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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

دو مقوله جدا از هم که ادغام شده اند؛   

گرانییاگرانفروشی؟!

نقدی بر افزایش روزانه 
قیمت ها؛

امروز بهتر از فردا...

چندی پیش در خانــواده های 
ایرانــی ، این لیســت خرید بود 
که می گفت چه اجناســی باید 
از فروشگاه ها و سوپر مارکت ها 
خریداری شود اما با گران شدن 
روزانه و ناگهانی برخی کاالهای 
اساسی ، دیگر لیست خرید حرفی 
برای گفتن نــدارد و مردمی که 
در توانشان اســت، تا می توانند 
اجناس اساســی می خرند و در 
انبارهای خانگی ذخیره میکنند 
تا با گران شدن چند باره آن ضرر 
کمتری را متقبل شوند. اجناسی 
چون برنــج، روغــن ، ماکارونی 
، دلستر ، مواد شــوینده  و ... که 
تاریخ مصرفشان اجازه نگهداری 
طوالنی مدت را می دهد به وفور 
در سبد خرید خانوار وجود دارد 
و حال آنکه مردم نمی دانند با این 
کار خود به گرانی بیشتر اجناس 

ضروری دامن زده اند! 
با وجود تمرکز ویژه مســئولین 
 بــرای مهــار گرانی چــرا هنوز 
ذره ای از ین گرانی ها ســرکوب 
نشده و ما همچنان شاهد افزایش 
قیمت کاالهای اساسی هستیم؟...

معاون استانداری:

نظام هوشمند تنظیم بازار از هفته 
آینده در اصفهان اجرایی می شود

 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: شــبکه نظام هوشمند تنظیم 
بازار برای اولین بار در کشور با همکاری بخش 
خصوصی در اصفهان راه اندازی شده است که 

از هفته آینده در این استان اجرایی می شود.
سید حسن قاضی عسگر روز شنبه در نشست 
خبری در استانداری اصفهان اظهارداشت: اقالم 
تنظیم بازار وارد این شبکه می شــود و از این 
 طریق کاالهای اساسی تحت کنترل شدید قرار 

می گیرد.
وی با اشــاره بــه اینکــه این شــبکه رهتاب 
نام دارد، بیــان کرد: تکمیل این شــبکه زمان 
 بر اســت و یکســال طول می کشــد تا کامل 

شود. ...

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

    هرچند به طور موردی با گران فروشی هایی برخور می شود ولی آنچه بیشتر وجود دارد گرانی است که به دلیل افزایش هزینه های تولید، نوسانات بازار ارز، افزایش صادرات به دلیل جذابیت هایش 
در شرایط فعلی و تحریم ها ایجادشده و شخص فروشنده ناچار به عرضه کاالی خود با نرخ باالتر است.

بازار طال و سکه  98/3/5 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,680,0004,640,000قدیم

سکه طرح 
4,816,0004,766,000جدید

2,678,0002,638,000نیم سکه

1,738,0001,698,000ربع سکه

998,0001,190,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18433,100427,800 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24577,500570,800 عیار
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وی با اشــاره به اینکه 8.1 
درصــد اجــرای شــبکه 
گاز کشــور معــادل 26 
هزار کیلومتــر مربوط به 
اســتان اصفهان اســت، 
افــزود: در حــال حاضــر 
روســتای   1445 از 
مشمل گازرســانی 1339 روســتا و از 107 شهر 
 موجود در 104 شهر این اســتان گازرسانی انجام 

شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه 
به طور متوســط روزانه 57.5 میلیــون مترمکعب 
گاز در استان اصفهان مصرف می شود، خاطرنشان 
کرد: سال گذشــته حدوداً 21 میلیارد مترمکعب 
 گاز در استان اصفهان به بخش های مختلف تحویل

 داده شد.
 وی با اشــاره به اینکه 99.6 درصــد از خانوارهاي 

شــهري و 95 درصد خانوارهاي روســتایي استان 
بهرمند از گاز هســتند، اضافه کرد: 35 درصد گاز 
اســتان در بخش صنعت، 35 درصد در نیروگاه ها، 
25 درصد در بخش خانگی، 6 درصد در پاالیشگاه، 2 
درصد در بخش تجاری و 2 درصد در بخش حمل و 

نقل مصرف می شود.
علوی، متوســط مصرف خانوارهای شهري را 4.6 
مترمکعب در روز و متوســط مصــرف خانوارهای 
روستایي را 8.6 مترمکعب در روز اعالم کرد و گفت: 
وظیفه این شرکت ارایه خدمات مستمر و ایمن گاز 
طبیعي از طریق برنامه ریــزی، طراحي، اجرا، بهره 
برداري و نگهداري شبکه ها و تأسیسات گازرساني، 
جهت رفع نیــاز و رفاه مشــترکان خانگی، صنعتی 
و عمومی در سطح اســتان، با رعایت استانداردها و 

ضوابط فني است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مطرح کرد:
سهم 10 درصدی اصفهان از فروش گاز کشور

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به سهم 10 درصدی استان اصفهان از فروش گاز کشور، گفت: سالیانه 21 میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی در سطح استان اصفهان توزیع و به مصرف می رسد.

به گزارش شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی با بیان اینکه در حال حاضر 8.3 درصد انشعابات گاز کشور معادل یک میلیون 
و 100 هزار انشعاب در استان اصفهان اجرایی شده اســت، اظهار کرد: 8.8 درصد تعداد مشترکان کشور بالغ بر یک میلیون و 800 هزار 

مشترک در سطح این استان از گاز طبیعی بهره مند هستند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

نوبتاول

آگهیمناقصهعمومی
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از 

فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ  98/3/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/3/19

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا :8-  031-36680030
)مناقصه داخلی 388( 

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

453.700.000جاری خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 400 میلیمتر98-1-76

98-1-77 90C250 مناقصه خرید دریچه منهول فاضالبی چدنی لوال دار
740.000.000جاریکیلویی و 100D400 کیلویی

سامانه رجیستری موبایل مسافری برای قاچاقچیان بازگشایی 
نمی شود؛

بازار را بهم نزنید
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: سامانه رجیســتری تلفن همراه فقط برای 
مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شــود چرا برخی به دنبال برهم 

زدن بازار هستند.
طی چند روز گذشته با اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه 
گمرک و ســامانه نیروی انتظامی، از ابتدای خردادماه برخالف قبل، فقط آن 
دسته از کسانی که واقعاً سفر خارجی داشته و به همراه خود یک دستگاه گوشی 
تلفن همراه وارد کشور کرده باشند، می توانند آن را در سامانه رجیستر و فعال 

کنند. تا قبل از این، به دلیل عدم اتصال سامانه رجیستری به...



امروز بهتر از فردا...

ادامه از صفحه یک:
...  بــرای گران شــدن هر روزه 
اجنــاس دالیلی چــون تفاوت 
نرخ دالر به صورت روزانه  و چند 
نرخی شدن آن، تغییر تعرفه های 
گمرکی، احتکار اقالم اساســی، 
ممنوعیت واردات برخی کاالهای 
غیراساسی، بروز اختالل در نظام 
عرضــه و تقاضا، گرانفروشــی، 
تحریم های اقتصادی و  همچنین 
وجود دالالن به صورت باندهای 
بزرگ در سطح بازار را می توان 

نام برد . 
با ذکــر ایــن دالیــل متوجه 
 می شــویم در ایــن جریان نه 
می تــوان تولید کننــده را به 
صــورت 100 در 100 مقصــر 
دانســت و نه مصــرف کننده . 
بلکه فاصله بین تولید کننده تا 
مصرف کننده اســت که باعث 
شــده کاالها با قیمت واقعی به 
دســت مصرف کنندگان نرسد 
و مصرف کنندگان هم از ترس 
گرانی بیش از حد نیــاز ماهانه 

خود خرید کنند .
 در صورتی که مســئولین بارها 
اعالم کرده اند، انبارهای ذخایر 
کاالی اساســی تکمیل و جای 
هیچ نگرانی نســبت به کمبود 
آن وجود نــدارد، بنابراین عموم 
جامعه باید از ذخیره سازی اقالم 
مورد نیاز خود در منزل بپرهیزند 
زیرا همین موضــوع خود نوعی 
احتکار به حســاب می آید، اما 
باز مردم به این حــرف ها اکتفا 
نمی کننــد زیرا با چشــم خود 
مــی بینند اگر کاالیی توســط 
دالالن گــران شــود ربطی به 
میزان خرید مردم نــدارد و در 
 ماه های پیش بارها شاهد چنین 
واکنش هایی در بازار هایی مثل 
مواد شوینده، دستمال کاغذی 

و... بوده اند.
البته انبار کردن اجناس ضروری 
تنها به قشر متوســط  و باالی 
جامعــه مربوط می شــود زیرا 
قشر ضعیف به ســختی هزینه 
مایحتاج زندگی روزمره خود را 
فراهم می کنند ، چه برســد به 
اینکه بخواهنــد کاالیی را بیش 
از حد نیاز بخرند. این قشــر به 
دلیــل ناتوانــی در پیش خرید 
 مجبور هستند نان را به نرخ روز 

بخورند! 
گفته می شــود نبود سیســتم 
توزیع مناسب باعث ایجاد برخی 
 نا به ســامانی ها در بازار شــده

 است.
 شاید دادن کوپن و کاال برگ به 
هر نفر بتواند این سیستم توزیع 
را اندکی سامان بخشد.پرداخت 
یک منبع یارانه ای به مردم منجر 
می شود تا رانت در سیستم تولید 
و توزیع رسوخ نکند، یعنی قیمت 
کاالهای داخلی بــا بهای تمام 
شــده واقعی و کاالهای وارداتی 
هم با نرخ واقعــی ارز به بازارها 

عرضه می شود. 
در مرحله اول سودجویان راهی 
برای داللی نمی بینند در مرحله 
دوم نیز دولت با پرداخت یارانه 
معقول به افراد کم درآمدبر روی 
اجنــاس ضروری، بــار افزایش 
 قیمت را از دوش ایــن افراد بر

 مــی دارد و در نهایت شــاهد 
یکپارچــه ســازی بازارهــا با 
 یــک نــرخ قیمتــی خواهیم 

بود. 
البتــه به شــرط اینکــه به 40 
ســال پیش برنگردیــم و مردم 
 برای گرفتن اجنــاس کوپنی، 
ساعت ها در صف منتظر نمانند و 
در آخر هم اجناس بی کیفیت به 

دست مردم نرسد.

اقتصاد استان
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تخصیص ۲۳ میلیارد تومان اعتبار برای معادن اصفهان
استاندار اصفهان گفت: ۲۳ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از معدن داران استان اصفهان اختصاص یافته 

که پیگیر تحقق این امر هستیم.
عباس رضایی در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: معدن کاران افراد شریفی هستند که رزق و روزی 

خود را از دل سنگ به دست می آورد که این امر، کار خطیر و بسیار ارزنده ای است.
وی با اشاره به اثرات مخرب سیل، ادامه داد: قرار شد تا تعدادی از خانه های آسیب دیده از سیل اخیر در پل 

دختر توسط فعاالن صنعت معدن استان اصفهان بازسازی شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: روند توسعه روندی تک بعدی نیست بلکه برای گسترش آن باید تمامی جوانب اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و.... را در نظر گرفت، البته حفظ محیط زیست نیز در این خصوص ضروری به نظر می رسد چراکه معادن 
در برخی موارد آلودگی های زیست محیطی ایجاد می کنند که باید به خوبی آنها را دفع و مدیریت کرد.

وی افزود: امروزه آن طور که باید از فناوری های نوین در معادن کشور استفاده نمی شود، اما اصفهان می تواند در این امر پیشتاز و پیشقدم شده و 
صنعت معدن استان را با تکنولوژی های جدید بروز رسانی کند. رضایی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی امروز به فکر معدن کاران هم هستیم، 

گفت: ۲۳ میلیارد تومان برای حمایت از این صنعت در نظر گرفته شده که پیگیر پرداخت آن هستیم.

»هم سفره« طرحی برای حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه در اصفهان
»هم سفره« طرحی برای حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه در اصفهان است که مردم می توانند با مشارکت 

در آن از آسیب هایی که این کودکان را تهدید می کند جلوگیری کنند.
کودکان افرادی معصوم و دوست داشتنی هستند که خانواده و جامعه برای رشد و بالندگی شان در تالش اند، 

برای شکوفایی کودکانی که آینده ساز این مرز و بوم خواهند بود و رشد آنها سبب رشد جامعه است.
کودکان افرادی آسیب پذیرند که در صورت تامین نشدن نیازها و خواسته هایشان به شدت دچار مشکل 

می شوند و جمع گسترده ای را نیز با خود درگیر می کنند.
در برخی از مواقع خانواده ها از عهده تامین نیازهای کودکان برنمی آیند و این کودکان دچار مشکالتی می شوند، 

مشکالتی جسمی و یا روحی که اگر ادامه یابد عالوه بر خانواده جامعه را نیز دچار آسیب می کند به همین دلیل نهادهای 
خدمترسان این کودکان و خانواده آنها را فراموش نکرده و سعی در حمایت از آنان دارند و تا جایی که در توان شان باشد از آنها حمایت 

می کنند.
یکی از این نهادهای خدمت رسان کمیته امداد است که با فرمان امام خمینی )ره( برای کمک به نیازمندان تاسیس شد و از آن زمان تا کنون 

خدمات گسترده ای به افراد تحت پوشش خود ارائه داده است.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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 گران فروشی به این معنی 
است که افرادی خارج 
از چارچوب قیمتی که 

دولت مقرر کرده اند، 
قیمت مازادی را برای 
کاالها در نظر بگیرند 

که در برابر این تخلفات 
 برخوردهای قانونی 

می شود.

دو مقوله جدا از هم که ادغام شده اند؛   

گرانی یا گران فروشی؟!
باوجود وعده های فراوان در باب نظارت جدی بر بازار کاالهای 
اساسی در ماه رمضان اما باز هم همانند سال های گذشته شاهد 
تخلفاتی در این زمینه مانند گران فروشی، درج نشدن قیمت بر 
کاالها و تقلب در طرح بازرسی ماه رمضان در اصفهان هستیم که 
البته بنا به گفته مسئوالن »بسیاری از این موارد گرانی است نه 

گران فروشی«.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    هرچند به طور موردی با گران فروشی هایی برخور می شود ولی آنچه بیشتر وجود دارد گرانی است که به دلیل افزایش هزینه های تولید، نوسانات بازار ارز، افزایش صادرات 
به دلیل جذابیت هایش در شرایط فعلی و تحریم ها ایجادشده و شخص فروشنده ناچار به عرضه کاالی خود با نرخ باالتر است.

