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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 500 تومان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست :   

تاالب  گاوخونی هیچ وقت زنده نخواهد شد

به مناسبت گرامی 
داشت روز معلم؛

 زحمتکشاِن 
بی مزد و مواجب

 همیشه به روز معلم که می رسیم
 رسانه ها پر می شــود از گله ها 
و شــکایاتی کــه در وصف حال 
 معلمان عزیز کشــورمان گفته

 مــی شــود، نداشــتن حــق 
مســکن موجه، حقوق و مزایای 
بازنشســتگان، بیمه تکمیلی و 
هزاران مشــکل دیگر که جامعه 
معلمان با آن درگیر هستند و تنها 
در روز معلم بازگو می شــود که 
البته در همین روز هم از ســوی 
مسئولین برای رفع آنها قول های 
فراوان داده شده ولی کمتر شده 
مدیری بماند و به تمام وعده های 
خود در مورد حل مشکالت جامعه 
معلمــی عمل کنــد. هم اکنون 
مدت هاست معلمان مطالبات خود 
را دریافت نکرده اند و برای پرداخت 
آن وعده های متعددی داده شده 
که هیچ کدام محقق نشده است 
و آموزش و پرورش توپ را داخل 
میدان خزانه کشــور انداخته که 
ماه هاست اسناد تحویل شده اما 
همکاری نمی کننــد. در چنین 
شرایطی نه تنها نمی توان معلمی 

را شغل انبیا دانست...

 آغاز فعالیت انجمن خیریه 
فرهنگ مصرف بهینه آب 
در نشست انجمن خیرین اصفهان با معاونین 
و مدیران شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
چگونگی  فعالیت انجمن خیریه فرهنگ مصرف 

بهینه آب و احیاء زاینده رود اعالم شد.
حســین موالیی یکی از اعضای انجمن خیریه 
فرهنگ مصرف بهینــه آب و احیاء زاینده رود 
گفت: در حال حاضر اصفهان دارای 400 خیریه 
در بخش های مختلف دارد اما با تاکید استاندار 
به مصرف بهینه آب توسط تمام بهره برداران، 
انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و احیاء 
زاینده رود تشکیل شد.وی افزود: در چند سال 
اخیربخش  فالت مرکزی کشور  به دلیل وقوع 
پدیده خشکسالی با چالش های بسیاری روبرو 
گردید بطوریکه بخش شرب ،کشاورزی ،صنعت 

و محیط زیست در این منطقه ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه
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      اگر می خواهیم تاالب گاوخونی را داشته باشیم حق آبه آب را باید در 3ماهه بهمن، اسفند و فروردین به صورت سیالبی بدهیم.

بازار طال و سکه  98/2/11 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,750,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
4,970,0004,860,000جدید

2,730,0002,650,000نیم سکه

1,780,0001,700,000ربع سکه

970000960000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18446464434921 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

  بخش عمده ای از مشــکالت مردم  در 
دادگستری ها به دلیل عدم آشنایی با مبانی 

ارتباطات است
هادی زمانــی  در ادامه تصریح کــرد ،با مراجعه 
به شــوراهای حل اختــالف وصحبت بــا مردم 
متوجه خواهیم شد  ، هنگام عقد قرارداد به دلیل 
عدم آشــنایی با مبانی صحیح نگارش مســائل 
مهمی که باید در قرارداد گنجانده می شــد فراموش شــده و 
سرانجام کار به شکایت کشیده شده. است.  این جامعه شناس 
افزود:رودربایستی، سکوت بی جا، عدم بیان دیدگاه ها به طور 
شفاف، عدم ثبت و نگارش درخواســت و مفاد قرارداد وغیره، 
همه و همه باعث بروز مشــکالت بی شماری برای مردم شده 
است. اموری که اگر مردم ما نسبت به مبانی ارتباطات آشنایی 
داشــتند، هرگز به اتالف وقت و سرمایه شــان در فرایندهای 

پیچیده دادرسی منجر نمی شد. 

  برای ارتباط با هر فرد نیازمند شــیوه های ارتباطی 
موثرهستیم

این پژوهشگر خاطر نشــان کرد:همه ما در بسترهای مختلف 
اجتماعی، طبقات ،خانواده و شیوه های متفاوت تربیتی سطح 
آگاهی و دانــش متفاوت، بزرگ می شــویم. همانگونه که اثر 
انگشت دو نفر با هم برابر نیست، دیدگاه ها، نگرش ها ، گنجینه 
دانش و اطالعات آنها نیز با هم برابر نیســتند و لذا برای ایجاد 
ارتباط با افراد نیازمند شــیوه های ارتباطی منحصر به فردی 
برای هر فرد هستیم و این نکته مهم و کلیدی دانش ارتباطات 

است .

  تفکر و خالقیت تنها در بســتر یک ارتباط صحیح و 
مطلوب شکل می گیرد

 به گفته مدیر عامل خانه ارتباطات اســتان  جامعه شــناس 
فقید آمریکایی جمله معروفی دارد که می گوید اگر ساعت ها 
در خصوص موضوع اجتماعی به تنهایــی فکر کنید به نتیجه 
جدیدی نخواهید رسید اما یک ســاعت گفت و گوی مطلوب 
در آن موضوع دریچه هایی از دانش را به روی شما باز می کند.

  رســالت خانه ارتباطات  ترویج فرهنگ گفت و گو و 
ارتباط در بین اقشار مختلف جامعه است

بدون وجود یک همبستگی جمعی و کار تیمی نمی توان هدفی 
را محقق کرد.  مدیر دپارتمان روابط عمومی اصفهان با اعالم 
این مطلب افزود :  فرهیختگان عرصه ارتباطات اعم از روزنامه  
نگاران و پیشکســوتان ، این ضرورت را به درستی تشخیص 
دادند. وبر اساس یک رسالت نامه مشــخص اقدام به تاسیس 
خانه ارتباطات نمودند. ویژگی های مهم این تشکل، به گفته 

وی   مردمی بودن ،همگرا و مشارکتی عمل کردن ،پژوهش و 
آموزش محور بودن با رویکرد تولید محتوای علمی و فاخر در 

برگزاری فعالیت های جمعی می باشد.

   نتایج مناسب با کار گروهی حاصل می شود
 به گفته دکتر زمانی ،در فرهنگ غنی ما هر کجا اتفاق مطلوب 
حاصل شده از طریق کار گروهی وبه اصالح خرد جمعی بوده 
اســت .همچنین در قائده اصول فکری مان چیزی به نام فرد 
گرایی نداریــم .وی افزود:اما متاســفانه جامعه برعکس عمل 
کرده در واقع باید گفت تنها راه اســتفاده مطلوب از ظرفیت 
ها وخارج کردن مفهوم توسعه از شــعار فکر کردن به صورت 
جمعی واقدام به شــکل گروهی اســت نتیجه آن نیز کاهش 
هزینه ها وایجاد نتایج عالی است به عنوان مثال در برخی کشور 
های غربی کــه منابع زیادی در دســترس ندارند کار گروهی 
 تبدیل به ثروت ملی ودر نهایت لذت وآســایش ورفاه همگان 

شده است .
در یک جمع بندی باید گفت : که اگر به خوبی روابط اجتماعی 
و ارتباطات را بیاموزیم در فرایند اجتماعی شــدن با افزایش 
کارهای گروهی و مشارکت و همفکری و ترویج روحیه خدمت 
گذاری و پرهیز از منیت و خودخواهی به افراد با کفایتی تبدیل 
می شــویم که جز منافع و مصالح جامعه و کشور خود دغدغه 

دیگری نداریم

مدیر عامل خانه ارتباطات استان  اصفهان :
 تنها راه نجات کشور از بحران های پیش رو ارتباطات است

 اگر ساعت ها در 
خصوص موضوع 

اجتماعی به تنهایی 
فکر کنید به نتیجه 
جدیدی نخواهید 

رسید اما یک ساعت 
گفت و گوی مطلوب 

در آن موضوع
 دریچه هایی از دانش 

را به روی شما باز 
می کند.

به اعتقاد کارشناسان ارتباطات در آینده ای نه چندان دور انسان امروزی به این نتیجه خواهد رسید که تنها راه حل مشکالت بر قراری 
ارتباط است .یکی از اساتید این رشته اذعان داشت   مشکل امروز جامعه ما بی توجهی به عنصر خوب گوش کردن وخوب پرسیدن است 
. وی افزود: در کشور های اروپایی این مهارت از همان دوران کودکی در مدارس آموزش داده می شوداما فقدان آن در آموزش وپرورش 

کشور ما به خوبی مشهود است .

آزاده سلیمان نژاد
گـــزارش
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صنایع دستی در پیچ و خم چالش ها
استان اصفهان در زمینه صنایع دستی دارای ظرفیت های قابل 
توجهی است که ریشه در تاریخی بس طوالنی دارند و در گوشه 
و در این اســتان هنرپرور و هنرخیز هنرمندان صاحب سبکی 

فعالیت داشته و دارند که موجب شده اند تا اصفهان به عنوان 
شهر جهانی صنایع دستی و یا شــهر خالق در زمینه صنایع 
دستی زبانزد باشد. اما مدت هاست که صنایع دستی در این 
شهر جهانی با چالش های متعددی روبه رو است و مهم ترین 

آن شاید بازاریابی داخلی و به ویژه خارجی است که حل این 
معضل رفع...

حسین ایزدی - سرپرست سازمان  شناسه : 450325

نوبت اول
آگهی مزایده عمومی 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد بهره برداری از موارد زیر را از طریق 
مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی به مدت یکسال شمسی به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید. 

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 98/02/29 به سازمان مراجعه نمایند. 
آدرس: فوالدشهر، محله ب 4، برزن ب، جنب ساختمان سابق موسسه آموزش عالی دانشگاه صنعتی فوالد 

تلفن: 03152631711 و 03152631722

شماره صورتجلسه نوع آگهیموضوع مزایدهردیف
شورای شهر

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

مبلغ پایه هر ماه 
)ریال(

1A6 مزایده اجاره غرفه شماره 1 واقع در پارک شیخ بهایی محله
نوبت اول

بند 2 شماره 139
97/12/121.080.0001.800.000

2A6 مزایده اجاره غرفه شماره 2 واقع در پارک شیخ بهایی محله
نوبت اول

بند 1 شماره 122
97/10/11900.0001.500.000

اجاره قطعه زمین به مساحت حدوداً 500 متر مربع واقع در پارک 3
معلم )محله 22 بهمن( صرفاً جهت پارک بادی کودکان

مزایده 
نوبت اول

بند 2 شماره 139
97/12/125.100.0008.500.000

اجاره مکان به مساحت 4500 متر مربع واقع در محدوده پارک پرنیان 4
صرفاً جهت پارک بادی و شهربازی

مزایده 
نوبت اول

بند 1 شماره 80 
97/03/2933.000.00055.000.000
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اجاره بها تعداد 35 عدد دستگاه پایه بنر عمودی 

مزایده 
نوبت اول

بند 1 شماره 93
97/05/2887.600.000

122.500.000

16.500.000اجاره بها 3 عدد پایه بنر بیلبورد افقی

7.000.000اجاره بها 2 عدد پایه چهار وجهی



 زحمتکشاِن 
بی مزد و مواجب

ادامه از صفحه یک:
...  بلکه نمی تــوان از فرهنگیان به 
عنوان یک کارمند ساده هم سخن 
گفت چرا که از حداقــل  مزایای 
کارمندان محروم هستند. اما جالب 
است معلمی باز هم جز شغل های 
 محبوب در کشــورمان محسوب 
می شــود و هر لحظــه آموزش و 
پرورش ثبت نام استخدام بگذارد 
هزاران نفر متقاضی دارد حتی اگر 
حق التدریســی باشد. همچنین 
جامعه شان و منزلت خاصی برای 

معلمان قائل است.
امــا چرا شــغل معلمــی در بین 
مــردم ایران طرفداران بســیاری 
دارد. شــاید با خود بگویید نبود 
شغل باعث شده تا جوانان نسبت 
 به معلمی چنین مشــتاق به نظر 

برسند. 
که البته کم بود شــغل در کشور 
عاملی شــده کــه مــردم در هر 
آزمون اســتخدامی شــرکت پر 
شور داشته باشــند اما تحقیقات 
نشــان می دهنــد جوانــان و به 
خصوص بانوان رغبت بیشــتری 
 به شغل معلمی نســبت به دیگر 
اشتغال های مشابه کارمندی دارند. 
اما چرا معلمی چنین در کشور ما 

محبوب است؟ 
 اهمیت و ارزش هــر کار، با نقش 
و تاثیــر اجتماعــی آن، نســبت 
مســتقیم دارد و نیز روشن است 
که هیچ کاری به انــدازه تربیت و 
تدریس که معمــوالً کار و وظیفه 
معلم اســت،  در ایجــاد تغییرات 
مطلــوب در یک اجتمــاع تاثیر 
 ندارد. داشــتن تنوع یکی دیگر از

 جذابیت های شغل معلمی است. 
 تدریــس، تنــوع در کار را فراهم 

می کند.
معلم می تواند مســئولیت های 
مختلفی را عهده دار شود از قبیل 
تخصص در مواد و موضــوع ها و 
کالس هــای گوناگون، راهنمایی 
کردن، کار کردن با دانش آموزان 
متفاوت بهره هوشــی، و امور اداره 
و نظــارت. و همه مــوارد مذکور 
 در شــغل یک معلم ایجــاد تنوع 

می کند. 
هیچ دو روز یک معلــم مثل هم 
نیســت به خاطر اینکه معلمان با 
آدم ها ســر و کار دارنــد نه با یک 
مشت کاغذ و یا یک کامپیوتر. حتی 
معلمی که همیشه در یک مدرسه 
خــاص و یک کالس مشــخص 
 تدریس می کنــد ، هر ســاله با 
 دانش آموزان متفاوتــی رو به رو 
می شــود که تنــوع را در کار وی 

افزایش می دهند. 
به غیر از شــان اجتماعــی باال و 
وجود تنــوع در شــغل معلمی، 
وجود امکاناتی چون اشــتغال در 
نصف روز یعنی از صبــح تا ظهر 
جذابیــت معلمی را بــرای بانوان 
دو چندان کــرده اســت زیرا در 
این فرصت هم به اشــتغال خود 
 می رســند و هــم خانــه داری و

 فرزند آوری.
 اما محدودیت های این شغل نیز 
برای برخی مشــکل ســاز است. 
حقوق پایین نســبت بــه دیگر 
کارمنــدان دولت از مهــم ترین 
مشــکالت معلمان در سال های 
 اخیر بوده که امید اســت امسال

 در روز معلم آخرین باری باشد که 
رسانه ها از این مشکالت معلمان 
شکایت می کنند و در سال آینده 
همه این مشــکالت بــه کمک 
مسئولین و خود معلمان حل شده 
باشــد و معلمان دغدغــه ای جز 
تربیت فرزندان ایران اسالمیان را 

نداشته باشند. 
روز معلم مبارک.

