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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان خبر داد:

اجراى طرح«5 شنبه ها با صنایع دستى»به شکل پایلوت در اصفهان

 حمایت از تولید 
داخلى ، حمایت از 

خودمان

هر چند تولید کننــدگان ایرانى در
 ســال هــاى اخیــر بــه دلیــل

 محدولیت هایى که داشــته اند به 
درستى نوانسته اند کیفیت و کمیت 
را در تولیدات خود گسترش دهند 
اما در بین ایــن تولید کنندگان 
داخلى، هســتند اصنافى که با 
وجود تمام ایــن محدودیت ها 
پیشتازانه کیفیت تولیدات خود 
را به حدى رسانده اند که بسیارى 
از کشــورهاى مدعى در این امر 
خواهان واردات این محصوالت 
هستند و یا حداقل توانسته اند در 
بازار ایران جاى خود را باز کنند و 
حــرف اول را بزنند. محصوالتى 
مانند بلور ایرانى که در سال هاى 
اخیر پیشرفت زیادى کرده است 
و یا اجاق گازهــاى ایرانى که از 
مارك هاى خارجــى آن خیلى 
بهتر عمل کرده و یا محصوالت 
کشــاورزى مانند برنج ، گردو ، 
حبوبات و میوه و سبزیجات که 
طعم و عطر آن با نمونه خارجى 
قابل مقایسه نیســت. اما جالب 
اینجاســت که با وجود تمام این 

مزایا حتى این ...

دولت به جاى یارانه به واردات
 از کشاورزان حمایت کند

دبیر نظام صنفى کشــاورزى استان اصفهان از 
راه هاى رونق کشــاورزى گفت، از یارانه اى که 
دولت بــه واردکننده مى دهد، امــا براى خرید 
تضمینى محصوالت کشــاورزان پول ندارد و از 

قوانینى که هست اما اجرا نمى شود.
 رهبر معظم انقالب سال 98 را سال رونق تولید 
نام گذارى کردند و یکى از مهم ترین تولیدات هر 
جامعه محصوالت کشاورزى است بى شک که 
مى توان ادامه حیات جامعه را وابسته به تولید 
محصول کافى در این حوزه دانست، در شرایطى 
که دشــمن خارجى از هیــچ تحریمى بر علیه 
ملت فروگذار نکرده نقش کشــاورزان در ایجاد 
امنیت غذایى بیش از پیش پررنگ خواهد بود 
و دولتى ها باید شرایط مساعدى را براى تولید 
هرچه بهتر محصوالت کشاورزى فراهم کنند. 

در همین راستا در ...

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

    با هماهنگى هاى به عمل آمده در نخستین پنج شنبه از هر ماه در فروشگاه هاى مذکور، صنایع دستى با ده درصد تخفیف ارائه مى شود و در فاکتورهاى فروش «پنج شنبه ها با صنایع 
دستى» ثبت مى شود.
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بازار طال و سکه 98/3/11 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,543,0004,493,000قدیم

سکه طرح 
4,637,0004,618,000جدید

2,628,0002,598,000نیم سکه

1,698,0001,698,000ربع سکه

1,0190001,009000سکه گرمى

یک مثقال 
1,816,0001,910,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18422,300417,900 عیار

یک گرم طالى 
19442,480439,535 عیار

یک گرم طالى 
24562,400557,200 عیار

شرایط پرداخت وام 9 درصدى ساخت خانه اعالم شد
مدیر امور اعتبارى بانک مسکن نحوه پرداخت تسهیالت ارزان قیمت ساخت 

مسکن در بافت فرسوده به سازنده ها را اعالم کرد.
محمدحسن علمدارى درباره آخرین وضعیت و 

شرایط پرداخت تسهیالت ساخت مسکن 
در بافت هاى فرسوده به سازنده ها گفت: 

سازنده هاى مسکن در بافت هاى 
فرســوده شــهرى نیز مى توانند 

مانند سایر سازنده ها اقدام به دریافت 
تسهیالت ساخت از بانک مسکن کنند و ...
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اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان  

نوبت اول
آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره 98/13/ن الى 98/17/ن 

آگهى مزایده عمومى واگذارى داروخانه بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان 
به صورت اجاره بهاى ماهیانه 

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1398/04/02
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1398/04/03

نشانى: اصفهان، خیابان سعادت آباد 
تلفن: 031-36681068

شناسه : 487684

شناسه : 487686
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نوبت دوم

اداره کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زیر را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید، بدینوسیله از شــرکت هاى داراى صالحیت و رتبه 
بندى با رعایت ظرفیت کارى دعوت مى گردد براى دریافت اســناد مناقصه تا روز دوشــنبه مورخ 1398/03/20 به ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى

 http://setadiran.ir مراجعه نمایند. 

متقاضیان شــرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن

 37924005-031 تماس حاصل فرمایند. 

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مبلغ برآورد (ریال)موضوع پروژهشماره مناقصهردیف
رتبه مورد نظر مناقصه (ریال)

بهسازى و آسفالت راه روستایى جمبزه 0 على آباد 198/13
5 راه و ترابرى7,305,176,892366,000,000از توابع شهرستان دهاقان 

روکش آسفالت گرم محور روستاى ورزنه – 298/14
5 راه و ترابرى6,849,512,228343,000,000کبریت از توابع شهرستان اصفهان 

بهسازى و آسفالت محور روستایى شاه طور – 398/15
5 راه و ترابرى12,576,529,100629,000,000قهى از توابع شهرستان اصفهان 

احداث محور پل مزرعه شور – خویا از توابع 498/16
5 راه و ترابرى13,798,041,687690,000,000شهرستان اصفهان 

تکمیل عملیات عمرانى احداث پل هاى عابر پیاده 598/17
5 راه و ترابرى8,000,000,000400,000,000واقع در کنار گذر اتوبان ذوب آهن 



حمایت از تولید داخلى، 
حمایت از خودمان

ادامه از صفحه یک:
... محصوالت نیز از بــازار آنچنان 
شــاخصى برخوردار نیستند و باز 
تعدادى از مردم ترجیح مى دهند 
پول بیشــترى بدهنــد و نمونه 
خارجى را خریــدارى کنند. دلیل 
این امر چــه مى تواند باشــد؟ آیا 
تبلیغات کم است و یا بى اعتمادى 
مردم نسبت به مصرف محصوالت 
ایرانى زیاد؟ براى رفع این موانع چه 
راهکارهایى مى تــوان اتخاذ نمود 
تا بــازار ایــران از فرهنگ مصرف 
محصوالت وارداتى زدوده شــود و 
به کیفیت بیشــتر اهمیت دهد تا 

اسم و برند؟
سال هاست کشور ما با معضلى به 
نام ترویج مصرف کاالهاى خارجى 
روبرو بوده است. روندى که پس از 
گذشت دهه ها تبدیل به فرهنگى 
گشــته اســت که همواره کاالى 
خارجى را بــر کاالى تولید وطن 
ترجیــح داده اســت و این کاالى 
ایرانى یا تولید داخل بوده است که 
همچنان از عدم توجه و نگاه منفى 

به آن رنج برده است. 
بنا به تاکید رهبــر فرزانه انقالب 
بخش عظیــم حمایــت از تولید 
ملى به مردم باز مى گردد و نقش 
افراد جامعه در این حمایت نه تنها 
کمرنگ تر از دولــت و حلقه هاى 
اصلى اقتصاد تولید یعنى کارگران 
و سرمایه گذاران نیست، بلکه این 
نقش بسیار اساســى و با اهمیت 
است، چرا که کم اقبالى افراد جامعه 
نسبت به تولیدات داخلى ریشه اى
 فرهنگــى دارد و ایــن موضــوع 
چرخش چرخ هــاى کار و صنعت 
را با چالش جدى مواجه ســاخته 
و به وابستگى، عقب ماندگى و در 
نهایت رکورد اقتصادى – اجتماعى 
منجر خواهد شد. شاید خواسته اى
 نا معقــول باشــد کــه از مردم 
بخواهیم تمام محصوالتشــان را 
ایرانى بخرند، که البته بسیارى از 
اقتصــاد هاى بــزرگ زمانى براى 
پیشرفت کشورشان اینکار را کرده 
اند و محصوالت خود هر چند بى 
کیفیت را بر محصــوالت وارداتى 
ترجیح داده تــا رونــق تولید در 

کشورشان ایجاد شود.
 اما  دور از انصاف نیست اگر از مردم 
خواسته شــود که از تولید ملى با 
کیفیت حمایت کنید. اگر کیفیت 
در خرید حرف اول را مى زند ابتدا 
نمونه داخلى را با خارجى مقایسه 
کنید و اگر ایرانى ها بهتر بود ، تولید 
داخل را بخرید تا تولید کنندگان 
داخلى مجبور نباشند اجناسشان 
را بــا مــارك خارجى بــه فروش

 برسانند! 
یکى از این محصوالت بلور است. 
محصــوالت تولیــدى در زمینه 
بلــور و کریســتال داراى کیفیت 
قابل توجهى است و توانسته اند با 
کریستال هاى به نام جهان رقابت 
داشته باشند، اما متأسفانه به دلیل 
فرهنگ عموم مصــرف کنندگان 
این محصوالت به نام دیگر برندهاى 
جهانى در بازار عرضه مى شود و از 
نام و نشان ایرانى براى آنها استفاده 

نمى شود. 
در صورتى که اگــر از این صنعت  
و دیگر صنایع بــا کیفیت داخلى 
توسط مردم حمایت شود ، تولید 
کنندگان داخلى دیگر هم ترغیب 
مى شوند کیفیت را افزایش دهند 
تا محصوالتشان بیشتر به فروش 
برسد و این مسلما نقطه عطف رونق 

تولید خواهد بود. 
نقطه عطف رونق کســب و کار و 

کاهش بیکارى جوانانمان! 
براى رونق زندگیمان ،خودمان باید 

دست به کار شویم.

اقتصاد استان
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اختصاص بیش از 16 میلیارد تومان اعتبار به پروژه هاى عمرانى منطقه 13
معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: با بررسى بودجه پیش بینى شده در سال 98 و اولویت بندى 
طرح هاى عمرانى، برنامه ریزى براى اجراى 35 طرح عمرانى با اعتبار بیش از 16 میلیارد تومان در سال 
جارى در منطقه 13 شهردارى اصفهان صورت گرفته است. ایرج مظفر اظهار کرد: مهمترین پروژه هاى 
اجرایى در این منطقه خیابان سازى و احداث کندروها در محدوده بزرگراه ها است. وى افزود: به پروژه احداث 

کندروى پل زندان به بزرگراه شهید اقارب پرست چهار میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار و یک میلیارد و 
900 میلیون تومان نیز به احداث خیابان مسیر دسترسى گل ها به بلوار کشاورز، احداث فاز دو خیابان آزادگان، 

احداث تقاطع خیابان جانبازان به بزرگراه شهید اقارب پرست ، اصالح هندسى ضلع غربى کندرو شهید حبیب الهى 
و اصالحات هندسى معابر اطراف بیمارستان میالد اختصاص داده شده است. معاون عمران شهرى شهردار اصفهان با بیان 

اینکه یکى از مهم ترین پروژه هاى اجرایى منطقه 13 در سال جارى احداث ساختمان مرکز کنترل ترافیک با سه میلیارد تومان اعتبار است، 
تصریح کرد: پروژه هاى پیاده رو سازى و مناسب سازى در این منطقه در سال جارى یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت 
که شامل اجراى پروژه هاى پیاده روسازى ضلع غربى کندرو شهید حبیب الهى، خیابان جانبازان حدفاصل ملک الشعراى بهار تا انتهاى خیابان، 

ضلع غربى خیابان قائمیه، ضلع غرب پارك نسترن، مناسب سازى بلوار کشاورز، خیابان ساعد اصفهانى  از جمله این پروژه ها است.

مالکان رهن و اجاره را سلیقه اى تعیین مى کنند
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالك اصفهان با بیان اینکه متولیان کشور باید در رابطه با رهن و اجاره قانونى 
وضع کنند، گفت: متاســفانه مالکان به هر میزان که نیاز به پول دارند، مبلغ رهن و اجاره خود را تعیین

 مى کند که این خالف عرف و مقررات رایج در کشور است. رسول جهانگیرى  در خصوص بازار رهن و اجاره 
در اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر تقاضا مالکان مسکن براى رهن بسیار کمتر شده و بیشتر به دنبال 

اجاره هستند . وى یکى از دالیل کاهش رهن مسکن را کم شدن درصد سود بانکى دانست و گفت: رابطه 
مستقیمى بین رهن مسکن و بهره بانکى وجود دارد و هر زمان که درصد سود بانکى افزایش یابد، رغبت مالکان 

به گرفتن مبالغ رهن بیشتر مى شود، اما با کاهش درصد سود بانکى، تمایل مالکان به گرفتن اجاره بها بیشتر مى 
شود. جهانگیرى  در خصوص نبود سازوکار مشخص در بازار رهن و اجاره، اظهار کرد: متاسفانه متولیان کشور باید در رابطه 

با رهن و اجاره قانونى وضع کند و اینکه فردى منبع درآمد خود و خانواده اش از اجاره دادن مکانى باشد و از قانونى تبعیت نکند، ایراد 
بزرگى است؛ چرا که این شخص مى تواند ساختار اقتصادى شهر را برهم زند و جداى از بحث تورم، هزینه سربارى را به تورم جامعه اضافه کند. 
وى با تاکید بر اینکه فعالیت افرادى که در سبد خانوار مردم تاثیرگذار هستند، باید از قانونى تبعیت کند، گفت: در قانون اساسى، مالکیت محترم 
شمرده مى شود و متاسفانه به دلیل نبود قانون در برخورد با برخى نابسامانى ها، هر مالکى با نظر خود مبلغ رهن و اجاره خود را تعیین مى کند.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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 در شهر اصفهان و با 
تمرکز در میدان امام 

خمینى (ره) حدود 67 
فروشگاه نشان اعتماد 

دریافت کردند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان خبر داد:

اجراى طرح«5 شنبه ها با صنایع دستى»به شکل پایلوت در اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان گفت: طرح «پنج شنبه ها 
با صنایع دستى» با هدف رونق تولید و ارائه صنایع دستى به 
عموم مردم با شرایط ویژه فروش، به شکل پایلوت در اصفهان 

اجرایى مى شود.
فریدون اهللا یارى با بیان اینکه طرح «پنج شنبه ها با صنایع 
دستى» با هدف توسعه فرهنگ عمومى در حمایت از صنایع 
دستى اصفهان اجرا مى شود، اظهار داشت: صنایع دستى 
چکیده جریان فرهنگى، هنرى و تاریخى هر قوم است و 
حمایت از هنر دست هنرمندان مى تواند موجب تقویت و 

توسعه ارزش هاى فرهنگى و اقتصادى شود.

مهر
گـــزارش
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    با هماهنگى هاى به عمل آمده در نخستین پنج شنبه از هر ماه در فروشگاه هاى مذکور، صنایع دستى با ده درصد تخفیف ارائه مى شود و در فاکتورهاى فروش «پنج شنبه ها 
با صنایع دستى» ثبت مى شود.

دولت به جاى یارانه به واردات
 از کشاورزان حمایت کند

دبیر نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان 
از راه هاى رونق کشاورزى گفت، از یارانه اى 
که دولت به واردکننده مى دهد، اما براى خرید تضمینى محصوالت 

کشاورزان پول ندارد و از قوانینى که هست اما اجرا نمى شود.

