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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

فوالد؛ سومین تقالى آمریکا در راستاى انزواى ایران  

تیرتحریم به فوالد خورد

سنگفرش هاى ایران 
از طالست

ماشــین ، طال، دالر و سکه این 
ماه ها و این روزها روى خوش بازار 
را به خود دیده اند و مورد استقبال 
عموم نیز قرار گرفته اند. چرا مورد 
استقبال قرار نگیرند؟! تجارتى از 
این راحت تر؟! در طى چند ماه 
سرمایه دو تا چند برابر مى شود، 
هر زمان بخواهند بــازار خرید و 
فروش وجود دارد، نیاز به سواد و 
علم خاصى ندارد و هر بى سوادى 
با در دست داشتن پول به راحتى 
مى تواند به این بازارها ورود کند و 
از همه مهم تر هیچ مالیاتى در این 
بازارها رد و بدل نمى شود! واقعا 
تجارتى با این مشخصات کجاى 
دنیا پیدا مى شود؟ اینجاست که 
باید گفت سنگفرش هاى ایران 
از طالســت ،البته براى افرادى 
که پول داشته باشــند و بتوانند 
در آن سرمایه گذارى کنند. تمام 
حسن هایى که براى این بازار ها 
گفته شد ، تیشه اى شده بر اقتصاد 
مولد کشــورمان، تا دیگر کسى 
جرات نداشته باشد دست به کار 
تولید شود و تا چشم کار مى کند ، 

دالل باشد و دالل..... 
به نظر مى رسد...

اجراى طرح قطار سریع 
السیر اصفهان - تهران 

باید از سرگرفته شود
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع 
استاندارى اصفهان گفت: طرح قطار سریع السیر 
تهران - اصفهان - شیراز از مهمترین طرح هاى 
در دست اقدام اســتان است که اجراى آن باید 

هرچه سریع تر از سرگرفته شود.
سید حسن قاضى عسگر اظهارداشت: در ادامه 
اجراى این طرح ناهماهنگــى هایى در حوزه 
مدیریتى پیش آمده بــود و برغم این که تمام 
کارهاى مربوط انجام شده بود و قول داده بودند 
که اجراى آن را از سر بگیرند اما سوء مدیریت 

باعث شد تا ادامه آن با تاخیر مواجه شود. 
وى اضافه کرد: ولى معاونت عمرانى استاندارى 

به دنبال برطرف شدن این مشکل است و...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

   تحریم هاى بین المللى موضوع جدیدى نیست و فوالد مبارکه از سال ها قبل همچون سایر بخش هاى اقتصادى کشور با آن روبرو بوده است و این امر خللى در جریان فعالیت هاى تولیدى، مالى و 
صادرات محصوالت شرکت ایجاد نخواهد کرد. 

بازار طال و سکه  98/2/21 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

آگهی تجدید مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از شرکت ورشکسته پیش سازان لوازم خانگی ایران در نظر 
دارد مالکیت ششدانگ دفتر شرکت واقع در تهران، ضلع شمالی ابتدای خیابان کریم خان زند، از سمت میدان هفت تیر، پالک 

آبی 13، متعلق به شرکت ورشکسته فوق الذکر را از طریق مزایده به فروش برساند: 
الف( مشخصات عرصه و اعیان ملک: 

1- ملک به شماره پالک 956 فرعی از 6933 اصلی مشرف از قریه عباس آباد واقع در بخش 2 تهران دارای تمدید پروانه پایان 
ساخت ساختمان به شماره 62049527 مورخ 1381/5/19

2- مساحت عرصه ملک 312/5 متر مربع 
3- ساختمان 7 طبقه با اسکلت فلزی و واحدهای اداری و تجاری دارای برق اختصاصی، انشعاب آب  و  گاز ا شتراکی می باشد. 
4- ملک دارای دو طبقه زیر زمین با کاربری انبار دارای جمعاً به مساحت 260/25 متر مربع که در حال بازسازی و انجام نازک 

کاری و اجرای تاسیسات نیمه کاره رها شده است.
5- طبقه همکف تجاری که دارای دو باب واحد تجاری در غرب و شرق جمعاً به مساحت 153/5 متر مربع و همچنین نیم طبقه 

تجاری واحدهای مذکور جمعاً به مساحت 93 متر مربع و نیم طبقه انبار اداری به مساحت 8/5 متر مربع می باشد. 
- واحدهای مذکور با عرض دهانه هر یک 4/30 متر و راهرو میانی با عرض 2/25 متر جهت دسترسی به طبقات و حیاط می باشد. 
- محل استقرار آسانسور در مجاور راهرو میانی و واحدهای شرقی بوده و فاقد کابین و متعلقات مربوط به آسانسور بوده و صرفًا 

آهن کشی مربوطه انجام گرفته است. 
- واحد تجاری غربی به مساحت 90 متر مربع و نیم طبقه تجاری به مساحت حدود 60 متر مربع که سر قفلی آن در ید مستاجر 
)واحدهای انتشارات علمی فرهنگی( بوده و صرفاً ملکیت آن مورد مزایده می باشد. این واحد حق استفاده از حیاط شمالی 

ملک را دارد. 
6- چهار طبقه اول تا چهارم واحدهای اداری هر کدام 175/25 متر مربع و در مجموع 701 متر مربع در حال بازسازی و انجام نازک 

کاری و اجرای تاسیسات و نیمه کاره رها شده است. 
قیمت پایه مزایده: ارزش پایه مزایده عرصه و اعیان ششدانگ ملک مورد مزایده )بدون لحاظ سرقفلی و به عبارت دیگر ارزش 

واحد تجاری غربی( جمعاً مبلغ 107.220.000.000 ریال می باشد. 
زمان مزایده: روز دوشنبه مورخ 1398/3/27 ساعت 11 صبح 

مکان مزایده: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، ابتدای خیابان 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 اسناد 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 و هماهنگی جهت بازدید از محل شرکت می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی 
اصفهان مراجعه نمایند.

تلفن: 031-36611086

مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 
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کشف نرخ واقعى ارز در هفته جارى؛   

دالر به نرخ واقعى برمى گردد؟
بازار متشکل ارزى در هفته جارى فعالیت خود را آغاز خواهد کرد 

و قرار است فعالیت این بازار به ساماندهى خرید و فروش ارز 
و کشف نرخ واقعى بر اساس عرضه و تقاضا منجر 

شود و این امید وجود دارد که دالر نیز به 
قیمت واقعى خود نزدیک شود.

وعده ایجاد بازار متشــکل ارزى از سال 
گذشته داده شد و در ابتدا بسیارى بر این باور 

بودند که بانک مرکزى این بازار را براى در دست ...

سعید اکرم خانى- رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر  شناسه: 454985 

چاپ دوم
آگهى تجدید مزایده عمومى - نوبت دوم 

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شاهین شهر به شماره 
1893/ش مورخ 1397/11/23 در نظر دارد کانتر فروش بلیط ایستگاه هوشمند جهت فروش بلیط مسافرت هاى هوایى، 
ریلى و زمینى واقع در شاهین شهر، بلوار امام خمینى، سه راه فردوسى، مقابل بازار شهید خرازى را از طریق مزایده 
عمومى به صورت ا جاره به مدت دو سال با قیمت پایه کارشناس رســمى دادگسترى طبق اسناد مندرج در آگهى به 
شرکت ها و آژانس هاى مسافرتى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط و 
شرکت در مزایده به امور مالى سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب مراجعه و 
نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام 
نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت 

سازمان باز و قرائت خواهد شد. 
1- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 21,600,000 ریال مى باشد که به صورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ به حساب 
شماره 0112216666001 به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر نزد بانک ملى براى مدت سه ماه 

مى باشد. 
2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

3- بدیهى است شرکت در مزایده و ارایه پیشنهادات به منزله قبول شــروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پشنهادها مختار است. 

4- هزینه هاى کارشناسى و چاپ  آگهى مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است. 



سنگفرش هاى ایران از 
طالست

ادامه از صفحه یک:
...  ترمزى الزم است تا این بازارها با 
این سرعت به پیش نروند . حذف 
هر کــدام از مزیت هــاى  باال در 
بازارهاى مذکور مــى تواند نقش 
به ســزایى در جلوگیــرى از این

 بى سامانى در اقتصاد کشور داشته 
باشد . یکى از این عوامل که اتفاقا 
بسیار موثر و راحت الوصول است، 
گرفتن مالیات در این بازارهاست. 
از راهکارهاى کاهش سود بازارهاى 
موازى غیرمولد و هدایت نقدینگى 
به بخــش تولید، اخــذ مالیات از 
سود سرمایه است. در سراسر دنیا 
مالیاتى مرسوم است به نام مالیات 
بر ســود ســرمایه که این مالیات 
اهدافى چون کاهش میزان سود 
ســرمایه گذارى در بازارهاى غیر 

مولد را دارد.
 براى اینکه سرمایه هاى جارى به 
سمت بخش سازندگى و تولید و 
بخش مولد کشور روانه شود الزم 
اســت اهرمى باشــد تا از سرازیر 
شدن این سرمایه هاى سرگردان 
به ســمت بازارهاى غیــر مولدى 
چون طــال و دالر  جلوگیرى کند. 
با این راهکار مطمئنا ســرمایه ها 
زایش بیشــترى خواهند داشت 
و اقتصــاد رشــد افزایشــى پیدا 

مى کند.
متاسفانه یکى از بازارهایى که این 
روزها به شدت مورد توجه کاذب 
قرار گرفته اســت ،بــازار خودرو 
اســت. تقاضــاى کاذب در ایــن 
بازار باعث شــده قیمت ها به طور 
غیرمعمول و غیر واقعى افزایش یابد 
و خودرو سازان هم که از این جریان 
سود زیادى مى برند با کاهش تولید 
خواسته یا ناخواسته به این جریان 

دامن زده اند. 
این در حالى است که خیلى راحت 
به وسیله اخذ مالیات مى توان بدون 
فشار به مردم و مصرف کنندگان 
واقعــى، تقاضــاى ســوداگرى 
در بــازار خــودرو را مدیریــت 

کرد.
 مالیات بر خودروى دوم هر خانواده، 
مالیات بر معامالت مکرر خودرو و 
مالیات بر عایدى سرمایه در خودرو، 
سه روشى است که با آن مى توان 
خرید و فروش هاى بى مورد در این 
بازار را حذف کرد. هرچند در بازار 
خودرو مالیات اخذ مى شود اما با 
افزایش آن و قانون مند تر کردنش 
مى توان دست دالالن را از این بازار 

کوتاه کرد. 
آنچه مســلم اســت  مالیــات بر 
عایدى ســرمایه بــه راحتى مى 
تواند از سوداگرى در بازار خودرو 
جلوگیرى کند چرا که خریداران 
جعلى را مجبور بــه پرداخت مابه 
التفاوت مى کند و از سرازیر شدن 
نقدینگى به ســمت بازار خودرو 

جلوگیرى مى کند.
 این نوع مالیات  در هــر بازار غیر 
مولدى مى توانــد باعث کاهش 
نــرخ تــورم، کاهــش اختالف 
طبقاتــى وتوزیــع عادالنــه تر 
درآمد، کاهش نوســانات قیمتى 
بازار و قابل پیش بینى شــدن آن 
و ســرمایه گذارى در بخش هاى 
اقتصــادى و مولــد و رونق تولید 

شود. 
متاسفانه وضعیت موجود در بازار 
سرمایه باعث شده اســت ، افراد 
ســرمایه دار هر روز غنى تر شوند 
و قشر متوسط و ضعیف جامعه هر 

روز بدتر از دیروز!
 ادامه این روند شــکاف طبقاتى 
عمیقى در بین مردم ایجاد خواهد 
کرد که عــوارض جبران ناپذیرى 
در همه بخش هاى جامعه خواهد 

داشت.

اقتصاد استان
02
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ـ اصفهان بررسى مشکالت حوزه سالمت کارکنان مراکز انتقال نفت اقمارى مارون 
طى بازدید معاون سالمت، بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان و تیم همراه از 3 مرکز انتقال نفت مارون 

ـ اصفهان مشکالت حوزه سالمت کارکنان و خانواده هایشان بررسى شد.
به گزارش روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، در این برنامه دو 
روزه، دکتر حسن ترحمى معاون سالمت، دکتر حبیب اهللا مختارى مسئول امور پزشکیارى و کارشناسان 

بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان به منظور دیدار با پزشکیاران و بررسى مسائل و مشکالت حوزه 
سالمت کارکنان و خانوادهایشان از مراکز انتقال نفت اقمارى شماره 4 تا 6 مارونـ  اصفهان بازدید بعمل 

آوردند.
در این بازدید دکتر ترحمى پس از دیدار با همکاران پزشکیار  و همچنین کارکنان  شاغل در این مراکز در خصوص رفع 

برخى از مشکالت قول مساعدت داد.
وى کار همکاران شاغل در مراکز انتقال نفت واقع در مناطق صعب العبور استان هاى خوزستان و چهارمحال و بختیارى را مهم و ارزشمند 
توصیف کرد و افزود: سالمت کارکنان و خانواده هاى شما دغدغه همکاران و کادر درمانى صنعت نفت بوده و در همین راستا تالش مى شود 

تا آرامش خاطر شما فراهم گردد.

چاه جدیدى در مجاورت گاوخونى حفر نمى شود
شرکت آب منطقه اى استان اصفهان طى بیانیه اى اعالم کرد:چاه جدیدى در منطقه بن رود 

و مجاورت تاالب گاوخونى حفر نمى شود.
 در پى انتشــار خبرى مبنى بر صدور پروانه حفر جدید چاه در مجــاورت تاالب بین المللى 
گاوخونى از سوى شرکت آب منطقه اى استان اصفهان، روابط عمومى این شرکت اعالم کرد: 

چاه مذکور داراى مجوز تغییر محل و تغییر نوع مصرف از کشاورزى به خدماتى بوده و به استناد 
ماده 27 قانون توزیع عادالنه آب است که مالک نسبت به خرید یک حلقه چاه کشاورزى فعال در 

منطقه بن رود ( ورزنه) اقدام کرده و پس از طى مراحل قانونى مجوز تغییر محل را از مراجع قضایى 
دریافت کرده است.

بنابراین چاه اولیه پس از حفارى چاه جدید پر و مسدود شده و چاه جدیدى در منطقه حفر نمى شود. ضمن اینکه چاه 
جدید جهت مصارف خدماتى است و نه کشاورزى و دبى  بهره بردارى به مراتب کمتر از چاه اولیه است.

