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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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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

شهردار اصفهان خبر داد:   

صدور کارت هوشمند برای تمام شهروندان

خودروی بنزینی 
اقتصادی تر از برقی!

سال 2050ســالی است که قرار 
 است بر طبق برنامه ریزی های
 انجام شــده از ســوی دولت و 
مجلــس ، بیــش از 70درصد 
خودروها و موتور سیکلت های 
داخل برقی شده باشند. از کارایی 
بیشــتر می توان به عنوان یکی 
از مزایــای خودروهــای برقی 
نســبت به بنزینی نام برد ضمن 
اینکه باال بردن بهره وری انرژی 
در ذات خودروهای برقی نهفته 
است.  این روزها قیمت خودرو و 
قیمت ســوخت خودرو در ایران 
به چالشــی تبدیل شــده است 
که گویــا با حل شــدنش تمام 
مشکالت کشــور و شــاید هم 
جهان بر طرف خواهد شــد! بعد 
از ماجرای شــایعه گرانی بنزین 
تا 2500 تومان و صف کشیدن 
مردم تا کیلیومترها بعد از پمپ 
بنزین این بار نوبت به این رسیده 
که مشکل خودروهای برقی نیز 
حل شــود! یکــی از برنامه های 
وزارت نیرو در ســال های اخیر 
برقی کردن خودروهای موجود 
در کشور عنوان شده که به تازگی 
رنگ جدی تری به خود گرفته و ...

فوالدگر:

 حمایت از استارت آپ ها 
رونق تولید و اشتغال را به 

همراه دارد
 رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و 
اصل 44 مجلس شورای اسالمی گفت: حمایت 
از استارت آپ رونق تولید، بهبود فضای کسب و 

کار و اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت.
حمیدرضــا فوالدگر افــزود: اگرچه شــرایط 
تحریم و فشــارهای اقتصادی وضعیت تولید و 
 کسب و کار را با اختالل روبه رو کرده است، اما
 اســتارت آپ ها که بیشــتر مبتنی بر دانش و 
فناوری های روز فعالیــت می کنند می توانند 
سبب بهبود اوضاع بخصوص رفع بیکاری شوند.

این نماینده مــردم اصفهان در مجلس ، جذب 
سرمایه و گسترش در زمان کم را...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     گروه هدف کارت منزلت بازنشستگان و برخی دیگر از گروه ها بود که این افراد از کارت های منزلت هنگام استفاده از اتوبوس و مراکز تفریحی استفاده می کردند، اما در حال حاضر سامانه مربوطه 
در حال تغییر است.

بازار طال و سکه  98/2/19 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,880,0004,750,000قدیم

سکه طرح 
5,115,0004,970,000جدید

2,850,0002,730,000نیم سکه

1,830,0001,780,000ربع سکه

990000970000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18464,080446464 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

احمدرضا طحانی- شهردار کامو و چوگان  شناسه: 461745 شناسه: 461746

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( 
شهرداری کامو و چوگان براساس مصوبه شماره 55 مورخه 1397/10/13 شورای محترم اسالمی شهر کامو و 
چوگان و به موجب آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد تعداد 5 پالک زمین خود را واقع در شهر کامو و چوگان 
– همواریه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند از 
تاریخ انتشار آگهی تا روز شنبه مورخه 1398/02/21 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد شرکت 
در مزایده را دریافت و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 1398/02/30 به دبیرخانه محرمانه )حراست 
شهرداری( ارایه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد 

یا قبول پیشنهاد مختار است. 
آگهی مزایده فروش زمین نوبت اول 

شهرداری زاینده رود در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/424 مورخ 96/5/17 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش تعداد 5 
قطعه پالک با کاربری مسکونی از قرار مساحت هر کدام 220 متر مربع و قیمت هر متر مربع به نرخ کارشناسی 1.500.000 ریال به آدرس محله 
پردیس شهر زاینده رود، از طریق برگزاری آگهی مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/2/29 به این شهرداری مراجعه نمایند. 

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهرداری روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها روز پنجشنبه مورخ 98/3/2 می باشد. 

پرداخت هزینه های درج آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 
سایر اطالعات و جزییات مربوطه در شرایط آگهی مزایده درج گردیده است. 

تلفن تماس: 031-52663857

قیمت پایه کارشناسی به ریالکاربریمساحت )متر مربع(شماره قطعهردیف

600.000.000مسکونی259300

630.000.000مسکونی362300

690.000.000مسکونی470300

علیرضا اطهری فر - شهردار ورنامخواست شناسه: 461828

آگهی مزایده  

شهرداری ورنامخواست به استناد مجوز شماره 48 مورخ 1398/02/15 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 
به اجاره زمین به منظور نصب کیوسک اغذیه فروشی واقع در ورنامخواست بلوار الغدیر داخل پارک ملت از طریق 
مزایده عمومی اقدام نماید. لذا عالقمندان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد 

مزایده تا تاریخ 1398/03/07 به واحد مالی شهرداری ورنامخواست مراجعه نمایند. 
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان خبر داد:   

احداث یکى از پایانه هاى بزرگ شهر در غرب اصفهان

در فضاى مجازى 
کلینى وار رفتار کنیم

تاریخ ایران اندیشمندان  و بزرگان 
بسیارى را به خود دیده است اما 
کمتر پیش آمده نام شخصى در 
تاریخ چنان بدرخشد که پس از 
سال ها از زیستن وى همچنان 
روزى در تقویم به یاد او نام گذارى 
شــده باشــد و این معروفیت و 
تشخص تا جایى پیشروى کرده 
باشــد که روز بزرگداشت او به 
دلیل منابع ارزشــمندى که از 
خود به جاى گذاشته است به نام 
روز اسناد ملى و میراث مکتوب 
نیز خوانده شود تا در این روز در 
نگهدارى  تمام اسناد ملى  کشور 
بیشتر تالش شود. شیخ کلینى 
نویسنده کتاب هاى بسیارى بود 
اما ارزشــمند ترین کتاب او که 
20 ســال از عمر با برکتش را بر 
نوشتن آن گذراند ، کتاب کافى 
است. شیخ کلینى عصر امام حسن 
عسگرى (ع) را درك کرد و سعى 
کرد از ایشان الگو بردارى کند تا 
روزگارى او را بــه نام عالم فرزانه 
جهان اســالم و ملقب به رازى 

منسوب به شهر رى بشناسند.
کتاب اصول کافى شیخ کلینى بر 

مبناى یک شکایت ...

استاندار اصفهان بر 
جلوگیرى از بیکار شدن 

کارگران تاکید کرد
 استاندار اصفهان گفت: الزم است در سالى که 
به نام سال «رونق تولید» نامگذارى شده است تا 
جاى ممکن از تعطیل شدن واحدهاى تولیدى و 

صنعتى و بیکار شدن کارگران جلوگیرى شود.
عباس رضایى در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید استان در استاندارى افزود: یکى 
از وظایف ما براى اجرا کردن شعار سال این است 
که کارگر و کارفرما را با هم بینیم تا تولید رونق 
بگیرد به همین دلیل باید با تعامل با بخش هاى 
مختلف، مشــکالت واحدهاى تولیدى را حل 
کنیم تا مانع از تعطیلى آنها شــویم. وى اظهار 
داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، امکانى 

است که دولت براى رفع ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     سیاست ما در شهردارى استفاده از گونه هاى کم آب، حذف گونه هاى پرآب، استفاده از شبکه هاى آبیارى تحت فشار و پساب است. باالى 95 درصد سیستم آبیارى منطقه سیستم تحت فشار 
و قطره اى است.

بازار طال و سکه  98/2/18 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,880,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
5,115,0004,860,000جدید

2,850,0002,650,000نیم سکه

1,830,0001,700,000ربع سکه

990000960000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18464,080434921 عیار

یک گرم طالى 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالى 
24541,760541,760 عیار

اراضــى کشــاورزى اصفهان 
حــدود 563 هــزار هکتــار 
از  درصــد   3,5 معــادل 
مساحت استان اســت که با 
توجه بــه محدودیــت هاى

 منابع آب در سال هاى اخیر، 
تنها حــدود 290 هزار هکتار 

آن تحت کشت زراعى و باغى قرار مى گیرد.
در ســال زراعى 96- 97 حــدود 210 هزار 
هکتار از مجموع اراضى کشاورزى استان به 
کشــت محصوالت زراعى اختصاص داشت 
که 190 هزار هکتار آن زراعت آبى و 20 هزار 

هکتار مربوط به زراعت دیمى بودخ است.
میزان تولید انــواع محصــوالت زراعى در 
اســتان اصفهان با توجــه به بــروز پدیده 
خشکســالى و کاهش ســطوح زیر کشت 
حدود ســه میلیون و 250 هزار تُن برآورد 
شــد همچنین بیش از 180 هزار نفر در این 
بخش در اســتان مشــغول به کار هستند. 
به دنبــال بارندگى هاى ســال جــارى در 
برخى از شهرســتان هاى استان بسیارى از

 رودخانه هاى فصلى منطقه جارى و برخى 
رودخانه هاى دائمى که به دلیل خشکسالى 

کم آب شده بودند دوباره لبریز شدند.

  پیش  بینى افزایش 20 درصد تولید 
گندم و جو در اصفهان

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
با اشاره به وضعیت زراعت اســتان افزود: با 
توجه به بارندگى هاى اخیر و هماهنگى  هاى 
انجام شده براى کشت گندم و جو در استان، 
پیش بینى افزایش 20 درصدى تولید گندم و 

جو را شاهد خواهیم بود.
محمودرضــا افالکى با بیان اینکه در ســال 
زراعى جارى میزان بارندگى کوهرنگ 2 هزار 
و 126 میلى متر بوده اســت، بیان کرد: این 
میزان بارندگى معادل سال زراعى 71- 72 
گزارش شده که شرایط نسبى مناسبى را براى 

بخش کشاورزى محقق کرده است.
وى افزود: در مناطق گرم اســتان که شامل 
شهرستان هاى کاشان، اردستان، نطنز، نایین 
و خور و بیابانک اســت در مجموع سه هزار 
و 863 هکتار اراضى زیر کشــت گندم رفته 

است و تولید 15هزار و 557 تُن گندم پیش 
بینى مى شــود. مدیر زراعت سازمان جهاد 
کشــاورزى اصفهان اضافه کرد: در مناطق 
معتدل شهرستان هاى اصفهان، شاهین شهر، 
تیران و کرون، شهرضا، دهاقان، فالورجان، 
نجف آباد، مبارکه، لنجان و خمینى شهر با 19 
هزار و 930 هکتار کشت گندم آبى و 28 هزار 
و 131 هکتار کشــت گندم تاخیرى و پیش 
بینى برداشت 218 هزار و 628 تن گندم را 
شاهد خواهیم بود. وى تصریح کرد: در مناطق 
سرد استان، شهرستان  هاى چادگان، فریدن، 
بویین و میاندشت، فریدون شهر، گلپایگان، 
خوانسار و سمیرم به میزان 13 هزار و 315 
هکتار گندم آبى و 25 هــزار و 830 بصورت 
دیم گندم کشت شد که پیش بینى برداشت 
74 هزار و 949 تن برداشت را خواهیم داشت.

افالکى با بیان این که در مجموع در استان 91 
هزار و 245 هکتار ســطح زیر کشت و پیش 
بینى تولید 309 هزار و 134 تن گندم را شاهد 
هستیم، اظهارداشت: 65 هزار و 239 هکتار 
گندم آبى و 26 هزار و 15 هکتار گندم دیم را 

در استان شاهد هستیم.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
در خصوص تولید جو گفت: در استان پیش  
بینى مى  شود تولید 187 هزار و 700 تن جو 
در سطح کشت 43 هزار و 636 هکتار آبى و 

پنج هزار و 665 هکتار دیم را داشته باشیم.
وى با اشاره به تولید ذرت سیلویى در سطح 16 
هزار و 700 هکتار از مزارع استان خاطرنشان 

کرد: در سال جارى تولید 942 هزار و 700 تن 
ذرت سیلویى پیش بینى شده است.

افالکى با اشاره به گیاه علوفه اى سورگوم که 
یک گیاه متحمل به خشکى و کم آبى است، 
افزود: براى کشت این گیاه در مساحت یکهزار 
و 200 هکتار در اســتان برنامه ریزى شده 
اســت و با توجه به مصرف ذرت دانه اى در 
تغذیه طیور و به دلیل اینکه عمده محصول 
ذرت دانه اى مورد نیاز کشور از طریق واردات 
تامین مى شود برنامه کشت سورگوم دانه اى 
در سال جارى به میزان 40 هکتار بویژه براى 
شهرستان  هاى اردســتان، شهرضا، کاشان، 
نایین و نجف آباد که در آنها صنعت مرغدارى 
توســعه قابل مالحظه اى دارد، پیش بینى 

شده است.

  خسارت 760 میلیارد ریالى سیل به 
بخش هاى کشاورزى

پیش تر در پى بارندگــى هاى اخیر و جارى 
شدن سیل در استان، رییس اداره مدیریت 
بحران و کاهش مخاطرات ســازمان جهاد 
کشاورزى اصفهان اعالم کرد سیل حدود 760 
میلیارد ریال خسارت به بخش هاى مختلف 
کشاورزى 17 شهرستان این استان وارد کرد.