معاون استانداری:

نظام هوشمند تنظیم بازار از هفته 
آینده در اصفهان اجرایی می شود

 معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: شبکه نظام 
هوشمند تنظیم بازار برای اولین بار در 
کشــور با همکاری بخش خصوصی در اصفهان راه اندازی 
شده است که از هفته آینده در این استان اجرایی می شود.

سید حسن قاضی عسگر روز شنبه در نشست خبری در استانداری 
اصفهان اظهارداشــت: اقــالم تنظیم بــازار وارد این شــبکه می 
 شــود و از این طریق کاالهای اساســی تحت کنترل شــدید قرار 

می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه این شــبکه رهتــاب نام دارد، بیــان کرد: 
 تکمیل این شبکه زمان بر است و یکســال طول می کشد تا کامل 

شود.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری اصفهــان، نظارت 
بر توزیــع کاالهای اساســی را ضعیــف دانســت و تصریح کرد: 
به همین دلیل بســیاری از کاالهایــی که بــا ارز 4۵00 تومانی 
 وارد کشور شــده اســت با نرخ مصوب به دســت مصرف کننده 

نمی رسد.
وی ادامه داد: ما بــرای جلوگیری از این مشــکل و نظارت دقیق 
تر بر توزیع کاال تصمیــم گرفتیم تا با همــکاری بخش خصوصی 
شــبکه هوشــمندی را راه اندازی کنیم تا اقالم مورد نیاز که با ارز 
 نیمایی خریداری می شــود وارد این شــبکه و از این طریق توزیع 

شود.
 معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری اصفهــان درباره 
بانک هایی که در ارائه تســهیالت به مردم و کارآفرینان مشــکل 
آفرینی می کنند، اظهار داشت: مقرر است کمیته ای در استان بر 
عملکرد بانک ها نظارت و درخصوص اختالفات بین دستگاههای 
اجرایــی و بانک ها برای ارائه تســهیالت به واحدهــای تولیدی و 

کارآفرینان تصمیم گیری کند.
وی با اشاره به اینکه اعضای این کمیته مشخص شده اند اما احکام 
آنها صادر نشده است، افزود: به احتمال زیاد احکام این افراد تا هفته 
آینده صادر و اولین جلسه این کمیته در هفته آینده برگزار می شود 
که به نظرم با وجود این کمیته، مراحل بانکی با سهولت بیشتری در 

استان انجام خواهد شد.
قاضی عســگر با اشــاره به اینکه رونق تولید به عنوان شعار سال 
نامگذاری شده اســت، گفت: اصالح ساختار اداری و برطرف شدن 
بروکراسی اداری زمینه ساز رونق تولید است و برای برطرف شدن 
موانع پیش روی تولید باید دیدگاه مســئوالن اداری به تولید باید 

تغییر کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با اشــاره به 
اینکه سیاســت های نظام رونق تولید اســت، گفت: موظفیم این 
سیاســت ها را اجرایی کنیم و اســتانداری به عنوان یک دستگاه 
 حاکمیتی باید از اجرای این سیاست ها در استان اطمینان حاصل 

کند.
وی بیان کرد: یکی از کارهایی که می تواند برای رونق تولید انجام 
شود، تدوین بسته های حمایتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی 

است.
قاضی عسگر با اشــاره به اعمال تحریم ها و جنگ اقتصادی علیه 
کشــور گفت: از بابت تحریم های خارجی نگرانی ندارم اما شدیداً  
نگران این هســتم که برخی ها در داخل کشور برای حل مشکالت 
آمادگــی الزم را ندارند و به جای آنکه حالل مشــکالت باشــند، 
 مشــکل آفرینی می کنند و این شــرایط را برای کشور سخت تر 

می کند.
وی بیان کــرد: باید زمینه ای را فراهم کنیم با مشــکالت فرا روی 
واحدهای تولیدی به حداقل برسد و دســتگاههای اجرایی استان 
مکلف هستند تا بسته های حمایتی را برای این واحدها پیش بینی 

و تهیه کنند.

گــزارش

معمــوالً با فرارســیدن 
ماه  مبــارک رمضان، نرخ 
کاالهای اساسی همچون 
برنج، روغن، شکر، حبوبات، 
گوشــت، خرما و برخی 
شیرینی های خاص بیش از 
سایر اقالم مورد توجه قرار 
می گیرد و تالش  متولیان امر هم معطوف 
به تأمین و نظارت بر قیمت آن ها می شود. 
اما به گفته عباس تابش، رییس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ 
»مشــکل و کمبودی در تأمین و توزیع 
کاالهای پر تقاضا من جمله شکر، گوشت 
مرغ و خرما وجود ندارد اما باید با تقویت 
نظارت، همکاری و همراهی دستگاه های 
مربوط تالش کنیم جو روانی بر بازار غالب 
نشود و قیمت این کاالها افزایش نیابد. هر 
چند با وجود وعده های مسئوالن مبنی 
برافزایش نیافتن قیمت کاالهای اساسی 
و مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان، 
شواهد میدانی و گفته های فروشندگان 
در این هفته های پایانی ماه رمضان، نشان 

از گرانی دارد.«
در همین ارتباط جواد محمدی فشارکی، 
مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان 
اصفهان اظهار می کند: آغاز طرح بازرسی 
ماه رمضان از هفتم اردیبهشت ماه با وجود 
۹۵ بازرس حقوق بگیــر و ۲4۵ بازرس 

افتخاری انجام شد.
به گفته این مسئول بازرسی ها به صورت 
ویژه و بیشــتر در مــورد کاالهای مورد 
مصرف مــردم در این مــاه مانند خرما، 
لبنیات، مواد پروتئینی، برنج، روغن، حلیم 
و آش، زولبیا و بامیه و واحدهای صنفی 
مانند کبابی و بریانــی، نانوایان، میوه و 

سبزی، اغذیه و ساندویچ است که تا کنون 
درج نشدن قیمت، گران فروشی، رعایت 
نشدن بهداشت و تقلب از بیشترین موارد 

تخلفات بوده است.
 وی می افزاید: بازرسان در صورت مشاهده 
هر گونه تخلفی با متخلفان برخوردهای 
الزم را دارند به طوری که پرونده های تخلف 
این ماه بدون نوبت به اداره کل تعزیرات 
حکومتی استان جهت رسیدگی ارسال 
می شود ضمن آنکه  گزارش های تلفنی 
و حضوری مردم هــم با جدیت پیگیری 
و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل 

می گردد.
در ادامه محمدی فشارکی از شهروندان 
درخواســت می کند در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی 
اعم از گران فروشــی، کم فروشــی، درج 
نکردن قیمت، عرضه خارج از شــبکه، و 
عدم صدور صورتحســاب، گزارش های 
خــود را بــه ســتاد خبــری مدیریت 
 بازرســی و نظارت اصناف استان اطالع 

دهند.

    بازرســان وظیفــه ای در قبال 
گرانی ها ندارند

نکته ای کــه در این شــرایط قابل  توجه 
است و اخیرا بسیار هم در مورد آن تأکید 

می شود آنکه بین گرانی و گران فروشی 
فاصله بسیار است این گونه که شاید قبل 
از نوســانات نرخ ارزی و قبل از تحریم ها 
علت گران فروشــی مربوط به تخلفات 
صنفی می شد اما اکنون ریشه بسیاری 
از گرانی هــا در مبدأ و ناشــی از افزایش 
هزینه های تولید در بخش های مختلف 
است، به طوری که رســول جهانگیری، 
رییس اتاق اصناف اصفهــان، می گوید: 
هرچند به طور موردی با گران فروشی هایی 
برخور می شود ولی آنچه بیشتر وجود دارد 
گرانی است که به دلیل افزایش هزینه های 
تولید، نوسانات بازار ارز، افزایش صادرات 
به دلیل جذابیت هایش در شرایط فعلی 
و تحریم ها ایجادشده و شخص فروشنده 
 ناچار به عرضه کاالی خــود با نرخ باالتر

 است.
این مســئول می افزایــد: ناگفته نماند 
که باوجود چنین دالیلــی بازهم تالش 
سازمان های نظارتی در ایام ماه رمضان 
معطوف به مبارزه با متخلفانی است که 
اقدام به کم فروشــی، گران فروشــی یا 
اختفای کاال می کنند و از این حیث تدابیر 
ویژه ای در قالب گشــت های مشترک، 
ســامانه 1۲4 و اســتقرار پایــگاه برای 
رسیدگی به شــکایات مردم اندیشیده 

شده است.

وی یادآور می شــود: در مقایســه با کل 
کشور بازرسان اصناف اصفهان به عنوان 
نمونه مطرح شده اند زیرا عالوه بر کنترل 
دقیق فروشگاه های سطح شهر، بیشترین 
رسیدگی به درخواست های حضوری و 

تلفنی مردمی را انجام می دهند.
جهانگیری تاکید می کند: به این  ترتیب 
آنچه مشخص است این که سازمان و دیگر 
مراجع مربوطه در برابر گران فروشی اقدام 

می کنند نه در برابر گرانی ها.
بنا به  گفته رئیس اتــاق اصناف گرانی به 
دلیل هزینه مازاد تحمیل شــده به یک 
تولید و عرضه انجام می گیرد و بازرسان 
هم وظیفه ای در قبال این گرانی ها ندارند 
اما گران فروشــی به این معنی است که 
افرادی خــارج از چارچــوب قیمتی که 
دولت مقرر کرده اند، قیمــت مازادی را 
برای کاالها در نظر بگیرنــد که در برابر 
 ایــن تخلفــات برخوردهــای قانونی 

می شود.
وی یادآور می شــود: اتفاقــی که اکنون 
افتاده و کامال محسوس است آنکه گرانی 
و گران فروشی دو مقوله جدا از هم است 
که ادغام شــده اند و اگرچه سعی دولت 
مقابله با گران فروشــی است ولی بازهم 
مشکل گرانی ها و درد مردم سرجای خود 

باقی است.

ایرنا
گــزارش

خـــبــــر

بهبود آهنگ تولید در پُلی اکریل اصفهان

در حال حاضر، اعداد و ارقام حاکی از بهبود آهنگ تولید  
در پلی اکریل است. شرکتی که به دلیل تولید نوع خاصی از 
محصوالت، تنها تولیدکننده محصوالت اکریلیکی در کشور 

بوده و قسمت عمده نیاز کشور در این حوزه را تأمین می کند.

شرکت پلی اکریل اصفهان در طی چند سال گذشته، دوران پر فراز و نشیبی از تعطیلی 
کامل تا تحقق رونق تولید را پشت سر گذاشــته و چالش های متعدد داخلی و خارجی 
موجب بروز مشکالتی برای این شرکت شد اما در حال حاضر اعداد و ارقام حاکی از بهبود 
آهنگ تولید در این شرکت است؛ شرکتی که به دلیل تولید نوع خاصی از محصوالت، تنها 
تولیدکننده محصوالت اکریلیکی در کشور بوده و قسمت عمده نیاز کشور در این حوزه 

را تأمین می کند؛ نیازی که در ماه های تحریم، تأمین آن در هاله ای از ابهام قرار داشت.
اداره پلی اکریل در ســال ۹4 به دلیل بروز مشکالت جدی در عملیات شرکت به هیأت 
اجرایی ۵ نفره دولت واگذار شد و پس از تزریق مبالغی از سوی دولت و تغییرات گسترده در 
این شرکت، مجدداً بخش خصوصی مدیریت آن را بر عهده گرفت و با وجود بروز مشکالت 
بسیاری در تأمین نقدینگی و مدیریت فروش، روند کلی تولید محصول در این کارخانه در 

طی 4 سال اخیر مناسب بوده و رفته رفته به سمت ظرفیت کامل در حرکت است.

    تحریم ها و مشکالت تأمین مواد اولیه

اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران، کار را برای شرکت هایی نظیر پلی اکریل که مواد اولیه 
خود را از خارج تأمین می کنند سخت کرد و این شرکت در مقطعی دچار مشکل جدی در 

تأمین مواد از اروپا شد که با تالش هایی که صورت گرفت، این مشکل رفع شد.
اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در این خصوص در 
گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: تولید در شرکت پلی اکریل در جریان است و با توجه به 
وارداتی بودن مواد اولیه شرکت، تا آنجایی که مواد اولیه برای شرکت در دسترس باشد، تولید 

نیز جریان دارد.
وی ادامه داد: در ماه های ابتدایی تحریم، واردات این مواد از مبدأ قبلی با مشکالتی مواجه شد 

و همین امر دلیل افت تولیدات شرکت در ماه های مذکور بود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: مشکل تأمین مواد 
اولیه شرکت در زمان مذکور، مشکلی ارزی نبود و صرفاً به دلیل کارشکنی های طرف خارجی 

این مواد با شرایط سخت تری وارد می شد.
احمدیه خاطرنشان کرد: مواد مورد نیاز برای اکرلیک این شرکت، مشمول تحریم شده بود و 
در حال حاضر با تغییراتی این مشکالت تا حد زیادی رفع شده و ظرفیت تولید شرکت افزایش 

یافته است. فارس
خـــبــــر

وی با بیان اینکه نیمی از سد زاینده رود آب دارد، افزود: در حال 
حاضر ذخیره مخزن سد زاینده رود 71۳ میلیون مترمکعب 
است، همچنین ســال گذشــته ۲۹7 میلیون مترمکعب و 
متوسط بلندمدت ۹۳0 میلیون مترمکعب بود. معاون حفاظت 
و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان میزان بارش ها در 

سرچشمه های زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون را 
۲141 میلیمتر اعالم کرد و گفت: میزان بارش ها در میانگین 
بلندمدت 1۳۵0 میلیمتر بود که بارش ها نسبت به میانگین 
بلندمدت حدود ۵۳ درصد افزایش یافته است، همچنین میزان 
بارش ها امسال نسبت به سال گذشته 18۳ درصد بیشتر است.  

وی در خصوص تصمیم جدید بــرای جاری بودن زاینده رود، 
اظهار کرد: طبق برنامه ابالغی بهمن ماه گذشته از سوی وزارت 
نیرو، قرار است نوبت آبدهی به کشاورزان شرق اصفهان تا نیمه 
دوم خرداد ادامه یابد و هر گونه تغییرات برای جریان زاینده رود 

باید در شورای هماهنگی زاینده رود مطرح و به تصویب برسد.

تداوم نامشخص جریان آب در زاینده رود
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره 713 میلیون مترمکعبی مخزن سد زاینده رود، 

گفت: هنوز تصمیمی برای تداوم جریان آب زاینده رود بعد از نیمه دوم خرداد ماه اتخاذ نشده است.
حسن ساسانی در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر ورودی سد زاینده رود 146 و خروجی سد 100 مترمکعب 

بر ثانیه است.