پس نه تنها مجوزى جهت افزایش بهره بردارى از منابع آب صادر نشده بلکه قسمتى از دبى در حال بهره بردارى از چاه اولیه 
به آبخوان برمى گردد.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
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خـــبــــر

گلشیرازى در دیدار با هیات مدیره سندیکاى برق استان اصفهان :
زمینه براى حضور فعال تشکل ها و انجمن هاى تخصصى در اتاق بازرگانى اصفهان در راستاى بهبود محیط کسب و کار فراهم است

رییس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: زمینه براى حضور فعال 
تشکل ها و انجمن هاى تخصصى در اتاق بازرگانى اصفهان 

در راستاى بهبود محیط کسب و کار فراهم است. 

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان،مسعود گلشیرازى 
در دیــدار هیات مدیره ســندیکاى برق اســتان اصفهان تصریح 
کرد:حضور تشــکل ها و انجمن هــا زمینه حضــور نخبگان هر 
بخش را فراهــم  و جریان دانــش و تجربه را بــه یکدیگر نزدیک 

مى سازد.
وى با اشاره به فعالیت مرکز پیمانکارى فرعى (SPX) و کمیته توسعه 
فناورى و سرمایه گذارى اصفهان (ITDO) در اتاق بازرگانى اصفهان 
گفت:ســندیکاى برق مى تواند به عنوان معین و همراه این بخش 
نقش مهمى در سیاست گذارى و فعالیت این بخش ها داشته باشد.

وى از تشکل هاى اقتصادى استان خواست که با همکارى و همراهى 

اتاق بازرگانى زمینه تحول در اقتصاد شهر را فراهم کنند و افزود:در شرایط رکود 
تورمى  و نرخ باالى  بیکارى  استان همدلى تشکل ها براى ایجاد تحرك در اقتصاد 

شهر مى تواند امیدآفرین باشد.
گلشــیرازى از فعــاالن صنعــت برق خواســت که مرکز رشــد بــرق و صنایع 
الکترونیــک در اســتان اصفهــان را با همــکارى اتــاق بازرگانــى راه اندازى

 کنند.
على صفرنوراهللا رییس سندیکاى برق استان اصفهان در این دیدار توسعه کسب 
و کار را یکى از مهمترین وظایف تشکل هاى اقتصادى برشمرد و گفت:سندیکاى 
برق آمادگى همکارى با اتاق بازرگانى در موضوعت مختلف از جمله توسعه کسب 

و کار فعاالن اقتصادى دارد .
مهدى مســایلى دبیر ســندیکاى  برق اســتان اصفهان در این دیدار پیشنهاد  
راه اندازى کمیســیون انرژى در اتاق اصفهان شــد و گفت:این کمیســیون مى 
تواند مســایل بخش بــرق و انــرژى را بــه صــورت تخصصى مورد بررســى

قرار دهد .

رییس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: زمینه براى حضور فعال 
تشکل ها و انجمن هاى تخصصى در اتاق بازرگانى اصفهان 

در راستاى بهبود محیط کسب و کار فراهم است. 

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان،مسعود گلشیرازى 
در دیــدار هیات مدیره ســندیکاى برق اســتان اصفهان تصریح 
کرد:حضور تشــکل ها و انجمن هــا زمینه حضــور نخبگان هر 
بخش را فراهــم  و جریان دانــش و تجربه را بــه یکدیگر نزدیک 

مى سازد.
وى با اشاره به فعالیت مرکز پیمانکارى فرعى (

فناورى و سرمایه گذارى اصفهان (
گفت:ســندیکاى برق مى تواند به عنوان معین و همراه این بخش 
نقش مهمى در سیاست گذارى و فعالیت این بخش ها داشته باشد.

وى از تشکل هاى اقتصادى استان خواست که با همکارى و همراهى 

رییس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: زمینه براى حضور فعال 
تشکل ها و انجمن هاى تخصصى در اتاق بازرگانى اصفهان 

در راستاى بهبود محیط کسب و کار فراهم است. 

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان،مسعود گلشیرازى 
در دیــدار هیات مدیره ســندیکاى برق اســتان اصفهان تصریح 
کرد:حضور تشــکل ها و انجمن هــا زمینه حضــور نخبگان هر 
بخش را فراهــم  و جریان دانــش و تجربه را بــه یکدیگر نزدیک 

مى سازد.
وى با اشاره به فعالیت مرکز پیمانکارى فرعى (

فناورى و سرمایه گذارى اصفهان (
گفت:ســندیکاى برق مى تواند به عنوان معین و همراه این بخش 
نقش مهمى در سیاست گذارى و فعالیت این بخش ها داشته باشد.

وى از تشکل هاى اقتصادى استان خواست که با همکارى و همراهى  اتاق بازرگانى
خـــبــــر

تکرار موضع تحریمى 
آمریکا علیه صنعت 
فوالد ایران در حالى 
مجدداً در رسانه هاى 
غربى منعکس شده 
که بررسى آمارهاى 

صادراتى کشور در سال 
97 نشان دهنده رونق 
صادرات در کل صنعت 

فلزات اساسى و خصوصًا 
صنعت فوالد است.

فوالد؛ سومین تقالى آمریکا در راستاى انزواى ایران  

تیرتحریم به فوالد خورد

تحریم هاى به ظاهر جدید آمریکا در حوزه فلزات در حالى انجام 
شده که صنعت فلزات و بنگاه هاى بزرگ فلزى ایران براى سومین 
بار است که در لیســت تحریمى آمریکا قرار مى گیرند و این 
بنگاه ها پیشتر در تاریخ 15 مرداد و 25 مرداد تحریم شده بودند.
روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه را مى توان یکى از روزهاى مهم 
در عرصه سیاست بین الملل تلقى کرد. اولین واکنش رسمى ایران 
به نقض تعهدات برجامى طرفین و صحبت هاى حسن روحانى در 
خصوص مهلت 60 روزه اروپا براى حفظ حقوق ایران در چارچوب 
معاهده برجام، آغاز دور جدیــدى از واکنش ها و اظهار نظرها 
در خصوص یکى از مهم ترین چالش هاى سیاسى غرب یعنى 

جمهورى اسالمى ایران بود. 

اخباراصفهان
گـــزارش
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   تحریم هاى بین المللى موضوع جدیدى نیست و فوالد مبارکه از سال ها قبل همچون سایر بخش هاى اقتصادى کشور با آن روبرو بوده است و این امر خللى در جریان 
فعالیت هاى تولیدى، مالى و صادرات محصوالت شرکت ایجاد نخواهد کرد. 

اجراى طرح قطار سریع السیر
 اصفهان - تهران باید از سرگرفته شود

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع استاندارى اصفهان گفت: طرح قطار 
سریع السیر تهران - اصفهان - شیراز از 
مهمترین طرح هاى در دست اقدام استان است که اجراى آن 

باید هرچه سریع تر از سرگرفته شود.

سید حسن قاضى عســگر اظهارداشــت: در ادامه اجراى این طرح 
ناهماهنگى هایى در حوزه مدیریتى پیش آمده بود و برغم این که تمام 
کارهاى مربوط انجام شــده بود و قول داده بودند که اجراى آن را از 
سر بگیرند اما سوء مدیریت باعث شد تا ادامه آن با تاخیر مواجه شود. 
وى اضافه کرد: ولى معاونت عمرانى استاندارى به دنبال برطرف شدن 
این مشکل است و با توجه به اینکه این طرح از مرحله سرمایه گذارى 
به اجرا رفته و مســئولیت آن به معاونت عمرانى اســتاندارى واگذار 

شده است.
تکمیل طرح قطار سریع الســیر اصفهان - تهران یکى از برنامه هاى 
مهم ریلى استان اصفهان اســت که اعتبار 2 میلیارد و 600 میلیون 
دالر براى آن در نظر گرفته شــده اســت، این طــرح 422 کیلومتر 
خط ریلى دارد کــه حــدود 300 کیلومتر آن در اســتان اصفهان

 است.
معاون اول رئیس جمهورى 12 تیر امسال در جمع نمایندگان اصفهان 
در مجلس احداث و راه اندازى قطار ســریع السیر تهران - اصفهان را 
جزو طرح هاى اولویت دار کشــور ارزیابى کــرد و گفت: 2 میلیارد و 
600 میلیون دالر منابع الزم این طرح از طریق فاینانس تهیه شــده 
است و این طرح با رعایت ضوابط مهندسى در دولت دوازدهم تکمیل 

خواهد شد. 
دو ســوم طرح قطار ســریع الســیر اصفهــان – تهران در اســتان 
اصفهان و یک ســوم در اســتان هاى قم و تهران خواهــد بود و در 
زمان حاضــر زیرســازى پــروژه قطــار ســریع الســیر اصفهان 
- تهــران در اســتان اصفهــان 70 درصــد پیشــرفت فیزیکــى 

دارد.

   سه گروه براى تامین سرمایه اجراى قطارهاى حومه اى اصفهان 
اعالم آمادگى کردند

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع استاندارى اصفهان 
درباره اجراى طرح هاى قطار حومه اى اصفهان گفت: اجراى این طرح 

ها در حال پیگیرى است و به دنبال سرمایه گذار هستیم. 
وى اظهارداشت: تاکنون سه گروه براى تامین سرمایه مورد نیاز این 

طرح ها اعالم آمادگى کرده اند و ما در حال مذاکره با آنها هستیم. 
قاضى عسگر از « اصفهان - زرین شهر» ، « اصفهان - نجف آباد » و « 
اصفهان - شاهین شــهر»  از جمله طرح هاى قطارحومه اى اصفهان 
نامبرد و افزود: طرح هاى این طرح ها تهیه شد و براى اجراى آنها در 

حال مذاکره با سرمایه گزاران هستیم. 
وى درباره قطار حومه اى « اصفهان - بهارستان» گفت: ادامه عملیات 
اجرایى این طرح به بودجه نیاز دارد که در حــال تامین اعتبار مورد 

نیاز هستیم. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع استاندارى اصفهان 
بیان کرد: طرح قطار حومه اى اصفهان - بهارستان تا پایان امسال به 

بهره بردارى خواهد رسید. 
وى همچنین از تهیه طرح پترامواى میدان جمهورى تا میدان آزادى 
اصفهان خبر داد و گفت: 2 فاینانســور براى اجــراى این طرح اعالم 
آمادگى کرده اند که درحال مذاکره با آنها هستیم تا بتوانند این طرح 

را فاینانس کنند.
اســتان اصفهان داراى 11 هزار و 500 کیلومتر راه است که به لحاظ 
موقعیت خاص آن در مرکز و به عنوان چهار راه ترانزیت بار و مســافر 

کشور، رتبه اول حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را داراست.
استان اصفهان داراى 399 کیلومتر آزاد راه، یکهزار و 659 کیلومتر 
بزرگراه، 2 هزار و 791 کیلومتر راه همســنگ و 29 کیلومتر آزاد راه 

است.

گــزارش

دونالد ترامــپ نیز که در 
مدت دو سال حضور خود 
در کاخ ســفید بارها ثابت 
کرده که تمایــل زیادى 
به مطرح شــدن در سطح 
رســانه ها و انجــام امور 
محیرالعقــول دارد، بیکار 
ننشست و تحریم هاى جدیدى (به زعم 

خود) علیه ایران مصوب کرد.
تحریم فلــزات اساســى، موضوعى بود 
که شامگاه چهارشــنبه به امضاى دونالد 
ترامپ رسید و به صورت وسیعى در سطح 
رســانه هاى دنیا انعکاس یافت تا اخبار 
مرتبط با اقدامات عملى ایران تا حد زیادى 
تحت شــعاع قرار گرفته و به سرعت کم 

رنگ شوند.
ترامپ در این دستور اجرایى اعالم کرد: 
«در راســتاى کاهش درآمدهــاى ایران 
از جملــه درآمدهاى ناشــى از صادرات 
محصوالتى نظیر آهن، فوالد، آلومینیوم 
و مس که ممکن است براى تأمین مالى 
و حمایت از توســعه ســالح هاى کشتار 
جمعى، گروه ها و شبکه هاى تروریستى 
و توسعه نظامى استفاده شود، گام هایى 

اتخاذ شده است.»

  ســومین تقالى تحریمى علیه 
صنعت فوالد

این اقدامــات در حالى انجام شــده که 
صنعت فلزات و بنگاه هــاى بزرگ فلزى 
ایران از جمله فوالد مبارکه براى سومین 
بار است که در لیســت تحریمى آمریکا 
قرار مى گیرند. یــک بــار در 15 مرداد 
سال 97، در دور اول تحریم هاى آمریکا، 
«تحریم هاى مربوط به فــروش، عرضه، 
تأمین یا نقل و انتقال گرافیت، فلزات خام 
و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فوالد و 
صادرات یا نرم افزار براى یکپارچه سازى 
فرآیندهاى صنعتى به ایران» اجرایى شد.

در تاریخ 25 مهرماه نیــز مجدداً آمریکا 
برخى بنگاه هاى بزرگ کشــور همچون 
فوالد مبارکه را هــدف تحریم هاى خود 
قرار داد و در فهرست 20 شرکت اعالمى 
خود، نام این شرکت را نیز درج کرد و به 

طور کامل هر گونه مبادله با این شرکت را 
مشمول تحریم هاى خود دانست.

