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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

پای درد دل مشتری ها و کسبه شهر؛   

ماه رمضان امسال مثل همیشه نیست!

خانواده زندانیان ، 
مجرم نیستند

در حالی پنج خــرداد ، روز ملی 
حمایت از خانواده های زندانیان 
را گرامــی میداریم که امســال 
این روز با شــب های قدر مقارن 
شده اســت و همه ایران عزادار 
موال و پیشوایمان حضرت علی 
)ع( هستیم. نقل است در اسالم 
اولین زندان به دســتور حضرت 
علی)ع( ساخته شد و زندانیان بعد 
از ساخت این زندان از سیاه چال 
های تنگ و تاریک که قبل از آن 
برای حبس شان استفاده می شد 
رهایی یافتند.اما در زندان حضرت 
علی )ع( همه با هم برابر بودند و 
به هیچ کس بــه دلیل خاندان و 
تبارش و یــا ثروتش ترحم نمی 
شد و حتی کســانی چون  ابن 
هرمه کــه در اهواز، ناظــر بازار 
بود، منذربن جارود، کارگزار در 
فارس و مختلس بیت المال،زید 
بن حجیه، فرمانــدار و دزد بیت 
المال، مصقلة بن هبیره، فرماندار 
محلي در فارس،  مسیب، فرماندار 
نظامي ناالیق، در زندان حضرت 
علی )ع( جای داشــتند و توبیخ 
شــده اند. در آن زمان یک سیاه 

حبشي در مدینه ...

امیدواری پس از ورشکستگی؛   

 دنیا به پایان نرسیده است
شــما، به عنوان یک کارآفرین، به خوبی از فراز 
و نشــیب های کســب و کاری که شروع کرده 
اید، آگاهــی دارید. روزی دنیایــی از موقعیت 
های مختلف ســر راهتان قرار مــی گیرد، روز 
بعد باید کوله بارتان را جمع کنید و کســب و 
کارتان را ببیند و به سراغ کار دیگری بروید. این 
واقعیتی تلخ است که خیلی از کارآفرینان، پس از 

ورشکست شدن با آن، رو به رو می شوند.
شما، به عنوان یک کارآفرین، به خوبی از فراز و 
نشیب های کسب و کاری که شروع کرده اید، 
آگاهی داریــد. روزی دنیایی از موقعیت های 
مختلف سر راهتان قرار می گیرد، روز بعد باید 
کوله بارتان را جمع کنید و کسب و کارتان را 
ببیند و به سراغ کار دیگری بروید. این واقعیتی 

تلخ است که خیلی ...

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     امسال خبری از حضور مشتری نیست و بازار اصفهان حتی در لحظه های قبل از افطار نیز راکد است. 

بازار طال و سکه  98/3/4 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,690,0004,850,000قدیم

سکه طرح 
4,815,0005,035,000جدید

2,698,0002,820,000نیم سکه

1,738,0001,830,000ربع سکه

1,029,0001,000,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18437,500454,313 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24583,300541,760 عیار
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قیمت وام مسکن برای اقشار مختلف
مدت هاست رکود بازار مسکن بر بازار اوراق تسهیالت مسکن فرابورس نیز اثر گذاشته و تقاضا را 

برای این اوراق کاهش داده است. در حال حاضر هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس 
ایران در حدود ۵۰ هزار تومان معامله می شود.

در هفته هــای اخیر قیمت 
اوراق تســهیالت مسکن 
بانک مســکن با نوسانات 

زیادی مواجه نبوده است.
وضعیت کلی بازار مسکن 

که با توجه به ...

وی با بیان اینکه این استان 
در زمان حاضــر در زمینه 
فرآوری سنگ های معدنی از 
دیگر استارها عقب تر است 
گفت: فرآوری ســنگ های 
معدنی اشتغال و اثربخشی 
بیشتری برای استان و کشور 

دنبال خواهد داشت.
استاندار اصفهان اظهار داشت: باید با کمک و تعامل با 
استادان زمین شناسی و معدن کاران و با تشکیل تیم 

های کارشناسی در این زمینه اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه توجه به محیط زیست و آمایش 
سرزمین هم در استفاده از معادن باید در اولویت قرار 
گیرد، تصریح کرد: امروز بیش از اینکه به سنگ نیاز 
داشته باشــیم به هوای پاک و محیط زیست سالم 

نیاز داریم.
رضایی بیان کرد: امروز در توســعه معادن همراه با 
آمایش سرزمین به پیش نمی رویم و آمایش سرزمین 

معنای خاص خود را پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زمانی خوب و مفید است 
که همه جانبه و در همه ابعاد انجام شده باشد و بدون 
شک توسعه تک بعدی و اقتصادی راه به جایی نخواهد 

برد و با شکست مواجه خواهد شد.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه پیشرفت و توسعه ۲ 
واژه متفاوت از هم هستند ادامه داد: توسعه اقتصادی 
باید با توســعه فرهنگی، اجتماعی و دیگر ابعاد آن 

همراه باشد.
به گفته وی معادن جزو انفال هســتند و باید منافع 

همه مردم در توسعه آنها را در نظر بگیریم.
رضایی با بیان اینکه باید در راستای تسهیل کارهای 
مردم گام برداریم، تصریح کرد: بســیاری از قوانین و 
مقررات کشور برای شرایط عادی وضع شده است اما 

امروز کشور ما در شرایط خاص قرار دارد.
اصفهان به عنوان یکی از استان های با ظرفیت های 
باالی معدنی در کشــور، حدود ۸۴۰ معدن در حال 
بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد 
ریال دارد که نزدیک به ۴۰۰ واحد از آن سنگ های 

تزئینی هستند.
حدود ۳۰ درصد ســنگ های تزئینی این استان به 
صورت خام و فرآوری نشــده به سایر کشورها صادر 

می شود.
سنگ های تزئینی، طال، شــن و ماسه، سنگ آهک، 
سنگ آهن، مس، سرب و روی از مهمترین محصوالت 
و تولیدات معادن این استان محسوب می شود و این 
استان از نظر تعداد معادن فعال در صدر استان ها اما 

از نظر دولت در رده چهارم کشور جای گرفته است.

استاندار:
ایجاد واحدهای فرآوری سنگ و معدن نیاز جدی اصفهان است

 استاندار اصفهان گفت: ایجاد واحدهای فرآوری سنگ و معدن نیاز جدی این استان است که باید برای تحقق این مهم اقدام کرد.
عباس رضایی روز شنبه در جلسه شورای معادن استان در استانداری افزود: با توجه به اینکه معادن مواد اولیه کارخانه های مختلف استان 

را تامین می کنند ایجاد واحدهای فرآوری برای معدن داران بسیار مهم است.

ایرنا
گـــزارش
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شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت دوم

شناسه: 479217

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد مناقصات عمومی با مشخصات ذیل واقع در شهر جدید مجلسی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به نشانی www.setadiran.ir برگزار نماید. 

برآورد اولیهعنوان پروژهشماره فراخوان ستاد
مبلغ ضمانتنامه 

شرکت در مناقصه 
)ریال(

مدت زمان 
قرارداد

اجرای روشنایی بلوار سهیل شهر جدید مجلسی به 209801397000002
صورت 50% تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده

2.166.000.000 ریال براساس 
6 ماه 110.000.000فهارس بهای 98

209801397000003
تهیه، حمل، نصب و اجرای درب و پنجره های کرکره ای 
برقی واحدهای تجاری شهر جدید مجلسی به صورت 

50% تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده 

2.855.000.000 ریال به 
3 ماه 145.000.000صورت مقطوع

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 98/3/2
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/3/11

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه 98/3/21
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/3/22

- نشانی کارفرما: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه، بروجن، شهر جدید مجلسی، بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 
کدپستی: 86316-45775 دورنگار: 031-52472214   تلفن: 031-52472733   

www.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی



خانواده زندانیان ، 
مجرم نیستند

ادامه از صفحه یک:

...  با مشك به مردم آب مي داد، 
ولي انگشتان يك دستش قطع 
شــده بود، فردي از او پرسيد؛ 
چــه شــده؟ وي پاســخ داد: 
قطعني خير الناس، دســتم را 
بهترين خلق خــدا، قطع كرده 
اســت، دزدی كردم و حضرت 
پرســيد: آيا مي دانســتي كه 
دزدي حرام است؟ گفتم: آري، 
حضرت دســتور داد كه دستم 
را قطــع كنند، ولي بعــد از آن 
مــن را در خانه اي نگــه داري 
كردند و بــا روغــن حيواني و 
عســل، از ما پذيرائي كردند تا 
زخم دســتم بهبود پيــدا كرد، 
و ســپس با احتــرام مــرا آزاد 
 كردند و لباس مناســبي به من

 هديه دادند.
 از آيات و روايات بر می آيد كه 
حضرت علــی )ع( هنگامی كه 
پای عدالت در ميان بوده فرقی 
برايشــان نمی كــرده كه والی 
فارس باشد يا ســياه حبشی و 
از طرفــی وقتی پــای ترحم و 
كمك به ميان مــی آمده چون 
اعضای خانواده يشان از زندانيان 
مراقبت  می كردند و آنها را ياری 

می نمودند.
پنجم خرداد  مصادف با روز ملی 
حمايت از خانواده زندانيان است. 
متاسفانه اين افراد در حالی كه 
هيچ گناهی نکرده اند  در معرض 
انواع آســيب هــای اجتماعی، 
فرهنگی، روانی و اقتصادی قرار 

دارند. 
به نظر می رسد اولين قربانيان 
يك زندانی خانواده وی هستند. 
هر چند درصد بااليی از زندانيان 
در اثر يك حادثه و سهل انگاری 
به زنــدان افتاده انــد و امکان 
داشت هر كدام از ما به جای آنها 
 بوديم همين اشتباه را مرتکب 
می شديم اما به محض اينکه آنها 
گرفتار زندان می شــوند، مردم 
بدون در نظر داشــتن عوامل ، 
 مهر زندانی را بر پيشــانی وی و

 خانواده اش مــی زنند تا ديگر 
اعتمادها به اين قشــر از جامعه 
از دســت برود و اكثر زندانيان 
كه اتفاقــا سرپرســت خانواده 
شــان نيز هســتند به دليل بد 
نامی در صــورت آزاد شــدن 
هم ديگر نتواننــد در جامعه به 
راحتی فعاليت اقتصــادی را از 
 سر بگيرند به همين دليل آنها و 
خانواده شان جزو نيازمند ترين 
افــراد جامعه خواهند شــدو از 
قديم گفته اند وقتی از دری فقر 

بيايد از پنجره ايمان می رود. 
همين فقر آنها باعث می شــود 
خطاهای ديگــر در پی خطای 
اوليه رخ دهد و ما حق به جانب 
با خود بگوييم توبه گرگ مرگ 

است. 
در حالــی كــه اگــر در همان 
ابتدا به ايــن خانــواده كمك 
می شد چه بســا جامعه شاهد 
خطاهای بعدی نبــود و ميزان 
 جرايم در ســطح كشور كاهش

 می يافت.
 امــروز در تقويم كشــورمان 
 بــه عنــوان روز حمايــت از 
خانــواده هــای زندانيــان به 
ثبت رســيده اســت تــا همه 
بدانند  درصــورت عدم حمايت 
از اين خانواده ها شــاهد رشد 
 چشمگير طالق ، ترک تحصيل ، 
ناهنجــاری هــای اجتماعی و 
روانی، گرايش اعضای خانواده 
به مشاغل كاذب و تکدی گری 

خواهيم بود .
 

اقتصاد استان
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اردستانسومینمقصدگردشگریاستانمیشود
فرماندار شهرستان اردستان گفت: در هدف گذاری صورت گرفته برای سال ۱۴۰۴، اردستان بايد سومين 

مقصد گردشگری استان اصفهان شود.
حميدرضا تأملی در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: در بحث گردشگری امروز يك ظرفيت بااليی در اردستان 

وجود دارد كه حق خود را از كشور نگرفته است.
وی با بيان اينکه گردشگری يك صنعت كامالً مردمی است و ستاد توسعه گردشگری تشکيل شده است افزود: 

قصد داريم برنامه سند جامع گردشگری تدوين كنيم.
فرماندار اردستان با اشاره به اينکه اگر يك دهم گردشگرانی كه از اصفهان بازديد می كنند به سمت اردستان بياوريم 

ديگر نياز به هيچ صنعتی نداريم، گفت: گردشگری كم هزينه ترين، سريع ترين، پرخاصيت ترين و پايدارترين توسعه ای است 
كه می تواند در اردستان رقم بخورد. تاملی با بيان اينکه در هدف گذاری صورت گرفته برای سال ۱۴۰۴ اردستان بايد سومين مقصد گردشگری 
استان اصفهان باشد، تصريح كرد: برای رسيدن به اين نقطه در قالب ستاد توسعه گردشگری بايد به اهداف و برنامه های پيش بينی شده دست 
پيدا كرد. وی در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اينکه از سال های ۹۰ تا ۹۶ شاهد كاهش ازدواج و افزايش طالق در اردستان بوده ايم، 
افزود: به واسطه اقدامات فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته سال گذشته شاهد افزايش ۱۵درصدی ازدواج و كاهش ۱۶ درصدی طالق بوده ايم.