عباسعلى جمشیدى، بیشترین خسارت ناشى 
از بارش هاى بهارى و جارى شــدن سیل در 
هفته نخست فروردین سال جارى را مربوط 
به شهرستان هاى سمیرم، بویین میاندشت، 

فریدونشهر، شهرضا و دهاقان است.

 افزایش تولید محصوالت کشاورزى دستاورد بارندگى ها در اصفهان

به دنبال بارندگى هاى 
سال جارى در برخى 

از شهرستان هاى 
استان بسیارى از

 رودخانه هاى فصلى 
منطقه جارى و 

برخى رودخانه هاى 
دائمى که به دلیل 

خشکسالى کم آب 
شده بودند دوباره 

لبریز شدند.

 شمارى از کارشناسان، افزایش تولید محصوالت کشاورزى در استان اصفهان را به دنبال بارندگیهاى اخیر در سال زراعى جارى پیش بینى و تاکید کردند 
براى تحقق این مهم برنامه ریزى هاى الزم انجام شده است.

 استان اصفهان در تولید گل شب بو، گوشت بوقلمون، شیر خام، گوشت مرغ و ماهیان زینتى و گرمابى در کشور رتبه نخست را دارد در حالى که بروز پدیده 
خشکسالى و کم آبى در سال هاى اخیر، بخش کشاورزى را با مشکالت عدیده اى مواجه کرده است.

ایرنا
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آمارى تکان دهنده از انتقال پرداخت الکترونیکى کارت خوان هاى فروشگاهى در سال 97؛   

جابه جا یى2 هزار و 350 تریلیون 
تومان 

صنعت پرداخت الکترونیکى در کشور در حالى دهه 
دوم عمر خود را طى مى کند که ضریب نفوذ آن در کشور 

به صورت روزافزون در حال افزایش است.
 آن چه صنعت پرداخت الکترونیک را با سرعتى بیش از سایر صنایع 

کشور در عمق جامعه جا داد نیاز به سهولت، سرعت و دقت باال در انجام 
... ATM بخشى از عملیات بانکى روزمره بود. بعد از دستگاه

آگهى مناقصه: فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه 1- تکمیل استخر سر پوشیده چادگان 2- تکمیل سالن 
رزمى و کشتى کلیشاد فالورجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه محقق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 12 ظهر مورخ 

98/02/22 مى باشد. 
شایان ذکر است هر گونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند تا آخرین 
روز مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده 

ایشان مى باشد. 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12 ظهر یکشنبه 98/02/22 لغایت 98/02/26

مهلت زمانى ارایه پیشنهاد: ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 98/03/06
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 98/03/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت هاى الف: 
آدرس: اصفهان، خیابان آبشار، بعد از پل غدیر، اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، تلفن: 031-36308212 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان  
شناسه: 461613

نوبت دوم

نوبت دومنوبت اول

نوبت دوم

نوبت اول

تفاوت آپارتمان ها در تهران و اصفهان؛

تسهیالت، بازار مسکن را رونق 
می بخشد

رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: جمعیت خانواده ها 
کاهش پیداکرده و ساختمان هایی با زیربنای بیش از 150 

متر جذابیتی برای مشتری ندارد، آپارتمان های 
آینده باید زیربنای بین 50 تا 100 متر داشته 

باشند، سازندگان مسکن در تهران به سمت چنین 
آپارتمان هایی رفته اند اما ساخت وساز در این متراژها هنوز در اصفهان رایج نیست. ...

2



خودروی بنزینی 
اقتصادی تر از برقی!

ادامه از صفحه یک:
...  به نظر می رســد که عزم دولت 
برای اجرای این طــرح پر رنگ تر 

شده است.
 اما آیــا برقی شــدن 70 درصد از 
خودروها  و موتور ســیکلت ها در 
کشور صرفه اقتصادی دارد؟ از لحاظ 
آلودگی های زیست محیطی چه 
تاثیری دارد؟آیا این خودروها میزان 
آلودگی هوا را کاهــش خواهد داد 

یا خیر؟
- مگر می شــود آلودگی زیست 
محیطی خودروی برقی بیشتر از 
بنزینی شود و یا خودروهای بنزینی 
صرفه اقتصادی نداشــته باشند؟ 
مسلما خیر اما اینکه سوخت برق 
این خودروها از کجا تامین شود هم 
خود مســئله مهمی است که باید 
در مورد آن بیشتر اندیشیده شود. 
بازدهی یک خــودروی الکتریکی 
مدرن چیزی در حدود ۶0 درصد 
است. یعنی خودروی برقی می تواند 
۶0 درصد از انــرژی ورودی را به 
حرکت تبدیل کنــد. بازدهی یک 
خودروی بنزینی تقریبا ۳۵ درصد 

است. 
اما این همه ماجرا نیست. مشکل 
اصلی اینجاست که  کشــور ما با 
ســوزاندن سوخت فســیلی برق 
تولید می کند. بازدهی یک نیروگاه 
برق در حدود ۳0 درصد اســت. از 
۱00 واحد انرژی ای که در سوخت 
فســیلی نهفته اســت، تنها ۳0 
واحدش توسط نیروگاه به انرژی 
الکتریکی تبدیل می شــود. اگر از 
اتالف انرژی در شبکه برق چشم 
پوشی کنیم، از ۳0 واحدی که به 
شبکه برق منتقل شــده است، با 
توجه با بازدهی خودروی الکتریکی 
تنها ۱۸ واحد بــه انرژی حرکتی 

خودرو تبدیل می شود.
در طرف مقابل، خودروی بنزینی 
۳۵ واحد از ۱00 واحد انرژی ای که 
از سوختن بنزین به دست می آورد، 
به انرژی حرکتی تبدیل می کند. 
نتیجه نهایی این که در کشــوری 
که با سوزاندن سوخت فسیلی برق 
تولید می کند، استفاده از خودروی 
بنزینی منطقی تر است. به عبارت 
دیگر، در چنین کشوری، بازدهی 
موثــر یکی خــودروی الکتریکی 
خیلی کمتــر از یک خــودروی 

بنزینی است.
شاید مســئولین ما در سفرهای 
متعدد خود به کشورهای اروپایی 
 شــاهد خودروهــای هیبریدی 
بوده انــد و از بی صدا بــودن و بی 
دودی این خودروهــا لذت فراوان 
برده اند و در ســر مــی پرورانند 
 روزی به دســت مبــارک آنها یا 
آقا زاده هایشان واردات خودروهای 
برقی آن هــم بــا ارز دولتی رقم 
بخورد ) به وفور ، نــه تعداد اندک 
موجود( تا هم مردم ایران را از این 
دود و آلودگی نجــات دهند و هم 
عایدی ناچیــز از واردات بی رویه 
این خودروها نصیبشــان شود اما 
بد نیست قبل از اینکه دست به کار 
شوند ، ســری هم به نیروگاه های 
تولید برق در کشور های اروپایی 
بزنند. به توربین های بادی که در 
کنار هم نصب شده و تا چشم کار 
می کند این توربین ها وجود دارد و 
شاید هم کمی بیشتر ! به پنل های 
خورشیدی که میزان زیادی از انرژی 
برقی این کشورها از همین پنل های 
خورشیدی تولید می شود با وجود 
اینکه خورشید در کشور ما بیشتر 
رخ می نماید تا کشور اجنبی! بعد 
از اینکه این زیر ســاخت ها فراهم 
شد ما هم با آغوش باز از خودروهای 
برقی استقبال می کنیم، البته اگر 

توانستیم بخریم!

اقتصاد استان
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۴ میلیون و ۲۰۰ مشترک برق در استان اصفهان وجود دارد
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان کاشان را دومین شهر مصرف کننده برق استان اصفهان 

دانست و گفت: چهار میلیون و ۲00 مشترک در استان اصفهان وجود دارد.
حمید عالقه مندان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با پیگیری نماینده و مدیریت برق منطقه تعرفه برق 
در چهار ماه از سال کاهش پیدا می کند، اظهار داشت: برای هر یک از شهرستان استان اصفهان حداکثر 

میزان بار مصرفی برق را تعیین شده و اگر هر شهرستانی از حدود تعیین شده فراتر مصرف داشته باشد، به 
صورت خودکار بار خاموشی را آن منطقه متحمل می شود.

وی با بیان اینکه امید است مردم در عدم افزایش بار نقش بسزایی داشته باشند افزود: تعداد مشترکان در استان 
اصفهان به چهار میلیون و ۲00 نفر می رسد که ۲۴ هزار مشترک آن صنعتی و مابقی معمولی هستند و شهرستان کاشان 

نیز ۱۹0 هزار مشترک را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان کاشان را بعد از شهرستان اصفهان بیشترین مصرف کننده برق استان دانست و ابراز داشت: 
حدود دو هزار کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف ما در استان اصفهان است و دو هزار و ۵00 پست توزیع در منطقه داریم و نکته جالب آنکه 

شهرستان کاشان 70 هزار پایه روشنایی دارد که ۱۶ درصد پایه های روشنایی استان اصفهان به کاشان اختصاص دارد.

۷۰۶۱ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شد
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: کمیته امداد اصفهان ۱۲۲ 
میلیارد تومان وام قرض الحسنه در سال ۹7 برای ایجاد 7 هزار و ۶۱ شغل به مددجویان و نیازمندان مستعد 

پرداخت کرد.
بهرام سوادکوهی با اشاره به طرح اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان اظهار 

داشت: بیش از ۶ هزار و ۱00 طرح اشتغال و خودکفایی در سال ۹7 توسط جامعه زیر حمایت کمیته امداد 
اصفهان اجرا شده است. وی افزود: ۱۲۲ میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای راه اندازی این طرح ها به مددجویان 

و نیازمندان مستعد پرداخت  شد که 7 هزار و ۶۱ شغل جدید نتیجه این وام بود.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان با بیان اینکه کمیته امداد به غیر از وام، فعالیت های 

دیگری برای ایجاد اشتغال مددجویان انجام می دهد، گفت: کمک به حرفه آموزی مددجویان، تعامل با کارفرمایان، کارآفرینان و صاحبان 
صنایع در کنار فعالیت های کاریابی از دیگر خدمات کمیته امداد اصفهان برای توانمندی جامعه زیر حمایت است.

وی تصریح کرد: این نهاد تثبیت کننده فقر نیست و ایجاد اشتغال و توانمندی جامعه نیازمندان زیر پوشش از برنامه های محوری کمیته امداد 
استان اصفهان است و به  غیر از سالمندان و افرادی که توانایی کار کردن ندارند، سایر مددجویان به سمت اشتغال و خودکفایی هدایت می شوند.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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 به زودی فراخوان اعالم 
تا شهروندان در سامانه 

مربوطه ثبت نام کنند و تا 
دو ماه آینده کارت های 
هوشمند صادر می شود.

شهردار اصفهان خبر داد:   

صدور کارت هوشمند برای تمام شهروندان

شهردار اصفهان با بیان اینکه به زودی کارت های منزلت شهروندی از 
رده خارج خواهد شد، گفت: شهرداری اصفهان در صدد صدور کارت 

هوشمند برای تمام شهروندان است.
قدرت اهلل نوروزی در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« 
با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهارکرد: شــهرداری اصفهان به 
مناســبت ماه مبارک رمضان برنامه های متنوع آموزشی، فرهنگی و 

ورزشی را برای شهروندان برگزار می کند.

ایمنا
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     گروه هدف کارت منزلت بازنشستگان و برخی دیگر از گروه ها بود که این افراد از کارت های منزلت هنگام استفاده از اتوبوس و مراکز تفریحی استفاده می کردند، اما در حال حاضر سامانه مربوطه در حال تغییر است.

وی افزود: برخی از برنامه ها از جمله 
مســابقات »جام موالی عرشیان« 
برای آقایــان و مســابقات »بانوی 
قدسیان« ویژه بانوان درسال های 
گذشته نیز برگزار می شد، اما امسال 
در تمام رده های سنی با کیفیت بهتر 
برگزار خواهد شد. هم چنین چندین 
برنامه ورزشی برای جانبازان و معلوالن تدارک دیده 

شده و در دست اقدام است.
شهردار اصفهان با اشــاره به برگزاری ویژه برنامه 
»چلچراغ« گفت: نشست های چلچراغ از ابتدای ماه 
مبارک رمضان شامل برنامه های تربیتی، اخالقی و 
برنامه های مربوط به رفتارهای اجتماعی آغاز شده 
که بی شک با اجرای این برنامه ها و استفاده عموم 
شــهروندان فضای معنوی خوبی در شهر حاکم 

خواهد شد.
نوروزی با تاکید بر آماده سازی فضای شهر اصفهان 

برای ماه رمضان، تصریح کرد: فضای شهر اصفهان با 
تالش  نیروهای معاونت خدمات شهری شهرداری 
با انجام اقداماتی همچون شست و شوی معابر شهر، 
نظافت اطــراف مکان های برگزاری مراســم های 
مذهبی آماده شــده همچنین آذین بندی و نصب 
بنرهای ویژه این ماه انجام و شهر آماده شده تا ماه 
مبارک رمضان به خوبی سپری شود، البته امیدواریم 
تمام شهروندان با نهایت همکاری، خادمان خود در 

شهرداری را همراهی کنند.