  پیش دستى فوالد مبارکه در مقابل 
فشار تحریمى آمریکا

در همان زمان، حمیدرضا عظیمیان در 
گفت وگو با فارس اظهار کرد: همان گونه 
که قبالً نیز گفته ایم، تحریم ها چیز تازه اى 
نیســت، اما باید به خاطر داشته باشیم 
هدف دشمن از تحریم وارد آوردن ضربه 
اقتصادى به کشور است؛ از این رو شایسته 
است ما نیز به دور از هرگونه غفلت، خود را 

تقویت کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در همین خصوص 
از تشکیل کمیته هاى توانمند و ملى براى 
بومى ســازى تجهیزات و تأمین قطعات 
یدکى مورد نیاز صنعت فــوالد از داخل 
کشور در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: 
در این کمیته ها که به نوعى راهبردهاى 
پدافنــد غیرعامــل را اجــرا مى کنند، 
راهکارهاى بومى ســازى هرچه بیشتر 
قطعات به دست سازندگان داخلى و تأمین 
مواد مصرفى موردنیاز در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
ایــن شــرکت همچنین بــراى آگاهى 
سهامداران خود، اطالعیه اى به این شرح 
در سامانه نظارت بر ناشران بورسى (کدال) 
منتشر کرد: در پى انتشــار اخبار مربوط 
به قرار گرفتن نام فوالد مبارکه در لیست 
تحریم هــاى جدیــد وزارت خزانه دارى 
آمریکا به استحضار مى رساند، تحریم هاى 
بین المللــى موضوع جدیدى نیســت و 
فوالد مبارکه از سال ها قبل همچون سایر 
بخش هاى اقتصادى کشور با آن روبرو بوده 
است و این امر خللى در جریان فعالیت هاى 
تولیــدى، مالى و صــادرات محصوالت 
شرکت ایجاد نخواهد کرد. همچنین این 
شرکت یادآور شــده است،  فوالد مبارکه 
از ســال ها قبل در اقدامى هوشمندانه با 
استراتژى بومى ســازى و استفاده از توان 
داخل کشــور، کلیه قطعــات موردنیاز 
خود و شــرکت هاى گروه را از این طریق 

تأمین کرده و در معدود موارد باقیمانده با 
جایگزینى دیگر کشورها، عمًال هیچ گونه 

وابستگى به کشور آمریکا نداشته است.

  رونق صادرات در سال تحریم
تکرار موضع تحریمى آمریکا علیه صنعت 
فوالد ایران در حالى مجدداً در رسانه هاى 
غربى منعکس شده که بررسى آمارهاى 
صادراتى کشور در سال 97 نشان دهنده 
رونق صادرات در کل صنعت فلزات اساسى 

و خصوصاً صنعت فوالد است.
بر اساس آمارهاى اعالمى از سوى سازمان 
توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى 
ایران (ایمیدرو)، میزان صادرات زنجیره 
معدن و صنایع معدنى کشور در سال 97 

برابر با 6,2 میلیارد دالر بوده است.
بر اســاس این آمارهــا، 67 درصد از کل 
صــادرات زنجیــره معــدن کشــور به 
محصوالت فوالدى و زنجیــره فوالدى 
اختصاص داشته و پس از آن، مس با 15 
و ســنگ آهن با 13 درصد در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند.
نکته مهم در روند ماهانه صادراتى معدن 
و صنایع معدنى کشور، صعودى شدن این 
اعداد در ماه هاى بهمن و اســفند و پرش 
عدد صادراتى دى ماه از 384 میلیون دالر 
به 617 میلیون دالر در بهمن ماه و پس از 
آن 684 دالر در اسفند ماه است. عددى که 
در مرداد ماه در پایین ترین حد خود 343 
میلیون دالر و اردیبهشت ماه در باالترین 
حد خود 720 میلیون دالر بوده است و این 
یعنى، صادرات دالرى محصوالت معدنى 
و صنایع معدنى کشور که در تمام سال 97 
تحت شدیدترین تحریم هاى آمریکا بوده 
و سه بار نیز مورد تأکید مقامات آمریکایى 
قرار گرفته، در محدوده ماکسیمم ساالنه 

خود قرار دارد.

  اثر خودتحریمى داخلى بر نوسان 
صادرات

آنچه که در تجزیه و تحلیل آمار تولید و 
فروش فوالدى ها باید به آن توجه داشت، 

وقفه چند ماهه صادرات در تابســتان و 
پاییز اســت که دلیل آن، سیاست هاى 
محدودکننده دولت و همچنین تحریم و 
نیاز به زمان براى یافتن بازارهاى جدید بود 
و اتفاق مثبت در این روند، بهبود صادرات 
در ماه هــاى پایانــى ســال و همچنین 

فروردین ماه است.
براى مثال، فوالد خوزستان در فروردین 
ماه سال 98 موفق به صادرات 258 هزار 
تن بلوم، بیلت و اسلب شده که این عدد در 
قیاس با فروردین 97، بیش از 96 درصد 

رشد را نشان مى دهد.
بر همین اساس انتظار مى رود این روند در 
سایر فوالدسازان از جمله فوالد مبارکه نیز 
قابل تسرى باشد و صادرات این بنگاه ها در 
سال 98 وضعیت بهترى نسبت به سال 97 
داشته باشــند و البته این موضوع ارتباط 
مستقیمى با نیاز مصرف کنندگان داخلى 

و ترکیب تقاضاى داخلى دارد.

  وضع تحریم یا شانتاژ تحریمى
خبر تحریم بخش فلزات ایــران در 24 
ساعت گذشته بارها و بارها در کانال هاى 
تلگرامى و خبرگزارى هاى رسمى کشور باز 
نشر شده و اغلب این رسانه ها نیز بر خالف 
رسالت جست وجوگر خود، به دنبال این 
خط خبرى رفته و تنها محتواى منتشر 
شده در این خصوص را باز نشر مى کنند. 
اما هیچ یک در این یک شبانه روز این سؤال 
را مطرح نکرده اند که دلیل اعالم سه باره 
تحریم فلزى چیست و وضع تحریم هاى 

قبلى به چه نتیجه اى رسیده است؟
مســأله بغرنج و آزاردهنــده در فضاى 
رســانه اى کشــور همین دنبالــه روى 
کورکورانه از خط اخبارى است که البته 
یک سر آن در دست رســانه هاى معاند 
بوده و در زمانى که وقــت اتخاذ «آرایش 
جنگى» در حوزه اقتصاد رســیده، هنوز 
هم کمتر کسى در پى رمزگشایى از آمارها 
و اطالعات و اتخاذ موضــع پدافندى در 
قبــال شــانتاژ خبــرى دوران تحریم 

است.

ایرنا
خـــبــــر
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The Jalali Castle in 
Kashan, Iran

The construction of Kashan's fortifications is 
attributed to Zobeida, Caliph Harun al-Rashid's wife, 
who also provided financial assistance for many 
similar structures in other cities of the Islamic world.
Malek Shah Seljuk reinforced Kashan's ram-parts 
and also built the Jalali Fortress in the western part 
of the town. Some old chronicles indicate that there 
also used to be a moat in front of the ramparts, but the 
precise evidence of its existence belongs to a much 
later date. Together, the fortifications allowed for the 
town's impregnability from attack by any military 
force. For example, in 1141, Kashan withstood a 
severe three month siege, while many unfortified 
towns and villages in its vicinity were ruined.
The same result occurred in 1198, when Kashan 
was besieged by Kharazm-Shahs's troops. After 
that, the fortifications were repaired and extended 
to encompass the districts that emerged after the 
initial ramparts had been laid out. Because the Jalali 
Fortress was often occupied by the mutineers, Shah 
Ismail Safavid ordered its destruction; however, this 
order was never obeyed.
On the contrary, the site was further repaired, 
especially during the revolt of Mohammad Khan 
Turkman, who occupied the Jalali Fortress and 
sacked the neighboring towns and villages for twelve 
years. One of their sorties even reached Esfahan, 
where they killed Mahd Oliya, mother of Shah Abbas 
I. It is said that, at that time, the walls were 6 m thick 
and 4 m high. The peaceful reign of Shah Abbas I 
led to the partial destruction of the fortifications, 
except for the outer ramparts, towers, and Safavid 
period icehouses - practically the same as what can 
be seen today.
Afghan invaders further ruined the structures, 
this time purposely. In later periods, the ramparts 
were restored to some extent. More walls were 
also added in such a way that, if necessary, the town 
could be defended house by house. The fortifications 
suffered greatly in the earthquake of 1778, but were 
repaired soon afterwards. Reinforced with a moat, 
they served well in repulsing the attacks during the 
early Qajar period, when Kashan was constantly 
threatened by enemies.
The ramparts were repaired by Abdolrezaq Khan 
Kashi, the town's governor, who added two gates 
to the existent five gates, each topped with a 
watchtower. Of all the gates, Dowlat Gate (when 
the municipality is locater today) was the most 
important. Its significance was also enhanced by 
a complex of splendid buildings, which included a 
large bazaar and a caravanserai with a handsome 
portal.
These structures were demolished in modern 
times, when the town was expanded and modern 
alleys were laid out. 111e last time that Kashans 
fortifications were used was during the revolt 
headed by Naeb Hossein Kashi and his sons.

attraction

Abidar Park Recreational 
Complex in Iran's 
Kurdistan
The Abidar Park Recreational Complex, also known as Abidar 
Mountainous Park, is the most famous and popular resort 
of Sanandaj City in the province of Kurdistan, among the 
mountains of Abidar with an altitude of 2500 meters and 
covered with varied vegetation.This is a mountain in the city 
of Sanandaj, located at the end of Abidar Street, west of the city 
of Sanandaj. Abidar Park consists of two mountains called the 
Big Abidar and The Small Abidar.The height of The Big Abidar 
is 2550 meters and The Small Abidar is about 2350 meters 
above sea level. In fact, the word Abidar means where it leaks 
from abundant water.The waterfalls of the Abidar mountain in 
Sanandaj, which the forest park also located in its heart, is still 
the source of the aqueduct of historical monuments of Khosrow 
Abad, Asef, lawyer and a number of other monuments.The 
Mountains and Forest Park of Abidar attract annually a large 
number of travelers and tourists from inside and outside of the 
province.The city of Sanandaj has a very beautiful landscape 
from above the park. There are several gardens and natural 
springs in the park. One of the largest gardens of this complex is 
the Amirieh Garden, which is the largest outdoor cinema in the 
country.The cinema, with capacity of 10,000, is the largest in the 
world with a 12×25-meter curtain. The sound of the cinema’s 
movies can be heard at any place of the Abidar Park Recreational 
Complex through the FM radio wave, and the curtain is designed 
in such a way that 10,000 people can face it.

attraction

Commonly known as gaz, this 
sumptuous nougat originated in 
Isfahan, a province in Central Iran 
that was so grand it twice served 
as the capital of Persia. The name 
gaz comes from the Persian gaz-
angebin, meaning “sap of angebin”. 
Angebin is a kind of wild tamarisk 
tree that grows in the Zagros 
Mountains in Isfahan. Gaz is often 
assumed the sap of that tree. Gaz is 
also called manna, just like the food 
sent from heaven in the Abrahamic 
texts.
A couple hundred years ago, 
botanists discovered that this 
manna isn’t tree sap. And, it 
doesn’t really come from heaven. 
Instead, it is the exudate of an 
insect called the tamarisk manna 
scale. These insects live for about 
a year, spending their entire lives 
on the same tamarisk tree. The 
females produce gaz by feeding on 
the tree and then releasing from 
their bodies a milky and sweet thick 
liquid that sticks on the spiny tree 
branches. This gaz dries to a solid 
when exposed to the air.
The threadlike gaz is harvested 
from August through mid-October. 
The harvesters beat or shake the 

bushes and collect the falling gaz 
on cloths spread on the ground or 
in bowls made of animal skins. The 
gaz then passes through a sieve to 
separate out unwanted particles 
like leaves and rocks.
Now it’s time for the confectioners 
to take over. The dry gaz is boiled 
so that it becomes liquid again, 
and then it is strained. Because the 
harvesting is so labor intensive and 
demand for it exceeds production, 
gaz is expensive. To make more 
gaz at a lower price, confectioners 
often blend equal amounts of sugar 
and gaz. While the gaz is soft and 
sticky, it is blended with egg whites 
and ingredients native to Iran, like 
fruits, nuts, and spices. Families 
pass the recipes down through 
generations, with precise formulas 
being guarded secrets.
The old-fashioned way to serve 
Persian nougat is in round pieces 
that are about 2 inches in diameter 
and up to ½-inch thick. A modern 
presentation is to serve the nougat 
cut into smaller rectangles. 
Although many of the modern 
nougat recipes substitute sugar and 
corn syrup for gaz, the difference 
in taste is not very significant. The 
sweet flavor of the nougat with 
either formulation remains soft and 
delicate.
Depending on the ingredients 
mixed in, Persian nougat can have 
a subtle rose flavor or a savory, 
yet pungent, profile. Gaz can be 
different colors – it can be white, 
or it can become yellow because of 

the addition of spices like saffron. 
Even with different ingredient 
combinations, two things always 
remain the same with gaz: the 
unusual quality of being both brittle 
and chewy and the unmistakable 
sweetness that comes from its 
naturally high fructose content.
Celebrations such as Nowruz, 
the Persian New Year, feature 
gaz. Because Nowruz falls on the 
Spring Equinox, it has always been 
a beautiful celebration strongly 
connected to the bounty of native 
Persian foods like nuts and spices. 
This nougat is a perfect confection 
to highlight the breathtaking 
diversity of Persian crops and 
plants because it is often made 
using delicious pistachios and 
precious Iranian spices such as 
saffron and cardamom. During 
the Nowruz holiday, family and 
friends visit each other’s homes 
and, typically, the host offers fruits 
and sweets to their guests. Served 
with sherbet or tea, gaz is a favorite 
delicacy. Gaz is a much-appreciated 
gift as it helps to ensure that a 
household will have ample snacks 
to serve to all holiday visitors.
Exotic and delicious, Persian nougat 
is just as delightful to taste as it is 
to see. This traditional confection, 
made with the rare delicacy of a 
tiny insect’s honeydew, has been 
popular for centuries. Instantly 
recognizable by its spongy 
consistency and plush sweetness, 
gaz is a heavenly confection to enjoy 
with tea and friends.

 Heavenly Persian Nougat

Traditional Persian nougat is 
one of the world’s oldest and 
most beautiful confections. It 
may also be one of the world’s 
most unusual delicacies.

Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Isfahan Province, Isfahan، Imam Hossein Square 200000

Vank Church Isfahan Province, Isfahan, Jolfa, Vank Church Alley 200000

Imam Mosque Isfahan Province, Isfahan , Imam square 200000

Ali Gholi Agha hammam Isfahan Province, Isfahan, Bid Abadi St 200000

Decorative Arts Museum  Isfahan, Isfahan Province, Ostandari Street 150000

Contemporary Art Museum Isfahan Province, Isfahan , Ostandari Street 200000

A couple hundred 
years ago, botanists 
discovered that this 
manna isn’t tree 
sap. And, it doesn’t 
really come from 
heaven. Instead, 
it is the exudate of 
an insect called the 
tamarisk manna 
scale. 