امسال۶۰میلیونمترمکعبآببهتاالبگاوخونیاختصاصیافتهاست
مديرعامــل شــركت آب منطقه ای اســتان اصفهان گفــت: در حالی كه بر اســاس ابالغيه شــورای 
هماهنگــی حوضــه آبريز زاينــده رود بايــد ۵۰ ميليــون مترمکعب بــه گاوخونــی اختصاص می 
 داديــم، از مهرمــاه ســال ۹۷ تــا كنــون ۶۰ ميليــون مترمکعــب آب بــرای تاالب رهاســازی 

شده است.
مسعود ميرمحمد صادقی با اشاره به اينکه حقابه زيست محيطی رودخانه زاينده رود و تاالب بين المللی 

گاوخونی ۱۷۶ ميليون مترمکعب است، اظهار كرد: شورای هماهنگی حوضه آبريز زاينده رود كه متشکل از 
استانداران و نمايندگان كشاورزان سه استان اصفهان، چهارمحال و بختياری و يزد و همچنين معاونان برخی وزارت 

خانه ها است، برای تامين بخشی از حقابه تاالب گاوخونی در سال جاری ۵۰ ميليون مترمکعب را مصوب كرد و به ما مجوز 
۵۰ ميليون مترمکعب ابالغ شده است كه براساس ميزان آورد سهميه آن را تامين می كنيم.

وی با بيان اينکه فرورودين ماه امسال حدود سه ميليون مترمکعب سيالب به تاالب رســيد، ادامه داد: در حالی كه بر اساس ابالغيه شورای 
هماهنگی حوضه آبريز زاينده رود بايد ۵۰ ميليون مترمکعب تامين می شد، از مهرماه سال ۹۷ تا كنون ۶۰ ميليون مترمکعب آب برای تاالب 

گاوخونی خونی رهاسازی شده است.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

پس از آنالیز زولبیا و 
بامیه، قمیت های استان 

اصفهان از مشهد و فارس 
کمتر است. زعفران، 

نشاسته، روغن و شکر در 
نظر گرفته شده و سعی 

کردیم قیمت عادالنه 
تعیین کنیم.

پای درد دل مشتری ها و کسبه شهر؛   

ماهرمضانامسالمثلهمیشهنیست!

در حالی که از نیمه ماه رمضان گذشــته است و انتظار می رود 
خرید و فروش برخی اقالم ضروری ســفره افطار رونق یابد در 
بازارهای شــهر اصفهان خبری از مشتری و صف های طوالنی 

خرید سال های گذشته نیست.
در ماه رمضان سنت ها و آداب و رسوم مختلفی در سراسر کشور 
وجود دارد، اما برخی اقالم همچون زولبیا و بامیه که شیرینی 
خاص این ماه مبارک بوده و هست و جزو جدایی ناپذیر سفره های 
افطار و پذیرایی ماه رمضان است، امســال به دلیل افزایش 

چشمگیر قیمت، از سفره بسیاری از مردم حذف شده  است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     امسال خبری از حضور مشتری نیست و بازار اصفهان حتی در لحظه های قبل از افطار نیز راکد است. 

قیمت وام مسکن برای اقشار مختلف
مدت هاست رکود بازار مسکن بر بازار اوراق 
تسهیالت مسکن فرابورس نیز اثر گذاشته و 
تقاضا را برای این اوراق کاهش داده است. در 
حال حاضر هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس ایران در 

حدود ۵0 هزار تومان معامله می شود.

در هفته های اخير قيمت اوراق تسهيالت مسکن بانك مسکن با نوسانات زيادی 
مواجه نبوده است.

وضعيت كلی بازار مسکن كه با توجه به افزايش قيمت ها در ركود به سر می برد، 
به اين شرايط دامن زده و مقدار تقاضا را برای خريد اوراق تسهيالت مسکن كم 

كرده است.
در آخرين روز كاری فرابورس ايران در هفته گذشته امتياز تسهيالت مسکن 
ارديبهشت ماه ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان بود؛ در صورتيکه قيمت تسه فروردين 

امسال حدود ۵۲ هزار تومان تعيين شده بود.
گفتنی است، قيمت اكثر اوراق منتشر شده در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به طور 

ميانگين ۵۰ هزار تومان اعالم و داد و ستد شده است.
ارزيابی محاسبه هزينه وام مسکن، از آنجا كه قيمت بيشتر تسه ها حدود ۵۰ 
هزار تومان است، قيمت هر ورق تسه را به طور متوسط ۵۰ هزار تومان در نظر 
گرفته و با اين رقم هزينه وام مسکن برای افراد مختلف در اين گزارش محاسبه 

شده است.

   هزینه وام برای زوجین
زوج های تهرانی برای دريافت وام ۱۰۰ ميليون تومانی مسکن بايد ۲۰۰ برگه 
تسهيالت مسکن خريداری كنند. آن ها بايد ۱۰ ميليون تومان صرف خريد اين 
۲۰۰ برگ ها كنند. به اين مبلغ با احتساب ۲۰ ميليون تومان وام جعاله كه بابت 
خريد آن بايد ۴۰ برگ تسه خريداری شود، دو ميليون تومان اضافه می شود. در 
نتيجه در مجموع بايد برای دريافت وام ۱۲۰ ميليون تومانی مسکن حدود ۱۲ 

ميليون تومان صرف شود.
همچنين زوج های غير تهرانی كه در شهرهايی با جمعيت بيش تر از ۲۰۰ هزار 
نفر جمعيت زندگی می كنند، می توانند تا سقف ۸۰ ميليون تومان وام بگيرند 
كه برای گرفتن اين مبلغ بايد ۱۶۰ ورق بهادار خريداری كنند و با اين حساب 
بايد هشت ميليون تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب دو ميليون 
تومان برای خريد اوراق وام جعالــه در مجموع برای دريافت وام ۱۰۰ ميليون 

تومانی بايد ۱۰ ميليون تومان پرداخت كنند.
عالوه بر اين، زوج های ساكن در ساير شهرهای با جمعيت زير ۲۰۰ هزار نفر 
می توانند برای گرفتن ۶۰ ميليون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خريداری 
كنند كه بايد شش ميليون تومان بابت خريد اوراق بپردازند. هم چنين برای 
دريافت ۲۰ ميليون تومان ديگر بابت وام جعاله نيز بايد دو ميليون تومان پرداخت 
كنند كه در مجموع برای وام ۸۰ ميليون تومانی هشت ميليون تومان از سوی 

زوجين بايد پرداخت شود.

   هزینه وام برای مجردها
مجردهای تهرانی نيز می توانند تا سقف ۶۰ ميليون تومان و غير زوج هايی كه در 
مراكز استان های باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند تا سقف ۵۰ ميليون تومان 
و در نهايت غير زوج های ساكن در ساير مناطق تا سقف ۴۰ ميليون تومان وام 
دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايــد ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق 

تسهيالت مسکن را از فرابورس ايران خريداری كنند.
با اين حساب مجردهای تهرانی بايد برای خريد اين اوراق شش ميليون تومان، 
افراد ساكن در مراكز استان باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعيت مبلغ پنج ميليون تومان 

و افراد گروه سوم مبلغ چهار ميليون تومان پرداخت كنند.
البته در صورت تمايل برای دريافت وام ۲۰ ميليون تومانی جعاله بايد مبلغ دو 

ميليون تومان ديگر هم بپردازند.
اوراق تسهيالت مسکن قابليت معامله در فرا بورس ايران را دارد و ارزش اسمی 
هر برگ پنج ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره شش 

ماهه قابل تمديد است.
اين اوراق با توجه به اين كه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، قيمت متفاوتی 

دارد.
 در صورتی كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق از تسهيالت 
آن استفاده نکند، نماد معامالتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی ديگر به 

دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

گــزارش

لحظــات  در  همــواره 
قبل از افطــار، قنادی ها، 
و  ميوه فروشــی  هــا 

 نانوايــی هــا بــا حضور 
مشتری های فراوان رونقی 
بيش از پيش داشــت اما 
امســال خبری از حضور 
مشتری نيســت و بازار اصفهان حتی در 
لحظه های قبل از افطار نيز راكد است. به 
طوری كه صاحب يك قنادی در محدوده 
دروازه تهــران می گويد:وضع بازار خيلی 
خراب اســت ما خودمــان توليد كننده 
هستيم با قيمت های نجومی شکر و روغن 
نمی توانيم سود زيادی برای محصوالتمان 
در نظر بگيريم در واقع فروشــمان هيچ 

سودی برای ما ندارد.
كريمــی ادامه می دهد: در ســاعت های 
نزديك به اذان هم مشتری نداريم اگر به 
نانوايی آن طرف خيابان نگاه كنيد او نيز 
در اين ساعت فقط يك مشــتری دارد، 
وضعيت بازار خرابتر از چيزی اســت كه 
به نظر می رسد. خودتان می توانيد ببينيد 
كه در ساعت های نزديك به افطار در اين 

خيابان يك مشتری هم ديده نمی شود.

   فروش تغییر نکــرده فقط اقالم 
گرانتر شده است

 يکــی از ميــوه فروش هــای نزديك به 
دروازه تهران می گويــد: مردم مجبورند 
برخی ميوه ها را بخرنــد، اما اقالم گرانتر 
شده با گرانتر شــدن اقالم دستفروش ها 
ديگر نمی توانند به فروش ميوه بپردازند 
بنابراين مردم برای خريدشان به ما مراجعه 
می كنند، فروش ما تغييــر نکرده فقط 

قيمت ها افزايش يافته است.
با نانوايی كه قناد محل به آن اشاره كرد نيز 
به گفت وگو نشستيم، رحيمی از گرانی 
و كمبود مشــتری گاليــه دارد و اظهار 
می كند: آخرين بار دو مــاه پيش بود كه 
نان گران شــد، از ســاعت شش صبح تا 
۱۲ شب يکسره پخت می كنيم چون اگر 
ميزان پخت كم شــود برايمان به صرفه 
نيست. كنجد كيلويی ۲۵ هزار تومان است 
و زمانيکه می خواهيــم خريد كنيم بايد 
هزينه آن را نقدی و در لحظه حساب كنيم 
تا زمانی كه پول آن را پرداخت نکنيم بار 

كنجد را به مغازه نمی آورند.
به گفته او خمير مايه قبال هر كيسه ۷۵ 
هزار تومان بود اما اكنون با جواز كسب در 
ماه يك كيسه به قيمت دولتی در اختيار 
نانوايان قرار داه می شــود، و چهار كيسه 
مورد نياز ديگر به قيمت ۲۱۵هزار تومان 

است تا بتوان به اندازه كافی پخت كرد.
در همين حال يك مشتری در حالی كه 
از كوچکتر شدن نان و افزايش قيمت ها 
شــکايت دارد، فقط قيمت را می پرسد و 

بدون خريد می رود.

   مجبوریم حاشیه سود را کاهش دهیم
اما صاحب يــك واحد صنفــی فروش 
شيرينی در محدوده خيابان شمس آبادی 
كه در لحظات نزديك به افطار مشتری های 
زيادی دارد، می گويد: ما سعی كرديم از 
بهترين مواد اوليه در تهيه شــيرينی ها 
استفاده كنيم و مشتری ها طعم زولبيا و 
باميه مغازه ما را پسنديده اند اما نسبت به 
سال های گذشته مجبور شده ايم حاشيه 

سود خودمان را كاهش دهيم.
 كالن می گويد: همه مواد اوليه سه يا چهار 
برابر شده است اما شيرينی فقط  ۱۰ درصد 
افزايش قيمت داشــته است، فروشمان 
خوب است اما سودمان كم شده، برای تهيه 
مواد اوليه به مشکالت زيادی برخورده ايم، 
مواد اوليه مورد اســتفاده در قنادی ها در 
منازل هم استفاده می شود و مردم می دانند 
كه شکر ناياب شده است، شکری كه سال 
گذشت كيلويی تقريبا يکهزار تومان بود 
امسال كيلويی هشت تا ۹ هزار تومان شده 
و اين در حالی است كه اين ماده اوليه در 
بازار موجود نيست، همچنين برای تهيه 
تخم مرغ و روغن نيز مشــکالت زيادی 

وجود دارد.