 رهبر معظم انقالب سال 98 را ســال رونق تولید نام گذارى کردند و یکى از 
مهم ترین تولیدات هر جامعه محصوالت کشاورزى است بى شک که مى توان 
ادامه حیات جامعه را وابسته به تولید محصول کافى در این حوزه دانست، در 
شرایطى که دشمن خارجى از هیچ تحریمى بر علیه ملت فروگذار نکرده نقش 
کشاورزان در ایجاد امنیت غذایى بیش از پیش پررنگ خواهد بود و دولتى ها 
باید شرایط مســاعدى را براى تولید هرچه بهتر محصوالت کشاورزى فراهم 
کنند. در همین راستا در گفت وگویى با اسفندیار امینى به بررسى راه هاى رونق 
تولید در بخش کشاورزى پرداختیم، امینى دبیر نظام صنفى کشاورزى استان 
اصفهان است و ارتباط نزدیکى با کشاورزان استان دارد و مى تواند مشکالت 
کشاورزان استان را به خوبى ترســیم کند، در ادامه مصاحبه فارس با نماینده 

صنف کشاورزان را مى خوانید:

یشترین اتکاى بخش کشاورزى استان اصفهان به کدام محصوالت 
است و در کدام شهرستان ها تولید مى شود؟

امینى: در بخش زراعى تقریبا در سراسر استان کشت غالت انجام مى شود که 
بیشتر در شرق اصفهان متمرکز است به شکلى که بیش از 40 درصد غله استان 
از شهرستان اصفهان برداشت مى شــود، صیفى کارى در حاشیه زاینده رود و 

محصوالت باغى بیشتر از منطقه سمیرم برداشت مى شوند.
کشت خرما در نائین و خور و بیابانک و به از شهرستان نطنز برداشت مى شود و 

محصوالت گلخانه اى نیز بخشى از تولیدات استان هستند.

  کشاورزان هر طور بود به تولید ادامه دادند
روند تولیدات کشاورزى در استان اصفهان در طى سالهاى اخیر چگونه 

بوده و کدام عوامل بر این روند بیشتر اثرگذار بوده اند؟
امینى: با وجود کاهش میزان آب و خشکسالى هاى اخیر کشاورزان توانستند با 
استفاده از روش هاى نوین مانند آبیارى تیپ، انتقال آب به زمین با لوله، تسطیح 
لیزرى اراضى کشاورزى و پوشش انهار میزان تولیدات استان را در سطح قابل 
قبولى نگه دارند، خشکسالى و کمبود آب کاهش تولید را به دنبال داشت، اما اگر 

چنین اقداماتى انجام نمى شد کاهش تولید به مراتب بیشتر از آمار فعلى بود.

بزرگترین موانع کسب و کار کشاورزى در استان اصفهان چیست؟
امینى: واگذارى امور بخش کشاورزى به تشکل هاى غیر بهره بردار اولین معضل 
کشاورزان است، خدمات فنى و مهندسى که قبًال توسط دولت و رایگان یا با 
قیمت کمى انجام مى شد در شرایط فعلى به شرکت هاى شبه دولتى واگذار شده 
که مشکالت زیادى را براى کشاورزان در پى داشته، هزینه و زمان ارائه خدمات 

افزایش یافته و کیفیت خدمات کاهش پیدا کرده است.
مانع دوم آب مورد نیاز کشاورزى است که طبق مواد 18 تا 21 و ماده 26 قانون 
توزیع عادالنه آب، اختیار تقسیم و توزیع آب، صدور پروانه و سایر موضوعات 
مرتبط با آب بخش کشاورزى در اختیار وزارت جهاد کشاورزى است اما وزارت 
جهاد کشاورزى به مسؤولیت خودش عمل نکرد و باعث شد وزارت نیرو عمده 
آب بخش کشاورزى را از این بخش جدا و به سایر بخش ها بفروشد یا براى توسعه 

کشاورزى در سایر مناطق استفاده کند.
مانع ســوم افزایش تولید وضعیت بازار است، دولت نســبت به اجراى قانون 
تضمین خرید محصوالت اساسى کشاورزى عمل نکرد، در این قانون که براى 
حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده وضع شده، دولت با محوریت وزارت جهاد 
کشاورزى باید آمادگى خرید محصوالت اساسى کشاورزى مشمول این قانون را 
داشته باشد، به گونه اى که کشاورز تولیدات خود را در بازار ارائه کند و اگر قیمت 
در بازار از قیمت تمام شده به اضافه ى سود متعارف کمتر شد محصوالت را به 
دولت تحویل دهد تا قیمت در بازار تعدیل شود و از سوى دیگر اگر قیمت در بازار 
از میزان مشخصى باالتر رفت محصوالتى که دولت خریدارى کرده به بازار تزریق 
کند تا قیمت ها تعدیل شود، چون این قانون اجرا نمى شود شاهد آن هستیم که 
روزى قیمت پیاز هزار تومان و روز دیگر 10 هزار تومان مى شود، روزى گوجه 
در خیابان رایگان داده مى شود و روزى نایاب مى شود و در نتیجه این نوسانات 

تولیدکننده و مصرف کننده هر دو آسیب مى  بینند.

گــزارش

وى افــزود: ســازمان 
فرهنگــى،  میــراث 
و  دســتى  صنایــع 
گردشــگرى به منظور 
تقویــت ارزش هــاى 
رونــق  و  فرهنگــى 
تولید و اشــتغال زایى، 
ایده هاى متنوع را در قالب طرح هاى 
مختلف اجرا کرده اســت که یکى از 
این طرح ها «پنج شــنبه ها با صنایع 
دستى» است که به صورت پایلوت در 

شهر اصفهان اجرایى مى شود.

  67 فروشــگاه صنایع دستى 
با نشــان اعتماد در میدان امام 

خمینى
مدیر کل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى با بیان اینکه در 

شــهر اصفهان و با تمرکز در میدان 
امام خمینى (ره) حدود 67 فروشگاه 
نشــان اعتماد دریافت کردند، ابراز 
داشــت: با هماهنگى هــاى به عمل 
آمده در نخســتین پنج شنبه از هر 
ماه در فروشگاه هاى مذکور، صنایع 
دســتى با ده درصد تخفیــف ارائه 
مى شــود و در فاکتورهــاى فروش 
«پنج شنبه ها با صنایع دستى» ثبت

 مى شود.
وى تصریح کرد: هر دو ماه یک بار هم 

در اولین پنج شــنبه، فروشگاه هاى 
مجازى صنایع دستى که داراى نشان 
اعتماد ملى هســتند در طرح «پنج 
شــنبه ها با صنایع دستى» شرکت 

خواهند کرد.

  ارائه صنایع دســتى به عموم 
مردم با شرایط ویژه فروش

اهللا یارى تاکید کرد: ارائه تمهیدات 
الزم در راســتاى ارائه صنایع دستى 
به عموم مــردم بــا شــرایط ویژه 

فــروش، فــروش صنایع دســتى و 
کمک به رونق تولید و فراهم سازى 
زمینه آشــنایى مردم بــا هنرهاى 
ســنتى ایرانى به عنوان بخشــى از 
هویــت خویش از اهــداف مهم این

 طرح است.
وى گفت: امیدواریم با حمایت مردم 
از آثار هنرمندان شهرشان در جهت 
تقویت اصفهان به منزله شهر خالق 
صنایع دســتى گام هــاى مهمى را 

برداریم.

فارس
گــزارش

خـــبــــر

هیچ تعدیل یا تبدیل وضعیتى در عمران زاینده رود انجام نمى شود

مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود گفت: هیچ 
تعدیل نیرو و یا تغییر وضعیت در سازمان عمران رخ 

نداده و حتى قرار است در زمینه بهبود وضعیت معیشتى و تغییر 
احکام کارگران این سازمان تغییراتى ایجاد کنیم.

حمیدرضا جوادى در پاســخ بــه موضوع تعدیل 100 نیروى ســازمان 
عمران زاینده رود اظهار داشــت: هیچ تعدیل نیرو و یــا تغییر وضعیت 
در ســازمان عمران رخ نــداده و حتــى قرار اســت در زمینــه بهبود 
وضعیت معیشتى و تغییر احکام کارگران این ســازمان تغییراتى ایجاد

 کنیم.
مدیرعامل ســازمان عمران زاینــده رود ادامه داد: این ها همه شــایعاتى 
اســت که به وســیله برخى افراد کــه منافــع آن ها تحت الشــعاع قرار 
گرفتــه در حال انجام اســت و با برخــى ایجاد جوســازى ها قصد برهم 
زدن شــرایط داشــتند، در صورتى که ایــن موضوع به شــدت تکذیب 

مى شود.
وى ادامه داد: همه نیروهاى سازمان ســرکار خود هستند و تمام حقوق و 

مزایاى آن ها برقرار است و هیچ گونه مشکلى در پرداخت نداریم.

جوادى در واکنش به برخى اعتراضات صورت گرفته کارگران در دهکده تفریحى 
زاینده رود نیز گفت: یک تجمع محدودى توســط کارگران انجام شده بود، اما این 

تجمع منجر به بسته شدن ورودى دهکده نشد.
مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود تصریح کرد: عده اى بــا روى کار آمدن تیم 
مدیریتى جدید سازمان منافع خود را در خطر دیدند و سعى در ایجاد تشنج در بین 
کارگران را داشتند، قرار بود یک کار جدید حجمى با حضور یک شرکت در دهکده 
شروع شود که قبال هم همین انجام مى شد، با این تفاوت که این  بار باید به صورت 
حجمى انجام مى شد که مقرر شد آن نیز متوقف شده و کار به روال قبل پیش برود 

و هیچکس نه اخراج و نه تبدیل وضعیت خواهد شد.
وى بیان داشت: حقوق و مزایاى پرسنل و کارگران دهکده نیز فردا به حساب آن ها 
واریز خواهد شــد، یک مقدار ســازمان در بحث هیأت مدیره به دلیل منع حضور 
کارمندان دچار مشکل شده است و کار دهکده به این خاطر وقفه افتاده و مشکل 

جدى در سازمان عمران زاینده رود وجود ندارد.
برخى رسانه ها از تعدیل و تبدیل وضعیت بیش از 100 نفر از کارگران سازمان عمران 

زاینده رود خبر داده بودند.
مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود گفت: هیچ 
تعدیل نیرو و یا تغییر وضعیت در سازمان عمران رخ 

نداده و حتى قرار است در زمینه بهبود وضعیت معیشتى و تغییر 
احکام کارگران این سازمان تغییراتى ایجاد کنیم.

حمیدرضا جوادى در پاســخ بــه موضوع تعدیل 
عمران زاینده رود اظهار داشــت: هیچ تعدیل نیرو و یــا تغییر وضعیت 
در ســازمان عمران رخ نــداده و حتــى قرار اســت در زمینــه بهبود 
وضعیت معیشتى و تغییر احکام کارگران این ســازمان تغییراتى ایجاد

 کنیم.
مدیرعامل ســازمان عمران زاینــده رود ادامه داد: این ها همه شــایعاتى 
اســت که به وســیله برخى افراد کــه منافــع آن ها تحت الشــعاع قرار 
گرفتــه در حال انجام اســت و با برخــى ایجاد جوســازى ها قصد برهم 
زدن شــرایط داشــتند، در صورتى که ایــن موضوع به شــدت تکذیب 

مى شود.
وى ادامه داد: همه نیروهاى سازمان ســرکار خود هستند و تمام حقوق و 

مزایاى آن ها برقرار است و هیچ گونه مشکلى در پرداخت نداریم.
مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود گفت: هیچ مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود گفت: هیچ 

احکام کارگران این سازمان تغییراتى ایجاد کنیم.

حمیدرضا جوادى در پاســخ بــه موضوع تعدیل 
عمران زاینده رود اظهار داشــت: هیچ تعدیل نیرو و یــا تغییر وضعیت 
در ســازمان عمران رخ نــداده و حتــى قرار اســت در زمینــه بهبود 
وضعیت معیشتى و تغییر احکام کارگران این ســازمان تغییراتى ایجاد

 کنیم.
مدیرعامل ســازمان عمران زاینــده رود ادامه داد: این ها همه شــایعاتى 
اســت که به وســیله برخى افراد کــه منافــع آن ها تحت الشــعاع قرار 
گرفتــه در حال انجام اســت و با برخــى ایجاد جوســازى ها قصد برهم 
زدن شــرایط داشــتند، در صورتى که ایــن موضوع به شــدت تکذیب 

مى شود.
وى ادامه داد: همه نیروهاى سازمان ســرکار خود هستند و تمام حقوق و  فارس

خـــبــــر

به گفته مدیر اجرایى کارخانه پلى اکریل اصفهان، امروز در شرایط 
سختى در تامین مواد اولیه به خصوص از پتروشیمى ها قرار دارند و 
همچنین ارز را به جاى 15 هزار تومان حتى تا دو برابر آن تامین مى 
کند، با این وجود در هفته جارى ظرفیت کارخانه استیپل و یارد از 
70 درصد به 100 درصد افزایش مى یابد. محسن رجایى در خصوص 
تامین مواد اولیه پتروشیمى ها براى پلى اکریل، اظهار کرد: متاسفانه 
مواد اولیه پتروشیمى ها با سختى تامین مى شود، اما با تالش بسیار 
براى کارخانه پلى اســتر و دى ام تى این مواد را از پتروشیمى هاى 

داخل تامین مى کنیم.
وى با بیان اینکه تعمیرات اساسى کارخانه دى ام تى پلى اکریل بعد 
از دو ســال براى انجام افزایش ظرفیت، انجام شده است، افزود: به 

احتمال زیاد این کارخانه امروز و یا فردا یکشنبه وارد مدار مى شود.
مدیر اجرایى کارخانه پلى اکریــل اصفهان همچنین با بیان اینکه 
در این مدت و در یک دوره زمان بندى مشخص تعمیرات اساسى 
کارخانه استیپل پلی استر نیز انجام شده است، گفت: به احتمال 
فراوان در هفته جارى نیز ظرفیت کارخانه اســتیپل و یارد از 70 
درصد به 100 درصد برســد. وى همچنین در خصوص مشکالت 

پیش روى تامین مواد اولیه پلى اکریل، اظهار کرد: به دلیل اینکه این 
کارخانه در بورس، کدال ندارد، به ناچار از واسطه و با 5 درصد افزایش 
هزینه مواد اولیه خود را تامین کند، اما به دنبال این هستیم که با قانع 
کردن وزارت صمت و بورس، مواد اولیه پلى اکریل را خارج از سهمیه 

بورس به صورت مستقیم و بدون واسطه به ما بفروشند.
رجایى با بیان اینکه شرکت پلى اکریل مواد اولیه خود را به روز تامین 
مى کند که متاسفانه قیمت مواد اولیه باالتر از بازار است، تاکید کرد: 
در پى این هستیم مواد اولیه پلى اکریل را بدون واسطه خریدارى 
کنیم تا با حذف هزینه اضافه از سیتسم خود، مواد اولیه مورد نیازمان 
را با قیمت مناسب تامین کنیم، اما تاکنون موفق به این کار نشده ایم.
وى در خصوص تامین مواد اولیه کارخانــه اکریلیک یک و دو که 
وارداتى است، گفت: متاسفانه مشکالتى در تامین منابع ارزى و خرید 
این مواد وجود دارد که با رایزنى هاى صورت گرفته اکنون محموله 
550 تنى به صورت زمینى از مرز شمال با چند واسطه وارد کشور 
شد که تولید آن انجام شده است، همچنین اکنون در حال خرید چند 
محموله دیگر هستیم. مدیر اجرایى کارخانه پلى اکریل اصفهان در 
خصوص راه اندازى کارخانه اکریلیک با توجه به مشکالت تامین مواد 

اولیه آن، اظهار کرد: در حال حاضر تامین مواد اولیه خود را با هزینه 
هاى باال انجام مى دهیم تا این خطوط از مدار تولید خارج نشود و 

نیروهاى آن مشغول به کار باشند.
وى تاکید کرد: در تالشــیم از کوچکترین ظرفیت هاى کارخانه 
براى بقا این مجموعه تولیدى استفاده کنیم، البته به روند موجود 
خوش بین هســتم هر چند مشــکالت اقتصادى کشور موجب 

نارضایتى پرسنل مى شود.
رجایى در خصوص میزان فروش پلى اکریل از ابتداى امسال تاکنون 
یا نسبت به سال گذشــته، گفت: در حال حاضر کارخانه استیپل 
و نخ یارد با حدود 70 درصد ظرفیت خود فعال اســت که با تدابیر 
انجام شده در هفته جارى مقدمات کار آن به طور کامل فراهم و به 
100 درصد خواهد رسید و حتى امکان صادرات با واسطه نیز وجود 
خواهد داشت. وى در خصوص مشکالت ارزى، اظهار کرد: در حال 
حاضرارز را به جاى نرخ آزاد 15 هزار تومان، حتى با قیمت دو برابر به 
این مجموعه تولیدى مى دهند، اما تالش اصلى خارج نشدن کارخانه 
از خط تولید است، چرا که در صورت این اتفاق ضرر بیشترى نصیب 

این مجموعه تولیدى خواهد شد.