400-years 
old Khansar 
watermill; 
new tourist 
attraction

400-years old 
Khansar watermill 
is the only remained 
watermill in Khansar 
that has been 
abandoned and 
neglected since many 
years ago.
Khansar is one of the 
counties of Isfahan 
province that its 
history dates back 
to before Islam. This 
county is considered 
as one of the first 
main centers of 
civilization and 
social  life in the area. 
Many springs and old 
water equipment like 
watermills are among 
the most important 
attractions in this 
county.
Before Sassanid era, 
watermills were 
tied to a camel with 
a gear; but Romans 
taught Iranian how to 
construct watermills. 
When Roman Empire 
was defeated by 
Iran in two battles, 
Valerianos was 
captured in the 
second battle, and 
kept in a castle in 
Shooshtar for 10 
years.
At that time, the king 
of Iran promised to 
release the slaves 
from the prison under 
one condition; every 
slave who teaches 
Iranian people the 
skills of reading, 
writing, making craft, 
or any other art will 
be released. Those 
who were in the castle 
agreed the proposed 
condition and built 
the old Dezful bridge; 
the bridge that cars 
still cross on it.
The rest of the slaves 
teach the watermill 
c o n s t r u c t i o n ; 
Khansar watermill is 
one of those promised 
watermills. Now, the 
watermill area in 
khansar has become 
a tourist attraction; 
people come to visit 
this 400-years old 
watermill, drink tea, 
buy souvenirs and 
take photos with the 
watermill.
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Chairman of Iranian Steel 
Producers Association 
(ISPA) Bahram Sobhani 
on Saturday called for 
modifying and correcting 
internal regulations for 
countering sanctions in the 
field of steel exports.
Turning to the restrictions 
created for exporting steel 
products of the country, he 
added, “to reduce impacts 
of sanctions, internal 
instructions should be 
facilitated and existing 
barriers should also be 

removed.”
In his reaction to the 
limitations created by US 
government for exporting 
some metal products of 
the country such as steel, 
he stated, “under such 
circumstances, domestic 
steel producers are advised 
to produce steel in the 
country.”
To improve exports situation, 
the country requires revising 
and modifying some rules 
and regulations in this field, 
he reiterated.

Fire incurs 
$1.3 million 
loss to Iran's 
historic 
Bazaar of 
Tabriz

A blaze that erupted 
at the historic 
Bazaar of Tabriz, 
northwest Iran, 
on Thursday is 
estimated to have 
caused about 200 
billion rials ($1.33 
million) to the 
centuries-old site.
M o h a m m a d -
Hassan Talebian, 
a deputy at Iran's 
Cultural Heritage, 
H a n d i c r a f t s 
and Tourism 
O r g a n i z a t i o n 
(ICHHTO) made 
the announcement 
on Saturday, saying 
that the renovation 
of the historic 
bazaar, which dates 
back to 1,000 years, 
will start as soon 
as possible.“An 
agreement will be 
forged between 
ICHHTO and 
all the related 
organizations to 
commence the 
r e c o n s t r u c t i o n 
project of the bazaar 
in the near future,” 
he said.The fire was 
fully put out after six 
hours.
About 150 of 
the market’s 
5,500 shops were 
damaged, and 19 
people were injured.
The Bazaar of Tabriz 
has been a UNESCO 
World Heritage 
Site since 2010 and 
was mentioned by 
Marco Polo when 
he traveled the Silk 
Road in the Middle 
Ages.There was 
no word on what 
started the fire. The 
Bazaar of Tabriz 
has seen several 
fires over the past 
years due to the 
disregard of safety  
measures.
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Official urges modifying internal bylaws 
to counter sanctions on steel exports

As he described, 
Iran’s exports to India 
surpasses its imports 
currently and the 
Islamic country imports 
medicine, machineries 

and agricultural goods for 
exporting oil and petrochemicals 
to India.
Assuming that the two sides will 
experience an increase in bilateral 
trade in future months, Rezaiei 
added that Iran and India have 
banking relations currently and 
the two countries’ tradesmen 
are doing business via banking 
transactions.
He reiterated that there has been 
no official decision about swap 
of goods but in case Iran cannot 
export its oil or petrochemical 
products to India due to US-led 
sanctions in future, it will export 
different types of goods to be able 
to import its requirements from 
the country.
The Trump administration 

announced new sanctions on 
Iran's metals sectors; steel, 
aluminum and copper industries, 
on Wednesday. His executive order 
came hours after Iran announced 
it was withdrawing from parts of 
an Obama-era nuclear agreement, 
known as JCPOA.
Some sources have said that the 
US president is also weighing on 
levying sanctions on Iran’s exports 
of petrochemical products.
However, according to Secretary 
General of Iranian Association 
of Petrochemical Employers’ 
Union Ahmad Mahdavi Abhari, 
the already imposed US unilateral 
sanctions will have not any impact 
on Iran’s export of petrochemicals. 

Given the reduced exports of gas 
condensates, more feedstock may 
be injected into the petrochemical 
industry.
Mechanism defined for export of 
petrochemicals differs from crude 
oil, he said, adding, “therefore, 
US sanctions will have no impact 
on the production and export of 
petrochemicals.”
With the studies made in this 
regard, both production and export 
of petrochemicals will experience 
significant growth in the current 
year (started March 21, 2019), he 
said, adding, “new petrochemical 
units will come on stream in the 
current year in line with increasing 
production volume.”

India’s first shipment 
to Afghanistan via Iran 
enters Chabahar Port

A rice shipment from India has arrived at Iran’s 
Chabahar Port and soon will be dispatched 
to landlocked Afghanistan’s market, a senior 
Afghan official said.
“Around 500 tons of rice which were bought 
from India have arrived in Chabahar this 
week. Exports have also started through 
Chabahar,” Khan Jan Alokozay, the deputy head 
of Afghanistan Chamber of Commerce and 
Industries said on Friday.
Noting that this is the first Indian cargo sent 
to Afghanistan through Chabahar, the official 
said in line with the plans to boost regional 
connectivity, Afghanistan is ready to send its 
second shipment to India via Chabahar.
The country sent its first cargo, containing 
570 tons of commodities, via the Iranian 
strategic port in late February, under the 
TIR (Transports Internationaux Routiers) 
Convention that enables shipments to pass 
through countries without being opened at 
borders.
According to Alokozay, despite the US’ 
sanctions against Iran, Afghan and Indian 
traders have not become reluctant in trading 
through the port.
Meanwhile, a number of economic analysts 
said Chabahar port can play a significant role 
in the expansion of trade between Afghanistan, 
Iran and India.The experts said the involved 
governments should resolve the technical 
problems exist in the port.
“It is a big transit route and we also want to 
expand our trade ties with Iran. It is a big 
income source that connects Afghanistan with 
Iran and South Asia,” said Esmatullah Ishaqzai, 
an economic expert.
Chabahar Port, lying along the Sea of 
Oman, is considered as a gateway to golden 
opportunities for trade, especially by India, 
Iran and Afghanistan with Central Asian 
countries.
In May 2016, India, Iran, and Afghanistan 
signed an agreement on the establishment of 
a Transit and Transport Corridor among the 
three countries using Chabahar port as the 
regional hub for sea transportation.

Deputy Head of Iran-India Chamber of Commerce 
Parham Rezaiei announced that in case Iran cannot 
export its oil or petrochemical products to India, it 
will export different types of goods to India to be able 
to import its requirements from the country.

Iran, India may swap goods if US bans 
Iranian oil, petrochemicals exports
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Agriculture min. plans to provide 
full food security in sanctions 
period
 Minister of Agriculture Mahmoud Hojjati revealed the 
provision of food security in sanctions period.
He made the remarks on Saturday in his meeting with deputies 
and executives of the ministry and emphasized on full 
provision of food security of the country in sanction s period.
Considering the current situation and restrictions imposed 
by the US government on Iran in trade, business and oil 
fields, financial and scientific exchanges, new approaches 
and strategies should be taken in line with preserving and 

promoting production and supply of food needed in the 
country, Hojjati reiterated.
He also placed his special emphasis on the need to ramp 
up research and scientific activities for meeting food 
requirements in the country and reducing dependency in 
accordance with the current situation and macro strategies 
of the country especially in livestock and poultry industries.
Turning to the problems caused by sanctions and stonewalling 
of enemies on the country, he stated, “Iran enjoys high 
potentials and capacities that can meet requirements of 
agricultural sector optimally.”
He called on research activists of the country to cooperate with 
international centers and urged researchers in agricultural 

sector of the country to establish 
fair interaction with foreign 
research centers and agricultural 
experts of other countries in line 
with meeting demands in this 
field.
He also urged private sector to 
play a leading role in this respect 
and acknowledged, “most research 
activities in the world are conducted 
by the private sector, so that private sector should help 
public sector materialize most objectives in relevant 
 field.”

Iran exports 
$350mn machine-
made carpet 
annually
Member of the Board of Directors of 
Iran Textile Specialists Association 
Alireza Haeri said that $350 million 
worth of machine-made carpet is 
exported from the country annually.
Statistics show that machine-
made carpet accounts for half of 
Iran’s total export value of textile 
industries, he reiterated.
Of about $700 million exports of 
textile industry, more than $350 
billion of which is related to the 
machine-made carpet, he stressed.
He put the volume of machine-made 
carpet produced in the country 
in the past Iranian calendar year 
(ended March 20, 2019) at 90 

million square meters, about 60 
million square meters of which hit 
the domestic market.
The country enjoys high capacity 
of producing up to 120 million 
square meters of machine-made 
carpet per annum if appropriate 
export markets are taken into 
consideration for this product, 
Haeri stated.
He is of the opinion that carpet 
exporters can be supported 
duly with granting export loans, 
considering facilities for repayment 
of these loans, offering export 
incentives and facilitating trade 
relationship with other countries.
Iranian machine-made carpet is 
considered as the most expensive 
textile product in the world in terms 
of design, quality and color, he said, 
adding, “if domestic production of 
machine-made carpet is supported, 

this product can get lion’s share in 
the international markets.”
Elsewhere in his remarks, Haeri 
said, “the country enjoys high 
capability of exporting machine-
made carpet up by $1.5 billion 
annually.”
He called on responsible officials to 
pave suitable ground for exporters 
in line with spurring exports and 
export activities both in national 
and international arenas.



Pressuring Iran to backfire: 
White House ex-official
Assistant Director for National Security in the 
White House Office of Science and Technology 
Policy Frank von Hippel criticized US President 
Donald Trump's approach towards Iran and told 
IRNA that it will bear reverse results.
'I worry the President Trump’s policy may have 
exactly the opposite effect that he is imagining,' 
von Hippel told IRNA in an email interview.
'His attempt to get Iran to change its policies 
with additional pressure is already resulting in 
a dangerous development in which Iran is doing 
just the opposite.'
The Princeton University professor added that 
I know that President Rouhani wants to force 
Europe, China and Russia to do more to support 
the JCPOA by rewarding Iran for its compliance, 
but I am afraid that the response will be less than 
Iran wants.'
He said that the probability of confrontation 
between Iran and the US may be escalating, 
and added, 'I believe that some in the Trump 
Administration (Bolton?) would welcome an 
opportunity to bomb Iran’s nuclear facilities and 
air-defense installations.'
Regarding Europe's failure in fulfilling 
their commitments mentioned in the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), also 
known as Iran Deal, he said, 'The problem is 
that the sanctions are on companies in these 
countries. The Trump Administration is forcing 
them to choose between the Iranian and US 
markets.'

Iran-US tensions not to end 
in war: ex-Qatari min.
 EX-Foreign Minister of Qatar Hamad bin Jassim 
bin Jaber Al Thani believes that the current 
tensions between Iran and the US will not 
lead in war but will bring the two sides to the 
negotiation table.
In his tweets on Friday, the ex-foreign minister 
abandoned the Persian Gulf littoral estate 
countries from interfering in these tensions.
Some Persian Gulf countries are dreaming of 
Iran’s military defeat, as they did before JCPOA 
endorsement, but these countries admired the 
nuclear deal after being hammered down, he 
wrote.
Bin Jaber also warned of the death of the Persian 
Gulf Cooperation Council due to the wrong 
policies of its members.
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.
However, the EU rejected Iran’s ultimatum on 
JCPOA on Thursday.

Trump responsible for Iran halting of some 
commitments in JCPOA: Nephew

Interview by Javad 
Heirannia 
The fellow at the Center 
on Global Energy Policy at 
Columbia University says 
that “I have long believed 
that the JCPOA could not 

survive without US sanctions 
relief.”
He also says that “Today's action 
shows why: Iran will not continue 
to provide nuclear concessions 
without economic access.”
Following is the text of the 
interview:
Iran is preparing to halt its 
implementation of some key 
parts of the JCPOA for 60 days. 
What is your assessment of 
this?
It is deeply concerning that 
Iran is preparing to halt its 
implementation of these key 
parts of the JCPOA, especially on 
low enriched uranium.
Although I can understand 
why Iran is doing so and do not 
deny at all the responsibility 
that the Trump Administration 
bear in this matter, the reality 
is that restarting the buildup 
of uranium stocks will create 
further instability and threat in 
the Middle East and do nothing to 
solve Iran's economic problems.

This action means that Iran has 
now joined the United States 
in escalating the situation and, 
ultimately, I think has contributed 
to the risk of conflict in the region.
What is the future of 
JCPOA according to new 
development?
I have long believed that the 
JCPOA could not survive without 
US sanctions relief.  Today's action 
shows why: Iran will not continue 
to provide nuclear concessions 
without economic access.
I therefore believe that the 
JCPOA's future is very bleak 
and that the agreement may 
expire as early as a few months 
from now.
What is the reaction 
of President Trump 
administration especially 
aggressive wing such as person 
like Bolton to Iran decision?
I do not believe that this is a 
reasonable assessment of 

Bolton's role in the Trump 
Administration.  He remains in 
the driver's seat with respect to 
a variety of policies, especially 
on Iran, and even if he were to be 
removed, his views of Iran are 
shared by many others in the 
Administration.
What's the point of President 
Rouhani message (JCPOA is a 
win-win or lose-lose game) for 
the other side?
Well, clearly, President Rouhani 
is trying to encourage the United 
States to return to the agreement 
and to generate pressure on the 
United States to do so from other 
participating countries. 
I understand why he is doing it.  
I do think that, at this point, it is 
probably a futile gesture given 
the inadequacy of European, 
Russian and Chinese pressure 
on the United States to reverse 
course to date.

