 
against humanity because they 
have prevented Iran from paying 
for the import of medicine and 
foodstuff.

Turkey says 
S-400 system 
'vital', will 
retaliate any US 
sanctions
Turkish Foreign Minister Mevlut 
Cavusoglu has repeated a 
retaliation threat against any US 
sanctions over Ankara's purchase 
of a Russian missile defence 
system.
Speaking at a conference in Qatar's 
capital, Doha, Cavusoglu said on 
Saturday that Turkey would not 
cancel its deal with Russia over the 
S-400 missile system "whatever 
the consequences".
"Sanctions and threatening 
language never work. But if 

sanctions are placed, Turkey will 
have to reciprocate," Cavusoglu 
said at the Doha Forum, a two-
day conference billed as a global 
platform for dialogue.
NATO allies Turkey and the United 
States have been at odds over the 
former's purchase of the advanced 
system, which the latter says is not 
compatible with NATO defences 
and is a threat to its F-35 stealth 
fighter jets.
S-400 'vital' for Turkey
This week, senators in the US-
backed legislation to impose 
sanctions on Turkey over the 
S-400 deal earlier this year and 
its recent military operation in 
northern Syria.
The vote, which was immediately 
condemned by Turkey, was seen 

as the latest move to push US 
President Donald Trump to take a 
harder line against Ankara.
The Trump administration has so 
far not imposed sanctions despite 
the president in 2017 signing 
a sanctions law that mandates 
financial penalties for countries 
that do business with Russia's 
military.
Amid already strained bilateral 
ties, Washington has suspended 
Ankara from the US F-35 stealth 
fighter jet programme, in which 
it was a producer and buyer, to 
penalise it for buying the Russian 
system.
Yet, Cavusoglu said that the 
purchase - the first such move 
between a NATO member and 
Russia - was a necessity.



۱۱ مرکز اوتیسم در اصفهان فعال است
معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان گفت: تاکنون تعداد ۹۴۹ کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم در 

بهزیستی استان اصفهان تشکیل پرونده داده اند که تعداد ۶۰۰ نفر آنها در شهر اصفهان هستند.
سید مسعود حسینی نسب در خصوص اختالل اوتیسم و افراد درگیر این اختالل، اظهار کرد: تعداد ۱۱ مرکز 
روزانه آموزشی و توانبخشی اختالالت طیف اوتیسم در استان اصفهان به افراد مبتال به آن در محدوده سنی دو 

تا ۱۵ سال خدمات ارائه می کنند.
وی با بیان اینکه دو مرکز روزانه حرفه آموزی در محدوده سنی ۱۵ سال به باال در استان وجود دارد، افزود: افراد مبتال 

به اختالالت طیف اوتیسم با همه خدمات آموزش استقالل فردی، مهارت های زندگی و کسب و کار در این مراکز آشنا 
می شوند همچنین یک مرکز اقامت موقت به عنوان تنها مرکز فعال کشور، از دو روز تا دو ماه در سال، خدمات نگهداری از این 

افراد را در زمان هایی که خانواده نیازمند استراحت است به آنها ارائه می کند.
 ABA، "معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان در خصوص خدمات ارائه شده به طیف اوتیسم تصریح کرد: تمام خدمات آموزشی شامل
TEACH، تعامل همه جانبه" و توانبخشی شامل "کاردرمانی و گفتار درمانی"، مداخالت حسی، بازی درمانی، موسیقی درمانی، هنردرمانی، 

فعالیت های ورزشی در این مراکز ارائه می شود.

آب منطقه ای اصفهان باید ۵۰۰ چاه آب غیرمجاز را پلمب کند
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: در استان اصفهان مصرف آب های زیرزمینی ۵۰۰ تا ۶۰۰ 

میلیون مترمکعب بوده که بیشتر از آن آبی است که به زمین نفوذ می کند.
مسعود میرمحمد صادقی در دیدار با کشاورزان شهرستان اردستان، اظهار کرد: شورای امنیت کشور در سال 
۱۳۹۲ بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده بود تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که سطح آب زیرزمینی 

در نقاط مختلف کشور به شدت در حال فرونشست است و احساس خطر شد.
وی با بیان اینکه استفاده کشاورزان از ذخیره آب زیرزمینی در کشور بسیار زیاد است، افزود: در استان اصفهان 

مصرف آب های زیرزمینی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده که بیش از آن آبی است که به زمین نفوذ می کند، 
این در حالی است که عماًل از ذخیره آب های زیرزمینی استفاده می کنیم که اگر به همین صورت پیش رود خسارت های 

جبران ناپذیری را متحمل می شویم که یکی از آن فرونشست زمین است. در حال حاضر موضوع فرونشست زمین را در غرب استان اصفهان به 
شدت داریم. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه شهرستان اردستان به عنوان منطقه نمونه استفاده از کنترل های هوشمند است 
که باعث مزیت خود کشاورزان است، گفت: به تازگی وزارت نیرو موظف شده تا قیمت کنترل های هوشمند یک مقدار پایین تر بیاید تا کشاورزان 

بتوانند آن را تهیه و نصب کنند. همچنین در این بخش تسهیالت خوبی نیز اعطا می شود.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

بانک های سپه، انصار، 
کشاورزی و آینده 
از جمله بانک هایی 

هستند که هنوز 
سازوکار دریافت 
پیامکی رمزهای 

دوم پویا را راه اندازی 
نکرده اند

اقتصاد ایران
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 اعالم نظر همتی 
درباره بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
تامیــن ارز واردات به صورت روان در 
حال انجام اســت، گفــت: نگرانی از 
بابت صادرات غیرنفتــی و تامین ارز 
آن در کشور وجود ندارد. به گزارش 
بانک مرکزی، هشــتمین نشســت 
دوره ای رئیــس کل بانک مرکزی با 
اقتصاددانان با محوریت موضوعاتی 
اعــم از راهکارهای ثبات بــازار ارز، 
کنترل و هدایــت نقدینگی، کاهش 
تورم و موضوعاتی نظیر الیحه بودجه 
۹۹ و راهکار مقابله بــا تاثیرات آن بر 
سیاســت های پولی، مسایل مربوط 
به طرح بانکداری مجلس برگزار شد. 
عبدالناصر همتی در این نشســت با 
تشــریح وضعیت ارزی کشور گفت: 
علیرغم تداوم فشار تحریم ها، روند 
صادرات غیرنفتی کشور به خوبی در 
حال انجام اســت و تامین ارز واردات 
نیز از طریق سامانه نیما صورت می 
گیرد و شاهد انجام روان تأمین ارز در 
سامانه نیما هستیم. همتی با اشاره به 
انتشــار اخباری در خصوص کاهش 
صادرات غیرنفتی کشور، تصریح کرد: 
صادرات غیرنفتی کشور طی ۸ماهه 
ابتدای سال جاری نســبت به سال 
گذشته از نظر وزنی افزایش داشته اما 
اصالح نرخ های پایه صادراتی و شفاف 
ســازی میزان اظهار صادرات توسط 
صادرکنندگان باعث کاهش ارزش 

اعالمی صادرات غیر نفتی شده بود.

