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روزنامه اقتصادى استان اصفهان
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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

هیچ مالیاتى از مشارکت کنندگان در نمایشگاه طال و جواهر گرفته نمى شود 

معافیت به شرط مشارکت

دیپلماسى ایران 
تحریم ها را کم اثر کرد

عدم اقدام آمریکا براى شروع فاز 
جدید تحریم ها در حوزه تولیدات 
پتروشیمى نشــان مى دهد که 
برنامه دونالد ترامپ براى تحریم 
فروش فرآورده هاى پتروشیمى، 
تحت تاثیر وضعیت فروش نفت و 

فوالد ایران قرار گرفته است.
نباید فراموش کنیم که از زمان 
آغاز تحریم هاى نفــت و فوالد 
ایران آمریکا مشترى هاى ایران 
را مشمول معافیت هایى  کرد و 
رفته رفته سعى کرد که به نوعى 
با تنگ تر کردن محاصره فروش 
نفت و فــوالد ایــران را به صفر 
برساند ولى آنچه اکنون مشاهده 
مى کنیم نه تنها فــروش نفت و 
فوالد ایران به صفر نرسید بلکه 
یکى از 2 قدرت اقتصادى جهان 
با تمام قدرت پشت ایران ایستاد 
و پــس از آن دیدیم کــه دیگر 
مشــترى هاى ایران مانند ژاپن، 
هند، کره جنوبى، عراق، پاکستان 
و ... اعالم کردند که به خرید خود 

حتى محدود ادامه خواهند داد.
البته نباید این نکته را هم نادیده 
گرفت کــه عدم تمایــل برخى 
کشورهاى حاشیه خلیج فارس...

ذخیره سد زاینده رود به 
747 میلیون متر مکعب 

رسید
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه 
اى اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود به 747 
میلیون مترمکعب معادل کمى بیش از 50 درصد 

ظرفیت کلى این مخزن رسیده است.
حســن ساســانى افزود: با وجــود اینکه روند 
افزایشــى ذخیره ســد زاینده رود در سنجش 
با ســال آبى (مهر 97) تاکنون ادامــه دارد، اما 
این میزان در ســنجش با دوره زمانى میانگین 
بلندمدت (44 ســاله) نزدیک 40 درصد کمتر 

است
وى گفت: هم اینک ورودى سد 123 مترمکعب 
بر ثانیه اســت و 102 مترمکعب بر ثانیه نیز از 

طریق دریچه هاى سد به...

خبرآنالین
یــادداشت
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   سیزدهمین نمایشگاه طال و جواهر اصفهان مى تواند به عنوان یک نقطه اتکاى بسیار قوى و مهم در راستاى توسعه فرایندهاى فعاالن اقتصادى حوزه طال و جواهر در نظر گرفته شود.

بازار طال و سکه 98/3/18 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,493,0004,493,000قدیم

سکه طرح 
4,555,0004,618,000جدید

2,595,0002,598,000نیم سکه

1,692,0001,698,000ربع سکه

1,010,0001,009000سکه گرمى

یک مثقال 
1,792,0001,910,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18411,600417,900 عیار

یک گرم طالى 
19442,480439,535 عیار

یک گرم طالى 
24548,800557,200 عیار
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براى کاهش کیفیت خودروى  بلکه عاملى  باعث گرانى  نه تنها  از واردات خودرو،  ممانعت 
داخلى است؛

خودروهاى هیبریدى؛ از تصویب تا اجرا
اواخر اردیبهشــت ماه امســال، در جریان بررســى طرح 

یک فوریتى ساماندهى بازار خودرو، نمایندگان 
مجلس با ماده 4 ایــن طرح موافقت 

کردند و بــه این ترتیــب واردات 
خودروهاى ســوارى هیبریدى 
و برقى به مدت پنج ســال بدون 

هیچ گونه پرداخت ...

رضا رمضانى - شهردار آران و بیدگل 

رضا رمضانى - شهردار آران و بیدگل 

شناسه: 492919

شناسه: 492927 

آگهى مناقصه (مرحله اول) 

آگهى مناقصه (مرحله اول) 

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 482 مورخ 1398/3/11 نسبت به انتخاب 
پیمانکار جهت احداث پل شهرك هالل – مسکن مهر بر روى رودخانه گازرگاه با اعتبارى بالغ بر 3,500,000,000 ریال از طریق 
مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از 
شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل 

مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 467 مورخ 1398/3/8 نسبت به انتخاب 
پیمانکار خرید آسفالت جهت محدوده شهردارى مرکزى با اعتبارى بالغ بر 6,000,000,000 ریال با شرایط خاص موجود در 
دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به 
عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى 

به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

نوبت اول

نوبت اول

بخــش عمــده اى از ایــن 
آالینده هــا از طریق تصفیه 
فاضــالب،  خانه هــاى 
شــیرابه هاى محــل دفن 
پســماندها، روان آب هــاى 
ســطحى و ترکیبات مورد 
استفاده در بخش کشاورزى 
و دامپرورى وارد خاك و منابع آبى سطحى 
و زیرزمینى مى شود و محیط زیست را آلوده 

مى کند.
براساس اعالم ســازمان علمى « بررسى 
زمین شناختى ایاالت متحده» آالینده هاى 
نوپدید شــیمیایى موجود در محیط هاى 
آبى به ویژه آب و فاضــالب در چهار گروه 
اصلى آنتى بیوتیک هاى حیوانى و انسانى، 
داروهاى تجویزى و غیر تجویزى انســانى، 
فرآورده هاى موجود در فاضالب صنعتى و 
خانگى و همچنین هورمون هاى جنسى و 

استروئیدى طبقه بندى مى شود.  
این آالینده ها درحال حاضر در برنامه هاى 
پایش روتین بین المللى و ملى قرار ندارد و 
سرنوشت، رفتار و اثرات سمى آنها بر محیط 
زیســت نیز به خوبى درك نشده است در 
حالى که از اوایل دهه 1990 میالدى ( دهه 
70 شمسى) در جهان تحقیقات و مطالعات 
شناختى آالینده هاى نوپدید آغاز شد و در 
ایران نیز طى یک دهه اخیر مطالعاتى در این 

زمینه انجام شده است  
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز به تازگى 
و در پى پژوهش هاى انجام شــده یکى از 
علت هاى آلودگى آب زاینــده رود و منابع 
آب زیرزمینى را تخلیــه آنتى بیوتیک ها و 
هورمون ها اعالم کرد و نسبت به تبعات وجود 
این آالینده ها در رودخانــه زاینده رود که 
منبع اصلى تأمین آب شرب مردم اصفهان 
است، هشدار داد،  خبرنگار ایمنا در خصوص 
نتایج این پژوهش گفــت و گویى با مهدى 
امین، رییس مرکز تحقیقات محیط زیست 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان داشته است 

که در ادامه مى خوانید؛

   میزان آالینده هاى نوپدید در کدام 
بخش از رودخانه زاینده رود بیشــتر 

است؟ 
تصفیه خانه جنوب، یکى از منابع اصلى ورود 
هورمون و آنتى بیوتیک به محیط زیست و 
منابع آب است، زیرا این هورمون ها از بدن 
حدود دو میلیون نفر جمعیت شهر اصفهان 
در فاضالب دفع شده و به تصفیه خانه جنوب 
مى رود. در حقیقت این ها همان داروهایى 
است که افراد مصرف مى کنند، حدود 40 
درصد این آنتى بیوتیک ها در بدن انســان 
جذب مى شــود و بقیه متابولیت هایش از 
طریق ادرار و مدفوع دفع و از این طریق وارد 
فاضالب مى شود. این ها هر کدام به مقدار 
نانوگرم هم که از بدنشان دفع کنند، غلظت 
بسیار باالیى مى شــود. نتیجه یک تحقیق 
نشان داد که میزان لجن فعال در خروجى 
یک تصفیه خانه شهرى 74 میکروگرم بر 
لیتر بوده اســت. هم اکنون همکاران ما در 
حال مطالعه بر میزان هورمون هاى انسانى در 
تصفیه خانه جنوب هستند و مطالعه وجود 
آنتى بیوتیک ها نیز در دست کار است، در 
خصوص شبه هورمون ها نیز اقداماتى شده 
و در کل کشور، روز به روز مطالعاتى در این 

خصوص در حال افزایش است. 

   آیا مى توان گفت که باالترین میزان 
غلظت آالینده هاى نوپدید در فاضالب 

شهرى وجود دارد؟
تنها تصفیــه خانه هاى فاضالب شــهرى 
داراى آالینده هاى نوپدید نیست، منشأ این 
آالینده ها انسانى، دامى، شیالت و صنعتى 
است. فاضالب دامدارى ها غلظتشان فوق 

العاده بیش تر از فاضالب تصفیه خانه هاى 
شهرى است زیرا مصرف آنتى بیوتیک ها 
در دامدارى ها با دوز باالترى انجام مى شود 
بنابراین یکى از منابع تخلیه آنتى بیوتیک 
ها در رودخانه و آب زیرزمینى، دامدارى ها 
است. در بسیارى از کشورها همانگونه که 
تصفیه خانه هاى شــهرى ملزم به رعایت 
استانداردها براى تصفیه فاضالب هستند 
دامدارى ها نیز  ملزم به داشتن تصفیه خانه 
و رعایت اصول بهداشتى هستند.   در حال 
حاضر بســیارى از دامدارى ها تصفیه خانه 
ندارند و یا اگر دارند قســمت حذف آنتى 

بیوتیک ها وجود ندارد.  
گروه بعدى شیالت اســت که خیلى آنتى 
بیوتیک مصرف مى کند، شــمار زیادى از 
پرورش ماهى ها در باالدست رودخانه زاینده 
رود در استان چهارمحال و بختیارى است 
که این ها سیســتم باز هستند یعنى آب را 
از رودخانــه براى پرورش ماهى برداشــت 
کرده و دوباره بدون تصفیه به رودخانه برمى 

گردانند.  
صنایع داروسازى، غلظت  باالترى دارند، ولى 
ادعا مى کنند ما آنتى بیوتیک را مى شکنیم 
و ســپس تخلیه مى کنیم، البته درســت 
مى گویند تصفیه خانه هاى صنعتى آنتى 
بیوتیک ها را مى شکنند یا به طور کلى آن 
را در فاضالب تخلیه نمى کنند زیرا از نظر 
اقتصادى متحمل ضرر مى شوند، خودشان 
کنترل مى کنند اما با این وجود ممکن است 
در برخى موارد راهى براى تخلیه به منابع آب 

زیرزمینى نیز داشته باشند.