Richard Nephew, who served as the lead 
sanctions expert for the US team negotiating 
with Iran, is of the opinion that I can understand 
why Iran is preparing to halt its implementation 
of these key parts of the JCPOA and “do not 
deny at all the responsibility that the Trump 
Administration bears in this matter.”
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A Pakistani political 
analyst says that Israeli 
Netanyahu is the real 
architect of American 
anti-Iran policy which 
is not good for the 
peace in the region.
Imran Jan in his article 
published in Express 
Tribune said the Zionist 
regime continues to 
hijack the American 
foreign policy. 
He said ever since the 
Islamic Revolution, the 
American leadership 
has been following 
anti-Iran policy.
“Trump’s Jewish son-
in-law, Jared Kushner, 
is a godsend for Israel. 
That partly explains 
why we have witnessed 
u n p r e c e d e n t e d 
support for Israel,” said 
the analyst. 
He added Trump 
moved the US embassy 
from Tel Aviv to 
Jerusalem recognising 
it as Israel’s capital 
which is against all 
international laws. 
“In order to prop up 
the victory chances of 
Benjamin Netanyahu, 
President Trump 
recognised Israel’s 
control over the Golan 
Heights, which Israel 
had captured from 
Syria in the 1967 
war, in a move never 
recognised by the 
world. He ripped apart, 
as he had promised 
during his campaign, 
the Iran nuclear deal 
formally known as Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA),” said 
Imran Jan.
“The Trump and 
Kushner duo’s sadistic 
urges did not stop 
there, Trump declared 
the IRGC a terror 
group. That is a first in 
international relations, 
to label the military 
of another nation as 
a terror group,” the 
analyst added.
Imran Jan said Trump 
has further imposed 
sanctions on Iran and 
even ended waivers 
for nations that could 
buy the Iranian oil 
including Japan, India, 
and China. 
The expert said that 
the US unconditional 
support for Zionist 
regime is not only 
harmful for America 
but also the region.

Netanyahu 
real architect 
of US anti-Iran 
policy: Pak 
expert
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US Democrats call against war 
with Iran
A number of US Democrats are calling on other senators 
to sign a bill that would prevent the Trump administration 
from launching a military attack on Iran.
In a tweet on Friday, US Senator from Connecticut Chris 
Murphy invited his followers to call their senators and tell 
them to sign on to a bill introduced by Senator from New 
Mexico Tom Udall to prevent war with Iran.  
Tom Udall wrote in a tweet a few days ago that the Trump 
administration’s diplomatic failures are putting the US on 
a dangerous trajectory toward war with Iran. “The Iraq 

playbook is being used on Iran. We must pass my bipartisan 
bill to prevent another ill-fated conflict in the Middle East,” 
he said in the tweet.
Udall has been vocal in his protests against the Trump 
administration’s warmongering policies toward Iran.
He maintained that “the current tensions are a direct 
result of the Trump administration’s failed Iran policy, 
naming “withdrawing from the nuclear deal, ratcheting 
up sanctions, designating part of their military as terrorist, 
selective intelligence leaks, and saber-rattling rhetoric” as 
instances of US measures “designed to spark conflict, not 
resolve differences through diplomacy.”
“It is apparent that some influential voices within the 

Trump administration 
would welcome a 
military conflict with 
Iran and are provoking 
it, but the Constitution 
says they must seek 
approval from Congress 
first. Those who learned 
the lessons of Iraq cannot 
allow such a debacle to happen 
again. The time to speak out and t a k e 
action to prevent an unnecessary and unauthorized war is 
now—not after a conflict starts,” he added.

Russian Lawmaker Suggests US 
Sanctions on Venezuela Are A Bid 
to Instigate Chaos
Washington is strangling Venezuela with sanctions, hoping to 
drag the Latin American nation into chaos, but US-backed coup 
attempts in the country have failed, Leonid Slutsky, the head 
of the Russian lower house's International Affairs Committee, 
said on Friday.
"By introducing and expanding sanctions against Venezuela 
and its companies, the United States continues unlawful 
pressure of the legitimate authorities of the Bolivarian 
Republic. This is frank, rude and blatant interference in the 
affairs of a sovereign state," Slutsky told reporters.

According to the lawmaker, Washington is slashing the 
nation with sanctions in the hope to bring Venezuela to 
chaos."However, all US-backed coup attempts in Venezuela 
have failed. That's why, the expansion of sanctions is some 
kind of revenge for bringing the rebels to justice," Slutsky 
concluded, Sputnik reported.Earlier in the day, the US Treasury 
Department imposed sanctions on two Venezuelan shipping 
companies and two of their vessels for allegedly transporting 
oil from Venezuela to Cuba. The Treasury’s Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) designations targeted the Monsoon 
Navigation Corporation, based in the Marshall Islands, along 
with one of its registered vessels, Ocean Elegance.
Washington has in recent months attempted to shut down 
Venezuela's oil trade in order to force President Nicolas 
Maduro out of office. Maduro, the legitimately-elected 
president, has repeatedly accused Washington of trying 

to orchestrate a 
coup in the country 
in order to seize 
Venezuela's riches, 
including its oil, 
gold, gas, diamonds 
and other natural 
resources.On 23 
January, Juan Guaido 
proclaimed himself 
to be Venezuela’s 
interim president. The United States and 54 other 
countries have recognized Guaido. However, Russia, China and 
numerous other countries recognize constitutionally-elected 
President Nicolas Maduro to be Venezuela’s only legitimate 
leader.
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Iran’s Kharrazi 
warns Europe to avoid 
death of JCPOA
Chairman of the Strategic Council on 
Foreign Relations, Dr. Kamal Kharrazi 
who is in Paris to attend Leaders for 
Peace conference, met with the French 
Parliament Foreign Affairs Committee 
Chairwoman, Marielle de Sarnez.
Emphasizing on Iran’s importance, 
the French legislator asked Tehran’s 
detailed view on its recent decision 
to suspend implementation of some 
commitments based on the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
“The decision and Iran’s withdrawal 
from JCPOA can put the positive 

results and the stability reached 
after the nuclear deal at risk and raise 
concerns,” she said.Explaining Iran’s 
stance, the Iranian chairman of the 
strategic council on foreign relations 
said, “Iranian people have become 
strongly pessimistic towards Europe 
because of its failure in meeting its 
JCPOA commitments, complying with 
Trump’s sanction policies and giving in 
to US’ transnational decisions”.
Citing Iran’s decision for phasic 
suspension of its commitments and 
determining a 60-day deadline for 
remaining members of Iran’s nuclear 
deal, Kharrazi added, “It’s a good 
opportunity for Europe to compensate 
its slow actions by accelerating the 
process of implementation of 

Instrument for Supporting Trade 
Exchanges (INSTEX)”.
The French parliament foreign 
affairs committee chairwoman, for 
his part expressed discontent over 
US’ transnational decisions and its 
pressures on Europe, criticizing 
Washington’s withdrawal from JCPOA, 
saying that the nuclear deal couldn’t 
proceed well in practice.
“Europe and France are determined 
and have goodwill to advance and 
preserve JCPOA and we hope to reach a 
suitable solution,” she added.De Sarnez 
also insisted on the importance of 
exchanging parliamentary delegations 
between the two countries to obtain 
better understandings about realities 
and viewpoints of the sides.



Imperilled Lake Urmia totally revived: Official
The water level of Lake Urmia in the East Azarbaijan province of Iran has increased to 5 billion cubic 
meters', said the head of the provincial committee for the restoration of the unique salty water spot.
'Following the revival plans, we are witnessing revival to the lake', said Khalil Saei talking to journalists 
in Urmia.
He added: 'Due to recent rainfalls and the measures taken by the Revival Committee, the water balance 
in Lake Urmia on May 11 reached over 1,271 meters, which shows an increase of 1.05 centimeter 
compared to last year'.'The rising water level and the volume of water have very significant positive 
impact on the community and have increased the activities of people living around it, added the 
provincial official. In recent days, we have seen growing presence of local people along the lake and 
the increasing lively activities there by the local communities, he added.

Chairman of the 
Foreign Affairs 
Committee of the 
Grand National 
Assembly of Turkey 
Volkan Bozkir said his 
country is determined 
to continue its support 
for neighboring Iran in 
the era of US sanctions.
“We have always 
supported the 
abolition of sanctions 
against Iran and we 
want the country to 
be in its proper place 
on the international 
stage so that it can use 
its capabilities and 
capacities,” Bozkir 
said at a meeting with 
Iranian Ambassador 
to Ankara Mohammad 
Farazmand.
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Agriculture min. plans to provide full 
food security in sanctions period

The high rainfall in the last days of 
March and the first half of April this 
year left Iran with an unpleasant 
New Year start, and unfortunately, 
there were a great many deaths 
along with financial loss. From 
those very days, officials and experts 
have spoken about the different 

aspects of the flood and the causes of the recent 
destruction from the recent event. Meanwhile, 
Mohammad Mojabi, in an interview with 
ISNA, in addition to commenting on the 
causes of floods and arbitration, explained 
the performance of various governmental 
bodies in this regard, proposing a strategy to 
compensate for and avoid future probability 
of such events.
In response to the question of how destructive 
Iran's global warming disaster has been in the 
wake of the devastating catastrophe in Iran, 
Majidi said, "To provide a detailed overview 
of the main causes of flooding during the 
last month, we should wait for the results of 
the National Flood Committee's review and 
studies. Of course, if we were to accept it is 
part of the recent global climate changes and a 
result of global warming and the phenomenon 
of climate change, one cannot deny the role 
of other factors. We agree that the rainfall in 
March was very high compared to the long-
term average, but we must admit that we 
did not act accurately in the management 
of the issue. As an example, diet failure has 
contributed to the increase in erosion”.
Climate change or management weakness
"Unfortunately, because of the many droughts 
in recent years, some people have come to 
the conclusion that there will not be any 
overwhelming flood conditions," he said. 
“For this reason, permitted or unauthorized 
construction was allowed around the rivers, 

and as a result, the damage caused by the flood 
became more severe. Another reason for the 
increase in recent flood damage is the lack of 
attention to water management plans that, if 
executed over the past years, could have had a 
huge impact on reducing the amount of harm. 
In any case, we need to make predictions in 
the management system, especially as a large 
number of cities are located on steep slopes 
and should be considered for flood risk.”
The head of the Environmental Committee 
of the Expediency Discernment Council 
stressed the need to plan for the potential 
risks of the country, stating, “The hazards of 
different areas must be identified and the 
effects of natural phenomena, such as floods 
and earthquakes, should be minimized with 
planning. In the current state of flood in the 
country, and because of the damage it has 
caused, has become a major issue for the 
people and the government. We must deal with 
the situation at hand and with precise planning 
and ongoing implementation, we are trying to 
reduce the risks it poses”.
A proposal to reduce the damage of the flood
In response to the question of what 
suggestions have been proposed to reduce 
the risks of floods, Mohammad Mojabi said, 
"After identifying the natural hazards of each 
city and explaining the situation of cities 
in terms of potential risks, they should be 
categorized. Furthermore, the standards and 
guidelines for creating settlements must be 
defined, and the existing status of the cities in 
accordance with these standards should be 
improved to make the cities sustainable. In 
my opinion, it is mandatory to maintain the 
sustainability of cities in this process, although 
in the present circumstances, due to natural 
disasters, sustainability levels have dropped in 
cities and we have not followed the principles 
of sustainability”.
According to him, all governmental and non-
governmental organizations should play a 
role in monitoring the cities. Municipalities, 
as public non-governmental organizations, 
are responsible for urban development and 
management. The ministries of roads and 
urban development, interior and energy, and 

even the Department of Environment should 
identify the situation of each city along with 
its hazards and participate in its development.
The country's administrative system is routine
Pointing to the need to reform the settlements 
according to the standards, the former head 
of the Environmental Department said, 
“Unfortunately, often in the management 
system, attention is paid only to day-to-day 
issues, while plans for watershed management 
which play a major role in reducing flood 
damage, could have been done over the years 
and at a low cost. At present, however, the flood 
left tens of thousands of tomans in damages in 
a few hours and days. Unfortunately, dealing 
with these issues is usually delayed, and this 
itself has led to crises like the recent flood”.
"Regrettably, in many cases, studies are 
only library based, and, in implementing 
development projects, we do not make those 
studies practical," Mojabi said, criticizing the 
non-technical functioning of the governmental 
bodies. “First of all, the studies should be 
done accurately for any development project, 
and they should be in line with project 
implementation and not be left as mere 
studies”.
If there had been spatial planning, there would 
have been no need for water transfer
He also pointed out the necessity of 
implementing territorial planning for all areas 
of the country and planning for development. 
"If the land had been prepared, the need for 
water in arid areas would not be so high that 
we would seek to transfer water from another 
ecosystem. Instead,  by understanding the 
potential and crises in the area, we would have 
better managed the situation and as a result 
of these conditions, the path of development 
would have coincided with the ecological 
system of the region,” he stated.
The head of the Environmental Committee 
of the Expediency Discernment Council 
emphasized that there is a great problem in 
the country's management system both at the 
level of governmental bodies and at the level of 
the regions. "The various governmental bodies 
don’t work together; instead they each deal 
with the issues separately. That is why, when 

the Environmental Protection Department 
finds a problem in implementing a project, the 
project manager considers the objection to be 
a mismanagement, not as a matter of necessity. 
To solve the problem at a macro-level, there 
needs to be policy-making at higher levels, he 
said. “Each organization needs to accept full 
responsibility over its own area, and should 
not blame other governmental bodies when a 
problem occurs in their section”.
Regulation of the general policy of the system 
for watershed management
Recalling that we need to integrate the function 
of governmental bodies through meaningful 
and massive policy making, Mojabi said, “It 
is interesting to note that in the overall policy 
of the system in the field of the environment 
as proclaimed by the Supreme Leader in 
2015. Article 7 of the 15 main policies refers 
to climate change and the need to address its 
negative effects. The use of runoff water, the 
development of an aquifer, and watershed 
management have also been emphasized in 
other articles. For the implementation of these 
sections of the overall policy of the system in 
the Fifth and Sixth Development Plans of the 
country, other assignments have been given 
for watershed management”.
He also responded to questions about the 
positive aspects of the recent floods in the 
country. “Although the rainfall during March 
and April this year left a lot of devastation 
and resulted in the death of a number of our 
compatriots, which was very bitter, it led 
to sympathy for our fellow Iranian citizens 
and strengthened social capital. In addition, 
due to the floods and heavy rainfall, many 
wetlands that had been left thirsty for many 
years because of low water abundance 
were watered and now nearly 80 percent 
of the country's wetlands are saturated. In 
the current situation, it is also necessary to 
properly monitor and manage the wetlands in 
accordance with the existing laws, including 
the law of conservation and restoration of 
wetlands and the necessity of determining 
and guaranteeing the quality of the wetlands, 
in order to ensure the recovery path for the 
wetlands”.