ایران اکونومیست
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

جمعیت سالخوردگان 
کشــور بدلیل نداشتن 
تمکن مالــی، امنیتی 
ترجیــح  شــخصی  و 
می دهند که از تلفن های 
همــراه غیرهوشــمند 
استفاده کنند که شمار 

قابل توجهی را تشکیل می دهند.
این افراد در صورت اجباری شــدن 
استفاده از رمزهای پویا در ابتدای دی 
ماه، برای نقل و انتقــال غیرکارتی و 
اینترنتی پول، دچار مشکل می شوند، 
زیرا برخــی از بانک ها هنوز ســامانه 
پیامکی ارســال رمزهای دوم پویا را 

راه اندازی نکرده اند.
همچنین به دلیل مشکالت مربوط به 
نصب اپلیکیشــن و نرم افزار در تلفن 
همراه، بسیاری از دارندگان تلفن های 

هوشــمند نیز ترجیح می دهند که از 
نصب این اپلیکیشــن ها خودداری 
کــرده و از رمزهــای دوم پیامکــی 
اســتفاده کنند که این گــروه نیز از 
متقاضیان خدمات پیامکی رمزهای  

پویا هستند.

    بی خبری برخی از کارمندان بانک ها 
نسبت به رمزهای پویای پیامکی 

گزارش میدانی خبرنگار ایرنا نشــان 
می دهد که بیشتر بانک ها تمرکز خود 
را بــر روی ارایه خدمات رمــز پویا از 
طریق اپلیکیشــن های اختصاصی 
معطوف کرده و هنوز خبری از آماده 
سازی شیوه ارسال پیامکی رمزهای 

پویا نیست.
زمانی که خبرنــگار ایرنا از کارمندان 
و متصدیان شــعبه هــای بانک های 
مختلــف در این بــاره ســوال کرد، 
برخی اعالم کردند که امکان دریافت 
پیامکی برقرار اســت، شــماری نیز 
پاســخ دادند که تا ابتــدای دی ماه 
راه انــدازی می شــود، امــا تعدادی 
دیگر نیز گفتند: هنــوز به ما چیزی 
درباره ارســال پیامکی رمزهای پویا 
 اعالم نشده و از آن اظهار بی اطالعی 

کردند.
متصدیان بانک هایی که از چگونگی 
ارســال پیامکی رمزهای پویا اظهار 
بی اطالعی می کردند، ابراز داشتند: 

تاکنون دربــاره این موضــوع، به ما 
چیزی ابالغ نشــده و بعید است که 
تا ابتدای دی مــاه، دریافت پیامکی 
رمزهای پویا برای دارندگان تلفن های 
همراه غیرهوشــمند در آن بانک ها 
راه اندازی شــود، و احتمــال دارد با 

تاخیر این امر اجرایی شود.
بر این اســاس، شــماری از بانک ها 
مانند ملی و ملت عالوه بر اپلیکیشن 
هوشــمند،  همــراه  تلفن هــای 
سازوکارهای دریافت رمزهای دوم پویا 
را نیز برای گوشی های غیرهوشمند 
تعریف کرده و مشتریان آنها می توانند 
 اقدام بــه فعال ســازی این شــیوه 

کنند.
اما برخی از بانک ها هنوز راهکاری را 
برای فعال سازی دریافت رمزهای دوم 
یکبار مصرف ارایه نکرده اند؛ مشتریان 
بانکی در زمــان مراجعه به شــعب 
بانکی آنها با پاسخ منفی و بی خبری 

متصدیان باجه ها روبرو می شوند.
بانک های ســپه، انصار، کشاورزی و 
آینــده از جمله بانک هایی هســتند 
که هنوز ســازوکار دریافت پیامکی 
رمزهــای دوم پویــا را راه انــدازی 

نکرده اند.

    هزینه زیاد، دلیــل کم توجهی 
بانک ها به رمزهای پیامکی

بررســی های اولیه نشان می دهد که 

بیشتر مردم تمایل دارند که از پیامک 
برای دریافت رمز دوم یکبار استفاده 
کند، اما بانک ها در نظر دارند به علت 
هزینه های باال، مشتریان از اپلیکیشن 
برای دریافت رمــزدوم یکبار مصرف 

استفاده کنند.
برآورد می شــود که پس از اجباری 
شدن رمزهای پویا، حدود ۷۰ درصد 
مــردم از پیامک بــرای دریافت این 

رمزها استفاده کنند.
پیگیری های ایرنا  نشان می دهد که 

هم اکنون مذاکراتی توسط نهادهای 
ذیربط با اپراتورهــای تلفن همراه در 
جریان است تا ارســال پیامک های 
رمزهــای پویا رایگان شــده یا اینکه 
اپراتورها هزینه کمتــری را دریافت 

کنند.

    بسترسازی بانک مرکزی با »هریم«
بانک مرکزی با راه اندازی سامانه هریم 
)هدایت رمز یکبار مصــرف( امکان 
ارســال رمز دوم پویا در قالب پیامک 

از ســوی بانک ها را با تسهیل تجربه 
کاربری امکان پذیر کرده اســت، اما 
بســیاری از بانک ها در زمان مراجعه 
مشــتریان بــه شــعب آن بانک ها، 
از ســازوکار دریافــت پیامکی اظهار 

بی اطالعی می کنند.
به نظر می رســد که ایــن بانک ها یا 
تمایل دارند که مشــتریان را از این 
طریق تا حد ممکــن مجبور به نصب 
اپلیکیشن کنند یا اینکه هنوز سامانه 
مرتبط را در بانک خود فعال نکرده اند.