   دو کیلو حلیم 2۸ هزار تومان!
كمی جلوتر پيرمردی كه در صف خريد 
حليم ايستاده است، گاليه می كند كه  دو 
كيلو حليم بادمجان اكنون ۲۸ هزار تومان 

قيمت دارد ما فقط به اندازه نيازمان خريد 
می كرديم اما امسال مجبور شده ايم تعداد 

دفعات خريدمان را كاهش دهيم.
صاحب اين واحد صنفی فروش حليم كه 
در خيابان احمدآباد واقع است، می گويد: 
پارســال قيمت آش هر كيلــو ۱۰ هزار 
تومان بود اما امسال ۱۴ هزار تومان است، 
فروشمان كم نشده است اما مجبور شديم 
درصد ســود را كاهش دهيــم تا بتوانيم 

مشتری ها و فروشمان را حفظ كنيم.
او ادامه می دهد: به رغم تورمی كه در بازار 
وجود دارد سودها را افزايش نداده ايم زيرا 
قدرت خريد مردم كم است، اگر بخواهيم 
قيمت حليم بادمجان را بر اســاس تورم 
محاسبه كنيم حداقل هر كيلو از آن را بايد 

۲۵ هزار تومان قيمت گذاری كنيم.
 احمــدی می گويد: پارســال يك حلب 
روغن ۵۰ هزار تومان بود اما امسال ۱۴۰ 
هزار تومان، زعفران پارسال هر كيلو ۲۲ 
هزار تومان بود االن ۵۰ هزار تومان است، 
گوشت پارسال روی مرز ۵۰ هزار تومان 
بود امسال بين ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان 
قيمت گذاری می شود، همه اقالم مصرفی 
حداقل سه برابر شده اما به داليل مختلف 
قيمت مصوب حليم بادمجان هر كيلو ۱۲ 

هزار تومان قيمت گذاری شده است.

   آش و حلیــم از قدیــم غذای 
مستضعفان بوده است

او معتقد است: آش و حليم از قديم غذای 
مستضعفان بوده است و به رغم هزينه های 
زيادی كه مواد اوليه توليد آن دارد مردم 
هنوز به آن به ديد يك غذای ســاده نگاه 
می كنند، فروش آش و حليم سود زيادی 
برای ما ندارد و فقط می توانيم دســتمزد 

كارگران را تامين كنيم.
او می گويد: در همه جای دنيا در ماه رمضان 
تخفيف اعمال می كنند اما در ايران دقيقا 
قيمت برخی اقالم كــه می دانيم در ماه 
رمضان فروش بيشــتری دارد را افزايش 

می دهيم.

   وضعیت نانوایان مسئله کشوری 
است

گفته ها و شــنيده ها از مردم و كسبه را 
با رسول جهانگيری، رييس اتاق اصناف 
اصفهان در ميان گذاشتيم تا نظر او را در 

اين باره جويا شويم.
 او می گويد: زولبيا و باميــه فقط در ماه 
رمضان توزيع می شود و قيمت آن بر اساس 
آناليزهای انجام شده تعيين می شود ،سعی 
می كنيم در استان اصفهان نسبت به ساير 
كالنشهرهای كشور قيمت كمتری تعيين 

شود.
جهانگيری با بيان اينکه در حليم و آش 
نيز قيمت گذاری قانونی نيست و قيمت 
تعيين شــده از طرف ما قيمت ارشادی 
است، همچنين قيمت اين اقالم بر اساس 
عرضه و تقاضا نيز تغيير می كند، می افزايد: 
قيمت های ارشادی آش و حليم اصفهان 
نسبت به تهران حداقل پنج هزار تومان 
تفاوت دارد اين قيمــت ها فقط برای ماه 
رمضان پيشنهاد شده و در اين حوزه قيمت 

گذاری قانونی نيست.
رييس اتاق اصناف اصفهــان می گويد: 
پس از آناليز زولبيــا و باميه، قميت های 
استان اصفهان از مشــهد و فارس كمتر 
اســت. زعفران، نشاســته، روغن و شکر 
در نظــر گرفته شــده و ســعی كرديم 
قيمت عادالنه تعيين كنيــم تا عالوه بر 
فروشنده ها و واحدهای صنفی خريداران 
نيــز از قيمت ها راضی باشــند، اصفهان 
هميشه ســعی داشته نســبت به ساير 
 كالنشــهرها قيمت برخی اقالم مصرفی

 كمتر باشد.
وی با بيان اينکه در تعيين قيمت ها نبايد 
يك طرفه نگاه كنيــم، می افزايد: برخی 
افزايش قيمت هــا در حوزه صيفی جات 
همچون سيب زمينی به دليل جذابيت 
صادراتی اســت كه در برهه های زمانی 
مختلف ممکن است وجود داشته باشد، 
قيمت خميــر مايه نيز بــه همين دليل 

افزايش يافته است.

مهر
گــزارش

خـــبــــر

کاهش انتشار آالینده های شرکت فوالد مبارکه باتالش محققان کشور

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان با تولید فیلترهای 
غبارگیر در سال گذشته توانست سه هزار فیلتر را به شرکت 
فوالد مبارکه به فروش برساند که این امر کاهش انتشار 

آالینده های این شرکت به محیط زیست را به دنبال داشته است.

 اين شــركت دانش بنيان نانو توليد كننده فيلترهای صنعتی با فناوری نانو است. اين 
فيلترها دارای قابليت جذب ذرات و طول عمر بيشــتری هستند. محصوالت توليدی 
اين شركت موفق به دريافت گواهی تاييديه نانو مقياس از ستاد ويژه توسعه فناوری نانو 
و همچنين گواهی نامه های استاندارد بين المللی ايزو ۹۰۰۱ شده است. اين شركت در 
اسفندماه ۹۷ موفق به فروش ۳ هزار فيلتر به شركت فوالد مباركه شده است. با فروش 
فيلترهای نانويی اين شركت به فوالد مباركه، دامنه نفوذ فيلترهای نانويی در صنايع كشور 
گسترش يافت. با استفاده از اين فناوری، انتشار ريزگردها از خروجی كارخانه ها كاهش 

می يابد. 
سيد امير حسين تقوی، مجری طرح با اشاره به اينکه فروش اين فيلترها با فوالد مباركه 
از طريق مناقصه ای در سال ۹۷ انجام شد، گفت: دامنه استفاده از اين فيلترها بسيار وسيع 
بوده، به طوری كه صنايعی نظير ســيمان و فوالد از جمله مصرف كنندگان مهم اين نوع 
فيلترها قلمداد می شوند. وی درباره مزيت اين فيلترها اظهار كرد: به دليل وجود نانو الياف 
در فيلترها، قدرت جذب اين فيلترها نسبت به فيلترهای رايج بسيار باالتر بوده و امکان گير 
اندازی ذرات زير ۲٫۵ ميکرون در اين فيلترها وجود دارد. بنابراين شركت ها و كارخانه های 

توليدی می توانند با استفاده از اين فيلترها نسبت به جذب ريزگردها از خروجی كارخانه اقدام 
كنند و در نهايت ميزان رهايش ريزگردهای خطرناک به محيط زيست به حداقل برسد. تقوی 
با اشاره به استفاده از نانو الياف در توليد اين فيلترها افزود: دستگاه توليد نانو الياف در اين شركت 
طراحی و ساخته شده است. بنابراين تمام طول زنجيره توليد يعنی از توليد مواد اوليه نانويی 
تا محصول نهايی در داخل و با كمترين وابستگی به خارج توليد شده است. فيلترهای كارتريج 
از ديگر انواع فيلترهای صنعتی اين شركت است كه شامل فريم فلزی و مديای آن از جنس 
پلی استر، پلی پروپيلن و يا سلولزی است. اين فيلترها در صنايعی چون رنگ، معدن، نيروگاه ها، 
صنايع نفت و پتروشيمی كاربرد دارند. ماسك نانو از ديگر محصوالت دانش بنيان اين شركت 
است كه از چندين اليه تشکيل شده و دارای اليه ميکروفيلتر حاوی اليه نانو الياف با قطر كمتر 

از ۱۰۰ نانومتر است. 
ماسك های سوپاپ دار اين شركت به گونه ای طراحی شده است كه عمل ورود و خروج هوای 
دم و بازدم را انجام می دهد و كيفيت ديافراگم اين سوپاپ در عملکرد ماسك بسيار مهم است؛ 
چراكه در صورت درست عمل نکردن، هوای آلوده از آن عبور كرده و عمل فيلتر كردن ماسك 
انجام نمی شود. اين در حالی است كه ماسك های اين شركت دانش بنيان دارای ديافراگم 
سيليکونی است كه در حين تنفس كامالً بسته شده و هوای ورودی از قسمت اليه های ماسك 

وارد ريه می شود و در عمل بازدم باز شده و هوای بازدم از ماسك تخليه می شود. ایسنا
خـــبــــر
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Iran makes debut at 
renowned Révélations

 Ten top Iranian handcrafters are showing skills 
at the Révélations – Fine Craft and Creation Fair, 
which is underway at the Grand Palais in Paris.
On Thursday, Tehran Ambassador to Paris 
Bahram Qassemi along with tens of French and 
international envoys attended the opening 
ceremony of the event, CHTN reported.“This 
is the first time that Iranian artisans are taking 
part in the important and global fair of Fine Craft 
[and Creation Fair] and this [participation] 
is of high importance because of the current 
state of the country, which is in under unjust 
sanctions [imposed by the United States],” said 
Pouya Mahmoudian, a deputy for the Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization.
Traditional ceramics, potteries, metalwork, 
and enameled works were among Iranian 
offerings for the 4th edition of the biennial 
that runs until May 26, the official said.Overall, 
450 creators and artists from 33 countries are 
present at the event, according to its organizers.
Dozens of Iranian handicrafts have gained the 
UNESCO Seal of Excellence during the past 
couple of years.Initiated by Ateliers d'Art de 
France since 2013, Révélations reunite general 
public, amateurs and collectors, architects, 
decorators, gallery owners, purchasing offices, 
and artistic directors.In 2017, 40,268 visitors 
were welcomed at the Grand Palais that is a 
large historic site, exhibition hall and museum 
complex located at the Champs-Élysées.

news

The Nasir ol 
Molk Mosque

The most popular 
Pink Mosque (Nasir 
ol Molk Mosque) is a 
traditional one located 
in Shiraz. In its facade 
it includes extensive 
colored glass and is 
eye-catching for its 
five-concaved design. 
Thanks to the usage of 
many pink color tiles it 
has obtained the name 
of Pink Mosque.

The Nasir ol Milk 
was built in the 
Qajar era and is 
under the protection 
of Endowment 
Foundation of Nasir ol 
Molk. The mosque was 
built during 1876-1888 
by the order of a Qajar 
ruler, Mirzā Hasan Ali.
The designers of 
the mosque were 
the Iranian architect 
Mohammad Hasan-
e-Memār and 
Mohammad Rezā 
Kāshi-Sāz-e-Širāzi.

When speaking about 
historical architecture, 
we firstly mention 
beautiful arches, 
sculptures, stone walls 
and towering spires, 
but the majority of us 
don't even bother to 
note vibrant and bright 
colors. When speaking 
about the Nasir ol 
Molk, it is impossible 
not to mention about 
colors. This mosque 
is saturated with all 
possible colors of 
nature and its stained-
glass windows richly 
reflect the light in its 
full magic. Moreover, 
its walls feature a 
magnificent and 
vibrantly multicolored 
display of decorated 
geometric tiles.
Nasir ol Molk is a 
wonderful place and 
you will probably 
never meet a mosque 
as colorful as this one.
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JICA completes first 
phase of Iran’s tourism 
development project

news

Japan International Cooperation Agency 
has recently accomplished the first phase 
of a tourism development project, which is 
carried out in a vast span of land in northwest 
Iran.
The first phase of the project was launched 
with the cooperation of Japan’s tourism 
specialists, Mehr quoted Alireza Rahimi, 
the director of Iran’s tourism planning and 
development as saying on Wednesday.
The project goes through three phases 
of primary studies, field visits and the 
development of a comprehensive tourism 
plan in northwest of the country, the official 
said.
Referring to scientific and specialized 
capacity of the Japanese agency, he mentioned 
that a team of advisers along with the 
provincial supervisors will pay visits to six 
provinces of Iran including West and East 
Azarbaijan, Ardebil, Kordestan, Zanjan and 
Qazvin in order to investigate their untapped 
potential.
Rahimi said that the JICA experts have so 
far investigated capabilities for the Aras 
Free Zone and Maku Free Zone, adding, 
they have also visited three UNESCO World 
Heritage sites in Iran.The experts have also 
investigated Sabalan Mountain and its hot-
water spas as a potential World Heritage.