ایسنا
خـــبــــر
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Isfahan Park to 
be opened in St. 
Petersburg
The two countries have a long history of 
economic, and socio-political interactions and 
have generally enjoyed very close relations after 
the dissolution of the Soviet Union.
As for economic, political and cultural 
cooperation, many agreements have been 
signed between Iran and Russia. However, the 
conclusion of agreements between the two 
nations has not been limited to the areas of 
politics or economy, but cultural relations have 
been also a major focus of attention. 
In this regard, Russia has not confined the 
relations to the capitals but has opened its 
consulates in Iranian cities of Rasht and Isfahan 
to enhance the bilateral cooperation with Iran.
Isfahan is one of the Iranian cities which holds 
the title of Iran's cultural capital; In Russia, Saint 
Petersburg is considered the Russian capital 
of art and culture. The cultural similarities 
between the two cities are to the extent that Saint 
Petersburg and Isfahan have been recognized as 
sister cities in 1998.
Recently, Mehmet Sanayi, ambassador of the 
Islamic Republic of Iran in Moscow visited the 
2-hectares garden in the Frunzensky District of 
the federal city of St. Petersburg , which will soon 
be opened under the name of Isfahan.

news

Jahan Nama 
Museum: A 
Collection 
of Modern, 
Ancient Art

In 1976, a section in 
the western part of the 
Sahebqaranieh Palace 
in northern Tehran 
was allocated to the 
souvenirs received 
and items purchased 
by the Farah Diba, the 
wife of deposed Shah 
of Iran, with four halls 
in the ground floor 
and one hall in the 
underground floor.
On the ceiling of 
the main hall of this 
museum, exquisite 
paintings on wood 
featuring flower and 
bird pattern of Shiraz 
can be seen. This 
museum was opened 
in 1997.

The works of this 
museum have been 
exhibited in two parts; 
pre-historic art and 
the contemporary art 
works of Iran and the 
world.
Some of the works 
include, pre-
Columbian works, 
the metal works 
of Lorestan, the 
ceramic works of 
Amlash, the art works 
of the Red Indians 
of the northern 
America related 
to first and second 
centuries before 
Christ, and works 
by contemporary 
Iranian artists 
including Sohrab 
Sepehri, Naser Owesi, 
Faramarz Pilaram, 
Ja’afar Roohbakhsh, 
Parviz Kalantari, 
Bahman Mohassess, 
Sirak Melkonian, 
Jazeh Tabatabai, 
Mash Esmail, Parviz 
Tanavoli, and non-
Iranian artists; 
George Brack, Paul 
Gogen, Paul Klee, 
Pablo Picasso, Camille 
Pissarro, Pierre 
August Renoir, Diego 
Giacometti, Fernand 
Leger and Marc 
Chagall.
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Shah Nematollah Vali 
Tomb, A Splendid, 
Beautiful Edifice

Attraction

 The tomb of Shah Nureddin Nematollah 
Vali, poet, sage, Sufi and founder of an order 
of dervishes, is located in Mahan, Kerman 
Province. It has twin minarets covered with 
turquoise tiles from the bottom up to the 
cupola.
The mausoleum was built by Ahmad 
Shah Kani; the rest of the building was 
constructed during the reigns of Shah Abbas I, 
Mohammad Shah Qajar and Nasereddin Shah, 
untoldpersia.com wrote.
Shah Nematallah Vali spent many years 
wandering through central Asia perfecting his 
spiritual gifts before finally settling at Mahan, 
20 miles to the southeast of Kerman, where he 
spent the last 25 years of his life.
He died in 1431, having founded a Darvish 
order which continues to be an active spiritual 
force even today. The central domed burial 
vault at Mahan, completed in 1437 was 
erected by Ahmad Shah Bahmani, king of the 
Deccan, and one of Shah Nematallah’s most 
devoted disciples.
Among the splendor, beautiful and most 
spectacular works we can point to Shah 
Nematollah Vali dome. The shrine is a 
historical complex.
The Vakil-ol-Molk court-yard is opposite to 
this mausoleum, and was constructed during 
the Qajar era.
The structure displays a Mongol type of 
architecture (of the Ilkhani and pre-Safavid 
periods) and its porch pertains to the Isfahani 
mode of architecture, and is one of the 
wonderful pieces of art works in the desert 
area of Iran.
The upper part of a large door which opens 
to the tomb’s yard has been decorated with 
beautiful painting drawn on plaster, but 
unfortunately some sections are facing 
destruction. Passing through the door, one 
would reach to a large court yard which 
is called Shah Abbasi Court Yard and it is 
founded on the order of Shah Abbas. While it 
was undergoing restoration, it became clear 
that most of the pillars are made of mud brick.

All traces of mid 18th-century 
construction by the Zand regime were 
almost totally obliterated by the early 
Qajar shahs and, rubbing salt into the 
wound, Agha Mohammed ordered 
the bones of Karim Khan Zand to be 
exhumed from his Shiraz grave and 
placed under the main threshold to be 
trodden on by all.
The palace pavilions then built by 
Fath Ali Shah were in turn largely torn 
down during the extensive and lengthy 
construction programme (1867—92) 
of Naser al-Din Shah, although sections 
were saved: the Talar Divan Khaneh 
or Audience Chamber of two main the 
Marble Throne (Takht-e Marmar) and 
the Emarat-e Badgir (Wind Tower) 
in the south. But the work of that shah 
suffered too. The huge Taziyeh hall, 
used for Moharram performance and 
inspired by the Royal Albert Hall in 
London (as seen by the Shah during 
his 1876 state visit), was destroyed 
in 1946, and his 1891 Kakh-e Abyad 
(White Palace) was razed to make way 
for offices of the Ministry of Finance, the 
Bank Melli and the Ministry of Roads. 
Also inspired by the Shah's 1873 visit to 
Europe, which included Versailles with 
its famous mirrored gallery, is the Hall 
of Mirrors within the Golestan complex 
which served as the coronation room for 
both Reza Shah and his son; it remains 
intact.
If you do not have time to visit all 12 
museums, do buy a ticket for the Marble 
‘Throne veranda and the art gallery, 
followed by a walk in the courtyard 
to look at the various tiled panels, all 
extremely decorative with the distinct 
Qajar palette of yellows, pinks and 

blues. There is a good but expensive 
gift shop next door to the (currently 
closed) Ethnographic Museum. “Ihe 
Marble Throne veranda (Ivan-e Takht-e 
Marmar), straight across the courtyard 
from the main gate, is decorated with 
mirrors and other goodies seized by 
Agha Mohammed from the Zand palace 
buildings.
The throne-couch itself, not the most 
beautiful artefact made by man, was 
carved by Esfahani craftsmen in 1807 
or 1841 (depending upon who you 
read) and was where the shah sat during 
public audiences; Reza Shah Pahlavi was 
the last ruler to receive birthday and Nou 
Rouz greetings from his courtiers on 
this throne. On the veranda a door leads 
into a small portrait chamber decorated 
with oil paintings of rulers, historic and 
mythical, a bevy of European ladies and 
garden scenes; Fath Ali portrait is over 
the chimney. main art gallery (Negar 
Khaneh) is next door, including mainly 
19th-century oils, some the work of 
Kamal al-Molk, the leading court painter 
to Naser al-Din Shah, and then come the 
1875 hall Of mirrors and the European 
Art Gallery. The twin-tower pavilion is 
the Shams al-Emerah built by Naser al-
Din , which now houses a small collection 
of calligraphy (no labels in English) in a 
splendour of mirrors and plasterwork. 
This was the first five-storey building 
to be constructed in Tehran, which 
Lord Curzon described in 1892 as ‘a 
very creditable specimen of the fanciful 
ingenuity that still lingers in modern 
Persian art: Continuing around this 
gaily tiled courtyard you come across 
the photography gallery and archive, the 
Tent House, now used for conferences, 
and the so-called Diamond Room, a tea 
house and toilets.
TAKHT-E MARMAR (MARBLE 
THRONE VERANDAH)
Constructed during the reign of Fath 
Ali Shah in 1806 in yellow marble from 
Yazd, the Takht-e Marmar was used 
for the coronation of Qajar kings and 
Reza Shah in 1925. Made from over 
sixty pieces of stone the raised dais is 

supported by carved human figures.
KHALVAT E KARIM KHANI (KARIM 
KHANI NOOK)
The Khalvat e Karim Khani, in the corner 
of the same building as the Marble 
Throne, was once part of the residence 
of Karim Khan of the Zand dynasty. 
There is a much smaller throne with less 
ornamentation. Nasser al-Din Shah of 
the Qajar dynasty was known to smoke 
his water pipe admiring his beautiful 
surroundings. His marble tombstone 
has been placed here. Next door is 
the Negar Khaneh which displays the 
work of Iranian painters, many of them 
depicting the Qajars in their royal finery 
and jewels (now in the National Jewels 
Museum). The exhibition is divided 
into two between early and late Qajar 
painting.
TALAR E BRELIAN (BRILLIANT HALL)
The Talar e Brelian (Brilliant Hall) is so 
called because of its dazzling mirror 
work and crystal chandeliers. The hall 
was built on the order of Nasser ed Din 
Shah to replace a previous building.
TALAR-E SALAM (SALAM HALL)
The Talar-e Salam was a reception hall 
meant to dazzle its visitors including 
European dignitaries who visited the 
Qajar court. Royal jewels (now in the 
National Jewels Museum) were on 
display inside glass cases along with 
Iranian and European paintings on 
the walls. Plaster molding decorates 
the ceiling and walls while the floors 
are mosaic. Under the hall is a gallery 
holding various items from Persian 
history including a collection of Qajar 
seals, the Helmet of King Ismail I and 
the ceremonial Bow and arrows of King 
Nader.
TALAR-E ADJ (IVORY HALL)
The Talar-e Adj (Ivory Hall) was used as a 
dining hall and displays gifts to the Qajar 
rulers from various European royalty.
TALAR-E ZORUF (CONTAINERS HALL)
The Talar-e Zoruf exhibits a priceless 
collection of porcelain from European 
monarchs including pieces given by 
Napoleon Bonaparte, Czar Nicholas I 
and Queen Victoria.

Golestan Palace: Persian , 
European Architectural Styles

The lavish Golestan Palace Built 
during the Qajar Dynasty that 
rose to power in the late 1700’s, 
this fabulous walled complex 
is centered on a landscaped 
garden with tranquil pools. The 
palace buildings are among the 
oldest in modern Tehran.

If you do not 
have time to 
visit all 12 
museums, do 
buy a ticket 
for the Marble 
‘Throne 
veranda and 
the art gallery, 
followed by 
a walk in the 
courtyard to 
look at the 
various tiled 
panels, all 
extremely 
decorative with 
the distinct 
Qajar palette of 
yellows, pinks 
and blues.
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Iran traded 1,188 tons of 
non-oil commodities 
worth $6.65 million with 
Zimbabwe in the last fiscal 
year that ended March 
20, 2019, to register a 
41.53% and 1.97% decline 
in tonnage and value 
respectively compared 
with the year before, latest 
data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration show.
Iran’s exports to Zimbabwe 
stood at 317 tons worth 
$221,700, down 74.38% 

and 68.28% in tonnage and 
value respectively year-on-
year.
Iran mainly exported 
bitumen and chemicals 
to Zimbabwe during the 
12-month period.
Zimbabwe exported 871 
tons of goods worth $6.42 
million to Iran, up 9.6% and 
5.65% in tonnage and value 
respectively YOY, Financial 
Tribune reported.
Tobacco was the main 
commodity imported from 
Zimbabwe to Iran.

Iran Bans 
Cat, Dog Food 
Imports

The Ministry 
of Industries, 
Mining and Trade 
has banned the 
import of cat and 
dog food.“Trade 
P r o m o t i o n 
Organization of Iran 
has not accepted 
any import orders 
for cat and dog 
food, besides 142 
other categories of 
products, since April 
28,” Mehdi Niyazi, 
an official with the 
organization, told 
IRIB News. “A total 
of $7 million worth 
of cat and dog food 
were imported 
into Iran in the last 
fiscal year (March 
2018-19) compared 
with $10 million in 
the year before.” 
Niyazi noted that 
with last year’s 
ban on the import 
of 1,339 types of 
commodities, their 
imports decreased 
from $3 billion in the 
year ending March 
20 to $800 million 
last year, according 
to Financial Tribune.
The government 
moved to ban the 
import of what it 
calls “non-essential 
goods with domestic 
counterparts” to 
better preserve its 
dwindling foreign 
currency reserves 
and support 
domestically-made 
products. It plans 
to add more to the 
list in the current 
year."The number 
of items in the 
import ban list will 
reach 1,530 in the 
current Iranian year 
(March 2019-20) 
to shore up support 
for domestic 
production," Deputy 
Industries Minister 
Farshad Moqimi was 
quoted as saying by 
IRIB News.“Last 
year’s restrictions 
on imports opened 
up new markets 
worth more than 
$5 billion for local 
products,” he added.
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Iran's Non-Oil Trade With Zimbabwe at 
6.6$ Million

 “The total number of air 
passengers reached 25.8 
million last year, registering 
a decline of 16% year-on-
year. Last year, a total of 
178,705 flights were carried 
out on domestic routes, 

which show a 13% decrease compared 
with the year before,” Maqsoud Asadi-
Samani was also quoted as saying by 
Mehr News Agency.
The official noted that the number 
of passengers on domestic flights 
dropped by 15% to stand at 20.7 
million.
International flights, including flights 
for hajj and other Muslim pilgrimage 
sites, fell by 19% last year to stand at 
35,196. The number of people flying 
internationally was around 5.12 
million during the year ending March 
20, registering a 19% decline compared 
with the year before, Financial Tribune 
reported.
“The number of international flights, 
except for flights for hajj and other 
Muslim pilgrimage sites stood at 
28,642, indicating a 19% decrease over 
the year before. 
Over four million people buckled up for 
flights to international destinations, 
except for hajj and other Muslim 
pilgrimage sites, last year, which shows 
a 20% decrease year-on-year.  
In the same year, the number of flights 
operated by Iranian airlines specifically 
for hajj and other Muslim pilgrimage 
sites dropped by 21% to hit 5,927. The 
number of passengers taking flights 
specifically for hajj and other Muslim 
pilgrimage sites stood at 1.02 million, 
registering a 21% decline year-on-year.
Asked about the reasons for the decline 
in air travel, Asadi-Samani said, “The 

inevitable fare hikes in the wake of 
foreign currency crisis as well as last 
year’s increase in departure tax have 
caused hundreds of Iranians to avoid 
air travel.”
The rial lost about 60% of its value 
against the dollar last year.
Departure tax, paid by tourists 
traveling overseas, increased almost 
threefold in the year ending March 20, 
2019, compared with the preceding 
year’s rate to reach 2.2 million rials 
($15.2) with the exception of religious 
trips, which remained the same as last 
year’s fee—375,000 rials ($2.5) for air 
travel and 125,000 rials (around 86 
cents) for road travel.
IAC Data
More comprehensive data previously 
released by Iran Airports Company 
show a total of 427,803 takeoffs and 
landings were registered last year 
(March 2018-19), which shows a 14% 
decrease compared with the previous 
year.
A total of 51.67 million passengers 
and 515,228 tons of cargos were 
transported during the period, 
indicating a 16% and 14% decline 
respectively year-on-year, IAC's latest 
data published on its website show.
The latest IAC report shows 357,411 
takeoffs and landings were made by 
domestic flights, down 13% compared 
with the year before. More than 41.43 
million passengers and 315,566 tons 

of cargo were transported domestically, 
both indicating a 15% decline YOY.
On the international front, 70,392 
takeoffs and landings were registered, 
down by 19% YOY. A total of more than 
10.24 million passengers and 199,661 
tons of cargo were transported to and 
from overseas destinations, posting a 
19% and 13% decrease respectively 
compared with the year before.
Tehran’s Mehrabad International 
Airport was the busiest Iranian airport 
last year with 126,030 takeoffs and 
landings, registering a 12% fall YOY.
More than 14.82 million passengers 
and 102m949 tons of cargo were 
handled at this airport to register a 15% 
decline in each category YOY.
Mashhad International Airport was 
the second busiest airport with 60,335 
takeoffs and landings, indicating an 
18% decrease. It transported more 
than 8.82 million passengers and 
86,086 tons of cargos, indicating a 16% 
and 9% decline respectively YOY.
Imam Khomeini International Airport 
registered 47,446 takeoffs and 
landings to register a 19% fall, while 
transporting 7.27 million passengers 
and 141,704 tons of cargos to rank third 
on the list of Iran’s busiest airports. The 
figures show a 19% and 14% decline 
YOY.Iran Airports Company is an arm 
of the Ministry of Roads and Urban 
Development, which manages 54 
airports across the country.