سرگردانی دارندگان تلفن های همراه غیرهوشمند در بانک ها؛  

مشکالت یک رمز
بسیاری از بانک ها بر روی اپلیکیشن های اختصاصی خود برای 
دریافت رمزهای پویا تمرکز کرده اند، به طوری که دارندگان 
تلفن های همراه غیرهوشــمند در زمان مراجعه به بانک ها با 
بی اطالعی متصدیان این بانک ها برای چگونگی دریافت این 

رمزها مواجه می شوند.
با توجه به نزدیک شــدن به زمان اجباری شدن استفاده از 
رمزهای دوم یکبار مصرف )پویا(،این مساله  از دغدغه های 
جدی مشتریان بانک ها محسوب می شود و تکلیف دارندگان 

تلفن های غیر هوشمند مشخص نیست. 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره: 98-641 ش ح 1 - مورخ 98/9/2  ، در خصوص دعوی آقای حمزه طایی با 
وکالت آقای محمدرضا روشن پژوه فرزند اسداله به طرفیت آقای بهزاد انیالومر شاملو 
فرزند صفرعلی به خواسته مطالبه وجه نقد مبلغ 30.000.000 ریال که به شورای حل 
اختالف سمیرم ارجاع، در شعبه اول شورای حل اختالف به کالسه 98-641ش ح 1 
ثبت گردید و به تاریخ 98/10/28 ساعت 3:30 عصر تعیین وقت گردید. نظر به مجهول 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان و تجویز ماده 73 از قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا خوانده فوق و در تاریخ 
مقرر در شورای حل اختالف سمیرم حاضر شود. دبیرخانه شعبه اول حقوقی شوراهای 

حل اختالف سمیرم - شناسه: 696955
آگهی ابالغ اجرائیه 

کالسه 9800345: بدین وسیله به ورثه مرحوم نعمت اله صدارتی فرزند محمد، تاریخ 
تولد 1303/10/01، به شماره ملی 0557724392 و شماره شناسنامه 5530، که 
عبارتند از: صدیقه خم پیچي نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1345/12/16 شماره ملی: 
0557765277 شماره شناسنامه: 9617، تقي ابراهیمي فر نام پدر: نعمت اله تاریخ 
تولد: 1356/12/07 شماره ملی: 0557807311 شماره شناسنامه: 13816 ، عشرت 
خم پیچي نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1338/01/01 شماره ملی: 0558935974 
شماره شناسنامه: 93 ، اشرف خم پیچي نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1349/06/01 
شماره ملی: 0557772656 شماره شناسنامه: 10363 ، ندا کامراني نام پدر: عزت اله 
تاریخ تولد: 1363/02/07 شماره ملی: 0074905791 شماره شناسنامه: 1825 ، حیدر 
خم پیچي نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1346/12/20 شماره ملی: 0557765285 
شماره شناسنامه: 9618 ، مهرداد کامراني نام پدر: عزت اله تاریخ تولد: 1353/05/27 
شماره ملی: 0066641306 شماره شناسنامه: 3459 ، محمد نعمتي نژاد نام پدر: نعمت 
اله تاریخ تولد: 1342/06/05 شماره ملی: 0557754941 شماره شناسنامه: 8589 ، 
احمد بصیرت نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1323/06/03 شماره ملی: 0558894577 
شماره شناسنامه: 199 ، شوکت خم پیچي نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1330/04/21 
شماره ملی: 0557745012 شماره شناسنامه: 7595 ، اعظم صدارتي نام پدر: 
نعمت اله تاریخ تولد: 1353/07/01 شماره ملی: 0557791162 شماره شناسنامه: 
12207 ، علیرضا کامراني نام پدر: عزت اهلل تاریخ تولد: 1370/03/02 شماره ملی: 
0013431234 شماره شناسنامه: 0013431234 ، ابوالقاسم خم پیچي نام پدر: نعمت 

اهلل تاریخ تولد: 1334/01/09 شماره ملی: 0558923194 شماره شناسنامه: 302 ، 
فضه عمادي نام پدر: لطف اله تاریخ تولد: 1334/12/17 شماره ملی: 1229349413 
شماره شناسنامه: 2657 ، زهرا کامراني نام پدر: عزت اله تاریخ تولد: 1355/09/27 
شماره ملی: 0066805015 شماره شناسنامه: 7478 ، عفت خم پیچي نام پدر: نعمت 
اله تاریخ تولد: 1332/08/19 شماره ملی: 0557745020 شماره شناسنامه: 7596 و 
کوکب ابراهیمی فرزند اسداله ، تاریخ تولد 1323/09/12، شماره ملی 1219200786، 
شماره شناسنامه 432، ابالغ مي شود که برابر سند ازدواج  شماره 10900 -77/12/06 
، صد عدد سکه تمام بهارآزدی بابت مهریه به خانم مریم سالمی بدهکار مي باشید که 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به 
کالسه فوق در  واحد اجرای اسناد رسمی گلپایگان مطرح مي باشد لذا طبق ماده 19/18 
آئین نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي که 

تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه  اخبار اصفهان 
چاپ  و منتشر مي گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق مقررات علیه شما 
تعقیب خواهد شد. مسئول واحد اجراي اسناد رسمي گلپایگان-زهرا نوري - شناسه: 

696574
آگهی حصر وراثت 

آقای  محمدرضا دهقانی فرزند عبدالرسول دارای شناسنامه شماره 5650036403 به 
شرح دادخواست به کالسه 306/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرسول دهقانی به شناسنامه شماره 5 در تاریخ 
1397/11/14 اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه ی  آن مرحوم  حین وفات منحصر 
است به: 1-  سکینه دهقانی فرزند علی اکبر متولد 1330 دارای کدملی 5659760406 
مادر متوفی، 1- یک همسر دایمی به نام: زهرا ناظمی قمشانی فرزند حسنعلی متولد 
1354 دارای کدملی 5659257143 ، 2- یک فرزند پسر به نام: محمدرضا دهقانی 
فرزند عبدالرسول متولد 1372 دارای کدملی 5650036403، 3- دارای دو فرزند 
دختر به نام های: 1- هانیه دهقانی فرزند عبدالرسول متولد 1376 دارای کدملی 
5650086982  2- مینا دهقانی فرزند عبدالرسول متولد 1383 دارای کدملی 
5650118256  ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رییس 