بازگشت پلى  اکریل در روزهاى تحریم

باوجودى که کارخانه پلى اکریل اصفهان به عنوان تنها تولیدکننده محصوالت اکریلیک در کشور طى چند سال گذشته مشکالت 
بسیارى را از سر گذرانده و حتى تا مرز تعطیلى و بیکارى کارگرانش پیش رفت، با این حال در مقطعى با حمایت هاى دولت اگرچه 
ضربان تولید به صورت کم به این مجموعه تولیدى بازگشت، اما این بار تحریم هاى جدید علیه ایران این کارخانه را در تامین مواد اولیه خود همانند دیگر 

صنایع کشور دچار مشکل کرده است. 

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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Semnan Felts

O ne of Semnan’s many 
h andicrafts are felts that 
have been produced from a 
long time ago. The method 
of making felts are almost 
similar in different areas of 
I ran, but they sometimes 
vary in color, pattern and 
thickness. Felts are known 
to be the oldest floor covering 
that was made by mankind. 
There is a famous story told 
by the felt makers of Semnan, 
narrating that Soleiman the 
prophet had a son who was a 
shepherd. He wanted to make 
a textile from the wool of his 
sheep. He tried so hard only 
to fail. In despair and anger, 
he beat the wool by fist while 
he wept over them. His tears 
p oured on the wool, and 
intertwined them together. 
And that is how the first felt 
was made.
Felt is a kind of textile that 
is made without the use of 
loom. It is not knitted, but is 
created based on two basics. 
First, moisture and second 
a pplying pressure. In the 
process of making felts, the 
water is poured over layers of 
used materials while they are 
being compressed, causing 
the fibers to hook together 
into a single piece of fabric. 
The most commonly used 
material of felts are sheep 
wool that is sheared in spring 
time. It has long fibers and 
comes in different colors. A 
piece of felt can be made in 
one day of work which is a 
reason why this product is not 
very expensive. However it is 
a very exhausting process. To 
create a felt, the maker first 
lays pieces of colored wool 
on Karbas, a kind of fabric 
which is also used for painting 
canvases, according to the 
final design. Then layers of 
combed wool is arranged 
on top. The Karbas is rolled 
together, holding the layers of 
wool. The felt maker begins 
rubbing and pressing the roll 
while applying hot water. This 
is done repeatedly and step 
by step.
F elts are mainly floor 
coverings. But they are also 
used to make other tools, 
such as Korsi (a low table 
with heater underneath it 
in Iran) cover, horse cover, 
kitchen utensils, dolls and 
clothes. Patterns and designs 
of felts are commonly created 
by abstract motifs inspired by 
nature. Some examples are 
Chahar Goosh-e Khorshidi, a 
symbol of the Sun, paisley, or 
diamonds. Today, felt making 
is practiced in cities such as 
Semnan, and Shahroud.

Iran
attractions
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Caravanserais and 
time travel to forgotten 
ages

Attraction

For many travelers to Iran, staying in or even 
visiting a centuries-old caravanserai, can be a 
wide experience; they have an opportunity to 
feel the past, a time travel back into a forgotten 
age!
Such roadside inns were originally built in 
various epochs along ancient caravan routes 
in the Muslim world to shelter people, their 
goods and animals. The former Silk Roads 
may be the most famous example dotted by 
caravanserais.
Cozy chambers that are meticulously laid 
out around a vast courtyard may easily evoke 
spirits of the past. It’s not hard to fancy the 
hustle and bustle of merchants bargaining 
on prices, recounting their arduous journeys 
to one another while their camels chewing 
hay! You can also conceive the idea of local 
architectural style and material in its heyday.
It’s not hard to fancy the hustle and bustle of 
merchants bargaining on prices, recounting 
their arduous journeys to one another while 
their camels chewing hay!
Passing major roads in the country, one may 
see crumbling caravanserais many of which 
abandoned for ages. In the Information Age, 
such guest houses have largely lost their 
actual usage.
However, a couple of years ago, Iran tourism 
body introduced a scheme to keep them 
alive and profitable; tens of caravanserais 
are ceded to the private investors for better 
maintenance. Now, some are exclusively 
renovated, repurposed into boutique hotels 
and tourist lodgings.
Caravansary is a compound word combining 
“caravan” with “sara”. The first stand for 
a  group of travelers and sara means the 
building.
They often had massive portals supported 
by elevated load-bearing walls. Guest rooms 
were constructed round the courtyard and 
stables behind them with doors in the corners 
of the yard.
Iran’s earliest caravanserais were built during 
Achaemenid era (550 -330 BC). Centuries 
later, when Shah Abbas I assumed power form 
1588 – to 1629, he ordered construction of 
network caravanserais across the country.
H ere is comments of two international 
t ravelers to the restored Zein-o-din 
caravanserai in Yazd province, central Iran:
“A great way to experience Iran,” Paula G. from 
London posted to TripAdvisor in April.  
“ There are nearly a thousand of these 
caravanserai dotted all over Iran, some in 
d isastrous states of disrepair some like 
Zein-o-din restored to the glory days when 
camel trains spotted here on the return from 
the Orient laden down with silk and spices. 
Sleeping arrangements are basic but the food 
is hearty & tea never ending. One can wander 
in the desert before locking up time (but 
beware, the local wildlife is speedy) & then 
watch the sun descend below the mountains 
from the rooftop as the sky comes alive with 
stars. Alternatively should the night prove too 
chill the central courtyard may be the place 
for entertainment until the eyelids become 
too heavy,” she wrote.Another visitor to the 
caravanserai says, “We came across Zein-o-
din Caravansary on our roadtrip. It has been 
a haven for wear travelers including us for 
hundreds of years. We had chai (tea) and great 
exploration of the building, and the needed 
bathroom break. We even took a peek at the 
different rooms. The bathroom is very clean 
and well supplied. I will definitely consider 
staying there on my next trip to Iran.”
From another point of view, caravanserais 
a cted like a bridge facilitating travel, 
c ommerce and cultural exchanges for 
centuries between East, Central Asia, Middle 
East and the West.

Shahr-e Sukhteh: One of the most 
advanced cities in the world

L ocated at the junction of Bronze 
Age trade routes crossing the Iranian 
plateau, the remains of the mud brick 
city of Shahr-i Sokhta bear witness to the 
emergence of the first complex societies 
in eastern Iran. Founded around 3200 
BCE, the city was populated during four 
main periods up to 1800 BCE, during 
which time there developed several 
distinct areas within the city. These 
include a monumental area, residential 
areas, industrial zones and a graveyard.
Changes in water courses and climate 
change led to the eventual abandonment 
of the city in the early second millennium. 
T he structures, burial grounds and 
large number of significant artefacts 
u nearthed there and their well-
preserved state due to the dry desert 
climate make this site a rich source of 
information regarding the emergence of 
complex societies and contacts between 

them in the third millennium BCE.
Shahr-i Sokhta exhibits a transition 
from village habitation to an urbanized 
community with significant cultural, 
social and economic achievements and 
developments from the late Calcolithic 
to the early Bronze Age. The site is a rich 
source of information regarding the 
emergence of complex societies and 
some contact between them in the third 
millennium BCE.
S hahr-i Sokhta bears exceptional 
testimony to a peculiar civilization and 
cultural tradition that entertained trade 
and cultural relations with ancient sites 
and cultures on the Indus Plain, southern 
shores of the Persian Gulf, the Oman 
Sea and South-west Iran, and Central 
Asia. Archaeological remains and finds 
indicate the key role of the city on a very 
large scale in terms of working with 
metals, stone vessels, gems and pottery.
The ancient site of Shahr-i Sokhta is an 
outstanding example of early urban 
planning: excavations have brought to 
light well-preserved evidence in the 
form of its mud-brick structures, burial 
grounds, workshops and artefacts that 
testify to its size, organisation, the source 
of its wealth and its trade and social 
structures. The city was separated into 
various parts according to different 
f unctions - residential, industrial 
and burial; it therefore represents an 
important stage in urban planning in the 
region.
Integrity
All elements necessary to express the 
property’s values are included within 
the property, which is of adequate size 
to ensure the complete representation 
of features and processes which convey 
the property’s significance. The property 
does not suffer from development or 
neglect and it is well maintained. The 
u nderstanding and appreciation 
o f its remains rely on appropriate 
maintenance interventions and on a 
coherent setting.
Authenticity
I n general the surrounding desert 
landscape and extraordinary scatter of 
archaeological material present on the 

surface of the low hill of Shahr-i Sokhta 
give a strong sense of authenticity, as 
does the sight of the complex architecture 
of the various parts so far excavated. 
The labyrinthine succession of rooms, 
corridors and courtyards give a genuine 
impression of these ancient buildings.
P rotection and management 
requirements
The property is in State ownership and 
is protected by the provisions of the 
Law for Protection of National Heritage 
(1930) and of the related bylaw (1980). 
Shahr-i Sokhta was registered in the list 
of national cultural properties of Iran 
as no. 542 in 1966. The property is also 
subject to the Regulations of Cultural and 
Historical Properties covering all works, 
research and data organisation. The 
property is further protected by a buffer 
and landscape zones where activities are 
regulated and subject to approval by the 
Iranian Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism organisation (ICHHTO).
The archaeological excavations and finds 
have been documented since the 1970s 
and records, inventory and finds are 
stored and analysed at the ICHHTO multi-
disciplinary Base at Shahr-i Sokhta. The 
excavated remains are cleaned regularly 
during the year and Kahgel plaster is 
applied to conserve exposed walls.
The property is managed by the Iranian 
C ultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organisation (ICHHTO) on 
behalf of the government of the Islamic 
Republic of Iran by ICHHTO’s Base at 
the property, located in the buffer zone, 
through a management plan that includes 
short, medium and long term activities 
c oncerning research, conservation, 
visitor management and presentation. 
T he Base is advised by a steering 
committee comprising regional officials 
and experts and a technical committee 
c omprising regional officials and 
experts. The Higher Education Centre 
of ICHHTO and national universities 
provide sources of expertise and training 
in conservation and management. The 
R esearch Organisation of Cultural 
Heritage and Tourism is responsible for 
multi-disciplinary research and training.

Shahr-i Sokhta, meaning ‘Burnt City’, 
is located at the junction of Bronze 
Age trade routes crossing the Iranian 
plateau. The remains of the mudbrick 
city represent the emergence of the 
f irst complex societies in eastern 
Iran. Founded around 3200 BC, it was 
populated during four main periods 
up to 1800 BC, during which time there 
developed several distinct areas within 
the city: those where monuments 
were built, and separate quarters for 
h ousing, burial and manufacture. 
D iversions in water courses and 
climate change led to the eventual 
abandonment of the city in the early 
second millennium. The structures, 
burial grounds and large number of 
significant artefacts unearthed there, 
and their well-preserved state due to 
the dry desert climate, make this site 
a rich source of information regarding 
the emergence of complex societies 
and contacts between them in the third 
millennium BC.
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Iran’s Ambassador to Turkey 
Mohammad Farazmand 
announced that Iran and Turkey 
are working on establishment of 
a new anti-sanctions financial 
mechanism to protect mutual 
trade and economic ties.
“Iran exports a large volume 
of gas to Turkey and we need a 
new mechanism to be created 
to ease financial transactions via 
our national currencies,” he said.
“We are on the process of 
establishing a joint bank, as 
well,” he informed.
“All countries are entitled to 

develop common trade ties with 
each other and nothing illegal 
has been done in this regard,” 
Farazmand said.
“This is not done to prevent US 
sanctions. We do not want to 
circumvent regulations,” he 
underlined, “However, the US 
is carrying out an economic 
terrorism besides sanctions 
on Iran which is violating our 
countries’ rights.”
According to Iranian officials, 
Turkey is vehemently interested 
in increasing volume of gas 
purchase from Iran.

Pak traders 
call for 
resumption 
of banking 
ties with 
Iran
T h e 
representatives 
of Pakistan’s 
Quetta Chamber 
of Commerce and 
Industry (QCCI) 
have called for 
resumption of 
banking ties with 
Iran to ease trade 
process and 
transactions.
A QCCI 
delegation led 
by its president 
Jumma Badezai 
met with 
Assistant to 
Iranian Foreign 
Minister Rasoul 
Mousavi and 
Director General 
for Safety 
Affairs Alireza 
H a g h i g h i a n 
to discuss 
bilateral trade 
and issues faced 
by Pakistani 
businessmen at 
the border.
M o u s a v i 
and Alireza 
H a g h i g h i a n 
assured the 
d e l e g a t i o n 
that the issues 
of Pakistani 
B a l o c h i s t a n’ s 
b u s i n e s s 
community will 
be addressed on 
priority basis.
T h e 
b u s i n e s s m e n 
were informed 
that appropriate 
arrangements 
to save their 
goods from 
environmental 
effects were 
also being put in 
place.
E a r l i e r 
Mousavi held 
an important 
meeting with 
Governor of 
B a l o c h i s t a n , 
Amanullah Khan 
Yasinzai during 
which he said 
that Iran is ready 
to help Pakistani 
B a l o c h i s t a n 
province in all 
areas.
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Iran-Turkey to establish new anti-
sanction financial mechanism

The US Treasury had 
planned to implement 
new sanctions in mid-
May that for the first time 
detailed which Iranian 
petrochemical entities 
are off limits to foreign 

companies, the people familiar 
with the matter said, and could still 
move forward with them, The Wall 
Street Journal reported.
A spokesman for the US Treasury 
Department said its longstanding 
policy isn’t to comment on 
prospective actions.
Petrochemical sales are Iran’s 
second biggest export after crude 
oil.
On April 22, the US administration 
said in a statement, in a bid to 

reduce Iran's oil exports to zero, 
buyers of Iranian oil must stop 
purchases by May 1 or would face 
sanctions.
The move ended six months of 
waivers, which allowed Iran’s eight 
biggest buyers -- Turkey, China, 
Greece, India, Italy, Japan, South 
Korea and Taiwan -- to continue 
importing limited volumes.

Last year, the US president 
withdrew Washington from 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), which 
was reached between Iran 
and six world powers in 2015. 
Afterwards, Washington re-
imposed unilateral sanctions on 
Iran that had been lifted under the  
deal.

Asia's Iran oil imports hit 
9-month high in April
Asia's crude oil imports from the Islamic Republic 
of Iran jumped to the highest in nine months in 
April 2019.
Top buyers China, India, Japan and South Korea 
imported a total 1.62 million barrels per day 
(bpd) of crude from Iran in April, up 3.2% from 
the previous month to the highest since July, 
Reuters cited data from government and trade 
sources on Friday.
China's imports in April nearly touched 800,000 
bpd, a level not seen since 2014 when global 
powers and Iran were working on the nuclear 
agreement, known as JCPOA.
South Korea became the second-largest importer 
of Iranian oil in April after India scaled back, with 
Korea's imports at about 416,000 bpd, the highest 
for the country since 2017. The world's fifth-
largest crude oil importer had been heavily reliant 
on Iranian condensate, an ultra-light oil used for 
petrochemical production.
Last November, the United States allowed Iran's 
eight largest buyers to continue importing 
oil from Tehran for 180 days, but Washington 
announced in April that it will not extend the 
waivers.