اقتصاد استان
02
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نقش بانوان در مسیر توسعه، بیشتر از آقایان است
فرماندار اردستان گفت: نقش بانوان اردستان در مسیر توسعه شهرستان به مراتب بیشتر از آقایان است.
حمیدرضا تأملی در کارگروه امور بانوان شهرستان در فرمانداری اردستان، اظهار کرد: آن موضوعی که 
جامعه ایرانی را از ابتدای تاریخ تا به حال از گزند حوادث و اتفاقات حفظ کرده موضوع خانواده بوده است.

وی افزود: فرهنگی که در جامعه اسالمی چه در قبل و بعد از اسالم با آن مواجه بوده موضوع تدین و موحد 
بودن بوده و به تقویت خانواده تأکید کرده است. پس آن موضوعی که مورد توجه دشمن برای فروپاشی این 

نظم تاریخی است متوجه موضوعات خانواده است. فرماندار اردستان با بیان اینکه خانواده مهم ترین عامل در 
استحکام جامعه است، اضافه کرد: نقش بی بدیل زن در این کانون با توجه به مسیری که حفظ کرده یک نقش 

بارزی داشته است. تأملی یکی از دغدغه های جدی سیاست گذاران نظام کشور را موضوعات مربوط به خانواده و جمعیت 
عنوان کرد و گفت: همین موضوعات در شهرستان اردستان به عنوان یک معضل تلقی می شود. نرخ سالمندی در اردستان دو برابر متوسط 
کشور است و مهم ترین مشکل شهرستان در بخش توسعه موضوع جمعیت است. وی گفت: جایگاه زن در بهبود این گونه مشکالت یک 
جایگاه مهم و قابل توجه است که باید همان گونه شورای عالی استخدامی کشور مصوب می کند که دستگاه های کشور 30درصد پست های 

مدیریتی خود را به بانوان اختصاص دهند لزوم توجه به این قشر بیش از پیش مشخص می شود.

نزدیک به ۱۰ سال زندگی کشاورزان اصفهانی سوخت و کسی آنها را ندید
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: بحران اصلی خشکسالی است، نزدیک به ۱0 سال 

زندگی کشاورزان اصفهانی سوخت و کسی آنها را ندید.
حیدرعلی عابدی در جلسه صمیمی اعضای ادوار شورای اســالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: تونل سوم 
کوهرنگ مشکل اصفهان را حل نخواهد کرد و ۱۲0 میلیون مترمکعب بیشتر آورده آب ندارد، بودجه برای 

تکمیل دارد ولی پیمانکارش مشکل دارد.
وی افزود: مشکل امروز اصفهان پروژه بهشت آباد است که شش سال پیش توسط چیت چیان وزیر وقت نیرو 

تعطیل شده است. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: به جای عریض کردن خیابان ها حتما به فکر پارکینگ سازی در 

حلقه مرکزی توجه شود.
عابدی با اشاره به اینکه اعتماد مردم نباید خدشه دار شود و جلب اعتماد مردم و عدم سو استفاده یک اتفاق کلیدی است، خاطرنشان کرد: بحران 
اصلی خشکسالی است، نزدیک به ۱0 سال زندگی کشاورزان اصفهانی سوخت و کسی آنها را ندید، امیدوارم انژیوهای اصفهانی همانطور که 

برای سیل زدگان بسیج شدند برای خشکسالی هم در اصفهان و کشاورزان بسیج شوند.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

با محوریت حمل ونقل و برنامه ریزی شهری  اصفهان؛
نخستین رویداد ایده شو تخصصی بین المللی  برگزار می شود

رییس مرکز روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: نخستین 

رویداد ایده شو تخصصی بین المللی با محوریت حمل ونقل و 
برنامه ریزی شهری اصفهان امروز پنجشنبه)۱2 اردیبهشت 

ماه( به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

ســیما فاخران اظهار کرد: در این رویداد علمی بین المللی بی سابقه، 
۲۵ نفر از استادان دانشــگاه ETH زوریخ ســوئیس به عنوان یکی 
از برترین دانشــگاه های اروپــا از هفتم تا ۱۲ اردیبهشــت ماه پس از 
مطالعه و بازدید از پروژه های مختلف شــهری و بررســی چالش های 
حوزه حمل ونقل و برنامه ریزی شهری اصفهان، سمینارهای مختلفی 
 را با این موضوع در محل دانشــگاه صنعتی اصفهــان برگزار خواهند 

کرد.
وی تصریح کرد: استادان سوئیســی حاضر در نخستین رویداد ایده شو 
تخصصــی بین المللی با محوریــت حمل ونقل و برنامه ریزی شــهری 
اصفهان، متخصصانی هســتند که پس از چندیــن تجربه مدیریتی در 

حوزه های مرتبط بــرای تبادل تجربیات و به روزرســانی اطالعات علمی خود به 
دانشگاه بازگشــته و دوره ای را با عنوان کارشناسی ارشــد مطالعات پیشرفته در 

رشته مربوطه می گذرانند.

رییس مرکــز روابــط بیــن الملل دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ادامــه داد: 
اســتادان سوئیســی در پایان ایــن دوره بــه مطالعه مــوردی و رفع مشــکل 
 واقعــی در یکــی از کشــورهای در حال توســعه بــه عنــوان پــروژه نهایی 

می پردازند.
وی با بیان اینکه نخستین رویداد ایده شو تخصصی بین المللی با محوریت حمل 
ونقل و برنامه ریزی شــهری اصفهان روز پنجشــنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با حضور 
مسئوالن استان، مدیران بخش خصوصی، استادان و دانشجویان برگزار می شود، 
گفت: متخصصان سوئیسی شرکت کننده در این رویداد، ایده های نوین را خود به 
منظور رفع چالش های موجود در حوزه حمل ونقل و برنامه ریزی شهری اصفهان 

ارائه خواهند کرد.
ایمنا

خـــبــــر

تاالب بین المللی 
گاوخونی اصفهان بعد 

از نزدیک به ۱5 سال 
فروردین امسال بر اثر 

بارندگی ها و جاری شدن 
سیالب رنگ حیات به 
خود گرفت اما با اتمام 

بارندگی ها، ورود آب به 
گاوخونی نیز متوقف شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست :   

تاالب  گاوخونی هیچ وقت زنده نخواهد شد

عیسی کالنتری در جریان سفر به اصفهان از تاالب گاوخونی 
بازدید کرد. وی در حاشیه این بازدید درباره روند احیای تاالب 
و تصمیمی که دولت در این زمینه گرفته است، اظهار داشت: 
حق آبه تاالب گاوخونی سالیانه ۱75 میلیون مترمکعب یعنی 
6 متر مکعب در ثانیه است، با این وضعیت زاینده رود، اگر قرار 
به ورود این میزان آب به تاالب باشد گاوخونی هیچ وقت زنده 

نخواهد شد.
وی افزود: بنابراین باید با وزارت نیرو به تفاهم برســیم که 
حق آبه به صورت سیالبی در بهمن و اسفند تا نیمه فروردین 

داده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان
گـــزارش
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      اگر می خواهیم تاالب گاوخونی را داشته باشیم حق آبه آب را باید در 3ماهه بهمن، اسفند و فروردین به صورت سیالبی بدهیم.

 آغاز فعالیت انجمن خیریه 
فرهنگ مصرف بهینه آب 

در نشست انجمن خیرین اصفهان با معاونین و 
مدیران شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
چگونگی  فعالیت انجمن خیریه فرهنگ مصرف 

بهینه آب و احیاء زاینده رود اعالم شد.

حســین موالیی یکی از اعضای انجمن خیریه فرهنــگ مصرف بهینه آب و 
احیاء زاینده رود گفت: در حال حاضر اصفهــان دارای 400 خیریه در بخش 
های مختلف دارد اما با تاکید اســتاندار به مصرف بهینه آب توسط تمام بهره 
برداران، انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و احیاء زاینده رود تشکیل 
شد.وی افزود: در چند سال اخیربخش  فالت مرکزی کشور  به دلیل وقوع پدیده 
خشکسالی با چالش های بسیاری روبرو گردید بطوریکه بخش شرب ،کشاورزی 
،صنعت و محیط زیست در این منطقه دستخوش تحوالتی شدموالیی تشکیل 
گروههای مردمی را بسیار موثر در نهادینه سازی مصرف بهینه آب برشمرد و 
اعالم کرد:با ایجاد انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و احیاء زاینده رود می 
توان به صورت تخصصی برنامه هایی به منظور فرهنگ سازی مصرف صحیح 
آب در جامعه ایجاد کرد. این عضو انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و 
احیاء زاینده رود با اشاره به اهداف تشکیل این خیریه گفت:پی گیری کارشناسانه 
مصرف بهینه آب در بخش  شرب ، صنعت و کشاورزی ،تالش برای فراهم آوردن 
بستر فرهنگی الزم به منظور جلوگیری هدر دادن آب و در نهایت با تعامل با 
مسوالن و کارشناسان تدابیری جهت جاری شدن دائمی رودخانه زاینده رود در 
نظر گرفته شود. وی برگزاری نشست های هم اندیشی با کارشناسان و اساتید 
را یکی از راههای چگونگی ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه برشمرد و 
اعالم کرد:با ارائه دستاوردهای علمی اساتید، می توان زمینه های مصرف درست 
آب را درجامعه فراهم نمود ونیز استفاده از فضای مجازی بسیار موثر در ترویج 

فرهنگ مصرف بهینه آب میان اقشار مختلف جامعه می باشد.
موالیی همکاری با رسانه های گروهی را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطر نشان 
ساخت:نمی توان از نقش رسانه های گروهی در فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب چشم پوشی کرد بنابراین باید از این ظرفیت در راستای  فرهنگ مصرف 
بهینه آب و احیاء زاینده رود به خوبی استفاده کرد. در ادامه این نشست معاون 
امور مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  اعالم کرد:در حال 
حاضر میانگین سرانه مصرف آب شرب در کشور حدود ۲۵0 لیتر در شبانه روز 

است در حالیکه این رقم در استان اصفهان ۱۵4 لیتر در شبانه روز می باشد .
رضایی افزود: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با رویکردی که در نظر گرفته 
درصدد است میزان مصرف سرانه آب شرب را به ۱۲0 لیتر در شبانه روز کاهش 
دهد. وی به اقداماتی که پیرامون ترغیب مشترکین به مصرف صحیح آب می 
شود پرداخت و تصریح نمود:شنا سایی و تشویق مشترکین کم مصرف ،شناسایی 
و جریمه مشترکین پر مصرف، چاپ و توزیع هشدار های پر مصرف همراه با 
قبض آب بهاء به مشترکین با مصرف بیش از ۲0 متر مکعب در ماه و برگزاری 
جلسات توجیهی مشترکین با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب از مهمترین 

اقدامات در راستای ترویج مصرف بهینه آب بوده است.      

 حذف بایگانی کاغذی برای 
یک میلیون و 250 هزار مشترک

به  دنبال  ایجاد دبیر خانه کار گروه مدیریت ســبز 
در شرکت توزیع برق اصفهان مستندات ۱۲ برنامه 
مدیریت سبزنشان می دهد که این شرکت گام های ســازنده ای را در حوزه 
محیط زیست برداشته است  . حذف بایگانی کاغذی برای یک میلیون و ۲۵0 
هزار مشترک و الکترونیک کردن این بایگانی ،ایجاد استخر تولید آب خاکستری 
در ساختمان جدید مالصدرا  ،استفاده فضای سبز از آب غیر شرب در برخی از 
امورهای اجرایی ، دریافت گواهی نامه ohsas که بسیاری از شاخص های آن بر 
اساس زیست محیطی تنظیم شده است ،تشکیل کار گروه ممیزی مدیریت سبز 
و مروجین مدیریت سبز ،الزام آور بودن رعایت شاخص های زیست محیطی در 
واگذاری ضایعات هنگام برگزاری مزایده و مناقصه ،مکلف شدن پیمانکاران و 
بخش های منفصل شرکت به رعایت شاخص های مدیریت سبز در شاخص های 
اجرایی ،آموزش مقدماتی به نیروهای خدماتی از بخش های مهم دستاوردهای 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در حوزه مدیریت سبز بوده است.

گــزارش

رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت با بیان 
اینکــه »دیدیــم که 
300 لیتر در ثانیه آب 
واردشــده به تاالب نیز 
تبخیر می شود«، گفت: 
خوشــبختانه غــرب و 
جنوب غرب کشور با بارش های اخیر 
سیراب شدند و در شــرق کشور نیز 
وضعیت تاالب ها بهبــود یافت، اما با 
این روند به گاوخونی هیچ وقت آب 

نخواهد رسید.
وی ادامه داد: دســتور اکید رئیس 
جمهــور این اســت کــه تاالب ها 
احیا شــوند بنابرایــن از وزارت نیرو 
می خواهیم که به صورت ســیالبی و 
نه قطره چکانی حق آبه تاالب را بدهد.

کالنتــری بیان کرد: اکنون ســطح 
تاالب کمتر از ۱0 درصد آب دارد که 
ممکن است این میزان فقط یک یا دو 

درصد از حجم تاالب را شــامل شود 
که این نیز تا دو مــاه آینده کمتر از 
نیم درصد خواهد شــد، بنابراین اگر 
می خواهیم تاالب گاوخونی را داشته 
باشــیم حق آبه آب را باید در 3ماهه 
بهمن، اســفند و فروردین به صورت 

سیالبی بدهیم.
 تاالب گاوخونی در حالــی  میزبان 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
محیط زیســت بود که فقط یکی دو 
رسانه برای پوشش خبری این بازدید 
حضور داشــتند و اداره کل حفاظت 

محیط زیســت اســتان اصفهان از 
سایر رســانه ها برای انعکاس خبری 
ایــن بازدید دعوت نکــرده بود، این 
در حالی اســت کــه وضعیت تاالب 
گاوخونــی بــا منابع زیســتی غنی 
به واسطه بهره برداری های غیرمجاز 
از آب زاینده رود در ســال های اخیر 
خشــک بوده و مطالبه همیشــگی 
رســانه ها از دولــت احیــای ایــن 
 تاالب حیاتی فالت مرکــزی ایران 

بوده است.
تاالب بین المللی گاوخونی اصفهان 

بعد از نزدیک به ۱۵ ســال فروردین 
امسال بر اثر بارندگی ها و جاری شدن 
ســیالب رنگ حیات به خود گرفت 
اما با اتمام بارندگی هــا، ورود آب به 

گاوخونی نیز متوقف شد.
جریان فعلی زاینده رود نیز در حدی 
نیست که به گاوخونی برسد، در حال 
حاضر تنها آبی کــه وارد گاوخونی 
می شود پساب منطقه است و به نظر 
نمی رسد با شرایط فعلی، گاوخونی 
همانند ســایر تاالب های کشور احیا 

شود.