  بار سنگین آبادانی و زیبایی شهر بر دوش 
کارگران شهرداری

شهردار اصفهان با اشاره به اجرای ویژه برنامه های 
شهرداری اصفهان برای کارگران خود، تصریح کرد: 
امسال اقدام جدید شهرداری برگزاری ویژه برنامه 
شاد و مفرح برای کارگران شــهرداری و خانواده 
آنها طی پنج شب متوالی در شهر رویاها بود، زیرا 
بار سنگین آبادانی و زیبایی شهر بر دوش کارگران 

شهرداری است. 

  صدور کارت های هوشمند تا دو ماه آینده
وی با اشاره به تعیین تکلیف صدور کارت منزلت 
شهروندی که مورد سؤال یکی از شهروندان اصفهانی 
بود، گفت: گروه هدف کارت منزلت بازنشستگان و 
برخی دیگر از گروه ها بود که این افراد از کارت های 

منزلت هنگام استفاده از اتوبوس و مراکز تفریحی 
استفاده می کردند، اما در حال حاضر سامانه مربوطه 

در حال تغییر است.
نوروزی خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان در صدد 
صدور کارت هوشمند برای تمام شهروندان است تا 
رفتار مردم کنترل شود، وقتی شهروندی این کارت 
را در اختیار داشته باشد و از محل های مربوط به زباله 
استفاده کند یعنی زباله را در جای خود قرار دهند، 
کارت هوشمند می تواند این اقدام را ثبت کند، هنگام 
تفکیک پسماند یا استفاده از مترو و اتوبوس از کارت 
هوشمند استفاده می شود و نشان می دهد تا چه حد 
شهروندان از این امکانات درست استفاده می کنند 
همچنین با استفاده از کارت هوشمند شهرداران 
مناطق می توانند همه موارد را کنترل کنند، البته 
رفتارهای درست شــهروندان مورد تشویق قرار 

می گیرد.
وی با بیان اینکه کارت های منزلت شهروندی از رده 
خارج خواهد شد، افزود: به زودی فراخوان اعالم تا 
شهروندان در سامانه مربوطه ثبت نام کنند و تا دو ماه 

آینده کارت های هوشمند صادر می شود.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: کاربری کارت های 
هوشمند مورد استفاده عموم همچنین افرادی که 
در گذشته کارت منزلت در اختیار داشتند، خواهد 
بود و این کارت ها می تواند به رفع مسایل ترافیک، 
کاهش آلودگی، روان سازی رفت و آمدها در معابر 

شهر کمک کند.

  تســهیالت ویژه بــرای فعالیت بخش 
خصوصی ناوگان اتوبوسرانی

وی با بیان اینکه امسال شــهرداری اصفهان ۱0 
میلیــارد تومان بــه خودمالکان و شــرکت های 
فعال بخــش خصوصی اتوبوســرانی کمک کرده 
و تراکنش هــا را تا ۲0 درصد کاهش داده اســت، 
افزود: این موضوع به این معنا است که در گذشته 
وقتی مسافر کرایه خود را پرداخت می کرد، پول تا 
۴۸ ساعت در حساب شرکت اتوبوسرانی می ماند 
و پس از آن 70 درصد به حســاب شرکت یا مالک 
پرداخت می شــد و بقیه برای پرداخت بدهی ها و 

وام ها باقی می ماند، در حالی که امسال برای کمک 
به این بخش 70 درصد واریزها به حساب شرکت 
یا خودمالکان را به ۹0 درصد افزایش دادیم و تنها 
پنج درصد به حساب اتوبوسرانی واریز می شود تا 
حساب های خود را با بخش خصوصی تسویه کند و 
پنج درصد نیز برای اصفهان کارت باقی خواهد ماند.
شــهردار اصفهان تاکید کــرد: در حــال حاضر 
شرایط برای فعالیت بخش خصوصی اتوبوسرانی 
مساعد شــده که با گزارش پخش شده از سیمای 
اصفهان بســیار تفاوت دارد، از این رو مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان باید در فرصت 
 مناســب توضیحات کامــل را برای شــهروندان 

ارایه کند.

آگهی تجدید مزایده 
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از ورشکستگان محمد علی و منصور ذوالفقاری در نظر دارد شش دانگ عرصه و 
اعیان مجموع دو پالک ثبتی تجمیع شده 452/1157 و 452/1158 بخش شانزده اصفهان دارای چهار جلد سند رسمی واقع در اصفهان خیابان امام 

خمینی، شاهپور جدید، نبش خیابان مشیرالدوله و جهاد را از طریق مزایده با شرایط زیر به فروش برساند: 
الف: ارزیابی پالک 452/1157 

مشخصات: 
1- پالک دارای دو جلد سند رسمی به شماره پالک ثبتی 452/1157 به نام منصور و محمد علی ذوالفقاری بخش 16 ثبت اصفهان هر کدام نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
2- مساحت پالک 3785/25 متر مربع 

3- ملک دارای پروانه ساختمانی 18/579 مورخ 63/10/20 اواخر سال 80 تجدید و مبلغی به شهرداری پرداخت شده و نسبت به مساحت 904 متر 
مربع اقدام شده و تاکنون نسبت به اخذ پایان کار و پرداخت تفاوت عوارض به شهرداری اقدام نشده است. 

4- ساختمان نگهبانی به مساحت حدود 30 متر مربع 
5- مغازه های بر خیابان مشیرالدوله به مساحت حدود 310 متر مربع با تقریبًا 192 متر مربع زیر زمین 

6- سالن کارگاه تعمیرات با اسکلت فلزی و سقف ورق ایرانیتی و عایق حرارتی به مساحت 450 متر مربع 
7- محوطه پارکینگ و تعمیرگاهی به مساحت تقریبًا 137 متر مربع 

8- سرویس بهداشتی با مساحت حدود 15 متر مربع 
قیمت پایه مزایده: ارزش پالک 452/1157 به مبلغ 121.843.000.000 ریال 

ب: ارزیابی پالک 452/1158 
مشخصات: 

1- پالک دارای دو جلد سند رسمی مالکیت به شماره پالک ثبتی 452/1158 به نام منصور و محمد علی ذوالفقاری بخش 16 ثبت اصفهان هر کدام 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
2- مساحت پالک 4206/75 متر مربع 

3- ملک دارای سابقه انتقال 18/2150 مورخ 66/3/9 به متراژ 200 متر به صورت سه باب مغازه و دارای رای ماده صد به میزان 168 متر مربع سایبان 
و 83 متر مربع نگهبانی )جمعًا 251 متر مربع( سابقه پرداخت جرایم دارد که مجموعه اعیانی مورد تایید 510 متر مربع می باشد. 

4- مغازه های بر خیابان جهاد به مساحت حدود 123 متر مربع 
5- فضای متصل به مغازه ها )ردیف 4( و محوطه با مساحت حدود 58/8 متر مربع 

6- انبار با مساحت حدود 62 متر مربع 
7- سرویس بهداشتی با مساحت حدود 20 متر مربع 

8- محوطه پارکینگ و تعمیرگاهی به مساحت حدود 188 متر مربع 
قیمت پایه مزایده: ارزش پالک 452/1158 به مبلغ 95.900.000.000 ریال می باشد. 

الزم به ذکر است محاسبه طلب پالک های مورد مزایده از شهرداری یا بدهی پالک ها به شهرداری در ارزیابی فوق منظور نگردیده و پس از مراجعه 
خریدار به شهرداری و انجام توافقات یا محاسبات مربوطه و مشخص گردیدن مبلغ نهایی طلب یا بدهی به شهرداری و انجام توافقات یا محاسبات 

مربوطه و مشخص گردیدن مبلغ نهایی طلب یا بدهی به شهرداری، این مبلغ به ا رزش ملک اضافه یا کسر خواهد شد. 
زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 98/3/21 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان، چهار باغ باال، ابتدای خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 
شرایط مزایده:

1- فروش نقدی و اقساطی می باشد. )اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.(
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 واریز و اصل 

فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان 

جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اســناد رسمی خودداری نماید مسوول کسر 
احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده 

مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه های نشر آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.

تلفن: ۰3۱-3۶۶۱۱۰8۶

 

بازار مسکن

فارس
گـــزارش

تفاوت آپارتمان ها در تهران و 
اصفهان؛

تسهیالت، بازار مسکن را 
رونق می بخشد

اتحادیه  رئیــس 
مشــاوران امالک 
گفت:  اصفهــان 
جمعیت خانواده ها کاهــش پیداکرده و 
ســاختمان هایی با زیربنای بیش از 150 
متر جذابیتــی برای مشــتری ندارد، 
آپارتمان های آینده باید زیربنای بین 50 
تا 100 متر داشته باشند، سازندگان مسکن 
در تهران به سمت چنین آپارتمان هایی 
رفته اند اما ساخت وســاز در این متراژها 

هنوز در اصفهان رایج نیست.

رســول جهانگیری اظهار کرد: شــرایط رکود 
تورمی شدیدی بر بازار مسکن حاکم و قیمت ها 

افسارگسیخته و نجومی شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با اشاره 
به این که قیمت های فعلی واقعی نیستند، ادامه 
داد: کسانی که دستی در بازار ملک دارند شبانه 
قیمت ها را افزایش می دهنــد و همین واقعی 
نبودن قیمت ها باعث شده بازار خریدوفروش 

راکد شود.
وی گفت: ایــن افزایــش قیمت ها ناشــی از 
موج سواری کسانی است که با استفاده از فضای 
مجازی قصد اخالل در بازارهــای اقتصادی را 
دارند، قیمت ها کارشناســی نیست وگرنه بازار 

مسکن همانند بازار خودرو رونق می یافت.
جهانگیری تأکید کرد: دلیل رکود بازار کاهش 

قدرت خرید مردم نیســت، چراکــه در بازار 
خودرو قیمت پراید تا ۵0 میلیون رفت اما هنوز 
برای خودرو تقاضا وجــود دارد، افزایش قیمت 
مسکن طبیعی است اما نه به شکلی که افزایش 
غیرمنطقی قیمت رکود را به دنبال خود داشته 

باشد.
رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک اصفهان در 
پاسخ به این سؤال که این شرایط تا چه زمانی 
ادامه خواهد داشت، بیان کرد: هیجانات کاذب با 
تثبیت اقتصادی بازار و ارائه سیاست های دولت 

در حوزه مسکن فروکش خواهد کرد.
وی افزود: دولت باید سیاســت های تشویقی 
ساخت وساز را اعمال کند تا خریدوفروش مسکن 
رونق پیدا کند، این کــه دولت در بخش تولید، 
شهرداری ها یا خانه اولی ها تسهیالت الزم را ارائه 
کند بازار مسکن را رونق می بخشد و به دنبال آن 

مشاغل مرتبط نیز از رکود خارج خواهد شد.
جهانگیری تصریح کرد: کســانی باید مسکن 
بســازند که نیاز بازار را می شناسند، جمعیت 
خانواده ها کاهش پیداکرده و ساختمان هایی با 
زیربنای بیش از ۱۵0 متر جذابیتی برای مشتری 
ندارد، آپارتمان های آینده باید زیربنای بین ۵0 تا 
۱00 متر داشته باشند تا مناسب با قدرت خرید 
و نیاز متقاضیان باشد، ســازندگان مسکن در 
تهران به ســمت چنین آپارتمان هایی رفته اند 
اما ساخت وساز در این متراژها هنوز در اصفهان 

رایج نیست.
رئیــس اتحادیه مشــاوران امــالک اصفهان 
در مقایســه جذابیت ســرمایه گذاری در بازار 
مسکن نســبت به بازارهای رقیب خاطرنشان 
کرد: ساخت وساز مســکن همیشه جوابگوی 
ســرمایه گذار بوده چون همــواره تقاضا برای 

مسکن وجود دارد.
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Best Stepped Pyramidal 
Monument 

Chogha Zanbil Ziggurat; the ancient Iranian 
masterpiece, may have been a sacred city of the 
Elamite kingdom which was founded around 1250 
BC by the Elamite King. The city remained unfinished 
as Ashurbanipal invaded the region; the unused 
bricks at the site are the pieces of evidence. In 1979 
this magnificent complex was considered as the first 
Iranian site on the UNESCO World Heritage List.
Chogha Zanbil; UNESCO-listed brick Ziggurat is 
an ancient complex located approximately 30 
km south-east of Susa and 80 km North of Ahvaz, 
in Khuzestan Province, Iran. This historical 
construction is the world’s best surviving example 
of Elamite architecture that was dedicated to 
Inshushinak; the chief god of the Elamite pantheon 
and patron of Shush from 1150 to 1120 BC.In ancient 
time the area was fertile and forested; the Ziggurat 
was built in a square shaped structure with sides 
measuring about 105 meters as a safe place against 
flooding. The original five storeys were constructed 
vertically as a series of concentric towers. In the 
past, a tower was accessible only to the elite of 
Elamite society. Now people are not allowed to 
climb the remnant stairways.The structure of 
Chogha Zanbil is made of mud bricks as the main 
materials. This monument is decorated with glazed 
baked bricks, gypsum and ornaments of faience and 
glass. Also, inscriptions with Elamite cuneiform is 
astonishing feature of this ancient zone.The Ziggurat 
is considered as the best example of the stepped 
pyramidal monument by UNESCO. In this regard, 
in 1979, Chogh Zanbil Ziggurat was inscribed as the 
first Iranian site on the UNESCO World Heritage List.