نتایج شش پژوهش نشان داد: ردپاى آالینده هاى نوپدید در زاینده رود 
زنگ خطرى براى اصفهان

شمار زیادى از 
پرورش ماهى ها در 
باالدست رودخانه 

زاینده رود در 
استان چهارمحال 

و بختیارى است که 
این ها سیستم باز 

هستند یعنى آب را از 
رودخانه براى پرورش 

ماهى برداشت کرده 
و دوباره بدون تصفیه 

به رودخانه
 برمى گردانند.  

نتایج شش پژوهش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بر دانش آموزان 6 تا 18 ســاله اصفهانى، غلظت باالى متابولیت هاى بنزن، فتاالت و 
هیدروکربنات را در ادرار این گروه مورد آزمایش نشان مى دهد که زنگ خطرى براى افزایش بیمارى هاى غیرواگیر و انواع سرطان به شمار مى 
رود.  اصطالح «آالینده هاى نوپدید» به هر ماده شیمیایى طبیعى و انسان ساخت و یا میکروارگانیسمى گفته مى شود که به طور کلى در محیط 

زیست پایش نمى شود، اما توان ورود به محیط و ایجاد اثرات سوء یا مشکوك بر محیط زیست ( اکولوژى) و سالمت انسان دارد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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چاپ دوم



دیپلماسى ایران 
تحریم ها را کم اثر کرد

ادامه از صفحه یک:
...   به سیاســت هاى کشــورهاى 
مشترك المنافع آمریکا به خصوص 
عربستان سعودى باعث شد تا دولت 
ترامپ براى فاز جدید تحریم ها مکث 
کند. یکى از اقداماتى کــه ایران از 
ابتداى خروج آمریکا از برجام براى به 
ثبات رساندن اقتصاد خود انجام داد 
تقویت مواضع دیپلماسى خود بود. 
در همین راســتا تیم وزارت خارجه 
ایران توانســت روابط مستحکمى 
با کشــورهاى خریدار نفــت ایجاد 
کنــد و همچنین ایــران اعالم کرد 
که حتى به سوى کشورهاى حوزه 
خلیج فارس که در ســال هاى اخیر 
روابط غبار آلودى حاکم شده است، 
دســت دوســتى دراز کرده است. 
این عوامــل مى تواند آمریــکا را در 
تصمیم گیرى دچار تردید کند این 
مى رساند که دولت کنونى جمهورى 
اســالمى با تمام انتقادهاى داخلى 
توانســته دوســتى ها را در منطقه 
استحکام ببخشد. براى پى بردن به 
این ارتباطات کافى است نوع رفتار 
کنونى کشورهاى حوزه خلیج فارس 
مانند قطر و کویت را با واکنش آنها در 
قبال دولت احمدى نژاد مقایسه کنیم 
اینجاست که مى بینیم دیپلماسى 
دولت تدبیر و امید توانســته نمره 
قبولى بگیــرد. همچنین در همین 
رابطه مى توانیم به نوع تحریم ها اشاره 
کنیم کــه در دوره دولت نهم و دهم 
محاصره ایران بسیار شدید بود ولى 
حاال ایران باتوجــه به اینکه قرار بود 
درآمدش به صفر برسد هم توانسته 
نفت خود را به فروش برســاند و هم 
مشترى هاى فوالد خود را حفظ کند.

اقتصاد استان
02
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چرایى حضور بیش از 2 میلیون زن در اقتصاد غیر رسمى
دبیر کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: در خصوص حضور نگران کننده بیش از 2 میلیون 
زن در حاشیه هاى پر خطر اقتصاد غیر رسمى و عدم تغییر نرخ مشــارکت اقتصادى زنان طى سه سال 

گذشته هشدار مى دهم.
ناهید تاج الدین در خصوص آخرین وضعیت کارگران زن در کشور و چگونگى وضعیت معیشتى آنها، اظهار 

کرد: طبق آمارهاى رسمى، 19 درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل مى دهند، در بخش غیررسمى 
اقتصاد این آمار 25 درصد اســت؛ یعنى 25 درصد از کارگران غیررسمى را زنان تشکیل مى دهند، برابر آمار 

وزارت کار نیز بین 6 تا  10 میلیون کارگر غیررسمى در کشور وجود دارد که حتى دفترچه بیمه سالمت هم ندارند.
وى افزود: با این اوصاف حدود 2 میلیون زن در اقتصاد غیر رسمى و کارگاه هاى زیرزمینى اشتغال دارند، در اقتصادى که 

قانون کار، حاکم نیست و کارگران بیمه نیستند رابطه مدوِن کارگرى- کارفرمایى وجود ندارد و کارفرمایان از تعهدات قانونى خود مانند مالیات 
و بیمه فرار مى کنند.

دبیر کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى، تصریح کرد: اقتصاد امروز، اقتصادى است که تبعات و آسیب هاى اشتغال در آن براى زنان به 
مراتب خطرناك تر از مردان است.

به جاى قطع برق با دستگاه هاى خدمات رسان تعامل مى کنیم
مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با تایید اینکه مجموعه شهردارى و دیگر 
دستگاه هاى خدمات رسان به شرکت توزیع برق بدهکار هستند، گفت: شرکت توزیع برق به دنبال وصول 
مطالبات است، اما در شرایط فعلى کشور، مشکالت نقدینگى و ... سعى در تعامل و تقسیط بدهى دستگاه 
هاى خدمت رســان داریم. محمد على اکبرى در خصوص قطع برق تعدادى از پله برقى هاى سطح شهر 

اصفهان به دلیل عدم پرداخت بدهى شهردارى به شرکت برق، اظهار کرد: از قطع برق تعدادى از پله برق ها 
به علت بدهى و یا دالیل دیگر اطالعى ندارم و نیاز به بررسى دارد، اما در مجموع بسیار کم اتفاق مى افتد که برق 

دستگاه هاى خدمت رسان را به علت بدهى قطع کنیم. وى با بیان اینکه وصول مطالبات یکى از اصول شرکت برق 
است، چرا که تمام درآمد صنعت برق از بابت فروش انرژى تامین مى شود، تصریح کرد: شرکت توزیع برق به دنبال وصول 

مطالبات است، اما در شرایط فعلى کشور، مشکالت نقدینگى و ... سعى در تعامل و تقسیط بدهى دستگاه هاى خدمت رسان داریم، چرا 
که اگر این تعامل انجام نشود خدمت رسانى در کل جامعه دچار اختالل خواهد شد. مدیرروابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
بیان کرد:  در گذشته مشکل برخى ایستگاه ها از جمله ایستگاه هاى اتوبوس و کیوسک هاى سطح شهر، دوربین هاى راهنمایى و رانندگى و ... 

نداشتن کنتور برق و استفاده غیرمجاز از برق بود.

خبرآنالین
یـــادداشت
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اداره کل امور مالیاتى 
استان اصفهان همکارى 

و مساعدت مطلوبى 
با تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان به ویژه در 
حوزه طال و جواهر انجام 

داده است.

هیچ مالیاتى از مشارکت کنندگان در نمایشگاه طال و جواهر گرفته نمى شود 

معافیت به شرط مشارکت

معافیت مالیاتى مشارکت کنندگان و فعاالن اقتصادى حاضر 
در سیزدهمین نمایشگاه بین المللى طالى اصفهان در جلسه 
هم اندیشى میز توسعه صادرات طال و جواهر این استان به تصویب 
رسید. سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت فلزات گرانبها، 
طال، سنگ هاى قیمتى، ساعت، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 

طى روزهاى 10 تا 13 مهرماه 1398 در اصفهان برگزار مى شود.

مریم یادگارى
گـــزارش
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   سیزدهمین نمایشگاه طال و جواهر اصفهان مى تواند به عنوان یک نقطه اتکاى بسیار قوى و مهم در راستاى توسعه فرایندهاى فعاالن اقتصادى حوزه طال و جواهر در نظر 
گرفته شود.

ذخیره سد زاینده رود به 747 میلیون متر 
مکعب رسید

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده 
رود به 747 میلیون مترمکعب معادل کمى 

بیش از 50 درصد ظرفیت کلى این مخزن رسیده است.

حسن ساسانى افزود: با وجود اینکه روند افزایشى ذخیره سد زاینده رود در 
سنجش با سال آبى (مهر 97) تاکنون ادامه دارد، اما این میزان در سنجش 

با دوره زمانى میانگین بلندمدت (44 ساله) نزدیک 40 درصد کمتر است
وى گفت: هــم اینک ورودى ســد 123 مترمکعب بر ثانیه اســت و 102 

مترمکعب بر ثانیه نیز از طریق دریچه هاى سد به بیرون از آن انتقال مى یابد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان اضافه کرد: مقدار 
بارش ها از ابتداى سال آبى جارى تا امروز در حوضه آبریز زاینده رود را 2 هزار 

و 140 میلى متر گزارش شده است.