یلدا توکلی
خـــبــــر

اخبار اصفهان
خـــبــــر

وی تشکیل اتاق فکر برای حل مشکالت صنعت سنگ را خواستار 
شد تا در نهایت شاهد شکوفایی این صنعت باشیم.

رئیس کانون سراسری سنگ ایران خاطرنشان کرد: باید به دنبال 
بازارهای هدف حرکت و صادرات را به معنای واقعی محقق کنیم 

تا بازارهای دوردست را به دست بیاوریم.
وی ادامه داد: در راســتای صادرات صنعت سنگ باید اقدامات 
جدی صورت بگیرد تا به وضعیت مطلوبی در این حوزه دســت 

پیدا کنیم.
احمدی با بیان این که در کشور حدود 6 هزار و در استان اصفهان 
۲ هزار واحد فرآوری ســنگ فعالیت دارد، گفت: معادن فعال ما 
معادن بی نظیری است که در دنیا مشابه آن وجود ندارد همچنین 
ماشین سازهای خوبی داریم که در دنیا حرف اول را می زنند اما 

زیر چتر حمایتی نیستند.
رئیس کانون سراسری سنگ ایران بیان کرد: این صنعت از لحاظ 
فرآوری، بازرگانی و ماشین سازی جای کار بسیاری دارد که اگر 

دانشگاه ها بسیج شوند دغدغه ها در این خصوص کمتر می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: 
مبانی توسعه اقتصادی ما به گونه ای است که باید سرمایه و کار 
در کنار هم قــرار بگیرد گریزی نداریم کــه در جنگ اقتصادی 
دقت ویژه ای به تمام سازی مبانی اقتصادی یعنی سرمایه و کار 

داشته باشیم.
مسعود گلشیرازی ابراز امیدواری کرد با اصالح قانون کار، گره از 
کار کارگر و سرمایه دار برطرف شود و معضل اشتغال با رفع مبانی 

کلیدی برطرف شود.
وی با اشاره به نامگذاری امسال گفت: این یعنی فزونی تقاضا بر 
عرضه که برغم دشواری مسیر باید اقدامات بسیاری در این راستا 
صورت بگیرد. گلشیرازی اظهارداشت: قالب واحدهای صنعتی 
و تولیدی شــاهد به کارگیری کمتر از ظرفیت اسمی و سکون 

در کار هستند.
وی بیان کرد: با نگاه به مولفه های اقتصاد کالن متوجه می شویم 

کشور های در حال توسعه و توسعه نیافته ۲ ضعف نهادی در باب 
سرمایه و نداشتن امکان انتقال تکنولوژی مواجه هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی اصفهان تصریح 
کرد: یکی از الزامات در صنایع این است که سازو کاری اتخاذ تا 

سرمایه و انتقال تکنولوژی محقق شود.
وی افزود: برای ظهور و بروز در بازارهای صادراتی باید شــاهد 

نوسازی ناوگان ماشین آالت معدنی، تجهیزات باشیم.
گلشیراز با بیان اینکه صنعت سنگ ما بسیار قوی و غنی است، 
خاطرنشــان کرد: الزمه این صنعت در بروز رسانی تکنولوژی و 
تقویت مبانی رشد اقتصادی است که در این راستا نیازمند حمایت 

دولت و بانک مرکزی با سیاست های ارزی و بانکی هستیم.
وی ادامه داد: بازارهای هدف صادراتی با ایجاد نمایشــگاه های 
دائمی و فرآورده های سنگی موضوعی اجتناب ناپذیر است و باید 
شرکت نمایشــگاه ها و اتاق بازرگانی به فعاالن این حوزه کمک 

کنند تا مقدمات بازارهای صادراتی محقق شود.

رفع مشکل صادرات صنعت سنگ نیازمند اقدامات جدی است
رئیس کانون سراسری سنگ کشور رفع مشکالت فروش و صادرات صنعت سنگ را نیازمند اقدامات جدی دانست و گفت: در شرایطی قرار 

داریم که باید در راستای حل مشکالت سیاسی به صورت همگانی فعالیت کنیم.
رضا احمدی روز چهارشنبه در چهارمین گردهمایی فعاالن صنعت سنگ در سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان افزود: نفت اقدامی 

سیاسی محسوب می شود و اگر چاه نفتی پیدا شود تمامی مسووالن برای بهره برداری از این چاه نفت بسیج می شوند اما صنعت سنگ را نادیده می گیرند.

ایرنا
خـــبــــر
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Ashuradeh in Caspian 
sea

In the easternmost part of the Caspian Sea, 
there is an island that is known as the village of 
Ashuradeh which is one of the most beautiful 
Iran islands. According to the country divisions, 
Ashuradeh is a part of the city of Bandar-
Torkman in Golestan province. Ashuradeh, 
which is about 1 km from the coast, is located 5 
km from the port of Turkmen.
Ashuradeh is separated by the natural channel 
in the west from the Miankale Peninsula. In the 
east, there are narrow gaps known as the Strait 
of Ogli. Ashuradeh climate is temperate and 
humid, and its height from the free surface is 
about 26 meters.
This village had a good prosperity before 1993, 
with more than 1,000 inhabitants and facilities 
like post office, school, etc., but due to floods 
in that year and the rise of the Caspian Sea, 
most people left the island. Today, only a small 
number of fishers live in it.
Ashuradeh Island is important in several 
ways and it is one of the Iran islands which 
considered as a national land. In 1975, the 
island has been introduced as one of the world’s 
biosphere reserves (International Protected 
Biologicals) and has been registered globally. 
It is also recognized at the International 
Convention of Ramsar as one of the most 
important wetlands in the world. The island, 
which is part of the wildlife sanctuary, hosts a 
variety of migratory birds throughout the year.
Ashuradeh vegetation includes raspberry 
bushes, sour pomegranate trees and some kind 
of thorn. Although some historical documents 
refer to the cultivation of dates, cotton and 
cane on the island, today, with the exception of 
some fruit trees in old houses, there is no other 
agricultural products.

Dome of Alevian, the 
memorial of the Seljuq

The Seljuq (Sallajqah, Alsljuq), were dynasties 
that existed in the fifth to sixth centuries A.H 
(1037-1194 B.C) that ruled the large parts 
of Western Asia and Minor Asia, such as Iran, 
Rome, Afghanistan, Damascus, Armenia, 
Arabian and Turkish areas, and other large 
areas, and their western capital was the city 
of Hamedan. The Alevian dome is one of the 
memorials of the late Seljuq period in the 6th 
century AH, which was built by the Alevian 
dynasty first as a mosque, and in subsequent 
periods,  it was transformed into a tomb of that 
family by creating a chapel in the basement. 
Khaghani (the poet of Iran) calls it the green 
dome, and the culture of Hamedan people 
implies that:
The reason of naming Alevian dome is that, 
late in the past, it had a dome; although, over 
the time, its dome collapsed. This dome has 
always been a particular interest of researchers 
for various reasons, including its unique body 
features, its elegance and unique decorations. 
The plan of the building is quadrangle and its 
corners have their own edges of star shapes. 
This is one of the masterpieces of architecture 
and glamor after Islam in Hamadan. It was 
registered on the national monuments 
list No. 94 of 15/10/1310 as ones of  
Hamadan.
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The distillation ceremonies, which are commonly 
known as “Golab-giri”, are usually running through 
to mid-June. Visitors may revel in lush flower 
gardens or witness how rosewater is made 
indigenously from harvesting to steaming damask 
rose petals.
Qamsar, Niasar, and Barzok are amongst popular 
destinations where every corner is teemed with 
the dance of colors and delicate fragrance of roses.
Golab or rosewater is a fragrant distillate of 
the roses which is used nationwide in diverse 
traditional dishes to flavor them or consumed as a 
religious perfume as well.
Many believe traditionally distilled rosewater is of 
higher quality from that of produced in factories 
probably due to shorter time interval between the 
harvest and distillation practices.
Distillation of flowers and herbs has a deep history 
in the country.
Harvesting and distillation
Rosewater is obtained from a very sweet smelling 
kind of the flowers, best known as Mohammadi 
roses in the country. Rosewater and rose oil are 
major products of the damask rose.
Harvesting damask rose flowers is somewhat an 
intensive work. It is mostly performed from dawn 
through morning.  Delay in harvesting or transport 
to distillery results in decreased essential oil 
quantity and quality.  
To extract the rosewater people first amass their 
petals to put them into the massive copper pots. 
Then the pots are put on traditional ovens made 
from bricks, stones and mud.
Almost every 30 Kg of rose petals plus 80 liters of 
water are poured into each pot that is connected to 
metal pipes for the steam moving through to obtain 
the hydrosol. The waste of distillation is used for 
feeding livestock or composting.  
Therapeutic effects
Narratives say that rose oil and rosewater have 
many therapeutic benefits. Rose oil soothes the 
mind and heals depression, grief, nervous stress 
and tension.  It  aids  in  problems  with  the  digestive  
system,  healing  colds, and  skin  health.

Distillation of flowers and herbs has a deep history 
in Iran. Many believe traditionally-distilled 
rosewater is of higher quality than that produced 
in factories probably due to shorter time interval 
between the harvest and distillation practices.
Kashan embraces abundant scenic landscape, 
historical sites and monuments such as UNESCO-
registered Fin Garden with its Safavid and Qajar 
era edifices, Tabatabaei House, Boroujerdi House, 
Ameri House, a traditional bazaar, and Jame 
Mosque of Kashan just to name a few.
Incredible milieu
The people of Qamsar collect roses, boil them in 
special pots and collect their vapors in beautiful 
containers. It is a matter of pride for the city that 
each year, the most sacred place on earth, Ka’ba 
in Mecca, is washed with rosewater supplied by 
Qamsar.
Qamsar is like a shining star in the central Iranian 
desert. Mountains encircle it like a ring and protect 
its rose gardens against the heat of the desert. The 
environment of this garden city, including the 
shade of trees, sound of flowing water and birds, 
and fragrance of roses, creates an incredible milieu.
Qamsar becomes colorful with the arrival of spring. 
Its beauty is doubled when rosewater ceremony 
commences and its hospitable people play host to 
millions of people who love Nature, traditions and 
Qamsar’s rosewater.
The city is the breeding ground of the finest and 
the most exquisite Mohammadi Rose and has 
the best traditions and methods of rosewater 
production. It is also the first place where the 
industrial production of rosewater was started 
and where many workshops are active in rosewater 
production.Mohammadi Rose (Rosa damascene or 
Damask rose) is among the most important roses 
in the world and among the most famous plants.
Because of its extraordinary fragrance and 
diversity, this flower is planted in many parts of 
the world. The flower has applications in food, 
medicine and perfume industries.
Antiquity
Rosewater production in Iran dates back to over 
2,500 years.At present, Mohammadi Rose is 
produced in Bulgaria, Turkey, Iran, India, Ukraine, 
the US, Canada, France, Britain and Japan. The first 
four countries are pioneers in the production of 
this flower.
In Iran, Mohammadi Rose grows abundantly in the 
provinces of Fars, Kerman, Isfahan as well as East 
and West Azarbaijan.
It is further divided into seven groups, including 

French red flower, wild rose, tea flower, miniature 
red flower, Bengalese red flower and Iranian red 
flower.
Of all the rose species, the Iranian Mohammadi 
Rose is unique and most botanists believe it 
was first planted in Iran and then taken to other 
countries.
Experts maintain that Qamsar has been producing 
rose and rosewater since a long time ago. Some 
believe that under the Seljuk ruler Malekshah, 
when Miyandeh Mosque of Qamsar was built, an 
East Roman official picked some roses from the 
slopes of Kouh Asbi mountain near Qamsar and 
took them to Damascus (which was called Damask 
in those times) to be grown.
For the same reason, the Iranian red flower is 
sometimes called Damask Rose in English.
The first rosewater production plant in Iran was 
established in Qamsar in 1974-75 after studies 
were conducted by Bulgarian experts. It was built 
on 15th kilometer of Qamsar-Kashan Road.
The cooperative company of rosewater producers 
has established a plant in the industrial park of 
Qamsar to produce pasteurized rosewater.
The private sector plans to establish plants in 
Qamsar for the industrial production of rosewater.
Essence production
Although production of plant essence has a long 
history in Iran, traditional rosewater production 
machines are used to produce rosewater for 
commercial purposes.
Earlier, rosewater was produced from small 
distillation vessels for local use.
Rosewater production has been in vogue since 
ancient times and led to the prosperity of copper, 
glass making and packaging industries.
Most of the local products are sold in other parts 
of the country and have held their ground in 
contemporary times.
Gradually, rosewater production spread to the 
neighboring villages of Qamsar and even in other 
provinces. However, the focus remained on Qamsar 
due to the high quality of its rosewater, which is 
enhanced by the natural conditions of the city.
Qamsar is still the main production center for the 
highest-quality rosewater as a result of its natural 
and climatic conditions.
According to a study carried out by professors of the 
University of Tehran, the essence of Mohammadi 
Rose of Qamsar has a concentration of 35 mg per 
100 ml or 350 ppm, which makes it the finest and 
highest quality rosewater in Iran and even in the 
world.

Rosewater Festivals Attract 
Holidaymakers From Home , Abroad

Every year, by late April, thousands of 
holidaymakers start to visit Kashan 
or its neighboring villages, where 
many local rosewater festivals take 
center stage in the central Iranian 
region.

Chaharmahal 
and Bakhtiari 
Province where 
nature offers its 
nique beauties

Chaharmahal and 
Bakhtiari is a tiny 
province of Iran which 
offers matchless and 
unique beauties of its 
green nature to they 
eyes of every traveller 
who has chosen it as 
the destination for his 
nature tours.
Chaharmahal and 
Bakhtiari Province 
where nature offers its 
nique beauties
Travelling in the 
province in sring, 
especially in May, 
you can touch the 
mathchless beauties of 
the nature.
From Choghakhor 
Lagoon to Gandoman 
and from there to 
the Valley of Love 
(Darreh ye Rshgh) and 
Atashgah waterfall 
in Lordegan Fire, 
and again from the 
beautiful sides of 
Zayandeh Rood 
river to the unique 
forests of Zagros, 
all you will receive is 
the unforgettable 
sceneries and 
unparalleled beauties.
Chaharmahal and 
Bakhtiari province is 
one of the provinces of 
Iran which lies in the 
southwestern part of 
the country . Its capital 
is Shahr-e Kord.
The province has 
various unique 
traditions and rituals 
relevant to the 'tribal' 
lifestyles . Special 
forms of music , dance 
, and clothing are 
noteworthy.
The province with its 
unique landscapes 
in all the seasons of 
the year especially 
spring, is one of the 
destinations of nature 
tourism in Iran.
Since thousands of 
domestic and foreign 
tourists travel annually 
to this area, authorities 
have to boost and use 
the capacity of these 
areas to develop the 
tourism industry 
witht the purpose of 
promoting an economy 
without oil, by creating 
the appropriate 
infrastructure for 
tourism in this area.
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The CEO of the Export Guarantee 
Fund of Iran (EGFI) announced 
that the fund is to issue 
guarantees for oil purchaser of 
Iran Energy Exchange (IRENEX) 
and related negotiations with 
the Iranian oil ministry are 
underway.According to Afrooz 
Bahrami, who spoke with Mehr 
News correspondent on Sunday, 
“EGFI is in charge of covering 
trade and political risks of oil 
and non-oil exports, therefore, 
it provides services to domestic 
stocks market including IRENEX 

and Mercantile Exchange Market 
(IME).”“In future transactions 
of the named markets, EGFI will 
act as a facilitator by issuing 
guarantees,” she said, “At IRENEX 
we will ease oil sales, thus.”“We 
are resolved to tighten ties 
between the purchasers from 
the private sector and the Iranian 
government and will cooperate 
with the oil ministry considering 
the recent decision of the US 
about ending waiver grace period 
for Iranian oil customers,” she 
described.