Climate change or daily management; flood crisis factor

The head of the Environmental Committee of the Expediency 
Discernment Council considers the isolated functioning of the 
governmental bodies a factor in increasing the damage caused by 
the flood and said, "In the country's management system, these 
bodies are segmented and do not want to work together".
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"If the land had 
been prepared, 
the need for 
water in arid 
areas would not 
be so high that 
we would seek 
to transfer water 
from another 
ecosystem. 
Instead,  by 
understanding 
the potential and 
crises in the area, 
we would have 
better managed 
the situation 
and as a result of 
these conditions, 
the path of 
development 
would have 
coincided with 
the ecological 
system of the 
region,”



خسارت 7370 میلیارد ریالى به باغ هاى اصفهان
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى اصفهان گفت: سرمازدگى محصوالت کشاورزى این استان هفت هزار و 370 

میلیارد ریال برآورد شده است.
مهرداد مرادمند افزود : بیش از 29 هزار هکتار از اراضى کشاورزى استان اصفهان معادل 35 درصد بر اثر سرماى 

شدید دچار خسارت شده اند.
وى بیان کرد: محصوالت گیالس، آلبالو، بادام، سیب، زردآلو، انگور و گل محمدى بیشترین خسارت را دیدند که 

این باغ ها در شهرستان هاى سردسیر خوانسار، دهاقان، سمیرم، تیران و نجف آباد قرار دارد.
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى اصفهان با بیان این که پیش بینى برخى از تمهیدات در پیشگیرى از این خسارت 

موثر است، تصریح کرد: روشن کردن آتش و ایجاد گرما و آبیارى درختان براى کاهش خسارت در برخى از مناطق کارساز است.
وى با بیان این که خسارت هاى احتمالى براى حوزه کشاورزى وجود دارد، خاطرنشان کرد: براى کاهش این خسارت ها به کشاورزان 

بیمه محصوالت بسیار کارگشاست که نیمى از باغ هاى استان تحت پوشش خدمات بیمه اى قرار گرفتند که این شرکت ها خسارت هاى وارده به 
کشاورز را جبران مى کنند. اراضى کشاورزى اصفهان حدود 563 هزار هکتار معادل 3.5 درصد از مساحت این استان است که با توجه به محدودیت 

هاى منابع آب در سال هاى اخیر، تنها حدود 290 هزار هکتار آن تحت کشت زراعى و باغى قرار مى گیرد.

همیارى همچنان ادامه دارد
مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان گفت: به منظور پاکسازى و آماده سازى سطح معابر 
شهرى براى عبور و مرور بهتر هموطنان خودرو جاروب شهرى سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان 

به پلدختر اعزام شد.
حسن نظام زاده اظهار کرد: در پى وقوع سیل اخیر ستاد بحران سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان 

در آماده باش کامل قرار داشت و با اعزام تجهیزات و خودروهاى سنگین اقدام به مهار سیالب و بازگشایى 
معابر در مناطق سیل زده کرد.

وى از اعزام خودروهاى سنگین سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان به مناطق سیل زده خبر داد و گفت: در 
حال حاضر به دلیل نیاز به نظافت معابر شهرى در مناطق سیل زده با اعزام خودرو جاروب شهرى به پلدختر این اقدام به نحو 

شایسته براى هموطنان انجام خواهد شد و همچنان همیارى سازمان خدمات موتورى ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان با اشاره به نقش موثر سازمان خدمات موتورى در بحران ها تاکید کرد: این نقش کلیدى در 
مناطق سیل زده بروز و ظهور بیشترى داشت و همین فعالیت هاى صادقانه در مناطق سیل زده استان هاى لرستان و خوزستان باعث سربلندى 

شهردارى اصفهان در امر امدادرسانى به هموطنانمان شد.

این بــازار قرار اســت 
بــراى خریــد و فروش 
ارز بین بازیگران اصلى 
بــازار ارز یعنى بانک ها 
و صرافى ها ایجاد شود 
و بــر اســاس آخرین 
خبرها درباره این بازار، 
بانک ها و صرافى ها مانند شرکت هاى 
کارگزارى بورس براى خرید و فروش 
ارز، کد کارگزارى دریافت مى کنند که 
این موضوع منوط به تشکیل پرونده و 
ارائه اطالعات و مــدارك مورد نیازى 
است که بانک مرکزى به آن ها اعالم 

کرده است.
یکى از مهم تریــن نقش هایى که این 

بازار قرار اســت در نظام ارزى کشور 
ایفا کند، کشــف نــرخ ارز به صورت 
عرضه و تقاضاست و بانک مرکزى با 
تشکیل این بازار به دنبال این است که 
قیمت ارز را به جاى دالالن و بازارهاى 
هرات، سلیمانیه و … عرضه و تقاضاى 
واقعــى در بــازار تهران مشــخص 

کند.

این موضوعى است که فرهاد دژپسند، 
وزیر امور اقتصادى و دارایى نیز بر آن 
تاکید و خبر آغاز فعالیت این بازار از 

هفته جارى را اعالم کرده است.

  کشــف نرخ واقعى چگونه انجام 
مى شود؟

اما اینکه چگونه این بازار قرار اســت 
سبب کشــف نرخ ارز در بازار تهران 
شود، بر اساس برنامه ریزى هایى است 
که بــراى خرید و فــروش ارز در این 
بازار انجام گرفته اســت؛ به طوریکه 
با باز شــدن بازار در هر روز نخستین 
قیمتى که یک صرافــى یا بانک براى 
فــروش دالر خــود اعــالم مى کند، 
قیمــت پایــه آن روز اســت و از آن 
طریق قیمت در بازار تهران کشــف

 مى شود.
یکى از تفاوت هاى مهمــى که بازار 
متشــکل ارزى با بازار آزاد در زمینه 
کشــف نــرخ دارد، این اســت که 

قیمت هاى اعالم شــده در بــازار و 
کانال هاى اعالم نرخ ارز، بعضاً واقعى 
نیســت و براى ایجاد التهاب در بازار 
و افزایش نرخ ارز اعالم مى شــود، اما 
با راه اندازى بازار متشــکل ارزى این 
امکان وجود ندارد، چراکه فروشنده 
باید در ازاى قیمتــى که براى حجم 
مشــخصى از ارز خود در بازار اعالم 
مى کند، موجودى در حســاب ارزى 
خود داشته باشــد و به محض اعالم 
این قیمت، ارز اعالم شده در حساب 
فرد مسدود مى شــود، بنابراین این 

بازار امکان انجام معامالت غیرواقعى 
را ندارد.

همچنین براى قیمت پایــه هر روز 
محدودیتى در نظر گرفته شده که یک 
تغییر پنج درصدى نسبت به آخرین 
نرخ روز گذشته است، به این ترتیب 
امکان نوسان ناگهانى در قیمت ارز در 

بازار نیز پایین مى آید.
از سوى دیگر اگر صرافى یا بانکى ارز 
خود را با قیمت باالیــى براى فروش 
بگذارد، نمى تواند التهاب در بازار ایجاد 
کند، چراکه در این بــازار، قیمت ها 

از پایین به باال در ستون سمت چپ 
نمایش داده مى شود و کسى که قیمت 
باال اعالم کرده در انتهاى لیست قرار 
مى گیرد و معامــالت از پایین ترین 
قیمت فروش و باالترین قیمت خرید 

انجام مى شود.
هرچند ممکــن اســت روش هایى 
براى ایجاد نوســان و التهاب در بازار 
متشکل ارزى وجود داشته باشد، اما 
این احتمال تا حد زیادى کم شده و در 
عین حال بانک مرکزى نیز باید نظارت 
مســتقیم بر این بازار داشته باشد تا 

از ایــن گونه مــوارد جلوگیرى کند، 
چراکه تمامى فعاالن بازار متشــکل 
ارزى، بانک ها و صرافى هاى مجاز بانک 

مرکزى هستند.
به این ترتیب با توجه به شرایط فوق، 
امکان کشف نرخ در بازار تهران ایجاد 
مى شــود و در صورت اطالع رسانى 
درست، این قیمت ها جاى قیمت ها 
غیرمنطقــى در بــازار آزاد را خواهد 
گرفت و ممکن اســت بتواند دالر را 
به قیمت واقعى خــود در درازمدت 

نزدیک کند.

کشف نرخ واقعى ارز در هفته جارى؛   

دالر به نرخ واقعى برمى گردد؟
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بازار متشکل ارزى در هفته جارى فعالیت خود را آغاز 
خواهد کرد و قرار است فعالیت این بازار به ساماندهى 
خرید و فروش ارز و کشف نرخ واقعى بر اساس عرضه و 
تقاضا منجر شود و این امید وجود دارد که دالر نیز به 

قیمت واقعى خود نزدیک شود.
وعده ایجاد بازار متشکل ارزى از سال گذشته داده شد 
و در ابتدا بسیارى بر این باور بودند که بانک مرکزى این 
بازار را براى در دست گرفتن قدرت تعیین نرخ ایجاد 
مى کند و برخى نیز از انتظارات بســیارى زیادى از این 
بازار داشتند، اما جزئیاتى که از نحوه فعالیت این بازار 
اعالم شد، نشان داد که بازار متشــکل ارزى صرفًا به 

دنبال ساماندهى بازار ارز است.

هرچند ممکن است 
روش هایى براى ایجاد 

نوسان و التهاب در 
بازار متشکل ارزى 
وجود داشته باشد، 

اما این احتمال تا حد 
زیادى کم شده است.

اقتصاد ایران
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تخفیف 25 تا 30 
درصدى ماکارونى در 

ماه رمضان

مدیــر کل نظارت بــر محصوالت 
کشــاورزى و مواد غذایى سازمان 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت 
تولیدکنندگان از تخفیف 25 تا 30 
درصدى در عرضه ماکارونى از سوى 
واحدهاى تولیدى و فروشگاه هاى 

زنجیره اى در ماه رمضان خبر داد.
علیرضــا رســتمى بــا اشــاره به 
هماهنگى هاى صــورت گرفته با 
انجمن صنفى ماکارونــى براى در 
نظر گرفتن تخفیف در ماه مبارك 
رمضان اظهار کــرد: در این ماه 25 
تا 30 درصد تخفیــف براى عرضه 
ماکارونى در نظر گرفته شده که 10 
درصد از طریق فروشگاه زنجیره اى 
و 15 تا 20 درصــد از این تخفیف 
نیز از سوى واحدهاى تولیدکننده 
اعمــال مى شــود. وى هم چنین 
علت افزایــش قیمــت ماکارونى 
را افزایش قیمت گنــدم و افزایش 
دســتمزد کارمندان عنوان کرد و 
گفت: اگر در این شرایط افرادى از 
محصوالت قبلى خود سو استفاده 
مى کنند و کاالهایــى را که قیمت 
قدیم روى آن هــا درج را به قیمت 
جدید عرضه مى کنند، این موضوع 
قابل پیگیرى اســت و شهروندان 
مى تواننــد شــکایات خــود را به 
سامانه 124 و سازمان هاى صنعت، 
معدن و تجارت استان ها ارائه کنند. 
اخیراً با تصویب ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
قیمت هــر بســته ماکارونى 700 
گرمى به عنــوان مبنــاى تعیین 
قیمت این محصول بــا 75 درصد 
افزایش به 5,450 تومان رســید و 
قیمت سایر انواع ماکارونى نیز بر این 
اساس تغییر کرد. اخیراً رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنفــى کارفرمایان 
کارخانجــات ماکارونى ایران اعالم 
کرد که این انجمن تصمیم گرفته 
که به مناسبت ماه مبارك رمضان 
همه کارخانه ها، ماکارونى را حداقل 
15 درصد ارزان تر از قیمت مصوب 

به فروشندگان عرضه کنند.

ایسنا
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بازار خودرو

کاهش قدرت خرید مردم زیر سایه سودجویى و 
سفته بازى

خودروهاى اسقاطى با قیمت هاى باال 
خرید و فروش مى شوند

این روزها بازار ملتهب خودرو عرصه را به مشتریان نیازمند به این محصول 
تنگ کرده است . هر قدمى که مردم براى تصاحب یک خودرو بر مى دارند 

قیمت این محصوالت چند گام جلوتر مى رود.
با جهش قیمت ارز و در پى آن چندبرابر شدن قیمت خودرو، شاهد رونق 
بازار خرید و فروش خودرو هاى دست دوم هستیم که این بازار از خریدو 
فروش خودروهاى صفر کیلومتر سبقت گرفت، نه مردم قدرت خرید 
خودرو هاى نو با  قیمت هاى فضایى را دارند نه خودرو ساز توان عرضه 

خودرو به بازار. 
ازســویى هجوم مردم همیشه ترســان از گرانى به صف ثبت نام هاى 
اینترنتى خودرو زمینه را براى عدم تحویل محصول ثبت نامى از سوى 
خودرو سازان فراهم کرده اســت. مسئوالن هم عاجز از بازگشت ثبات 
قیمت و عرضه خودرو در بازار همچنان دست به دامن ابالغیه و مصوبات 
جدید و غریب هستند. یک روز خودرو ساز راموظف به تحویل به موقع 
خودرومى کند، روز دیگر دســتورحذف نمایش قیمت در آگهى هاى 

خودرواز سایت هاى اینترنتى را صادر مى کند.  
 سرگردانى مردم در بازار خودرو تب افزایش تورم را باالتر برده تا جایى 
که ســود جویان موضوع گرانى خودرو را به قیمت سایر محصوالت و 
کاالهاى اساســى مردم مرتبط ســاخته اند. نبود نظارت بر روى بازار، 
خودرو هاى دســت دوم و به اصالح ازرده خارج شــده را صدر نشین 

کرده است.

    هشدار به لوکس شدن خودرو 
چراباید مردم براى خرید خودرو هاى دست دوم نیز متضرر شوند. نبى 
پور از فروشندگان خودرو در مرکز شهر تهران است که در این بلبشویى 
بازارهمچنان امیدوار به بنگاه خود مى آیدو با تاکید بر نابسامانى عرضه 
و قیمت خودرو به خبرنگار خبرآنالین مى گوید: امروز مشترى واقعى 
خودرو با هجوم قیمت هاى غیر واقعى روبرو شــده است این در حالى 
است که قدرت خریدمردم براى پرداخت چنین هزینه هایى بسیار کم 

شده است.
 نپى پور در ادامه گفت : وقتى حرف از نبود سیاســت اجرایى صحیح 
و همچنین بــى برنامه گــى متولیان مطرح مى شــود، مســئولین 
باتوجیه کــردن اقدامات خود ســعى بر بى مقصر نشــان دادن خود

 مى شوند.  
این فروشنده خودرو با انتقاد از اینکه چرا باید کار به جایى برسدکه خودرو 

یى که استفاده از آن جزء حقوق شهروندى محسوب مى شود امروز بایدبه 
عنوان کاالى لوکس در جدول سرمایه اى مردم قرار بگیرد.  