attraction

Rudkhan Castle, 
marvelous 
stronghold on 
peak of mountain
Society

Rudkhan Castle is a brick and 
stone medieval castle in Iran. 
It is 30 km away from the city 
of Fuman and just nearby its 
hiking starting point, lays the 
village of Rudkhan. To reach 
the castle, there are hundreds 
of stairs to climb and that is 
one of the reasons this castle is 
also known as “The Thousand 
Step Castle”.
Rudkhan Castle was a military 
medieval fortress built during 
the Sasanian Empire (224 
– 651 CE) to defend the 
northern part of the country 
from southern Arab invaders. 
This large castle has been 
renovated and strengthened 
several times throughout the 
centuries.
For most of the duration of its 
life, the castle has been mostly 
used for uprisings and riots 
against the central power 
in the country, and even 
though it has gone through 
a huge amount of violence 
and brutality, it still stands 
strong, hidden in the middle 
of northern Gilan’s jungles. 
In fact, Rudkhan Castle is one 
of the best well preserved 
remains of fortifications in 
ancient Iran.
This one-thousand-year 
old castle is built with an 
area of 2.6 hectares and sits 
smartly at the two peaks of a 
mountain with 670 and 715 
m tall and occupies 50,000 
square meters of area. It is 
also reinforced by strong 
fortifications and battlements 
at a length of 1,550 meters. 
While constructing the fort, 
the architects benefited from 
the natural mountainous 
features of the territory. The 
castle’s 42 towers still stand 
intact.The castle consists of 
several parts, most notable of 
which are the water reservoir, 
twelve gates, the prison, 42 
watchtowers, housings, and 
the king’s quarters. The king’s 
quarters are located on the 
highest point of the castle and 
feature breathtaking views of 
the surrounding area. Castle 
has two sections, namely one 
royal residence for the king 
and royal family, and another 
residence for soldiers and 
military activities. The east 
side of the Fort is a bit smaller 
and has more military 
characteristics.
There is such a river called 
Rudkhan Castle River, 
which flows near the castle, 
stretching from south to 
north. After passing through 
the dense forests, the big 
entrance gate of the castle 
catches your eye at the first. 
It is situated on the northern 
side of the castle and has a 
gate and two towers on its 
two wings.
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Meatball; delicious 
Persian food

Carrot meatballs also known as Kermanshahi 
meatballs are one of the various types of meatballs 
cooked in Iran and have been classified among the 
most delicious and nutritious ones. The food is 
originally made in Kermanshah, a city in western Iran 
with tasty local foods.
Recipe
Knead the minced meat in a bowl with some salt. 
Then add carrot, onion, egg, black pepper and 
turmeric, and knead the mixture again, so that it 
becomes sticky. Finally, add parsley and knead it 
again. Sauté the walnut, barberry and sultanas in 
some butter and oil for one to two minutes.Grease 
the palm of your hand with some oil. Take some of the 
mixture (the size of a tangerine) and spread it on your 
palm. Put some walnut in the middle of it and then roll 
it into a meatball again. Put the meatballs, one by one, 
into the casserole containing the boiling sauce, so 
that the meatballs are completely covered by it. After 
ten minutes, turn down the heat, put the casserole 
lid back on, and leave the mixture on the heat for 30 
minutes, so that meatballs are cooked and the sauce 
gets thick. Then take the meatballs out of the dish and 
serve them with the sauce.
Recipe for Meatball Sauce
Sauté a soupspoonful of wheat flour in hot oil and 
keep stirring it till its scent of rawness goes away. 
Then add half a teaspoonful of turmeric powder 
and sauté the mixture again. In another pan, sauté 
two soupspoonfuls of tomato paste on low heat. 
Then add it to the sautéd wheat along with three 
soupspoonfuls of shredded fried onions, two 
soupspoonfuls of fresh lime juice, a teaspoonful 
of sugar, some salt and crushed black pepper, two 
soupspoonfuls of saffron and around one and a half 
litres of water. Leave the mixture on heat till it begins 
to boil.

gallery

The range is quite stunning - everything 
from the geometric elegance of the Seljuks 
through to the Mongol period and on to the 
refinements of the more baroque Safavid 
style. At more than 20,000 sq meters, it is 
also the biggest mosque in Iran. Compared 
to the great Safavid mosques, this one is very 
sober: its dome is of undecorated brick, and 
the interior vaulted halls around the central 
courtyard have also been left plain. But it is 
this austerity which is part of its beauty and 
which allows one to appreciate all the more 
the tilework decoration of the courtyard and 
iwan.
Religious activity on this site is believed 
to date back to the Sassanid Zoroastrians, 
and the first sizeable mosque was built by 
the Seljuks in the XI century. Of this, the two 
large domes above the north and south have 
survived intact, with most of the remainder 
destroyed by fire in the XII century. The 
mosque was rebuilt in 1121, with later rulers 
making their own ENHANCEMENTS.
The entrance to the mosque is through the 
southeast DOOR by the ticket office, which 
gives out onto one of the streets of the bazaar. 
This door, of Seljuk date, is very simply 
decorated with turquoise tilework. A corridor 
leads directly to the central courtyard; on the 
right, is an entrance to a madrasah. There is 
also an entrance next to the Gonbad-e Khaki 
in the north of the mosque.
From an architectural point of view, the 
mosque is extremely complex, both because 
of its size (it has 476 separate domes), and 
because of the number of different periods 
of construction it has known. Excavations 
carried out in 1977 have brought to light 
the remains of a very early mosque on this 
site, which dates back to the VIII century 
(according to the historian Abu Nuaim the 
mosque was founded in 771-772). Rebuilt 
around 841, it was, in the X century, a 

hypostyle mosque with porticos surrounding 
the central courtyard. Inscriptions dated 
to the XI and early XII centuries, and which 
correspond to the oldest sections of the 
present mosque, have shed some light on the 
various changes, which occurred during the 
Seljuk period. A large dome was first built in 
front of the main mihrab by the vizir Nezam 
ol-Molk between 1072 and 1092 (the same 
dome in place today), and a second one, 
known as the Gonbad-e Khaki, was added 
in 1088 at the northern end of the complex, 
opposite the main mihrab, by Taj ol-Molk, 
Nezam’s sworn enemy. It is often said that 
the Gonbad-e Khaki was built by Taj ol-Molk 
in an attempt to outdo Nezam ol-Molk’s 
construction, but its exact function remains 
unclear: it has been suggested that it was a 
ceremonial chamber. It should be noted that 
the pavilion was originally free-standing and 
well-lit; subsequently, two sides were bricked 
up as also the oculus in the dome.
In the center of the main courtyard, which 
is surrounded by four contrasting iwans, is 
an ablution fountain designed to imitate the 
Kaaba at Mecca; would-be hajji pilgrims once 
used it to practice the appropriate rituals. The 
two-storey porches around the courtyard’s 
perimeter were constructed in the late XV 
century. The facades of double arcades which 
join the iwan are entirely decorated with 
mosaic tilework, mostly from the XVII century.
The south iwan is very elaborate, with 
Mongol-era stalactite moldings, some 
splendid XV century mosaics on the side 
walls, and two minarets. Behind the iwan 
is the mihrab built under Malek Shah at the 
ORDER of Nezam ol-Molk, one of the few 
sections of the old mosque to have survived 
the fire in 1121.
The north iwan, built during the Seljuk 
period, has seen a very little change 
since Safavid times and is characterized 
by its rather discreet decoration. It has a 
wonderful monumental porch with the 
Seljuks’ customary Kufic inscriptions and 
austere brick pillars in the sanctuary. Behind 
it (entered through a door next to the iwan) 
is a prayer hall featuring a forest of pillars. 
Walk to the rear and you will find the exquisite 
Taj al-Molk Dome, widely considered to 
be the finest brick dome ever built in 
Persia. While relatively small it is said to be 
mathematically perfect and has survived 
dozens of earthquakes with nary a blemish 
for more than 900 years.
Despite its small size (10 meters wide and 
20 meters high) and its sobriety, this room 
is nevertheless one of the most perfect and 

most elegant examples of the transition from 
a square base to a circular dome in Persian 
architecture. The solution chosen here was to 
use a succession of arches ever decreasing in 
size, ending up with a circle of sixteen arches 
on which the dome is set. There is no tilework 
decoration and the pentagonal star patterns 
inside the dome are created by the brick alone.
The west iwan was originally built by the 
Seljuks but later decorated by the Safavids. 
It has mosaics that are more geometric than 
those of the southern hall. The courtyard is 
topped by a maazeneh, a small raised platform 
with a conical roof from where the faithful 
used to be called to prayer.
Until January 2000, visitors were free to 
walk as and where they wished, but ‘student 
misbehavior’ (marijuana smoking) resulted 
in numerous metal fences and gates being 
installed. If these are locked, visitors will be 
accompanied by a patient guardian, who 
opens and locks gates; since October 2000, 
however, the gates are usually unlocked.
The Room of Sultan Oljeitu Khodabandeh (a 
XIV century Shiite CONVERT, whose tomb is 
at Soltaniyeh) next to the west iwan is home 
to one of the mosque’s greatest treasures - an 
exquisite stucco mihrab awash with dense 
Quranic inscriptions and floral designs. Next 
to this is the Timurid-era Winter Hall (Beit 
al-Shata), built in 1448 and lit by alabaster 
skylights.
Just to the north of the mosque is the tomb of 
Baba Qasim (aramgah-e Baba Qasim), built 
in memory of a Persian theologian by one of 
his students, in 1340. Restored in the XVII 
century, it has an attractive stalactite gateway 
decorated in blue and white tiles. Next to the 
mausoleum stands the madrasah-ye Emami, 
also built in honor of Baba Qasim. Here again, 
the use of glazed tiles is relatively limited 
and the color of the natural brick plays an 
important role in the decoration.
To the west of the Friday Mosque is the 
Imamzadeh Darb-e Emam. This monument, 
finished in 1453, was built over the tombs of 
two descendants of Imams, Ibrahim Batha, 
and Zain al-Abedin. It is unusual in having 
two domes, but its fame is mainly due to the 
quality of the tile mosaic on the main iwan, 
considered a worthy rival of the Blue Mosque 
in Tabriz. The tilework on the exterior of the 
domes, also very fine, is later than that of 
the iwan. The dome over the main chamber 
was restored during the reign of Shah Abbas 
(1642-1666) and the one over the iwan 
was added as part of modifications carried 
out (1670-1671) during the reign of Shah 
 Soleiman.

Masjed-E Jameh: Architectural 
Treasure In Its Own Right

No visit to Esfahan would 
be complete without a visit 
to the Masjid-e Jameh, an 
architectural treasure in its 
own right. The Jameh complex 
is a veritable museum of Islamic 
architecture, but still functions 
as a busy place of worship. In a 
couple of hours, you can see and 
compare 800 years of Islamic 
design, with each example near 
to the pinnacle of its age. The entrance 

to the mosque 
is through 
the southeast 
DOOR by the 
ticket office, 
which gives 
out onto one 
of the streets 
of the bazaar. 
This door, of 
Seljuk date, 
is very simply 
decorated 
with turquoise 
tilework. A 
corridor leads 
directly to 
the central 
courtyard; on 
the right, is an 
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north of the 
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Ivorian Coast trade 
delegation got acquainted 
with provincial economic 
capacities in the field of 
investment and trade.
Ivorian trade delegation 
learns Qazvin economic 
capacities
The delegation travelled 
to Qazvin on Thursday and 
held meeting with members 
of chamber of commerce, 
industry, mine and agriculture 
of the province.
In a gathering, a number of 
exporters from the province 

held talks with the Ivorian 
Coast businessmen active in 
cooperatives affairs.
Industries related to 
car, medical equipment, 
information technology and 
communication, agriculture, 
oil and petrochemical, 
hospital equipment, 
construction materials, 
electricity, mine and hygienic 
and cosmetics were among 
fields for trade cooperation.
Ivory Coast with a population 
of 18 millions is located in 
west of Africa.