   ادامه جریان زاینده رود وابسته به تصمیم گیرى شوراى هماهنگى 
است

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: ادامه 
جریان یا قطع جریان زاینده رود پس از آخر خرداد امسال در نشست شوراى 

هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود تصمیم گیرى خواهد شد.
دریچه هاى سد زاینده رود پس از ماه ها خشکى این رود، از ساعت یک بامداد 
روز دوشنبه هشتم بهمن ســال پیش براى استفاده کشاورزان براى کشت 
پاییزه این دوره بازگشایى و آب در بستر این رودخانه در کالن شهر اصفهان 
جارى شده بود، بامداد یکشنبه 28 بهمن کاهش یافت تا بخش وسیعى از این 
رود به ویژه در منطقه کالن شهر اصفهان تا نوروز 98 با خشکى روبرو شود و 
قرار شد براى نوبت دوم آبیارى کشت کشاورزان در فروردین امسال دوباره 

زاینده رود بازگشایى شود.
رودخانه زاینده رود در یک دهه اخیر بــه دلیل کاهش بارش هاى جوى در 
سرچشمه، افزایش بارگذارى در طول مسیر و نیز ناهماهنگى در مدیریت 
منابع آب در بیشتر ماه هاى سال به ویژه در منطقه پایین دست خود خشک 
بوده و حتى این خشکى به افزایش خطر نابودى تاالب گاوخونى در منتهى 

الیه این رودخانه نیز منجر شده است.
امسال در پى بارش هاى مناسب در سرشــاخه هاى زاینده رود، این رود از 
ابتداى فروردین امسال جارى شده و قرار است این جریان تا پایان خرداد باقى 
بماند. هر چند این جریان به احیاى دوباره تاالب گاوخونى منجر نشده است.

گــزارش

بر ایــن مبنا، جلســه 
هم اندیشى میز توسعه 
صادرات طــال و جواهر 
اســتان اصفهــان در 
حالى برگزار شــد که 
یکى از مصوبــات آن، 
درنظرگیــرى معافیت 
مالیاتــى براى مشــارکت کنندگان 
و فعــاالن اقتصــادى حاضــر در 
سیزدهمین نمایشــگاه بین المللى 

طالى اصفهان بود.
مدیر نمایشــگاه هاى داخلى شرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان 
اصفهان در این ارتباط گفت: مدیرکل 
امور مالیاتى اســتان اصفهان در این 
جلسه بر معافیت مالیاتى مشارکت 
کنندگان این نمایشــگاه تاکید کرد 
و به عنوان یک مصوبه به واحدهاى 

زیرمجموعه ابالغ خواهد شد.
مجید نایــب زاده ادامه داد: اداره کل 
امور مالیاتى استان اصفهان همکارى 
و مساعدت مطلوبى با تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان به ویــژه در حوزه 
طــال و جواهــر انجــام داده و بــر 
همین اســاس هیچ گونه مالیاتى به 

مشارکت کنندگان در نمایشگاه طال 
و جواهر تعلق نخواهد گرفت.

وى با اشــاره به اینکه این جلســه با 
حضور فعاالن شاخص و مطرح حوزه 
طال و جواهرات استان اصفهان برگزار 
شــد، تصریح کرد: رئیــس انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال 
و جواهر اصفهان و دیگر اعضاى حاضر 
در جلســه نیز مشــکالت مربوط به 
تولید و صادرات طــال و جواهر را به 
ترتیب اولویت بیان کردند و هر یک 
از اعضاى حاضر در جلسه نیز به بیان 
راهکارها و پیشــنهادات الزم درباره 

تولید و توسعه صادرات طال و جواهر 
پرداختند.

مدیر نمایشــگاه هاى داخلى شرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان 
اصفهان با اشــاره به اینکه مصوبات 
بسیارى در این جلســه مطرح شد، 
ادامه داد: بــا توجه به حساســیت 
موضوع تولید و صادرات طال و جواهر 
و اینکه مى توانــد ارزآورى زیادى از 
محل ورود شمش و صادرات طالى 
ساخته شده براى کشــور به دنبال 
داشته باشد، پیشنهاد شد دستگاه ها 
و نهادهاى ذى ربط از جمله سازمان 

امور مالیاتى و ســایر دســتگاه ها، 
همــکارى و مســاعدت الزم را بــا 
صادرکنندگان داشته باشند و مالیاتى 

براى صادرات در نظر گرفته نشود.
وى با تاکید بر اینکه تالش مى کنیم 
نمایشگاه قابل قبولى در سطح ملى 
و بین المللــى برگزار کنیــم، افزود: 
سیزدهمین نمایشگاه طال و جواهر 
اصفهان مى تواند به عنوان یک نقطه 
اتکاى بسیار قوى و مهم در راستاى 
توسعه فرایندهاى فعاالن اقتصادى 
حوزه طــال و جواهــر در نظر گرفته 

شود.

اخبار اصفهان
گــزارش
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Bodagh 
Sultan 
Tomb, 
Mahabad, 
Iran

Bodagh Sultan who 
was one of the most 
charitable and 
good-hearted men 
of his time; lived in 
Mahabad. He ruled 
this city for 49 
years from (1641 
to 1690 AD).
He was the son of 
Shir Khan and the 
nephew of Sarim 
Beig Mokri. His 
grave is located 
in Mahabad in 
the area which is 
between Shayegan 
Garden and 
Esteghlal Square. 
This place is almost 
at the center of 
the city and it 
is regarded as a 
shrine.The local 
people respect this 
place and some 
of them go there 
for pilgrimage 
on Wednesdays. 
They believe that 
their prayers will 
be granted if they 
go to visit Bodagh 
Sultan’s shrine.
Bodagh Sultan 
Mokri is known 
as the founder of 
Mahabad, because 
he was the ruler 
of it and has 
made important 
efforts to improve 
Mahabad. During 
his period of 
rulership; he was 
responsible for the 
construction of 
several historical 
b u i l d i n g s .
Buildings dating 
to his period 
include the Red 
Mosque; Red 
Bridge; Bodagh 
Sultan Mosque; Laj 
Bath and Daralak 
bath. These 
buildings that are 
so important both 
historically and 
a rc h i t e c t u ra l ly 
dating to Safavid 
Period. It seems 
they were built 350 
years ago.Bodagh 
Sultan Mokri 
served his city with 
devotion. His Tomb 
is located in the 
area in which there 
are other graves/
too.
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Pasargadae World 
Heritage Site Shiraz

Attraction

One of the prominent and most well-known sites everyone 
visits while traveling to Shiraz is Pasargadae. Although 
Pasargadae is not inside the city and is almost an hour 
outside, the importance of this site in history made it a 
must-see attraction for every tourist who decides to travel 
to Iran.
Why Pasargadae is so popular among tourists?
It was the first dynastic capital of the Achaemenid Empire, 
so you can see a site that belongs to 559-530 BC.Pasargadae 
is one of Iran’s UNESCO World Heritage Sites.It is known 
for the limestone tomb that is the Tomb of Cyrus the Great.
The most notable and popular constructions in the 
Pasargadae Complex is as follows:
Tomb of Cyrus the Great
Without a doubt, the Tomb of Cyrus the Great is the most 
significant and popular monument on this site. It might 
even be the first reason why everyone decides to come and 
visit Pasargadae. The Tomb of Cyrus the Great is located on 
the southern part of the complex. It’s been said that it was 
built under his order and supervision. Its structure seems 
so simple which reminds the visitors of Elamite ziggurats. It 
has six stone steps on each side, and the tomb, which is like 
a chamber, is on its top.
Palaces of Pasargadae
Approximately 1 km northeast of the Tomb of Cyrus you 
can find the remaining of old palaces. Although today you 
can just see the pillars and stone columns of this palaces, 
they are still one of the most fascinating structures in 
this site. The main palace was the house of Cyrus. As its 
structure shows, it was as big as 3192 square meters. You 
can still see the carvings on its walls which show the king 
and his servants. On the east part of the palace, there is 
a stone bench which considered to be a place where the 
king (Cyrus the Great) was sitting and observing the green 
and lush view around his palace. There are 3 palaces in 
this complex. One of them is called the Gate Palace which 
considered to be the entrance to this site.
The figure of the Winged Man
One of the most beautiful and unharmed remaining of the 
palaces in the Pasargadae complex is the figure of a winged 
man which has been carved on a tablet stone. The figure 
shows a man with a short beard, a crown on his head and 
four wings. The man in the picture is looking at the center 
of the palace, his right hand is open in front of his face which 
might be the figure of praising God or even a welcoming 
pose.
There is an inscription on top of this figure which is written 
in cuneiform. Its translation says “I am Cyrus, the king of the 
Achaemenids”. Although some might believe that it says the 
man in the figure is Cyrus, but others believe that it is just a 
form of introducing him as the king of this empire and is not 
saying that the man in the figure is Cyrus.
Mozaffarian Caravanserai
There is a place near the Tomb of Cyrus which is called the 
Mozaffarian Caravanserai. This place was constructed by 
the stones of Pasargadae Palaces during the Muzaffarid 
dynasty in the 14th century. After a while, it became a 
graveyard until the Pahlavi era. You can still see some of 
the graves have the stones that belong to the Pasargadae 
Palaces. Although some of them have been put in the Haft 
Tanan Museum in Shiraz.
Stone Tower
The Stone Tower is one of the spectacular structures in this 
complex which still has unveiled secrets. This structure is 
as old as the Achaemenid Empire. Some believe this is the 
tomb of Cambyses II (Cyrus son), and the others consider 
it a fire temple or a place to worship. But as its plan and 
structure shows, it is mostly like a place to do ritual events 
or religious activities. In the Islamic courses, this place was 
called the Solomon’s Prison too.
The Stone Tower was a rectangularly shaped tower but 
today only one of its walls has remained. The height of 
the wall is 14 meters and it’s been placed on a three-step 
platform.
Fortifications of Toll e-Takht
Toll e-Takht is the oldest structure in the Pasargadae 
complex. It was supposed to be the royal throne. However, 
Cyrus never had a chance to use it because he died years 
before its constructions finished.
Places nearby the Pasargadae World Heritage Site Shiraz
As Pasargadae site is far from Shiraz it is not close to any 
attractions but you can visit Persepolis Site which is 78 km 
away from Pasargadae, Naghsh-e-Rostam in 73 km, and 
Naghsh-e-Rajab in 71 km of this attraction. Usually, the 
tourists visit all the four sites in one day.