2mn barrel of heavy crude oil 
to be offered at IRENEX on 
Tuesday
 National Iranian Oil Company (NIOC) is due to offer 
a two-million-barrel cargo of heavy crude oil to 
domestic buyers through the international ring of 
Energy Stock Market (IRENEX), on Tuesday.
As reported, two million barrels of light crude oil were 
offered at IRENEX last Tuesday.
One of the main strategies that Iran chose to execute 
to help its oil exports afloat has been trying new ways 
to diversify the mechanism of oil sales, one of which is 
offering oil at the country’s stock market.
Iranian Oil minister Bijan Zanganeh announced 
on Saturday that in line with improving monetary 
transparency, instructions for offering oil at IRENEX 
have been prepared.
“Regarding that offering oil and condensates at 
IRENEX are included in this years’ regulations, explicit 
instructions for the issue have been prepared by the oil 
ministry,” Zanganeh said.
“The instructions describe issues such as exact price 
setting methods,” he added.
The minister expressed confidence that the provided 
instructions will allow the buyers an acceptable level 
of predictability and transparency via providing 
data about the prices, the sales and also the made 
purchases.
Since the US withdrew from Iran’s nuclear pact in 
May 2018, vowing to drive Iran's oil exports down 
to zero, the Islamic Republic has been taking various 
measures to counter the US actions and to keep its oil 
exports levels as high as possible.
NIOC offered crude oil at IRENEX first on October 
28, 2018, just a few days before new US sanctions on 
Iran’s petroleum sector took effect (November 4). In 
the first round, NIOC could sell some 280,000 barrels 
of crude oil at $74.85 per barrel. With the daily supply 
amount of one million barrels, the market wrapped up 
by selling eight 35,000-barrel-cargos of oil on the day.
Now, offering heavy crude oil at IRENEX can open a 
new chapter for the exports of Iranian oil as this type 
of crude is of high significance both technically and 
commercially, because it accounts for a huge amount 
of production in the refineries. Many refineries 
throughout the world, especially in the South Asian 
region, are willing to use this type of crude, which is 
priced much lower compared to the light oil.
The United States told buyers of Iranian oil to stop 
purchases by May 1 or face sanctions, ending six 
months of waivers that had allowed Iran's biggest 
customers to import limited volumes.
On May 5, Iranian Deputy Oil Minister Amir Hossein 
Zamaninia announced that Iran has mobilized all its 
resources to sell oil in a 'grey market', to circumvent 
illegitimate US sanctions against the country.
“We sell oil at a recently discovered grey market using 
all of our capacities,” he said, “This is not smuggling. 
This is countering sanctions which we do not see as 
just or legitimate."

The number of flights operated by Iranian airlines 
in the last fiscal year (March 19-2018) fell by %14 
compared with the year before to stand at 218,900, 
the secretary of the Association of Iranian Airlines 
said.

%14 Decline in Iranian Flights
news

“The number of 
international 
flights, except 
for flights for hajj 
and other Muslim 
pilgrimage sites 
stood at 28,642, 
indicating a %19 
decrease over the 
year before.
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Exports from Kermanshah 
observe steady growth
 Over 1 million tons of non-oil commodities worth close 
to half a billion were exported from the western Iranian 
province of Kermanshah during the first two months 
of the current fiscal (started on March 21), showing a 
steady growth in the province’s exports, a senior official 
said.
Director General of Kermanshah Customs 
Administration Khalil Heidari said on Sunday that 
1.05 million tons of goods worth $479 million were 
exported from the western province, showing a 

moderate increase of 12% and 13%, in terms of 
tonnage and value, respectively, compared with the 
similar timespan of last year.Three border crossings, 
namely Parvizkhan, Khosravi, and Paveh were the 
province’s main transit gates through which some 
626,831 tons of goods worth $281.9 million were 
exported.The figures on the three border gates’ transit 
indicate a 7% and 26% jump in volume and value year 
on year.
Kermanshah’s producers offer their products in 36 
foreign markets, the top of which Iraq.
Detergents, evaporative products, home appliances, 
tomato, tile, plastic bags, coolers and potato are among 

the main goods exported 
via the province’s 
borders.
The province’s total 
exports during last 
Iranian year stood 
at 5.896 million 
tons with a value of 
over $2.907 billion, 
jumping 44% and 
33% growth in terms 
of value and tonnage, 
respectively, compared to 

its previous year.

Downturn in Iran's Copper 
Production
 Major Iranian copper producers produced an 
aggregate of 102,163 tons of copper concentrate 
in the first Iranian month (March 21-April 20) 
to register a decrease of 5% compared with last 
year’s same month.
Sarcheshmeh Copper Complex was the 

biggest producer with 63,018 tons, down 
6% YOY; followed by Sungun Complex with 
28,305 tons, up 5% and YOY; and Miduk with 
10,840 tons, down 23% YOY, Iranian Mines 
and Mining Industries Development and 
Renovation Organization’s latest report shows.
Sarcheshmeh Copper Complex and Khatoon 
Abad Copper Refinery produced an aggregate of 
31,268 tons of copper anode during the month 

under review, up 26% YOY. Sarcheshmeh had 
the biggest share with 21,028 tons, up 31% 
YOY. Khatoon Abad produced 10,240 tons, up 
by 17% YOY.Sarcheshmeh Copper Complex 
and Miduk Complex produced a total of 21,707 
tons of copper cathode during the month under 
review, up by 53% YOY. Again, Sarcheshmeh 
had the largest share with 14,331 tons, as Miduk 
produced 7,376 tons.



Zarif describes his meetings 
in Iraq as substantive, 
productive
 Iran’s Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif 
described his meetings in Iraq as substantive 
and productive.
Zarif, who has traveled to Iraq, wrote on his 
official Twitter account, “In Iraq, where I've 
held substantive and productive meetings with 
the President, PM, Speaker, FM & leadership 
of two parliamentary coalitions. Proposed 
regional non-aggression pact: Neighbors First”.
During the visit to Baghdad, Zarif held separate 
talks with a number of high-ranking Iraqi 
officials, discussing the bilateral and regional 
issues.
He stressed that Iran wanted to build balanced 
relations with its Persian Gulf neighbours and 
that it had proposed signing a non-aggression 
pact with them.
Mentioning that Tehran will defend itself 
against any military or economic aggression, 
Zarif called on European states to do more to 
preserve a nuclear deal his country signed 
with them.

 Child casualties in Yemen 
at 27 in just over 10 days: 
UNICEF
"Friday attack in Taiz leaves 7 children dead, 
bringing to 27 the number of children killed 
and injured in a recent escalation of violence 
near Sanaa and in Taiz over the past 10 days," 
UNICEF Executive Director Henrietta Fore 
announced in an statement.
“Seven children between the ages of 4 and 
14 were killed on Friday in an attack on the 
Mawiyah district, in the southern Yemeni city 
of Taiz," the statement said.
“This attack brings to 27 the number of children 
killed and injured in a recent escalation of 
violence near Sanaa and in Taiz over the past 
10 days. These are only the numbers that the 
United Nations has been able to confirm; actual 
numbers are likely to be even higher," it added.
“Nowhere is safe for children in Yemen. The 
conflict is haunting them in their homes, 
schools and playgrounds," UNICEF official 
added.
“We, once again, urge all warring parties in 
Yemen and those who have influence over 
them to protect children at all times and keep 
them out of harm’s way. Attacks on civilian 
infrastructure must stop and calls for peace in 
Yemen must be heeded,” she said.
Saudi Arabia and a number of its regional allies 
launched the devastating campaign against 
Yemen on March 26, 2015, with the aim of 
bringing a former government to power and 
crushing the Houthi Ansarullah movement. 
While Riyadh has failed to fulfill its objectives, 
the Saudi-led war has so far claimed the lives of 
around 56,000 Yemenis.

Iran, whatever it further suffers, is 
going to win in the longer term

By: Martin Love
First, it must be noted, 
Trump won the 2016 
election arguably in 
significant part because 
he campaigned with a 
message of withdrawing 
the US from overseas 

military engagements. Hillary 
Clinton, on the other hand, had 
largely fomented the attacks on 
Libya and the destruction of that 
country – and bragged about it -- 
and also strongly supported and 
aided the infusion of arms and 
terrorists into Syria and as well she 
helped devise the coup in Ukraine. 
She appeared relative to Trump in 
2016 like some crazed crone hell-
bent on revenge against the world 
for perceived, personal slights. 
(But still, had she won the election 
in 2016, it remains possible that 
she would have moderated her 
positions somewhat with respect to 
belligerent foreign policies.)
But back to Obama and the 
impossible third term. Had it 
materialized, he would have likely 
begun the withdrawal of the US 
from Afghanistan. He would have 
maintained US participation the 
JCPOA and, who knows, may have 
developed further accords with 
Iran. And he still did most all of 
what the craven and thoroughly 
unappreciative Zionists demanded 
of him (he’s Black, after all, and the 
Zionists and Trump supporters. 
many of them anyway, are racists). 
He gave billions of dollars and arms 
to Israel, but he likely would have 
also been making noises about the 
necessity that Israel eventually 
come to a fair agreement with the 
Palestinians, perhaps offering them 
equal rights west of the Jordan if 
not a viable state of their own on 
the West Bank. He would not have 
moved the US embassy to Jerusalem 
nor cut humanitarian relief for the 
Palestinians.
The real question here is IF the 
US were in difficult straits with 
respect to its maintenance “empire” 

in 2016, and it did not appear to 
be, it certainly seems to be now, 
and Trump and his advisors are 
the reason why. From economic 
sanctions, especially on Iran, to 
trade tariffs on China and sanctions 
on other countries, to the attempted 
but so far failed coup in Venezuela, 
and recent threats of war on the 
Mideast, there has never been a 
President so apparently determined 
to make the US a rogue, out-
of-control and hated menace to 
world peace. And opposition to 
the Zionists is mounting across the 
world like never before and also 
inside the US So far, Iran seems to be 
making the best moves it possibly 
can under the circumstances.
President Rouhani has said he 
welcomes US diplomatic overtures 
but has refused new diplomacy 
under the fact of economic sanctions 
and threats of military actions. He 
has chosen “resistance”. How does 
any head of state make deals with 
Trump who has destroyed previous 
deals like the JCPOA? How could 
the US be trusted in the absence 
of anything but threats? How can 
Iran walk away entirely from the 
JCPOA without bringing down the 
wrath of the UN and other countries, 
including the other signatories to 
the JCPOA? It makes no sense for 
Trump to insist that Iran, displaying 
weakness and submission, call HIM 
for further negotiations.
From a tactical and logical 
standpoint, Iran’s leaders like 
President Rouhani have said they 
don’t want a war with the US. This 
goes without saying for any country, 
and as much as Bolton and Pompeo 
and Netanyahu and Muhammad Bin 
Salman and others may push for a US 
attack on Iran, it’s hard to imagine 
that they don’t realize that even if 
Iran suffers mightily as a result of US 
bombing, Israel and Saudi Arabia 

would also suffer mightily from any 
Iranian defensive retaliations, and 
so would the economies of every 
country on earth.
It seems apparent that the 
“maximum pressure” the US and its 
“allies” have inflicted on Iran cannot 
(logically anyway) have any other 
aim but to bring Iran to its knees 
with abject demands for relief from 
sanctions and threats. Trump and 
minions have made a truly absurd 
bet: that suffering Iranians would 
rise up against their government. If 
anything, Iranians are tighter with 
the extant government than they 
might otherwise be. Any desired 
internal reform on the part of Iran’s 
people will wait for expression on 
the absence of military threats and 
sanctions by outsiders.
In some odd respects, it may be fair 
to say that Iran comes out a winner 
no matter what the US and allies 
do, although the “victory” should 
military attacks commence would 
in the end be largely pyrrhic. But still 
a victory. Trump simply does not 
understand Iran’s and the Iranian 
people’s capacity for sacrifice 
to maintain its sovereignty and 
independent political and social 
culture, whatever it may be. And 
Trump also seems to be ignorant 
that the US has nothing but a 
handful of “allies” who are primarily 
posturing selfishly for themselves, 
not the US, unless they all have been 
rendered utterly daft by hubris.
At the least, it seems accurate to say 
that the US has become desperate 
to shore up its flagging influence 
and its “empire”, and desperation 
or desperate moves are exactly 
the things that will prove to be 
counterproductive in the longer 
run. Iran has been around for almost 
3000 years and is not ever going 
away even if it suffers, as if has often 
in the past, outrageous challenges.