Iranian firm exports 70 
tons of nano towels to CIS 
countries
An Iranian company has exported 70 tons of nano 
towels to Commonwealth of Independent States 
(CIS) in the past Iranian calendar year (ended 
March 20, 2019).
The towels, produced from silver nanoparticles, 
have been exported to Georgia, Iraq and 
Azerbaijan, while other countries including 
Russia and Turkmenistan are pointed as future 
target destinations.
The produced nano towels by this Iranian 
company are said to be anti-bacterial since the 
silver nanoparticles in them can remove a large 
variety of bacteria, fungi and other pathogen 
microorganisms.
In early May, Head of Iran Nanotechnology 
Initiative Council (INIC), Saeid Sarkar, 
announced that some 180 products related to 
nanotechnology were developed and introduced 
to the Iranian market last year. He added that 
there are currently as many as 580 homegrown 
nanotechnology products in the domestic market.
Sarkar stressed the INIC’s plans to increase the 
number of Iranian nano products this year, saying 
the Council intends to develop and distribute 250 
nanotechnology-related items to the market in 
2019.
According to him, Iran’s expertise on 
nanotechnology has reached to over 15 industrial 
sectors.

The Trump administration has delayed its new 
sanctions on Iran’s petrochemical sector, said 
people familiar with the matter.

US Delays Planned Petchem 
Sanctions on Iran: Report

news

Petrochemical 
sales are Iran’s 
second biggest 
export after crude 
oil.
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$8.3bn supplied for imports of 
basic good in 70 days: CBI gov.
The Governor of the Central Bank of Iran (CBI) Abdolnaser Hemmati 
announced on Saturday that in a 70-day-time span as of March 21, 
some $8.3 billion have been supplied to import basic goods.
“From the said $8.3 billion, some $3 billion were provided by re-
injection of Iranian exporters’ revenues and $800 million were 
supplied via swapping goods with other countries, which stands 
among newly applied policies of CBI,” he said.
Underlining that the announced figure has been earned under the 
draconian US sanctions, Hemmati added that the gained foreign 
exchange sources have been allocated to imports of basic good, 

medicine and medical equipment, raw materials of factories and 
other essential goods.
On May 21, Hemmati announced that “as of the beginning of the 
present Iranian year (March 21), about $18.7 billion of foreign 
exchange revenues earned via non-oil exports have been returned 
to the country’s economy cycle.”
“CBI expects major petrochemical companies, as non-oil exporters, 
to inject up to 60 percent of their exports revenues back to the cycle 
via Iran's domestic Forex Management Integrated System (locally 
known as NIMA),” Hemmati added.
CBI has recently unveiled a directive package which provides the 
country’s exporters with guidelines about how they should re-inject 
their foreign currency incomes into the country’s economy.

Based on the new directive, for the 
petrochemical sector, the exporters 
should present at least 60 percent of 
their foreign currency incomes into 
NIMA, and a maximum 10 percent could 
be injected into the financial system in 
the form of hard currency and the rest 
could be used for importing necessary 
goods.
As for other exporters, at least 50 percent of t h e 
total earnings should be presented at the NIMA system and a 
maximum 20 percent could be distributed in form of hard currency 
and the rest can be used for imports.

Iran Ready to Provide 
Energy Transit Route 
for Tajikistan
An Iranian minister voiced the 
country’s readiness to offer Tajikistan 
an energy transit route for the economic 
development of the region.
In a meeting with Tajikistan’s Foreign 
Minister Sirodjidin Mukhriddin in 
Tehran on Friday evening, Iranian 
Energy Minister Reza Ardekanian 
hailed the central Asian country’s 
enormous potential for power 
generation, saying, “Around 15 
percent of the total capacity of the 
world’s hydroelectric power plant lies 
in Tajikistan. Once operational, such 
capacity will definitely play a significant 
role in the development of the region.”
“Therefore, Iran is ready to provide 

Tajikistan with an energy transit route 
and supply the main infrastructure 
for economic activities in the region,” 
Ardekanian noted.
Highlighting Iran’s great potential for 
cooperation with all neighboring states 
in the water and electricity sector, the 
minister said the top Tajik diplomat’s 
visit to Iran could accelerate economic 
cooperation between Tehran and 
Dushanbe.
Ardekanian also noted that his ministry 
is in charge of the joint commissions 
on economic and trade cooperation 
with Tajikistan, Russia, Afghanistan 
and Armenia, saying the Iranian 
Energy Ministry is in contact with the 
neighbors for economic interaction in 
all sectors, not the water and electricity 
industries alone.
For his part, the visiting Tajik 
minister called for efforts to promote 

cooperation between the two countries, 
stressing that the ties between 
Tajikistan and Iran will be never 
severed.
Expressing satisfaction with the 
presence of Iranian companies 
in Tajikistan’s energy projects, 
Mukhriddin said plans have been 
devised to strengthen energy 
cooperation with Iran.
The visiting minister also hoped that 
the 13th meeting of Iran-Tajikistan joint 
commission, due to be held in Tehran 
within the next few months, would 
enhance their bilateral cooperation.
The bulk of Tajikistan’s transit and 
economic problems is due to lack 
of access to the sea, Mukhriddin 
added, saying his country seeks to 
use the capacities available in Iran’s 
southeastern port city of Chabahar to 
resolve its problems.

Caspian region to increase its 
gas production by 54%: GECF
 Caspian region is expected to increase its 
gas production by 54 percent by 2040, 
S ecretary General of Gas Exporting 
Countries Forum (GECF) Yury Sentyurin 
s aid during the 26th International 
C aspian Oil & Gas Conference in Baku 
May 30, Trend reports.He pointed out 

t hat positive dynamics of natural gas 
demand is a fundamental factor affecting 
C aspian region countries’ efforts to 
expand their production capacities and 
develop export infrastructure.“Caspian 
region is projected to increase its gas 
production by 54 percent. Azerbaijan, Iran, 
Kazakhstan, Russia and Turkmenistan, 
that’s all Caspian countries will be the 

m ain contributors to the impressive 
expansion, given a large number of projects, 
already being realized. The region has 
bright prospects for increasing pipeline 
gas exports by supplying new markets, 
like Afghanistan, India, Pakistan, of course, 
Europe and expanding the existing ones 
to China and Turkey,” said GECF secretary  
general.



Iran Air Defense Force ready 
to counter any threat: top 
commander
 The newly-appointed commander of the Iranian 
Army's Air Defense Force said on Saturday that the 
force is constantly watching the country’s airspace 
and any single move by the enemies will receive a 
firm response.
Brigadier General Alireza Sabahi-Fard, the former 
commander of the Army's Khatam al-Anbiya 
Air Defense Base, said the defense forces are 
surveilling every move by the enemies and the 
trans-regional states along the country’s borders, 
especially the southern territories and the Persian 
Gulf region.
“We are 100% ready, and we will give a crushing 
response to any single move by the enemies,” he 
reiterated.
He underlined the country's integrated missile 
and radar systems, saying the Army constantly 
monitors threats in land, air and sea so that if the 
enemy wants to take any action, it will face a firm 
response.
“No flying object will be able to enter the Iranian 
airspace without the permission of the Air Defense 
Force,” Brigadier General Sabahi Fard stressed.
He made the remarks amid the heightened tensions 
between the US and Iran and the deployment of the 
US carrier and bombers in the Persian Gulf.
The Iranian Armed Forces are using all capacities, 
including good training, to promote their power 
against all possible challenges, he added.

Iran, Tajikistan Weigh 
Plans to Expand Ties
Foreign ministers of Iran and Tajikistan at 
a meeting in Tehran explored avenues for the 
enhancement of relations between the two 
countries in various fields.
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
and his visiting Tajik counterpart Sirodjidin 
Mukhriddin held a meeting in Tehran on Saturday.
Highlighting the political and strategic significance 
of friendly and brotherly ties between Tehran 
and Dushanbe, the two diplomats emphasized 
the necessity for stronger cooperation over the 
bilateral, regional and international issues.
Zarif and Mukhriddin also weighed plans 
to broaden the political and parliamentary 
cooperation between the two nations, 
strengthen the friendship groups, enhance 
economic interaction in the water, electricity 
and transportation sectors, hold political and 
consular consultations, expand the cultural and 
international cooperation within the framework 
of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), and to combat 
extremism and terrorism.
The Tajik foreign minister had a meeting with 
Iranian Energy Minister Reza Ardekanian on 
Friday, during which he expressed the hope that the 
13th meeting of Iran-Tajikistan joint commission, 
due to be held in Tehran within the next few 
months, would enhance their bilateral cooperation.

China Must Stop Eroding Neighbors' 
Sovereignty: US

Washington and Beijing 
have been vying for 
influence in the region, 
which hosts potential 
flashpoints such as the 
South China Sea, the Korean 
Peninsula and the Taiwan 

Strait.
Ties between the two powers are 
once again taking centre stage at 
the weekend Singapore conference 
known as the Shangri-La Dialogue, 
which gathers defense ministers and 
top military officials from around the 
world.
While the forum is purely on security, 
the discussions are also being held 
against a backdrop of Sino-US trade 
tensions and high-tech rivalry.
“China can and should have a 
cooperative relationship with the 
rest of the region ... But behavior 
that erodes other nations’ 
sovereignty and sows distrust of 
China’s intentions must end, “acting 
US Secretary of defense Patrick 
Shanahan told the forum.
“Until it does, we stand against a 
myopic, narrow, and parochial 
vision of the future, and we stand 
for the free and open order that has 
benefitted us all, including China.”
Washington has been pushing back 
against Beijing’s militarization of 
the South China Sea, where China has 
built installations to enforce blanket 
sovereignty, pitting it against partial 
claims by Taiwan, Brunei, Malaysia, 
the Philippines and Vietnam.
Beijing is also regularly angered by 

US warships transiting through the 
Taiwan Strait, which it considers part 
of its territorial waters.
For the first time since 2011, China 
has sent its defense minister, General 
Wei Fenghe, to the Singapore 
gathering. Wei is scheduled to 
speak on Sunday during which he is 
expected to respond to Shanahan’s 
remarks.
Shanahan said the United States 
was investing heavily in the Indo-
Pacific region to maintain its military 
superiority and capability to defend 
its Asian allies.
“North Korea remains an 
extraordinary threat and requires 
continued vigilance,“ Shanahan said, 
AFP reported.
“The Indo-Pacific is our priority 
theatre. We are where we belong. We 
are investing in the region, “he added.
“When we talk about preparedness, 
we mean having the right capabilities 
in the right places to respond to 
crises, and to compete with and deter 
high-end adversaries,“ the Pentagon 
chief said.
While the United States does not 
seek conflict, it knows that having 
the capability to win wars is the best 
deterrence.“We want to ensure no 
adversary believes it can successfully 

achieve political objectives through 
military force,“ he said.
He said the Pentagon has requested 
US$104 billion globally – its most 
ever – for research and development 
in the next fisal year and US$125 
billion in operational readiness.
On Friday, Beijing warned that the 
US should not underestimate China’s 
military during a meeting between 
Shanahan and Wei on the sidelines 
of the conference.
Chinese defense ministry 
spokesman Wu Qian said both had 
“reached some consensus” on issues 
of common concern, adding that 
Wei “particularly emphasized the 
Taiwan issue”.China sees Taiwan as 
part of its territory to be reunified, 
despite the two sides having been 
ruled separately since the end of a 
civil war on the mainland in 1949.
“He (defense minister Wei) pointed 
out that the US has recently had a 
series of negative words and actions 
on this issue”, Wu said, adding that 
Beijing was “firmly opposed” to this.
“On the issue of safeguarding 
national sovereignty and territorial 
integrity, the US should not 
underestimate the determination, 
will and ability of the Chinese 
military.”

 The United States warned China on Saturday 
against threatening its neighbors' sovereignty and 
said Washington was investing in new military 
technology in the next five years to keep Asia stable.
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Participants at Saudi-
hosted emergency 
summits in Mecca 
have not yet agreed 
on the final statement 
with its anti-Iran 
claims, according to 
a report by a Saudi-
affiliated media.
The Saudi-affiliated 
media reported 
the disagreement 
between the leaders 
of OIC member 
countries over the 
final drafting of 
the organization's 
meeting statement.
Quoting high-
ranking diplomatic 
participants in 
the OIC summit, 
Independent Arabia 
announced on 
Thursday that there 
is a dispute over the 
final statement at 
Mecca summit.
"Some of the 
p a r t i c i p a t i n g 
countries have called 
for the modification 
and amendment 
of some parts of the 
Palestinian issue and 
the position of this 
statement towards 
Iran,” the source said.
Persian Gulf and Arab 
leaders convened 
at two emergency 
summits on May 30 
in Mecca, hosted by 
Saudi Arabia’s King 
Salman. The Saudi 
foreign ministry 
cited reasons for the 
summits as “sabotage 
attacks” on four oil 
tankers, including 
two belonging to 
Saudi Arabia, off the 
coast of Fujairah 
in the UAE, as well 
as the retaliatory 
drone strikes carried 
out by Yemeni army 
forces on two major 
oil pumping stations 
in the Kingdom. 
The statement 
leveled unfounded 
accusaitons against 
Iran on both accounts. 
Meanwhile, Iraq, 
with close ties with 
neighboring Iran 
as well as the US, 
objected to the 
communiqué, with 
President Barham 
Salih arguing that 
rising tensions with 
Iran could cause war, 
and voicing hope that 
Iran's security would 
not be targeted.

Dispute over 
final state-
ment at Mecca 
summit:  
report
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EC to give final verdict on CFT, 
Palermo bills by FATF deadline
The Expediency Council will give its final vote on ratifying the two 
remaining FATF-related bills before the body’s June deadline runs 
out, a member said on Friday.
Speaking on a televised interview Friday night, a member of the 
Expediency Council, Hossein Mozaffar, said the Council would 
give its final verdict on the two controversial FATF-related bills, 
namely the convention against the funding of terrorism (CFT) 
and the one joining the UN Convention on Transnational Crime 
(Palermo bill), before FATF’s extended June deadline runs out.
The bills have already been approved by the lawmakers in 

the Iranian Parliament and need to gain the approval of the 
Expediency Council after they were rejected by the Guardian 
Council.
“The kind of transparency that FATF seeks in the Palermo bill is 
to find out our ways for bypassing sanctions. For a country under 
sanctions, it is a very unwise move to show our hands and let them 
see and block all our strategies,” the EC member maintained.
While the Parliament and the Rouhani administration have been 
more or less in favor of joining the FATF, the Guardian Council and 
Expediency Council have had their own concerns.
Mozaffar said that those in favor of joining the FATF had failed to 
come up with a strong argument as to why joining the body would 
be economically beneficial to Iran.

“We will never get on the FATF’s white 
list, because the US, Israel and Saudi 
Arabia will vote against us. On the 
other hand, we will not get on the 
body’s blacklist, because there 
are other countries that are on our 
sides because of their own national 
interests. Our situation will remain 
as it is,” Mozaffar added.
He also maintained that the overwhelming 
majority of the Expediency Council is against ratifying the two 
FATF-related bills.

“North Korea 
remains an 
extraordinary 
threat and 
requires 
continued 
vigilance,“ 
Shanahan said, 
AFP reported.
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 'Deal of the Century' a plot to 
destroy Palestinian cause: 
Rouhani
Iran's president warns the heads of Islamic states attending 
Mecca Summit against the dangerous conspiracy of the Deal 
of the Century.On the 40th anniversary of the International 
Quds Day, the Iranian President Hassan Rouhani penned a 
letter to heads of Islamic states to warn them against US and 
Israeli devised peace plan for Palestine dubbed “the Deal of the 
Century”.
Rouhani warned against the dangerous regional aspects of the 
plan and urged leaders of Islamic countries to counter the plot 
and defend Palestine, Mehr News Agency reported.
"At a time when the Muslim world needs maximum solidarity, 

convergence and cooperation in the face of a common enemy, 
we are unfortunately witnessing some divisive measures 
aimed at diverting the Muslim world's public opinion from 
the Palestinian issue as the main issue of the Muslim world," 
Rouhani said in his letter according to the Press TV.
He criticized Muslim states for refusing to show 'an appropriate 
reaction' and remaining indifferent to the so-called 'the deal 
of the century', saying the 'ominous plot' seeks to destroy the 
Palestinian cause and promote occupation and aggression 
against all Muslim countries."This plan has dangerous regional 
aspects and its owners are trying to destroy the absolute right of 
the Palestinian people to determine their own fate and establish 
a sustainable independent government in their own historic 
land with East Jerusalem al-Quds as its capital," Rouhani said.
The Iranian president added that the US' recognition of 
Jerusalem al-Quds as Israel's capital and the relocation of 

Washington's 
embassy from Tel 
Aviv to the holy 
city, as well as 
declaring Israeli 
sovereignty over 
Syria's Golan 
Heights show 
W a s h i n g t o n ' s 
"overt hostility not only against the 
Palestinians but against the entire Muslim world.
Such measures are in blatant violation of principles of 
international law and all resolutions and decisions of the 
Organization of Islamic Cooperation (OIC) and the beginning 
of a dangerous trend against Muslim nations, Rouhani pointed 
out.