نبى پور با انتقاد از اینکه چرا مردم بایدبه سمت خرید خودرو هاى دست 
دوم بروند ادامه داد : رونق در خرید و فروش خودرو هاى داخلى و خارجى 
رونق گرفته است و ما به عنوان فروشنده هیچ مشکلى با این کار نداریم، 
فقط انتقاد در این است که نباید خودرو هایى که بیش از 10 یا بیش از 
این کار کرده با قیمت هاى بسیار باال خرید و فروش شود. به اعتقاد  این 
فروشنده، طلسم رکود و گرانى فقط به دست دولت شکسته مى شود و 

این در توان هیچ کسى نیست.   
الزم است بدانید چندى پیش بود سفیر کشورمان در انگلیس نوشت: 
موضوع واردات خودروهاى دســت دوم با کیفیت که مى تواند قیمت 
خودروهاى مناســب را تاحد زیادى کاهش دهد در ایران نیز شایسته 

بررسى جدى است. 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان ســیدمهدى مداحى نژاد فرزند سیدجعفر 
دادخواستى به خواسته مطالبه دو فقره چک 97/6/5-034560 
مبلغ 5/000/000 ریال و چک شــماره 034561-97/9/5 مبلغ 
5/000/000 ریال به انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه و بدوا قرار تامین خواسته به طرفیت زهره الهامى خراسانى به 
مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به 
شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف به کالسه 115/97 ثبت و 
براى تاریخ 98/3/29 ساعت 11:30 وقت رسیدگى تعیین گردید 
از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسى 
حاضر شوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 
نمایند. انتشار این آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 

15 شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 459368

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان ســیدمهدى مداحى نژاد فرزند سیدجعفر 
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک  181796 مورخ 
97/7/27 به مبلغ 4/500/000  ریال به انضمام هزینه هاى دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه و بدوا قرار تامین خواسته به طرفیت حسین 
برجى فرزند محمد به مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف به کالسه 
111/97 ثبت و براى تاریخ 98/3/29 ساعت 11:00 وقت رسیدگى 
تعیین گردید از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد که در وقت مقرر در 
جلسه دادرسى حاضر شوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در 
صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. مسئول 

دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 459367

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان مجید نصرا... زاده دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک شــماره 182483 به مبلغ چهارده 
میلیون ریال به همراه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه به 
طرفیت محمد مهدى امیرى افشان به مجتمع شوراهاى حل 
اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 5 حقوقى شوراى 
حل اختالف به کالسه 132/98 ثبت و براى تاریخ 98/5/7 ساعت 
10:00 صبح وقت رســیدگى تعیین گردید از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب به 
نامبرده ابالغ مى گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر 
شــوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 
نمایند. انتشار این آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 
عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر 

شعبه 5 شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 460759

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان مجید نصرا... زاده دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک شــماره 182738 به مبلغ پانصد و 
شــصت هزار تومان به همراه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه به طرفیت زهرا پورمحمدى مردخى به مجتمع شوراهاى 
حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 5 حقوقى 
شــوراى حل اختالف به کالســه 133/98 ثبت و براى تاریخ 
98/5/7 ســاعت 10:15 صبح وقت رسیدگى تعیین گردید از 
آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بــوده لذا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گــردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهى به منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف کاشان

 شناسه: 460758

آگهى دادنامه
شماره بایگانى شــعبه: 970870 خواهان: آقاى ابوالفضل غذاقى 
فرزند عباسعلى به نشانى استان اصفهان شهرستان کاشان فاز 2 
ناجى آباد بلوار گلستان میخک 7 پالك 8 خوانده: آقاى محمدرضا 
جهان ارا فرزند قدرت اله به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- 
مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت 
دادرسى، گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در 
خصوص دعوى آقاى ابوالفضل غزاقى به طرفیت آقاى محمدرضا 
جهان آرا دایر به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ششصد میلیون 
ریال بابت وجه دو فقره چک به عنوان ضامن به انضمام جمیع هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه با توجه به مفاد دادخواست 
تقدیمى، تصویر رو و ظهر دو فقره چک صادر شده به شماره هاى 
239171/52 و 239172/38 عهده بانک ملت و گواهینامه هاى 
عدم پرداخت چک عدم حضور خوانده و عدم ارسال الیحه دفاعیه 
مبنى بر برائت ذمه خود با تعرض نسبت به امضاى خود در ظهر چک 
هاى صادر شده به عنوان ضامن دعوى مطروحه را وارد تشخیص 
و مســتندا به مواد 310 و 403 قانون تجارت و قانون استفساریه 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک 
و مواد 198، 502، 503، 519، 522 قانون آیین دادرســى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسى به ماخذ محکوم به در 
حق صندوق درآمد دولت و تعرفه خدمات الکترونیک قضایى در 
حق خواهان و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
لغایت اجراى حکم که متعاقبا از سوى واحد اجراى احکام مدنى و 
محاسبه خواهد شد صادر و اعالم مى گردد راى صادر شده غیابى و 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و 
سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. دادرس شعبه چهارم دادگاه 

عمومى حقوقى کاشان شناسه: 459366

آگهى
شماره پرونده: 923/96 شماره دادنامه: 961/97 بتاریخ 97/9/13 
در وقت فوق العاده جلسه شعبه 12 شوراى حل اختالف کاشان به 

تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر 
قرار دارد. قاضى شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى سیدجواد ساداتى فرزند سیدعباس 
به طرفیت آقاى آزاد قاسمیانى فرزند خالد به خواسته مطالبه وجه 
به میــزان 20/000/000 ریال موجب یک فقره چک به شــماره 
818827 مورخ 95/7/15 عهده بانک ملى به انضمام خســارات 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدى بودن اسناد 
تجارى / اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال 
این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده 
دعوى در جلسه دادرســى حضور یافته و دلیلى بر پرداخت دین یا 
ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه 
مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازى نیز مبرى از انکار و 
تردید باقى مانده اند. فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهى عدم 
پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و 
صدور آن از ناحیــه خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و 
مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاکم بر امضاى ذیل سند و در 
عین حال نظر به اینکه وجود / اصل سند / تجارى فوق االشعار در ید 
خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان 
مورد خواسته داشته و نظر به قاعده استصحاب دین و مواد 9 و 25 
و 26 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 
1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنى و مواد 
249-286-310-311-314 تجارت و مواد 198-197-194-
503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفســاریه 
تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات دادرسى (هزینه 
هاى دادرسى و ورودى دادخواســت و اوراق دادخواست و تصدیق 
منضمات به دادخواست) و پرداخت خسارت تاخیر تادیه / وجه سند 
تجارى مستند دعوى از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر مبناى نرخ 
تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى که حین االجرا محاسبه و تعیین 
مى شــود در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره حضورى 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
دادگسترى کاشان مى باشد. قاضى شعبه 12 حقوقى شوراى حل 

اختالف کاشان شناسه: 460300

آگهى
شماره پرونده: 1093/97 شماره دادنامه: 1606/97 بتاریخ 
98/1/26 در وقت فوق العاده جلسه شــعبه سوم شوراى 
حل اختالف کاشــان به تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضى شورا 
از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مى نماید. راى قاضى 
شــورا: در خصوص دعوى آقاى حمید ســروش راد فرزند 
لطیف به طرفیت آقاى عادل صمدى به خواســته مطالبه 
مبلغ 24/200/000 ریال باب ت خســارت وارده به خودرو 
پژو 206 به شــماره انتظامى 43 ایران 159 و 66 به علت 
تصادف شورا با بررسى اوراق و محتویات پرونده و مدارك 
ارائه شده نظریه افسر کاردان فنى تصادفات ناظر بر تعیین 
خوانده به عنوان مقصــر و اینکه نظریــه مذکور مصون از 
تعرض مانده و با عنایت به ادله ارائه شده و نظریه کارشناس 
در تعیین میزان خســارت و عدم حضور خوانده در جلسه 
رســیدگى علیرغم ابالغ قانونى و اینکه دفاعیات و ایرادات 
موثر و قابل خدشه اى در قبال دعوى خواهان ارائه ننموده 
است. فلذا قاضى شورا توجها به نظریه مشورتى اعضا محترم 
حل اختالف دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به 
ماده 328 از قانون مدنى و مواد 198، 519، 522 از قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و مواد 1 و 2 از قانون مســئولیت مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلــغ 24/200/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت (هزینه دادرســى – کارشناسى) وفق 
مقررات و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/9/11 وفق شــاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى که 
حین االجرا از سوى دایره اجرا محاســبه و تعیین خواهد 
شــد در حق خواهان صادر و اعالم مــى دارد. راى صادره 
غیابــى و ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهى در 
همین شعبه و با انقضاى مهلت مزبور ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان کاشان مى 
باشد. قاضى شعبه 3 حقوقى شــوراى حل اختالف کاشان 

 شناسه: 459124
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ایران باید در تحوالت مدیریت شده فضاى مجازى نقش ایفا کند
 دبیر شوراى عالى فضاى مجازى گفت: ما باید در حکمرانى فضاى مجازى در سطح جهانى نقش داشته باشیم 

و بتوانیم در تحوالت مدیریت شده این فضا نقش ایفا کنیم.
حسن فیروزآبادى با حضور در دانشگاه ادیان و مذاهب با رئیس این دانشگاه دیدار و گفت وگو کرد. وى در این 
دیدار با اشاره به بررسى هاى کارشناسى و مطالعاتى صورت گرفته در مرکز ملى فضاى مجازى کشور براى 

تهیه سند تحول کشور در حوزه فضاى مجازى و ارائه آن به شورا، گفت: ما باید در حکمرانى فضاى مجازى در 
سطح جهانى نقش داشته باشیم و بتوانیم در تحوالت مدیریت شده این فضا نقش ایفا کنیم. رئیس مرکز ملى 

فضاى مجازى کشور افزود: باید آینده نگرى داشته باشیم و براى کشور در حوزه فضاى مجازى عمق استراتژیک 
ایجاد کرده و در جهان کنشگر باشیم تا اعمال هر سیاست و برنامه اى در این حوزه علیه ایران براى آنها هزینه داشته باشد و 

به آسانى امکانپذیر نباشد. وى با بیان اینکه عمق استراتژیک کشور در فضاى مجازى امروز در بسیارى از حوزه ها از مرزهاى جغرافیاى 
ما کوچک تر است، تأکید کرد: در روابط بین الملل و تعریف قدرت هر میزان که عمق استراتژیک شما از مرزهاى جغرافیایى کشور بیشتر باشد 
شما کشورى قوى تر در سطح جهان خواهید بود. گفتنى است؛ در این دیدار بر همکارى مشترك با دانشگاه ادیان و مذاهب، به منظور راه اندازى

 استارت آپ هاى مذهبى، تولید محتواى درسى و تولید ویدئو کلیپ ها تأکید شد.
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اما فراتر از این موارد، زبان 
بدن باعث مى شود شما 
چند درجه قوى تر از سایر 
مدیران موفق ظاهر شده 
و در دید عمــوم به یک 
ابرقهرمان تبدیل شوید. 
در این یادداشــت قرار 
است نگاهى داشته باشــیم بر 5 ویژگى 
مهم زبان بــدن (Body Language) که 
اهمیتى ندارد مدرك تحصیلى تان چیست. 
شما تنها با تکرار و تمرین مى توانید نتایج 
بهترى در جلســات مختلف کارى خود 

کسب کنید.
شاید از زبان شما حرف هایى بیرون بیاید که 
حقیقت ندارد و تنها مى خواهید فرد مقابل 
را وادار به پذیرش کارى کنید. باید بدانید 
بدن شما نسبت به جمالتى که مى زنید، 
واکنش نشان مى دهد. اگر شما به درستى 
تعلیم نبینید، این واکنش ها قابل کنترل 
نیست و در اغلب ســناریوها به ضررتان 

تمام مى شود.
ایــن ویژگى که زبــان بدن نــام دارد، از 
بنیادى ترین علوم شناختى بین انسان ها 
به شــمار مى رود. فضاى حریم شخصى، 
وضعیت استقرار، حالت چهره و همچنین 
تماس مستقیم چشــمى تنها چند مورد 
ابتدایى در نشان دادن زبان بدن تان به یک 
فرد غریبه است. براى آموزش کامل زبان 
بدن مى توان صدها مقاله نوشــت. اما در 
دیجیاتو قرار است نگاهى جامع بر 5 ویژگى 

مهم زبان بدن داشته باشیم.
 

  1. شما تنها هفت ثانیه وقت دارید!
در تعامل هاى تجــارت و بیزینس، اولین 
برخورد بسیار اهمیت دارد. دقیقا در همان 
بدو مالقات است که ذهنیت فرد نسبت به 

شما شکل مى گیرد و به سختى در آینده 
تغییر مى کند. آیا شما یک فرد قدرتمند و 
مهره اى با ارزش براى او محسوب مى شوید 
یا صرفا یک فرد شــکاك و مرموز؟ از این 
فیلتر که گذر کنید، رفتار و حرکات تان بر 
اساس این سنگ محک سنجیده مى شود. 
مثل این مى ماند اگــر در همان وهله اول 
فردى عاشــق رفتار شما شود، عالقه مند 
است تا با نادیده گرفتن رفتارهاى منفى تان 
یک تجارت را ادامه دهد. اما اگر در ابتداى 
مالقات لجش را در بیاورید، به احتمال زیاد 

به تمام رفتارهایتان مشکوك خواهد بود.