To whom is Donald Trump answering? Ignorance 
at bottom. There is almost nothing he has not upset. 
He is like the proverbial bull in the world shop of 
china. But first, imagine. Imagine for example that 
Barack Obama had gotten a third term in the White 
House and carried on as President as he had during 
his second term.
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Iran’s deputy Foreign 
Minister for Political 
Affairs has held talks 
with Oman’s Minister 
Responsible for Foreign 
Affairs, Yusuf Bin Alawi 
in Muscat.
Seyyed Abbas Araqchi 
arrived in Oman’s 
capital Muscat on 
Sunday on the first leg 
of his regional tour.
During the meeting, 
the latest situation 
of the region and its 
developments were 
discussed.
Araqchi emphasized 
the importance of 
peace and security in 
the significant region 
of Persian Gulf. He also 
warned against the 
destructive policies of 
the United States and 
some of its allies in the 
region.
Rejecting any direct or 
indirect talks with the 
United States, he said, 
"The Islamic Republic 
of Iran is prepared to 
establish a balanced 
and constructive 
relationship with all the 
countries of the Persian 
Gulf region based on 
mutual respect and 
interests."
The Islamic Republic 
does not want to 
increase tension in 
the region, Araqchi 
stressed, adding that 
peace and stability 
would be guaranteed 
in the region in case the 
sanctions are ended and 
all regional countries 
benefit from the 
interests of economic 
collaborations.
"Imposing sanctions 
against Iran is a failed 
experiment that has 
been tried many times 
before," he went on to 
say.
For his part, the Omani 
minister touched upon 
the dangerous situation 
in the region and the 
need for all sides to 
show self-restraint. 
He also called for close 
consultations between 
the two countries.
During his stay in 
Muscat, Araqchi also 
discussed the latest 
status of bilateral 
relations and ways 
to expand them in all 
areas, in a separate 
meeting with Oman’s 
deputy Minister 
Responsible for 
Foreign Affairs, Badr  
Albusaidi.

Iran’s deputy 
FM Araqchi, 
Omani’s FM 
meet in Mus-
cat
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 Trump says US inclined for talks if 
Iran is too
 With Japanese Prime Minister Shinzo Abe at his side, 
Trump told reporters at Akasaka Palace on Monday that 
Washington would hold talks with Iran if Iran would like 
to do so, as well.US President Donald Trump said he and 
Japanese Prime Minister have talked about Iran amid rising 
tension between Tehran and Washington, AP reported.
The US president also said that “nobody wants to see terrible 
things happen, especially me.” “I do believe Iran would like 
to talk and if they’d like to talk, we’ll talk also,” Trump said at 
the meeting with the Japanese prime minister, adding that 

Abe has a “very good relationship with Iran.”Meanwhile, 
Iran has repeatedly rejected any direct and indirect talks 
with the United States, saying Washington's hostile policies 
and its penchant for violating commitments and exerting 
pressure and imposing sanctions on Iran make the idea of 
negotiations senseless. 
According to Japanese media, Abe is considering a visit 
to Iran next month. The Kyodo News agency, citing 
unidentified government sources, said on Friday that Abe’s 
visit would be likely in mid-June.
But Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi 
said on the same day that media speculations about the date 
of Abe's visit to Tehran are not true.

“Iran and Japan enjoy historic 
and friendly relations, 
there have always been 
dialogues between 
officials of the two 
countries ... President 
Rouhani has already 
invited PM Shinzo Abe 
for an official Tehran 
visit and he has responded 
that the visit will be made 
at the appropriate time,” said  
Mousavi.

It seems 
apparent that 
the “maximum 
pressure” 
the US and its 
“allies” have 
inflicted on 
Iran cannot 
(logically 
anyway) have 
any other aim 
but to bring Iran 
to its knees with 
abject demands 
for relief from 
sanctions and 
threats. 
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Leaders of Pakistan’s Jafariyah 
Coalition: 
The people of Pakistan stand with 
Iran
 The leaders of Pakistan’s Jafariyah Coalition  said that Arab 
countries which are hostile  to Iran in order to please the United 
States and Israel must  recognize that Iran is more  powerful than 
they think. 
Speaking at a press conference in Karachi, Pakistan, Hujjat 
al-Islam Baqir Zaydi, Hujjat  al-Islam  Masoudi and Mawlawi 
Nisar Qalandari, leaders of the Jafariyah Coalition in Pakistan, 
 said, “Arab countries which are hostile to Iran in order to please 
the United States and Israel  must recognize that Iran is more 
powerful than they think and at the end, these same Arab 

 countries will be hit with the worst strike from the United States 
and Israel.” 
   The speakers of the conference added, “Iran has been struggling 
against the United States  for forty years and the United States 
has failed wherever it has fought with Iran. They have  recently 
threatened Iran with war but the United States knows that Iran 
is neither  Afghanistan nor Iraq and for the United States, it’s 
better to think of their own indebted  people rather than making 
foolish threats.” 
Hujjat al-Islam Zaydi  said that on the last Friday of the holy 
month of Ramadhan, people all  over the world hold marches 
to mark International al-Quds Day due to the command of the 
 late founder of Iran’s Islamic Republic, Imam Khomeyni, and 
said, “On the last Friday of the  holy month of Ramadhan in 
Pakistan, and also throughout the entire world, marches are 
held  for the liberation of al-Quds (Jerusalem) and in support 

of the oppressed 
Palestinians. The 
 Pakistani government, 
as an Islamic 
government, must 
officially recognize 
International al- Quds 
Day  in Pakistan.” 
   The leaders of the 
Jafariyah Coalition 
 continued, “We regard any attack on Iran as an attack 
 on Islam and the Pakistani people also stand with Iran because 
in the whole region, Iran is  the only country standing with all 
its power against Israel alongside the Palestinian people  and 
supports the oppressed Palestinian people on all scenes. This 
is a fact that the  Palestinian people have repeatedly confirmed.” 

News



Regulated Forex Market to be formed by June. 21: MP
The CBI's planned Regulated Foreign Exchange Market will be formed 
by the end of the present Iranian month, Khordad, (June 21, 2019), 
Mohammadreza Pourebrahimi, the Chairman of Iran’s Parliament 
Economic Committee said on Monday.“The market is expected to reduce 
foreign exchange rates and increase their supply by CBI,” the PM said.
Expressing content about the recent forex policies applied by the government 
and the central bank, he underlined that formation of the regulated market will 
organize domestic forex market without any negative consequences.
"The first advantage of the regulated market would be making the market balanced via fair 
distribution of forex resources among domestic exporters who have re-injected their exports 
revenues back into the economy cycle," he described.

 Iran’s Foreign 
M i n i s t r y 
s p o k e s m a n 
rejected the 
reports that Iran 
and the US have 
started their 
negotiations.
Iran’s Foreign 
M i n i s t r y 
s p o k e s m a n , 
Seyyed Abbas 
Mousavi has 
c a t e g o r i c a l l y 
rejected the 
reports that 
quoted a Kuwaiti 
official as saying 
Iran and the US 
have started their 
negotiations.
"There are no 
direct or indirect 
talks between 
Iran and the US," 
Mousavi said.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:21:28  
Noon call to prayer : 
13:00:35   
Evening call to prayer: 
20:23:01  

High: 32  ° c
Low: 15  ° c
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Iran rejects any 
direct or indirect 
talks with US

Iran, whatever it 
further suffers, is 
going to win in the 
longer term

Exports from 
Kermanshah 
observe steady 
growth

Golestan Palace, 
Persian , European 
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Styles

Iran
news

ISFAHAN
N E W S

Headlines

5

4

4

3

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province  Tuesday,May 28, 2019,
No.236

%14 Decline in Iranian 
Flights

With a total of more than 258,461 
tons of exports over the month, 
Khouzestan Steel Company 
was Iran's biggest exporter of 
steel, as its exports rose by 96% 
compared with last year’s similar 
month.

The steelmaker, located in southwestern 
Khuzestan Province, exports to over a dozen 
countries. About half of KSC's exports goes to 
the Middle East and North Africa region. Its 
other major export destinations are located 
in the Far East and Americas.
Hormozgan Steel Company followed with 
62,652 tons, registering a 40% increase 
year-on-year. It was followed by Mobarakeh 
Steel Company with 56,102 tons, up 45% 
YOY; Esfahan Steel Company with 32,324 
tons, down 42% YOY, South Kaveh Steel 
Company with 25,000 tons, up 25% YOY; 
and Iran Alloy Steel Company with 1,351 
tons, down 67% YOY, according to Financial 
Tribune.
 Production Unchanged
Steel exports grew, despite the steady flow of 
production during the period under review.
According to IMIDRO, 1.75 million tons of 
slab, bloom, billet and ingot were produced 
during the one-month period, up 1% YOY. 
Mobarakeh Steel Company, with its 
subsidiaries Saba and Hormozgan Steel, 
was the biggest producer with 826,540 tons, 
down 4% YOY. KSC came next with 325,902 
tons, down 5% YOY, and it was followed by 
ESCO with 202,330 tons, down 4% YOY, 
South Kaveh Steel Company with 101,029 
tons, up 10% YOY, Khorasan Steel Company 
with 97,933 tons, up 7% YOY, Chadormalu 
Steel Company with 87,626 tons, up 31% 
YOY, Arfa Iron and Steel Company with 
77,000 tons, up 31% YOY, and Iran Alloy 
Steel Company with 39,558 tons, up 63% 
YOY.

No data were published on the export of 
finished steel products.
According to Deputy Minister of Industries, 
Mining and Trade, Jafar Sarqeini, currently, 
Iran’s steel production capacity stands at 34 
million tons per year.
Iranian steel mills produced a total of 25 
million tons of crude steel in 2018, up 17.7% 
compared with 2017, Worldsteel reported.
Iran was ranked the world’s 10th biggest 
producer of steel in 2018. The country is 
placed between Brazil (ninth) with 34.73 
million tons and Italy (11th) with 24.47 
million tons.
US Sanctions
Iran's steel exports, among other 
commodities, have come under pressure 
due to US sanctions.
UK-based analysts in Fastmarkets say the 
US sanctions are expected to cut Iranian 
steel exports and gradually lower Iranian 
steel output.
US President Donald Trump announced his 
decision to pull out of the nuclear deal Iran 
signed with world powers, including the 
United States, back in May.
He specifically ordered new sanctions 
targeting Iran's export revenues from its 
industrial metals sector earlier this month.
An executive order issued by Trump covers 
Iran’s iron, steel, aluminum and copper 
sectors, the Islamic Republic’s largest 
non-petroleum-related sources of export 
revenue and 10% of its export economy, a 
statement from the White House said.
However, Sarqeini dismissed concerns 
about the latest US sanctions, saying high-
quality Iranian products have their own 
international customers."It is unlikely that 
the sanctions imposed by US President 
Donald Trump will significantly affect 
Iran’s metals industry," he was quoted as 
saying by Tasnim News Agency, adding that 
he saw no reason for concern due to the 
excellent quality of Iranian metals that meet 
international standards.“Sanctions against 
Iran’s economy are actually not new; they 
just get tougher by the round,” said a senior 
member of Iranian Iron Ore Producers and 
Exporters Association, Qadir Qiafeh. 

"Reactivating old fuel cards in and of 
itself cannot help curb the rampant 
fuel smuggling, nor can it create an 
incentive to reduce consumption," 
Abdolreza Amini was quoted as 
saying by ISNA.
A government plan to ration gasoline 

and increase prices was put on hold last month 
by the Majlis. However, the government says it 
wants to revive the fuel cards the use of which 
ended four years ago. Obliging motorists to use 
fuel cards at the pumps without resuming the 
rationing system can only help data collection and 
that is why the plan should be revisited, Financial 
Tribune quoted Amini as saying.
"Restarting the use of fuel cards is costly as the old 
system must be updated. Moreover, maintaining 
the huge volume of data costs a lot. It is indeed 
illogical to pay huge amounts only to collect data."
There are about 4,000 filling stations in the 
country and upgrading all the pumps requires 
money.The former official is of the opinion that 
the card system should not have been scrapped 
in the first place. Now that energy officials insist 
on reintroducing it, they also should ration fuel. 

If not, neither smuggling nor consumption can 
be controlled.
Lacking Oversight 
Gasoline and diesel smuggling is not a new 
business in the porous border regions like Sistan-
Baluchestan, observes and market pundits say, as 
there are no stringent controls in there.
Rejecting ideas and proposals that the rationing 
system could be used only in border regions, 
Amini said, "It is not fair to limit consumption 
only near the borders due to their geographical 
proximity and let people in other parts of the 
country use as much as they like."
Galloping inflation and the steep decline in 
the value of the rial over the past year further 
widened the gap between fuel prices in Iran 
and the neighboring countries. This has led to a 
big jump in smuggling of subsidized fuel (10-15 
million liters per day) from the border areas to 
Pakistan and Afghanistan.
The discrepancy in prices in Iran (7 cents/liter) 
and most neighboring countries (75 cents) has 
made fuel smuggling a highly profitable and 
tempting trade.
The National Iranian Oil Products Distribution 
Company produces 105 million liters of gasoline 
per day.According to NIOPDC, motorists bought 
2.82 billion liters of gasoline in the first fiscal 
month that coincided with the Persian New Year 
holiday season. Last year same time 2.7 billion 
liters were sold.

Iran Records %25 Growth in Steel Exports Fuel Cards Minus Rationing System Unjustified

Major Iranian steelmakers exported a total of 437,090 tons 
of steel in the first Iranian month (March -21April 20) to 
register a year-on-year increase of %25, latest data released 
by the Iranian Mines and Mining Industries Development and 
Renovation Organization show.

The program to restart use of fuel cards without restarting 
the 2015 gasoline rationing system would be pointless, the 
former head of the gasoline rationing office said.
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Hormozgan Steel 
Company followed 
with 62,652 
tons, registering 
a %40 increase 
year-on-year. It 
was followed by 
Mobarakeh Steel 
Company with 
56,102 tons, up 
%45 YOY; Esfahan 
Steel Company 
with 32,324 tons, 
down %42 YOY, 
South Kaveh Steel 
Company with 
25,000 tons, up 
%25 YOY; and 
Iran Alloy Steel 
Company with 
1,351 tons, down 
%67 YOY

"Restarting the 
use of fuel cards 
is costly as the 
old system must 
be updated. 
Moreover, 
maintaining the 
huge volume of 
data costs a lot. It 
is indeed illogical 
to pay huge 
amounts only to 
collect data."