News

 ‘Deal of the Century’ 
against intl. law: 
Mahmoud al-Zahar
Mahmoud al-Zahar, a co-founder of 
Hamas resistance movement, says that 
the Bahraini-hosted meeting to discuss 
the economic aspects of the 'Deal of the 
Century' is doomed to failure due to its 
contradiction with international law.
In an interview with Mehr, the Hamas 
senior official Mahmoud al-Zahar 
referred to the Bahraini-hosted meeting 
to discuss the economic aspects of the 
'Deal of the Century', which is scheduled 

to be held in Manama on June 25 and 26, 
and said that the meeting will fail as no 
Palestinian is going to accept any bribes 
in exchange for giving up the Palestinian 
cause.
Al-Zahar said that the Palestinians are 
not going to exchange their own lands, 
their holy sites, and the right to return 
of all Palestinian refugees with money.
The senior Hamas official added that 
the Palestinians want back the entire 
Palestinian lands and will not exchange 
Palestine with anything else.
On the impact of the world-wide rallies 
for the International Quds Day, which 

was initiated by late Iranian Leader 
Ayatollah Khamenei in 1979, the co-
founder of Hamas said “of course 
measures such as holding Quds Day 
rallies have had great effects.”
He went on to explain that the Quds Day 
rallies have led to the “reopening of Gaza 
borders and the entry of food, medicine 
and humanitarian aid to Palestinians 
and people of Gaza.”
On the cooperation of some Arab 
states with the US-Israeli plan for the 
Palestinian issue, Al-Zahar expressed 
his regret over the Arab countries’ 
submission to the deal.



Iran: Smart Fuel Cards Mandatory From August 11
 The plan to restart the use of smart fuel cards will come into effect in two months.
As per a directive issued by the National Iranian Oil Products Distribution Company, car owners as of 
August 11 will be able to buy fuel at the pumps only if they have a smart fuel card, IRNA reported.
According to NIOPDC, using gas station owners' cards instead of car owners' smart cards will be illegal 
from the day the new rule takes effect.The directive said the plan, which was first implemented in 2007, 
has nothing to do with fuel rationing as had been rumored over the past few months when gasoline prices, 
the cards and rationing issues became the talk of the town, Financial Tribune reported. Last December 
the state-owned company informed car and motorcycle owners to reactivate their old fuel cards or apply 
for new ones. An estimated two million vehicle owners have registered for the new cards and more are to 
complete the registration process in the coming weeks.

 An Iranian deputy economy 
minister highlighted 
the country’s numerous 
capacities to attract foreign 
investments and said 
currently, more than 1200 
foreign firms have invested 
in the Islamic Republic.
In a speech in the central 
province of Yazd on Saturday, 
Seyed Ali Mohammad 
Mousavi, who is also the 
head of the Organization 
for Investment, Economic 
and Technical Assistance of 
Iran, said in many countries, 
investments are one of their 
major sources of income, 
with which they implement 
their development plans.
“Many countries are 
developed by foreign sources 
and they use this opportunity 
(investments) in the best 
possible way,” he added.
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8.3$bn supplied for imports of 
basic good in 70 days: CBI gov.

The US Department of Justice is 
preparing an antitrust investigation 
of Internet titan Google, the Wall 
Street Journal reported.
The Journal on Friday cited 
unnamed sources close to the 
matter as saying the department 

would look into Google practices related to web 
search and other businesses.
Justice department officials share antitrust 
oversight with the Federal Trade Commission, 
which conducted a wide-ranging investigation 
of its own into Alphabet-owned Google that 
ended in 2013 with no action taken.
Google did not immediately respond to a 
request for comment.
A new investigation would come as backlash 
grows against major tech companies that 
dominate key segments of the online economy.
Democratic presidential candidate Elizabeth 
Warren has argued that big firms such as 
Facebook, Google and Apple should be broken 
up through antitrust enforcement.
Alphabet's profit in the first three months of this 
year sagged under the weight of a hefty antitrust 
fine in the European Union.
Alphabet said profit in the first-quarter fell 29 
percent to $6.7 billion on revenue that climbed 
17 percent to $36.3 billion, AFP reported.

The earnings took a hit from a European 
Commission fine that amounted to $1.7 billion 
at the end of March, according to the quarterly 
update.
Google's lucrative advertising platform 
remained the largest revenue driver for 
Alphabet, delivering more than $30 billion in 
revenue, but costs rose sharply as well.
But Google continues to face pressure around 
the world from regulators, notably in Europe 
amid multiple investigations over alleged abuse 
of its dominance in internet search, advertising 
and its mobile system.
The latest fine imposed by Brussels cited 
Google's AdSense advertising service, saying 
it illegally restricted client websites from 
displaying messages from ad service rivals.
Google is separately working to satisfy EU 
regulators investigating its hugely popular 
Android devices following a $5 billion fine last 
year.
Google earlier this year said it would offer 
smartphone users five browsers and search 
engines as part of the company's effort to meet 
EU competition concerns.
Brussels accused Google of using the Android 
system's dominance of smartphones and 
tablets to promote the use of its own Google 
search engine and Chrome browser and shut 
out rivals.
In the United States, Google has been a target of 
President Donald Trump and his allies who have 
accused the search giant of "bias" and silencing 
conservative voices, claims denied by the Silicon 
Valley firm.

Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said 
that the US blocked purchase 
of food and medicines and 
airplane parts ignoring the 
provisional measures given by 
the International Court of Justice 

following the Iranian complaints against US 
wrongful sanctions.
Zarif said in an interview that ICJ gave 
Provisional Order to US Administration to 
allow Iran to purchase food and medical 
equipment, but, the US is pursuing 
maximum pressure blockade against the 
great Iranian nation
Rebuking the US false and provocative 
policies in the region, Zarif emphasized that 
the main issue is that US has violated the 
International Law, has imposed economic 
war on Iranians and is preventing imports 
of many goods by bullying policies.
Tehran has always welcomed negotiations 
with regional states and proposed to sign 
non-aggression treaty with them, he said 
adding that Iran is keen on friendship with 
all regional countries especially the Persian 
Gulf states.
He urged the international community to 
come to senses and understand that Iran 
always advocates peace, is committed to 
international regulations and cannot stand 
idle to the US aggressive policies.
Zarif said that the US Administration has 
entered a serious economic war against 
Iran, and that Iranian powerful standing in 
the region created concerns for the US.
Zarif said negotiations with neighbors are 
aimed to settle disputes, saying that the 
disputes originated from different views 
Iran has against US policy. He said that 

Washington aims to escalate tension in the 
region. 
The Israeli officials, few people in the US 
and two or three states in the Persian Gulf 
have adopted another way which is very 
dangerous, we think, he said  
Tehran offered negotiations with 
neighboring countries for the first time, but 
after the end of nuclear talks about which 
some regional countries were concerned, 
even the Saudi crown prince Mohammad 
Bin Salman said that they will have no talks 
with Iran and will take war into Iran's soil.
Zarif went on to say that after the nuclear 
deal, Iran refused any talks with the US and 
announced that it will continue talks with 
neighboring countries, but Bin Salman said 
that they will hold no talks with Iran.
Tehran for the first time offered signing 
non-aggression treaty to the neighboring 
countries, but they thought that the US will 
be able to solve their problems in the region, 
he said.
Iran's foreign policy has always been clear, 
he said adding that the Supreme Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei said that Iran can continue 
negotiations.
Pointing to US economic war against Iranian 
people, he said it threatens logical relations 
with Iran and forces the Europeans to walk 
away for Iran nuclear deal.
US is always following policy of threat, 
pressure and economic terrorism against 
Iranians, he said urging the US to stop all 
these threats.
In a new show, Americans suggested to hold 
talks with Iran when the US foreign policy is 
not clear, he said.
Stressing the fact that Iran powerful enough 
to stand up to any threat, Zarif said that 
political and military threat is meaningless 
for Iran.
Iran is not seeking conflict in the region, he 
said adding that the US left the negotiating 
table and pulled out of the nuclear deal but a 
group in the region showed that they do not 
want to fulfill the US interests.

US Preparing Antitrust Probe of Google: 
Report

Zarif: US blocks purchase of food, medicines to 
Iran

US President Donald Trump has threatened to impose a tariff 
on all goods coming from Mexico in an effort to curb the flow of 
illegal immigrants crossing the southern border.

Iran’s Foreign Ministry condemned a statement of the 
Organization of Islamic Cooperation (OIC) meeting in Saudi 
Arabia for raising baseless allegations against Tehran, saying 
Saudis have misused their position as the host to mobilize the 
Arab states against Iran.
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Alphabet's profit 
in the first three 
months of this year 
sagged under the 
weight of a hefty 
antitrust fine in the 
European Union.

Tehran has 
always welcomed 
negotiations with 
regional states 
and proposed 
to sign non-
aggression treaty 
with them, he 
said adding that 
Iran is keen on 
friendship with all 
regional countries 
especially the 
Persian Gulf 
states.

Over 148$mn allocated to renovate rail fleet: RAI head
The managing director of the Islamic Republic of Iran Railways (RAI) announced that some 20 trillion rials (about 
$148.14 million) have been allocated to revamp domestic rail fleet in the current Iranian year (ending March 
20, 2020).According to Saeed Rasouli renovation of 1,000 passenger and freight wagons besides locomotives is 
on agenda by year-end.Iranian officials have announced that US sanctions will have no effect on Iranian wagon 
manufacturing industry.As they believe, unlike car manufacturing industry, wagon manufacturing industry works 
with low-volume production, so that US sanctions cannot much affect this industry.Rail industry experts are also of 
the opinion that the country enjoys high capability in the field of manufacturing freight, passenger, self-sustained 
and subway wagons.As Chairman of the Board of Directors of Novin Sanat Raja Company Farhad Farahmand 
Mohammadi said in August 2018, major parts and accessories of wagon is provided from European Union (EU).



آگهى مزایده
آگهى فقدان سند مالکیت

شماره: 902903-98/2/26 آقاى ابوالفضل اعتماد فینى 
برابــر وکالتنامــه 169850 مــورخ 1398/2/8 دفتر 17 
کاشان از طرف تمامى وراث آقاى حسین فالح فینى و طبق 
تقاضاى وارده 902903 مورخ 1398/1/27 و باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده وراث مدعى هستند که سند مالکیت دو سهم مشاع از 
یازده سهم ششدانگ قطعه زمین مشهور به ده جریبى به 
شماره پالك 14 فرعى مجزا از 33 اصلى واقع در بخش دو 
حوزه ثبتى کاشان ذیل ثبت 5961 صفحه 487 دفتر 5 به 
نام آقاى حسین فالح فینى ثبت و سند مالکیت آن صادر و 
تسلیم گردیده اســت که به علت سرقت مفقود شده است 
چون درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده طبق 
تبصره 1 ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت آگهى مى 
شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد 
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/3/12 رئیس 

اداره ثبت و امالك اسناد کاشان شناسه: 483069

اگهى ابالغ وقت دادرسى به آقاى على اسمعیل نژاد 
دالور و محمد سرتیپى

خواهان هادى لطفى فرزند عباسعلى با وکالت خانم سمیه 
بحرینى دادخواســتى به طرفیت خواندگان على اسمعیل 
نژاد و محمد ســرتیپى به خواســته مطالبه وجه چک به 
مبلغ 150/000/000 ریال در شوراى حل اختالف شعبه 
اول حقوقى بخش میمه تقدیم نموده که به کالسه شماره 
722/97 ثبت و براى روز شنبه مورخ 98/4/15 ساعت 3:30 

عصر تعیین وقت گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان 
بودن خواندگان و به درخواست خواهان شورا به تجویز ماده 
73 قانون ایین دادرسى مدنى مراتب را یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و بــه نامبرده ابالغ مى 
گردد جهت دریافت اوراق دادخواست و ضمایم به این شورا 
مراجعه و روز شــنبه مورخ 98/4/15 ساعت 3:30 جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر گردند و اال وفق مقررات اقدام 
خواهد شد. مدیر شــوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى 

میمه شناسه: 483965

اگهى ابالغ وقت دادرسى به خانم شهربانو خان پور 
منى کالیى

خواهان هادى لطفى فرزند عباسعلى با وکالت خانم سمیه 
بحرینى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم شهربانوخان 
پور منى کالیى به خواســته مطالبه وجه چــک به مبلغ 
50/000/000 ریال در شــوراى حل اختالف شــعبه اول 
حقوقى بخش میمه تقدیم نموده که به کالســه شــماره 
729/97 ثبت و براى روز شــنبه مورخ 98/4/15 ســاعت 
4:00 عصر تعیین وقت گردیده است لذا با توجه به مجهول 
المکان بودن خواندگان و به درخواســت خواهان شورا به 
تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسى مدنى مراتب را یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ 
مى گردد جهت دریافت اوراق دادخواست و ضمایم به این 
شورا مراجعه و روز شنبه مورخ 98/4/15 ساعت 4:30 جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر گردند و اال وفق مقررات اقدام 
خواهد شد. مدیر شــوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى 

میمه شناسه: 483967

آگهى حصر وراثت
آقاى على محمد الماسى کاشى به شناسنامه شماره 620 
به شرح دادخواست به کالسه 348 از این شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباس الماسى کاشى به شماره شناسنامه 1158 در تاریخ 

98/02/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به طاهره الماســى 
کاشى فرزند عباس به ش.ش 254 ناهیده الماسى کاشى 
فرزند عباس به ش.ش 635  زهرا الماســى کاشــى فرزند 
عباس به ش.ش 147  محمد الماسى کاشى فرزند عباس 
به ش.ش 58  نگار الماسى کاشــى فرزند عباس به ش.ش 
59 سیف اله الماسى کاشى فرزند عباس به ش.ش 2436 
على محمد الماسى کاشــى فرزند عباس به ش.ش 620 
... همگى فرزندان. فاطمه ســلطان خلجى فرزند حسین 
به ش. ش 134 همســر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت و یــک مرتبه اگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــرآگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه 
ششــم شــوراى حل اختالف کاشــان – مجتبى زارعتى 

شناسه: 485894

آگهى فقدان سند مالکیت
برابر وارده شــماره 19200-1398/2/25 به اســتناد دو 
برگ استشهادیه مصدق پیوســت که امضاء شهود رسما 
گواهى گردیده صدیقه برزى فرزند محمد مدعى است که 
سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به مساحت 227/20 
مترمربع شماره 3534 فرعى مفروز و مجزى از 722 فرعى 
از 49 اصلى بخش دو کاشان در دفتر 228 صفحه 493 ذیل 
ثبت 31679 به نام صدیقه برزى فرزند محمد ثبت و سند 
مالکیت بشماره چاپى 050942 صادر و تسلیم شد که به 
علت جابجایى مفقود گردیده. چون درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى نموده طبــق تبصره 1 ماده 120 اصالحى 
آیین نامه قانون ثبت آگهى مى شــود که هر کس مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 

به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. ضمنا 
برابر سند رهنى شــماره 86430-1393/7/29 دفترخانه 
19 کاشان در قبال مبلغ 146238823 ریال در رهن بانک 
مسکن مى باشد. تاریخ انتشار: 98/3/12 رئیس ثبت اسناد 