Six places to visit in Hamedan

The west central Iranian city of Hamedan, never 
falls short of offering cultural heritage sites to its 
visitors. Scenic natural landscapes, traditional 
restaurants, public gardens and colorful outdoor 
markets and more importantly, its hospitable 
people make for an unexpected slice of the city.
Known in classical times as Ecbatana, Hamedan 
was one of the ancient world’s greatest cities. 
Pitifully little remains from antiquity, but 
significant parts of the city center are given over to 
excavations, and there’s a scattering of historical 
curiosities.
Sprawling on a high plain, Hamedan is graciously 
cool in August but snow prone and freezing from 
December to March. In summer the air is often 
hazy, but on a rare, clear spring day there are 
impressive glimpses of snow-capped Alvand 
Kuh (3580m), sitting aloof above the ragged 
neocolonial cupolas of Imam Khomeini Sq.
Here are a select of travel attractions in the city:
Ganjnameh
Prehistoric rock carvings of Ganjnameh is a 
can’t-miss destination when you are traveling to 
Hamedan.
Literally meaning “Treasure Epistle”, Ganjnameh 
features sets of cuneiform inscriptions written in 
three languages of ancient Persian, Elamite, and 
Babylonian.
Dating back to the age of Achaemenid Kings 
Darius I (521-485 BC) and Xerxes I (485-65 BC), 
the inscriptions were first studied in detail by the 
French painter and archaeologist Eugene Flandin, 
who was accompanied by Pascal Coste.
The right inscription, belonging to Xerxes I, reads: 
“The Great God [is] Ahuramazda, greatest of all the 
gods, who created the earth and the sky and the 
people; who made Xerxes king, and outstanding 
king as outstanding ruler among innumerable 
rulers; I [am] the great king Xerxes, king of kings, 
king of lands with numerous inhabitants, king of 
this vast kingdom with far-away territories, son 
of the Achaemenid monarch Darius.”
An adjacent 9-meter-high waterfall becomes 
a popular ice-climbing spot in wintertime. In 
contrast, Alvand summit can be reached as a day 
trip in summer. The relaxed ambiance of the site, 

which is located just a short drive from the city, also 
opens up an opportunity for hiking on the side of 
Mount Alvand.
Hegmataneh Hill
The Hegmataneh Hill, also called Tepe 
Hegmataneh (thought to correspond to the 
ancient citadel of Ecbatana), has a circumference 
of 1.4 kilometers with an area of about 40 hectares.
The view of distant mountains from the top of this 
low, open hill is pleasantly rewarding, especially 
in the late afternoon, but it’s what lies below that 
excites archaeologists: an ancient Median and 
Achaemenid city.
Small sections have been excavated over the last 
century, most extensively in the 1990s. There’s a 
smart museum nearby, as well as two Armenian 
churches, now part of Hamadan University.
Ecbatana was first excavated in 1913 by the French 
Assyriologist Charles Fossey. Excavations have 
been limited due to the modern town covering 
most of the ancient site. In 2006, excavations in a 
limited area of Hagmataneh Hill failed to discover 
anything older than the Parthian period (247 
BC – 224 CE), but this does not rule out older 
archaeological layers existing elsewhere within 
the vast site.
Masjed-e Jameh
One of the oldest mosques in Hamedan, the 
Masjed-e Jameh is located near Imam Khomeini 
Sq. and to the west of Ekbatan Avenue. A vaulted 
passage of a historical bazaar leads into the 
courtyard of the large Qajar-era mosque.
The mosque is rectangular in shape, and formerly 
had four porches of which three have been 
remained.  This structure comprises of two areas 
for nocturnal prayers, a brick dome and a large and 
pleasant court-yard with a huge pool in the center.
The disused south iwan (entrance) leads into 
a hall over which there’s an impressively large 
brick dome. The north iwan is lavished with 
patterned blue tile work that continues on four 
of the mosque’s six minarets. Some areas are 
restricted to men only.
Gonbadeh Alavian
The centuries-old Gonbadeh Alavian (Alavian 
Dome) is regarded as an outstanding example 
of Persian-Islamic architecture. However, its 
12th-century green dome, immortalized by 
a reference to it in the poet Khaqani (c. 1121 – 
1190)’s work, has long since been removed, but 
its brick tower remains famous for the whirling 
floral stucco added in the Ilkhanid Mongol era; 
this ornamentation is described by an enraptured 
Robert Byron in Road to Oxiana.
In its small cellar, there are tombs of two elders of 
Alavian family. The interior area is formed of six 
rooms with arches. Cube-shaved graves covered 

with turquoise bricks are in the center.
A rectangular plaque with stucco honeycomb 
patterns and flower motifs is hanged above the 
entrance of the structure. The outer frame of this 
plaque bears stucco reliefs of Quranic inscriptions 
in the Kufic calligraphy hand.
Bu-Ali Sina Mausoleum
The iconic 1952 Bu-Ali Sina (Avicenna) 
Mausoleum dominates his namesake square 
and resembles a concrete crayon pointing to 
the heavens. It was loosely modelled on Qabus’ 
1000-year-old tower in Gonbad-e Kavus, which is 
a UNESCO World Heritage.
There is a single-room museum of Avicenna 
memorabilia, his tombstone, a small library and a 
display on medicinal herbs.
Avicenna (born 980, near Bukhara, Iran [now 
in Uzbekistan]—died 1037, Hamadan, Iran), 
was a Muslim physician, the most famous and 
influential of the philosopher-scientists of the 
medieval Islamic world. He was particularly noted 
for his contributions in the fields of Aristotelian 
philosophy and medicine. He composed the Kitab 
al-shifa (Book of the Cure), a vast philosophical 
and scientific encyclopedia, and Al-Qanun fi al-tibb 
(The Canon of Medicine), which is among the most 
famous books in the history of medicine.
Ali Sadr Cave
The scenic Ali Sadr Cave is a gigantic water-filled 
cavern wieldy believed to date from Jurassic era. 
Entrance to the lengthy cave is situated some 
70km north of Hamadan.
The cave embraces a huge matrix of sunless 
channels, ponds, grottoes and water passages 
which are stretched along with imposing rock 
formations and stalactite-covered tops in a span 
of several kilometers.
Sightseeing there is connected with traversing 
in well-lit labyrinths of water ways via paddle 
boats, walking on subterranean islets, as well 
as observing rock carvings of hunting scenes, 
artifacts, paintings and vessels which are 
associated with prehistorical troglodytes.
Some tour operators and tourism marketers say 
that a standard tour proceeds visitors some 2,000 
meters inside the cave, over 1,400 of which is 
covered by boats that makes it one of the longest 
underground boat trips in the world.
The cave can be reached after some one hour of 
riding from Hamadan through the countryside. 
There are usually shuttles and taxis as well.
A capital of Asian tourism
Last November, Hamedan played host to the 40th 
United Nations World Tourism Organization 
(UNWTO) Affiliate Members Plenary Session, 
attended by tens of international representatives, 
scholars and academia.

Eid al-Fitr, is one of the great and 
important Islamic event marking the 
end of the holy month of Ramadan, 
when Muslims spent a month of fasting 
from dawn to dusk and doing many 
good deeds including charity works 
with particular customs.
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Iran’s Oil Minister Bijan 
Namdar Zanganeh announced 
on Saturday that by March 
2021, all phases of the South 
Pars gas field, except phase 11, 
will come online.
Informing that some 60 million 
cubic meters per day (mcm/d) 
will be added to gas production 
in South Pars by the current 
yearend (March 20, 2020), 
Zanganeh said that “during the 
past six years, 14 phases have 
become operational adding to 
the SP capacity.”
Pars Oil and Gas company 

(POGC) Managing Director 
Mohammad Meshkinfam 
announced in early May that 
by the end of the current 
Iranian calendar year, five gas 
platforms would come on line 
in South Pars gas field to add 
up to 60 mcm/d to the field's 
capacity.
This year, Iran is about to raise 
gas exports to neighboring 
Iraq to 35 mcm/d and also 
will continue gas exports 
to a number of countries 
including Turkey, Armenia 
and Azerbaijan.