شورای حل اختالف بخش جلگه - شناسه: 604691
آگهی حصر وراثت 

آقای  ابوالقاسم رجایی زاده هرندی فرزند علی دارای شناسنامه شماره 125 به شرح 
دادخواست به کالسه 320/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فاطمه کنعانی هرندی به شناسنامه شماره 15 در تاریخ 
1394/12/22 اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه ی  آن مرحوم  حین وفات منحصر 
است به: 1-  همسر دایمی دارد به نام مرحوم علی اکبر رجایی زاده فرزند حسن متولد 
1314 دارای کدملی 5659164366 ، 2- پنج فرزند پسر به نام های: 1- رضا رجایی 
هرندی فرزند علی اکبر متولد 1341 دارای کدملی 5659688187 ، 2- ابوالقاسم 
رجایی زاده هرندی فرزند علی اکبر متولد 1343 دارای کدملی 5659691765 ، 
3- محمد علی رجایی زاده هرندی فرزند علی اکبر متولد 1347 دارای کدملی  
5659170889 ، 4- جالل رجایی زاده هرندی فرزند علی اکبر متولد 1352 دارای 
کدملی 5659172598 ، 5- سجاد رجایی هرندی فرزند علی اکبر متولد 1359 دارای 
کدملی 5659709702 ، 3- و دارای چهار فرزند دختر به نام های: 1- زهرا رجایی زاده 
هرندی فرزند علی اکبر متولد 1345 دارای کدملی 5659693751 ، 2- اشرف رجایی 
زاده هرندی فرزند علی اکبر متولد 1356 دارای کدملی 5659174965 ، 3- اکرم 
رجایی هرندی فرزند علی اکبر متولد 1362 دارای کدملی 5659716156 ، 4- بتول 
رجایی هرندی فرزند علی اکبر متولد 1350 دارای کدملی 5659699995 ، اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رییس شورای حل اختالف بخش 

جلگه - شناسه:697553
آگهی حصر وراثت 

خانم شهربانو صابری قمشانی فرزند مصطفی دارای شناسنامه شماره 170 به شرح 
دادخواست به کالسه 322/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی صابری به شناسنامه شماره 5 در تاریخ 
1352/10/17 اقامتگاه خود را بدرود گفته که ورثه ی  آن مرحوم  حین وفات منحصر 
است به: 1-  یک همسر دایمی  به نام: رقیه دهقانی فرزند محمد متولد 1325 دارای 
کدملی 5659747620، 2- و دارای دو فرزند دختر به نام های: 1- نصرت صابری 
قمشانی فرزند مصطفی متولد 1349 دارای کدملی 5659278698 ، 2- شهربانو 

صابری قمشانی فرزند مصطفی متولد 1351 دارای کدملی 5659279287  ، اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رییس شورای حل اختالف بخش 

جلگه - شناسه697552
آگهی حصر وراثت 

خانم معصومه عرب جعفری به شناسنامه شماره 162 به شرح دادخواست به کالسه 
98/396 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدرضا صابری نصر آبادی به شناسنامه شماره 68 در تاریخ 1398/8/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- معصومه عرب جعفری به شماره شناسنامه 162 همسر متوفی، 2- فاطمه صابری 
نصر آبادی به شماره شناسنامه 5640102969 فرزند متوفی و بجز نامبردگان ورثه 
دیگری ندارد و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شورا حل 

اختالف بخش جرقویه - شناسه: 697556
آگهی حصر وراثت 

آقای علی ناطقی به شناسنامه شماره 1586 به شرح دادخواست به کالسه 98/226 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدعلی ناطقی پیکانی به شناسنامه شماره 15 در تاریخ 1398/6/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ناهید ناطقی 
پیکانی به شماره شناسنامه 12 فرزند متوفی، 2- نرگس ناطقی به شماره شناسنامه 
1467 فرزند متوفی، 3- علی ناطقی به شماره شناسنامه 1586 فرزند متوفی، 4- نسرین 
ناطقی پیکانی به شماره شناسنامه 221 فرزند متوفی، 5- میترا ناطقی پیکانی به شماره 
شناسنامه 2494 فرزند متوفی، 6- مریم ناطقی به شماره شناسنامه 2513 فرزند 
متوفی، 7- مجید ناطقی به شماره شناسنامه 2545 فرزند متوفی و بجز نامبردگان ورثه 
دیگری ندارد و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شورای حل 

اختالف بخش جرقویه - شناسه: 697555

آگهی حصر وراثت 
خانم بتول ابوفاضلی به شناسنامه شماره 1116 به شرح دادخواست به کالسه 397/98 
ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید هاشم موسویان انارکی به شناسنامه شماره 1456 در تاریخ 1398/8/17 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: 
بتول ابوفاضلی )همسر متوفی( ،2- زهرا سادات موسویان انارکی )دختر متوفی(، 3- سید 
محسن موسویان انارکی )پسر متوفی( 4- شهربانو رضاپور انارکی )مادر متوفی( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نایین - شناسه: 679208
آگهی حصر وراثت 

خانم معصومه خواجه دین فینی به شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 
1355/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی نجیبیان فردفینی به شماره شناسنامه 3338 فرزند جواد در تاریخ 
1398/2/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- طاهره نجیبیان فرد فینی فرزند علی به ش.ش 1302 ، 2- عباس نجیبیان 
فرد فینی فرزند علی به ش.ش 47، 3- مرتضی نجیبیان فرد فینی فرزند علی به ش.ش 6، 
4- علیرضا نجیبیان فرد فینی فرزند علی به ش.ش 4450 ، 5- مصطفی نجیبیان فرد فینی 
فرزند علی به ش.ش 8477 همگی فرزندان متوفی، 6- معصومه خواجه دین فینی فرزند 
حسین به ش.ش 25 همسر متوفی، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه 
نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان - شناسه:696666
آگهی حصر وراثت 

آقای غالمحسین غالمعلی زاده  به شناسنامه شماره 772 به شرح دادخواست به کالسه 
1349/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ایران فالح پور به شماره شناسنامه 38 در تاریخ 1398/7/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  غالمرضا 
غالمعلی زاده فرزند تقی به ش.ش 2995 ، 2- غالمحسین غالمعلی زاده فرزند تقی به 
ش.ش 772، 3- حسن غالم علی زاده فرزند تقی به ش.ش 879 ، 4- محمد علی غالمعلی 
زاده فرزند تقی به ش.ش601، 5- کبری غالمعلی زاده فرزند تقی به ش.ش 34، 6- ربابه 
غالمعلی زاده فرزند تقی به ش.ش 39870 همگی فرزندان متوفی و الغیر.، اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان - شناسه:696664
آگهی حصر وراثت 