و امالك کاشان شناسه: 485949

آگهی موضوع تبصره سه ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت

شماره: 14804-98/3/2 نظر به اینکه خانمها اشرف و زهرا 
و فاطمه همگی با نام خانوادگی عناصریان و طبق تقاضاي 
وارده شماره 14805 مورخ 1398/2/18 اعالم نموده اند که 
اسناد مالکیت ششدانگ یک درب باغچه مشجر محصور به 
مساحت 328/5 مترمربع به شــماره 1285 فرعی مجزي 
از شــماره 34 اصلی واقع در بخش دو کاشــان ذیل ثبت 
30508 دفتر 220 صفحات 408 و 411 به نام آقاي جواد 
عناصریان نسبت به 4/5 دانگ مشــاع از ششدانگ و خانم 
بتول برازنده نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و 
اسناد مالکیت صادر و تسلیم گردید که نزد علی عناصریان 
احد از وراث نامبرده می باشد که مراتب طی شماره 14804 
مورخ 1398/2/18 به نامبرده اخطار گردیده و اکنون سند 
مالکیت مذکور تسلیم ننموده است مراتب به استناد تبصره 
سه ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی تا دارنده 
سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز سند مالکیت مزبور را تسلیم یا وجور قانونی نگهداشتن 
آن را ضمن اعتراض خود بــه این اداره اعالم نمایید بدیهی 
اســت در صورت انقضاء مدت مقرر و عدم وصول اعتراض 
موجه سند مالکیت به نام ورثه طبق قانون صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 98/3/12 رئیس ثبت اسناد و امالك کاشان   

شناسه:  480611

آگهی موضوع تبصره سه ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت

شماره: 14805-98/3/2 نظر به اینکه طبق تقاضاي وارده 
شماره 14805 مورخ 1398/2/18 سه تن از وراث بنامهاي 
اشــرف و زهرا و فاطمه همگی عناصریان اعالم نموده اند 
که اسناد مالکیت ششــدانگ یک باب خانه و  باغچه  جلو 
آن پالك 1284 فرعی مجزا از شــماره 34 اصلی بخش دو 
کاشان ذیل شــماره 35722 صفحات 431 و 434 دفتر 
255 که به نام جــواد عناصریان (4 و نیــم دانگ) و بتول 
برازنده (یک دانــگ و نیم) ثبت و اســناد مالکیت صادر و 
تسلیم گردید که نزد احد از ورثه به نام علی عناصریان می 
باشد که مراتب طی شماره 14805 مورخ 1398/2/18 به 
نامبرده اخطار گردیده مراتب به اســتناد تبصره سه ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی تا دارنده ســند 
مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
سند مالکیت مزبور را تسلیم یا وجور قانونی نگهداشتن آن 
را ضمن اعتراض خود به این اداره اعالم نمایید بدیهی است 
در صورت انقضاء مدت مقــرر و عدم وصول اعتراض موجه 
ســند مالکیت به نام ورثه طبق قانون صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 98/3/12 رئیس ثبت اسناد و امالك کاشان 

شناسه:  480612

آگهى مزایده
شــماره نامه: 1398009000456190 شــماره پرونده: 
9609980424200082 شماره بایگانى پرونده: 961867

خواهان پرونده: مسعود اعتمادى فرزند على اصغر با وکالت 
الهام شــیخانیان پور و ســید مهدى محبوبى، خواندگان: 
محمدعلى شاه سنائى فرزند ابراهیم مرتضى خوئى فرزند 
على محمد، بدرالزمان خوئى فرزند على محمد، محمدرضا 
اعتمادى فرزند على اصغر، ســعید اعتمــادى فرزند على 
اصغر، زهرا اعتمادى فرزند علــى اصغر، مهین پور انصارى 
فرزند شکراله، سیمین ذوالفنون فرزند میرزا عباس، ناهید 
ذوالفنون فرزند میــرزا عباس، پریچهــر ذوالفنون فرزند 
میرزاعباس، مهین چهــر ذوالفنون فرزنــد میرزا عباس، 
مرتضى کیخسرو کیانى فرزند جعفر قلى، هوشنگ کیخسرو 
کیانى فرزند یوسف، سیامک کیخسرو کیانى فرزند یوسف، 
پرویز کیخسرو کیانى فرزند یوسف، فریدون کیخسرو کیانى 
فرزند یوسف، مهراب کیخســرو کیانى فرزند داراب، بهرام 
کیخسرو کیانى فرزند داراب، محمدحسین کیخسرو کیانى 
فرزند داراب، سهراب کیخســرو کیانى فرزند رستم، على 
اصغر کیخسرو کیانى فرزند رســتم، طهماسب کیخسرو 
کیانى فرزند رستم، لطف اله کیخسرو کیانى فرزند رستم، 
عبدالحمید کیخسرو کیانى فرزند رستم، افشین کیخسرو 
کیانى فرزند رستم، آرمان کیخســرو کیانى فرزند رستم، 
زهره کیخســرو کیانى فرزند جعفرقلى، کتایون کیخسرو 
کیانى فرزند جعفر قلى، ثریا کیخسرو کیانى فرزند یوسف، 
پروین دخت کیخســرو کیانى فرزند یوسف، قمرالملوك 
کیخسرو کیانى فرزند رستم، عزت کیخسرو کیانى فرزند 
رستم، مهشید کیخسرکیانى فرزند رستم، مهنوش کیخسرو 
کیانى فرزند رستم، فرشیده کیخسرو کیانى فرزند رستم، 
مهرانگیز کیخســرو کیانى فرزند داراب، ربابه کیخســرو 
کیانى فرزند داراب، اختر کیخســرو کیانــى فرزند داراب، 
فرنگیس کیخسرو کیانى فرزند داراب، کیومرث کیخسرو 
کیانى فرزند رضاقلى، موضوع: دســتور فروش ملک مشاع 
به شــماره پالك ثبتى 5507 اصلى از 3 و 4  فرعى بخش 
2 ثبت اصفهان خ مســجد سید بن بســت وطن خواهان 
(13) کدپســتى 8137743771، مــورد مزایده: اجراى 
احکام شــعبه شــانزدهم مدنى اصفهان در نظــر دارد در 
پرونده اجرایى کالسه 961867 شــانزدهم اجراى احکام 
مدنى اصفهان با توجه به درخواســت خواهان نســبت به 
اجراى مزایده و فــروش پالك ثبتى فوق الذکــر واقع در 
آدرس اعالمى و با مشخصات که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى اعالم شده اســت اقدام نماید مزایده از قیمت 
پایه کارشناسى شــروع و برنده شخصى است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد و 10 درصد مبلغ کارشناسى را فى 
المجلس بهمراه داشته باشد یا به حساب سپرده دادگسترى 
اصفهان نزد بانک ملى ایران به شماره 2171290210008 
و شناســه پرداخــت 96042420008201286 واریز 
و فیش واریزى را در جلســه مزایده بهمراه داشــته باشد. 
مشخصات ملک ســاختمان قدیم ى ســاز با قدمت باالى 
چهل ســال به صورت مخروبه در حال حاضــر غیر قابل 
سکونت مى باشــد. مطابق نقشــه وضع موجود ارائه شده 
توسط وکیل خواهان مساحت مجموع پالك هاى مذکور 
676/55 مترمربع مى باشد و در زمان بازدید فاقد انشعابات 
دایر مى باشد. شــش دانگ این دو پالك که بصورت واحد 
مشــاهده مى گردد به مبلــغ 28/500/000/000 ریال 
ارزیابى شــده اســت. تاریخ اجراى مزایده: روز چهارشنبه 
مورخ 98/4/5 ساعت 9/30 صبح در محل این اجرا واقع در 
بهارستان مجتمع قضایى جنب شرکت عمران ساختمان 
شماره 2 اتاق شماره 3 اجراى احکام شعبه شانزدهم مدنى 
اصفهان. دادورز اجراى احکام شعبه شانزدهم اجراى احکام 
مدنى شهرســتان اصفهان (مجتمع قضایى بهارســتان)

 شناسه: 486031

حضور شهردار و اعضاى شوراى اسالمى فالورجان در راهپیمایى روز قدس 
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان، همزمان با سراسر ایران و همگام با مردم 
انقالبى و همیشه در صحنه شهر فالورجان؛ شهردار، ریاست و اعضاى شوراى اسالمى شهر و جمعى از معاونین 

و کارکنان شهردارى فالورجان در راستاى حمایت از مردم فلسطین در راهپیمایى روز قدس شرکت نمودند.
در این مراسم که رأس ساعت 11 روز جمعه 10/03/98مصادف با آخرین جمعه ماه مبارك رمضان از محل میدان 

آزادى به سمت مصلى نماز جمعه آغاز شد، شهردار، ریاست و اعضاى شوراى اسالمى شهر و جمعى از معاونین 
و کارکنان شهردارى همگام با سایر همشهریان فالورجانى بار دیگر با آرمان هاى امام راحل، انقالب اسالمى و مقام 

معظم رهبرى حضرت آیت ا... خامنه اى(مدظله العالى) بیعت نمودند، تا استکبار جهانى بداند که مسأله فلسطین همچنان 
مسأله اول عالم اسالم است. شهردار فالورجان با گرامیداشت این روز اظهار داشت : حضرت امام خمینى (ره) با نامگذارى آخرین 

جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان «روز جهانى قدس» و با بر افراشتن پرچم آزادى   خواهى و عدالت   طلبى، اجازه ندادند تا با گذشت زمان 
موضوع فلسطین و قدس شریف به عنوان مسأله اول جهان اسالم به دست فراموشى سپرده شود. مهندس جواد نصرى در خاتمه عنوان نمود :  بدون 
تردید استمرار اِشغال غیرقانونى سرزمین فلسطین و اقدام نابخردانه دولت آمریکا در به رسمیت شناختن بیت    المقدس به عنوان پایتخت رژیم 

صهیونیستى، مردم مظلوم فلسطین را بر مقاومت در برابر این رژیم اشغالگر و حامیان جنایتکار آن مصمم   تر نمود.

اولین کتاب خودآموزخوشنویسى التین در ایران ،به چاپ رسید
کتاب «خودآموز جامع خوشنویسى التین»  که اولین کتاب با این موضوع در ایران میباشد، در فروردین 
ماه سال 98 با همکارى انتشارات دانشیاران به چاپ رسید. این اثر، که نوشته منصوره فیض بخشیان، فارغ 
التحصیل رشته کرسیو هندرایتینگ مرکز خوشنویسى بین الملل است،به صورت آموزش جداگانه حروف 
و توضیح قواعد هرحرف گردآورى شده است.با توجه به هزینه زیاد کالس هاى آموزشى این سبک از هنر و 

همچنین در دسترس نبودن کالس هاى تخصصى خوشنویسى التین در بسیارى از شهرها ،این کتاب میتواند 
کمک شایانى به عالقه مندان این هنر کند.نکته ى قابل توجه این کتاب توضیح زمینه هاى کسب درآمد از 

یادگیرى این هنرمى باشد .نویسنده پس از آموزش حروف و نیز توضیح اتصاالت حروف در کلمه و بیان کامل قواعد، 
نمونه هاى کاربرد این هنر در نوشتن قاب هاى تزئینى ،کوسن ، کیسه هاى خرید، جعبه هاى هدیه، کارتهاى پستال و... را به 

صورت تصویرى در انتهاى کتاب آورده است و بیان شده که با ساده ترین ابزار امکان ارائه و نمایش این هنر وجود دارد. مى توان گفت این کتاب 
نه تنها به آموزش ،هم به صورت کامال خودآموز،پرداخته است بلکه جنبه هاى کاربردى، ایجاد اشتغال و کارآفرینى را هم مدنظر گرفته است.

امکان تهیه کتاب با هزینه کم از سایت payabook.com  و ارسال به نقاط کشور یکى از تالش هاى نویسنده و انتشارات براى تسهیل در 
خرید و امکان دسترسى یکسان به کتاب براى همه ى افراد مستعد و عالقه مند  است. 

این در حالى اســت که در 
حــال حاضــر واردات هر 
کاالیى در داخل کشور که 
امکان تولید دارد، ممنوع 
اســت و خودرو نیــز در 
زمره این کاالها قرار دارد. 
چندى پیش مدیرکل دفتر 
مقررات صادرات و واردات اعالم کرد که به 
هیچ عنوان واردات خودرو در سال 98 در 

دستور کار قرار ندارد.
آن طور که روند قیمت هــا در بازار خودرو 
نشــان مى دهد، خودروهاى وارداتى به 
حــدى افزایش قیمــت داشــته اند که 
قیمت هایى نزدیک بــه قیمت خانه پیدا 
کرده اند و اغلب با قیمت هایى میلیاردى 
در بازار به فروش مى رسند. این در شرایطى 
اســت که عده اى از دالالن با ایجاد انتظار 
تورمــى در این بــازار، باعث شــدند که 

قیمت ها روز به روز باال رود.

  دقیقا در مجلس چه تصویب شد؟
اما نمایندگان مجلس در نشســت علنى 
یک شنبه، 29 اردیبهشت امسال در جریان 
بررســى طرح یک فوریتى ســاماندهى 
بازار خودرو، با مــاده 4 این  طرح موافقت 
کردند. در ماده (4) آمده اســت: واردات 
خودروهاى سوارى تمام برقى – بنزینى 
(تمام هیبریدى) تا زمــان تولید آنها در 
داخل از پرداخت حقــوق ورودى معاف 
است. دولت موظف است زمینه تولید داخل 
خودروهاى مذکور را ظرف مدت پنج سال 
فراهم کند. هزینه هاى مالى ناشى از اجراى 
این ماده از محل درآمدهاى ناشى از اجراى 
حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون تامین 

مى شود.

  کاهش چشم گیر قیمت خودرو در 
راه است؟

مجلســى ها اعتقاد دارند که این مصوبه 
کمک زیادى به کنترل بازار خودرو مى کند 
و به زودى شاهد کاهش چشم گیر قیمت 
خودرو خواهیم بــود. بهرام پارســایى، 
سخنگوى کمیســیون اصل 90 مجلس 
شوراى اسالمى مى گوید: خوشبختانه با 
وجود البى و ارتباطات قوى خودروسازان، 
کلیات طرح ســاماندهى بازار خودرو در 
مجلس به تصویب رسید. البته ما خواستار 
برگشت به طرح اولیه براساس آیین نامه 
بودیم، اما این درخواست پذیرفته نشد و با 
توجه به تغییراتى که در محتواى طرح رخ 
داده بود، ناچار بودیم این طرح را مجددا به 

کمیسیون برگردانیم.
سخنگوى کمیســیون اصل 90 متذکر 
مى شود:  یکى از پیشــنهادات دیگر ما در 
این طرح با توجه به مشکالت آالیندگى 
و زیســت محیطى خصوصــا در کالن 
شهرها این بوده که از واردات خودروهاى 
هیبریدى حمایت شود و تعرفه واردات این 

خودرو ها مشابه سال گذشته باشد.
وى همچنین با اشــاره به معاف شــدن 
خودروهــاى هیبریدى و تمــام برقى از 
عوارض واردات براســاس مصوبه مجلس 
تاکید مى کند: این امر بــه ترغیب مردم 
براى مصرف این نوع خودروها کمک کند 
و باعث کاهش قیمــت آن ها، رقابت پذیر 
کردن بــازار، کاهش آلودگــى و کاهش 
قیمت هــا مى شــود و بــازار را از حالت 

انحصارى بیرون مى آورد.
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون تلفیق 
بودجه سال 98 مجلس نیز تصریح مى کند: 
با مصوبه نمایندگان در صحن علنى مجلس 
شوراى اسالمى، واردات خودروهاى سوارى 
هیبریدى و برقى به مدت پنج سال بدون 
هیچ گونه پرداخت حقوق ورودى به کشور 
آزاد شد که این مصوبه مجلس باعث کاهش  
چشمگیر قیمت خودروهاى بنزینى در بازار 

خواهد شد.
به گفته وى، به طور حتم آزاد شدن واردات 
خودروهــاى هیبریدى بــدون پرداخت 
عوارض به کشــور باعــث کاهش قیمت 
خودروهاى موجود در بازار خواهد شــد. 
به عنوان مثال، اگر قیمت یک دســتگاه 

خودروى تویوتا کمرى هیبریدى وارداتى 
در بازار 200 میلیون تومان شــود، دیگر 
تقاضایى براى خودروى سمند و ساندرو 
200 میلیونــى در بازار وجــود نخواهد 
داشــت، بنابرایــن واردات خودروهاى 
هیبریدى بدون پرداخت عوارض گمرکى 
به کشور باعث افت شدید قیمت خودرو 
در بازار خواهد شد، به همین جهت مردم 
منتظر کاهش چشمگیر قیمت خودرو در 

بازار باشند.