Ali Ibn Mussa Reza, better known 
as Imam Reza is the eighth Shiite 
Imam who was killed by Ma’mun, 
the Caliph of the time. Ma’mun 
that feared the increasing power 
and popularity of the Imam 
among the people ordered his 
death by poisoning. His body was 
buried in a shrine that belonged 
to Harun ol Rashid, the third 
Abbasid Caliph. Muslims of Iran 
have taken care of this holy shrine 
throughout the history. Different 
rulers made changes in the 
shrine, improving and glorifying 
it which shows the importance of 
the Imam among Iranian.
The Samanid rulers are the 
first to start a series of changes 
in the area. Although their 
developments improved the state 
of the city, it was not extended to 
the Holy Shrine of Imam Reza, 
and the place was left as it was. 
Daylamite, on the contrary, only 
paid attention to the shrine; 
they repaired it completely and 
the decorations of the place 
drastically improved. When 
Daylamite came to rule, they 
added residential units to the 
garden of the shrine to be used 
by those who wanted to live near 
the great Imam, and to ensure 
the security of the place, strong 
fortification was made around 
the city as well.Later in the 
Qaznavid time and by the order 
of Mahmoud Ghaznavi the main 
building was repaired. Mahmoud 
who was after getting recognition 
and legitimization from people 
attempted to repair the shrine 
that his father destroyed. In the 
Seljuk dynasty, the first dome was 

built over the shrine from brick 
and tile. Sultan Sanjar, the Seljuk 
King, with his minister, Sharaf 
al-Qomi ordered the restoration 
of the damages and construction 
of the dome. About a century 
later, Mohammad Kharazmshah 
orders the decoration of the 
shrine with strikingly beautiful 
tiles that came to be known as 
Sanjar tile. The remnant of tiles 
are kept in the Museum of the 
Shrine.
In the 13th century, Mongols 
attacked and looted the town 
and killed people. Mashhad was 
also affected. The Mongols were 
brutal, they murdered, burned, 
and destroyed everything but 
strangely, the Shrine was left with 
minimal damages. Later when 
the descendants of Mongols took 
the reign, during the Timurid 
dynasty, due to Shahrukh’s 
efforts for the prosperity of 
Mashhad, and by the suggestion 
of his wife, Guharshad, the first 
Jam-e mosque in Mashhad was 
built in the southern part of the 
Shrine’s courtyard. The Mosque 
was named after the woman who 
played an important part in its 
construction, as Guharshad.
In Safavid period, much was 
added to the holy shrine, and 
the tradition of gilding the place 
started in this time. The brick and 
tile dome was replaced with a 
gold dome. Shah Abbas ordered 
the rest of the place to be covered 
with gold and copper, an order 
that took more than 100 years 
to finish. Interestingly, the king 
who initiated all the changes did 
not live to see the outcome. The 
Shrine became much bigger in 
the Safavid time; new sections 
that were added include the 
courtyards, the north, west and 
east iwans, the portals, and the 
Allah Verdi Khan dome.
When Nader Shah of Afsharid 

Tribe became the king of Iran 
and started a series of sieges to 
neighboring countries especially 
India, the country became 
richer. Being a devoted Muslim, 
he decided to make changes in 
the holy shrine and ordered the 
gilding of the Iwan that was made 
in the Timurid Era; later the same 
thing was done to the Southern 
Iwan. Then the frescos of the 
place were renewed and the 
Northern Minaret was restored 
and gilded.
During the reign of Fath Ali Shah 
of Qajar dynasty, new sections 
were added to the construct. The 
new courtyard, named freedom, 
was built by the order of Naser Al 
Din Shah and the Western Iwan 
was gilded. A new Ravagh (porch 
like construct) named as Dar Ol 
Sa’ada was made that literary 
means the House of Happiness.
the governor of Khorasan Razavi 
Province carried out the shrine’s 
development. The gilded bricks 
that has lost their shine were 
repaired, many of the existing 
building have changed their 
usage, and new constructs 
were added as well. The Riyadh 
mosque, the women’s mosque, 
the back porch, Saqa khaneh, 
the former candelabrum, and 
the rest area of the guards are 
among these sections.After 
the Islamic Revolution, there 
was a great expansion, a major 
development for the interior of 
the main dome of the shrine. The 
architects also repaired the dome 
basis to strengthen the dome’s 
stability. Courtyard of the Islamic 
Republic, Razavi, Guidance, 
Kosar and Imam Khomeini porch 
were made during this period 
and a total area of   12 hectares 
shrine was turned to 70 hectares. 
Currently there are 9 courtyards 
and 26 porches in the shrine of 
Imam Reza.

Imam Reza Holy Shrine, 
Heaven On The Earth

The shrine of the 8th shiite 
Imam is located in Mashhad and 
originaly belonged to the Harun 
Ol Rashid, the third Abbasid 
Caliph, but was later remade 
for Imam.

Imam Reza 
is the eighth 
Shiite Imam 
who was killed 
by Ma’mun, the 
Caliph of the 
time. His body 
was buried 
in a shrine 
that belonged 
to Harun ol 
Rashid, the 
third Abbasid 
Caliph. Muslims 
of Iran have 
taken care of 
this holy shrine 
throughout the 
history.
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 Yazd Province in central Iran 
has launched the farming 
project of Murciano-
Granadina goats, after 
importing 1,200 of this 
breed of dairy goats from 
Spain on May 21.
According to Hossein 
Bakhshayesh, an official 
with Yazd Agricultural 
Jihad Organization, these 
goats are very good milk 
producers, with a lactation 
period of 210 days, 
producing up to 600 liters of 
high-fat, high-protein milk 

annually. 
“Their milk has 5.7% fat 
and 3.4% protein, they 
enter maturation period 
and reproduce quickly and 
usually give birth to two 
kids per labor,” IRNA quoted 
Bakhshayesh as saying. 
The Murciano-Granadina 
goat is a very strong and 
hardy breed. They are well 
adapted to the hot and dry 
conditions of the semi-
arid areas of southeastern 
Spain, according to Financial 
Tribune.

Iran's CPI 
Inflation 
Jumps 52% 
YOY
The consumer 
inflation registered 
a year-on-year 
increase of 52.1% in 
the second Iranian 
month (ended May 
21) compared with 
the similar month 
of last year, the 
Statistical Center of 
Iran reported.
The previous reading 
of SCI's YOY inflation 
was at 51.4% for the 
month.
The overall Consumer 
Price Index (using 
the Iranian year to 
March 2017 as the 
base year) stood at 
173.5 in the period, 
indicating a 1.5% rise 
compared with the 
previous month.
The previous 
m o n t h - o n - m o n t h 
CPI growth rate was 
4%, according to 
Financial Tribune.
The average goods 
and services 
Consumer Price 
Index in the 
12-month period 
ending May 21 
increased by 34.2% 
compared with last 
year’s corresponding 
period. SCI had put 
the average annual 
inflation rate for the 
preceding Iranian 
month, which ended 
on April 20, at 30.6%. 
Rural vs. Urban Areas
Year-on-year and 
annual consumer 
price inflation 
measured for rural 
areas was higher than 
those in urban areas 
last month. 
The CPI index 
registered a year-
on-year increase 
of 50.7% for urban 
areas and 59.6% for 
rural areas compared 
with the similar 
month of last year. 
The overall CPI 
reached 172 for 
urban households 
and 181.9 for 
rural households, 
indicating an increase 
of 1.6% for urban 
areas and 1% for rural 
areas compared with 
the previous month.
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1,200 Spanish Goats Imported to Yazd

As per the new rules, 
electricity tariff will 
increase by 23% 
for consumers who 
do not comply with 
the announced 
patterns from June 
to September, when 

both the temperature and power 
consumption rise phenomenally.
The Energy Ministry says close 
to 80% of consumers are in the 
average 300-kilowatt hour bracket 
per month, which is set as a basic 
consumption model. Consumers 
in this category will be eligible for 
a discount in their billing if they 
consume less electricity in the four 
months compared to the same 
period a year ago, according to 
Financial Tribune.
The new regulations target the 
remaining 20% heavy consumers 
who apparently could be compelled 
to rethink their consumption 
patterns or get hit in the pocket.
Revenues generated by the hike 
in tariffs will be used to replace 
traditional electric meters with 
smart meters that ensure accurate 
billing as they digitally send meter 
readings to utilities without any 
human involvement. Smart meters 
also have monitors so users can 
better understand their energy use 
and adjust if necessary.
Part of the new revenue will also 
be spent on reducing waste by 
improving and optimizing power 
distribution networks.
Subsidy Dilemma 
One key reason, experts say, why 
big consumers are often indifferent 
to repeated government appeals 
for judicious use is that electricity 
prices are too low compared to 
many countries.
Power generation costs, including 
production and transmission, is 
2 cents per kilowatt-hour while 
electricity is sold at 0.7 cents per 

kWh now.
Data released by the Energy 
Ministry show among 200 
countries, Iran sells the cheapest 
power after Egypt, Kuwait and 
Myanmar.
Water, electricity, gas and gasoline 
are subsidized in Iran and 
successive governments have said 
that the prohibitive subsidies are 
not sustainable. The entire concept 
of subsidies has come under a 
very big question mark for years 
with proponents and opponents 
floating ideas and views that are 
poles apart.  
The country's current installed 
power capacity is 81,000 
megawatts but a lot less is 
produced, especially in the hot 
season, due to water shortage in 
hydroelectric dams, wastage and 
technical problems.
Last year was one of the driest in 
half a century, and the country 
faced problems with supplying 
electricity in all sectors. Therefore, 
the government set out to find a 
workable solution.
One plan called for revising 
tariffs for heavy consumers. 
Other programs included 
changing working hours of state 
organizations and replacing 10 
million fluorescent lamps in state 
bodies with the energy-efficient 
LED light bulbs.
Official data has it that while 
development of technology has 
led to a 4.5% growth in power 
consumption across the world, 
Iran's rate is 3.5 times over and 
above the global average. Average 
global electricity consumption 
rises by up to 3% per annum, but 

demand in Iran jumps to almost 
10% every year – a development 
that economists say could turn into 
a crisis if not checked sooner rather 
than later.
Not Too High 
Although with the new rule the 
government intends to control 
consumption during the hot 
summers, the mere 23%-rise 
does not seem to be too high for 
consumers who have no problem 
paying something extra and living 
in the comfort of coolers 24/7.  
For example, if a heavy consumer 
had to pay 7 million rials ($50) last 
month, with the same amount of 
consumption, they will be charged 
8.6 million rials ($61.4) in the next 
bill. 
Apparently, it would not be any 
burden for those who have been 
visibly neglectful of their high 
consumption to pay an additional 
$11.4!
Energy expert Alireza Daemi 
believes that as far as heavy 
consumers do not pay the real price 
of the electricity they use, there will 
be no change in their consumption 
levels – seen as unacceptably high 
even as per the standards of rich 
and developed countries.
“Tariffs should be adjusted so 
that prices gradually approach 
real costs,” the former deputy for 
planning and economic affairs at 
the Energy Ministry said recently. 
Therefore, if heavy consumers 
are charged three times the price 
they pay now (2 cents instead of 
the current 0.7 cent), that would 
to some extent compensate power 
generation costs and may help curb 
high consumption.

 Post Company, Online Shop 
Sign Deal to Help Domestic 
Producers

The startup named “Ba Salam” (Persian for "Hello") 
seeks to connect rural producers of organic food and 
homemade goods with buyers, allowing shoppers to 
purchase quality goods directly from the source.
As per the agreement, producers no longer need to 
visit post offices for sending packages to customers, 
Zoomit reported. 
Instead, they will be able to use an on-demand postal 
service, as post officers will collect packages at their 
doorstep, according to Financial Tribune.
The officers will send the products to the central 
post office that will forward them to the customers' 
address.
The post company will charge producers 4,000 rials 
(2 cents) for regular and 9,000 rials (6 cents) for the 
express delivery of packages.
The new arrangements will help producers working 
with the startup save time.
The startup has listed over 1,600 producers of 
handmade products and rural growers to connect 
them to potential buyers through a business-to-
consumer website (Basalam.ir).
It has a smartphone application available for both 
Android and iOS devices, which can be downloaded 
from the startup's website.
Categorized in smart menus, customers can view 
more than 22,000 items made by local growers of 
organic food in rural areas.
The goods include food, handicrafts, apparel, home 
tools and herbs.
After selecting the desired goods, customers pay 
online and receive it at their doorstep.
If the customer is not satisfied with the quality of the 
goods, the purchased items can be returned to Ba 
Salam for a refund within seven days.
Since home business owners from all around the 
country work with Ba Salam, in case of shopping 
multiple items from different producers, customers 
can choose to receive their items separately and 
directly from the source or have all the items delivered 
as a one-time post package. 
Ba Salam aims to prepare the ground for lesser-known 
artisans and producers, allowing them to promote 
their businesses easily and free of charge. The 
platform also removes dealers from the transactions, 
enabling producers to offer their products to 
customers at more competitive prices.