Envoy: Iran 
reliable energy 
supplier for 
India
India will decide 
on oil imports in the 
face of US sanctions 
according to its 
national interests, 
but it is expected 
New Delhi will not 
ignore a reliable 
energy supplier such 
as Tehran, Iranian 
ambassador to New 
Delhi Ali Chegeni said 
on Thursday.
Envoy: Iran reliable 
energy supplier for 
India
The development of 
Iran’s Chabahar port 
by India is exempted 
from the US sanctions 
and work on the 
project is proceeding, 
but the American 
measures could have 
long-term impacts on 
the project, Chegeni 
said in an interview 
with Hindustan Times.
India will decide 
on oil imports in the 
face of US sanctions 
according to its 
national interests but 
it is expected New 
Delhi will not ignore 
a reliable energy 
supplier such as 
Tehran, Chegeni said 
on Thursday.
The development of 
Iran’s Chabahar port 
by India is exempted 
from the US sanctions 
and work on the 
project is proceeding 
but the American 
measures could have 
long-term impacts on 
the project, Chegeni 
said in the interview.
With the US ending 
exemptions for 
sanctions on Iranian 
oil imports on May 
2, India had been 
expecting an extension 
of the six-month 
exemption granted 
last November but 
the US has been non-
committal.
“India will decide on 
oil imports based on its 
national interests and 
energy security and 
we can’t force them,” 
Chegeni said. “We 
expect that a reliable 
source like Iran should 
not be ignored.”
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Ivorian trade delegation learns 
Qazvin economic capacities

The Food and Agriculture 
Organization (FAO) also 
issued its first forecast for 
global cereal production 
this year, seeing a record 
output for 2019 following a 
decline in 2018.FAO's food 
price index, which measures 

monthly changes for a basket of cereals, 
oilseeds, dairy products, meat and sugar, 
averaged 170.1 points last month against 
an upwardly revised 167.5 points in 
March.The March figure was previously 
given as 167.0.The index in April was 
at its highest level since last June, but 
still some 2.3 percent below its level of 
one year ago.The FAO dairy price index 
jumped 5.2 percent from March's value, 
its fourth successive monthly rise, driven 
by strong import demand for butter, 
whole milk powder and cheese.The meat 
price index rose 3.0 percent month-on-
month, pushed higher in part by a rise in 
pig meat quotations following a surge in 
import demand in Asia, notably China, 

where the rapid spread of African swine 
fever has impacted the local market.The 
sugar and vegetable oil indices also rose, 
but the cereal index fell 2.8 percent last 
month -- its fourth consecutive decline, 
with wheat leading the way down as 
prospects for a strong 2019 production 
hit prices.FAO said the cereals index in 
general was pressured by "large export 
availabilities and slowing trade".
In its first forecast for 2019, FAO 
predicted world cereal production would 
come in at a record 2.722 billion tones 
this year, up 2.7 percent on 2018 levels, 
when output declined."Among the major 

cereals, wheat, maize and barley would 
account for most of the rise in cereal 
production, with projected year-on-year 
increases of 5.0 percent, 2.3 percent 
and 5.4 percent, respectively," FAO said, 
Reuters reported.Global rice production 
was seen largely stable.FAO said global 
food consumption of cereals was set to 
rise by at least 1.1 percent this year, due 
to the growing world population, with 
world cereal utilization seen rising 1.5 
percent in 2019/20.This meant that 
world cereal stocks are likely to be drawn 
down by 0.7 percent to 847 million tones 
-- the lowest volume since 2015/16.

Russia condemns US 
sanctioning of Iran metal 
industry
Russian Foreign Ministry in a statement on 
Thursday vehemently warned the US about 
its antagonistic policies against Iran, and 
condemned bans on it metals industry.
The statement came hours after the country’s 
Security Council meeting headed by President 
Vladimir Putin.
Russia condemns not only US withdrawal from 
the JCPOA a year ago, but also its unilateral 
measures to prevent other countries from 
doing business with Iran through the economic 
and political pressure, the statement said. 
Iran completely performed its commitments 
under the deal, as the IAEA confirmed it in 14 
reports. But, unfortunately, Iran could not gain 
the economic benefits, it said.
Under the current situation, Iran’s reliance 
on clauses of 26 and 36, which provides an 
opportunity for Iran to diminish some sections 
of its duties, is understandable.
Russia also called on Iran to give up next steps 
to stop carrying out its commitments. 
It also urged parties to the deal to comply 
with the deal and continue their economic 
cooperation with Iran.
Putin held an emergency meeting with 
members of the country’s security council to 
discuss the situation surrounding the JCPOA 
as well as Tehran’s latest decision to diminish 
commitments regarding the deal.

 Spox condemns US 
sanctions against Iran's 
metal industry
 Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi 
condemned recent decision of the US regime 
to impose sanctions against Iranian metal 
industry.
According to a report by Foreign Ministry 
Media Department on Thursday, Mousavi 
said the measure is against international 
obligations of the 'US regime' and 
responsibility to compensate the damages is 
on their shoulder.
The spokesman said the sanctions like other 
unilateral US sanctions are contrary with 
principles and regulations of international 
relations and clearly contrary with 
international commitments of the UN Charter, 
Algiers communiqués, 1955 Treaty of Amity 
and International Court of Justice, which 
should be accountable judicially for its illegal 
acts.
Mousavi underlined that responsibility to 
compensate damages caused by the sanctions 
is on the shoulder of the US regime.

World food prices rose some 1.5 percent in April, with 
a jump in dairy and meat prices helping offset a fall in 
cereal quotations, the United Nations food agency 
said on Thursday.

World Food Prices Climb in April, 
Cereal Output Seen Rising: UN FAO
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 700m euro MoU signed for Aras 
Railway
Member of Aras Free Zone Organization board of directors 
declared signing of 700 million euro memorandum of 
understanding (MoU) to build, maintain, operate and cede 
the railway to Iran in the area of 'Jolfa-Nordouz-Qolibiglo'.
Safar Shasfand told reporters on Thursday the MoU was 
signed between Aras Free Zone Organization and an 
Iranian-European Consortium to build a 204 kilometers 
railway in the framework of 'BOT' for construction-
operation and ceding.
In this method the investor will operate the railway after 

its construction and then after the determined period it 
will be ceded to Iran's railways Company.
According to feasibility study, the period would be 25 
years of which five years would be to complete the project 
and 20 years for operation with the private sector investor.
He evaluated this project will has positive affect to 
increase Iran's share in international corridor transit.
Shasfand said according to predictions total amount of 
transit cargo absorbable in this route at the first operating 
year will be 1.53 million tons and at the 20th year will be 
10.76 million tons.
In the sector of passenger it would be 101,000 at the first 
year and 409,000 passengers at the 20th year, he added.

The railway is to connect again 
the closed route between 
Iran and Commonwealth of 
Independent States (CIS) 
through Iran's territory to 
Azerbaijan Republic and so 
the railway and commercial 
communications with different 
countries, which used Iran's 
corridor, will resume.
Aras Free Zone is neighboring Nakhchivan Autonomous 
Republic, Republic of Armenia and Azerbaijan  
Republic.

UK political director in Tehran for 
talks on JCPOA
UK's Political Director Richard Moore visited Tehran on 
Thursday in what the UK embassy in Tehran described as an 
'important visit' for talks on Iran nuclear deal (JCPOA).
UK political director in Tehran for talks on JCPOA
'The UK will support the JCPOA, as long as Iran meets its nuclear 
commitments in full,' the UK embassy said in its official twitter 
account. 
It added that useful discussions on regional security, Yemen, 
Afghanistan, and bilateral issues have been made during 

Moore's visit to Tehran.
Exactly one year after the US unilateral exit from the JCPOA, 
Iran's President Hassan Rouhani said on Wednesday that Iran 
will give a 60-day moratorium to the states parties to the deal to 
remedy their breaches and restore Iran's interests enshrined 
by the international accord.
He said that Iran will suspend selling its enriched uranium and 
heavy water during the two-month period.
If the European parties come back to the negotiating table and 
make compensations during the mentioned time Iran will 
return to the previous conditions; otherwise it will suspend 
two more commitments, the president added. 

Consortium Secures €700M Deal 
to Construct Border Railway in 
NW Iran
 An Iranian-European consortium has undertaken to construct 
a railroad line in the Aras Free Trade Zone in northwestern Iran 
that will connect three border cities along the frontier between 
Iran, Armenia and the Republic of Azerbaijan.
Under a contract worth 700 million euros, the consortium will 
construct a 204-km-long railroad track between the border 
cities of Jolfa, Nordooz, and Qolibeigloo in northwestern 
Iran, an official with the Aras Free Trade Zone Organization 

announced Thursday.
During the first year of coming into service, the railroad is 
expected to allow for the transit of 1.53 million tons of cargo 
and 101,000 passengers, and the figures are expected to hit 
10.76 million tons and 409,000 passengers in the twentieth 
year.
The railroad project will serve as a significant part of the north-
south corridor.
The International North-South Transport Corridor (INSTC) 
is a multipurpose route for the transit of goods between Iran, 
Russia, Europe, India and Central Asia via shipping lines, 
railroad and land routes.



PM: Iraq not to be part of 
anti-Iran sanctions
Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi said 
on Thursday that Iraq will never be part of the 
US anti-Iran sanctions.In a meeting with the 
ambassadors of Germany, Britain and France, 
he reiterated that Baghdad will never be part of 
the US sanctions against the Iranian nation.'Iraq 
favors good relations with all its neighbors and 
Arab, region and international states, including 
the US and Iran,' he said.Iraq’s ties contributes to 
regional stability and security, he went on to say.
He also called for efforts to strengthen regional 
security and curb the crises faced by the region 
and safeguard the nations from insecurity and 
instability.The European ambassadors also 
stressed their common views with Iraq over 
regional crises and called for curbing them.

Tehran acts responsibly 
towards Kabul: Afghan 
official
Afghan Foreign Ministry’s Spokesman Sibghat 
Ahmadi said on Thursday that the Islamic 
Republic of Iran has always acted against 
Kabul responsibly.'We are sure that the Iranian 
government as a very good and reliable friend 
encounters with Afghan refugees responsibly,' 
he said. After Deputy Foreign Minister Seyyed 
Abbas Araqchi’s remarks in Iran’s TV about 
Afghan refugees, elements linked to western 
states in Kabul are trying to provoke public 
opinion against Iran, but Afghan officials did not 
fall into their trap. Former Afghan envoy to the 
UN Mahmoud Seiqal said that Iran-Afghanistan 
ties are far deeper than those with others.

Russia vows to continue 
joint projects with Iran 
despite US sanctions
 Moscow will see through joint projects with 
Tehran despite mounting pressure from 
Washington, the Russian Foreign Ministry has 
said, urging European countries to maintain 
ties with Iran and abide by the 2015 nuclear 
deal.Russia is looking forward to continuing 
works on joint projects with Iran, including in 
the nuclear energy sphere, the ministry said in 
a statement on Thursday.The projects include 
the ongoing construction of the nuclear power 
plant in Bushehr, as well as the refurbishment 
of the Fordow uranium enrichment plant.
Referring to the recent decision of Tehran to 
suspend some of its obligations under the 
landmark agreement – officially known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – 
the Russian Foreign Ministry said the move is 
“understandable,” given the US’ hostile actions 
against the country.The move is perfectly legal, 
as the agreement allows the country walk away 
from some of its obligations if other signees do 
not stick to the deal, the statement added, urging 
“other participating countries” to fulfill their 
obligations.

Iran’s Rejection of Washington Consensus 
Main Reason behind US Pressures: Analyst

Iran’s Rejection of Washington 
Consensus Main Reason behind 
US Pressures: Analyst
“The objective of these officials 
is to continue to carry out a 
longstanding plan that was 
developed in the 1990s by 

the leadership of the neoconservative 
movement which has controlled US 
foreign policy in the Middle East for 
decades. The plan has always been to 
eliminate independent nations in the 
region that refuse to be incorporated 
into the Washington Consensus that was 
developed at the end of the Cold War. The 
idea behind the Washington Consensus 
is that the United States should be the 
de facto world government that rules 
on a unipolar basis, and that nations 
that refuse to be incorporated into the 
American empire should be subjugated or 
destroyed,” Keith Preston, the chief editor 
and director of attackthesystem.com, told 
the Tasnim news agency in an interview.
Late Sunday night, the White House 
made an announcement that the USS 
Abraham Lincoln and a bomber task 
force were being deployed in response 
to unspecified "troubling and 
escalatory indications and warnings." 
What is your take on the deployment?
Preston: It would appear that officials in 
the Trump administration are attempting 
to create a scenario that could be used as 
pretext for initiating a military attack on 
Iran. The vagueness of the statements that 
have been issued by the administration 
indicates that claims of any actually 
existing threat being posed by Iran are 
dubious. A similar situation occurred in 
1964 when two supposed confrontations 
between a US naval destroyer and North 
Vietnamese torpedo boats in the Gulf 
of Tonkin were used as a pretext for the 
subsequent American invasion of South 
Vietnam and the eventual attacks on 
North Vietnam, Laos, and Cambodia. 
Years later, it was revealed that the 
American naval vessel had actually fired 
first on the North Vietnamese boats 
during the first confrontation, and that the 
second confrontation had been entirely 
fabricated. However, these incidents were 
the catalyst that led the US Congress to 
pass the Gulf of Tonkin resolution which 
authorized military action in Vietnam, 
and led to America’s direct military 
involvement in Southeast Asia for the 
subsequent eight years. Incredibly, the 