West 
Azerbaijan 
province 
exports growing

Over $112 million 
worth of non-oil 
commodities were 
exported from 
the northwestern 
Iranian province 
of West Azerbaijan 
since the beginning 
of the current fiscal 
year (March 20). 
The figure shows the 
province has kept 
its trend in securing 
footprint in regional 
markets, a senior 
official said.
According to 
M o h a m m a d 
Dehghan, head 
of the province’s 
Industry, Mine and 
Trade Organization, 
Iraq, Turkey, 
Azerbaijan, Pakistan, 
A f g h a n i s t a n , 
Armenia and Georgia 
were among the top 
export destinations 
during the period.
The northwestern 
province’s exporters 
have become more 
active in foreign 
markets during 
the recent years. 
Over 3.759 million 
tons of goods worth 
$423 million were 
exported from West 
Azerbaijan province 
during past fiscal 
year (March 2018-
2019), indicating 
a 166% jump 
compared with a year 
before, Dehghan said.
West Azarbaijan 
borders Turkey, Iraq 
and Azerbaijan’s 
N a k h c h i v a n 
A u t o n o m o u s 
Republic. The 
province trades 
through five land 
border crossings, 
namely Poldasht, 
Bazargan, Razi, Sarv 
and Tamarchin.
Steel products, 
food, dates, flooring 
and cables as well 
as agricultural 
products, including 
watermelon, walnut, 
plum, tomato, 
almond and apple, 
constitute the main 
exports of West 
Azerbaijan.
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EGFI to issue guarantees for oil 
purchasers of IRENEX

The unprecedented move 
to fully sever Tehran’s 
financial lifeline - finalized 
just days before the April 22 
announcement - underscores 
the strong influence of hard-
liners within Trump’s inner 
circle. They had for months 

argued for tightening the sanctions over 
the objections of some State Department 
officials who favored allowing some 
partners and allies to keep buying Iranian 
oil.
“No one’s actually tried to take this all 
the way to zero,” a senior administration 
official told Reuters, adding that forging a 
consensus among government agencies 
required “a lot of work.”
Trump has been eager to halt Iran’s oil 
exports since imposing sanctions on the 
Islamic Republic last November for the 
first time since 2015.
He initially backed a go-slow approach, 
providing waivers to allies and trading 
partners such as China, India and Turkey.
The United States currently removes 
about 2 million barrels of oil per day from 
the world’s supply through sanctions on 
the Iran and Venezuela industries. But 
Washington hopes that soaring US oil 
production - now at an all-time high of 
more than 12 million barrel per day - will 
keep global markets well-supplied and 
hold prices down.
By the weekend of April 20, with the initial 
180-day waivers given to countries due to 
expire May 1, top economic and security 
advisors convinced Trump that the time 
had come to cut off Iranian oil exports 
completely, according to the sources, who 
spoke on condition of anonymity.
The State Department had been engaged 
in talks with at least five of the eight 
economies holding waivers, according to 
sources - China, India, South Korea, Japan 
and Turkey.
Trump discussed the matter with 
National Security Adviser John Bolton, 
Treasury Secretary Steve Mnuchin, 
Energy Secretary Rick Perry as well as 
Secretary of State Mike Pompeo.
While Bolton and Perry backed ending 
the waivers, some in Pompeo’s State 

Department reiterated worries about 
the potential for rising oil prices, the 
sources said, but they ultimately dropped 
their objections and supported the more 
aggressive policy on Iran.
The decision caught several US allies 
and Iranian oil buyers off-guard. China’s 
Foreign Ministry issued a formal 
complaint to the United States.
Separately, diplomats from at least 
two large importers of Iranian oil said 
discussions about renewing their waivers 
continued until a few days before the 
announcement, suggesting the State 
Department had little time to brief 
partners on the decision.
Oil prices struck six-month highs after 
the announcement.Trump has long been 
anxious about rising oil prices impacting 
the economy and raising retail gasoline 
prices, and in his last tweet before the 
waiver decision, he said global oil markets 
were “fragile”. He has asked members 
of the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries to increase the flow 
of oil to compensate for losses from Iran 
and Venezuela.
“This was clearly what he was balancing 
in his own mind,” the administration 
official said.One senior administration 
official said Trump held conversations 
recently with the Saudi and Emirati 
leaders on oil prices and received 
assurances that the two oil producers 
will ensure the market is well-supplied.
Saudi Arabia’s energy minister 
responded by saying he saw no need 
to raise oil output immediately. OPEC 
production declined by 1.6 million 
barrels per day between December and 
March, according to the organization’s 
figures.
The Obama administration, which had 
imposed sanctions on Iran in 2012 over 
its peaceful nuclear program, kept its 

waivers in place through the duration of 
its pressure campaign.
Obama’s sanctions program ended with 
the Joint Comprehensive Plan of Action, 
an international accord with Tehran 
reached in 2015. Trump ridiculed the 
deal and unilaterally abandoned it last 
year over the objections of the other 
signatories. International nuclear 
inspectors said at the time that Iran was 
abiding by the deal’s terms.
State Department officials said it was 
the Trump administration’s intention 
from the start to bring Iran’s exports to 
zero. But the timing had not been right 
until now.
The National Security Council, according 
to two sources, played a key role in driving 
the argument to end the waiver program 
- especially Richard Goldberg, a new 
member of the Trump administration 
and a longtime advocate for confronting 
Iran.
Goldberg was “instrumental,” one of the 
sources said.
Bolton added Goldberg to the NSC earlier 
this year. In 2018, while an adviser at the 
Foundation for Defense of Democracies 
think tank, Goldberg told Congress that 
rolling back Iran’s activities required a 
“no-holds-barred, pedal-to-the-metal 
approach” involving political, economic 
and ideological warfare, along with overt 
and covert operations to remove Iranian 
forces from Syria and Yemen.
White House economic advisers Kevin 
Hassett and Larry Kudlow had also called 
for ending the waivers, according to a 
second senior administration official.
“We are doing this ... in a favorable market 
condition with full commitment from 
producing countries,” said Frank Fannon, 
US Assistant Secretary of State for Energy 
Resources. “We think this is the right 
time.”

 IP gas pipeline 
instrumental for 
Pakistan’s energy 
needs: Pak analyst
 Pakistani analyst says that Iran-Pakistan 
(IP) gas pipeline can be instrumental to 
meet Pakistan’s gas requirements and 
provide ample economic opportunities.
Jawad Kamal in his article published in 
‘Daily Times’ said Pakistan has to diversify 
its energy options, and not merely depend 
on a single source.
He said it is a well-documented fact 
that both countries not only share a 
950-kilometre border but also similar 
ideological and religious beliefs.
“If we check the annals of history it is 
easy to see that Iran was the first country 
that had given recognition to Pakistan’s 
sovereignty,” he said.
“It is evident that Pakistan and Iran are 
tied in a bond of brotherhood, religion and 
similar ideologies, said the expert.
Prime Minister Imran Khan’s maiden visit 
to Iran is the positive move during which 
Khan met with President Hassan Rouhani 
and the Supreme Leader Ayatollah Ali 
Khamenei, and discussed numerous issues 
of serious nature.
Jawad Kamal added terrorism is a major 
concern of both the countries, and 
therefore both the states have agreed to 
establish a mutual rapid reaction force. 
“Secondly, trade is the touchstone behind 
the progress of any developing nation, and 
in this scenario the two premiers agreed 
to remove barriers and facilitate business 
activities among the people,” noted analyst.
He said Pakistan is one of the energy-
dependent countries in South Asia, and 
is dependent upon other countries, 
especially Saudi Arabia to meet its 
requirements. 
“Pakistan has to diversify its options, and 
not merely depend on a single source,” said 
the analyst.
He went on to say Iran has also agreed to 
provide 1000-3000 MW of electricity to 
Pakistan’s border region. 
“The Iran-Pakistan gas pipeline holds a 
vanguard position in this regard, and can 
be instrumental to meet Pakistan’s gas 
requirements and provide ample economic 
opportunities,” said the expert.
The analyst lastly, CPEC contains the seeds 
of transformation, and can help to cement 
the damaged relations between Pakistan 
and Iran.

US President Donald Trump’s unexpected decision 
to ban all Iranian oil purchases after May 1 - ending 
exemptions for eight nations - came after hawkish 
economic and security advisers allayed the 
president’s fears of an oil price hike, according to 
three sources.

Hardliners Behind Trump’s Iran Oil 
Sanctions: Sources
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The National 
Security Council, 
according to 
two sources, 
played a key 
role in driving 
the argument 
to end the 
waiver program 
- especially 
Richard 
Goldberg, a 
new member 
of the Trump 
administration 
and a longtime 
advocate for 
confronting Iran.
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 First intl. conf. on tourism in 
Lut Desert opens in Birjand
The University of Birjand in South Kkhorasan province is 
hosting the first international conference on tourism in 
Lut Desert, which is a UNESCO-inscribed and the world's 
27th-largest desert in eastern Iran.
The 1st International Conference on Lut Desert Tourism 
(Local and International Opportunities) was opened at 
the University of Birjand in South Kkhorasan province 
on Wednesday.The event consists of two programs; the 
scientific part of it is currently underway at the University 
of Birjand, and the second program includes a visit to 

the Lut Desert, widely referred to as Dasht-e Lut, on 
Thursday.
According to the executive secretary of the Conference, 
as many as 135 papers from UK, Australia, India, 
Turkey, Italy and across Iran had been submitted to the 
secretariat of the event.The Conference topics include: 
sustainable tourism and development of communities; 
tourism and local economy; attractions in Iran’s Lut 
Desert; sports tourism; geo-tourism; ECO tourism; 
transportation and community development, among 
other topics.The event aims, among others, to promote 
tourism in South Khorasan province and increase the 
effectiveness of scientific education and the modern 

tourism technologies.
A specialized economic and 
business diplomacy meeting 
is also scheduled to be held 
at Birjand’s Chamber of 
Commerce with a number 
of Foreign Ministry and Iran 
Chamber of Commerce officials 
in attendance.The Lut Deseret 
is a large salt desert located in the 
provinces of Kerman and Sistan and Baluchestan, Iran. It 
is the world's 27th-largest desert, and was inscribed on 
UNESCO's World Heritage List on July 17, 2016.



US not as much powerful 
as it brags: Rouhani
Iranian President Hassan Rouhani said 
that the United States power is not as much 
as they claim.
He made the remarks in Kermanshah 
while inaugurating several projects in the 
western Iranian province.
Rouhani went on to say that US claims 
against Iran are ‘baseless’, adding, “We 
know Iran’s power and region better than 
Americans ... Devotion and power of the 
Iranian nation is way more than what US 
imagines."
“We don’t have enmity towards anybody 
but we will not sit around and do nothing 
in face of plots,” he highlighted.
Rouhani also said that Iran will continue 
oil exports despite US pressure and if 
oil revenue decreases, the country will 
compensate it from other resources.
US unilaterally withdrew from the Iran 
Nuclear Deal, formally known as JCPOA 
(Joint Comprehensive Plan of Action), 
back in May 2018, vowing to increase 
pressure against Iran by re-imposing 
tough sanctions. In their most recent 
measure, US officials announced that 
they will not issue any further waivers 
for countries who want to import Iranian 
oil, meaning that every state which buys 
Iranian oil is going to be punished by the 
US.
Iranian officials have repeatedly said that 
US efforts to drive Iran’s oil exports to zero 
is doomed to failure, also describing US 
moves as clear acts of ‘bullying’.

FM Zarif:
US unilateralism quickly 
replacing rule of law with 
rule of jungle
Iranian Foreign Minister Zarif in his 
address to Asia Cooperation Dialogue 
in Doha called for a collective effort to 
deal with the alarming unilateralism of 
the current US administration, which is 
“quickly replacing the rule of law with the 
rule of the jungle.”
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad addressed the 16th Foreign 
Ministers' Meeting of the Asia Cooperation 
Dialogue in Doha, Qatar, on Wednesday.
He highlighted the need to collectively 
address the alarming unilateralism of the 
current US administration, saying that the 
“imposition of the will of a single power 
over all other nations is an existential 
threat” for everyone.
Unless we align our capabilities to secure 
multilateralism, a rising and aggressive 
unilateralist wave can cover the entire 
world, quickly replacing the rule of law 
with the rule of the jungle, he stressed.