Intl. association 
condemns deten-
tion of Iranian 
professor by US
 International Association of 
Muslim University Professors has 
issued a statement condemning 
the imprisonment of an Iranian 
university professor by the 
American authorities calling for 
his immediate release.
One of the Tarbiat Modares 
University distinguished 

professors by the name of Masoud 
Soleimani was detained by the 
FBI on 7 October 2018, and the 
US authorities have not made any 
statements on his case since then. 
He was arrested by the FBI upon 
his arrival in the US on unclear 
charges. The trial of hematology 
and stem cell researcher has been 
postponed twice over the past 
eight months while his innocence 
has been proven by his lawyers.
The statement of International 
Association of Muslim University 
Professors read that the Iranian 
professor had been invited by 

the US Mayo Clinic to contribute 
to a research, and it has been 
eight months now that he has 
illegally been held by the US 
authorities amid the silence of 
the international community.
The statements added that the 
US administration has to be held 
responsible for the safety of the 
Iranian professor.
International Association of 
Muslim University Professors 
continued to describe Soleimani 
as a distinguished professor who 
has been ranked among the top 
1% scientists in the world.



آگهی
شــماره پرونده: 648/97 بتاریخ 98/1/18 در وقت فوق العاده جلســه شعبه 4 
شورای حل اختالف کاشــان به تصدی امضاکننده ذیل تشــکیل است پرونده 
کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای اصالحی 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست خانم سمیه سجادی تبار با وکالت آقای محمد 
عنایتی بطرفیت خانم مژگان پریور به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال 
نظر به اینکه در رای صادره مبلغ خواسته 16/000/000 ریال قید شده است بدین 
وســیله به مبلغ 160/000/000 ریال اصالح می گردد. قاضی شعبه 4 حقوقی 

شورای حل اختالف کاشان شناسه: 478761

آگهي مزایده
به موجب پرونده اجرائي کالسه 9700203 سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعیان پالک ثبتي به شماره یک فرعي از دو هزار و هشتصد و بیست و چهار اصلي 
بخش یک گلپایگان ثبت و صادر و به آقاي  احســان محمدباقري منتقل شــده 
است. طبق اجرائیه صادره سند ازدواج شماره شانزده هزار و دویست و سه مورخ 
چهاردهم فروردین ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت تنظیمي دفتر رسمي 
ازدواج شــماره چهار گلپایگان در قبال مهریه خانم سمیرا عزتي و حقوق دولتي 
در بازداشت قرار گرفته. حدود و مشخصات ششدانگ پالک ثبتي یک فرعي از دو 
هزار و هشتصد و بیست و چهار اصلي بخش یک گلپایگان: شماال به طول بیست 
و چهار متر و پنجاه و پنج سانتي متر اول به دیوار پالک ثبتي دو هزار و هشتصد و 
بیست و سه اصلي دوم به دیوار عمارت یک فرعي از دو هزار و هشتصد و بیست و 
سه اصلي شرقا به طول هشت متر و چهل سانتي متر درب و دیواریست به کوچه 
دوازده متري از محور شش متر جنوبا به طول بیست و دو متر و پنجاه سانتي متر 
دیوار به دیوار پالک دو فرعي از دو هزار و هشــتصد و بیست و چهار اصلي غربا به 
طول هشت متر و چهل سانتي متر درب و دیواریســت به کوچه هشت متري با 
رعایت عرض موجود. مساحت شش دانگ پالک ثبتي صد و نود و پنج متر مربع و 
نود صدم متر مربع مي باشد. حقوق ارتفاقي ندارد. مطابق با نظریه کارشناسي پالک 
فوق به صورت زمین فاقد اعیاني مي باشــد. سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک 
فوق الذکر طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري )آقاي حمیدرضا بزرگ پیمان( 
مورخ یکم آذرماه سال هزار و سیصد و نود و هفت به مبلغ یک میلیارد و صد میلیون 
ریال ارزیابي شده است. پالک مذکور فاقد بیمه مي باشد. سه دانگ مشاع از شش 
دانگ پالک  فوق متعلق به آقاي احسان محمدباقري از ساعت 9 الي 12 روز دو 
شنبه مورخ یکم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هشت ، در اداره ثبت اسناد و امالک 
گلپایگان واقع در گلپایگان، خیابان آیت اله خوانساري، جنب پمپ بنزین از طریق 
مزایده به فروش مي رسد. مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتي یک 
فرعي از دو هزار و هشتصد و بیست و چهار اصلي بخش یک گلپایگان از مبلغ یک 
میلیارد و صد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي 
شود. متقاضیان مي توانند از پالک مورد مزایده واقع در گلپایگان، خیابان شهید 
احمدي، کوچه بیست و چهار، بازدید نمایند. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که 
مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
مي گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد 
از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مسئول واحد اجراي 

اسناد رسمي گلپایگان-زهرا نوري شناسه: 479713

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان حســین میرزا آقائی فرد دادخواســتی به خواسته مطالبه 
وجه سه فقره چک به شماره های 432773-78/7/5 و 825659-78/9/25 و 
825658-78/9/10 بمبلغ 18/130/000 ریال همراه با هزینه های دادرسی و 

خسارت تاخیر تادیه به طرفیت جهانگیر آریانپور به مجتمع شوراهای حل اختالف 
کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
341/97 ثبت و برای تاریخ 98/4/11 ساعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب امور مدنی مراتب به شخص ابالغ می گردد 
که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند. ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از 
جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محســوب شده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه یک شورای 

حل اختالف کاشان شناسه: 480605

آگهی حصروراثت
آقای ماشااله بابائی به شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 305  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی بابائی به شــماره شناســنامه 7 در تاریخ 97/10/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مرتضی 
بابائی حســکوئی فرزند علی ش ش 3، 2- ماشــااله بابائی فرزند علی ش ش 1، 
3- زهرا خانم  بابائی حسکوئی فرزند حسین ش ش 172 همسر 4- محمدعلی 
بابائی حســکوئی فرزند علی ش ش 2، 5- اعظم بابائی حسکوئی فرزند علی ش 
ش 1 ، 6- جواد بابائی، اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی 
/ متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر اگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و 
 اال گواهی صادر خواهد شــد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان

 شناسه: 480876

آگهی حصروراثت
آقای اصغر زارعی به شناسنامه شماره 2044 به شرح دادخواست به کالسه 296  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نوروزعلی زارعی به شماره شناسنامه 21 در تاریخ 97/11/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر زارعی 
فرزند نوروزعلی ش ش 2043، 2- جواهر فرج پــور کامو فرزند علی ش ش 24 
همسر 3- جواد زارعی فرزند نوروزعلی ش ش 2389، 4- معصومه زارعی فرزند 
نوروزعلی ش ش 11، 5- اصغر زارعی فرزند نوروزعلی ش ش 2044، 6- میمنت 
زارعی فرزند نوروزعلی ش ش 1887 فرزندان. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: 479509

آگهی حصروراثت
آقای حسن لوکی به شناسنامه شماره 634 به شرح دادخواست به کالسه 292  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فرج اله لوکی به شماره شناسنامه 504 در تاریخ 98/1/14 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد لوکی 
فرزند فرج اله ش ش 626، 2- حسن لوکی فرزند فرج اله ش ش 634، 3- مهدی 
لوکی فرزند فرج اله ش ش 46180، 4- رضا لوکی فرزند فرج اله ش ش 1300، 
5- کبری لوکی فرزند فرج اله ش ش 733، 6- بتول لوکی فرزند فرج اله ش ش 
1365، 7- نرگس لوکی فرزند فرج الــه ش ش 198 فرزندان، 8- انیس کربالئی 
فرزند حسین ش ش 2 همســر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 و اال گواهی صادر خواهد شــد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان

 شناسه: 479479

آگهی حصروراثت
آقای علی عبداللهی به شناسنامه شماره 682 به شرح دادخواست به کالسه 297  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نصراله عبدالهی به شماره شناســنامه 708 در تاریخ 98/2/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد 
عبداللهی فرزند نصراله ش ش 522، 2- زهرا عبدالهی فرزند نصراله ش ش 491، 
3- حسین عبداللهی فرزند نصراله ش ش 1090، 4- حمیدرضا عبداللهی فرزند 
نصراله ش ش 673، 5- اعظم عبدالهی فرزند نصراله ش ش 873، 6- عذرا خانم 
مالعبداللهی فرزند محمد ش ش 1557 همسر، 7- علی عبداللهی فرزند نصراله 
ش ش 682، 8- حســن عبداللهی فرزند نصراله ش ش 1752 فرزندان. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان شناسه: 479492
آگهی حصروراثت

خانم وجیهه محمدی به شناسنامه شماره 1851 به شرح دادخواست به کالسه 
304  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مهدی مرشــدی به شماره شناســنامه 1749 در تاریخ 98/1/12 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- مبینا مرشدی فرزند مهدی ش ش 1251087051، 2- امیرمحمد 
مرشدی فرزند مهدی ش ش 1250901065 فرزندان 3- وجیهه محمدی فرزند 
حبیب اله ش ش 1851 همسر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 و اال گواهی صادر خواهد شــد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 479510

آگهی
شماره پرونده: 607/97 شماره دادنامه: 75/98 بتاریخ 98/2/8 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 5 شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان فریده بیاتی آشکفتکی به طرفیت خوانده 
آرمان احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 15/500/000 ریال به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با بررسی اوراق پرونده و ارائه مستندات تقدیمی 

از ناحیه خواهان و استعالم بعمل آمده و عدم حضور خوانده دعوی علیرغم وصف 
ابالغ قانونی و توجها به نظریه مشورتی اعضا محترم شورای حل اختالف دعوی 
خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 194-197-502-519-522 از قانون 
آیین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 12/658/664 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 1/325/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه الی وصول بر مبنای نــرخ تورم اعالمی از 
ســوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. در خوص مازاد خواسته 
خواهان بلحاظ عدم کفایت ادله به استناد مواد 1257 قانونی مدنی و 194 قانون 
ایین دادرسی مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان صادر می نماید. رای صادره 
غیابی / بدوا ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
 دادگستری کاشان می باشد. قاضی شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف کاشان

 شناسه: 480601

آگهي
کالسه پرونده: 5/98 شــماره دادنامه: 5/98 مرجع رسیدگي شعبه: دوم شوراي 
حل اختالف اصفهان )خوانســار( خواهان: علیرضا مقدسي فرزند تقي به نشاني 
خوانسار خ شهید رجایي ک اب حاجت 7-09132711748 خوانده: بهرام کرمي 
افشار جقي به نشاني مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتي اعضا محترم شورا ختم رسیدگي را 
اعالم و با اســتعانت از درگاه ایزد متعال به شــرح آتي مبادرت به صدور راي مي 
نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دادخواســت خواهان آقاي علیرضا مقدسي 
فرزند تقي مقیم خوانســار بطرفیت اقاي بهرام کرمي افشار جقي مقیم خوانسار 
بخواســته مطالبه طلب به مبلغ 161784810 ریال به انضمام هزینه دادرسي 
و خســارت تاخیر در تادیه با توجه به مفاد دادخواســت تقدیمي مشاهده کپي 
مصدق فاکتورهاي ارائه شــده اســتماع اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگي و اســتماع شهادت شــهود قاضي شورا با اســتناد به ماده 
198/515/519/522 از قانــون مدني حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت 
161784810 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 2162310 ریال به عنوان 
هزینه دادرسي و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان 
اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمایــد. راي صادره غیابي و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومي حقوقي شهرستان 
خوانسار مي باشــد. قاضي شوراي حل اختالف شــعبه دوم شهرستان خوانسار  

شناسه: 480995
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پیش بینی ایجاد یک هزار شغل جدید در اردستان
فرماندار اردستان گفت: اگر بر اساس پالن های موجود به جلو حرکت کنیم امسال یک هزار شغل جدید را در 

شهرستان خواهیم داشت.
حمیدرضا تاملی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سال گذشته بر اساس آمار بیمه شده اجباری 

بیش از 300 نفر افزایش بیمه شده داریم و این در حالی است که اکثر مناطق استان تعدیل نیرو داشته اند.
وی با بیان اینکه در سال جاری نیز همانند سال گذشته بر موضوع اشتغال تاکید خواهیم داشت، گفت: با بنیاد 

برکت جهت ایجاد اشتغال 500 نفر در اردستان به توافق رسیدیم. قرار است این بنیاد در ابتدا 5 نفر را استخدام و به 
عنوان تسهیل گر اشتغال جذب و آموزش دهد. این تسهیل گران افراد بیکار را شناسایی و آموزش مورد نیاز شغل را به 

آنان می دهند و تجهیزات برای آنان فراهم می کنند. تاملی با بیان اینکه واحدهایی که باالی 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند اگر 
بر اساس پالن های موجود به جلو حرکت کنند 500 اشتغال نیر در بخش صنعت خواهیم داشت، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم در 

مجموِع، امسال یک هزار اشتغال جدید در شهرستان اردستان را خواهیم داشت. وی افزود: مردم اردستان یک پویش مردمی در زمینه اشتغال به 
راه بیندازند و اجازه ندهند تا زمانی که یک نفر بیکار در اردستان وجود دارد به غیراردستانی کار دهند. این موضوع نیاز به سرمایه گذاری مالی ندارد 

و مردم منطقه با این حرکت می توانند مشکل اشتغال شهرستان را برطرف کنند.

سرمایه گذاران را نمی توان وادار به ساخت آپارتمان های متراژ پایین کرد
معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان با بیان اینکه نمی توان سرمایه گذاران را وادار به ساخت و 
سازهای متراژ پایین کرد، گفت:  طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان، به واحدهای مسکونی کمتر 

از 60 متر مجوز داده نمی شود.
سید احمد حسیني نیا  در خصوص ضرورت ساخت آپارتمان هایی با متراژ پایین با توجه به ذائقه مردم در 

اصفهان، اظهار کرد: باید توجه داشت که ما نمی توانیم سرمایه گذاری را وادار به ساخت آپارتمانی با متراژ 
پایین در یک منطقه مناسب کرد.

وی ادامه داد: البته اگر خود سرمایه گذار تمایل به ســاخت آپارتمانی با متراژ پایین داشته باشد از تصمیم وی 
استقبال می کنیم.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان همچنین یادآور شد: طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان، به واحدهای مسکونی کمتر 
از 60 متر مجوز داده نمی شود. وی در خصوص در نظر گرفتن سیاست هایی برای تشویق انبوه سازان به ساختمان هایی با متراژ پایین، اظهار 
کرد: سیاست های دولت در بحث بافت فرسوده به شرط اجرا خوب است و می توان در این مناطق سیاست های تشویقی اعمال کنیم و اکنون 

به دنبال طرحی برای اجرای مسکن امید در اصفهان هستیم.