IRENEX 
to offer light 
crude at 
$67.32 on 
Tuesday
The National Iranian 
Oil Company will offer 
two million barrels of 
light crude oil at the 
international ring of 
the energy exchange 
(IRENEX) on Tuesday 
(June 11) at the base 
price of $67.32 per 
barrel.
To facilitate the 
sales on IRENEX, the 
ministry has reduced 
the minimum 
purchase order from 
35,000 barrels to 
1,000 barrels for land 
delivery.
Those interested are 
required to pay 6% of 
the order value in rials 
or foreign currency 
two hours before the 
beginning of trading 
time at 02:30 pm local 
time. Moreover, the 
payment clearance 
period has been 
extended from 60 to 
90 days.
The base price of 
a barrel of crude 
is in line with the 
average Brent 
quotations during 
10 international 
business days before 
the date of the offer.
Buyers can receive the 
cargo either at Kharg 
Island terminal off the 
Persian Gulf for sea 
delivery or at Tabriz 
Refinery if they want 
a land delivery.
Offering crude oil on 
the stock market is 
part of government 
efforts to involve 
the private sector 
and international 
companies in the 
oil industry, which 
has long been under 
government control.
There are several 
advantages for 
purchasing oil from 
IRENEX, including 
the lower prices, 
smaller cargoes, 
easy conditions for 
participating the 
market, clearing 
the payments in rial 
and exporting the 
purchased cargoes to 
all over the world.
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All SP phases, except ph. 11, to come 
online by Mar. 2021

Mnuchin and Yi Gang, 
chairman of the People's 
Bank of China, are due 
to hold routine talks on 
various issues and then 
break away for their 

discussion on trade. Yi, he noted, 
has participated in now-stalled 
talks between Washington 
and Beijing over the trade and 
technology dispute between the 
two largest economies.
"This will be a one-on-one with 
Gov. Yi to talk alone about the trade 
issues," Mnuchin told reporters 
in the Japanese city of Fukuoka. 
But he added, "I would expect the 
main progress will be at the G-20 
meetings of the presidents."
He said there were no plans for 
trade talks in Washington or 
Beijing before US Presidents 
Donald Trump and Xi Jinping 
are due to meet in Osaka for the 
G-20 summit on June 28-29, AP 
reported.
The Trump administration 
began slapping tariffs on imports 
of Chinese goods nearly a year 
ago, accusing Beijing of using 
predatory means to lend Chinese 
companies an edge in advanced 
technologies such as artificial 
intelligence, robotics and electric 
vehicles. Those tactics, the US 
contends, include hacking into 
US companies' computers to steal 
trade secrets, forcing foreign 
companies to hand over sensitive 
technology in exchange for access 
to the Chinese market and unfairly 
subsidizing Chinese tech firms.
Trump has also complained 
repeatedly about America's huge 
trade deficit with China — a record 
$379 billion last year.
The United States now is imposing 
25% taxes on $250 billion in 
Chinese goods. Beijing has 
counterpunched by targeting 
$110 billion worth of American 
products, focusing on farm goods 

such as soybeans in a deliberate 
effort to inflict pain on Trump 
supporters in the US heartland.
The US side has been preparing 
to expand retaliatory tariff hikes 
of 25% on another $300 billion of 
Chinese products, and Mnuchin 
indicated it was prepared to take 
that step if negotiations with 
Beijing fail. But he said Trump 
had not yet made a decision on 
that, suggesting room for further 
delays depending on the outcome 
of his discussion with Xi later this 
month.
Asked if other financial leaders 
attending the meetings in Fukuoka 
were raising the issue, Mnuchin 
said no. But he acknowledged the 
slowdown in Europe, China and 
other regions.
"I'm hearing concerns if we 
continue on this path there could 
be issues. There will be winners 
and losers," he said.
Mnuchin and other officials in 
the Trump administration 
assert that the winners from 
the tariffs standoff, including 
the United States, will benefit 
from investments by companies 
moving their operations out of 
China to avoid the tariffs.
Countries were welcoming news 
that after a flurry of negotiations, 
Trump said he would refrain from 
imposing 5% tariffs on products 
from Mexico after it "agreed to 
take strong measures" to stem the 
flow of Central American migrants 
into the United States.
The tariffs that had been 
scheduled for Monday were 
"indefinitely suspended" after the 
two sides signed an agreement, he 
said in a tweet.

"It's a good thing," Japan's central 
bank governor, Haruhiko Kuroda, 
told reporters.
The agenda for the G-20 talks 
in Fukuoka on Saturday were 
mainly concerned with reforms 
of tax policies, combatting money 
laundering and cybercrimes, 
and innovations in financial 
technologies.
Japan is hosting the G-20 for the 
first time since it was founded in 
1999.
As trade conflicts percolate and 
leaders come and go, the finance 
chiefs have carried on chipping 
away at financial reforms and 
other perennial issues.
They debated Saturday over how 
to revise tax systems to ensure 
big companies pay their fair share 
and support economies as global 
growth slows.
Some European members of 
the G-20, especially, want to see 
minimum corporate tax rates for 
big multinationals. Mnuchin said 
he disagreed with details of some 
of the proposals but not with the 
need for action.
One aim is to prevent a "race to 
the bottom" by countries trying 
to lure companies by offering 
unsustainably and unfairly low 
tax rates as an incentive.
Ensuring governments capture 
a fair share of profits from the 
massive growth of businesses 
like Facebook and Amazon has 
grown in importance over the 
many years the G-20 finance chiefs 
have been debating reforms aimed 
at preventing tax evasion and 
modernizing policies, as financial 
markets and businesses have been 
transformed by technology.

Anzali to host exhibition 
on investment 
opportunities
The first 'Exhibition on Investment 
Opportunities and Export Capabilities' will 
be held on 27-30 August 2019 in Anzali Free 
Zone.
The first Exhibition on Investment 
Opportunities (exchange, insurance, 
and banking) and Export Capabilities 
(EIBEX2019 ANZALI) will be held with the 
participation of domestic companies, experts 
and financial market specialists in Anzali Free 
Zone, Gilan province, Iran.
Gilan’s Chamber of Commerce will hold 
the EIBEX2019 ANZALI in collaboration 
with Anzali Free Zone Organization. This 
exhibition will be visited by investors 
and companies of Commonwealth of 
Independent States (CIS). It is a valuable 
opportunity for active companies to present 
their achievements, services and innovations 
in related fields.

PGPIC reaction to 
US sanctions: We will 
continue with calm
 CEO of the Persian Gulf Petrochemical 
Industries Company (PGPIC), in reaction 
to the recent US sanctions, said the group 
would continue with calm and according to 
its previous plans.   
According to IRIB, CEO of the Persian Gulf 
Petrochemical Industries Company (PGPIC), 
Jafar Rabiei, said “our economic situation 
right now is faced with an economic war, and 
sanctions are one of the tools wielded by the 
other side in this war.”
He was reacting to the recently imposed 
sanctions by the United States on the group.
“At a time like this, we need to keep our 
composure and take steps on the previously 
predicted path. One should not overhype the 
situation in the other side’s favor,” he added.
On Friday, the United States imposed new 
sanctions on Iran that target the country's 
petrochemical industry, including its largest 
petrochemical holding group, the Persian 
Gulf Petrochemical Industries Company 
(PGPIC).
The US Treasury also designated the 
holding group's network of 39 subsidiary 
petrochemical companies and foreign-based 
sales agents. 
The sanctions come amid heightened tension 
between Tehran and Washington, following 
the US unilateral pullout from the Iran 
nuclear deal, re-imposition of sanctions, and 
deployment of extra troops to the Persian 
Gulf region. 

US Treasury Secretary Steven Mnuchin said 
Saturday that he plans to speak privately with 
China's central bank governor about trade on the 
sidelines of annual Group of 20 finance talks in 
southern Japan, but has no direct message to give 
him.

China-US Trade Talks Planned on 
Sidelines of G20- Finance Gathering
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No Country Can Replace Lost 
Iranian Oil: Zanganeh
 Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh rejected claims 
that Saudi Arabia and the United Arab Emirates can replace 
the reduced share of the Islamic Republic in the global 
oil market, saying no country can do that because of the 
“fragile” market.
In remarks released on Saturday, Zanganeh emphasized that 
“nobody” can make up for the gap created by the lost share of 
Iran’s oil in the global market.
“The market is unstable and fragile and these countries 
(Saudi Arabia and the UAE) make all their efforts to prevent 

oil prices from increasing through propaganda…,” he said.
These attempts by the countries are in line with the 
interests of the US and the Zionist regime of Israel and to the 
detriment of oil producers, including the member states 
of the Organization of the Petroleum Exporting Countries 
(OPEC), the minister went on to say.
The remarks came against the backdrop of increased 
tensions between Iran and the US with Washington 
imposing new sanctions against the Islamic Republic.
The US has ratcheted up pressure on Iran since last year after 
withdrawing from the 2015 nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Since then, the administration of US President Donald 

Trump is trying to reduce Iran’s 
oil exports to “zero,” and has 
sent an aircraft carrier strike 
group, a bomber squad, an 
amphibious assault ship, 
and a Patriot missile battery 
to the Middle East to try to 
stack up pressure on Tehran.
Iranian officials, however, 
have dismissed such moves 
as psychological warfare, saying 
the country has its own ways of 
circumventing the American bans and selling crude oil.