  واردات خودروهــاى هیبریــد 
همچنان ممنوع است

این در شرایطى اســت که مدیرکل دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تاکید بر این نکه واردات 
خودروهاى هیبریــدى همچنان ممنوع 
است، مى گوید: متناسب با سیاست هاى 

تجارى کشور برنامه ریزى و عمل مى کنیم.
ســید مهدى نیازى در خصوص واردات 
خودروهاى هیبریدى عنــوان مى کند: 
معافیــت حقــوق ورودى خودروهــاى 
هیبریدى به منزله مجاز بــودن واردات 
نیست، ضمن اینکه طرح باید در مجلس 
تصویب و پس از تایید شوراى نگهبان در 
قالب قانون ابالغ شود. بعد از ابالغ قانون و بر 
اساس احکام آن، متناسب با سیاست هاى 
تجارى کشور برنامه ریزى و عمل مى شود.

وى با تاکیــد بر اینکه در ســال 98 براى 
واردات خودرو برنامه اى نداریم، مى افزاید: 
در شرایط فعلى و محدودیت هاى ارزى، 
کاالهاى اساســى، مواد اولیه و واسطه اى 
بخش تولید در اولویت واردات قرار دارند و 
واردات کاالهاى مصرفى در اولویت نیست.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات 

تصریح مى کند: واردات خودرو در ســال 
97 به دلیل ارزبرى باال و مدیریت تقاضا 
در شرایط ارزى کشــور متوقف شد و این 

تصمیم همچنان ادامه دارد.

  مجلس نمى تواند بازار آشــفته 
خودرو را سامان دهد

نکته اى کــه در این میان مطرح اســت، 
این که آیا با این مصوبه مجلس باید منتظر 
کاهش قیمت خودروها باشــیم؟ برخى 
کارشناســان خودرویى معتقدند که این 
مصوبه داراى ابهامات بسیارى است و در 
عمل یا اصال به مرحله اجرا نرسد و یا اگر 
هم برسد، اتفاق خاصى در بازار نیفتد. یک 
کارشناس خودرویى با اشاره به مصوبات 
اخیر مجلس با محوریت ساماندهى بازار 
خودرو مى گوید: این مصوبات هیچ کدام 

قابلیت اجرایى و منطقى ندارند.

پرونده اى درباره مصوبه خودرویى مجلس براى ساماندهى بازار خودرو؛

سقوط قیمت خودرو در راه است؟

خبرآنالین
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

بازار خودروهاى وارداتى تکان مى خورد؛ این انتظارى است که در 
حال حاضر فضاى خودرویى کشور از مصوبه اى انتظار دارند که در 

روزهاى گذشته در مجلس با طرح آن موافقت کرد.
همه هیاهوها با یک خبر ایجاد شد و یک شبه کلى سروصدا به 
راه انداخت؛ واردات خودروهاى تمام برقى و تمام هیبریدى آزاد 
شد. با منتشر شدن این خبر، آن قدر سر و صدایى در بازار خودرو 
به وجود آمد که حتى در یکى دو روز بازار رو به کاهش قیمت 

خودرو را شاهد بودیم.

مجلسى ها اعتقاد 
دارند که این مصوبه 

کمک زیادى به کنترل 
بازار خودرو مى کند و 

به زودى شاهد کاهش 
چشم گیر قیمت 

خودرو خواهیم بود.

اقتصاد ایران
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شرایط پرداخت وام 9 
درصدى ساخت خانه 

اعالم شد

مدیر امور اعتبارى بانک مسکن نحوه 
پرداخت تســهیالت ارزان قیمت 
ساخت مسکن در بافت فرسوده به 

سازنده ها را اعالم کرد.
محمدحسن علمدارى درباره آخرین 
وضعیت و شرایط پرداخت تسهیالت 
ساخت مسکن در بافت هاى فرسوده 
به ســازنده ها گفت: ســازنده هاى 
مســکن در بافت هاى فرســوده 
شــهرى نیز مى توانند مانند سایر 
سازنده ها اقدام به دریافت تسهیالت 
ســاخت از بانک مســکن کنند و 
هیچ محدودیتــى از بابت دریافت 

تسهیالت ساخت ندارند.
وى افزود: به این معنا که سازنده هاى 
بافت فرســوده نیز مى توانند مانند 
سایر ســازنده ها از همه مسیرهاى 
موجود براى دریافت تســهیالت 
ساخت مســکن اســتفاده کنند 
و عالوه بر آن یک مســیر دیگر نیز 
براى دریافت تسهیالت ارزان قیمت 
ساخت مســکن در محدوده هاى 
هدف نوسازى و بافت هاى فرسوده 
شــهرى به صورت اختصاصى و بر 
اســاس قانون براى ســازنده هاى 
مســکن در این محدوده ها تعریف 

شده است.
علمدارى با بیان اینکه هم اکنون نرخ 
سود تسهیالت ساخت مسکن براى 
سازنده هاى واحدهاى مسکونى در 
مناطقى غیر از محدوده بافت هاى 
فرســوده 18 درصد اســت، شرط 
دریافت تســهیالت ارزان قیمت 9 
درصدى براى سازنده هاى مسکن 

در بافت هاى فرسوده را شرح داد.
وى در این باره توضیــح داد: همه 
ســازنده هایى که از طرف شرکت 
بازآفرینى شــهرى بــراى دریافت 
تسهیالت نوسازى و ساخت مسکن 
در بافت هاى فرسوده به بانک مسکن 
معرفى شــوند مشــمول دریافت 
تسهیالت ساخت مسکن با نرخ سود 
9 درصد هستند و بانک مسکن این 
تسهیالت را به آنها پرداخت مى کند 
و مشــکلى از بابت عــدم پرداخت 

تسهیالت به آنها وجود ندارد.
طبق اعــالم بانک مســکن، مدیر 
امور اعتبارى این بانــک گفت: در 
سال هاى قبل عدم اختصاص یارانه 
از سوى دولت براى پرداخت یارانه 
سود تسهیالت ساخت مسکن در 
بافت هاى فرسوده مانع از دسترسى 
سازنده ها به تسهیالت ارزان قیمت 
بود اما هم اکنون و بر اساس مصوبه 
دولت براى اجراى طرح بازآفرینى 
شــهرى 50 درصد از نرخ ســود 
تسهیالت ساخت مسکن معادل 9 
درصد از نرخ ســود 18 درصدى از 
محل وجوه اداره شده در قالب یارانه 
سود به ســازنده هاى واجد شرایط 
اختصاص مى یابد و بانک مســکن 
مى تواند اقدام به پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت به این سازنده ها به شرط 
معرفى از سوى شرکت بازآفرینى 
شهرى کند. علمدارى با بیان اینکه 
به دلیل عــدم تأمین یارانه ســود 
تسهیالت نوســازى تا قبل از سال 
گذشته تســهیالت نوســازى در 
بافت هاى فرســوده عمًال با همان 
نرخ 18 درصد پرداخت شده است، 
گفت: با شرایط و تفاهم نامه جدید 
و به دنبال تأمیــن منابع پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت، تسهیالت 
نوسازى مسکن پرداخت شده بعد 
از ســال 1397 مشــمول دریافت 
یارانه سود مى شوند و نرخ سود آنها 
9 درصدى خواهد بــود. وى افزود: 
آمارها نشان مى دهد تا قبل از سال 
گذشته در راســتاى اجراى مصوبه 
هیــأت دولت در زمینــه پرداخت 
تسهیالت نوسازى، سازندگان 51 
هزار واحد مسکونى از این تسهیالت 

استفاده کردند.

ایسنا
خـــبـــر
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آگهى تحدید حدود عمومى
شماره: 98/2/15-26005690

پیرو آگهى نوبتى  سه ماهه سوم ســال 1397و برابر ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود رقبات زیر واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در تاریخ ذیل بعمل 
خواهد آمد.

1-پالك 15177/13300 –آقاى قربانعلى بهارلوئى فرزند ذبیح اله بشناسنامه 1238 فریدن به شماره ملى 6219504267 تابع دولت جمهورى 
اسالمى ایران ششدانگ محل گل اندازکه حالیه قسمتى ازپالك ثبتى 15177/996 است ومى بایست به آن الحاق گردد بمساحت 2/02 مترمربع 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
تاریخ تحدید حدود : یکشنبه 1398/4/2

تحدید حدود امالك مرقوم در تاریخ هاى فوق الذکر در محل شروع و بعمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى پیش بینى نشده عملیات تحدید 
حدود در اول وقت ادارى روز بعد انجام خواهد شد لذا به موجب این آگهى به مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم 
رسانند در صورتیکه هر یک از صاحبان امالك در محل حضور نداشته باشند عملیات تحدید حدود با حضور مجاورین و حدود اظهار شده از طرف آنها 
بعمل خواهد آمد و مهلت اعتراض به تحدید حدود طبق ماده 20 قانون ثبت اسناد و امالك سى روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى مى باشد 
و مطابق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت معترض مى بایستى ظرف مدت سى روز از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایى تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت اسناد و امالك بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را برابر مقررات ادامه میدهد.
تاریخ انتشار: روز یکشنبه 1398/3/12
زهره ایروانى - رییس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان
شناسه: 457209
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امکان اتصال استارت آپ ها به سامانه شاهکار
معاون وزیر ارتباطات از امکان اتصال و دسترسى برخى کسب وکارهاى اینترنتى به سامانه احراز هویت 

کاربران (شاهکار) درجهت جلوگیرى از کالهبردارى ها و جعل هویت در فضاى مجازى خبر داد.
با بیان اینکه امکان اتصال و دسترسى به سامانه احراز هویت کاربران اینترنت تنها براى کسب و کارهاى خرید 
و فروش آنالین، فین تک ها و کسب و کارها و اپلیکیشن هاى مالى فراهم است، اظهار داشت: تنها کسب 

و کارها و استارت آپهایى که درخواست منطقى و ضرورى داشته باشند مجاز به اتصال به سامانه «شاهکار» 
خواهند بود.

وى با اشاره به اینکه برخى کسب و کارهاى اینترنتى و اپلیکیشن ها براى شناسایى کاربرانشان نیاز دارند که از هویت 
کاربرانشان آگاه شوند، افزود: براین اساس ما امکان دسترسى به سامانه احراز هویت را براى این کسب و کارها فراهم کرده ایم 

تا از این طریق بتوان جلوى برخى کالهبردارى ها و یا جعل هویت و نشانى را در فضاى مجازى گرفت.
ناظمى با بیان اینکه سامانه «شاهکار» سامانه احراز هویت کاربران در فضاى مجازى است که یک سرویس حاکمیتى است که اطالعات خدمات 
دولت را جابه جا مى کند، ادامه داد: امکان دسترسى به سامانه «شاهکار»، به این معنى نیست که بخواهیم کاربران را براى استفاده از هر سرویسى 

در فضاى مجازى، احراز هویت کنیم. چرا که معتقدیم این موضوع سبب محدودیت فعالیت کاربران مى شود و ما به آن اعتقادى نداریم.
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اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعى
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتداى خیابان شهیدمفتح (بهرام)   ساختمان حورا
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خیلى ها مى گویند داشتن 
تخصص در حــوزه کارى 
شــما یک ویژگى حیاتى 
است؛ اما فردى مثل ریچارد 
برنسون مى تواند این عقیده 
را به چالش بکشاند. او در 
صنعت هواپیمایى یا قطار 
یا هر بخــش دیگرى که در آن کســب 
وکارهاى موفقى را راه اندازى کرده، هیچ 

دوره آموزشى تخصصى را نگذرانده است.
با این حال، بحث موجود کمى پیچیده تر از 
این مثال است. برنسون مى تواند استثنایى 
براى این قانون باشد و کیفیت مدیریت و 
ذهن زیرك او مى توانست کم تجربگى او 
در بازار را جبران کند. دیدگاه شما هر چه 
باشد، باید بدانیم افرادى که در صدر یک 
سازمان قرار مى گیرند، باید چه ویژگى هایى 
داشته باشند. سازمان هاى بزرگ نیازمند 
رهبران بزرگ هستند و بدون علم به اینکه 
این رهبران چه ویژگى ها و مهارت هایى 
باید داشته باشند، کشورها در معرض خطر 
عدم توسعه استعدادهاى مدیریتى براى 

آینده قرار مى گیرند.
تحقیقات در مورد صنایع خاص نشــان 
مى دهد که داشتن دانش فنى عمیق از یک 
بخش خاص ارزش زیادى دارد. دکتر آماندا 
گودال، مدرس بخش مدیریت مدرســه 
کســب وکار کاس در لنــدن، تحقیقات 
متعددى را در بخش هاى گوناگون شامل 
تحصیالت عالى تا مسابقات فرمول یک 

انجام داده است.
این تحقیقات او را به این نتیجه رســانده 
که سازمان هایى که توسط مدیرانى اداره 
مى شوند که دانش تخصصى دارند و البته 
مقتدر هستند، نسبت به شرکت هایى که 
مدیران معمولى دارند، از عملکرد بهترى 

برخوردار بوده اند.

  مدیران باید تخصص داشته باشند 
یا تجربه مدیریتى؟

دکتر گودال در این تحقیقــات دریافت 
که از میــان 100 دانشــگاه تحقیقاتى 
برتر دنیا، بیشــتر آنها توسط متخصصان 
تحقیقاتى اداره مى شوند یا در رتبه بندى 
بیمارستان هاى آمریکا مشخص شد که 
امتیاز کیفى بیمارستان هایى که توسط 
یک پزشــک متخصص اداره مى شوند، 
نسبت به بیمارستان هاى دیگر 25 درصد 
بیشتر است. تحقیقات در مورد مسابقات 
فرمول یک نیز نشان داد که احتمال برنده 
شدن تیم هایى که سرپرستان آنها راننده 
یا مکانیک هستند، نسبت به رقبا دو برابر 

بیشتر است.
دکتر گودال معتقد است متخصصین یک 
حوزه به دالیل مختلف مى توانند مدیران 
خوبى در آن بخش باشــند: آنها مى دانند 
چگونه باید شرایط مساعدى براى کارکنان 
کلیدى به وجود آورند، چون خودشــان 
زمانى در این موقعیــت بوده اند؛ هنگام 
تعیین اســتراتژى، تجربه و تمرکز کارى 
آنها بر صنعتى که فعالیت مى کنند، بینش 
بزرگى ایجاد مى کنــد و در نهایت تالش 
مى کنند استانداردها را ارتقا دهند، چون 
کارمندانى را استخدام مى کنند و توسعه 
مى دهند که مثل خودشان کارآمد هستند.

  مدیر مهندس یا مهندس مدیر؟
اما دکتر گودال ادعا مى کند که این روزها 
بیشتر افرادى به ســمت هاى مدیریتى 
انتخاب مى شوند که مهارت هاى مدیریتى 
دارند تا تخصص علمى. او به سواالتى مانند 
«آیا مدیر عامل شــرکت BMW باید یک 
مهندس باشــد؟ یا آیــا در مدیریت یک 
بیمارستان ارائه دهنده خدمات بهداشتى، 
پزشــکان بهتر عمل مى کنند؟» پاســخ 
مثبت مى دهد و مى افزایــد: مدیران چه 
بانکدار باشند، چه مدیر بیمارستان، چه 
رستوران دار یا نوآوران عرصه تکنولوژى، 
باید در مورد هسته فعالیت کسب وکارشان 
تخصص داشــته باشــند و قابلیت هاى 
عمومى مدیریتى به تنهایى کافى نیست.»