آقای حامد کامرانی  به شناسنامه شماره 8904 به شرح دادخواست به کالسه 1393/98 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد 
کامرانی به شماره شناسنامه 303 در تاریخ 1398/8/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  حامد کامرانی فرزند جواد به ش.ش 
8904 ، 2- محمد کامرانی فرزند جواد به ش.ش 1250461091 ، 3- سپیده کامرانی فرزند 
جواد به ش.ش 1250169046 فرزندان متوفی، 4- ماه بانو پور هاشمیان فینی فرزند محمد 
به ش.ش 4010 همسر متوفی، 5- فاطمه گلی زاده مجرد فرزند محمد به ش.ش 46 مادر 
متوفی ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد ازتاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان - شناسه:696657
آگهی حصر وراثت 

آقای علیرضا طایی فرزند جالل به شناسنامه شماره 33 شرح دادخواست به کالسه 
201/98 ش ح 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان لیال طایی به شناسنامه شماره 6469 در تاریخ 1390/01/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  علیرضا طایی 
فرزند جالل به شماره شناسنامه 33 فرزند متوفی، 2- آیت اله طایی فرزند جالل به شماره 
شناسنامه 203 فرزند متوفی، 3- جواد طایی فرزند جالل به شماره شناسنامه 638  فرزند 
متوفی ، 4- حسین طایی فرزند جالل به شماره شناسنامه 1200013735 فرزند متوفی، 
5- سکینه طایی فرزند جالل به شماره شناسنامه 74 فرزند متوفی، 6- مدینه طایی فرزند 
جالل به شماره شناسنامه 11729فرزند متوفی والغیر، اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان 
سمیرم - شناسه: 697020

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره: 537/98 نظر به اینکه خواهان سمیرا چاووشی دادخواستی به خواسته محکومیت 
خواندگان به مبلغ پانزده میلیون تومان بابت چک های به شماره 653400 - 96/3/10 و 
379639 - 96/11/19 و 312667 - 96/3/27 کلیه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از 
تاریخ های سر رسید به طرفیت هادی اسدی به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 537/98 ثبت و برای 
تاریخ 98/10/30 ساعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر 
شوند ضمناً نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در 
صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 12 شورای 

حل اختالف کاشان - شناسه: 696713
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ محوطه عمارت پالک ثبتی فرعی از 744 اصلی واقع در جزء بخش 
یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام همدم مقیمی 
و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
98/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 

686196

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب اطاق فوقانی پالک ثبتی 6 فرعی از 744 اصلی واقع در ... 
جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام همدم 
مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
98/10/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 

686322

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ محوطه و بهاروند و مستراح متصل پالک ثبتی 10 فرعی از 744 
اصلی واقع در ... جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام همدم مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 98/10/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک 

خوانسار شناسه: 686406

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب اطاق فوقانی و پستوی عقب آن و طویله تحتانی متصالت 
پالک ثبتی 2 فرعی از 744 اصلی واقع در ... جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام همدم مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار شناسه: 686280

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ  خانه بام طبقه سوم پالک ثبتی 7 فرعی از 744 اصلی واقع در ... جزء 
بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام همدم مقیمی 
و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 

98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 686352

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ  یک باب اطاق تحتانی پالک ثبتی 2  فرعی از 743 اصلی واقع در ... 
جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام همدم 
مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
98/10/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 686416

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ اطاق فوقانی روی طویله پالک ثبتی 4 فرعی از 744 اصلی واقع 
در ... جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام همدم مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک 

خوانسار شناسه: 686287

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ طویله معروف به گوساله دان پالک ثبتی 8 فرعی از 744 اصلی 
واقع در ... جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام همدم مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 98/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک 

خوانسار شناسه: 686387

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه بام فوقانی پالک ثبتی 3 فرعی از 743 اصلی واقع در 
... جزء بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
همدم مقیمی و غیره فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه 
شنبه مورخ 98/10/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک 

خوانسار شناسه: 686424

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب اطاق پالک ثبتی 5 فرعی از 744 اصلی واقع در ... جزء 
بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام همدم 
مقیمی و غیره فرزند محمدعلی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 98/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار 

شناسه: 686294

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 139885602011001010-1398/9/13 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب طویله پالک ثبتی 9 فرعی از 744 اصلی واقع در ... جزء 
بخش یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام همدم 
مقیمی و غیره فرزند محمدعلی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
98/10/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 98/9/25 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: 

686399



استارتآپ

استارتآپهایصنعتگیاهانداروییوچهارمحورکلیدی

حوزهگیاهانداروییوطبسنتیبهدلیلارزشافزوده
باالییکهدرمحصوالتفرآوریشدهودانشبنیانآن
وجوددارد،بالذاتبرایمتخصصینجوانوخالقاینحوزهجذاباستوآنها
معموالًتمایلدارندکهباتاسیسشرکتهایدانشبنیانیااستارتآپهای

نوآورفعالیتعلمیخودرادربعدتجاریادامهدهند.

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تالش دارد تا با ایجاد چند شتابدهنده تخصصی در حوزه گیاهان دارویی و 

طب سنتی، روند فعلی  شکل گیری شرکت های نوآور  در این حوزه را تسریع بخشد.
در حال حاضر چند شتابدهنده، استارت آپ های حوزه گیاهان دارویی را نیز در سبد 
پرورشی خود قرار داده اند، ستاد سعی دارد تا  چند شتابدهنده موجود را ترغیب کند که 
به صورت تخصصی بر روی این حوزه کار کنند و همزمان بر روی ایجاد شتابدهنده های 

تخصصی جدید نیز کار نمایید.
خوشبختانه مجموعه های مشــتاق برای ایفای نقش شــتابدهنده تخصصی خود از 

امکاناتی همچون فضای اشتراکی برای کار استارت آپ ها برخوردار 
هستند. عاله بر حمایت های معنوی ســتاد از این شتابدهنده ها، 
خدماتی نیز در حوزه شــبکه و مباحث تخصصی گیاهان دارویی از 