officials in the Trump administration 
appear to be trying to recreate the 
scenario that led to the Vietnam War.
A statement from National Security 
Adviser John Bolton said the 
deployments were intended "to send 
a clear and unmistakable message to 
Iran that any attack on United States 
interests or on those of our allies will 
be met with unrelenting force." Why 
do you think Bolton, Secretary of State 
Mike Pompeo and the Israeli PM are 
pushing the US into a war with Iran?
Preston: The objective of these officials 
is to continue to carry out a longstanding 
plan that was developed in the 1990s by 
the leadership of the neoconservative 
movement which has controlled US 
foreign policy in the Middle East for 
decades. The plan has always been to 
eliminate independent nations in the 
region that refuse to be incorporated 
into the Washington Consensus that was 
developed at the end of the Cold War. The 
idea behind the Washington Consensus 
is that the United States should be the 
de facto world government that rules 
on a unipolar basis, and that nations 
that refuse to be incorporated into the 
American empire should be subjugated 
or destroyed. In addition to the process 
of empire-building, American foreign 
policy in the Middle East is motivated by 
a desire to control the energy and other 
natural resources of the region such as 
petroleum, natural gas, and minerals. 
Maintaining high profit margins for 
America’s armaments industries is 
also a motivation, and nations such as 
Israel and Saudi Arabia are major export 
markets for US arms, with arms sales to 
these countries being underwritten by 
American taxpayers. The interests of 
Israel and Saudi Arabia, both of which 
are nations that exercise considerable 
influence over US foreign policy, are also 
involved. Both Israel and Saudi Arabia, 
along with the nations of the (Persian) 
Gulf Cooperation Council, wish to 

eliminate nations in the region that they 
regard as rivals, and which are barriers 
to their own expansionist objectives. 
The current belligerence toward Iran 
is a continuation of the policies that led 
to the wars in Afghanistan, Iraq, Syria, 
and Libya, as well as ongoing US military 
involvement in various South Asian 
and African nations. In fact, a parallel 
situation is occurring at the present 
time in Venezuela in Latin America. The 
Western axis within global capitalism and 
its allies seek universal global domination, 
and nations that wish to pursue their own 
course are considered a threat to Western 
imperial hegemony.
The deployment of the warship 
was reportedly based on claims of a 
possible attack on US forces stationed 
in the region. So far, there is little detail 
from the Americans of the alleged 
Iranian actions that have prompted 
this warning nor of the specific US 
deployments underway. It seems 
that the Trump administration is 
looking for pretexts to wage war. How 
do you see this? What is the goal of the 
administration?
Preston: If any actual attacks on US 
forces had occurred, the administration 
would have certainly revealed that such 
attacks had taken place. US officials are 
simply fabricating claims concerning 
supposed actions taken by Iran in order 
to escalate hostilities toward Iran. The 
administration may be trying to provoke 
a hostile action by Iran, or inflame public 
opinion in the United States against Iran. 
Whether the US actually intends to wage 
war against Iran remains to be seen. 
However, it is clear that the US wants to 
force regime change in Iran by means of 
economic sanctions, political pressure, 
and military threats. US officials such 
as Bolton and Pompeo are certainly not 
adverse to a war with Iran. Bolton has 
been agitating for a US-Iran war for years. 
However, they may be concerned about 
the political feasibility of such an action.

An American political analyst said Iran’s pursuit 
of independent policy and its refusal to be 
incorporated into the Washington Consensus 
are the main reasons behind the Trump 
administration’s pressure campaign against it.
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Austrian Chancellor 
Sebastian Kurz said on 
Thursday that European 
Union states that have 
taken in many migrants 
and have large debts 
"gladly take our money", 
while pushing his plan 
for the EU to penalize 
countries that are lax on 
those issues.
Kurz has proposed 
overhauling the EU 
treaty spelling out 
how the bloc works to 
introduce measures such 
as penalties for member 
states that do not register 
migrants properly 
or increase their debt, 
apparently targeting 
countries such as Italy 
and Greece. Austria has 
clashed with both on 
those issues before.
Kurz said he plans to 
push his proposal at an 
EU leaders' summit in 
Romania on Thursday 
even though there 
appears to be little 
appetite for treaty 
change, which would 
require unanimity 
among member states, 
ratification in their 
parliaments and, in 
some countries, national 
referendums, Reuters 
reported.
Asked by Austrian 
broadcaster ORF 
about his proposals on 
migrants and debt, he 
said: "We are talking here 
about countries that 
gladly take our money 
and are fully prepared to 
cash in."
Although he did not 
name any countries, his 
comments were clearly 
aimed at southern EU 
member states, which 
often come under fire in 
more northern nations 
like Germany for their 
weaker economic 
performance.
Austria was also among 
the more vocal critics in 
the EU of Italy's budget 
plans this year. Kurz's 
conservatives govern 
in coalition with the far 
right, with whom they 
have made reducing 
national debt a priority.
Many economists and 
some politicians in 
southern Europe argue 
that the wealthier north 
has a responsibility to 
redistribute more money 
in its direction, which is 
anathema particularly 
to a German political 
establishment devoted 
to fiscal orthodoxy.

Austria's Kurz 
Says South-
ern EU States 
'Gladly Take 
Our Money'
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 China Says Will Defend Firms 
against Growing US Pressure on 
Iran
China on Thursday slammed a new set of unilateral US 
sanctions targeting Iran’s metal, mining and oil sectors, 
saying it will defend Chinese companies’ rights in the face
Chinese Commerce Ministry spokesman Gao Feng said 
Thursday that Tehran and Beijing are important trade 
partners, and that China will defend the rights of its firms 
in the face of growing US pressure on Tehran.
His comments comes a day after US President Donald 
Trump imposed new sanctions on Iran, targeting its 

revenue from its exports in the metal and mining sectors.
An executive order issued by Trump also said individuals 
and entities face sanctions for knowingly engaging in a 
significant transaction for the sale, supply, or transfer to 
Iran of goods or services related to those industrial metal 
sectors.
The Chinese official further repudiated Washington’s 
decision to end sanctions waivers it had granted to the 
major importers of Iranian oil, including China, warning 
that the policy will only worsen volatility in global energy 
markets.China is Iran’s biggest oil client and America’s 
decision has added another fault line to already strained 
relations between Washington and Beijing, which are 

already engaged in a trade 
war.
The White House said 
in a statement on April 
22 that the decision 
to end the exemptions 
was intended “to 
bring Iran’s oil exports 
to zero,” around a 
year after it abandoned a 
2015 multinational nuclear deal w i t h 
Iran and reinstated its sanctions against the Islamic 
Republic in a much-criticized move.

MPs criticize EU’s rejection of 
Iran’s ultimatum
Two members of National Security and Foreign Policy 
Commission of Iranian Parliament, Mohammad Javad 
Jamali and Mohammad Hassan Asafari, criticized EU’s 
rejection of Iran’s ultimatum on JCPOA.
Calling EU’s act an ‘escape forward’, Mohammad Javad 
Jamali said that despite the EU’s rejection, Iran is 
committed to its announced 60-day ultimatum and will 
take its supposed further steps after this deadline.
“It seems the US and EU have divided the responsibilities 
between themselves; the US imposes tough embargos on 
Iran and takes extremist stance, while EU keep us waiting to 
find enough time for dismissing its charges,” he said, “EU’s 

today statement proves that they want more pressure on 
Iran.”
According to Asafari, “Europe is playing the good cop and 
it is clear that it has made some agreements with the US.”
EU’s rejection of the deadline conveys a message to those 
in Iran who want the Expediency Council to ratify FATF, he 
said, “EU’s today reaction proves that their intended issues 
with Iran are not restricted to nuclear subjects.”
He reiterated that according to JCPOA, Iran has the right to 
reduce its commitments to the nuclear deal but is trying 
to maintain cooperation with the other sides.The EU has 
rejected Iran’s ultimatum on JCPOA, which calls on the bloc 
to make good on their commitments to the nuclear deal in 
the next two months or Tehran would start suspending 
some of its own."We reject any ultimatums and will assess 
Iran's compliance on the basis of Iran's performance 

regarding its 
nuclear-related 
c o m m i t m e n t s 
under the JCPoA 
and the NPT," the 
joint statement 
from the EU high 
r e p r e s e n t a t i v e 
and the foreign 
ministers of France, 
Germany and 
the UK read."We remain fully committed to the 
preservation and full implementation of the JCPoA," the 
statement says, calling on Iran “to continue to implement 
its commitments under the JCPoA in full as it has done until 
now and to refrain from any escalatory steps.”

News

It would appear 
that officials 
in the Trump 
administration 
are attempting to 
create a scenario 
that could be 
used as pretext 
for initiating a 
military attack 
on Iran. 
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Zarif urges EU to uphold obligations under JCPOA
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif criticized the Thursday’s statement of European 
countries on JCPOA, urging them to abide by the international accord.
In a tweet on Thursday night, Zarif wrote, “EU statement today is why JCPOA is where it is: the US has 
bullied Europe—and rest of world—for a year and EU can only express “regret”.”
“Instead of demanding that Iran unilaterally abide by a multilateral accord, EU should uphold 
obligations - incl normalization of economic ties,” he added.
In a statement on Thursday, European signatories of the Nuclear Deal, officially known as Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), rejected Iran’s ultimatum which calls on the bloc to make good 
on their commitments to the nuclear deal in the next two months or Tehran would start suspending 
some of its own.

Commander of Iran's 
Army Ground Force 
Brigadier General 
Kioomars Heidari 
said on Thursday 
that the country is 
presently under no 
external threat and if 
the enemy plays fool, 
it will encounter Iran's 
vigorous response 
immediately.
“This is not the first 
time that the enemy is 
showing its true face. 
We are familiar with 
it from the beginning 
days of the Islamic 
Revolution victory. 
But we are standing on 
our feet,” the Iranian 
Brigadier General said.
He assure the Iranian 
nation that no enemy 
dares to take an 
aggressive action 
against Iran.   
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World Food Prices Climb in April, 
Cereal Output Seen Rising: UN FAO

Macron added that the issue of 
the nuclear treaty will be raised 
on Thursday at the EU summit.    
Macron urged all the concerned 
parties to avoid escalation in 
the Iran nuclear crisis.
Earlier in the day, EU foreign 

policy chief Federica Mogherini, as well as 
the foreign ministers of France, Germany 
and the United Kingdom, issued a joint 
statement voicing deep concern over 
Tehran's decision to partially discontinue 
obligations under the 2015 nuclear deal, 
reaffirming their full commitment to the 
accord.  
On Wednesday, Iran announced its 
decision to partially reduce its 2015 
nuclear commitments a year after the 
US unilaterally left the accord. It gave 
the other remaining parties to the JCPOA 
a 60-day ultimatum to comply with 
their commitments, particularly those 
regarding Iran’s economic interests 
in the banking and energy sectors, 
before reducing portions of its own 
commitments to the agreement stage 
by stage.
Reacting to the move, US President 

Donald Trump signed an executive order 
imposing sanctions on Iran, relating to 
iron, steel, aluminium, and copper.    
Iran revealed on Wednesday 
countermeasures to US’ withdrawal 
from the nuclear deal, giving the other 
remaining parties to the JCPOA a 60-
day ultimatum to comply with their 
commitments, particularly those 
regarding Iran’s economic interests 
in the banking and energy sectors, 
before reducing portions of its own 
commitments to the agreement stage 
by stage.
Iran says at any given time that its 
demands are met, it will resume 
complying with the suspended 
commitments, which have been made 
impossible to continue due to the US 
measures and sanctions, according to 
FM Zarif.
The decision to reduce commitments 
to the JCPOA comes as Washington is 
ramping up pressure against Iran, by 
re-imposing new sanctions, including 
restrictions on Iran's low-level uranium 
enrichment, and ending the sanctions 
waivers for Iran’s major oil clients in an 
attempt to drive the country’s oil exports 
to zero.
Iran has stressed that it has no intention 
to leave the JCPOA, and its decision on 
reducing commitments is still within the 
framework of the agreement. 

'We remain fully committed 
to the preservation and full 
implementation of the JCPOA, 
a key achievement of the global 
nuclear non-proliferation 
architecture, which is in the 
security interest of all,' the 

statement said. 
The statement comes a day after Iranian 
President Hassan Rouhani announced 
Tehran suspends some of its commitments 
under the deal.
Exactly one year after the US unilateral exit 
from the JCPOA, President Rouhani said 
on Wednesday that Iran will give a 60-day 
moratorium to the state parties to the deal 
to remedy their breaches and restore Iran's 
interests enshrined by the international 
accord.

If the European parties come back to the 
negotiating table and make compensations 
during the mentioned time Iran will return 
to the previous conditions; otherwise it 
will suspend two more commitments, the 
president added.
The full text of the EU statement follows:
We note with great concern the statement 
made by Iran concerning its commitments 
under the JCPOA. 
We remain fully committed to the 
preservation and full implementation of 

the JCPOA, a key achievement of the global 
nuclear non-proliferation architecture, 
which is in the security interest of all.
We strongly urge Iran to continue to 
implement its commitments under the 
JCPOA in full as it has done until now and to 
refrain from any escalatory steps.
We reject any ultimatums and we will 
assess Iran’s compliance on the basis of 
Iran’s performance regarding its nuclear-
related commitments under the JCPOA and 
the NPT (Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons). In this respect, we 
recall the key role of IAEA (International 
Atomic Energy Agency) monitoring and 
verification of the implementation by Iran 
of its nuclear-related commitments.
We also look to Iran to continue to 
adhere to established JCPOA formats and 
mechanisms, including the JCPOA Joint 
Commission.
At the same time we recall our own firm 
commitments under the agreement, 
including as regards sanctions-lifting for 
the benefit of the Iranian people. In this 
regard, we regret the re-imposition of 
sanctions by the United States following 
their withdrawal from the JCPOA. 
We are determined to continue pursuing 
efforts to enable the continuation of 
legitimate trade with Iran, including 
through the operationalization of the 
special purpose vehicle 'INSTEX'.
We call on countries not party to the JCPOA 
to refrain from taking any actions that 
impede the remaining parties’ ability to 
fully perform their commitments.