US hostile military activities in Iraq

By: Ramin Hossein 
Abadian 
US has not made any 
official response yet 
regarding the attack. What 
is obvious though, is that 
such an attack undermines 

Iraq national authority and violates 
the country’s territorial integrity. 
US officials, on the other hand, seem 
to be completely aware that there is 
no way they can justify their action 
to political and military officials of 
Iraq. 
US hostile activities have stirred up 
a variety of reactions in Iraq. 
 ‘US move an overt act of 
aggression against Iraq’
Fazil Fatlawi, a member of Iraqi 
Parliament, condemned US 
aggressive attack in Kirkuk, 
saying “by doing this operation, 
US has committed an overt act of 
aggression against Iraq,” adding 
that “Abdul-Mahdi, the Iraqi prime 
minister should respond strongly 
and forcefully”. 
Fatlawi added that US air strike 
against Iraqi armed forces was 
preplanned, so the Parliament 
should run an emergency session 
to analyze the threats made to Iraq’s 
national authority and to pass a 
law so that US and other foreign 
military forces are completely 
expelled from the country.
Meanwhile, Asa'ib Ahl al-Haq group 
also published a statement and 
condemned the US military attack 
in Kirkuk which left one dead and 
two injured. 
According to the statement, the US 
recent move clearly shows that US 
has deployed military and combat 
forces in Iraq, rather than technical 
and consultative groups. Moreover, 
it reveals that US forces are acting 
according to their own decision and 
preference rather than making joint 
decisions with Iraqi forces. Here, 
the important question is whether 
the US military forces are subject to 
Iraq law, or US law?
First of all, US is clearly unhappy 
with Iraq having strong armed 
forces in post-ISIS era and is trying 
to unleash its anger by taking 
hostile military measures against 
Iraq national forces who are 
supported by all different parties 

and people of the country. 
By undermining Iraqi military 
forces, the US aims to prepare the 
ground for the reemergence of 
Takfiri terrorists in Iraq, so that US 
can once again use these terrorists 
as its own subordinate soldiers in 
Iraq and will also justify its own 
military presence in the country.
US unhappy with Iran, Iraq 
enhancing relations 
Furthermore, by stirring up turmoil 
in Iraq, US is trying to show its anger 
toward Baghdad officials for not 
inhibiting the influence of Iran in 
the country. 
Iraq senior officials, however, 
has repeatedly announced that 
expanding relations with Iran is of 
great importance to them. 
Recently, Abdul-Mahdi, the Iraqi 
prime minister announced that it 
is necessary for Iraq to have good 
relations with Iran. In his journey 
to Tehran, he headed a high-level 
delegation and the two countries 
signed a number of Memorandums 
of Understanding (MOU). Such 
relations, however, seem to have 
unsatisfied US senior officials. 
Subsequently, US is not only trying 
to diminish Iraqi military strength, 
but it also seeks to put obstacles 
in the way of Tehran, Baghdad 
relations and reduces Iran’s 
influence in Iraq. 
In fact, such destructive measures 
are only a beginning to the series of 
activities taken by US to wage war 
against Iraq strategic allies such as 
Iran. Such hostile actions are simply 
against all diplomatic rules and 
regulations, but US is taking them 
anyway as it intends to use Iraq 
as a field for its own international 
confrontations. 
Earlier on, US top officials had 
announced that they are against the 
expansion of ties between Baghdad 
and Tehran. US President, Donald 
Trump has also announced that 
they are unsatisfied with Iran’s 

influence in Iran, adding that 
watching Iran’s activities is among 
the main reasons why US troops are 
still in Iraq. 
Trump remarks even caused a 
reaction from Ayatollah Sistani, 
the Iranian Shia Marja in Iraq. In 
his meeting with Jeanine Hennis-
Plasschaert, the United Nations 
special representative for Iraq, 
Ayatollah Sistani announced that 
“Iraq is not at a place to bring harms 
to any other countries.” 
“Iraq is aiming to have friendly, 
well-balanced and equal 
relationships with all other 
peaceful nations based on mutual 
benefit and without intervening 
in their internal affairs or trying to 
disrupt their integrity or national 
sovereignty,” he further remarked.
 Iraqi coalitions ask US troops to 
be expelled
US activities against Iraq and its 
allies, such as Iran, has caused many 
coalitions in Iraq to ask for expelling 
US troops from Iraq. 
Meanwhile, the Reform and 
Reconstruction Alliance in 
Iraq Parliament condemned 
Washington destructive activities 
in Iraq, saying that “US is acting 
as if Iraq is one of its states, so it 
seems necessary for the Parliament 
to hold an urgent meeting to stop 
US activities in threatening Iraq 
national sovereignty.”
The Fatah Alliance also released a 
statement, saying that US activities 
in Iraq are in clear violation of 
diplomatic rules and regulations 
and are rooted in the fact that 
US administration assumes 
superiority over Iraq government. 
To all reasons above, it seems more 
than clear that US recent moves 
in disturbing peace and security 
in Iraq has stirred reactions from 
all different groups and entities 
in Iraq and could be the beginning 
of expelling US forces from the 
country. 

It seems that US hostile military operations 
and futile activities in Iraq is not going to end 
anytime soon. US troops recently launched a new 
aggressive military operation in Iraq by attacking 
the headquarters of Iraq security forces in Kirkuk.
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An Iranian 
lawmaker said 
that swarms of 
locusts’ attack 
on southern 
Iranian regions 
may be an act of 
bioterrorism.
“Given the existing 
reasons, the 
locusts attack 
on parts of the 
country may be 
planned strikes 
designed by 
other countries 
and an act of 
bioterrorism”, Ali 
Akbari, Shiraz’s 
representat ive 
in the Iranian 
P a r l i a m e n t 
told IRNA on 
Wednesday.
In the past two 
weeks, swarms 
of locusts have 
attacked southern 
Iranian provinces. 
The locusts 
are reportedly 
originated from 
Saudi Arabia 
where there was 
no fight to control 
them.“There is 
a possibility of 
b i o t e r r o r i s m 
given the enmities 
which some 
n e i g h b o r i n g 
countries have 
toward the Iranian 
nation,” said 
Akbari, adding, 
“These countries 
spare no effort to 
inflict economic, 
political and social 
loss to the Iranian 
nation.”
Locusts can 
fly some 200 
kilometers but the 
distance between 
Iran and Saudi 
Arabia is way 
more than this, 
he noted, adding 
that these insects 
may have been 
transferred to the 
vicinity of Iranian 
borders in the 
Persian Gulf by 
vessels.
He went on to say 
that the situation 
is under control 
and minimum 
damage has been 
incurred to the 
country.

Bioterrorism 
may be behind 
locusts attack 
on Iran: MP
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US ‘Bullying Behavior’ Killing JCPOA, 
Iran’s Deputy FM Warns
Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi warned that 
the 2015 nuclear deal between Tehran and world powers 
is coming to an end due to the "bullying behavior of the US”.
Speaking at a forum at Ankara-based Institute of Strategic 
Thinking (SDE) on Wednesday, Araqchi said Iran gave enough 
chances to the diplomacy on the deal but "enough is enough. 
Iran's patient is running out."
The US withdrawal from the deal is a violation of UN Security 
Council resolution, he told the forum, themed "Iran, the 

region and International Developments."Last year, US 
President Donald Trump withdrew his country from the 
landmark deal.Shortly afterward, Washington re-imposed 
economic sanctions on Iran targeting the country’s energy 
and banking sectors.Araqchi stressed that Iran had honored 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)."Even 
worse, the US is calling other countries including other 
members of the Security Council to do the same and violate 
the Security Council resolution," he said."People in Iran and 
in the region are losing their confidence to the engagement. 
The diplomacy and negotiation are losing the ground and 
the concept of resistance is gaining the ground due to the US 

policy on the region," he said.
Speaking on the US move to 
designate Iran's Revolutionary 
Guard Corps as a “terrorist 
organization”, Araqchi said, 
"We normally have reciprocated 
by naming the US Central 
Command (CENTCOM) as a terrorist 
organization."The two forces are facing 
each other in different places in the region, particularly in 
the Persian Gulf, he said, adding, "If anything happened, the 
responsibility will only be on shoulders of Americans."

Rouhani signs counteraction to 
IRGC terrorist designation
Iranian President Hassan Rouhani has signed into 
law new legislation designed to counter America's 
designation of IRGC as a terrorist organization.
In response to the Trump administration's labelling of 
the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) as a terrorist 
organisation,  in a reciprocal and commensurate 
move the Majlis (Iranian parliament) has drawn up 
new legislation, which has easily passed through 
the parliament and has now been signed into law by 
President Hassan Rouhani.
Following article 123 of the Constitution of the Islamic 

Republic of Iran, President Hassan Rouhani signed 
and forwarded a Counter-Act in response to the Trump 
administration's branding of the Islamic Revolutionary 
Guards Corps (IRGC)’s as a foreign terrorist organisation.
The act was forwarded to ministries of Intelligence, 
Foreign Affairs, and Defence and Armed Forces’ Logistics, 
as well as Supreme National Security Council and Plan 
and Budget Organisation, Iran Press reported.
On Apr. 23, Iranian lawmakers have voted for 2 new 
pieces of legislation in support of the IRGC.
The Articles that were passed in the open session of the 
Iranian parliament (Majlis), were from a bill devised by 
the Iranian Parliament to counter the US blacklisting 
of the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 

as a foreign terrorist 
organization was put 
to vote during today’s 
open session.
On April 8, US 
President Donald 
Trump placed IRGC 
on terrorism blacklist 
which drew a fierce 
reaction from the global community.
Condemning US illegal action against the IRGC, Supreme 
National Security Council of Iran in return, designated 
the US Central Command (CENTCOM) as a terrorist 
group.
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 US is not 
only trying 
to diminish 
Iraqi military 
strength, but 
it also seeks to 
put obstacles 
in the way of 
Tehran, Baghdad 
relations and 
reduces Iran’s 
influence in Iraq. 

politics
News

ISFAHAN
N E W S



Dialogue best way to settle differences in 
Venezuela: Iran
Iranian Foreign Ministry spokesman, Seyyed Abbas Mousavi says 
dialogue, rather than chaos, is needed to settle the political differences 
in Venezuela."We are closely watching the current developments in 
Venezuela," Mousavi said in a statement, adding that "chaos and anarchy 
can by no means resolve political differences in the country.""The best way 
[to settle the differences] is to establish dialogue and develop the required 
mechanisms between all parties in order to have the people’s problems resolved 
by forces committed to the development and prosperity of the country, under the leadership of 
the legitimate government of Venezuela," he added.

Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
told Al Jazeera that not 
a single Iranian would 
ever choose to submit 
to the US pressure.
According to the Public 
and Media Diplomacy 
Center of the Iranian 
Foreign Ministry, 
Mohammad Javad Zarif 
said in an interview 
with Doha-based Al 
Jazeera television news 
channel that “you won’t 
find one single Iranian 
who would choose to 
submit to the US.”He 
was interviewed by 
Al Jazeera during 
his stay in the Qatari 
capital for the 16th 
Foreign Ministers' 
Meeting of the Asia 
Cooperation Dialogue  
on Wednesday.
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Hardliners Behind Trump’s Iran 
Oil Sanctions: Sources

Jin Lei, an associate professor 
at the China University of 
Petroleum, told the Global Times 
that the chances of China and 
India forming a purchasers' bloc 
were high.
"OPEC was born out of a time of 

crisis. Something could be born out of the 
current situation," Jin said on Tuesday.
"But the founding parties will need to solve 
issues such as the positioning of such a 
bloc and how can it play an effective role to 
intervene in global crude oil pricing."
China and India are the world's top two 
importers of oil, meaning both countries 
wield significant purchasing power in the 
global energy sector.
Indian media reported earlier this month 
that both countries had recently set up a 
joint working group on energy.
Jin said that China, India and any other 
participating countries to establish an oil 
buyers' cartel would require a workable, 

unified payment system and a successful 
futures trading platform.
"If crude oil importers only try to use a cartel 
to resist international oil price hikes, their 
efforts would come to nothing. A futures 
trading house and agreed-upon settlement 
currencies, however, will give importers 
a unified power to be reckoned with by oil 
producers," Jin said. 
"With the crude oil futures being traded 
on the Shanghai International Energy 
Exchange and the stable yuan, China has a 
big role to play in such a buyers' bloc."
Professor Srikanth Kondapalli of Jawaharlal 
Nehru University also said that "the world's 
largest crude oil importers have so far not 
formed any clubs. China and India should do 
so to grab more bargaining power to make 
oil prices more sustainable."
Earlier this month, China's Ministry of 
Foreign Affairs warned that the US decision 
not to extend waivers on sanctions would 
not only harm China's national interests but 
also roil the global energy market as well as 
the Middle East region.
Foreign Ministry spokesperson Geng 
Shuang told media that China's cooperation 
with Iran is legitimate, and must be 
respected and protected.

Speaking in his meetings with 
Lebanese officials in Sidon, 
Firouznia said the Islamic 
Republic of Iran will overcome 
this phase of sanctions with more 
power and zeal.
Regarding US hostile policies 

against Iran, he said like the past, the US 
will not be able to achieve its goals. 
He added that Iran will continue 
supporting resistance and will defeat the 
cruel and aggressive policies adopted by 
the US and the Zionist regime of Israel in 
the region.
During his visit to Sidon, the Ambassador 
held talks with prominent Lebanese Shia 
cleric Sheikh Afif al-Nabulsi, Lebanese 
Members of Parliament Osama Saad, 
Sheikh Maher Hammoud, Chairman of 
the International Union of Resistance 
Scholars in Lebanon, Mufti of Sidon Sheikh 
Mohammad al-Asiran and some other 
scholars.
In addition to issues related to Lebanon as 
well as the bilateral cooperation, Firouznia 

discussed regional issues especially 
Palestine and US hostile policies toward 
Iran and regional states with his Lebanese 
hosts.
Underlining Iran's principled policy to 
support Resistance in the region and also 
help Lebanon, Iranian envoy said Iran will 
support stability and security there.
Referring to US attempts to unveil the 
the so-called 'Deal of Century', Firouznia 
said Washington spared no efforts to put 
pressure on Iran, Axis of Resistance and 
regional countries in line with promoting 
its plots.
Describing Palestine as a priority for 
the Islamic world and the region, he said 
the only way to solve the problem is the 
liberation of the occupied territories and 
establishing independent Palestinian 
government in Holy Quds. 
Meanwhile, the Lebanese scholars referred 
to Iran's significant role in stabilizing and 
safeguarding the region and appreciated 
its supports for Lebanon and the regional 
countries and also its role in curbing 
terrorism. 
They also termed US idiotic policies, 
its support of the Israeli regime and 
undermining Palestinians' rights as the 
main factor for insecurity and problems in 
the region.

China, India 'Could Form Oil bloc' to 
Counter US Iran Sanctions: Analysts

Envoy: US unable to stop Iran oil exports

China and India could work together “to form a buyers' bloc” 
following the US decision to halt exemptions of sanctions on 
countries importing oil from Iran, according to Chinese and 
Indian analysts.

 Iran's Ambassador to Lebanon Mohammad Jalal Firouznia 
stressed the fact that the United States will not be able to 
stop Iran oil exports.
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"But the founding 
parties will need to 
solve issues such 
as the positioning 
of such a bloc and 
how can it play an 
effective role to 
intervene in global 
crude oil pricing."

Referring to 
US attempts to 
unveil the the 
so-called 'Deal 
of Century', 
Firouznia said 
Washington 
spared no efforts 
to put pressure 
on Iran, Axis 
of Resistance 
and regional 
countries in line 
with promoting 
its plots.

Oil prices fall 
on rising U.S. 
stockpiles, but 
global markets 
remain tense
Oil prices fell on Wednesday 
after a report showed a rise in 
U.S. crude inventories, but global 
markets remained tense amid 
an intensifying political crisis in 
Venezuela, tightening U.S. sanctions 
on Iran, and ongoing OPEC supply 

cuts.
Brent crude oil futures were at 
$71.59 per barrel at 0402 GMT, 
down 47 cents, or 0.7 percent, from 
their last close.U.S. West Texas 
Intermediate (WTI) crude futures 
were down 60 cents, or 0.9 percent, 
at $63.31 per barrel.
Trading was thin as May 1 is a 
holiday in many markets.
U.S. crude stocks rose by 6.8 million 
barrels to 466.4 million barrels in 
the week to April 26, industry group 
the American Petroleum Institute 
(API) said on Tuesday."Crude prices 
are off ... after the weekly API oil 

inventory report showed a build of 
6.8 million barrels, up from the draw 
of 3.1 million barrels we saw last 
week," said Edward Moya, senior 
market analyst at futures brokerage 
OANDA.Market focus was shifting, 
however, to the crisis in major oil 
producer Venezuela, where there 
is a standoff between President 
Nicolas Maduro and opposition 
leader Juan Guaido. Many observers 
fear this could lead to escalating 
violence and further disruptions to 
crude supply.
Oil markets already tightened this 
year due to supply cuts led by the 

Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) as 
well as U.S. sanctions on Iran's oil 
exports.Washington re-imposed 
sanctions on Tehran last November, 
but initially allowed its major 
buyers to limited imports for 
another six months.
These exemptions expire on 
Wednesday, and Washington has 
said it will not extend any waivers 
as it aims to drive down Iranian 
crude exports to zero."The Iran 
sanctions come on top of already 
fragile supplies and raise concerns 
about tightening markets," said 

Norbert Ruecker, head of research 
at Swiss bank Julius Baer.
Some analysts, though, say global 
oil markets are still amply supplied.
Stephen Innes, head of trading at 
SPI Asset Management, said OPEC 
"could quickly compensate the 
losses from Iran supplies."
OPEC is due to meet in June to 
discuss its production policy, and 
while Washington has put pressure 
on the group to increase output to 
make up for the shortfall from Iran, 
OPEC's de-facto leader Saudi Arabia 
said on Tuesday it had no immediate 
plans to raise output.