آنها به عمل خواهد آمد.
در کنار حمایت های تخصصی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان 
دارویی و طب سنتی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز 
بسته های حمایتی خود را به شرکت های دانش بنیان و خالق فعال 

در حوزه گیاهان دارویی عرضه می کند. 
 در استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان  شکل گرفته در حوزه 
گیاهان دارویی و طب ســنتی، مخاطب اصلی محصوالت و خدمات 
شکل گرفته مردم و بخش خصوصی هســتند،  در حوزه های مانند 
نفت و گاز ممکن اســت بهره بردار نهایی دولت باشد و این تفاوت در 
بهره بردار نهایی می تواند ماهیت فرایند های شکل گیری استارت آپ ها 

را به شکل مبنایی، تحت تاثیر قرار دهد.
توجه کرد که شــرکت های فعال و موفق در این حوزه از حاشیه سود باید 

قابل توجهی برخوردار هستند، بنابر این اگر در حوزه های مانند فین تک و آی تی  تعداد 
بیشتری استارت آپ تشکیل شده اســت، باید این موضوع را به شناخته تر بودن این 
حوزه ها و همچنین بحث وجود زیر ساخت ها مرتبط دانست تا حاشیه سود بیشتر این 

بخش ها.
حوزه گیاهان دارویی چون یک حوزه تخصصی است و برخی پارامترهای فرهنگی و 
تاریخی نیز در تکوین آن نقش دارد، ممکن است در برخی از کشورها با اقبال بیشتری 
مواجه شده باشد، برای مثال این حوزه در چین و هندوستان ممکن است رونق بیشتری 
داشته باشد تا برخی کشورهای غربی، به همین خاطر یک نسخه عمومی واحد برای 
تمام کشــورها در این زمینه وجود ندارد و الزم است که نقشه راه پیشرفت ملی حوزه 
گیاهان دارویی کاماًل منطبق بر داشته ها و ســوابق فرهنگی و ذخایر طبیعی کشور 

تدوین شود.
 تالش ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی نیز همواره بر این بوده 
که این نقشه راه، بیشترین انطباق ممکن را با پیوست های فرهنگی و ویژگی های اقلیمی 

مناطق مختلف داشته باشد، هر چند با توجه به فرا بخشی بودن این حوزه، الزم است که 
در این راه دستگاه ها و واحدهای مختلف اداری در کشور، همکاری و هماهنگی الزم را 

برای تدوین برنامه ریزی منسجم در این زمینه داشته باشند.
پیش از هر چیزی باید به عالقه مندان  و شرکت های نوپا در حوزه گیاهان دارویی تاکید 
کرد که قبل از اقدام، سطح شــناخت خود را از بازار افزایش دهند، این حوزه به هیچ 
عنوان بکر نیست و با توجه به حاشیه سود قابل توجه آن، هر روز بر تعداد شرکت ها و 

فعاالن آن افزوده می شود.
الزم اســت تا بر اســاس شــاخص های رقابت پذیری، شــرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها برای خود مزیت های رقابتی  مبتنی بر دانش ایجاد کنند تا در این رقابت 
تنگاتنگ با رقبای کهن ســال این حوزه، حرفی برای گفتن داشته باشند. همچنین 
فعاالن جوانتر و تازه وارد حوزه گیاهان دارویی باید  یکی از اولین اولویت های خود را 
به موضوع مجوزها اختصاص دهند. تعداد زیادی شرکت  و نهادهای تنظیم گر در بازار 
وجود دارد که با توجه به درگیر بودن محصوالت این حوزه با ســالمت عمومی، برای 

مسئله مجوزها اهمیت زیادی قائل هستند.
سومین محوری که شــرکت های نوپا در حوزه گیاهان دارویی باید به آن توجه کنند، 
مسئله حیاتی زنجیره ارزش است، بسیاری از شرکت ها به امید آنکه بسته بندی شکیل 
گیاهان دارویی، بتواند برایشان سود و مزیت به همراه داشته باشد، استراتژی کاری خود 
را بر این اساس تنظیم می کنند، درست اســت که بسته بندی در فروش نهایی نقشی 
مهم ایفا می کند، اما شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها باید تمرکز خود را بر روی 
این موضوع قرار دهند که از این گیاه دارویی چه فرآورده های می توان استحصال کرد. 
رمز سود بیشتر در استحصال فرآورده های نهایی از گیاه است، شرکت های موفق چند 
ملیتی نیز، بخش عمده ای از ســود خود را از خوزه صنایع پایین دستی و فرآوری به 

دست می آورند.
صادرات، چهارمین محور برنامه ریزی یک شرکت نوپا در این حوزه است، که ابداً هدفی 
دور از دسترس نیست و به ویژه در کشور ما با وجود صدها گیاه اندامیک می تواند یک 

راهبرد موفق باشد.
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تغییر رویکرد موادفروشان از فضای حقیقی به مجازی
با رشد استارت آپ ها و شــرکت های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل مسافر و کاال، احتمال سوء استفاده 
از این فضا از سوی قاچاقچیان موادمخدر نیز وجود دارد، موضوعی که رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
تهران بزرگ از رصد و برخورد با موارد مجرمانه در آن خبر داده اســت. سرهنگ محمد بخشنده  درباره 
احتمال قاچاق موادمخدر از سوی رانندگان برخی از تاکسی ها یا پیک های موتوری اینترنتی گفت: در بحث 

توزیع موادمخدر رویکرد جدید قاچاقچیان بیشتر در حوزه فضای مجازی است تا حوزه شرکت های حمل 
و نقل اینترنتی مسافر و کاال . در حوزه فضای مجازی نیز با تشکیل دایره  ویژه فضای مجازی در پلیس مبارزه با 

موادمخدر تهران بزرگ توفیقات خوبی در این زمینه داشتیم و چندین باند فعال در فضای مجازی را هم شناسایی و 
منهدم کردیم. وی در مورد نظارت بر استارت آپ ها و تاکسی های اینترنتی نیز گفت:  در این مورد نیز چنین مواردی بسیار 

اندک است و عمدتا در موارد انگشت شمار هم رانندگان از آن بی خبر بوده اند، اما در این مورد پیگیر هستیم و ما رصد الزم را انجام داده و با موارد 
مجرمانه برخورد خواهیم کرد. بخشنده ادامه داد:  به طورکلی استارت آپ ها و شرکت ها هنگام دریافت مجوز باید به پلیس مراجعه کنند که در 
آنجا نیز مسئوالن و مدیران این شرکت ها و استارت آپ ها از سوی کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر توجیه می شوند و موارد و توصیه های 

الزم به آنان ارائه می شود تا در دام افراد سودجو نیفتند . در مجموع به دلیل همین اقدامات است که در این فضا چنین جرائمی نداریم.