After parliament rejected a government proposal 
to raise tariffs for subscribers across the board, the 
government made changes to the bill and it was 
finally ratified by the Majlis, and came into effect from 
May 22, the Persian-language economic newspaper 
Donya-e-Eqtesad reported.

Heavy Power Consumers in 
Iran Will Pay More

news

Water, electricity, 
gas and gasoline 
are subsidized 
in Iran and 
successive 
governments 
have said that 
the prohibitive 
subsidies are not 
sustainable. The 
entire concept 
of subsidies has 
come under a 
very big question 
mark for years 
with proponents 
and opponents 
floating ideas and 
views that are 
poles apart.  
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Iran's Non-Oil Trade Surplus With 
Persian Gulf States Tops $290m
Iran recorded $292.91 million in non-oil trade surplus with 
Persian Gulf littoral states, namely the UAE, Iraq, Kuwait, Qatar, 
Bahrain and Saudi Arabia, during the first month of the current 
fiscal year (March 21-April 20).Latest data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration show Iran traded 2.07 
million tons of non-oil commodities worth $982.11 million with 
Persian Gulf states during the month to register a 24.77% and 
24.63% decline in tonnage and value respectively compared with 
the same period of last year.
Iran’s exports totaled 1.9 million tons worth $637.51 million 

during the period, indicating a 26.98% and 35.42% decrease 
in tonnage and value respectively year-on-year.Imports stood 
at 172,361 tons worth $344.59 million, up 13.06% and 9.04% 
in tonnage and value respectively YOY, according to Financial 
Tribune.
Iran mainly exported low-density oils, tomatoes, mineral oils, 
bitumen and watermelon to the Persian Gulf nations.In exchange, 
major commodities imported into Iran from the Persian Gulf 
states included graphite electrodes used in furnaces, butter, coal, 
machinery and boneless frozen cow parts.In terms of total trade 
value, the UAE topped the list among Persian Gulf countries with 
Iran trade standing at 903,607 tons worth $568.38 million, down 
by 32.7% and 34.15% in tonnage and value respectively YOY.

Exports to UAE amounted to 737,028 
tons worth $230.56 million to register 
a 38.19% and 57.98% decline in 
tonnage and value respectively YOY.
The UAE was Iran’s second biggest 
export destination among the 
countries under review and fourth in the 
whole world, after China and Iraq.In return, 
the UAE exported 166,579 tons of commodities 
worth $337.82 million to Iran, up by 10.85% and 7.41% in tonnage 
and value respectively YOY. The country was the top exporter of 
goods to Iran among the regional states and third in the world after 
China and Turkey.



Foreign Investment in Iran 
Industries Down 67%
Iran approved $914.45 million worth of foreign 
investments during the period from March 2018, 
to February 2019, which shows a 67.4% decline 
compared to the $2.8 billion a year ago.
The foreign funds were invested in 65 plus 
industrial, mining, and trade projects during the 
period. Although there was an increase in the 
number of projects compared to the 62 ventures 
in the previous year, the value shows a steep 
decline. Citing data released by the Ministry of 
Industries, Mining and Trade, IRNA reported 
that over the 11 months to February 19, the most 
foreign investment in value terms was in one auto 
company in Kerman province with $230 million. 
A wall-mounted boiler manufacturing unit in 
Qazvin Province got the lowest amount with 
$221,000. Among other things, projects included 
opening chain stores, funding car manufacturers, 
producing construction material, expanding 
urban transportation and producing iron ore 
concentrate, Financial Tribune reported.

Washington Exempts Iraq 
From Iran Sanctions
 Iraq can continue importing Iranian natural gas 
and power until June, said Joey Hood, charge 
d’affaires of the US mission in Iraq.
"Baghdad has an exemption from the US 
sanctions to purchase energy from Iran," Hood 
told reporters in Baghdad, IRNA reported on 
Wednesday.
According to Hood, US companies are doing 
their best to help the government in Baghdad 
in every way they can to increase the energy 
independence of the war-ravaged country. 
Nonetheless, Iraqi officials including the 
Electricity Minister Luay al-Khatteeb have 
stressed that at least three years are needed 
to wean the country from foreign energy, 
Financial Tribune reported.Iraq relies heavily 
on Iranian energy to produce power supply to 
its dilapidated power grid that is in dire need of 
rehabilitation. Riots broke out in the southern 
city of Basra last summer when Iran briefly cut 
its electricity exports due to technical problems.
Last week al-Khatteeb expressed the hope that 
the United States would exempt his country from 
the new restrictions that have targeted Iran’s key 
economic sectors. 
Close to 4 gigawatts (roughly one-third of Iraqi 
consumption) comes directly/indirectly from 
Iran --  either in the form of direct electricity 
export or through natural gas supply that 
provide feedstock for Iraqi power stations, 
Khatteeb said. "As for now this has no alternative 
in terms of price, volume and delivery.”
Iraq is the biggest importer of electricity from 
Iran. It needs more than 23,000 MW to meet 
growing domestic demand. Years of war, civil 
strife, terror attacks and the US invasion in 
2003 almost destroyed its power infrastructure 
creating a whopping 7,000 MW deficit.

An open letter to Trump on US 
tensions with Iran

US President Donald 
Trump often says he listens 
to military generals more 
than anyone else, and, as 
the White House prepares 
to send 1,500 soldiers 
to the Middle East, that 

claim is being tested by a Friday 
letter from the American College of 
National Security Leaders. 
The letter, which is signed by 
76 retired generals, admirals, 
ambassadors, and diplomats, 
was published Friday morning by 
War on the Rocks. The letter asks 
the administration not to pursue 
war with Iran, mainly for strategic 
reasons.
"A war with Iran, either by choice 
or miscalculation, would produce 
dramatic repercussions in an 
already destabilized Middle East," 
reads the letter, "and drag the 
United States into another armed 
conflict at immense financial, 
human, and geopolitical cost."
It's unclear if Trump has seen the 
letter, but if so he appears to be 
rejecting the advice. On Friday, he 
announced he was sending 1,500 
soldiers to the Middle East as part 
of what the president termed a 
"protective" move.

Trump and his team must work to 
avoid conflict, the letter argues, not 
the least because higher tensions 
between the two countries could 
quickly get out of hand.
"As national security professionals 
with extensive careers in the US 
armed forces and diplomatic 
service, we have witnessed first-
hand how quickly disputes can 
spiral out of control," the letter says. 
"The lack of direct communication 
between US and Iranian political 
and military leaders during 
a time of heightened rhetoric 
only increases the possibility of 
a miscalculation resulting in 
unintended military conflict."
The letter ends with a call to the 
president to use his powers to 
push for peaceful solutions to the 
dispute.
"Crisis de-escalation measures 
should be established with the 

Iranian leadership at the senior 
levels of government as a prelude to 
exploratory diplomacy on matters 
of mutual concern," the letter reads. 
"The protection of US national 
interests in the Middle East and 
the safety of our friends and allies 
require thoughtful statesmanship 
and aggressive diplomacy rather 
than unnecessary armed conflict."

On Friday, US Secretary of State 
Mike Pompeo announced in 
a statement that the Trump 
administration has invoked a 
seldom used provision in federal 
law to sidestep Congress and 
complete arms sales to Saudi 
Arabia, the United Arab Emirates 
(UAE) and Jordan, amounting to 
approximately $8.1 billion, citing 
"threats" from Iran. The decision 
has drawn severe objections from 
US lawmakers.

JCPOA cannot continue 
as a ‘one-way street’: 
senior MP
 A senior Iranian lawmaker believes 
that European countries have not 
implemented any practical measure to 
save the Joint Comprehensive of Action 
(JCPOA) after US withdrawal in May 2018.
“Despite their obligations under JCPOA, 
Europeans have not adopted any practical 
measure to save the deal, while they 
should have displayed resistance in 
face of illegal US pressures,” Alaeddin 
Boroujerdi, a member of Parliament 

National Security and Foreign Policy 
Committee, told Mehr on Saturday.
“The Nuclear Deal was reached with 
5+1 in a two-way street based on mutual 
interests. We accepted some limitation on 
our peaceful nuclear program in exchange 
of removal of sanctions; however, US 
withdrawal from JCPOA and EU’s lack of 
commitments means exiting this two-way 
street.”
“Europe has done nothing in practice 
to save the deal and has just verbally 
announced the establishment of 
mechanisms to continue cooperation 
with Iran which by no means matches our 

expectation,” he added.
Pointing to the statement of the Supreme 
National Security Council on May 8, he 
added, “according to the deal, we have 
the right to respond to other sides’ lack of 
commitments.”
“In current circumstances when 
sanctions are imposed on Iran with US 
pressure and Europe’s partnership, Iran 
surely needs to act based on their lack of 
commitments.”
“We are not satisfied with anything 
less than EU’s complying with all its 
commitments under JCPOA,” Boroujerdi 
highlighted.

76 retired US generals and diplomats warned US 
President Donald Trump against war with Iran in 
an open letter.
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Iranian Foreign 
Minister Zarif said 
the recent fabricated 
claim used by Trump 
administration to 
send additional troops 
to the Middle East is 
“highly dangerous” 
and must be 
confronted.
Speaking to IRNA on 
Saturday morning 
before leaving 
Pakistan’s Islamabad 
for Tehran, Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad 
Zarif said “Americans 
are making these 
claims to justify their 
hostile policies aimed 
at creating tension 
in the Persian Gulf 
region.”
Zarif was responding 
to a question about 
the announcement by 
US President Donald 
Trump on Friday that 
the United States will 
send about 1,500 
additional troops to 
the Middle East as a 
"protective measure" 
amid escalating 
tensions with Iran.
“The fabricated claim 
was made immediately 
after Washington’s 
recent decision to 
increase the number 
of American troops in 
the region in order to 
justify the move,” Zarif 
stressed.  
The Iranian top 
diplomat went on to 
add that “the US’ move 
to increase its military 
presence in our region 
is highly dangerous 
and a threat against 
international peace 
and security, and it 
must be confronted."
Also on Friday, US 
Secretary of State Mike 
Pompeo announced in 
a statement that the 
Trump administration 
has invoked a seldom 
used provision 
in federal law to 
sidestep Congress 
and complete arms 
sales to Saudi Arabia, 
the United Arab 
Emirates (UAE) and 
Jordan, amounting to 
approximately $8.1 
billion, citing "threats" 
from Iran. The decision 
has drawn severe 
objections from US 
lawmakers.

FM Zarif:
US fabricated 
claim for 
sending more 
troops to Mid-
East ‘danger-
ous’
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World Will Suffer If Iran-US Standoff 
Spirals Out of Control
In a recent interview with Democracy Now, Hossein Mousavian, 
a Middle East security and nuclear policy specialist at Princeton 
University, said an escalation of tensions between Tehran 
and Washington had been expected after the appointment of 
John Bolton as Trump's national security adviser."Everyone 
knows what is the strategy, the mindset and the plan of [former 
United Nations] ambassador John Bolton," he said, referring 
to the fact that the foreign policy hawk has long advocated 
military strikes against Iran and regime change in the country.
Mousavian says Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, 

who has been pushing the US to attack Iran for years, is currently 
pulling the strings at the White House, according to Financial 
Tribune.“Warmongers at the White House also enjoy the support 
of Crown Prince Mohammed bin Salman and Abu Dhabi Crown 
Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan,” he said.
"Now they have an excellent position at the White House 
to push … the dream they have had for years and years and 
years to drag the US into a war with Iran." Dangerous "What 
American Congress members have frequently warned, Iranians 
have warned, Europeans have warned about is happening, 
unfortunately," Mousavian said, adding that such a scenario 
would be "extremely dangerous" for the US, Iran, the region and 
the international community. 

He said Bolton and Netanyahu 
tried to make a case for the 
2003 US war against Iraq by 
making claims that Saddam 
Hussein had weapons of 
mass destruction, which 
later proved unfounded. 
"Everyone understands that 
the Iraq scenario is on the table," 
the expert said. "Personally, I 
believe President Trump really does 
not want war. Even he is not after regime change in Iran. But 
they are … inching him toward a war with Iran." 