Ruecker said despite this OPEC's 
"petro-nations are unlikely to 
maintain their supply curbs" as U.S. 
pressure on them to raise output 
would rise amid surging gasoline 
prices.
Rising U.S. output, which has already 
jumped by around 2 million barrels 
per day (bpd) over the past year to 
a record 12.2 million bpd, may also 
ease market tightness.
"Activity is picking up and oil 
production is set to accelerate 
again," Ruecker said, adding 
that these factors will prevent a 
prolonged oil price rally.



هیچکدام از انواع نان افزایش قیمت نداشته است
رییس اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه هیچگونه افزایش قیمتی برای نان اعالم و تصویب نشده است گفت: 

با واحدهای متخلف که به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کنند برخورد می شود.
رسول جهانگیری با رد هرگونه افزایش قیمت برای انواع نان در استان اصفهان اظهار کرد: سال گذشته دولت 

افزایشی ۱۰ درصدی را ابالغ کرد که اعمال شد.
وی تصریح کرد: البته با توجه به افزایش قیمت تمام شده نان که ناشی از باال رفتن هزینه کارگر، آب، برق و مارد دیگر 

است افزایش قیمت برای نان حق طبیعی نانوایان است اما افزایش قیمتی در نان نداشته ایم.
رییس اتاق اصناف استان اصفهان خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم گیری برای قیمت  نان در سطح کشوری و با تصویب 

دولت انجام می گیرد. جهانگیری یادآور شد: تاکنون بسیاری از نانواهای شهرستان های استان به قیمت نان اعتراض دارند و حتی 
بعضی از آن ها دست به اعتصاب زده اند اما در اصفهان مشکلی در این زمینه نداشته ایم. وی درباره افزایش خودسرانه قیمت نان توسط 

برخی از نانوایان نیز گفت: این افزایش خودسرانه غیرقانونی بوده و با خاطیان برخورد می شود.
رییس اتاق اصناف با بیان اینکه واحدهای نانوایی استان در سه گروه  یارانه ای، نیمه یارانه ای و آزاد پز دسته بندی می شوند تصریح کرد: قیمت 

محصوالت در فروشگاه ای آزادپز بر اساس عرضه و تقاضا بوده اما تحت نظر اتحادیه است.

نمایشگاه صنایع وابسته فرش ماشینی در کاشان گشایش یافت
چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع وابسته فرش ماشینی با حضور فرماندار، جمعی از مسووالن و صاحبان 

صنایع شامگاه سه شنبه در دانشگاه آزاد اسالمی کاشان کار خود را آغاز کرد.
مسئول این نمایشگاه بیان کرد: شرکت های فعال در بخش تاسیسات، الکترونیک، قطعات و ماشین آالت 
از جمله شرکت کنندگان در این نمایشگاه برای شناساندن بهتر خدمات صنعتی به تولیدکنندگان فرش 

ماشینی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل هستند. 
میثم نوابی پور با اشاره به حضور 3۰ شرکت در غرفه های گوناگون این نمایشگاه افزود: فعالیت نزدیک به یکهزار 

واحد تولیدی فرش ماشینی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل ظرفیت مناسبی برای برپایی این نمایشگاه 
جهت نمایش دستاوردها است.

وی عنوان کرد: عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند روزانه از ساعت ۱5 تا 2۱ به سالن سپیده کاشانی دانشگاه آزاد مراجعه کنند.
به گفته وی، چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع وابسته فرش ماشینی که با همکاری مرکز پژوهش های فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسالمی 
کاشان برپا شده، تا سیزدهم اردیبهشت ادامه دارد. بیش از 8۰۰ واحد تولید فرش ماشینی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل با عرضه 

ساالنه بیش از 5۰ میلیون مترمربع فرش، افزون بر 5۰ درصد از تولید و صادرات صنعت فرش کشور را انجام می دهند. 

هم زمــان بــا روز جهانی 
کارگر با اصغــر آهنی ها، 
نماینده جامعه کارفرمایی 
در شورای عالی کار و کسی 
که کارفرمای ۱8۰ کارگر 
اســت، گفت وگو کردیم و 
مهم ترین مسایل بازار کار 
را از دیدگاهی دیگر، دیدگاه یک کارفرما، 

بررسی کردیم. 

  یکی از مواردی که در دنیای مجازی 
اخبار آن دست به دست می شود، خبر 
تعدیل نیروی کاری از سوی واحدهای 
تولیدی است؛ لطفا در این مورد توضیح 

دهید. 
باید گفت هیچ کارفرمایی عالقه مند نیست 
نیروی انسانی واحد تولیدی خود که چند 
سال است کار کرده و تجربه اندوخته را از 
دست بدهد و یا تعدیل کند. اما متاسفانه 
گاهی اوقات شرایط به گونه ای پیش می 

رود که امکان ادامــه فعالیت از واحدهای 
تولیدی ســلب می شــود در نتیجه این 
واحدهای مجبور به تعدیل نیروهای خود 

می شوند. 
اگر اگر فضای تولید و کســب و کار رونق 
داشته باشد حتم بدانید واحدهای تمایلی 
به از دســت دادن نیروهــای کاری خود 
ندارند.  بر اثر مشکالت اقتصادی و همچنین 
تحریم های ناجوانمردانه علیه کشورمان، 
سال پیش بســیاری از واحدهای خرد، 
کوچک و متوســط دچار مشکل شدند و 
شــرایط به گونه ای پیش رفت که قدرت 

ادامه کار این واحدها از بین رفت. 
ســال گذشــته در جلســات مختلف با 
مســووالن پیش بینی کردیم که چنین 
واحدهایی با مشکالت مواجه خواهند شد و 
در صورت نبود برنامه ریزی مناسب قدرت 
ادامه حیات خود را از دست خواهند داد. در 
آن جلسات نیز به عنوان نماینده جامعه 
کارفرمایان مخالفت خــود را با تعطیلی 
واحدهای خرد، کوچک و متوسط اعالم 
کردیم اما نبود برنامه ریــزی ها با وجود 
پیش بینی این شرایط سبب شد تا اکنون 
شاهد شرایط نامناسب این واحدها باشیم. 

  مهمترین مشکل این واحدها چه بود؟ 
افزایش ۴5درصدی میزان دســتمزد در 
دو سال گذشــته که چاره ای جز این کار 
نبود؛ عدم تقاضا بــرای کاالهای تولید و 
عرضه شده سبب کاهش قدرت واحدهای 

تولیدی شد و در نهایت برخی از واحدهای 
تولیدی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه 
هستند. تولیدکنندگان در زمینه صادرات 
نیز با مشکالتی روبرو هستند که سبب شده 
با وجود افزایش میزان تولید برخی کاالها 
برای صادرات به بازارهای خارجی با مشکل 
مواجه شوند. مجموعه این عوامل دست به 
دست هم داده اند تا واحدهای تولیدی در 
ادامه حیات با مشکل مواجه شوند. با توجه 
به شرایط اقتصادی و تورم ناخواسته ای که 
تحمیل شده، اوضاع را به سمتی پیش برده 

که وضعیت این واحدها مطلوب نباشد. 

  چند درصد واحدهای تولیدی با این 
مشکل مواجه شده و مجبور به تعطیلی 

شده اند؟ 
اگر سری به شهرک های صنعتی زده شود 
می توان به راحتی میزان اشتغال واحدهای 
کوچک و متوسط را مشاهده کرد. البته آمار 
درست در زمینه میزان اشتغال واحدهای 
تولیدی در کشور را وزارت صنعت و مرکز 
آمار باید ارایه دهنــد.  باید اضافه کنم که 
تعطیلی معمــوال در کمیــن واحدهای 
خرد، کوچ و متوسط اســت در حالی که 
۹۰درصد اشــتغال کشــور توسط این 
واحدها ایجاد شده در عین حال ۱۰درصد 
واحدهای تولیدی و کارخانه و … بزرگ 
 مانند پاالیشــگاه هــا، پتروشــیمی ها

 و … ۱۰درصد اشتغال کشور را در اختیار 
دارند و هیچ خطری اشتغال آنها را تهدید 

نمی کند. 

  راهکار چیست؟ 
 با مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست 
می توانیم مانــع ادامه این روند شــده و 

تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم. 

  چند درصد اشتغال کشور در اختیار 
این واحدهاست؟ 

بیش از ۹۰ درصد اشتغال کشور در اختیار 
واحدهای خرد، کوچک و متوسط است 
و کارخانه هــا و واحدهای تولیدی بزرگ 
۱۰درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند. 
شرایط نامناسب اقتصادی سبب شده تا 
بسیاری از این واحدها با مشکالتی دست 
و پنجه نرم کنند. در سال های اخیر فشار 
فراوانی به واحدهای تولیدی وارد و سبب 

شــده تا قدرت اولیه تولیدی خــود را از 
دست دهند بنابراین باید توجه داشت که 
اشتغال، افزایش هزینه های تولید، کاهش 
قدرت تولیدکننــدگان و … ماننده یک 
زنجیره باید نگریسته شوند اگر هربخش 
این زنجیره دچار مشکل شود باقی موارد 

نیز تحت تاثیر قرار می گیرند. 

  به افزایش دستمزد به عنوان یک 
معضل اشــاره کردید، این در حالی 
است که سهم دستمزد در قیمت تمام 
شده کاال در ایران اندک است و اتفاقا 
دستمزد دریافتی کارگران نیز نمی 
تواند هزینه های آنها را پوشش دهد. 
سهم دستمزد در قیمت تمام شده 

تولید چقدر است؟ 
باید توضیــح داد که غیــر از واحدهای 

بزرگ مانند پتروشــیمی ها، نفت و گاز و 
مواد معدنی که ثروت خدادادی محسوب 
می شود بنابراین سهم دستمزد را باید در 
واحدهای خرد و کوچک و متوسط بررسی 
کرد که به اعتقاد بنده بین 2۰تا 5۰درصد 
است که این رقم بسیار مهم و اثرگذاری در 

روند تولید محسوب می شود. 

  با این حــال در برخی گزارش های 
کارشناسی تاکید شده است که سهم 
هزینه های سربار در پروسه تولید باالتر 
از دستمزد کارگران است، این موضوع 

صحت دارد؟
البته باید هزینه های سربار تولید را بر این 
میزان اضافه کرد که می توان به عدد ۶۰ 
 تا ۶5 درصد )تجمیع هزینه دســتمزد و

 هزینه های سربار تولید ( نیز رسید. 

اصغر آهنی ها، نماینده جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار پاسخ داد؛   

سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده تولید 

خبرآنالین
گفت و گو

ISFAHAN
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دیروز یازدهمین روز اردیبهشت برابر بود با روز جهانی کارگر، 
روز سربازان جبهه اقتصادی که نتیجه کارشان منجر به رونق 

تولید و اقتصاد کشور می شود.
در چند سال گذشته و در سایه مشکالت فراوان اقتصادی و 
نبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و هم چنین تحریم های 
جهانی علیه ایران، وضعیت کارگران و کارفرمایان هر سال 

نسبت به پارسال سخت تر و سخت تر شده است. 

 با مدیریت صحیح و 
برنامه ریزی درست 

می توانیم مانع ادامه 
این روند شده و 

تهدیدها را تبدیل به 
فرصت کنیم.

اقتصاد ایران
07
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رئیس سابق اتحادیه 
نمایشگاه داران: 

قیمت خودرو شدیدا 
باال رفته، اما کو خریدار؟

حســین اردوخانی گفت: وضعیت 
امروز بازار خودرو در تاریخ صد ساله 
ورود خودرو به ایران و شکل گیری 

بازار این کاال سابقه ندارد.
حســین اردوخانی، رییس سابق 
اتحادیه نمایشگاه داران با اعالم این 
مطلب افزود: بنده ســابقه فعالیت 
۴5 ساله در بازار خودرو دارم اما این 
وضعیت در چهار دهه گذشته سابقه 

نداشته است.
 او در پاسخ به این سوال که با توجه 
به افزایش روز به روز قیمت در بازار، 
خرید و فــروش خاصی صورت می 
گیرد یا خیر؟ گفت: قاطعانه می گویم 
خرید و فــروش خــودرو واقعا به 
صفر رســیده و بازار چــه در حوزه 
خودروهای داخلی و چه وارداتی با 

رکودی شدید روبروست.
 ایــن فعــال صنفــی کــه از واژه 
»وحشتناک« برای توصیف شرایط 
امروز بازار استفاده می کند، گفت: من 
در اردیبهشت شاید یکی یا دو معامله 
در حوزه خودروهای دســت دوم را 
شــاهد بودم و اال کسی توان خرید 

خودرو در این وضعیت را ندارد.
وی در پاسخ به این سئوال که بحران 
اصلــی در بازار خودرو کجاســت؟ 
گفت: مشــکل اصلی ارزبری باالی 
خودروهای تولیدی ماست، همین 
پراید ۱5 درصد حداقل ارزبری دارد 
و اتفاقا قطعات مهم و حســاس ان 
وارداتی است، مانند قطعات برقی و ...

وی گفــت: طبیعی اســت که در 
شرایط بحران ارزی خودروسازان هم 
متاثر می شوند و قیمت ها باال می رود 
اما این وضعیــت منطق اقتصادی 
چندانی ندارد. اوادامه داد: نوعی به 
هم ریختگی در این فضا وجود دارد و 
به نظر می رسد بازار خودرو در رنجی 

عمیق قرار دارد.
 این فعال اقتصادی گفت: در حال 
حاضر بازار خــودرو برای فعال بازار 
هیچ ســودی ندارد چون کســی 

خریدار نیست. 

خبرآنالین
خـــبـــر
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خبرهای دو خطی

     سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران گفت:  امروز پنجشنبه )دوازدهم 
اردیبهشت ماه( زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نیست.

     مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: در سال های گذشته بازارهای جهانی نسبت به پایداری صادرات گاز 
ایران اطمینان نداشت اما با اجرای تعهدات ایران در قرارداد با ترکیه اکنون این اطمینان بوجود آمده است.
     با ابالغ مصوبه هیأت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور، حق مسکن کارگران ۱00 هزار تومان 

شد و اجرای این مصوبه از فروردین ماه الزم االجرا ست.
     بر اساس اعالم مرکز آمار، قیمت پیاز، رب گوجه فرنگی و سیب زمینی در فروردین امسال نسبت به  

سال گذشته، به ترتیب ۴۵۹.۵ درصد، ۲۳۴.7 درصد و ۲07.۸ درصد با افزایش مواجه شده است.
     مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: در تأمین کاال مشکلی نداریم و عمده مشکالت مربوط به 

شبکه توزیع است.
     سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد که رجیستری موبایل وارداتی از طریق مسافری 

از اول خردادماه لغو نخواهد شد بلکه تنها برای مسافران واقعی قابل اجرا و ثبت است.

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 2۶۰۰۱۹۰۰-۹8/2/۹ نظر به اینکه آقای علیرضا بیغمیان فرزند عبدالرزاق با تسلیم دو برگ شهادت شهود گواهی امضاء شده ذیل شماره ۴5227 
مورخه ۹8/۱/2۰ به شماره یکتا ۱3۹8۰2۱5582۴۰۰۰۰23 دفترخانه ۱۱۱ اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ قطعه 
زمین پالک شماره ۱۴۹۱5/۹۰53 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در ذیل شماره ثبت ۶۴7۶ و صفحه 557 دفتر امالک جلد 2۹ تحت شماره چاپی 
5۱7۴2۰ که بنام آقای مهدی بیغمیان فرزند عبدالرزاق ثبت و صادر و تسلیم شده و به موجب تقسیم نامه شماره 5۱8۰ مورخه 82/7/۱3 دفترخانه 
۱۱۱ اصفهان در سهم نامبرده اخیرالذکر با قید این نکته منافع آن مادام الحیات با آقای عبدالرزاق بیغمیان می باشد اختصاص یافته و سپس به موجب 
سند انتقال شماره 3۶۱۹۱ مورخه ۹5/۶/2۰ دفترخانه ۱۱۱ اصفهان به مالک صدرالذکر انتقال شده و طبق گواهی متصدی دفتر امالک اداره متبوع 
اعالم شده با توجه به متن شرط سند انتقال شماره 3۶۱۹۱ مورخه ۹5/۶/2۰ دفترخانه ۱۱۱ اصفهان آقای عبدالرزاق بیغمیان فوت شده و از این رو منافع 
تابع عین و جزء مورد معامله می باشد و نامبرده صدرالذکر اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب فوق به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان شناسه: ۴۵۱۲۹۵

گردشگری

ایمنا
گـــزارش

 صنایع دستی
 در پیچ و خم چالش ها

استان اصفهان در 
زمینه صنایع دستی 
دارای ظرفیت های 
قابل توجهی است که ریشه در تاریخی بس 
طوالنی دارند و در گوشه و در این استان 
هنرپرور و هنرخیــز هنرمندان صاحب 
سبکی فعالیت داشته و دارند که موجب 
شده اند تا اصفهان به عنوان شهر جهانی 
صنایع دستی و یا شــهر خالق در زمینه 

صنایع دستی زبانزد باشد.

اما مدت هاســت که صنایع دستی در این شهر 
جهانی با چالش های متعددی روبه رو اســت و 
مهم ترین آن شــاید بازاریابی داخلی و به ویژه 
خارجی اســت که حل این معضل رفع ســایر 
مشکالت را نیز همراه خواهد داشت. در عین حال 
ورود محصوالت خارجی و فــروش آن با عنوان 
صنایع دستی و هنرهای سنتی داخلی، ایران را 
به یکی از اصلی ترین بازارهای خرید این تولیدات 
بدلی تبدیل کرده است. همچنین کم توجهی 
دولت به این مقوله صنایع دســتی و مشکالت 
مربوط به تأمین مواد اولیــه، بازاریابی و فروش 
محصول،  شناسایی نکردن بازارهای هدف، سته 
بندی های نامناســب، نداشتن برند مشخص، 
نبود بخش خصوصی توانمند در زمینه صادرات، 
نبود استراتژی های حمایتی از صنعتگران و البته 

ضعف فرهنگ سازی بین مردم و در عین حال 
تغییر مداوم قیمت ها از مهم ترین عواملی است 

که گریبانگیر  شهر جهانی صنایع دستی است.
بر این اساس جعفر جعفرصالحی، معاون صنایع 
دستی میراث فرهنگی استان اصفهان و عباس 
شــیردل، رییس اتحادیه صنایع دستی استان 
اصفهان دیــدگاه های خود دربــاره مهم ترین 
مباحث و چالش هــای امروز صنایع دســتی 

اصفهان ارائه کرده اند.

  ضرورت تولید با هدف صنایع دستی
جعفر جعفرصالحی، معاون صنایع دستی میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان مهم ترین موضوع در 
زمینۀ صنایع دســتی را حوزۀ فروش می داند 
و می گوید: در واقع یکــی از دغدغه های عمدۀ 
هنرمندان صنایع دستی فروش آثارشان است 
عالوه بر آن مدتی قبــل برخی تولید کنندگان 
با مشــکل تهیه مــواد اولیه مواجــه بودند که 
خوشبختانه با صحبت هایی که انجام شد افرادی 
که در زمینه برنج و مس واسطه بودند از موضع 
خود پایین آمدند و قیمت ها به بازار اصلی نزدیک 

شد که کمک به تولیدکنندگان است.
وی می افزاید: موضــوع دیگر در زمینه صنعت 
پارچه و لعاب است که در تالش هستیم در تامین 
مواد اولیۀ آن ها نیز بدون واســطه اقدام شود، 
همچنین هنرمندان باید به موضوع بسته بندی 

آثار خود توجه ویژه ای داشته باشند.
جعفرصالحی با اشــاره به تولید با هدف تصریح 
می کند: یکی از عمده مباحث در زمینه صنایع 
دستی تولید با هدف اســت یعنی تولید باید با 

برنامه باشد نه اینکه تولید کورکورانه انجام 
شود که برای این موضوع هم کالس های 
خاصی را در زمینۀ نیازسنجی پیش بینی 
کردیم و یک بانک اطالعاتی برای شناخت 
عالیق و سالیق ایجاد کردیم که هر یک از 
عالقمندان به این حوزه می توانند به واحد 
بازرگانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان مراجعه کنند.

  توجه به نیاز بازار در تولید صنایع 
دستی

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان 
اصفهان یکی از راه های فروش آثار هنرمندان 
صنایع دستی را شــرکت در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی دانســته و تصریح می کند: 
همیشه بحث فروش یکی از دغدغه های اصلی 
هنرمندان است، اخیراً برخی شرکت ها در بحث 
فروش صنایع دستی کار می کنند اما  هنرمندان 
هم یک مقدار باید از موضوع تولید بدون هدف 
دست بردارند، در برخی مواقع هنرمندان و درواقع 
هر فردی باید یکسری هزینه ها را مثال در زمینه 
طراحی سایت، بسته بندی مناسب، استفاده از 
کارشناسان و بازاریابانی برای شناخت بازار انجام 
دهد و اول بازار را بشناسند. اینکه بنشینیم و همه 
اش بگوییم دولت باید انجام دهد که درســت 
نیست، دولت سیاســت های کالن را مدیریت 
می کند، بخش مشکالت بزرگ هنرمندان مانند 
بحث گمرک در زمینه صنایع دستی و یا مسئلۀ 
 بیمه و صدور مجوز قانونی را پیگیری می کند اما

 نمی تواند در زمینه بازار اقدام کند چرا که دولت 
در این زمینــه تصدی گر نیســت و صرفا یک 

چارچوب، اصول و قواعد تعیین می کند.

  تغییر ثانیه ای قیمت مواد اولیه 
عباس شــیردل رییس اتحادیه صنایع دستی 
استان اصفهان نیز به مهم ترین مشکالت موجود 
در زمینه صنایع دستی اشاره کرده و تصریح می 
کند: کمبود مواد اولیه و قوانین در زمینه تجارت 
یعنی چه از نظر صــادرات و واردات و این که به 
روز نیستند ازجمله مشکالت موجود در حوزه 
صنایع دستی اســت. وی ادامه می دهد: متغیر 
بودن قیمت ارز یکی از مهم ترین معضالتی است 
که در همه موارد ازجمله صنایع دستی چالش 
جدی ایجاد کرده و درواقع همه چیز درجامعه ما 
به چالش تبدیل شده و چالشی بدتر از این وجود 
ندارد که االن هیچ چیزی در جای خود نیست. 
قیمت مواد اولیه در صنایع دستی ثانیه ای حرکت 
می کند و هیچ تاجری نمی تواند قیمتی که امروز 

می دهد را فردا هم عرضه کند.
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بها دادن به شرکت های دانش بنیان اقتدار ملی ایجاد می کند
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بها دادن به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها اثر 

بخشی خوبی در حوزه اقتصادی و اقتدار ملی ایجاد می کند.
محمدمهدی زاهدی در مورد لزوم تقویت شرکت های دانش بنیان گفت: در بحث شرکت های دانش بنیان، 
افق 40 ساله آینده دنیا، انقالب صنعتی نسل چهارم است، در این انقالب صنعتی نسل چهارم تعامالت، 

ارتباطات و رویکردها در حوزه های مختلف دانش کامال متفاوت از آن چیزی است که در حال حاضر وجود 
دارد و این اثر بخشی را در حوزه اقتصاد دانش بنیان می برد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 

ادامه داد: اقتصاد دانش بنیان زمانی می تواند شکل بگیرد، اثربخش باشد و جایگزین اقتصاد سنتی و اقتصاد مبتنی 
بر تک محصولی مثل نفت شود، که بتوانیم به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها بها دهیم و زمینه سازی خوبی برای 

حضور این شرکت ها در عرصه تولید و فناوری کنیم که این اثربخشی نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در حوزه اقتدار ملی نیز وجود دارد. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: با اقتدار ملی نه تنها نیازهای داخل کشور را در حوزه های مختلف 
صنعتی، دفاعی، کشاورزی و امنیت غذایی برطرف می کنیم بلکه این اقتدارمی تواند اقتدار سیاسی بر کشور ایجاد کند که آن اقتدار سیاسی تاثیر 
گذاری جدی هم در منطقه و هم در مسائل بین الملل خواهد داشت در این زمان است که حرفمان خریداری بیشتر نسبت به حال حاضر دارد.
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ایده موجود در پس 
این محصــول که با 
شــعار )همبرگری 
با طعم بزرگسالی( 
می شــد،  تبلیــغ 
ناهمخوانــی آن با 
کودکان بود. در واقع 
تبلیغات دامنه دار آرچ دالکس با ارائه 
تصویر کودکانی کــه از این محصول 
)بزرگســاالنه( دوری می کردند، به 

مقصود مورد نظر دست یافت.
مســاله این جــا بود کــه هیچکس 
برای بالغ شــدن یا بزرگ شدن پا به 
رستوران های مک دانلدز نمی گذاشت؛ 
بلکه مردم به آن جــا می رفتند تا در 
کمال آسایش غذا بخورند. بخشی از 
این آسایش برآورده شدن انتظارات 
مشــتری را در بــر می گیرد. شــاید 
رستوران های مک دانلدز در اسپانیا، 
گاسپاچو ) سوپ سرد اسپانیایی ( و در 
هند گوشت بره بریان سرو کنند، اما 
همه آن ها ماهیتا شبیه به هم هستند. 
بیشــتر افرادی که به رستوران های 
مک دانلدز می روند، قبل از رســیدن 
به پیشخوان از قصد خود برای انتخاب 
نوع غذا و نوع ســفارش خود آگاهند. 
آن ها دوست ندارند که با یک میلیون 
و یــا گســتره وســیع از محصوالت 
شــبیه به هم بمباران شوند. مشکل 
دیگر آرچ دالکس این بــود که تنها 
به خاطر مــزه اش به فروش می رفت. 
در ۱۲ نوامبر سال ۲00۱، دیو میلر، 

در مقالــه ای تحت عنوان )از دســت 
رفتن بازار مک دانلــدز( که در مجله 
برند ویک به چاپ رســید، استراتژی 
رقابت روی مزه را که در تبلیغات آرچ 
دالکس آشکارا به آن پرداخته می شد، 

مورد انتقاد قرار داد:
»ما به خاطر خوشــمزگی، به هوس 
افتادن و مشعوف شدن از طرز آشپزی، 
به رســتوران مک دانلــدز نمی آییم. 
ما برند شــما را به لحاظ صمیمیت، 
پاکیزگــی، ثبــات و آرامــش آن 
می ستاییم. این ها اصول ارزشمندی 
هستند که شما در ســال های اخیر 
آن ها را ترک گفته اید و خوشبختانه 
رقبا بهره جستن از چنین فرصتی را 
مغتنم نشمردند. این دالر روی دالر 
گذاشتن ها در عوض بها دادن به اصول 
ارزشی، به قیمت از دست رفتن چند 

منوی غذا تمام شد؟«
در هر حال مشــکل پیش روی آرچ 
دالکس بیش از آن که نشــانی از یک 
مشــکل پیش پا افتاده باشد، از بروز 
یک فاجعه خبر می داد. مک دانلدز در 
خصوص دیگر برند های خود نیز که در 
مقیاس های کالن عرضه می شدند، به 
قطع ارتبــاط با مشــتریان و مهجور 
ماندن از بازار متهم شــد. البته جک 
گرینبرگ، که از ســال ۱۹۹۸ سمت 
مدیر عاملی مک دانلــدز را بر عهده 
داشت، وجود این مشکل را تایید کرد. 
او طی مصاحبه ای با فایننشیال تایمز 
در همان زمان گفت:  »زمان زیادی را 
صرف ترویج این ایده در بازار کردیم 
و اکنون هم زمان زیادی الزم اســت 
تا در خصوص انجام بایدها و نبایدها 
بیندیشــیم« . این مقالــه ماموریت 

پرداخت آرچ های طالیی نام داشت.
از آن جا که شــما از یک برند انتظار 
عملکــرد یکپارچه داریــد، باید مک 
دانلدز را قلب تحقق چنین انتظاری 
دانست. ساخت اغلب برندها و تصمیم 
گیری ها در زمینــه بازاریابی، باید از 
فیلتر مقر فرماندهی شرکت واقع در 
اوک بروک ایالت ایلینویز عبور کند. 
دســتور العمل تهیه آرچ دالکس هم 

از آشپزخانه اوک بروک بیرون آمده 
بود. این محصوالت با دیگر محصوالت 
عمــده و موفق مک دانلــدز از جمله 
بیگ مــک، هات اپل پــای، اگ مک 
مافین، و فیلت افیــش که همگی در 

آشــپزخانه های اپراتورها خلق شده 
بودند، مغایرت داشت. از سوی دیگر، 
محصوالت ناموفقــی مانند همبرگر 
مک لین و مک پیتزا نیز در آشپزخانه 

مرکز اوک بروک ظهور کرده بودند.