مونساندرمراسمگرامیداشت
هفتهپژوهش:
پژوهشگاه

میراثفرهنگی
بایدنقطهاتصالبا
استارتآپهاباشد

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی گفــت: یکــی 
از موضوعاتــی کــه پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری باید 
به آن توجه کنــد، تقویت ارتباط با 

استارت آپ هاست.
وزیــر  مونســان  علی اصغــر 
گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
مراســم  در  صنایع دســتی،  و 
گرامیداشــت هفتــه پژوهش که 
با حضــور جمعی از مســئوالن و 
پژوهشــگران، نمایندگان استان 
خراســان جنوبــی در مجلــس 
شــورای اســالمی و مدیران  کل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان های مختلف 
در سالن آمفی تئاتر موزه ملی ایران 
برگزار شد، تصریح کرد: در خصوص 
اهمیــت پژوهــش صحبت های 
زیادی شده؛ به عنوان مثال گفته اند 
پژوهــش ارزش آفریــن اســت و 
چندین برابر هزینــه ای را که برای 
آن انجام می شود، برمی گرداند و هر 
کشوری که به پژوهش اهمیت داده، 

پیشرفت های خوبی داشته است.
وی گفت: پژوهش مسیر را مشخص 
می کند و ما را برای گام برداشتن به 
هدف نهایی راهنمایی می کند و از 
اتالف وقت و انرژی جلوگیری خواهد 
کرد. خوشــبختانه در پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری نیز 
کارهای خوبی انجام شــده است. 
البته به این بخش از وزارتخانه اعالم 
کرده ام که پژوهش ها باید کاربردی 
باشد و در کنار حوزه میراث فرهنگی 

به حوزه گردشگری نیز توجه شود.

تقویــتهمکاریهــای
پژوهشگاهدرسطحبینالمللی

مونسان در ادامه گفت: باید بتوانیم 
ارتباطات بین المللی خود را افزایش 
دهیم و این بســیار خوب است که 
بتوانیم با ســازمان های بین المللی 
نیز پژوهش های مشــترک انجام 
دهیــم ضمن ایــن که بررســی 
کنیم کــه پژوهش های مــا تا چه 
حدی مــورد توجه پژوهشــگران 
 در ســطح بین المللی قرار گرفته 

است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی در بخش دیگری 
از صحبت هــای خود بــه موضوع 
استارت آپ ها اشــاره کرد و افزود: 
پژوهشــگاه باید نقطــه اتصال ما 
با اســتارت  آپ ها باشــد؛ از این رو 
درخواســت مــن این اســت که 
پژوهشگاه با شتاب دهنده ها ارتباط 
برقرار کنند تا شــاهد نتایج بسیار 

بهتر باشیم.
مونســان در ادامه افزود: »امروز در 
جلسه ای که با استارت آپ ها داشتم 
موضوعات مختلفی را مطرح کردند 
که برخی از این موضوعات می تواند 
از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشــگری به صورت کاربردی 

دنبال شود.«
وی اضافــه کــرد: تعــداد زیادی 
پژوهشــگاه  در  انتشــارات 
میراث فرهنگی و گردشگری انجام 
می شــود که به نظر می رســد در 
خصوص کیفیت این انتشارات باید 
بازنگری هایی انجام شود و موضوع 
کیفی ســازی این انتشــارات را در 

دستور کار قرار دهیم.
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بزرگ تریــن  از  یکــی 
سواالتی که باید بپرسید 
این اســت که: »اگر همه 
افــرادم مثل مــن بودند، 

شرکتم چگونه می شد؟«
در کســب وکار مرســوم 
اســت کــه کارمنــدان 
همان رفتــاری را با مشــتریان دارند 
که مدیرانشــان با آن ها دارند. هرگاه 
خدمات مشتریان فوق العاده ای دریافت 
کردید، بدانید که مدیــر فوق العاده ای 
پشــت صحنه وجود دارد که به خوبی 
از افــرادش مراقبت می کنــد. هرگاه 
خدمات مشــتریان ضعیفــی دریافت 
کردید، می فهمید کــه مدیر ضعیف یا 
منفی نگری مسئول این افراد است. از 
آنجا که نمی توانند رفتــار منفی مدیر 
را تالفی کنند، آن را ســر مشــتریان 
خالی می کنند. همیشه این موضوع را 

می بینید.
کلید کار این است که شخصیتی گرم، 
دوستانه و حامی برای افرادتان باشید. 
شــما با مثبت، شــاد و مطمئن بودن 
جو ســازمانی مثبتی ایجاد می کنید. 
در محیط کار، رییــس )و هر کاری که 
رییس انجام می دهــد( اثری بی اندازه 
بر افکار، احساســات، نگــرش  و رفتار 
کارمنــدان دارد. یک جملــه  مثبت یا 
انگیزاننده از ســوی رییــس می تواند 
موجب شادی و بهره وری بیشتر فرد در 
طول روز شود. از سوی دیگر، یک نظر 
منفی یا اخم رییس موجب نگرانی، عدم 
اطمینــان، و در نهایت بهره وری کمتر 

فرد در طول روز خواهد شــد. گفتار و 
رفتار شما به عنوان مدیر اثر زیادی بر 

سایر افراد دارد.

همهبهشمانگاهمیکنند
همه افــراد همیشــه به رییــس نگاه 
می کنند. آن ها از گوشه چشمشان نگاه 
می کنند. هر چیزی که به کسی بگویید، 
به سرعت به گوش همه می رسد. همه 
همه چیز را می دانند. هیــچ رازی در 
کسب وکار یا سازمان وجود ندارد. اگر 
نظری مثبــت یا منفی درباره کســی 
دهید، حتی اگر تصادفی باشــد، زودتر 
از آنچه تصور کنید به گوشش می رسد، 
و معموال تحریف می شود. در جلسات، 
شما برجسته هستید. همه به شما نگاه 
می کنند. همه از آن چــه می گویید و 
انجــام می دهید و حتی از ســخنان و 
کارهایی که فراموش می کنید هم آگاه 

هستند.
یکــی از بهترین روش هــای مدیریت 
با الگو این اســت که همیشــه مثبت 
باشید. همیشه از کارمندانتان نزد سایر 
کارمندان به نیکی یــاد کنید. هر وقت 
پشت سر افراد از آن ها تعریف می کنید، 
خیلی سریع به گوششــان می رسد و 
اثر مطلوب ارتقای عزت نفس و بهبود 

تصویرشان از خود را به همراه دارد.