Zarif says why should I answer 
Pompeo’s phone call with 
insulting language?
 Iran’s Minister of Foreign Affair, Mohammad 
Javad Zarif said that it’s impossible to go 
for a diplomatic dialogue to resolve recent 

tensions with the United States and criticized 
US Secretary of State Mike Pompeo’s 
insulting language.
Three years ago, when Iran’s military 
captured 10 U.S. sailors after they strayed 
into Iranian waters, U.S. Secretary of State, 
John Kerry and Iranian Foreign Minister, 

Mohammad Javad Zarif jumped on the 
phone in minutes and worked out the sailors’ 
release in hours.
Could a similar crisis be so quickly resolved 
today?
“No,” Zarif said in a recent interview with 
Reuters. “How could it be averted?”

"A war with 
Iran, either 
by choice or 
miscalculation, 
would produce 
dramatic 
repercussions 
in an already 
destabilized 
Middle East," 
reads the letter, 
"and drag the 
United States 
into another 
armed conflict 
at immense 
financial, 
human, and 
geopolitical 
cost."
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Markel, Macron, Putin Discuss 
Ways to Protect Nuclear Deal
EghtesadOnline: Russia and European signatories to Iran's 2015 
nuclear agreement have initiated talks to find ways to prevent 
the deal from unraveling after Tehran reduced its commitments 
in response to the United States' intensified pressure.
The German government says Chancellor Angela Merkel 
and French President Emmanuel Macron have discussed 
the situation in a joint telephone call with Russian President 
Vladimir Putin.
Merkel's office said in a statement on Tuesday that the three 
leaders "underlined the need to persuade Iran to remain in 
the nuclear agreement, which they agreed to maintain", AP 
reported. 
Iran announced the decision to stop parts of its obligations 

under the 2015 nuclear deal in early May, a year after the United 
States pulled out of the accord and reinstated the lifted sanctions 
on Tehran, according to Financial Tribune.
It also declared that it would further ease its commitment 
if the remaining signatories fail to safeguard Iran's oil and 
banking interests within 60 days. The decision was made amid 
intensified economic and military pressures by Washington 
and other parties' failure to uphold Iran's rights under the 
agreement, known as the Joint Comprehensive Plan of Action.  
The heightened tensions have raised concerns about the future 
of the deal, prompting the signatories to find ways of convincing 
Iran to refrain from suspending its commitments. 
The Russian Foreign Ministry also on Tuesday called for a 
session of the JCPOA Joint Commission "so that the countries’ 
participants in the agreements jointly determine the ways for 
normalizing the situation [to guarantee] that the JCPOA stays".

"The necessity to 
convene a session 
of the JCPOA Joint 
Commission is getting 
increasingly evident," 
it said, hoping that "it 
will be possible to avert 
further escalation", TASS 
news agency reported.  
It also urged European 
parties to complete their steps to address Iran's concerns. 
"A lot depends on our European colleagues and their 
capability to duly react to Iran’s concerns, creating 
conditions for maintaining trade-economic ties with Iran 
for the interested European companies," the ministry 
 said.

News



Iran to Manufacture Blood Bank Centrifuges
 Iran’s nuclear scientists, for the first time, plan to design and manufacture 
high-speed centrifuges used in blood banks in a bid to cut the country’s 
dependency on foreign companies.The Atomic Energy Organization of 
Iran (AEOI) reached an agreement with the Iranian Blood Transfusion 
Organization (IBTO) to supply some of the strategic equipment needed in the 
IBTO, including blood bank refrigerated centrifuges.Based on its successful 
experiences in this field, the AEOI will produce and supply the equipment 
within one year after signing the memorandum of understanding (MoU) by using 
indigenous technology and according to the highest technical standards.
The MoU was signed between the managing director of the IBTO, Ali Akbar Pourfathollah, and the 
special assistant to the AEOI chief, Asghar Zare’an.

 The assistant to the 
Iranian Army’s chief 
reiterated the armed 
forces' full readiness to 
counter "any possible 
external threat", saying 
that rational American 
commanders will not let 
the "radical elements" 
drag the United States into 
a war with Iran.
“We believe rational 
Americans and 
their experienced 
commanders will not let 
their radical elements 
lead them into a situation 
from which it would be 
very difficult to get out, 
and that is why they will 
not enter a war,” Brigadier 
General Hassan Seifi told 
Mehr News Agency on 
Saturday.
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Rational US 
commanders will 
reign radicals to 
prevent war: Gen. 
Seifi

Zarif says why should 
I answer Pompeo’s 
phone call with 
insulting language?
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Heavy Power Consumers in 
Iran Will Pay More

In the face of growing 
technological divide, a new 
approach dubbed technology 
catch-up has been formulated, 
which envisions solutions for 
bridging the gap.
Following in the steps of leading 

countries would not benefit latecomers 
in narrowing the gap. They need to come 
up with solutions that would lead to 
technological development at higher speed 
and efficiency.Devising such solutions has 
been the focus of numerous studies, one 
of the key findings of which highlights the 
importance of the fusion of local capabilities 
and foreign technologies, Financial Tribune 
reported.
Further analysis has revealed the pivotal 
role of institutionalization in bridging 
the technological gap. The importance of 
institutionalization is based on the fact 
that devising a sustainable and lasting 
development mechanism goes beyond 
one-off projects focused on a specific 
technology’s transfer. In other words, 
institutionalization is tantamount to 
continuous technological collaboration.
In such collaborations, the assumption that 
technology transfer is a one-way process 
needs to be overhauled.
Instead of a one-sided relation, 
institutionalization can help forge 
a two-way collaboration where foreign 
technologies and local capabilities 
intermingle and lead to the creation of novel 
technological solutions that can benefit 
both sides.
Institutionalization guarantees that new 
technologies are employed with a proper 
socioeconomic approach corresponding 

with the target country’s needs.
It will also lay the groundwork for training 
a capable workforce, incorporating local 
capabilities and foreign technologies, and 
developing novel solutions.
Startup Action Plan
On Sunday (May 19), President Hassan 
Rouhani’s Cabinet ratified the Startup 
Action Plan that highlights the importance of 
institutionalization in technology catch-up. 
The plan focuses on startups and innovative 
companies and their role in economic 
development.
As per the plan’s third clause, Iran 
IT Organization has been charged 
with supporting and facilitating the 
establishment of R&D centers and 
innovation accelerators by multinational 
companies in Iran. These firms can operate 
in the country independently and/or 
through collaborations with local entities. 
This clause is in line with Iran’s Sixth Five-
Year Development Plan (2017-22).
The establishment of such institutions, 
in addition to helping attract investment, 
can accelerate startups’ growth. It can 
also encourage the fusion of innovations 
and technologies of frontier and 
latecomer companies.The plan’s eighth 
clause envisages solutions for fostering 
multinational collaborations, based on 
which innovation centers (e.g., startup 
accelerators), incubators, innovation 
districts, and science and technology parks 
can enlist foreigners' help in various fields 
including, but not limited to, mentorship, 
international law consultancy, global patent 
solutions and advisory services.
According to this clause and in line with Iran 
Labor Law, the IT Organization is in charge 
of auditing and sanctioning the employment 
of foreigners in these fields.
The Startup Action Plan might not deliver 
the desired results in the short term due 
to the negative impact of some foreign 
unilateral, coercive measures, but it will 
definitely yield favorable outcomes in the 
long run.

Shapour Mohammadi said after the 
merger process got underway in 
April, the SEO offered opportunities 
for shareholders to sell shares at 
stock market in after-hours trading.
“If the price of their shares 
drops 1,000 rials per share, the 

shareholders can sell their shares either at the 
nominal price or at prices quoted at the time 
symbols are frozen,” he was quoted as saying by 
IRIB news agency. 
The Central Bank of Iran in March announced a 
plan to merge Ansar Bank, Bank Hekmat Iranian, 
Mehr Eqtesad Bank, Ghavamin Bank and Kosar 
Credit Institution with the state-owned Bank 
Sepah, according to Financial Tribune.
CBI governor Abdolnasser Hemmati said in April 
1.13 million people hold small shares with the 
merged lenders.  A week later it said the deadline 
for selling shares of the five banks and credit 
institutions had been extended to June 13. 
Accordingly, each share owned by natural entities 
in Ghavamin Bank, Kosar Credit Institution and 
Bank Hekmat Iranian is priced at 1,000 rials
Ansar Bank shareholders can sell their shares at 

2,086 rials each. The price for shares owned by 
legal entities in Bank Hekmat is set at 788 rials 
equivalent to their nominal price. 
As for conditions for Mehr Eqtesad Bank, the 
shares owned by real entities are to be sold at 
nominal prices or prices quoted at the time its 
symbols were frozen, whichever is higher. The 
price of shares for legal entities is the same as the 
time when the symbols are frozen. 
Mohammadi added that if a shareholder claims 
his/her shares are worth more, share prices will 
be assessed based on the assessment. 
Otherwise, he added, shareholders will 
be referred to a special court assigned by the 
judiciary to handle complains. 
“If the court issues a verdict for a shareholder, the 
merging body and Bank Sepah will be responsible 
for compensating the loss,” he emphasized, 
adding that efforts will be made to protect the 
rights of shareholders.
Media reports say 24 million depositors have 
2,150 trillion ($16.5 billion) in deposits with 
the five merging banks. Likewise, the merging 
lenders have given 1,300 trillion rials ($10 
billion) in loans.Merging banks have a total 
of 2,500 branches which will be added to the 
existing 1,600 Bank Sepah branches. The figure 
is significant in that the total number of branches 
after the merger will be 1,000 over and above 
Bank Melli Iran branches, the country’s largest 
lender. 

Institutionalization for Multinational 
Cooperation in Iran Startup Ecosystem

A Quarter of Merging Banks’ Shares Sold

The global technology gap is one of the main hurdles in the way 
of international development. Enjoying first-mover advantage 
and positive feedback loop, leading countries and frontiers 
have expanded the gap between themselves and latecomers 
and follower or lagging countries.

About 300,000 shareholders of merged banks affiliated to 
the armed forces have sold their shares since the merger 
process started in April, says the chief of Securities and 
Exchange Organization.
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Instead of a one-
sided relation, 
institutionalization 
can help forge 
a two-way 
collaboration 
where foreign 
technologies and 
local capabilities 
intermingle 
and lead to the 
creation of novel 
technological 
solutions that can 
benefit both sides.

“If the court issues 
a verdict for a 
shareholder, the 
merging body and 
Bank Sepah will 
be responsible 
for compensating 
the loss,” he 
emphasized, 
adding that efforts 
will be made to 
protect the rights 
of shareholders.

New Flare Stack 
to Be Installed 
in Iran’s South 
Pars
Local technicians at Iran’s 
giant South Pars gas field have 
begun an operation to install the 
last flare stack of the offshore 
platforms in the Phase 14 of the 
field.
Mohammad Mahdi 
Tavassolipoor, operator of South 
Pars Phase 14 development 
project, said on Saturday that 

the last flare stack of platforms 
of Phase 14 is being shipped for 
installation.
The industrial structure that 
weighs 510 tons and is 79 meters 
high has been manufactured in 
the port city of Bandar Abbas 
and has been loaded on a 
homegrown freighter, he added.
He also noted that installation 
of the flare stack on the offshore 
platform will start on May 29 and 
is expected to last for a month.
In April 2017, the South Pars 
Phases 17, 18, 19, 20 and 21 
were inaugurated by Iran’s 

President Hassan Rouhani.
The gas field, whose 
development has been divided 
into 28 phases, is located in 
the Persian Gulf straddling the 
maritime border between Iran 
and Qatar.
It covers an area of 9,700 square 
kilometers, of which 3,700 
square kilometers belongs to 
Iran.
It is estimated that the Iranian 
section of the field contains 14 
trillion cubic meters of gas and 
18 billion barrels of condensates 
in place.