در نتیجه پژوهش هاى مختلف،  شما تنها 
هفت ثانیه وقت دارید نظر مســاعد یک 
غریبه را به خود جلب کنید. براى موفقیت 
در این ویژگى چند نکته را اشاره مى کنیم:

درســت رفتار کنید: پیــش از ورود 
مشترى به دفترتان، تمام جوانب را در نظر 
بگیرید و به صورت آگاهانه انتخاب کنید 
چه نوع رفتارى باید از خودتان بر اســاس 
سن، جنس و موقعیت شغلى فرد مقابل 
نشــان بدهید. آیا یک فرد بذله گو و شاد 
باشید بهتر است یا یک جنتلمن با لباس 

شیک و رسمى؟

لبخند بزنید: لبخند زدن، یک سیگنال 
مثبت در رهبران و مدیران موفق است. با 
لبخند زدن به نوعى دیگران را دعوت به آغاز 
یک مکالمه و دوستى مى کنید. در حقیقت 
لبخند روى صورت تان به دیگران مى گوید: 
«من رفتار دوستانه اى دارم و مى توانید به 

دستم بیاورید».

تماس چشــمى برقرار کنید: به نظر 
مى رسد نگاه مستقیم به چشمان دیگران، 
یک نوع انرژى ساطع مى شود و ناخودآگاه 
عالیق و ســالیق تان به فرد القا مى شود. 
نگاه کردن به چشمان دیگران به خصوص 
جنس مخالف آیا براى تان کار سختى است 
یا خجالت مى کشید؟ سعى کنید با نگاه 
مستقیم به صورت فرد، توجه خودتان را به 

رنگ چشم فرد معطوف کنید.

اندکى رو به جلو خم شوید: اگر شما اندکى 
روى صندلــى بدن تان را به ســمت جلو 
حرکت دهید یعنى شما به مبحث مورد 
نظر عالقه نشــان مى دهید. اما نسبت به 
فضاى حریم شــخصى دیگــران احترام 

بگذارید. این فضا تقریبا 50 ســانتى متر 
تعریف مى شــود. هر چند در کشورهاى 
شرقى و غربى این میزان تفاوت دارد. در 
کشورهاى شرقى همانند ژاپن و چین، از 
آنجا که تراکم جمعیتى بسیار زیاد است، 
این عدد به 20 سانتى متر کاهش مى یابد. 
در کشــورهاى غربى عکس این موضوع 
مصداق دارد. در ایران همان 50 سانتى متر 

کفایت مى کند.

حواســتان به وضعیت استقرارتان 
باشد: پژوهشى در موسســه مدیریتى 
کیالگ واقع در امریکا کشف کرده وضعیت 
استقرار فرد مى تواند نشان دهنده قدرت 

شما به سایرین باشــد. بر همین اساس 
تغییــرات رفتــارى دیگران نســبت به 
یک موضوع مشــترك مى تواند ناشى از 
وضعیت ایســتادن یا نشستن شما باشد. 
افراد متخصص در زبــان بدن این ویژگى 
را مهم ترین خصیصه یــک مدیر موفق 
مى دانند که روى دیگران تاثیر به سزایى 

دارد.

دست بدهید: در کشورهاى غربى دست 
دادن چندان اهمیت ندارد. اما با این وجود 
تاثیر این رفتار کم نیســت. سریع ترین 
راه براى ارتباط برقرار کــردن با دیگران 
در دســت دادن است. تحقیقات مختلف 

نشــان مى دهد قدرت تاثیرگذارى یک 
لحظه دست دادن در ابتداى معاشرت به 
اندازه یک مکالمه سه ساعته است. فقط 
حواس تان باشــد آنقدر محکم دســتان 
دیگران را فشار ندهید که احساس کند با 

وى در حال کشتى گرفتن هستید!

  2- اعتماد دیگران را با رفتارهاى 
شفاهى و غیرشفاهى جلب کنید

اعتماد نسبى زمانى میان چند نفر برقرار 
مى شــود که گفته هایتان بــا آنچه زبان 
بدن تان نشــان مى دهد مطابقت داشته 
باشــد. اگر حرکات بدن تان با توضیحات 
شفاهى در تطابق نباشد، سایرین به صورت 
ناخودآگاه احساس خوبى نسبت به شما 
پیدا نمى کنند و این عدم قاطعیت در نوع 

نگرش به شما، کار دستتان مى دهد.
عصب شناسان در دانشگاه کولگیت واقع 
در نیو یورك با موضوِع «تاثیرات ژســت 
انسان بر مغز با اســتفاده از ماشین هاى 
الکتروانسفالوگراف» به نتایج جالبى دست 
یافتند. با اســتفاده از این دستگاه، امواج 
مغزى ثبت مى شود. ماجرا اینجاست زمانى 
که زبان بدن فرد با گفته هایش مطابقت 
نداشت، پژوهشگران امواجى را مشاهده 
کردند که انســان در زمان گوش دادن به 
حرف هاى غیرضرورى در مغزش بیشتر 
فعال است. پس تا حد امکان سعى کنید در 
سخنرانى عجله نکنید و اگر تازه کار هستید 

حرکت نکردن و ژســت خاصى نگرفتن 
بهتر از این است مدام دست و سرتان را به 
هر طرف پرتاب کنید. اگر قرار نیست نظر 
مساعد جلب کنید با انجام حرکات اضافى، 

آینده تجارت تان را به خطر نیندازید.

به نوع دست دادن پوتین دقت کنید. این 
نوع دست دادن جهت کســب کنترل و 
نشان دادن قدرت است. پوتین ناخودآگاه 
به ترامپ اعالم مى کند قدرت و نبوغ من 

بیشتر از توست!

  3- قدرت در دستان شماست
شــاید شــما هم به این نکته دقت کرده 
باشــید وقتى آدم ها درباره یک موضوع 
مورد عالقه شــان در یک جمع صحبت 
مى کنند، ناخودآگاه حرکات بدن شــان 
فعال تــر مى شــود. همچنین دســت  و 
بازوهایشان بیشــتر حرکت دارد تا آنچه 
دلشــان مى خواهند را با قــدرت هر چه 

بیشتر، به سایرین القا کنند.
شــاید به صورت خــودآگاه خودتان این 
موضوع را تجربه نکرده باشــید ولى قطع 
به یقین دیگران نیز این خصیصه رفتارى 
را در شــما دیده اند و شاید حتى از شدت 
حرکات بدن تان شکایت کنند. تحقیقات 
نشان مى دهد مخاطبین تان عالقه دارند 
تا شــما مثل یک بازیگر فعالیت حرکتى 

داشته باشید. 

از اصول مذاکره،؛   

با زبان بدن، نتایج بهترى در کسب و کار داشته باشید!

 فضاى حریم شخصى، 
وضعیت استقرار، حالت 
چهره و همچنین تماس 

مستقیم چشمى تنها 
چند مورد ابتدایى 

در نشان دادن زبان 
بدن تان به یک فرد 

غریبه است.

مدیر موفق کسى است براى یک جلسه بسیار حائز اهمیت 
خودش، تیم و حتى طرف مقابلش را براى این جلسه آماده کند. 

حرف هایش را پیش از شروع جلسه تمرین کند.
یک مدیر موفق کیست؟ کسى که صرفا مدیریت مى کند؟ 
مسلما خیر. او باید این توانایى را داشته باشد روى سایرین 
تاثیر مثبت و الهام بخش داشته باشد. مدیر موفق کسى است 
براى یک جلسه بسیار حائز اهمیت خودش، تیم و حتى طرف 
مقابلش را براى این جلسه آماده کند. حرف هایش را پیش از 
شروع جلسه تمرین کند. نکات حیاتى و مهم در پیشبرد هر 
چه بهتر جلسه به خاطر بسپارد و با صدایى رسا، حرف خودش 

را به کرسى بنشاند.

 
استارت آپ

فروش 60 تا 80 هزار میلیارد تومانى شرکت هاى دانش بنیان 
و عرض اندام آنها در عرصه اقتصادى کشور، نشان مى دهد 
که با وجود تمام تنگناهاى ناشى از تحریم، جوانان ایرانى 
در قالب استارت آپ  و فعالیت هاى دانش بنیان، «ما مى توانیم» را به بهترین شکل 

متجلى کرده اند.

 قاعدتاً تحریم یک کار ظالمانه است و فشارهاى معیشــتى و اقتصادى را بر کشور و پیکره 
اقتصادى کشور وارد مى کند و کسى نیز منکر آن نیست، تحریم هاى ضد بشرى در زمینه دارو 
و تجهیزات پزشکى و سایر اقالم اثر سوء و منفى بر زندگى و کسب وکار مردم و به تبع آن براى 

فعالیت شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ ها دارد.
به گفته رئیس مرکز توسعه فناورى هاى راهبردى معاونت علمى ریاست جمهورى؛ موضوع 

تحریم براى جامعه علمى فارغ از هرگونه شعار، حقیقتاً یک بهار علمى و فرصت سازى 
براى کشور است، اگر قدر لحظات را بدانیم.

تحریم هاى موجود باعث شده که براى مدتى این کسب وکارها به لحاظ مراودات مالى 
و نیز واردات بعضى از مواد اولیه دچار مشکالت شوند اما همین تحریمها براى کشور 
فرصت ساز بوده به طورى که اسماعیل قادرى فر در خصوص اثرات تحریم بر فعالیت 
استارت آپ و شرکت هاى دانش بنیان گفت: اکنون حدود 96 درصد دارو و مواد اولیه 
دارویى در کشور توسط شرکت هاى داخلى تولید مى شود و فقط در این حوزه 4 درصد 
که شامل بعضى از داروهاى سرطانى و زیســت فناورانه و مواد اولیه دارویى است، به 

خارج وابسته هستیم.
وى بیان کرد: در سال هاى گذشته تحریم علیه ایران موجب رشد و کم شدن وابستگى در 
بسیارى از حوزه ها از جمله داروهاى استراتژیک شد و اآلن در مورد برخى اقالم دارویى 

نه تنها نیاز داخل تأمین شده بلکه به خارج از کشور نیز صادر مى شود.
قادرى فر ادامه داد: در این دوره نیز معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى که متولى 
توسعه فناورى در کشور است برنامه دارد از این فرصت در زمینه توسعه دارو استفاده کند 
و در همین راستا برنامه ساخت انواع دارو و مواد اولیه دارو و واکسن چه در حوزه انسانى و 

چه در حوزه واکسن و داروى حیوانى را هدف گذارى کرده است.
وى یادآور شد: بنا به اعالم معاون علمى و فناورى ریاست جمهورى، قرارداد تولید 100 قلم 
داروى فناورانه و مواد اولیه دارویى در حوزه انسان و دام با شرکت هاى دانش بنیان فعال در این 
زمینه بسته شده است و در همین زمینه برنامه ریزى گسترده اى توسط ستاد زیست فناورى 
معاونت علمى و فناورى انجام داده ایم و سرمایه گذارى بسیار خوبى انجام شده که حداکثر 
ظرف دو سال آینده یعنى ســال 1400، در چهار درصد باقى مانده از وابستگى دارویى نیز 

خودکفا شویم و به خودکفایى دارویى برسیم.
قادرى فر افزود: در برنامه ریزى صورت گرفته براى توســعه فناورى در کشور، شرکت هاى 
دانش بنیان، واحدهاى فناور و اســتارت آپ ها و شتاب دهنده هاى تخصصى، جامعه هدف 
هستند که امروز در کشور وجود دارند، بنابراین در حوزه دارو مى بینیم که تحریم، یک فرصت 

شکوفایى است.

وى بیان کرد: براى دستیابى به خودکفایى در تولید دارو، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکى 
کل کشور حمایت هاى الزم را انجام داده اند، در زمینه تجهیزات پزشکى توانمندى هاى خوبى 
در شرکت هاى دانش بنیان داریم که امروز مى توانند با اتکا بر دانش بومى و فناورى هاى بومى، 
تجهیزات پزشکى را بسازند، نمونه آن  که ساخت انواع شتاب دهنده هاى پزشکى توسط یک 
شرکت دانش بنیان در اصفهان بود که در جشن ملى فناورى هسته اى در فروردین ماه امسال 
رونمایى شد، این شرکت دانش بنیان اآلن به نمونه محصول رسیده و آخرین مراحل کار آزمایى 
بالینى را طى مى کند تا محصول نهایى تولید شود، محصولى که صد در صد تحریم هستیم و 

از طرف دیگر موردنیاز مردم است.
رئیس مرکز توســعه فناورى هاى راهبردى معاونت علمى ریاســت جمهــورى به دیگر 
دستاوردهاى استارت آپ ها و شرکت هاى دانش بنیان اشاره کرد و افزود: در حوزه کشاورزى 
نیز که جزو اقالم موردنیاز مردم هســت، در تولید انواع بذر از جمله بذرهاى هیبریدى نیز 
فعالیت هایى انجام شــده و برنامه ریزى خوبى براى اســتفاده از ظرفیت هاى شرکت هاى 

دانش بنیان این حوزه صورت گرفته است.

    عبور از سختى هاى تحریم با تولید حداکثرى تولیدات داخلى 
قادرى فر بیان کرد: تحریم یک فرصت به عنوان بهار علمى و جریان سازى در حوزه علم و 
فناورى است، فرصتى براى شکوفایى و رونق تولید محصوالت فناورانه در کشور است، ما باید 
از سختى هاى تحریم استفاده کنیم که حداکثر محصوالت را در داخل کشور تولید کنیم این 
یکى از موضوعات جدى است که قطعاً مورد عنایت شرکت هاى دانش بنیان، استارت آپ ها و 
واحدهاى فناور از یک طرف و از سوى دیگر معاونت علمى قرار دارد و سعى شده با بسترسازى 
الزم با اعطاى تسهیالت و تسهیل گرى براى توسعه بازار محصوالت فرصت آفرینى بیشترى 
شود تا از فشار تحریم سربلند بیرون بیاییم. وى ادامه داد: خودروسازى، ساخت قطعات خودرو 
و محصوالت نانویى، ظرفیت هایى است که در شرکت هاى دانش بنیان وجود دارد، معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى در حال هدف گذارى و دسته بندى کاالها است تا بتواند با 
توجه و بسترسازى هر چه بیشتر براى شرکت هاى دانش بنیان این ظرفیت را هر چه بیشتر 

شکوفا کند تا از این مقطع سخت و تاریخى مثل همیشه بیرون بیاید.

منبع : چطور
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،

اعتماد نسبى زمانى میان 
چند نفر برقرار مى شود که 

گفته هایتان با آنچه زبان 
بدن تان نشان مى دهد مطابقت 

داشته باشد. اگر حرکات 
بدن تان با توضیحات شفاهى در 
تطابق نباشد، سایرین به صورت 
ناخودآگاه احساس خوبى نسبت 

به شما پیدا نمى کنند.

ایرنا
گـــزارش

عرض اندام شرکت هاى دانش بنیان و استارت آپ ها
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