طــی روزهای گذشــته 
با برقراری ایــن اتصال، 
ابراهیم درستی، رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم 
صوتــی، تصویری، تلفن 
همراه و لــوازم جانبی به 
دفعات در گفتگو با برخی 
رســانه ها، اعالم کرده اجرای این طرح 
منجر به افزایش قیمت گوشــی تلفن 

همراه خواهد شد و باید متوقف شود!

    اتصال رجیســتری به گمرک و 
نیروی انتظامی بــا قوت و قدرت 

برقرار می ماند
حمیدرضا دهقانی نیا در خصوص اینکه 
گفته می شود سامانه رجیستری تلفن 
همراه مسافری طی دو روز آینده مجدداً 

امکان ثبت برای مسافران غیرواقعی را 
هم می دهد، اظهار داشت: دو روز قبل 
از ســاعت 2 تا 4 بعدازظهر جلسه ای با 
حضور رئیس دستگاه های مخابراتی و 
ارتباطی و لوازم جانبی و شــرکت های 
فعال وارد کننده رسمی تلفن همراه و 
نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور 
و سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان داشتیم که همه این 
افراد متفق القول تاکید کردند که سامانه 
رجیستری تلفن همراه تنها باید برای 
 مســافران واقعی امکان ثبت را فراهم

 کند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز افزود: شرکت های وارد کننده 
رسمی تاکید می کنند که گوشی های 
تلفن همراه وارداتی را پایین تر از قیمت 
بازار خواهند فروخت و به دست اتحادیه 
فروشــندگان لوازم صوتی، تصویری، 
تلفن همراه و لوازم جانبی می رسانند و 
عجیب است که ما شاهد مصاحبه هایی 
هســتیم که در آنها صحبت از افزایش 
قیمت موبایل بــه دلیل توقــف روند 
قبلی رجیستری تلفن همراه مسافری 

می شود.
وی با طرح این ســوال که چرا شخصی 
در حــوزه تلفن همــراه چنین حرفی 
می زند کــه در صورت توقف ســامانه، 
قیمت موبایل در بازار 600 هزار تومان 
افزایــش می یابد، ادامه داد: بر اســاس 
پیگیری های ما و هماهنگی های صورت 

گرفته، سامانه رجیستری تلفن همراه 
مسافری مطابق با مصوبه 98.2.2 فقط 

برای مسافران واقعی فعال خواهد بود.

    برخی پالس های منفی به بازار 
می فرستند؟

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز افزود: نمی دانم چرا برخی افراد 
اصرار دارند که پالس های منفی به بازار 
بفرستند. اگر سامانه مذکور به روند قبلی 

خود بازگردد خالف قانون است.
دهقانی نیا ادامه داد: نمایندگان سازمان 
بازرســی در جلســه دیروز هم حضور 
داشتند و تاکید کردند که قطعاً موضوع را 
رصد خواهند کرد و سوال برایشان پیش 
آمد که چرا عده ای به بهانه تأمین نیاز 
بازار می گویند که قیمت افزایش پیدا 

خواهد کرد.

    ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار 
می ماند

وی تاکید کرد: با توجه به جلســه روز 
گذشته تمامی اعضا تاکید کردند که باید 
ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار بماند. این 
مسئله صرفاً خواست ستاد نیست بلکه 
درخواست صنف، اتحادیه و شرکت های 

وارد کننده است.
دهقانی نیا گفت: شرکت های وارد کننده 
رسمی تلفن همراه تاکید دارند که روی 
حرف حاکمیت حساب باز کرده اند و با 
افزایش سرمایه به سمت افزایش ثبت 

سفارش برای تأمین نیاز بازار رفته اند و 
تاکید دارند که صرفاً باید مسافر واقعی از 
سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری 
بهره مند شــود و نباید گوشی قاچاق با 
رویه مسافری به دست مصرف کننده 
برســد. چرا که در این صورت به دلیل 
مسائلی همچون عدم ارائه خدمات پس 
از فروش حق مصرف کنندگان پایمال 

می شود.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز یادآور شد: اینکه برخی از افراد 
اصرار دارند فضا را به سمت عدم شفافیت 
ببرند، مصرف کننده را متضرر می کنند.

وی افزود: ســوالی که پیــش می آید 
این اســت که چرا فردی بایــد با دادن 
پالس های منفی به بازار نظم بازار را به 
هم بزند؟ چرا باید گوشی قاچاق با رویه 

مسافری وارد کشور شود؟

دهقانی نیا گفت: به صراحت می گویم که 
آقایان طی دو ماهی که سامانه فعال بود 
به اندازه کافی گوشی قاچاق ثبت کردند 
که حاال با ممانعت از ثبت گوشی قاچاق، 

مشکلی در تأمین نیاز بازار ایجاد نشود.
وی تاکید کرد: اگر اظهارنظرهای مذکور 
مبنی بر افزایش قیمــت تلفن همراه 
به میان آید بنده از ســازمان حمایت و 
دســتگاه های ناظر درخواست می کنم 
که هر چه سریع تر به این موضوع ورود 

کنند.
اهمیت اتصال سامانه رجیستری تلفن 
همراه مســافری به ســامانه گمرک و 
نیروی انتظامی زمانی روشن می شود 
که بدانیم در سال 97 حدود 2.5 میلیون 
دســتگاه گوشــی تجاری که از طریق 
گمرک و 4 میلیون دستگاه نیز به صورت 
مسافری وارد کشور شده است. بنابراین 

یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات 
مسافری گوشــی صورت گرفته است. 
که به اذعان فعاالن رسمی بازار، میزان 
واردات مسافری گوشی، معقول به نظر 
نمی رسد و بخش عمده آن، گوشی های 
قاچاقی است که به اسم گوشی همراه 

مسافر در سامانه به ثبت رسیده است.
ابراهیــم درســتی، رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم صوتی، تصویری، 
تلفن همراه و لوازم جانبــی دیروز هم 
در مصاحبه ای از بازگشــایی ســامانه 
رجیستری گوشــی همراه مسافر تا 2 
روز آینده برای ثبت گوشی های قاچاق 
خبر داده و گفته بود که با قطع دسترسی 
قاچاقچیان به سامانه رجیستری تلفن 
همراه مســافری، قیمت گوشی تلفن 
همراه در بازار تا 600 هزار تومان افزایش 

یافته است.

سامانهرجیستریموبایلمسافریبرایقاچاقچیانبازگشایینمیشود؛

بازار را بهم نزنید

مهر
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سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق گفت: سامانه رجیستری 
تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید 

مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن بازار هستند.
طی چند روز گذشته با اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه 
مسافری به سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی، از ابتدای 
خردادماه برخالف قبل، فقط آن دسته از کسانی که واقعاً سفر 
خارجی داشته و به همراه خود یک دستگاه گوشی تلفن همراه 
وارد کشور کرده باشند، می توانند آن را در سامانه رجیستر و 
فعال کنند. تا قبل از این، به دلیل عدم اتصال سامانه رجیستری 
به سامانه گمرک و نیروی انتظامی، عده ای گوشی های قاچاق 

وارداتی را به اسم گوشی مسافری رجیستر و فعال می کردند.

 نباید گوشی قاچاق 
با رویه مسافری به 

دست مصرف کننده 
برسد. چرا که در 

این صورت به دلیل 
مسائلی همچون عدم 

ارائه خدمات پس از 
فروش حق مصرف 

کنندگان پایمال 
می شود.

اقتصاد ایران
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تثبیت قیمت نوبرانه ها 
از 15 خرداد به بعد 

رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان 
اینکه کمبود سیب زمینی در بازار 
به زودی برطرف می شود، گفت: 
قیمــت میوه های نوبرانــه مانند 
زردآلو از 15 خرداد به بعد تثبیت 

می شود.
حســن صابری با اشــاره به ورود 
زردآلو بــه بازار میــوه گفت: این 
میوه هنوز نوبرانه اســت و قیمت 

مشخصی ندارد.
وی با بیان اینکه قیمت نوبرانه هایی 
مانند زرد آلو از ثبــات برخوردار 
نیست، افزود: به عنوان مثال صبح 
نرخ این میوه ها کیلویی 10 هزار 
تومان و عصر 5 هزار تومان اســت 
بنابراین فعــاًل نمی توانیم قیمت 

مشخصی برای آنها اعالم کنیم.
به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، 
قیمت این نوبرانه ها از 15 خرداد به 

بعد به ثبات خواهد رسید.
صابری همچنین با اشــاره به آزاد 
شدن صادرات پیاز و سیب زمینی 
اضافه کرد: درباره پیاز باید این اتفاق 
رخ می داد چون قیمت آن به شدت 
افت کرده و حتی هزینه تولید آن 
نیز تأمین نمی شود و کشاورزان به 
شدت زیان می کنند. در حال حاضر 
قیمت هر کیلوگرم از این محصول 
بین 2,000 تومان تا 2,500 تومان 

است.
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کسب و کار
08

سه شنبه 7 خرداد 1398  | شمـاره 236

برگزاری هشتمین رویداد »فیناپ« با هدف ارائه محتوا در حوزه فناوری های مالی
فیناپ ترکیبی از دو واژه فین تک و استارت آپ رویدادی در حوزه فناوری های مالی )فین تک( است که با 
تمرکز بر آموزش فین تک در سراسر کشور و شبکه سازی در این حوزه فعالیت می کند. رویداد فیناپ از 
شهریور ۹۶ تا کنون هفت رویداد و دو دورهمی برگزار کرده است. هشتمین رویداد »فیناپ« با هدف ارائه 
محتوا در حوزه فناوری های مالی )فین تک( ۳۰ خردادماه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده 

انرژی دانشگاه شریف برگزار می شود.
هشتمین رویداد فیناپ شامل برگزاری کارگاه آموزشی با موضوِع )LendTech(، بخش راویان فیناپ )سخنرانی 

در قالب انتقال تجربه(، پنل گفتگو )با موضوع پرداخت یاری(، شبکه سازی )توسط یک اجتماع ساز( و فیناپ پالس 
خواهد بود.

در رویداد پیش رو عالوه  بر بخش آموزشــی در حوزه فین تک بخش های جدیدی برای عالقه مندان به سایر حوزه های فناوری و نیز 
شبکه سازی تخصصی در نظر گرفته شده است. همچنین شرکت در نظرسنجی جمِع کل، بازدید از نمایشگاهِ عکس فیناپ، مسابقه و… از دیگر 
بخش های رویداِد خرداد فیناپ خواهد بود. عالقه مندان به کارآفرینی، دانشجویان، صاحبان استارت آپ ها، متخصصان و مدیران حوزه بانکی و 

شرکت های فناوری و پرداخت الکترونیک، سرمایه گذاران و… جزو طیف مخاطبان فیناپ هستند.
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    یک زندگی رویایی 
پشت ریسک !

داستان از آنجایی آغاز شد 
که استیو ووزنیاک و استیو 
جابز تصمیم گرفتند که 
با الهــام از وســیله بازی 
 HP و پرینتر های Atari
برای اولین بار کامپیوتر اپل را بســازند 
آنها سرمایه الزم برای این کار را از طریق 
فروش ماشین فولکس واگن جابز به قیمت 
۱۵۰۰$ و ماشین حســاب ووزنیاک به 

قیمت ۵۲۰$ بدست آوردند.

    پشت هر موفقیتی یه حامی تمام 
قد وایساده!

اپل، که توســط اســتیو جابز و اســتیو 
ووزنیاک تاسیس شده است، در کسب و 
کار کامپیوترهای کیت با اپل I شروع به 
کار کرد. این تولیــد اولیه، هرچند که به 
عنوان یک کاالی محبوب شــناخته می 
شــود، عمدتا به خاطر کمک به سرمایه 
گذاری کافی برای ســاخت اپل II که در 
سال ۱۹77 انجام شد شناخته می شود - 
همان سال که اپل به طور رسمی شروع به 
کار کرد. Wozniak در ابتدا هر دو این 
کامپیوترها را ســاخت و جابز بازاریابی را 

مدیریت کرد
علی رغم اینکه بخش اعظم درآمد شرکت 
از بخش  سخت افزار بدست می آمد اپل 
II تا اواســط دهه ۱۹8۰ بــه عنوان یک 
محصول منبع درآمد اصلی شــرکت به 
حســاب می آمد. اپل  تالش کرد به روز 
 III رسانی هایی در تولیدات خود مانند اپل
و اپل لیزا صورت دهد، امااین محصوالت 
برای تجاری سازی شانسی نداشتند.البته 
اپل II هنوز فروش داشت، اما دهه ۱۹8۰ 
میالدی آغاز یک بحــران اقتصادی برای 

شرکت تازه کار اپل بود .

    برگشت به رقابت با ابداعی جدید
انتشار سال ۱۹84 مکینتاش یک جهش 
رو به جلو برای اپل بود، اما در سالهای بین 
انتشار اپل II و مکینتاش، آی بی ام گوی 

سبقت را از رقیب تازه کار خود ربود. درآمد 
ناامید کننــده از مکینتاش و تصمیمات 
اشتباه جمعی و همینطور مشاجره های 
داخلی برای رهبری اپل منجر به برکناری 
استیو جابز در کنار انتخاب جان اسکالی به 

عنوان ریاست اپل شد.

    نا امید شدن یا ادامه دادن به تالش، 
سختترین تصمیم زندگی

جابز بعد از برکناری اپل را برای کار بر روی 
شــرکت  NeXT ترک کرد او در یک 
تصمیم تاریخی شرکت انیمیشن سازی 

Pixar را تاسیس کرد
تحت رهبــری Sculley، اپل مجددا 
شروع به رشد کرد اسکالی تا سال ۱۹۹۳ 
مدیرعامل اپل بود. در طی آن سالها، اپل 
از رشد فوق العاده ای برخوردار بود و این 
رشــد را مدیون محصــوالت جدیدی از 
 Macintosh ،جمله پرینترهای لیزری
Portable، PowerBooks، نیوتن 
و ... بود. محصوالت اپل همچنان به طور 
تضمینی بفروش می رســند، بنابراین 
حاشیه ها برای اپل سودمند بودند و منجر 
به درآمــد مالی قابل توجهــی برای اپل 
 شدند . با این حال، در طول همان دوره، 
رایانه های ارزان با سیستم عامل ویندوز، 
بازار بســیار بزرگتــری از افــرادی که 
کامپیوترهای خانگی را دوست داشتند 
اما نمی توانستند از مک استفاده کنند، در 
اختیار گرفت. اما با اینحال به نظر میرسد 
با وجود درآمد بســیار زیاد اپل در حال 

خاموش شدن است

No Jobs ,No succes     s
دو مدیر اجرایی اپل، مایکل اســپیندلر 
و گیل آملیو، به نوبه خود نتوانســتند در 
جریان گسترش بی رحمانه کلون های آی 
بی ام که در حال اجرا بر روی مایکروسافت 
بودند، توفیقی کسب کنند. سیستم عامل 
مایکروســافت، وینــدوز، تبدیل به یک 
استاندارد برای استفاده در صنعت شد و 
سیستم عامل اپل دیگر آن کارایی سابق را 
نداشت آملیو برای بهبود مسائل مربوط به 
 NEXT  سیستم عامل شرکت، کمپانی
را خرید. کمپانی که توسط هیچ یک از آن 
دو اداره نمیشد بلکه بنیانگذار سابق اپل 

یعنی استیو جابز اداره می شود.