We need to do everything to preserve JCPOA: 
Macron

EU says fully committed to save JCPOA

French President Emmanuel Macron underscored France's 
committment to the Iranian nuclear deal, saying that Paris 
advocates preserving the JCPOA.

EU Foreign Policy chief Federica Mogherini and foreign 
ministers of France, Germany and the UK issued a joint 
statement on Thursday expressing full support for Iran's 
nuclear deal, also known as Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
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Iran says at any 
given time that 
its demands 
are met, it 
will resume 
complying with 
the suspended 
commitments, 
which have 
been made 
impossible to 
continue due to 
the US measures 
and sanctions, 
according to FM 
Zarif.

He said that 
Iran will 
suspend selling 
its enriched 
uranium and 
heavy water 
during the two-
month period.

'Position of power' a must 
in countering Trump’s 
irrational moves: Amir-
Abdollahian
A senior Iranian parliamentary 
official welcomed Tehran’s 
decision to reduce commitments 
to the 2015 nuclear deal 

(JCPOA), saying that to counter 
US President Donald Trump's 
irrational moves, one must take 
the position of power.
In a Thursday tweet, Special 
Assistant to the Speaker of 
the Iranian Parliament for 
International Affairs, Hossein 
Amir-Abdollahian, wrote, “The 

Iranian Government’s move for 
confronting the West’s JCPOA 
non-commitment is welcome.”
Noting that the international 
community knows the power 
politics well, the official said that 
the governments "must retreat 
enemies by power politics and 
power of logic in a steeper slope."

Iraq Not A Base for At-
tacks on Others: Ammar 
Hakim
Leader of Iraq’s National Wisdom 
Movement Seyed Ammar al-Hakim 
underlined that his country will 
never serve as a platform for 
striking other states.
Iraq would never agree to act as 
a platform for attacks on others, 
Elnashra website quoted Hakim as 
saying after a meeting with Acting 

Assistant of US Secretary of State for 
Near Eastern Affairs David Michael 
Satterfield.
The cleric emphasized that Iraq 
has adopted an open door policy 
towards other countries and tries 
hard to maintain balanced ties on 
the basis of mutual interests.
Iraq seeks to strengthen regional 
stability and insists on neutrality 
and independence of decisions, 
Hakim stressed.
In February, Iraq’s Kata’ib Hezbollah 

(Hezbollah brigades) reaffirmed its 
support for Iran and Syria, making 
it clear that the military group will 
“cut off” the US hands if Washington 
ever decides to invade the two 
countries from Iraqi soil.
A year earlier, Iraq’s then-prime 
minister, Haider al-Abadi, made 
assurances that the Arab country 
would never allow the North 
Atlantic Treaty Organization 
(NATO) or others to use the Iraqi 
territory against Iran.



آگهی اخطار اجرایی

شماره: 435/97-1398/2/16 به موجب رای غیابی شماره 646/97 تاریخ 97/11/10 حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه ابوالفضل اکبریان فرزند علی شغل کاسب به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
2- مبلغ 2/345/000 ریال بابت خسارات دادرسی 3- خسارت تاخیر تادیه وجه سند تجاری مســتند دعوی از تاریخ سررسید 96/5/30 تا زمان وصول بر 
مبنای نرخ تورم 4- نیم عشر دولتی طبق احتساب اجرای احکام مدنی 5- رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است. مشخصات محکوم له: حمید دادکه با 
وکالت علی باصریان آرانی فرزند لطیف شغل آزاد به نشانی خ باباافضل پاساژ ولی عصر طبقه 2 واحد 5 دفتر وکالت علی باصریان. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان کاشان شناسه: 459107

آگهی اخطار اجرایی

شماره: 416/97-1398/2/2 به موجب رای غیابی شماره 534/97 تاریخ 97/10/11 حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه احسان حاجی سیدحسینی فرزند حسین به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته 2- مبلغ 340/000 ریال بابت خسارات دادرسی 3- خسارت تاخیر تادیه وجوه اسناد تجاری مســتند دعوی از تاریخ سررسید چک ها تا زمان 
وصول بر مبنای نرخ تورم 4- نیم عشر دولتی طبق احتساب اجرای احکام مدنی 5- رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است. مشخصات محکوم له: 
امیرحسین زارعی فرزند غالم علی به نشانی کاشان روستای سن سن کوچه شهید حسن پور منزل غالم علی زارعی. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان کاشان شناسه: 462000

محمود اشرفی - شهردار نوش آباد 

نوبت اول

شناسه: 462117

آگهی مزایده عمومی 

به استناد مصوبه شماره 251/ش/ن مورخه 98/02/14 شورای محترم اسالمی شهر، شهرداری نوش آباد در نظر دارد 
نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
دعوت می گردد جهت دریافت فرم شرایط عمومی مزایده و فرم پیشنهاد قیمت ظرف مدت ده روز به شهرداری مراجعه 

نمایند. 
ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول برنده مزایده مختار می باشد. 
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حمایت وزارت بهداشت از استارت آپ های حوزه دارو
معاون علمی و فناوری رییس جمهور از همکاری مناسب وزارت بهداشت با استارت آپ ها در راستای تولید 

دارو خبر داد.
 سورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به همکاری مناســب وزارت بهداشت با

 استارت آپ ها گفت: این  همکاری موجب شــده که تعداد قابل توجهی از داروهای تولیدشده به مرحله 
تولید برسند. 

دکتر سورنا ستاری در مراسم رونمایی از دو داروی ضد دیابت، افزود: حرکتی که در شتاب دهنده ها شروع شده 
است،  روش جدیدی برای حل و رفع مشکالت و مسایل کشور است. وی با تاکید بر اینکه این روش جدید قطعاً توسعه 

می یابد، اظهار کرد: شتاب دهنده پرسیس ژن یکی از نمونه های موفق در این زمینه است. ستاری ادامه داد: آنچه که از ما به 
یادگاری می ماند، همین جوانانی هستند که در شرکت های دانش بنیان فعال می شوند.

معاون علمی رییس جمهور اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ فارغ التحصیل دوره دکتری در این شتاب دهنده مشغول به فعالیت شدند 
که اگر می خواستیم آنها را استخدام کنیم، بودجه زیادی را می طلبید.  وی با بیان اینکه این روش در معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 

پیگیری می شود، خاطر نشان کرد: عالوه بر آن کارخانه های نوآوری در کنار دانشگاه ها و مراکز شهری تقویت خواهند شد.
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این روزها فناوری های 
دیجیتال و رســانه در 
همه جا موجود است. 
ما از آن ها برای انجام 
وظایــف، برقــراری 
ارتبــاط، همــکاری، 
مشــکالت،  حــل 
اشتراک گذاری محتوا و ایجاد دانش 
استفاده می کنیم. این فناوری، ستون 
فقرات اجرای فعالیت هــا به صورت 
اثربخش، کارآمد و انعطاف پذیر است.

هر شرکت نیازمند مدیرانی است که 
ظرفیت اینترنت اشــیاء، رسانه های 
اجتماعــی، کالن داده هــا، هــوش 
مصنوعی و تجزیه و تحلیــل داده را 
درک می کننــد. عالوه برایــن، یک 
مدیر مقتدر باید تمایل به ترکیب این 
فناوری های دیجیتال با هم را داشته 
باشد تا بتواند نتایج مطلوب را کسب 
کرده و ارزش پنهان آن ها را در درون 

شرکت هایشان آشکار کنند.
ضعف در مدیریت این فناوری موجب 
از دســت رفتن فرصت ها و ریسک از 
دست دادن بازار می شــود. برای این 
منظــور ابزارهای ارزیابــی ذهنیت 
دیجیتالی ایجاد شده که باید بخشی 
از هر برنامه استخدام یا ارتقاء مدیران 

باشد.
یک ذهنیت دیجیتال مناسب لزوماً 
تضمین کننــده  موفقیت نیســت؛ 
بااین حال، موقعیت شــما را به عنوان 
یک همیار عالی تثبیت می کند. به طور 
مشــابه، هرگونه نقصی که ازطریق 
ارزیابی شناســایی شــود، به فرد )و 
سازمان( در ایجاد یک برنامه  توسعه 
کمک می کند تا نقاط ضعف را برطرف 

سازد.

به طورخاص، شــما به دنبال این پنج 
ویژگــی در مدیران خود هســتید. 
ویژگی های زیر نشــان می دهند که 
آیا فرد از ذهنیت دیجیتال »مناسب« 
برای ایجاد یک تفاوت در کسب وکار 

شما برخوردار است یا خیر.

  ۱. کنجکاوی
چارچوب ذهنی دیجیتــال نیازمند 
تفکری باز اســت. مدیران امروز نیاز 
به اشتیاق درک همه  توانمندی های 
فراهم شده توسط فناوری دارند و باید 
بتوانند با هنر به کارگیــری امکانات 
فناوری، انرژی خود را افزایش دهند. 
جیمز کر، نویسنده مقاله نقل می کند:

وقتی اولین بار به نیروی کار وارد شدم، 
یک مربی با ذهن کنجکاو داشتم که 
همیشــه از ایده های جدید استقبال 
می کرد، در مورد فــردی که آن ایده 
را ارائه می کرد، زود قضاوت نمی کرد. 
او همیشه از من می پرسید: »چگونه 
می توان از تکنولوژی برای بهترکردن 

این کار استفاده کرد؟

  ۲. پذیرش ابهامات
فنــاوری دیجیتال همــواره در حال 
تکامل است. درنتیجه، عدم اطمینان 
و ابهام زیــادی در این حــوزه وجود 
دارد. مدیران امروز باید به راحتی در 
ناحیه  خاکستری عمل کنند و به طور 
مداوم در روش های جدید استفاده از 
فناوری برای ارتقاء مشارکت کارکنان، 
رضایت مشــتریان و به دست آوردن 

مزیت رقابتی پیش گام باشند.
اســتیو جابز در مناطق خاکســتری 
بســیار راحت و خوب عمل می کرد. 
او بــرای خلق یــک تلفــن به ظاهر 
غیرمعمول که بتواند موسیقی پخش 
کنــد، عکس بگیــرد و بــه اینترنت 
دسترســی پیدا کند، دیگر باید چه 

تالشی می کرد؟

  ۳. مهارت تکنولوژیک
نیازی نیست که مدیران در استفاده 
از فناوری پیش گام باشند، هرچند که 
داشتن خصیصه  پیش گام بودن عالی 
خواهد بود؛ بااین حــال، مدیران باید 
استفاده از تکنولوژی جدید را تمرین 

کــرده و هیچ ترســی از به کارگیری 
تکنولوژی های ناآشنا نداشته باشند. 
این خصیصه بخش مهمی از مدیریت 

در عصر دیجیتال است.

  ۴. مطلع از فناوری های دیجیتال
انتظار می رود که مدیــران امروز به 
معمــاران در راه حل هــای جدیــد 
دیجیتالی برای کسب وکار خود کمک 

کنند؛ بنابراین آن هــا باید از آنچه در 
دســترس اســت، آنچه فناوری ارائه 
می دهد و چگونگی استفاده از آن برای 
تحول کسب وکار آگاه باشند. این تنها 
راه برای مدیران است تا به طور فعال 
فناوری را در جریان کار روزانه  خود 

ادغام کنند.
شــما درحال حاضر با مشتریانی کار 
می کنیــد که ممکن اســت از لحاظ 

اطالعات دیجیتالی مطلع ترین افرادی 
باشند که تابه حال مالقات کرده اید. 
آن ها آخرین ابزارها و اپلیکیشــن ها 
را در مشــت خود دارنــد و می دانند 
چگونه از آن ها به بهترین نحو استفاده 
کنند. این خصیصه آن ها را به مدیرانی 
فوق  العاده برای عصر دیجیتال تبدیل 

می کند.
به همین ترتیب، درک ارزش داده ها 
و نحــوه  ایجاد آن، کلیــد آزادکردن 
ظرفیت های کسب وکار است. ازطریق 
ترکیب تکنولوژی هــای دیجیتالی و 
بینش های اطالعاتی جدید است که 
راه حل های بنیادی برای شــرکت ها 
ایجاد می شود. امروز نیاز به شناخت 
دانش عملی برای انجام کار مورد نیاز 

در فردا است.

  ۵. آینده نگری
یک مدیر با ذهنیــت دیجیتال برتر 
دارای یــک تمرکز خدشــه ناپذیر بر 
آینده اســت. آن ها کســب رضایت 
مشــتریان را در اولویت قــرار داده و 
همیشه در حال فکرکردن به راه های 

بهتر برآورده کــردن انتظارات آن ها 
ازطریق استفاده  مناسب از تکنولوژی 

هستند.
جف بزوس آشــکارا متمرکز بر آینده 
است. او همیشه روبه جلو عمل کرده 
و در حال شناسایی روش های جدید 
و جالب اســتفاده از تکنولوژی برای 
کســب رضایت کامل مشتری است. 
چشم انداز اســتارتاپ بلواوریجین، 
زندگــی و کار کــردن میلیون ها نفر 
از مــردم در فضا اســت. ایــن یعنی 

آینده نگری!
تمام این پنج ویژگی نشــان دهنده  
پایه های ذهنیت »درست« دیجیتال 
بــرای اثربخــش بــودن در دنیای 
کســب وکار رقابتی امروز است. شما 
نیاز به شناســایی و توســعه مدیران 
نوآور، کارآفرین و منتقــد دارید که 
تمایــل دارند تــا آینــده را از طرف 
کسب وکار خود به جلو ببرند. آن ها با 
ترکیب و مهار فناوری های دیجیتال به 
روش های جدید و هیجان انگیز آینده 

را تعریف خواهند کرد.