آگهی حصر وراثت
آقای محمد ســلطانی کفرانی دارای شناســنامه شماره 279 به 
شرح دادخواســت به کالســه 98063 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
معصومــه ســلطانی کفرانــی بشناســنامه 41919 در تاریخ 
97/10/26 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
 الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد ســلطانی کفرانی 
فرزند علی پسر 2- مریم ســلطانی کفرانی فرزند علی دختر 3- 
عباسعلی سلطانی کفرانی فرزند حســینعلی پدر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف بن رود

 شناسه: 478816

آگهی حصر وراثت
آقای جواد بیگی ورزنه دارای شناســنامه شماره 5650061254 
به شرح دادخواست به کالســه 98062 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
بیگی ورزنه بشناســنامه 280 در تاریخ 82/5/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- صدیقه رمضانی ورزنه فرزند حسین همسر دائمی 2- جواد 
بیگی ورزنه فرزند محمد پسر 3- نجمه بیگی ورزنه فرزند محمد 
دختر 4- فرشــته بیگی ورزنه فرزند محمد دختر 5- مریم بیگی 
ورزنه فرزند محمد دختر 6- حســن بیگی ورزنه فرزند رضا پدر 

7- فاطمه حیدری ورزنه فرزند حســین علی مادر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف ســه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد.  رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف بن رود 

شناسه: 478815

آگهی حصر وراثت
آقای علی حیدری ورزنه دارای شناسنامه شــماره 152 به شرح 
دادخواست به کالســه 98061 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین حیدری 
ورزنه بشناسنامه 1439 در تاریخ 1398/2/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- علی حیدری ورزنه فرزند حسین پسر 2- احمد حیدری ورزنه 
فرزند حسین پسر 3- سکینه حیدری ورزنه فرزند حسین دختر 
4- جمیله حیدری ورزنه فرزند حسین دختر 5- شهربانو حیدری 
ورزنه فرزند حسین دختر 6- فاطمه حیدری ورزنه فرزند حسین 
دختر 7- فضه حیدری ورزنه فرزند حســین دختر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف بن رود 

شناسه: 478810
آگهی

تاریخ رسیدگی: 98/2/3 کالســه پرونده: 97/152 ح ش شماره 
دادنامه: 98/8 مرجع رسیدگی: شــورای حل اختالف تودشک، 

خواهان: رضا اعرابی جشــوقانی فرزند رمضان به نشانی تودشک، 
تودشــکچویه خیابان ولیعصر کوچه دانش پالک 30 خواندگان: 
1- آقای حســن اکبری فرزند عقیل به نشــانی تودشک کوچه 
شــهید صدوقی کوچه ســینا پالک 1، 2- رامین رمضــان زاده 
فرزند حســین به نشانی اصفهان، ملک شــهر خیابان مفتح آخر 
ناصرخسرو کوی ازادی منزل یاوری خواسته: الزام به انتقال سند 
خودروی سواری پی کی آی مدل 84 به شــماره انتظامی 39 ق 
979 ایــران 53 به انضمــام هزینه های دادرســی و هزینه های 
انتقال سند مقوم به مبلغ هشتاد میلیون ریال، گردشکار: به تاریخ 
98/2/3 در وقت فوق العاده جلســه شورای حل اختالف تودشک 
 تشکیل است. پرونده کالسه 97/152 ح ش تحت نظر قرار دارد. 
شورا با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده بتصدی امضاء کننده 
زیر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی آقای رضا اعرابی جشوقانی 
فرزند رمضان به طرفیت آقای حسن اکبری فرزند عقیل به خواسته 
الزام به انتقال سند رســمی خودرو پی کی به شــماره انتظامی 
39 ق 979 ایران 53 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت 
 به دادخواست تقدیمی، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی

 در خصوص آخرین مالک خودرو تصویر قرارداد عادی ارائه شده 
از طرف خواهان و اینکه خواندگان در جلســه رســیدگی حاضر 
 نشــده شــورا بدوا در خصوص دادخواســت خواهان علیه آقای 
حســن اکبری نظر بــه اینکــه مالک نمی باشــد مســتندا به 
بند 4 مــاده 84 قانون آییــن دادرســی مدنی قــرار رد دعوی 
صــادر و اعــالم مــی دارد. ایضــا در خصــوص دادخواســت 
علیه آقــای رامین رمضان زاده فرزند حســین نظر به اســتعالم 
 به عمــل آمده کــه اعالم داشــته وی مالک می باشــد شــورا 

داده تشــخیص  ثابــت  و  وارد  را  مطروحــه   دعــوای 
 لذا به اســتناد مــاده 198 قانون آییــن دادرســی دادگاه های 
عمومــی و انقالب در امــور مدنــی و مــواد 10 و 219 و 220 و 
221 و 223 و 225 قانــون مدنــی حکم بــر محکومیت خوانده 
آقای رامین رمضان زاده به حضور در دفترخانه اســناد رســمی 
 و انتقال رســمی ســند خودرو به شــماره انتظامی فــوق به نام 

خواهان و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه دادرســی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد. رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی 
 بخش کوهپایه می باشــد. قاضی شــورای حل اختالف تودشک 

شناسه: 478811
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آگهي تحديد حدود اختصاصي

شــماره: 98/14/565975-98/2/29 چــون تحدید 
حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتي 1447 
فرعي از 5 اصلي واقع در وادشت جزء بخش 4 حوزه ثبتي 
خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتي به نام احمدرضا 
خیاط فرزند باقر در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونــي آن به عمل نیامده اســت. اینــک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1398/3/27 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهــي به کلیه مجاورین 
اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهي 
در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 
1398/3/5 رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار  شناسه: 

478932

آگهی تحديد حدود اختصاصی پالک 27/307 بخش 
چهارده ثبت اصفهان

شماره نامه: 139885602025002444 نظر به اینکه 
عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالک 
شماره 27/307 واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان که 
به نام اعظم صباغی رنانی فرزند محمد و شرکا در جریان 
ثبت اســت، تاکنون به عمل نیامده اســت، اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده فوق و تعداد دیگری از شرکای مشاعی، تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1398/03/28 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/03/05 
 – مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان –

 شناسه: 479440

461865
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عرضهتجاریاولیننانوزیستآنتنیکهدردراکاهشمیدهد
یک استارت آپ موفق به ساخت نانوزیست آنتنی شده است که می تواند درد را تسکین دهد. این آنتن که با 
داشتن نانوخازن ها می تواند روی سیستم عصبی تاثیر گذاشته و درد را کاهش دهد، از ماه جوالی ) تیرماه( 
به بازار عرضه می شود. استارت آپ کایلو لبز )Kailo Labs( نانومحصول خود را آماده عرضه به بازار دارد، 

عده  زیادی این محصول را پیش خرید کرده اند، محصولی که قرار است عرضه آن از ماه جوالی آغاز شود.
بنیان گذار کایلو می گوید: درد مشکلی بزرگ است، هزاران نفر در تحقیقات اولیه ما شرکت کردند که واکنش 

همه آن ها به این فناوری یکسان بود، آن ها از عملکرد این فناوری در تسکین درد بسیار شگفت زده شده بودند، 
این دستگاه برای تسکین دردهای مزمن درازمدت طراحی شده است.

برخالف محصوالت رایج موجود در بازار، این دستگاه هیچ دارویی وارد بدن نمی کند درعوض کایلو حاوی میلیاردها نانوخازن 
بوده که همانند آنتن زیستی عمل می کند. این دستگاه از عملکرد بدن برای تسکین درد پشتیبانی می کند.

ساخت این دستگاه با هدف تولید آنتن مخابراتی در آزمایشگاه کایلو آغاز شد اما بعد مشخص شد که این فناوری امکان تسکین درد را دارا است. 
یکی از مخترعان این فناوری که دچار شکستگی دنده بود، به صورت اتفاقی متوجه شد که این آنتن مخابراتی می تواند درد بخش شکسته شده 

را در قفسه سینه تسکین دهد، از آنجا بود که کاربرد این آنتن به دستگاه تسکین درد تغییر کرد.
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شــما، به عنــوان یک 
کارآفریــن، به خوبی از 
فراز و نشیب های کسب 
و کاری که شروع کرده 
اید، آگاهی دارید. روزی 
دنیایی از موقعیت های 
مختلف سر راهتان قرار 
می گیرد، روز بعد بایــد کوله بارتان 
را جمــع کنید و کســب و کارتان را 
ببیند و به ســراغ کار دیگری بروید. 
این واقعیتــی تلخ اســت که خیلی 
از کارآفرینــان، پس از ورشکســت 
شــدن با آن، رو به رو می شوند. در 
این مقاله می خواهیم به روش هایی 
اشــاره کنیم که اگر، خدای نکرده، 
ورشکست شدید و کســب و کارتان 
به نتیجه نرســید، بتوانید به کمک 
آنها مثبت گرایی خود را حفظ کنید.

   استراتژی را به کار بگیرید که به 
خوبی در مورد آن فکر کرده اید

هدف گــذاری واقــع گرایانــه و با 
قاعده می تواند نقش زیادی در رفع 
مشکالتتان داشته باشد. عدم داشتن 
برنامه باعث ناامیــدی و ناتوانی تان 
خواهدشد. با احساس شک و تردید 
خود مبارزه کنید، از جا برخیزید، گرد 
ناامیدی را از خود بزدایید و دوباره به 
میدان کسب و کار بازگردید. نیازی 
نیســت که خیلی ســریع این کار را 
انجام دهید، اما اگر برای خود موعد 
مقرری تعیین یا استراترژی جدیدی 
تدوین نکنید، ممکن است جاه طلبی 
خود را در زمینه کسب و کار از دست 
بدهید و به طول کلی ناامید شــوید. 
فهرســتی از اهدافی تهیه کنید که 
می خواهید به آنها دست یابید. روی 

اهداف هوشمندانه تان تمرکز کنید، 
نه اهداف مبهمی که فقط روحیه تان 
را از بین می برند. بــه محض آن که 
برای خود اهداف روزانــه یا هفتگی 
مشخص کنید، احساس مثبت گرایی 
در وجودتان شــعله ور شده و انگیزه 
و اشــتیاق کافــی بــرای تیک زدن 
جلوی تک تک اهداف فهرســت تان 

را خواهید داشت.
 

   بدانید که چــه زمان برای جذب 
سرمایه گذار مناسب است

اگر کارآفرینی ورشکســته هستید، 
احتمــاال تا به حــال شــرایط مالی 
خود را ســنجیده اید و به فکر جذب 
سرمایه گذار هســتید. دیگر به این 
نتیجه رسیده اید که به تنهایی از پس 
مخارج و هزینه های کسب و کارتان 
بر نمــی آیید و ایده جذب شــریک 
مالی برایتان جذابیت بیشتری پیدا 
کرده اســت. اما قبــل از اینکه برای 
جذب سرمایه گذار عجله کنید، باید 
از خودتان سواالتی بپرسید که »دلیل 
جذب ســرمایه گذار« مهم ترین آن 
است. اگر در مورد زمان مناسب این 
کار به خوبی اطالعات داشته باشید، 
کارهای تان خیلی زود به روال سابق 
باز می گردد و مــی توانید به اهدافی 
که برای خود مشــخص کــرده اید، 

برسید.

   درس بگیرید
 اگر هر بــار که کارآفرینی شکســت 
می خورد، بدون پرسیدن هیچ سوالی 
یا درس گرفتن از اشتباهش تسلیم 
می شــد، چه اتفاقی مــی افتاد؟ آن 
وقت دیگر نــه فیس بوکــی در کار 
بــود، نــه SpaceXای و نه حتی 
کامپیوتری. همیشه می توان از کسب 
و کار و اشتباهات خود درس گرفت. 
این نخســتین چیزی است که یک 
کارآفرین باید به خاطر بسپارد. شاید 
پذیرش اشــتباهاتتان کار ســختی 
باشــد؛ به خصــوص وقتی کــه این 
اشــتباهاتتان کار ســختی باشد؛ به 
خصوص وقتی که این اشتباهات به 

ورشکستگی تان منجر شده باشد.
اما باز هم درس گرفتن از اشتباهات 
مهلک خود به اندازه لــذت بردن از 
پیروزی هایتــان ضروری اســت و 

میتوانــد تفاوت بزرگی در کســب و 
کارتان ایجاد کند. هر زمانی که دچار 
شکســت )چه کوچک، چه بزرگ( 
شدید، مطمئن شــوید که زمانی را 

در نظر می گیریــد و در مورد دالیل 
شکســت و درس هایی که می توان 
از آن گرفت، به خوبی فکر می کنید. 
هیچ گاه فرصتی را بــرای یادگیری 
نکاتی در مورد زندگی، مردم، کسب 
و کار و خودتان از دســت ندهید. به 
بررسی و تحلیل شکستتان بپردازید. 
اگر رویکردی بی طرفانــه در پیش 
بگیرید، بهتر خواهید توانست دلیل 

اصلی شکست را دریابید.