    شانس دوم مدیر عامل
از ابتدای تولید مکینتاش، اپل بازتابی یا 
واکنشی به مدیریت استیو جابز بوده است. 
در مکینتاش، اپل در تــالش برای ایجاد 

یک ماشین بود که محاسبات ساده و لذت 
بخش را برای کاربر انجــام می داد. جابز 
به طور خاص به دنبال ایجاد یک تجربه 
کاربری بود که همه را متقاعد به خریداری 
یک مک میکرد جابز معتقد است که یک 
محصول واقعا انقالبی نمی تواند به نیازها و 
خواسته های مشتری بستگی داشته باشد، 
زیرا مشتری نمی تواند کیفیت محصول را 
تا زمانی که آن را نگه می دارد، درک کند. 
متأسفانه او در سال ۱۹8۵ ۱۲ سال جلوتر 

از زمان خود بود - دقیقا ۱۲ سال جلوتر

     ایمان به آنچه که اعتقاد داریم
هنگامی که جابز آملیو را سرنگون کرد و 
بار دیگر در ســال ۱۹۹7 سلطنت اپل را 
برعهده گرفت، سخت افزار تولیدی این 
شرکت به نمودی به تمام معنا از اعتقادات 

وی در زمینه دیجیتال تبدبل گشــت. او  
iMac را با یک کمپیــن بازاریابی قوی 
با شعار "متفاوت فکرکن"راه اندازی کرد. 
به دلیل اینکه جابز اغلب با صرف هزینه و 
وقت برای بازاریابی اعتبار قائل میشد، اپل 
همواره در بازاریابی و نام تجاری عالی بوده 
اســت. تفاوت واقعی بین  iMac و تمام 
محصوالت قبل از آن، زیبایی و طراحی بود

این بار این محصول تولیدی یک برج و یک 
مانیتور نصب شده مانند هر کامپیوتر دیگر 
در بازار نبود. iMac  تقریبا شبیه یک کاله 
مسابقه ای بود که در سرعت عکس گرفته 
شده. در ســال iMac ،۱۹۹8 زیباترین 
دستگاه در بازار بود. این کامپیوتری بود که 
هیچ کس نمی دانست که آنرا می خواهد 
تا زمانی که آنرا می دیدند. این محصول 
ظریف بود و به لطف ارتقا سیستم عامل، 

کاربر پسند بود.

    معرفی iEcosystem )سیستمی 
شامل تمام زیبایی ها(

این سیستم شامل آی پاد، آی فون، مک 
بوک ایر و اپل بود. آی پاد رسما قاتل رده  
پخش کننده های MP۳ شد،همینطور 
آی فون اساســا راه اندازی شد و سپس 
در بازار گوشــی های هوشمند به گوشی 
غالب بازار تبدیل شــد و iPad به نوعی 
میلیون ها نفر رو متقاعد کرد این دستگاه 

رو خریداری کنند

    کیفیت باال، زیبایی و سادگی 3 راز 
اصلی موفقیت اپل

همه این دستگاه ها به عنوان محصوالتی 
با کیفیت بهتر - و قطعا کیفیتی بهتر در 
طراحی - در مقایسه با محصوالت رقابتی 
در نظر گرفته شدند. جابز در طراحی بی 
رحم بود و کل فرهنگ اپل را هنر طراحی 
معرفی کرد. موفقیتی که او توانست برای 
اپل در دومین دوره خود به ارمغان آورد، 
سهولت استفاده است. استفاده از چرخ در 
آی پاد و یا بهره برداری لمس کردن آیکون 
در iPad، این متد های جدید کنترلی 
بخشی از سادگی است که باعث می شود 

اپل بسیار جذاب باشد.

    بازار همیشه خبرساز اپل
در حال حاضر هر محصول به روز شده و 
جدیدی از اپل توسط رســانه ها و عموم 
مردم پیش بینی شــده اســت به عالوه 
طرفدارانی کــه این شــرکت از ابتدا در 

اختیار داشت
مهمتر از همه، تمام این محصوالت، اپل 
را به یک مدل کســب و کار جدید برای 
ایجاد یک اکوسیستم سخت افزاری، نرم 
افزاری و محتوا تبدیل کرد. اپل آیتونز را 
به عنوان یک برنامه ســاده برای کاربران 
  iPod به  MP۳ برای انتقال فایل های
ها ایجاد نکرده بود کاربرد آیتونز فراتر از 
اینها بود، همانطور که در مورد بسیاری از 
موارد دیگر سازندگان نیز صادق بود. این 
شرکت به مفهوم و تعریف واقعی یک آلبوم 
حمله کرد و آنها را بــه ترانه هایی تبدیل 
کرد که به صورت جداگانه در قیمت کل 
آلبوم فروخته می شــد )مثالی درمورد 
نحوه عملکرد اپل( همین روند با نرم افزار 
صورت گرفت. این بار بسیاری از توابع رایج 
رایانه ای می توانند بر روی دستگاه های 
تلفن همراه اپل با استفاده از برنامه های 

کم حجم شده  اجرا شوند.

    استادیوم رو بساز و قوانین بازی رو 
خودت تنظیم کن

این برند به عنــوان اولین عامل بزرگ در 
بسیاری از این بازارها، استادیوم را ساخت 
و قوانین بازی را تنظیم کرد. هنگامی که 
برای کتابها، فیلمها، برنامه ها یا موسیقی 
در یک دستگاه اپل پول پرداخت میکنید، 
اپل یک قطعه به شما می دهد. البته، این 
کسب و کار در آمد زیادی از طریق تولید 
یک  ipod و یک  iphone در احتیار 
شما نمی گذارد در حالی که این ساز و کار 
خیلی وسیع تر از این حرفهاست و مسایل 

بسیاری در درآمد سرشار اپل موثر است.

اپل چگونه اپل شد؛   

متفاوت بیندیش !

جابز در طراحی بی رحم 
بود و کل فرهنگ اپل 
را هنر طراحی معرفی 

کرد. موفقیتی که او 
توانست برای اپل در 
دومین دوره خود به 

ارمغان آورد، سهولت 
استفاده است. 

فعالیت جدی اپل  از اولین کامپیوتر  )که فقط یک مادربورد 
بدون مانیتور یا صفحه کلید بود( شــروع شده و نهایتا  به 
iWatch، ختم میشود این یک نگاه کلی به سیر پیشرفت 
طی شده توسط اپل است اما در درون این موفقیت ها راز های 
زیادی نهفته که می خواهیم با بررسی آنها راه موفقیت خود را 

هموارتر کنیم.

 
استارت آپ

دســتیار ویژه وزیر صنعت گفت:هفته 
گذشته بخشــی از قطعات خودروهای انبار شده سایپا و ایران خودرو 
تأمین شد و به زودی عالوه بر عرضه تولید روزانه بیش از ۱۴0 هزار خودرو 

به بازار عرضه می شود.

به گزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، صادق نجفی در حاشــیه بازدید از 
نمایشگاه قطعات خودروی دو شرکت خودروســاز اظهار داشت: نمایشگاه های 

دائمی که امروز در سایپا و ایران خودرو دایر شده، ابتکار و 
پیشنهاد رضا رحمانی »وزیر صنعت، معدن و تجارت« بوده 
است. کشور در شرایط کنونی در یک جنگ اقتصادی قرار 
دارد. همه باید این جنگ اقتصادی را بپذیرند و برای رفع 

مشکالت کشور از تمام توان شأن استفاده کنند.
وی هــدف از برگزاری ایــن نمایشــگاه ها را افزایش توان 
تولید داخلــی عنوان کــرد و گفت: به نمایش گذاشــتن 
قطعات وارداتی مورد نیاز برای استارت آپ ها، صنعتگران، 
متخصصان، جوانــان، صاحبان کارخانه هایــی که در این 
حوزه ها مشغول هستند و … همه را پای کار می آورد و توان 

تولید داخل را افزایش می دهد.
مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در کشور 
توان طراحی، ریخته گری، ماشــین افزار و تأمین مواد اولیه 
مورد نیاز را داریم. در واقع تمام قطعاتی که در این نمایشگاه 
وجود دارد را می توانیم در داخل کشور تولید کنیم. پیش از این 

هم می توانستیم این قطعات را تولید کنیم، اما غفلت کردیم.
نجفی با اشــاره به مردم، صنعتگران و متخصصین گفت: اینجا 
یکی از سنگرهای خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی است. اینجا یکی از سنگرهایی 
است که باید با تمام توان و آرایش نظامی که رهبر معظم انقالب فرمودند بایستیم 
و کار کنیم. جوانان کشور در مدت کمی که این نمایشگاه ها دایر شده است، برای 

تولید داخل پای کار آمده اند.
وی ادامه داد: باید مشکل قطعه سازان مشکل خود ما باشد. امروز در کشور مدیران 
و کارشناسانی می خواهیم که به این مملکت عشــق داشته باشند و در همراهی 

کردن صنعتگران کوتاهی نکنند.
دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اینکه دشمن با تمام توان 
آمده اســت، تصریح کرد: دشــمن برای جنگ اقتصادی نیرو می چیند. مدیران 
ســایپا و ایران خودرو فرماندهان این جنگ هستند و ما باید با تمام توان به آن ها 

کمک کنیم.

    ۴ هزار میلیارد تومان از تسهیالت قطعه سازان پرداخت شده است
نجفی ادامه داد: 4 هزار میلیارد تومان از تســهیالتی که قطعه سازان درخواست 
داده بودند، پرداخت شد. در مواردی مشــکل ارزی داشتند که با هماهنگی های 
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی رفع شــد. می توانیم با ارتقا 
داخلی مشکالت را رفع کنیم. اگر بتوانیم به مردم نشان بدهیم که تالش می کنیم 
آن ها هم مــا را همراهی می کنند. وی تصریح کرد: حــدود ۱4۰ هزار خودرو در 
پارکینگ های ایران خودرو و ســایپا به دلیل کمبود چند قطعه مانده است. البته 
بخشی از این مشکالت رفع شده است و به زودی این خودروها تکمیل می شوند. 
ایران خودرو و ســایپا روزانه بیش از ۲ هزار خودرو عرضه می کنند و این نشــان 
دهنده تالش آن ها است. مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قابل 
قبول نیست مردم به خاطر مشکالتی که برای صنعت خودرو پیش آمده است با 
مشکل مواجه شوند. ما به تمام خودروسازان به خصوص این دو خودروساز بزرگ 
اخطار می دهیم. تهدیدی پیش آمده اســت که باید به فرصت تبدیل شود. همه 
اعم از مسئوالن، رســانه ها، مردم، فضای مجازی و … باید هم سو شوند. در زمان 
هشت سال دفاع مقدس با دست های خالی کارهای زیادی انجام دادیم، امروز هم 
می توانیم. اگر این طور پیش برویم، در چند ماه آینده بیش از ۹۰ درصد از قطعات 

وارداتی را می توانیم در کشور تولید کنیم.

منبع:  یوکن
یـــادداشت
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در حال حاضر هر محصول به 
روز شده و جدیدی از اپل توسط 

رسانه ها و عموم مردم پیش بینی 
شده است به عالوه طرفدارانی 

که این شرکت از ابتدا در اختیار 
داشت

مهر
گـــزارش

دستیار ویژه وزیر صنعت؛
۱۴0هزار خودرو به زودی عرضه می شود

مدیرعامل شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت 

خبر داد؛
 بهره برداری بهینه از 

توانمندی  استارت آپ ها 
و شرکت های دانش بنیان

مدیرعامل شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت بر بهره برداری 
بهینه از توانمندی  و ظرفیت  
شــرکت های اســتارت آپ و 
دانش بنیان به منظور دستیابی 
به دانش فنی و بومی ســازی 
فناوری های انــرژی کارآمد 

تاکید کرد.
به گزارش شرکت بهینه سازی 
مصرف ســوخت، محســن 
دالویز در نخســتین نشست 
شورای پژوهش این شرکت 
ضمن تاکید بر اهمیت اهداف 
و فعالیت های این شورا گفت: 
مهم ترین رســالت شــورای 
پژوهش، تدوین راهبردهای 
و  نــه  فناورا و  پژوهشــی 
جهت دهــی اثربخــش بــه 
فعالیت های شرکت در حوزه 

پژوهش و فناوری است.
وی ادامــه داد: بایــد بــه 
آینده پژوهی در حوزه  فعالیت 
شرکت و همگامی با تازه ترین 
دستاوردهای فناورانه توجه 

کرد.
شــرکت  مدیرعامــل 
بهینه سازی مصرف سوخت 
همچنیــن بــر همــکاری 
بــا دانشــگاه ها به منظــور 
پاســخ گویی بــه نیازهــای 
پژوهشی شرکت بهینه سازی 

مصرف سوخت تاکید کرد.
در این نشســت مدیرعامل 
شــرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت احکام اعضای شورای 
پژوهش شرکت بهینه سازی 

مصرف سوخت را اعطا کرد.
در ادامه این نشســت، ســه 
پروژه پژوهشی، بومی سازی 
دانش فنی طراحی و ساخت 
در  گازی  میکروتوربیــن 
محــدوده توانــی ۶۰ - ۳۰ 
کیلووات، طراحی و توســعه 
سامانه GHP بر پایه فناوری 
موتور گازســوز و طراحی و 
ساخت سرمشعل های دیگ  
بــا ظرفیت هــای مختلف بر 
اساس فناوری روز و با قابلیت 
نصــب در موتورخانه هــای 
کشور )مســکونی، تجاری، 
...( با هــدف کاهش مصرف 
انــرژی، هــوای اضافــی و 
انتشــار مونوکســیدکربن 
 بررســی و برای اجرا تصویب 

شد.
مصوبه هــای  دیگــر  از 
ایــن نشســت می تــوان به 
نهایی ســازی دســتورعمل 
داخلــی شــورای پژوهش، 
کلیات امضای تفاهم نامه های 
همــکاری بلندمــدت بــا 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
و نیز هدفمند کردن حمایت 
پایان نامه هــای  از  مالــی 

دانشجویی اشاره کرد.

فصل اقتصاد
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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