یکــی از جنبــه های شکســت آرچ 
دالکس، تحقیقات بــازاری فراوانی 
است که در خصوص آن صورت گرفت. 
نتایج تحقیقات گسترده در سطح بازار 
نشــان داد که مردم مایل به خوردن 
همبرگرهایــی هســتند که مختص 
بزرگساالن تهیه شده باشد. متاسفانه، 
در زمان نهایی آرچ دالکس، این افراد 

در اقلیت بودند.

    آن چــه آرچ دالکــس به ما 
می آموزد

اتکا بر شناخت از مشتری
قســمتی از هویت برند مــک دانلدز 
مربوط به سادگی و سهولت استفاده 
از محصوالت آن توسط عموم و بخش 
دیگر مربوط به رویکرد کودک دوستی 
آن اســت. همبرگرهــای مختــص 
بزرگســاالن برای کودکان اســتثنا 
قایل می شد و بنابراین سرنوشتی جز 

ناکامی در انتظار آن نبود.

     مشتری ها را گیج نکنید
در ماه نوامبر ســال ۲00۱، دیو میلر 
در مقاله ای که برند ویک آن را منتشر 
کرد، این گونه نگاشت: » مک دانلدز 
یک برند ادراکی نیست، بلکه انعکاسی 

است. 
خرسندیم که اندیشیدن در خصوص 
این حقیقت ساری و جاری ضرورتی 
نــدارد« . البته اقدام مــک دانلدز در 
توســعه طیف محصوالتی چون آرچ 
دالکس، برت ورست هار، مک تکو ها، 
و مک ماســل ها، نیازمند اندیشیدن 

بود.

    به تحقیقات بازار با دیده تردید 
بنگرید

اگر تحقیقات بازار به درستی صورت 
گیرند، از جایگاه قابل قبولی برخوردار 
خواهند بود. امــا نتایج این تحقیقات 
هرگز نباید به منزله حقیقت محض 

تلقی شوند.

آرچ دالکس )همبرگری با طعم بزرگسالی(  که کودکی را نمی دید؛   

شکست های بزرگ از ایده های کوچک

قسمتی از هویت برند 
مک دانلدز مربوط 

به سادگی و سهولت 
استفاده از محصوالت 

آن توسط عموم و بخش 
دیگر مربوط به رویکرد 

کودک دوستی آن 
است.

مک دانلدز و آرچ دالکس
مک دانلدز نیز طی سال های اخیر با مشکالت متداولی 
در بازار دست به گریبان بوده است. بیشتر این مشکالت 
متوجه محصوالت جدیدی هستند که در برقراری ارتباط 
با مصرف کنندگان نا کام مانده اند. دو نمونه روشن از این 
موارد را می توان در محصوالت مک لین دالکس )تالشی 
برای برآوردن نیازهــای مصرف کنندگان عالقه مند به 
سالمت( و مک سوپ مشاهده کرد. اما نمونه ای که قصد 
داریم در مورد آن بحث کنیم، همبرگر آرچ دالکس است 

که مک دانلدز در آن به تجربه ای شرم آور رسید.

 
استارت آپ

فناوی های فین تک در سال های اخیر رشد چشمگیری 
کرده اند و نمی توان از قدرت آن ها در ساختارشکنی های 

اساسی در سطح جهانی چشم پوشی کرد.

چستر چارلسون، مخترع ماشین زیراکس، در سال ۱۹40 و هنگام ارائه ی طرحش با چنین 
بازخوردی روبه رو شد: »چه کسی تمایل دارد اســناد را روی کاغذ سفید کپی کند؟« در 
سال ۱۸۷۶، در اسناد داخلی شرکت وسترن یونیون چنین متنی دیده شد: »تلفن برای 
تبدیل شدن به ابزاری ارتباطی ضعف های زیادی دارد. این دستگاه جدید هیچ ارزشی برای 
ما ندارد«. با نگاهی گذرا به تاریخ، مثال های متعدد مشابهی با داستان های باال می بینیم. 
افراد زیادی در تاریخ نتوانستند تأثیر تغییرات دنیای فناوری را تخمین بزنند و با شکست در 
ادامه ی مسیر روبه رو شدند. ما هم امروز چنین اشتباهی را درباره ی فین تک )فناوری های 
مالی( مرتکب می شویم؟ فین تک را می توان فناوری انقالبی بعدی در رشد اقتصادی نامید؟

نوآوری در صنایع مالی با نوآوری های دیگر تفاوت های عمده ای دارد. فناوری های جدید در 
این حوزه، تأثیر مستقیمی بر بازدهی بخش مالی جوامع می گذارد؛ بخشی که پس اندازها 
و هزینه های مردم در اقتصاد را پوشش می دهد و درنهایت، روی رشد جامعه و کشور تأثیر 

می گذارد.
فین تک را می توان بخشــی از اقتصــاد دیجیتال دانســت. اقتصادی که 
نوآوری های زیادی به همراه داشت که درنهایت، روش زندگی ما را هم تغییر 
داد. البته، عصر دیجیتال پیامد منفی کاهش بهره وری را هم به همراه داشته 
و در بررســی های مختلف، کامپیوتر را در همه ی زمینه های زندگی به جز 

بهره وری نشان می دهند.
هیئت بین المللی ثبات مالی، فین تک را در پنج بخش اصلی دســته بندی 
می کند: پرداخت و تسویه حســاب، پس انداز وام و افزایش ســرمایه، بیمه، 
مدیریت سرمایه و پشتبیانی از  بازار. البته، دسته بندی های دیگری نیز وجود 
دارند که قابلیت میزبانی از فین تک را دارند. در وضعیت کنونی، بخش پرداخت 
بیش ازهمه تحت تأثیر فناوی هــای فین تک اســت و رخدادهای مهمی در 

بخش های دیگر ندیده ایم.
مدیران سّنتی و فعاالن بانک های مرکزی و سازمان  های مشابه دیدگاه آن چنان 
مثبتی به فین تک ندارند. برخی از آن ها فناوری جدید را موجب جدایی بانک ها 
از فرایندهای اصلی شان می دانند. برخی دیگر هم فین تک را مانند انقالب های 
دیگر می بینند و از ناپایدارشدن سیستم های مالی می ترسند. درنتیجه، بسیاری 
از استارت آپ های حوزه ی فین تک در سرتاسر جهان با مشــکالت قانون گذاری روبه رو 
هستند. این درحالی  است که قانون از سازمان های مالی دیگر با ساختار سّنتی راحت تر 
حمایت می کند. درحال حاضر، بازارهای بازتر در سطح جهانی سرعت توسعه ی بیشتری در 
فین تک تجربه کرده اند. به عنوان مثال، سیستم پرداخت الکترونیکی M-Pesa در کنیا 
و تانزانیا و مناطق مشابه یکی از دستاوردهای موفق فین تک در آفریقا بوده است. این ابزار را 
می توان یکی از داستان های موفقیت فین تک در دهه ی گذشته نامید؛ سرویسی که با تبدیل 
گوشی های موبایل به حساب های کاربری، فرایندهای مالی را برای افراد بدون حساب بانکی 
آسان تر کرد. دراین میان، بانک مرکزی کنیا با اهدای مجوز الزم به M-Pesa، باعث رشد 

سریع سرویس در یکی از کشوره های پیشرفته  ی منطقه ی شرق آفریقا شد.
مطالعات جهانی نشان می دهد فین تک در کشورهایی با سیاست های کمتر سخت گیرانه ی 
بانکی، رشد و سلطه ی بیشــتری تجربه می کند. به عالوه، جوامع با درآمد درخورتوجه 
و سیســتم های بانکی با رقابت کمتر زمینه را برای رشد بیشتر فین تک فراهم می کنند. 
M-Pesa که نمونه ا ی موفق از فین تک محسوب می شود، امروز ۱۱0 هزار کارگزار دارد 

که 40 برابر ATMهای موجود در کنیا است.

M-Pesa مثالی از ساختارشکنی فین تک در بخش مالی کشور و افزایش بازدهی در 
اقتصاد است. آمارهای کنیا نشان می دهد این سرویس تا ۱4 درصد به رشد بهره وری در 
کشور کمک می کند. این، عاملی است که درنهایت به رشد اقتصادی کشور خواهد انجامید.

ساختارشکنی در سیستم مالی، تنها کاربرد فین تک هایی همچون M-Pesa نیست. 
با واردکردن پس انداز افراد بدون حساب بانکی به سیستم های مالی کشور، سرمایه ی در 
گردش برای سرمایه گذاری در صنایع مختلف افزایش می یابد. افزایش سرمایه ها نیز عامل 

مهمی محسوب می شود که به بهبود استاندارد زندگی شهروندان کمک می کند.
اگر فین تک بتواند روندی مشابه کنیا را در کشورهای دیگر اجرا کند؛ یعنی مشارکت مردم 
در سیستم مالی بیشتر شود، می توان امیدوار بود پس اندازهای بیشتری در سرتاسر جهان 
به بخش سرمایه گذاری اضافه شوند؛ سرمایه گذاری هایی که در صنعت و زیرساخت و حتی 
دارایی های انسانی انجام می شود. دارایی های انســانی بخشی از دارایی هستند که تأثیر 
مستقیمی بر اقتصادهای درحال رشد می گذارند. درحال حاضر در چنین مناطقی از جهان، 

۱.۷ میلیارد نفر بدون داشتن حساب بانکی زندگی می کنند.
چین مثالی دیگر از موفقیت فین تک است. ارائه دهنده های خدمات پرداخت الکترونیکی، 
مانند Ant Financial و WeChat Pay، در این کشور فرمانروایی می کنند. چین 
کشوری است که نیمی از پرداخت  های آنالین جهان را ازآِن خود می کند. رشد آن ها هم 
به  دلیل اعطای مجوز از قانون گذارانی رخ داد که به دنبال افزایش رقابت در سیستمی مالی با 
نظارت دولت بودند. درنتیجه، فین تک با عبور از بانک های دولتی و شرکت های کارت های 
اعتباری، بازدهی را در سیستم مالی چین به  میزان چشمگیری افزایش داد. بازارهای بزرگ 
دیگر فین تک مانند آمریکا و بریتانیا نیز می توانند از چنین رویکردهایی برای افزایش بازدهی 

استفاده کنند.
فین تک این ظرفیت را دارد که رشــد اقتصادی را در اقتصادهای درحال رشد و پیشرفته 
افزایش دهد. رشد نیز با افزایش سرمایه ی درگردش و همچنین بازدهی سیستم های مالی 
رخ می دهد. واسطه گری در بازارهای مالی یکی از بخش های مهم تمامی اقتصادهای جهان 
است؛ درنتیجه، پیشــرفت فناوری در این حوزه می تواند بازدهی فراوانی همچون دیگر 

نوآوری های فناورانه ی گذشته داشته باشد.
درنهایت، به یاد بیاورید بســیاری از نوآوری ها در تاریخ دســت ِکم گرفته شدند و بعدها 
انقالب های مهمی شکل دادند. شاید فین تک هم انقالب دوران دیجیتال باشد که هنوز 
ظرفیت های درخورتوجه آن درک نشده اند. به هرحال، پیشرفت های رخ داده تابه امروز نشان 

می دهد بیش ازاین می توان به آینده ی فناوری های مدرن مالی امیدوار بود.
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،،
مک دانلدز در خصوص 

دیگر برند های خود نیز که 
در مقیاس های کالن عرضه 
می شدند، به قطع ارتباط با 

مشتریان و مهجور ماندن از 
بازار متهم شد.

زومیت
گـــزارش

فین تک فناوری انقالبی آینده خواهد بود

فعالیت بیش 
از 6 هزار و 500 

استارت آپ  در کشور

رئیس مرکز توسعه فناوریهای 
راهبــردی معاونــت علمی و 
فنــاوری از فعالیــت بیش از 
۶۵00 هزار اســتارت آپ در 

کشور خبر داد.
اســماعیل قــادری فــر در 
خصــوص آخریــن وضعیت 
استارت آپ ها در کشور گفت: 
اســتارت آپ ها باید در بازار 
فعالیت کنند و بــا الگوهای 
 نوآورانــه و پرهیز از ایده های

 تکراری فعالیت کنند.
وی خاطــر نشــان کــرد: 
استارت آپ شرکتی است که 
خدمات مقیاس پذیری را بر 
پایه فناوری های نوین در بستر 
فناوری اطالعات ارائه می دهد؛ 
آنها می توانند فعالیت خود را 
به گونه ای پیــش ببرند که به 
شرکت های دانش بنیان نوپا، 
صنعتی و یــا تولیدی تبدیل 

شوند.
توســعه  مرکــز  رئیــس 
فناوری های راهبردی با تاکید 
بر اینکــه اکثر اســتارت آپ 
هــا در حــال حاضــر ایده 
نوآورانــه یا محصــول قابل 
ملموسی دارند و مردم از این 
محصــوالت بهــره می برند، 
 بیان کرد: رشد استارت آپ ها

 هفته ای اســت و به گونه ای 
فعالیت می کننــد که بتوانند 
در قالــب یــک شــرکت به 
 فعالیت هــای خــود ادامــه

 دهند.
قادری فــر به شــکل گیری 
نسل دوم اســتارت آپ های 
 فنــاوری محور پــس از بلوغ

 اســتارت آپ هــای حــوزه 
خدمات اشــاره کرد و گفت: 
زیست بوم استارت آپی کشور 
از بزرگترین و کم نظیرترین 
زیســت بوم های استارت آپی 
در منطقه آسیای جنوب غربی 
به شــمار می رود که به محل 
فعالیت و توسعه کسب و کارها 
این غول های بــزرگ اقتصاد 
آینده کشور تبدیل شده است.

وی به فعالیت ده ها شتابدهنده 
تخصصــی بــرای حمایت و 
توسعه بازار اســتارت آپ ها 
اشاره کرد و افزود: عناصر این 
زیست بوم در بســتر مراکز و 
کارخانه هــای نــوآوری در 
خدمت رونق تولید فناورانه و 
ارتقای معنی دار اقتصاد دانش 
بنیاد در منظومــه اقتصادی 

کشور هستند.
توســعه  مرکــز  رئیــس 
فناوری های راهبردی با بیان 
اینکــه بیــش از ۶۵00 هزار 
استارت آپ در کشور فعالیت 
می کنند، خاطر نشــان کرد: 
معاونت علمی به عنوان حامی 
و تســهیل گر جریان نوآوری 
در کشــور خــود را مکلف به 
حمایت از کسب و کارهای نو 
می داند و در این راستا برنامه ها 
و ابزارهای سیاستی متناسبی 
را برای تقویت این زیست بوم 

به کار می گیرد.

جام جم
گــزارش
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N E W S
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