   با اطرافیان و دوستانتان در تماس 
باشید

شــاید تماس گرفتن با دوســتان و 
درخواست کمک کردن کمی سخت 
باشــد، به ویژه زمانی کــه در مورد 
شکستتان احســاس شرمندگی می 
کنید. یکی از اولین مســائلی که در 
هنگام ورشکســتگی باید بدانید این 
اســت که نباید از درخواست کمک 

خجالت بکشــید. همه کارآفرینان با 
فراز و نشیب های زندگی رو به رو می 
شوند. متاسفانه این بار هم نوبت شما 

شده است.
هنــوز نتوانســته اید شــبکه ای از 
دوستان و آشنایان برای خود فراهم 
کنید؟ بــه همایش هــای مختلفی 
بروید که در آنها شانس شبکه سازی 
و ارتباط برقرار کــردن وجود دارد. 
این همایش ها فرصتی اســتثنایی 
در اختیار شــما قرار می دهد تا هم 
چیزهای جدیــدی بیاموزید و هم با 
کارآفرینان دیگری آشــنا شوید که 
می توانند در هنگام نیاز کمک زیادی 
به شما بکنند. به نحوه تعامل دیگران 
دقت کنید: چه می گویند؟ در مورد 
چه چیزهایی صحبت می کنند و به 
چه چیزهایی عالقه دارند؟ درس های 
زیادی از این همایش ها و گردهمایی 

ها می توانید بگیرید.

امیدواری پس از ورشکستگی؛   

دنیابهپایاننرسیدهاست

 همیشه می توان از 
کسب و کار و اشتباهات 

خود درس گرفت. این 
نخستین چیزی است 
که یک کارآفرین باید 
به خاطر بسپارد. شاید 
پذیرش اشتباهاتتان 

کار سختی باشد.

شما، به عنوان یک کارآفرین، به خوبی از فراز و نشیب های 
کسب و کاری که شروع کرده اید، آگاهی دارید. روزی دنیایی 
از موقعیت های مختلف سر راهتان قرار می گیرد، روز بعد باید 
کوله بارتان را جمع کنید و کسب و کارتان را ببیند و به سراغ کار 
دیگری بروید. این واقعیتی تلخ است که خیلی از کارآفرینان، 

پس از ورشکست شدن با آن، رو به رو می شوند.

 
استارت آپ

این روزها »استارت آپ « دیگر واژه ناملموس و ناشناخته ای 
نیست و وقت آن شده که این کسب وکارهای نوپا در محیط 

کسب وکارهای رسمی پذیرفته شوند. 

اما این پذیرش یک پیش شرطی دارد، اینکه استارت آپ ها با کسب وکارهای سنتی تفاوت 
عمده ای دارند. به طوری که خیلی از این استارت آپ ها در عین حال به یک یونیکورن تبدیل 
می شوند، با رشد فزاینده شغل ایجاد می کنند و روند درآمدزایی خوبی دارند و می توانند ضررده 
باشند. برای نمونه می توان به شرکت اوبر اشاره کرد که با اینکه به بورس نیویورک وارد شد، 
در سال ۲۰۱۸ رشد ۲۵درصدی برای درآمدش رقم زد، با این حال، در سال گذشته بالغ بر 

۸/ ۱ میلیارد دالر ضرر داد. 
همین ارقام و آمار کافی است تا سیاست گذاران را متقاعد کنند که برای این کسب وکارهای 
نوپا دستورالعمل مالیاتی و بیمه ای جدید صادر کنند. درخواستی که بارها و بارها از سوی 

استارت آپ ها در جلسات متعدد با مقامات دولتی مطرح شد تا اینکه 
باالخره دولت یازدهم آن را پذیرفت. به این ترتیب، هیات  دولت روز 
یکشنبه ۲۹ اردیبهشــت آیین نامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند 
یکساله تدوین و ارزیابی، طرحی تحت عنوان »نوآفرین« را تصویب 
کرد که قرار است مشکل گشای بسیاری از چالش های مالیاتی و بیمه ای 

استارت آپ ها باشد. 
بنابر اظهارات امیــر ناظمی، معاون وزیــر ارتباطــات، در این طرح 
معافیت های مالیاتی و بیمه ای برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده 
است. وی در مورد تاثیر این آیین نامه بر فعالیت اکوسیستم استارت آپی 
کشور توضیح داد و گفت: استارت آپ، اگر چه از منظر علمی به شرکتی 
گفته می شود که مدل کسب وکار نوآورانه ای دارد که می تواند در مقیاس 
وسیع و با رشد ســریع همراه باشــد، اما به دلیل همین ویژگی هایش، 
نمی توان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین 
کرد. اصلی ترین تفاوت طرح »نوآفرین« بــا طرح هایی مانند »حمایت از 
شرکت های دانش بنیان«، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای 

تمامی شرکت ها و کسب و کارهای نو است. 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگی های مدنظر در این آیین نامه برای 
ارزیابی یک شــرکت نوپا گفت: مطابق این آیین نامه، عمر استارت آپ باید کمتر از ۳ سال 
باشد. به عبارتی شرکت ها از زمان تاسیس تا سال ســوم )به شرط داشتن سایر ویژگی ها( 
از معافیت هایی برخوردار می شوند؛ همچنین سرمایه شرکت محدود باشد. )برای امسال 
این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است( یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه ای 
بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگ شده و الزم است مانند شرکت بزرگی با 

آن برخورد شود. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد شرکت در سال هم محدود باشد )برای امسال عدد ۵۰۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است(؛ یعنی اگر درآمد استارت آپ بیش از این مقدار شود 

مشابه شرکت های بزرگ با آنها برخورد خواهد شد. 
در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک اســتارت آپ این است که مالکان و موسسان 
آن نمی خواهند اقدام به تقســیم ســود کنند. آنها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت 
سرمایه گذاری می کنند، به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم )از طریق حقوق 

خارج از عرف( اقدام به تقسیم پول کند، مشــخص می شود که خواسته است از طریق این 
آیین نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه گذاری بر ایده اش نیست. 
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران تاکید کرد که این آیین نامه نباید تبدیل به ابزاری برای 
دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی باال اگر هر کدام نقض شود، دیگر 
معافیت ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ویژگی ها بر اساس دولت الکترونیک 
و به صورت خودکار ارزیابی می شود و اســتارت آپ ها نیاز به پر کردن فرم ها و صف انتظار 
بررســی ندارند. وی درباره معافیت هایی که در طرح »نوآفرین« شامل حال استارت آپ ها 
می شود توضیح داد و گفت: در ماده ۲ ذکر شده که این شرکت ها، به شرط تولید یک خدمت 
یا محصول، از مالیات معاف هستند. در ماده ۷ ذکر شده که اگر استارت آپ دارای تعدادی 
هم موسس باشد، این هم موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند. ناظمی ادامه داد: در ماده ۵ 
آمده که این شرکت ها می توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. از آنجا که بسیاری از 
استارت آپ ها با برخی از افراد وارد همکاری می شوند و این همکاری از انواع استخدام نیست، 
تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی شد و بیمه می توانست این 
رفتار را جریمه کند چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود. در همان 
ماده ۵ قید شده که اگر فردی پلت فرمی ایجاد کند )مثال صنایع دستی سفارش بگیرد و در 
پلت فرم به فروش برساند( نیازی به بیمه کردن آنها نیست، به عبارتی رابطه پلت فرم با این 
افراد از جنس استخدامی نیست. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکل اساسی بعد از 
مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است، افزود: در ماده ۱۰ این آیین نامه، فضاهای کاری اشتراکی 
و شتاب دهنده ها به رسمیت شناخته شده اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می توانند 
چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ 
شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت 
کنند. به زبان ساده تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده 
است. وی درباره حل مشکل تامین سرمایه شرکت های استارت آپی مطابق این آیین نامه 
گفت: اغلب ســازمان های دولتی تنها می توانستند از طریق تسهیالت به شرکت ها کمک 
کنند؛ در حالی که دادن تسهیالت یک روش اشــتباه برای شرکت های استارت آپی است. 
مطالعات مختلف نشان می دهد که بهترین روش تامین مالی برای شرکت های استارت آپی 
سرمایه گذاری خطرپذیر است. از سوی دیگر اجازه سرمایه گذاری جسورانه برای دولت هم 
روشی اشتباه است، چرا که می تواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب 

به سمت گروه های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند.

منبع: پنجره خالقیت
یـــادداشت
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،،
هدف گذاری واقع گرایانه و با 
قاعده می تواند نقش زیادی 

در رفع مشکالتتان داشته 
باشد. عدم داشتن برنامه باعث 

ناامیدی و ناتوانی تان خواهدشد. 
با احساس شک و تردید خود 

مبارزه کنید، از جا برخیزید، گرد 
ناامیدی را از خود بزدایید و دوباره 

به میدان کسب و کار بازگردید.

دنیای اقتصاد
گـــزارش

بازتعریف قوانین مالیاتی برای استارت آپ ها

برگزاری پاویون 
شرکت های دانش بنیان 
در دو نمایشگاه حوزه 
سالمت تولید و تجارت

 پاویون شــرکت های دانش بنیان 
در نمایشــگاه های »ایران هلث« و 

»اینوتکس« برپا می شود.
بیســت و دومین نمایشــگاه بین 
المللی تجهیزات پزشــکی، دارو و 
آزمایشگاهی )ایران هلث( با هدف 
ارائه آخرین توانمندی های صنعت 
سالمت ایران طی روزهای ۱۹ تا ۲۲ 
خرداد ۹۸ در محل نمایشگاه های 
بین المللی تهران بــا حضور بیش 
از 6۰۰ شــرکت داخلی و خارجی 

برگزار می شود.
همزمان با برگزاری این نمایشگاه 
نیــز هشــتمین دوره نمایشــگاه 
»اینوتکس« افزایــش تعامل بین 
ســرمایه گذاران و اســتارت آپ ها 
و شــرکت های فنــاور با شــعار 
»اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر 
یک سقف« با حضور بیش از ۴۰۰ 
استارت آپ، شرکت های دانش بنیان 
و فناور، شتابدهنده، پارک فناوری، 
مخترع، مرکز رشــد، سرمایه گذار 
خطرپذیر و مشاور برگزار خواهد شد.

در این راســتا با حمایت صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی پاویــون 
شــرکت های دانــش بنیــان در 
نمایشــگاه های »ایــران هلث« و 
»اینوتکس« برپا می شــود. پاویون 
شــرکت های دانش بنیان با هدف 
نمایش توانمندی های شرکت های 
دانش بنیان در ســال رونق تولید 

در این دو نمایشگاه برگزار می شود.
شــرکت های دانش بنیــان برای 
شرکت در این پاویون می توانند با 
مراجعه به سامانه »غزال« صندوق 
نوآوری و شکوفایی نسبت به ثبت 

نام خود اقدام کنند.
نمایشــگاه بین المللی نــوآوری و 
فناوری اینوتکــس )INOTEX( در 
طول ۷ دوره گذشــته خود میزبان 
بیش از هزار شــرکت کننده از ۲۵ 
کشور مختلف بوده است و اهدافی 
همچــون تبــادل فنــاوری میان 
شــرکت های خصوصی، سرمایه 
گذاری مشــترک، مشــارکت در 
پروژه های تحقیق و توسعه را دنبال 
می کند. در این راستا تاکنون بیش 
از ۷۰۰ جلســه مذاکره اختصاصی 
)B2B( میان شرکت کنندگان در 

نمایشگاه برگزار شده است.
هشــتمین دوره این نمایشــگاه 
)INOTEX ۲۰۱۹( از روز یکشنبه 
۱۹ تا چهارشــنبه ۲۲ خرداد ۹۸ 
در نمایشــگاه بین المللــی تهران 
برگزار خواهد شــد. این نمایشگاه، 
بــا تکیه بر تجــارب قبلــی خود، 
میزبان اجزای مختلف اکوسیستم 
 نوآوری و فناوری کشــورها خواهد

 بود.
کافه ســرمایه از جمله بخش های 
نمایشــگاه اینوتکس است که طی 
آن کانونــی ایجاد شــده تــا افراد 
فنــاور بتوانند برای کســب و کار 
خود منابع مالی جــذب و بر روی 
 بزرگترین ایده ها ســرمایه گذاری 

کنند.
در رویداد اســتیج این نمایشــگاه 
از افراد شناخته شــده و تأثیرگذار 
بین المللی دعوت می شود که طی 
ســخنرانی هایی رازهای موفقیت 
شــرکت های بزرگ و فناور را مورد 

بررسی قرار دهند.
در رویــداد »تناظــر یابــی« این 
نمایشگاه نیز شــرکت های فناور 
امــکان ارائه فناوری هــای خود را 

خواهند داشت.

مهر
گــزارش
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