Sri Lanka President Vows 
to Block Easter Attacks 
Probe
Sri Lanka’s president has told his cabinet that 
he will not cooperate with a parliamentary 
investigation into security lapses leading to 
the Easter suicide bombings, official sources 
said Saturday.
Maithripala Sirisena summoned an 
emergency meeting of his cabinet on Friday 
night to oppose the Parliamentary Select 
Committee (PSC) probing the April 21 attacks 
that killed 258 people and wounded nearly 
500.
A ministerial source told AFP Sirisena has 
refused to allow any police, military or 
intelligence personnel to testify before the 
committee.
 “The cabinet meeting ended inconclusively,” 
the source said on condition of anonymity. 
“The government did not agree to suspend 
the PSC either.”
Sirisena’s office did not comment on the 
outcome of the heated cabinet meeting, but 
said the president had told senior police 
officers on Friday that he will not allow any 
serving officer to testify before the PSC.
Last week, Sirisena’s intelligence chief Sisira 
Mendis told the committee that the president 
had failed to hold regular security review 
meetings to assess the potential threat from 
extremists.
Halfway through his testimony, the live 
telecast of the proceedings was stopped on 
Sirisena’s orders, official sources said.
Sirisena’s defense secretary and police chief 
have suggested that the president, who is also 
the minister of Defense and Law and Order, 
did not follow proper protocols in dealing 
with intelligence reports, including advance 
warnings about the April 21 bombings.
Sirisena has repeatedly denied he was aware 
of an impending threat.
A local extremist organization and the Daesh 
(also known as ISIL or ISIS) terrorist group 
claimed responsibility for the attacks against 
three churches and three luxury hotels.
Sirisena said last week that he had met with 
the national police chief and his top brass 13 
days before the Easter Sunday attacks but no 
officer had raised the warnings which had 
been relayed by India.
Official sources said New Delhi had 
provided details of planned attacks based 
on information from an extremist in Indian 
custody.
The government has admitted there were 
intelligence failures before the attacks, in 
which 45 foreign nationals died.
Sirisena subsequently suspended police Chief 
Pujith Jayasundara and dismissed his top 
defense official Hemasiri Fernando.
Sri Lanka has been under a state of emergency 
since the attacks.

Negotiating with "Economic 
terrorism"

The foreign policy analyst 
Reza Nasri expressed 
the opinion in an article 
exclusively written for 
IRNA English Desk.
In the article, he stressed 
that "His [Trump's] 

administration has termed this 
strategy the "maximum pressure 
policy."
The full text of his article follows:
It basically consists of imperiling 
the Iranian civilian population's 
livelihoods, safety, health and even 
lives with the objective of coercing 
Iran's government into giving 
political concessions.
[United States Secretary of State] 
Mike Pompeo laid out this strategy 
in no uncertain terms: Iranian 
leaders must listen to the U.S if "they 
want their people to eat"!
For the Iranian leadership, however, 
the "maximum pressure policy" has 
all the features and components of 
the very definition of "terrorism". 
In most legal systems, terrorism 
is broadly defined as the unlawful 
use of violence against a civilian 
population in order to intimidate or 
coerce a government in furtherance 
of political objectives. On this 
ground, Iranian officials - including 
Iran's foreign minister, Javad Zarif 
- often refer to U.S sanctions as 
"Economic terrorism".
This designation is not just a 
political or a public relations stunt. 
It has real ramifications.
In fact, just as Western politicians 
have reservations about 
negotiating with terrorists, Iranian 
leaders too cannot freely sit 
across the table from people who 
deliberately harm their civilians.
In other words, the same rationale 
that makes other countries have 
a policy of never negotiating with 
terrorist organizations also applies 
to the case of Iran and precludes 
it from talking to the Trump 
administration. This is a point those 
who aim at using the "maximum 
pressure policy" as a leverage to 
bring Iran back to the negotiating 
table fail to understand.

 First, they fail to understand that 
like most other countries, Iran 
takes into account the long-term 
consequences of succumbing to 
terrorist-like blackmailing.
To Iran, negotiating with "economic 
terrorists" - just like negotiating 
with an entity like Al Qaeda - 
would not just incur a heavy 
political cost for its government 
on the domestic front, but it is 
also perceived as setting a bad 
precedent and encouraging future 
U.S administrations, and eventually 
other countries, to pursue the same 
policy.
So, from a strategic and security 
standpoint - according to Iran - this 
sort of negotiation would actually 
increase rather than decrease its 
vulnerability.
 Secondly, they fail to see that 
from Iran's perspective, the very 
act of "negotiating" with the 
Trump administration would 
legitimize and afford recognition 
to an unconventional policy that 
breaches every accepted norms of 
international law.
Iran believes that in agreeing to 
negotiate with economic terrorists, 
it would not just grant legitimacy 
to the Trump administration's 
unreasonable demands but it would 
also legitimize its unlawful means.
Although Iran never recognized the 
legality of sanctions imposed on it 
for its nuclear program, the truth 
is that pre-JCPOA sanctions were 
all multilateral sanctions that were 
endorsed by the United Nations 
Security Council.
Current sanctions, however, 
unilaterally violate at least an 
international agreement (JCPOA), 
a U.N Security Council resolution 
(Res. 2231) and an interim 
order issued last October by the 

International Court of Justice. 

Third, they fail to see that, from 
Iran's perspective, negotiating with 
an administration that deliberately 
targets its civilian population would 
hinder Iran's ability to harness the 
domestic and international support 
it needs to neutralize the effects of 
"maximum pressure".
Iran's leadership believes that, 
having opened the door to 
negotiations, it may not be able to 
convince its constituency or foreign 
governments to muster sufficient 
resolve to resist U.S pressure. And 
resisting and mobilizing forces to 
counter U.
S pressure is a point that Iran's 
Supreme Leader - Ayatollah Ali 
Khamenei - holds particularly dear.
Fourth, they don't recognize the fact 
that, from an Iranian standpoint, 
an actor who operates outside the 
framework of international law is - 
by nature - considered an unreliable 
negotiating partner.
In fact, just as the U.S would not 
negotiate with terrorist entities 
that are bound by no legal or ethical 
order, Iran cannot negotiate with an 
administration that doesn't play by 
the rules and completely disregards 
its international engagements.
In sum, if the "maximum pressure 
policy" was ever meant to entice 
Iran to renegotiate, it has blatantly 
failed. To bring Iran back to the 
table, Mr. Trump needs to drop the 
failed "maximum pressure" policy, 
join the JCPOA in good faith, and 
purge his foreign policy team of 
elements that could sabotage any 
eventual talks. Otherwise, as Iran's 
Supreme Leader has recently said, 
Iran will keep viewing negotiations 
as plainly "harmful".

Instead of honoring U.S commitments under the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), [US 
President] Donald Trump decided to destroy the 
Iranian economy in view of forcing Iran to enter new 
negotiations on his terms, an international lawyer 
said.
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Iranian Foreign 
Ministry spokesman, 
Seyyed Abbas 
Mousavi has strongly 
denounced the US 
Treasury’s latest 
move to impose new 
sanctions against 
Iran’s petrochemical 
companies.
In a Saturday 
statement, Mousavi 
described the sanctions 
as an instance of 
economic terrorism 
and part of the White 
House’s constant 
hostilities towards the 
Iranian nation.
"Only one week was 
enough to prove the US 
president’s claim that 
he seeks negotiation 
with Iran was a hollow 
one," Mousavi said.
"The US’ policy of 
maximum pressure is 
a failed policy that had 
already been tested by 
the country"s previous 
presidents for several 
times," he added.
Mousavi said this is a 
wrong path and the 
US administration can 
rest assured it will not 
achieve any of the goals 
it had it mind when 
implementing the 
policy.
He also referred to 
certain American 
officials" calls for 
negotiation with 
Iran, and described 
them as deceitful and 
false claims aimed at 
attracting the attention 
of public opinion.
"The US’ move [to 
impose sanctions on 
Iran’s petrochemical 
companies] is against 
the basic principles and 
rules of international 
law and relations 
as well as the US 
regime’s international 
commitments, and will 
lead to international 
liabilities for them [the 
US]," Mousavi added.
"All countries have a 
duty to show reaction 
to the blatant violation 
of the fundamental 
principles of the 
i n t e r n a t i o n a l 
law, and prevent 
the international 
c o m m u n i t y ’ s 
achievements in 
m u l t i l a t e r a l i s m 
from being further 
destroyed by the 
US ruling system’s 
bullying and unilateral 
measures," he noted.

Iran strongly 
condemns US’ 
petrochemical 
sanctions
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Iran critical of Great Satan's 
policy of backing Israel: Arab 
author
 Iran's Islamic Revolution has successfully revealed the 
Satanic plans of the US to support the Zionist regime, 
renowned Arab writer Talal Salman told IRNA on Saturday.
"Tehran is not afraid of threats and will definitely thwart 
all the sanctions that aim to drive Iran to the bosoms of 
imperialism," said Salman.
Saying that he had held interviews with Imam Khomeini 
several times both in France and Iran, Salman added that he 

had been impressed by the revolutionary people, especially in 
Tehran and Qom, and that Imam Khomeini was a great leader.
The former editor-in-chief of Assafir newspaper of Lebanon 
said that the Islamic revolution was a great historic event, 
which influenced both the region and the world.
"Iran had a destructive role under the Shah moving in 
line with the interests of the United States and the United 
Kingdom."  
"Imam Khomeini brought the Islamic Revolution to a decisive 
stance in the world, and that is completely natural for the 
UK, the US, and Zionist regime and the all the other colonial 
powers to to resist to it."
US threats are nothing but saber-rattling and Iran is not 

afraid of it. The US threatens Iran 
to please some Arab countries, 
like the Saudis, and in return, 
swindles them out of their 
money; this is while the House 
of Saud has hoarded the wealth 
of the country and the rest of the 
people are being deprived of that, 
he said.
Salman said that Iran changed the Israeli 
Embassy in Tehran to Palestinian Embassy; there were 500 
people working in Iran as agriculture experts but that were 
de facto training the Iranian Army.

So, from a 
strategic 
and security 
standpoint - 
according to 
Iran - this sort 
of negotiation 
would actually 
increase rather 
than decrease 
its vulnerability.
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 US call for direct talks with 
Iran ‘a cunning, demagogic 
lie’
Iranian Minister of Defense Amir Hatami said the US’ call for 
holding direct talks with Iran without any preconditions is a 
“demagogic and very cunning” lie.
“Such remarks by the White House authorities are nothing but 
demagogic and very cunning lies, since they have put forward 
tens of conditions and preconditions against our country in 
a unilateral and unlawful manner,” said Iranian Minister of 
Defense Amir Hatami on Saturday, in reaction to the US’ call 
for holding direct talks with Iran amid heightened tensions 
between the two sides.