چارلز الوین، مدیر اجرایى ارشد موسسه 
رهبرى و مدیریت (ILM)، با این نظر موافق 
اســت که برخوردارى از تخصص فنى در 
موفقیت یک مدیر بسیار تاثیرگذار است. 
او مى گوید: «اگر در مدیریت منابع انسانى 
یا حسابدارى تخصص دارید، باید بدانید 

که مهارت هاى شما مى تواند در محیطى 
کاربردپذیرى داشته باشد. اما سازمان ها 
عالوه بر این قابلیت هاى شــخصى، باید 
مهارت هاى فنى مدیران را هم مورد توجه 
قرار دهند و به آنهــا در نوآورى، انگیزش 
و هوش احساســى کمک کنند تا براى 

نیازهــاى مدیریتى قرن بیســت و یکم 
آمادگى داشته باشــند.» اما همه افراد با 
اهمیت داشــتن تخصص در ویژگى هاى 

مدیریتى افراد موافق نیستند.
تام کوئیل، تحلیلگر امور کســب وکار در 
تغییرات سازمانى، مى گوید داده هاى جمع 
آورى شده در مورد مدیران ارشد شرکت او 
نشان مى دهند که ویژگى هاى یک مدیر 
کارآمد به تخصص آن فرد در حوزه مدیریت 
مربوط نیســت. او بخش تکنولوژى را به 
عنوان نمونه مثال مى زند که مدیران فنى 
بســیار حرفه اى در آن کار مى کنند که از 
دیگر جنبه هاى مدیریت یک شرکت سر 

در نمى آورند.

  متخصصان تازه کار
کوئیل اضافه مى کند که «اســتیو جابز، 
از نظر توانایى مدیریــت و انگیزه دادن به 
دیگران، یک نمونه از یک میلیون نفر است. 
براى تربیت مدیران مناســب در کسب 
وکارهاى مربوط به حوزه تکنولوژى، معموال 

با مشکل مواجه مى شویم، چون اساسا آن 
چیزى که باعث مى شود این افراد در کار 
فنى خود تخصص داشته باشند، دقیقا بر 
خالف چیزى اســت که از آنها یک مدیر 
بزرگ مى ســازد.» کوئیل معتقد اســت 
ویژگى هاى کلیدى مدیــران کارآمد این 
است که دایما تمایل دارند عملکرد خود 
را توسعه دهند و قابلیت هاى شایسته در 
میان کارمندان خود ایجاد کنند. به عقیده 
او در کار مدیریت، با اتکا بر رفتارها، ارزش ها 
و انگیزه ها بیشتر از تجربه مى توان موفقیت 
را پیشگویى کرد. «شناخت کارآیى یک 
صنعت آسان تر از یادگیرى اصول مدیریتى 
است. همچنین این مســاله به این سوال 
برمى گردد که شرکت ها چه رویکردى به 
کارمندان بااستعداد خود دارند و چگونه 
آنها را ارتقا مى دهند. آنها پتانسیل ها را به 
روش اشتباهى مى سنجند. اگر فردى امروز 
وظیفه خود را به خوبــى انجام مى دهد، 
دلیل نمى شــود که به عنوان یک مدیر 

فروش، فرد موفقى باشد.»

چالشى براى کارآمدتر شدن؛   

مدیر باید تخصص داشته باشد یا تجربه؟

 داده هاى جمع آورى 
شده در مورد مدیران 
ارشد شرکت او نشان 

مى دهند که ویژگى هاى 
یک مدیر کارآمد به 
تخصص آن فرد در 

حوزه مدیریت مربوط 
نیست.

آیا مدیران باید در مورد بخشى که در آن فعالیت مى کنند، 
دانش فنى داشته باشند یا مهارت هاى کلى مدیریتى و یک 
رویکرد بیرونى تازه مى تواند مفید باشد؟ این پرسش که آیا 
مدیران باید در حوزه فعالیت خود تخصص علمى باشند یا نه، 

جاى بحث زیادى دارد.

 
استارت آپ

در چند ســال اخیر تعــدادى از جوانان 
متخصص در رشته فناورى اطالعات - برنامه نویسى وب، برنامه نویسى اندروید، 
هوش مصنوعى، تجارت الکترونیک و... - و کارشناسان بازاریابى و عالقه مند به 
صنایع دستى کمر همت بستند و استارت آپ هایى در این زمینه راه انداختند. 
در ادامه مى خواهیم هدف این استارت آپ ها، نحوه فعالیتشان و چالش هایى که 

بر سر راهشان است، به طور مختصر بررسى کنیم. 

  دسترسى آسان مطابق با ذوق خریدار
جدا از حذف واسطه این استارت آپ ها دو سود قابل توجه دیگر نیز دارند.

یک؛ از بین رفتن محدوده و مرزبندى جغرافیایى و بزرگ شــدن بازار: فرض کنیم شما 
عالقه مند به صنایع دستى اصفهان هستید و به دالیلى نمى توانید به این استان سفر کنید، 
این اپلیکیشن ها به شما کمک مى کنند محصول دلخواهتان را از سراسر ایران با کمترین 
قیمت خریدارى کنید. از طرف دیگر، اگر شــما تولیدکننده صنایع دستى در روستایى 
کوچک و دورافتاده هســتید و همین باعث شــده نتوانید به بازار هدف نزدیک شوید، با 
قرار دادن محصوالتتان در این اپلیکیشــن ها مى توانید خریداران را بیابید. در واقع هم 

تولیدکننده و هم خریدار به بازار بزرگ ترى دسترسى دارند.
دو؛ فراهم شدن امکان بررسى سلیقه و ذائقه مشترى و تولید بر اساس 
آن: وقتى بازار بزرگ مى شــود، به تبع تعداد خریداران هم افزایش 
مى یابد. در نتیجه به طور دقیق ترى مى توان سلیقه مشترى را بررسى 
کرد و با توجه به ذائقه او محصوالت را طراحى و تولید کرد. آگاهى از 
سلیقه مشترى و سفارشى ســازى هم به سود تولیدکننده است و هم 

خریدار.
جدا از مواردى که گفته شد، برخى از این اپلیکیشن ها به تولید محتواى 
تالیفى و تصویرى و ویدئویــى در حوزه «چیدمان خانــه ایرانى» نیز 
پرداخته اند. در واقع شما هنگام خریدارى یک محصول، در صورت تمایل 
مى توانید در زمینه نحوه استفاده از آن راهنمایى دریافت کنید؛ به عنوان 
مثال این که محصول خریدارى شــده در کنار چه رنگ ها و محصوالت 
دیگرى و در چه فضایى بیشتر نما دارد، نحوه مراقبت از آن به چه صورت 

است و چطور مى شود به بیشتر شدن طول عمر آن کمک کرد و... 
عالوه بر این، برخى از آن ها فضایى را فراهم کرده اند تا عالقه مندان به حوزه 
صنایع دستى بتوانند به صورت مجازى در رشته مورد نظر خود آموز ش هاى 
اولیــه را دریافت کنند و در صــورت تمایل براى شــرکت در کالس هاى 

حضورى در شهر خود راهنمایى مى شوند.

  آشنایى با استارت آپ هاى حوزه صنایع دستى
اگر همین حاال عبارت «اپلیکیشن هاى خرید و فروش صنایع دستى» را گوگل کنید، با 
لیستى از آن ها مواجه خواهید شد و اگر کمى دیگر به جست وجویتان ادامه دهید، متوجه 
خواهید شد که اغلب این وبسایت ها و اپلیکیشن ها در باره زمانى نزدیک به هم راه اندازى 
شــده اند و روزبه روز هم به تعدادشان اضافه مى شــود؛ به این و بسایت ها و اپلیکیشن ها، 
صفحات اینســتاگرامى را هم اضافه کنید که در حال معرفى و فروش محصوالت صنایع 
دستى هستند و بخش قابل توجهى از بازار فروش را به خود اختصاص داده اند. با این حال 
بنیانگذاران این استارت  آپ ها اغلب از افزایش رقبا خشنودند؛ چرا که معتقدند هر کسى 
به این حوزه وارد شود، به بزرگ شــدن بازار کمک مى کند. البته برخى از افراد که سود 
کوتاه مدت را به ســود بلندمدت ترجیح مى دهند، چالش هایى را در عرضه خدمات براى 
سایرین به وجود مى آورند و دید مصرف کننده و خریدار را به خرید اینترنتى خراب مى کنند. 
به عنوان مثال وقتى شما کاالیى را سفارش مى دهید و در نهایت کاالیى را دریافت مى کنید 

که هیچ شباهتى به تصویر ثبت شده اش در فروشگاه آنالین ندارد یا مثال وقتى محصوالت 
با قیمت کارشناسى نشده عرضه شوند، قطعا در نگاهتان به خرید اینترنتى تاثیرگذار است 
و موارد این چنینى مى تواند سبب بدبینى مخاطبان به فروشگاه هاى آنالین شود اما در نگاه 
کالن این مسائل هم جزوى از روند حرکت به سوى افزایش کسب وکارهاى نوین است و به 
نظر مى رسد فضاى رقابتى ایجادشده به نفع همه باشد؛  هم تولیدکننده، هم خریدار و هم 

صاحبان کسب وکارهاى اینترنتى.

  چالش هایى که بر سر راه هست
استارت آپ ها فارغ از این که در چه حوزه اى فعالیت مى کنند، در ایران با مشکالت متعددى 
دست به گریبان هستند. بســتر اینترنت در ایران با معضالت مختلفى از جمله سرعت 
محدود، حجمى بودن، پهناى باند و... روبه رو است و همین موارد در حوزه فروش آنالین 
مشکالتى به وجود مى آورد که اغلب براى همه استارت آپ ها مشترك است. از آن جا که 
زیرساخت هاى الزم براى چنین فعالیت هایى فراهم نشده، استارت آپ هاى فروش آنالین 
در حوزه پرداخت، حمل و نقل و ارسال داخلى، ارسال و پرداخت هاى بین  المللى به مشکل 

برمى خورند.
جدا از این معضل مشترك، در حوزه صنایع دســتى باید به این نکته نیز توجه داشت که 
خطر تکرارى شدن بسیار محتمل و نزدیک است! اگر استارت آپ هاى صنایع دستى تنها 
خود را محدود به خرید و فروش محصوالت کنند، چیزى نمى گذرد که آن ها هم تبدیل به 
دالالن اینترنتى این حوزه مى شوند. فعالیت ها و خدمات جانبى همچون دوره هاى آموزشى 
مجازى، کمک به حذف واسطه در تهیه مواد اولیه، قرار دادن ایده هاى خالقانه در اختیار 

تولیدکننده و... مى تواند به بقاى آن ها کمک کند.
یکى دیگر از چالش هاى پیش رو، عدم حمایت کافى از سوى دولت است. هرچند برخى 
از این استارت آپ ها ترجیح مى دهند فاصله شــان را با دولت حفظ کنند، چون معتقدند 
سیستم دولتى نه تنها کمکى نمى کند، بلکه گاهى چوب الى چرخشان مى گذارد و وقتى 
براى دریافت کمک سراغ ارگان هاى دولتى مى روند، با مجوزها و آزمون ها و شرایطى روبه رو 
مى شوند که عمال کار متوقف مى شود و سرعت روند آن به طرز محسوسى کاهش مى یابد.

حال که تمامى مسئولین امر به مشکالت مربوط به حوزه صنایع دستى واقفند و بارها درباره 
آن حرف زده اند و دنبال راهى براى حذف دالالن و واسطه گرى بوده اند، خوب است حاال 
که راه حل پیدا شده، از جوانان متخصصى که در کسب وکار اینترنتى مربوط به این حوزه 
فعالند، حمایت کنند تا نابسامانى ها و شرایط سخت باعث نشود در میانه راه متوقف شوند.
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مختلف مى توانند مدیران خوبى 
در آن بخش باشند: آنها مى دانند 

چگونه باید شرایط مساعدى براى 
کارکنان کلیدى به وجود آورند، 

چون خودشان زمانى در این 
موقعیت بوده اند.

فناورى و نوآورى
گـــزارش

همه چیز درباره استارت آپ هاى حوزه صنایع دستى  (بخش دوم)

رعایت سلیقه 
جامعه هدف شرط 

اول موفقیت 
استارت آپ ها

ورود استارت آپ ها به عرصه فعالیت 
در فضــاى اقتصادى کشــورها، به 
معنى این است که رفتار اقتصادى 
از صدر تــا ذیل جامعه قرار اســت 
تغییر کند و این تغییرات به نوآورى 
در زمینه هاى کسب و کار نیاز دارد. 
بنابراین استارت آپ هایى مى توانند 
در این زمینــه موفقیت آمیز عمل 
کنند که به فراخور نیــاز جامعه، به 
ارایه محصــوالت و خدمات نوآورانه 
بپردازنــد. حال اگر نــگاه جزئى تر 
به استارت آپ ها داشته باشیم و فین 
تک هــا را زیر ذره بین قــرار دهیم، 
مى بینیم که علت جدى شکست یا 
بهتر اســت بگوییم تقابل پیشرفت 
با فین تک هــا در بــازار مالى ایران 
در نگاه اول این اســت کــه بازار ها، 
آمادگى این حجم تغییر را نداشــته 
و شــاید در برخى از موارد هنوز هم 
نداشته باشــند. بنابراین بهتر است 
که فین تک ها، مــوازى با تغییرات 
سلیقه اى و نیاز بازار هدف به فعالیت 
بپردازند. اگر یک استارت آپ یا یک 
ایده، در یــک مختصات جغرافیایى 
خاص بتواند موفق عمل کند، دلیل 
بر این نیست که در سایر نقاط دنیا 
نیــز موفقیت آمیز عمــل مى کند. 
بنابراین پس از شناخت نیاز و سلیقه 
بازار هــدف، باید فرهنگ ســازى و 
آموزش براى شــناخت محصوالت 
جدید صورت بگیــرد که جامعه در 
مواجهه بــا آن، دچار ســردرگمى 
نشــود. نگاه موردى به این موضوع، 
موفقیت نسبى استارت آپ هاى حوزه 
پرداخت را نشان مى دهد. هنگامى 
که نیاز به پرداخت آنالین در جامعه 
به وجود آمد تا زمانى کــه این نیاز 
تبدیل به تقاضا شــد، زمانى بود که 
فرهنگ سازى در این بخش صورت 
گرفت. بنابراین فین تک هاى فعال 
در این حوزه توانستند با پاسخ دهى 
مناسب به این تقاضا، آینده فعالیت 
خود را بیمه کنند.اما نقطه مقابل آن، 
عدم توفیق اســتارت آپ هاى حوز ه 
تامین مالى جمعى است. صرف اینکه 
در دنیا اســتارت آپ هاى این حوزه 
موفقیت آمیز عمــل کردند، دلیل 
بر این نیست که در ایران هم اقبال 
عمومى از این استارت آپ ها صورت 
بگیرد، در حالى که فرهنگ ســازى 
درستى انجام نشده و در بخش قوانین 
و مقررات هم بازار ســرمایه و بانک 
مرکزى، هنور نتوانستند قوانین این 
حوزه تامین مالى را به درستى تدوین 
کنند.  استارت آپ هاى بیمه اى اکنون 
عمده فعالیت خود را به صورت ارایه 
یک مجموعه خدمات بیمه اى ارایه 
مى کنند. حــال اگر مبنــا را بر این 
موضوع قرار دهیم که استارت آپ ها 
باید بــه نوســازى و دگرگونى یک 
صنعت مبــادرت کنند، مشــاهده 
خواهیم کرد که در بخش بیمه، هنوز 
این دگرگونى ایجاد نشده است. در 
واقع این بخش از بازار مالى کشور از 
منظر استارت آپى تنها دسترسى هاى 
متفــاوت را ارایــه داده امــا تحول 
صنعتى را در پى نداشــته است. در 
حوزه استارت آپ هاى مربوط به بازار 
سرمایه نیز شاهد دگردیسى نبودیم 
زیرا در این حوزه، بسیارى از روند هاى 
نوآورانــه بــا قوانین بازار ســرمایه 
ناهمخوانى شدیدى دارد. مثالهمین 
االن کــه معامــالت الگوریتمى در 
حال پیشرفت در این بازار هستند و 
سرویس هاى مشترك بانک - بازار 
سرمایه ارایه مى شود، قوانین دست و 
پاگیر از سرعت حرکت آنها مى کاهد.

فصل اقتصاد
گــزارش
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ادامه از شماره قبل
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