ویژگی های مدیران برتر امروز؛   

ذهنیت دیجیتال

فناوری دیجیتال 
همواره در حال تکامل 

است. درنتیجه، 
عدم اطمینان و ابهام 
زیادی در این حوزه 
وجود دارد. مدیران 

امروز باید به راحتی در 
ناحیه  خاکستری عمل 

کنند.

مدیران برتر، گرایش به جســتجوی روش هایی برای 
بهره گیری از فناوری های دیجیتال برای کسب مزیت 

رقابتی دارند.
اگر می خواهید مدیری بزرگ باشید، قطعًا باید ذهنیت 
دیجیتالی خود را توســعه دهید. این تنها راهی است 
که می توانید ازطریق آن به کسب وکار خود در حداکثر 
بهره برداری از فناوری های داده و اطالعات در دستیابی 

به رشد و سودآوری کمک کنید. می پرسید چرا؟

 
استارت آپ

تحریم ها و نوسانات و جهش ارزی و مشکالت متعددی که با 
خود همراه دارد، بسیاری از شرکت ها و حتی استارت آپ ها 

را تحت تاثیر قرار داده است.

نوســان قیمت ارز، تاثیرگذاری همه جانبه و غیرقابل انکاری بر ســود یا زیان شرکت ها و 
کسب وکارهای مختلف دارد. اما میزان این تاثیرگذاری در حوزه های مختلف کسب وکارها، 
متفاوت است و باتوجه به ماهیت فعالیت اقتصادی مجموعه ها و وابستگی آن ها به منابع ارزی 

قابل بررسی است.
در شــرکت های صادرات محور، افزایش نرخ ارز آثار مثبت و قابل توجهــی به همراه دارد. 
براین اســاس، با رشــد نرخ ارز به ویژه دالر، محصوالت تولیدی با قیمت باالتری به فروش 
می رود و سودآوری بیشتری برای صادرکننده ها حاصل می شود. البته میزان تاثیر پذیری این 
شرکت ها از افزایش نرخ ارز، باتوجه به نوع فعالیت و شکل وابستگی آن ها به نرخ ارز متفاوت 
است و چنانچه شرکتی برای تولید محصول صادراتی خود به میزان بیشتری نیازمند مواد اولیه 

خارجی باشد، اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر سودآوری آن کاهش چشم گیری خواهد 
داشت. اگر به موضوع از زاویه ای دیگر نگاه کنیم، نوسانات ارزی برای شرکت هایی 
که فروش دالری ندارند و صادرات محور نیســتند، اثرات نامطلوبی به همراه دارد. 
درصورتی که یک بنگاه اقتصادی برای تأمین مواد اولیه، از تقاضاکنندگان ارز باشد، 
افزایش قیمت دالر می تواند برنامه های تولیدی این شرکت را دستخوش تغییرات 
عمده کرده و بهای تمام شده محصوالت تولیدی آن را با شیب صعودی روبه رو کند. 
شرکت هایی که مواد اولیه ی خود را با ارز خارجی تهیه می کنند و درمقابل، فروش 
صادراتی چندانی ندارند، مانند استارت آپ  های گروه صنایع غذایی، شرکت های دارویی 
و تولیدکنندگان خودرو، در شــرایط افزایش نرخ ارز در تأمین منابع مالی خود دچار 

مشکالت جدی می شوند و هزینه های آن ها در مدار صعودی قرار می گیرد.
این شرکت ها اغلب بخشی از ارز مورد نیاز را به صورت مبادله ای دریافت کرده و بخش 
دیگری را در بازار آزاد تهیه می کنند. این درحالی اســت که در شرایط نوسانی شدید و 
اعمال سیاست تک نرخی ارز، تأمین منابع ارزی در بازار آزاد حتی به فرض موجودبودن 
منابع ریالی، برای شرکت ها با مشکالت فراوانی همراه خواهد بود. حال اگر این موضوع را 
درکنار شفافیت نداشتن در نرخ گذاری، قیمت ارز با انواع و اقسام اسامی که بیشتر جنبه 
بازی های اقتصادی دارند، باالوپایین شــدن در اجــرای قوانین و صحبت های ضدونقیض 
مســئوالن مختلف هم قرار دهیم، می توانیم شاهد فشــارهای متعدد بر استارت آپ ها از 

تصمیم گیری تا تهیه مواد اولیه باشیم.
ازطرفی، جهش نرخ ارز می تواند برای بعضی از استارت آپ ها مشکالتی ایجاد کند و هزینه 
تبلیغات را افزایش دهد؛ به عنوان مثال، اکثر کسب و کارهای گردشگری از تبلیغات گوگلی 
استفاده می کنند، این افزایش شــدید نرخ ارز، هزینه تبلیغات آن ها را تقریباً دو تا سه برابر 

می کند.

 اثرات تحریم روی استارت آپ ها و ایجاد مشکالت اقتصادی برای کسب وکارهای 
نوپا

در ماه های اخیر، کسب و کارهای اینترنتی بارها با مشکالت کلیشه ای درراستای معضالت 
اقتصادی روبه رو بوده اند؛ به عنوان نمونه، استارت آپ ها برای فعالیت های خود به سرویس های 
مشخصی نیازمندند. از آن جمله می توان به سرویس های »ایمیل مارکتینگ« و »موبایل 

پوش نوتیفیکیشن« و... اشاره کرد. ارائه کنندگان خدمات اصلی در چارچوب این سرویس ها 
را شرکت ها و برندهای آمریکایی تشکیل می دهند که متاسفانه انواع و اقسام تحریم ها را ازسوی 
این شرکت ها علیه کسب وکارهای ایرانی شاهد هستیم. بخشی از نتیجه ی این تحریم ها، 
تاثیری است که بر قیمت ارز گذاشته است. ازاین رو، تغییر و نوسان در بازار ارز بر دادوستد 

استارت آپ های داخلی با شرکت های بین المللی شدیدا اثرگذار بوده است.
در برخی موارد، استارت آپ ها ناچار هستند سرویس های موردنیاز خود را با رقمی حتی تا 
چندبرابر قیمت سابق از سرویس دهنده آمریکایی یا شرکتی که خرید و فروش های خود را با 
محوریت دالر انجام می دهد، دریافت کنند. این نوسانات و تغییرات در قیمت که موجب تنش 
در بازارهای داخلی شده، مفهومی جدا از محدودیت هایی چون تحریم و ممنوعیت مبادله و 

معامله با شرکت های ایرانی است.
شرکت ها ناچاربه محاسبه »بازده سرمایه گذاری« هستند. با افزایش و جابه جایی در قیمت 
دالر و ارز، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه تغییر خواهد کرد. یعنی با باالرفتن هزینه های جاری 
شرکت، تمام معادالت صورت گرفته ازبین می روند. در چنین شرایطی، استارت آپ ها ناچاربه 

تغییر رویکرد هستند.
در شرایط تحریم و اوضاع نامشخص اقتصادی، مشکل دیگری که برای استارت آپ ها به وقوع 
می پیوندد، یا بهتر بگوییم به وقوع پیوسته، تأمین مالی و جذب سرمایه گذار است. وقتی جهش 
ارزی رخ می دهد، افراد یا مجموعه هایی که تا قبل از آن در اســتارت آپ ها سرمایه گذاری 
می کردند، ابتدا سعی می کنند که ارزش دارایی خود را حفظ کرده و درنتیجه، ریسک کمتری 
قبول کنند. این امر باعث می شود این شرکت ها، دارایی خود را به جای سرمایه گذاری روی 
استارت آپ ها به بازارهای دیگری نظیر طال، مسکن، خودرو و موارد مشابه منتقل کنند. و این 
به معنی فاجعه ای برای دنیای استارت آپی به شمار می رود که متاسفانه تا حد زیادی هم رقم 
خورده است. نه تنها سرمایه گذار، بلکه خود استارت آپ هم در تالش است تا اندک سرمایه 
جذب شده  را به کاالی سرمایه ای تبدیل کند تا از افت ارزش آن جلوگیری کند و این یعنی 
ورود استارت آپ ها به حوزه ای غیر از تخصصشــان و درنهایت، به هم خوردن تمرکز روی 

موضوع اصلی.
حال در چنین شرایطی بهترین راه مقابله با بحران چیســت؟ توجه به بازاری با سودهای 
عایدشونده یا ضررهای وارده و گذشتن از آنچه در این چند سال جوان های ایرانی ساختنه اند 

و  می سازند؟

منبع : زومیت
یـــادداشت
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چارچوب ذهنی دیجیتال 
نیازمند تفکری باز است. مدیران 

امروز نیاز به اشتیاق درک همه  
توانمندی های فراهم شده توسط 
فناوری دارند و باید بتوانند با هنر 

به کارگیری امکانات فناوری، 
انرژی خود را افزایش دهند. 

زومیت
گـــزارش

اثرات تحریم روی استارت آپ ها و مشکالت اقتصادی چه روندی را رقم خواهد زد؟

فوالدگر:
 حمایت از استارت آپ ها 
رونق تولید و اشتغال را به 

همراه دارد

 رییس کمیسیون ویژه حمایت از 
تولید ملی و اصل 44 مجلس شورای 
اسالمی گفت: حمایت از استارت آپ 
رونق تولید، بهبود فضای کســب و 
کار و اشتغالزایی را به همراه خواهد 

داشت.
حمیدرضا فوالدگر افــزود: اگرچه 
شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی 
وضعیت تولید و کســب و کار را با 
اختالل روبــه رو کرده اســت، اما 
استارت آپ ها که بیشتر مبتنی بر 
دانش و فناوری های روز فعالیت می 
کنند می توانند سبب بهبود اوضاع 

بخصوص رفع بیکاری شوند.
این نماینــده مردم اصفهــان در 
مجلس ، جذب سرمایه و گسترش 
در زمان کم را از مزایای استارت آپ 
ها برشمرد و اظهارداشت: فناوری 
اطالعات و ارتباطــات مورد توجه 
تمامی کشورهاســت و همین امر 
می تواند به جذب سرمایه گذاران 

کمک کند.
وی با تاکید بر رفع موانع در این زمینه 
تصریح کرد: کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملی، جلســاتی را با حضور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و 
فعاالن این حوزه برگزار کرد و هدف 
ما توســعه این دانش و به دنبال آن 
کسب و کارهای شکل گرفته از آن 

خواهد بود.
وی به نقش اشتغالزایی استارت آپ 
ها اشــاره و اضافه کرد : در شرایط 
تحریم و وضعیت اقتصادی فعلی، 
کسب و کارهای مجازی و همچنین 
مبتنی بر شبکه های اجتماعی می 
توانند بخوبی فعالیت کنند که الزمه 

آن خالقیت و نوآوری هست.
فوالدگر ساماندهی استارت آپ ها 
را ضروری دانست و گفت : جلساتی 
با اتاق بازرگانی و فعاالن استارت آپ 
ها برای حمایت بیشتر از این گونه 
مشــاغل برگزار شــد و امیدواریم 
حمایت های الزم بــرای موفقیت 

هرچه بیشتر آن ها افزایش یابد.
رییس کمیســیون ویژه حمایت 
از تولید ملی تصریــح کرد: فاصله 
گرفتن از کســب و کارهای سنتی 
و فعالیت در بســتر فضای مجازی 
همواره با مخالفت و مقاومت هایی 
روبه روست و همین امر کار را برای 
فعاالن سخت می کند که البته می 
 توان با فرهنگ سازی بر این چالش

 فائق آمد.
وی سو استفاده برخی در کسب و 
کارهای مبتنی بــر فضای مجازی 
را برای توسعه استارت آپ ها مضر 
دانســت و ادامه داد: اعتماد کم و یا 
بی اعتمادی هم می تواند به عنوان 
مشکلی در این عرصه مطرح کرد و 
باید با نظارت بیشتر، جلب اعتماد و 
نظر مردم و بهبود خدمات، زمینه 

اعتمادسازی را فراهم کرد.
فوالدگر رفع آیین نامه ها و قوانین 
دست و پاگیر برای این کسب و کارها 
را ضروری خواند و گفــت: این امر 
نیازمند مشارکت و همکاری تمامی 

سازمان ها و نهادهاست.
اســتارت آپ به معنای کســب و 
کار جدیدی اســت که حول محور 
فناوری شکل گرفته است و ظرفیت 

رشد باالیی دارد.
در سال های گذشته، بستر مناسبی 
برای رشــد این شــرکت های نوپا 
در کشــور فراهم و نهادهای متولی 
از جمله معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری و پارک های علم 

و فناوری از آنها حمایت می کنند.
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