“They have done everything imaginable from waging an 
economic war, increasing sanctions, and escalating political 
pressure, and have spared no efforts in their hostility, enmity 
and the desire to hurt the Islamic Republic,” he added.
His remarks came as the United States imposed new sanctions 
on Iran that target the country's petrochemical industry, 
including its largest petrochemical holding group, the Persian 
Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC). The US 
Treasury also designated the holding group's network of 
39 subsidiary petrochemical companies and foreign-based 
sales agents.
While strongly condemning the move, Iranian Foreign 
Ministry Spokesman Abbas Mousavi said in a statement 
on Saturday that the US call for talks with Iran is “deceitful, 
untrue and merely in service of appealing to the public 
opinion,” adding that the US’ continued pressure on Iran and 

imposition 
of new sanctions are “contrary to 

the principles and rules of international relations and law.”
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Zarif says Iran’s missiles not designed for nukes
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, referring to the US pouring arms for killing Yemeni 
people, said Iran’s missileds are not designed for nukes.“The US—which violated UNSCR 2231 in 
withdrawing from JCPOA—or its allies (in violation of its provision on normalizing economic relations 
w/Iran) are in no position to push a conceited interpretation of its missile provision while pouring 
weapons into hands that kill Yemenis, “ Zarif wrote in his Twitter account.He added: “Contrary to @
SecPompeo's claim,a. UNSC 2231:  "Iran is CALLED UPON" not prohibited;b. "not to undertake any 
activity related to ballistic missiles DESIGNED to be capable of delivering NUCLEAR weapons.”  Our 
missiles are not “designed" for nukes, which we’re not developing.”Earlier Zarif in a message called for 
the evil cycle that are perpetrating war crimes in Yemen."Western publics & legislatures demand an 
end to humanitarian disaster that is the Saudi-Emirati war on Yemen. But their governments provide 
ever more weapons used to perpetrate war crimes. 

Gas exports rose by 
622 million cubic 
meters in fiscal 2018-
2019 compared to the 
corresponding period 
last year.According 
to financial tribune 
report, data released 
by the National Iranian 
Gas Company news 
portal shows 38.6 mcm 
of gas was exported to 
neighboring states on a 
daily basis.NIGC said of 
this volume 22 mcm was 
bought by Turkey.Iraq, 
Azerbaijan, Armenia and 
Nakhchivan Autonomous 
Republic accounted for 13 
mcm, 1.5 mcm, 1.4 mcm 
and 700,000 cubic meters 
respectively.The state gas 
company said close to 
14 billion cubic meters 
of natural gas was sold in 
2018 -- up 5% compared 
to the year ago.
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No Country Can Replace Lost 
Iranian Oil: Zanganeh

And this situation will harm the 
European society, Head of Iran's 
Anti-Narcotics Police Brigadier 
General Massoud Zahedian told 
IRNA.
If Europe does not support the 
forces and countries which 

are taking measures against illicit drug 
trafficking and are also pioneer in this 
issue, the European society will face a 
difficult situation, Brigadier-General 
Zahedian said.
Europeans are the biggest consumer 
market of Afghan drugs, and Afghanistan 
is still the world's biggest opium producer 
which shares a long border with its 
western strategic country of Iran.
Iran, as one of Afghanistan's neighbors, 
is on the route of illegal drug transit to 

Europe and the country has not been 
secured against such illegal activities.
Iran is the main trafficking route from 
Afghanistan and Pakistan to the European 
and Asian countries.
Although the fight against drug trafficking 
activities has cost Iran a lot, the country 
has been strongly taking anti-narcotics 
measures over the past 30 years.
On the counter-narcotics measures' 
expenses, Iranian President Hassan 
Rouhani raised the issue on May 8 
including Iran's role in the campaign 
against terrorism, providing regional 
security and preventing the flow of 
refugees to Europe and confronting illegal 
drug-traffickers, saying that such tasks 
need to spend billions of dollars.
If the nuclear deal is good for the regional 
peace; therefore, everybody should pay 
for it, the president said in his speech on 
the occasion of the first anniversary of the 
US withdrawal from the Iran Deal.
Anti-drug campaign has claimed lives of 
about 4,000 Iranian policemen in armed 
clashes on border areas with Afghanistan.

According to a joint press 
release published by FAO 
and WHO Representations 
in the Islamic Republic of 
Iran, consuming unsafe food 
containing harmful bacteria, 
viruses, parasites or chemical 

substances, causes more than 200 
diseases – ranging from diarrhoea to 
cancer.
“As it is reflected in this year’s theme ‘Food 
Safety is Everyone’s Business.’ Today, 
food is processed in greater volumes and 
distributed over greater distances, within 
countries and across borders, than ever 
before making inclusive collaboration 
of all stakeholders in the food supply 
chain essential to ensure food safety” 
FAO Representative to Iran, Mr. Gerold 
Bödeker stated. “Food safety is a critical 
part of food and nutrition security, which 
is achieved when all people, at all times, 
have physical and economic access to the 
food that meets their dietary needs for an 
active and healthy life” he added.
FAO and WHO in their latest publication 

asserted that the impact of unsafe food 
costs low- and middle-income economies 
around US$ 95 billion in lost productivity 
each year. Also,  it is estimated that almost 
600 million people fall ill after eating 
contaminated food which results in the 
death of over 400 000 people every year.
Dr. Christoph Hamelmann, the WHO 
Representative to Iran by underscoring 
the burden of 40 percent of the foodborne 
disease by children under 5 years of age 
in the world with 125 000 deaths every 
year, urged for widespread contributions 
of all actors in the food supply chain. 
“We believe good governance and 
implementing smart regulations within 
the framework of Codex Alimentarius, 
would ultimately enable us to achieve 
food safety for all” he said.
The Codex Alimentarius Commission, 
managed by FAO and WHO, establishes 
science-based food standards, guidelines 
and codes of practice that ensure 
food safety and quality by addressing 
contaminants, hygienic practices, 
labelling, additives, inspection and 
certification, nutrition and residues of 
veterinary drugs and pesticides.
FAO and WHO invite policy makers to 
promote sustainable agriculture and food 
systems; support farming practices for 
sufficient supply of safe food; emphasize 
the importance of empowering 
consumers in making healthy food 
choices; and underline universal shared 
responsibility to work together on such 
an issue that affect us all.

Iran urges Europe to pay its share of 
combating drug trafficking

FAO, WHO highlight “Food Safety” as 
“Everyone’s Business” in Iran

Iran said on Saturday that if Europe does not pay its share of 
fighting against illegal drug trafficking, it should deal with 
a situation in which illicit drugs will be available to every 
European individual.

The Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) and the World Health Organization (WHO) 
jointly celebrated the first World Food Safety Day in Iran to 
draw attention and inspire action to help prevent, detect 
and manage foodborne risks, contributing to food security, 
human health, economic prosperity, agriculture, and 
sustainable development.
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Japanese PM Abe to stress 
JCPOA significance in Iran 
visit: report
 Prime Minister Shinzo Abe will discuss the 
importance of the 2015 nuclear deal during his 
upcoming visit to Iran on June 12, according to 
Japanese media.
According to Japan Times, he is expected to stress 
the importance of the international nuclear deal 
reached in 2015 between Iran and the P5+1, even 
as the United States has withdrawn from it and 
Tehran said last month it would suspend some of its 
commitments under the accord.
Meanwhile, Spokesman for the Supreme National 
Security Council said the success of the Japanese 
prime minister’s visit could be guaranteed if efforts 
were made to “return the US to the JCPOA and 
compensate the losses incurred on Iran,” and to 
“remove the US extraterritorial sanctions on our 

country."
The Japanese prime minister last met Iranian 
President Hassan Rouhani on the sidelines of UNGA 
meeting in 2013.
Japanese Foreign Minister Taro Kono will also 
travel to Iran for talks with his Iranian counterpart, 
Mohammad Javad Zarif, prior to Abe’s arrival, 
according to a Japanese government source.
Abe’s trip comes as the countries celebrate their 
90th year of diplomatic relations.
Speaking at a joint news conference in Tokyo with 
Trump in late May, Abe suggested he wants to make 
efforts to facilitate discussions between Washington 
and Tehran “so that things will not go wrong and lead 
to a military clash” in the Middle East.
Meanwhile, Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Abbas Mousavi has dismissed media speculations 
that the main aim of Abe's visit is to play an 
intermediary role between the US and Iran amid 
heightened tension.

 Germany: Iranian, German FMs to 
meet Monday
 The Germany Foreign Ministry announced that Foreign 
Minister Heiko Maas and Iran's Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif are slated to have hold a meeting 
in Tehran on Monday.Referring to Maas' regional tour, the 
German Foreign Ministry announced that he will hold 
meeting with Zarif in Tehran on Monday.Accordingly, 

Maas' trip is an indication of the decision made by Berlin, 
Paris and London for preserving Iran nuclear deal known 
as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)In 
addition to stressing preserving Iran deal, Maas will 
hold consultations on security and stability in the region.
Earlier, in an interview with IRNA, Abbas Mousavi said, 
"the German Foreign Minister will meet with his Iranian 
counterpart Mohammad Javad Zarif and President 
Hassan Rouhani, in his one-day visit to Iran.