زمانامتحان
مهم ترین زمانی کــه می توانید در آن 
سرمشق باشید، وقتی است که مشکلی 
پیش می آید، وقتی که تحت فشارید، 
وقتی که مشکل، نقص یا شکست بزرگی 
در سازمان بروز می کند. این شرایط را 
»زمان امتحان« می نامند، یعنی زمان و 
مکانی که کیفیت واقعی شخصیت خود 
را نشان می دهید. این همان وقتی است 
که هویت واقعی خود را به همه نشــان 
می دهید. در ســال ۲۰۱۰، تشخیص 
دادند که ســرطان حنجره دارم. برای 
کسی که یک کسب وکار بیست نفره را 
با سخنرانی های حرفه ای، سمینارها و 
سی.دی های صوتی و تصویری من به 
راه انداخته بود، کشف این موضوع که 
من به سرطان حنجره مبتال شده ام یک 

شوک واقعی بود.
در همیــن زمــان، دریافتــم که همه 
کارمندانم مخصوصا بــه خاطر نگرانی 
درباره امنیت شغلی شــان تحت تاثیر 
بیماری من قرار خواهند گرفت. مردم 

همیشه به درآمدشان فکر می کنند.
خوشــبختانه، تحــت نظر پزشــکان 
فوق العاده ای بودم و سرطانم قابل  درمان 
بود. پزشکانم آن  را در مرحله اول متوقف 
کرده بودند و اگرچه برای مقابله با آن به 

شــیمی درمانی، جراحی و رادیوتراپی 
نیاز داشتم، اما در خطر از دست دادن 
زندگیم نبودم. به محض اینکه دشواری 
موقعیتم را درک کــردم، عادتی ایجاد 
کردم که هر هفته به دفتــرم بروم و با 
همه حرف بزنم. من همیشــه مثبت، 
خوش بین و شــاد باقی مانــدم. اتفاق 
پیش آمده، فرایند درمان، پیشامدهای 
احتمالی، زمان احتمالی از دست دادن 
صدا و مدت آن و همه جزئیات دیگر را 

برای آن ها توضیح دادم.
در نتیجه، اگرچه افــرادم نگران بودند، 
ســعی کردند مثبــت باقــی بمانند و 
کسب وکار شرکت را طوری پیش ببرند 

گویی همه چیز کامال عادی است.

فرصتــیبراینشــاندادن
شخصیت

هر وقــت مشــکل یــا بحرانــی در 
کســب وکارتان دارید، به یاد داشــته 
باشید که همه به شما چشم دوخته اند. 
این فرصتی است که می توانید قابلیت ها 
و شــخصیت خود به عنــوان رهبر را 
نشان دهید. وظیفه شــما این نیست 
که واکنشــی منفی یا همراه با ترس به 
شرایط منفی داشــته باشید، بلکه باید 
آرام و موثر واکنش نشان دهید و همه 
را برای یافتن راه حل و انجام کار درست 

متمرکز کنید.
اگر به عنوان رهبر انتظار دارید که سایر 
افراد موثر، کارا و وقت شــناس باشند، 
باید خودتان هم موثر، کارا و وقت شناس 
باشید. زمان خود را به خوبی مدیریت 
کنید. اولویت های شفافی تعیین کنید، 
روی مهم ترین وظایفتان کار کنید و در 
کارتان تالش و پشتکار نشان دهید تا 

همه ببینند. نمی توانید از دیگران انتظار 
داشته باشید که در ســطحی باالتر از 

عملکرد روزانه شما کار کنند.
همچنین، به عنوان مدیر شجاع و قاطع 
باشــید. مشــتاق پذیرفتن نقش  های 
اصولی باشید، از کارمندانتان حمایت 
کنید، تصمیمات محکمی اتخاذ کنید و 
توانایی توضیح دلیل کارهایتان را داشته 
باشید. فقط تجسم کنید که کارمندان 
هر روز و در هر شرایطی به شما چشم 
دوخته انــد و با مشــاهده رفتار شــما 
رفتارشان را شکل می دهند. سرمشق 
خوبی برای کارمندان باشید تا اگر همه 
مثل شــما رفتار کردند، شرکتتان به 
مکانی فوق العاده برای کار تبدیل شود.

تمرینهایعملی
۱. رفتاری که می توانید تغییر دهید را 
انتخاب کنید تا قابلیت و شخصیت شما 
به عنوان مدیر را نشان دهد؛ رفتاری که 
انجام آن برای هر کسی مفید باشد )مثل 

وقت شناسی(.
۲. از امــروز ســعی کنید کــه هرگاه 
مشــکلی پیش آمد، آرام، مثبت و شاد 
 باقی بمانید، زیرا همه به شــما چشم

 دوخته اند.

آیا برای کارمندان تان الگو هستید؟   

وقتی همه به شما نگاه می کنند

مهمترینزمانی
کهمیتوانیددرآن

سرمشقباشید،وقتی
استکهمشکلی

پیشمیآید،وقتیکه
تحتفشارید،وقتی
کهمشکل،نقصیا
شکستبزرگیدر

سازمانبروزمیکند.
اینشرایطرا»زمان
امتحان«مینامند

یکیازمهمترینوظایفمدیر،مدیریتباالگووسرمشقبودن
برایکارمنداناست.اینکاربهآنهاکمکمیکندتاخود
ایدهآلشانراباشبیهشدنبهفردیکهاوراتحسینوتکریم

میکنند،شکلدهند.
هدایتباالگو،یکیازالزامــاتقطعیمدیریتوپیشنیاز
رهبریاست.شخصیتوعملکردکارمندانهرگزنمیتواند
بهتروبرترازرفتارها،استانداردهاوکمالمدیر،ازجملهشما
باشد.شمامسئولافزایشروحیهدرسازماننیستید.روحیه
ازباالبهپایینمیرسد.روحیهبرپایهویژگیوشخصیترهبر
یامدیرشکلمیگیرد.ســخنانواعمالمدیرانمسیرکل
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