آگهى حصر وراثت
آقاى ابوالفضل مازوچى به شناســنامه شــماره 1717 به شــرح 
دادخواست به کالسه 368 از این شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد مازوچى 
به شماره شناسنامه 840 در تاریخ 98/2/28 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- ابوالفضل مازوچى فرزنــد محمد ش ش 1717، 2- فاطمه 
مازوچى فرزند محمد ش ش 52563، 3- قدسیه مازوچى فرزند 
محمد ش ش 1379، 4- ناهید پورعسکرى فرزند محمدرضا ش 
ش 255 همسر، 5- حســین مازوچى فرزند محمد ش ش 103 
فرزندان. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى 

حل اختالف کاشان شناسه: 489831

آگهى حصر وراثت
خانم طاهره میرزازاده به شناســنامه شــماره 39854 به شــرح 
دادخواست به کالسه 365 از این شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کبرى زراعت کار 
کاشانى به شماره شناســنامه 1889 در تاریخ 94/9/27 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- صغرى میرزازاده فرزند حسن ش ش 44010، 2- زهرا 
میرزازاده فرزند حسن ش ش 39853، 3- طاهره میرزازاده فرزند 
حسن ش ش 39854 فرزندان 4- حسن میرزازاده فرزند آقاحسین 
ش ش 19178  همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى 

شعبه ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 489072

آگهى حصر وراثت
آقاى ســیدمصطفى طاهرى به شناسنامه شــماره 648 به شرح 
دادخواست به کالسه 366 از این شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا خانم سعیدى 
به شماره شناسنامه 846 در تاریخ 97/12/2 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- رویا طاهرى فرزند ســیداحمد ش ش 40977، 2- ســید 
مصطفى طاهرى فرزند اقاســیداحمد ش ش 648، 3- سیدعلى 
اکبر طاهرى فرزند ســیداحمد ش ش 5 فرزنــدان. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

کاشان شناسه: 488995

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد گلنارى به شناسنامه شماره 1250135206 به شرح 
دادخواست به کالسه 361 از این شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان جالل گلنارى 
به شماره شناســنامه 61 در تاریخ 98/2/18 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- معصومه شــفیعى ممقانى فرزند محمدحسین ش ش 1083 
همســر 2- شمســى ملتى مبینى فرزند عباس ش ش 13 مادر 

3- مریم گلنارى فرزنــد جالل ش ش 18، 4- حســین گلنارى 
فرزند جالل ش ش 1250238420، 5- محمــد گلنارى فرزند 
جالل ش ش 1250135206، 6- رویــا گلنارى فرزند جالل ش 
ش 1897، 7- مرجان گلنارى فرزند جالل ش ش 320، اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

کاشان شناسه: 489025

آگهى حصر وراثت
آقاى جواد ابوالحسنى مفرد کاشــان به شناسنامه شماره 643 به 
شرح دادخواست به کالسه 364 از این شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شمسى غیاثى 
کاشانى به شــماره شناســنامه 204 در تاریخ 95/6/14 اقامتگاه 
دائمى خود بــدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1-  فاطمه ابوالحسنى مفرد کاشان فرزند حسین 
ش ش 246، 2- عباس ابوالحسنى مفرد کاشان فرزند حسین ش 
ش 38448، 3- جواد ابوالحســنى مفرد کاشان فرزند حسین ش 
ش 643، 4- معصومه ابوالحســنى مفرد کاشان فرزند حسین ش 
ش 556. فرزندان. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه 

ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 489050

آگهى حصر وراثت
آقاى على رضا زین الدین به شناســنامه شــماره 1844 به شرح 
دادخواست به کالسه 369 از این شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ناصر زین الدین 
به شماره شناســنامه 1537 در تاریخ 93/8/13 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- مهین رحمانى فرزند عبــاس ش ش 1، 2- روح انگیز زین 
الدین فرزند ناصر ش ش 22 همســر، 3- فاطمه زین الدین فرزند 
ناصر ش ش 27، 4- على رضا زین الدین فرزند ناصر ش ش 1844، 
5- یزدان زین الدین فرزند ناصــر ش ش 2686 فرزندان. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

کاشان شناسه: 489833

آگهى حصر وراثت
خانم طاهره میرزازاده به شناســنامه شــماره 39854 به شــرح 
دادخواست به کالسه 363 از این شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن میرزازاده به 
شماره شناسنامه 19178 در تاریخ 98/1/25 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  
زهرا میرزازاده فرزند حسن ش ش 39853، 2- طاهره میرزازاده 
فرزند حسن ش ش 39854، 3- صغرى میرزازاده فرزند حسن ش 
ش 44010 فرزندان. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه 

ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 489051

آگهى حصر وراثت
خانم معصومه حسنعلى فرزند عبداهللا به شناسنامه شماره 10 به 
شرح دادخواست به کالســه 1398/187 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله 
حسنعلى فرزند تقى به شماره شناسنامه 6 در تاریخ 1398/2/15 
اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-  خلیل حسنعلى فرزند عبداله ش ش 
41 صادره از خوانسار فرزند پسر 2- جلیل حسنعلى فرزند عبداله 
ش ش 7 صادره از خوانسار فرزند پســر 3- على حسنعلى فرزند 
عبداله ش ش 4 صادره از خوانسار فرزند پسر 4- محمد حسنعلى 
فرزند عبداله ش ش 775 صادره از خوانسار فرزند پسر 5- صدیقه 
حسنعلى فرزند عبداله ش ش 5 صادره از خوانسار فرزند دختر 6- 
معصومه حسنعلى فرزند عبداله ش ش 10 صادره از خوانسار فرزند 
دختر 7- طیبه حســنعلى فرزند عبداله ش ش 1220000663 
صادره از خوانســار فرزند دختر 8- طاهره حسنعلى فرزند عبداله 
ش ش 1220000779 صادره از خوانســار فرزند دختر 9- ایران 
احمدى قوهکى فرزند عربعلى ش ش 3 صادره از فریدن همســر 
متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. رئیس شوراى حل اختالف شعبه 

دوم شهرى خوانسار شناسه: 490064

آگهى حصر وراثت
آقاى روح اله موسوى فرزند شهریار به شناسنامه شماره 1001 به 
شرح دادخواست به کالسه 64/98/ش ح 1 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم 
موسوى به شــماره شناســنامه 53 در تاریخ 1398/3/2 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-  خدایار موســوى ش ش 733 متولد 1349 صادره از 
سمیرم برادر متوفى 2- على اصغر موسوى ش ش 1200060636 
متولد 1370 صادره از سمیرم برادر متوفى 3- اسماعیل موسوى 
ش ش 4 متولد 1361 صادره از ســمیرم برادر متوفى 4- روح اله 
موسوى ش ش 1001 متولد 1357 صادره از سمیرم برادر متوفى 
5- سیده شهال موسوى ش ش 834 متولد 1351 صادره از سمیرم 
خواهر متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شوراى حل 

اختالف شماره یک شهرستان سمیرم شناسه: 490030

آگهى دادخواست
خواهان وحید طائى فرزند على شغل آزاد به نشانى سمیرم، خیابان 
قدس، کوچه نور کدملــى 1200149513، 09136309224، 
خوانده: مهدى رضایت فرزند منصور به نشانى اصفهان، خ بهارستان 
رباط سوم پ 33 کدملى 1287028993، تعیین خواسته و بهاى 
آن: تقاضاى صدور حکم مبنى بــر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ دو فقره چک جمعا به میزان یکصد و شصت و شش میلیون 
ریال 166/000/000 ریال مستندا به ماده 198-515-514-512 
به انضمام کلیه خسارات قانونى هزینه دادرسى و تاخیر تادیه و بدوا 
صدور قرار تامین خواسته از اموال بالمعارض خوانده قبل از ابالغ، 
دالیل و منضمات دادخواست کپى مصدق: 1- چک 2- گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از بانک ملت، به موجب کپى مصدق دو فقره 

چک تقدیمى به شماره هاى 1623/917945/59 مورخ 96/6/16 
به مبلغ هشتاد میلیون ریال و شماره 1623/917952/16 مورخ 
96/7/25 به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال از خوانده طلبکارم 
با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید از تادیه و پرداخت 
آن خوددارى مى کنند فلذا مســتندا به مــواد 198 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 310 و قانون 
تجارت رسیدگى و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
خواســته به میزان فوق الذکر به انضمام کلیه خســارات قانونى و 
هزینه دادرسى و بدوا صدور قرار تامین خواسته قبل از ابالغ در حق 
اینجانب مورد استدعاست. شعبه اول شوراى حل اختالف سمیرم 

شناسه: 487700

 آگهى حصر وراثت
آقاى على حیاتى وادقانى به شناسنامه شماره 0019997876 به 
شرح دادخواست به کالسه 370/98 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حیاتى 
به شماره شناسنامه 9115 در تاریخ 1398/2/16 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1-  رجبعلى حیاتى فرزند على ش ش 17 پدر متوفى 2- عالمه 
رضائى فرزند اسماعیل ش ش 813 همسر متوفى 3- على حیاتى 
وادقانــى فرزنــد محمــد ش ش 0019997876 فرزند متوفى 
4- عرفان حیاتى وادقانى فرزنــد محمد ش ش 0150775741 
فرزند متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى ششم شوراى 

حل اختالف کاشان شناسه: 488986

آگهى حصر وراثت
آقاى محســن بذرافشان به شناســنامه شــماره 1979 به شرح 
دادخواست به کالسه 376 از این شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد بذرافشان به 
شماره شناسنامه 89 در تاریخ 1398/2/27 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-  مصطفى بذرافشان فرزند محمد ش ش 1250486645، 2-  
محسن بذرافشان فرزند محمد ش ش 1979، 3- فاطمه سادات 
ناظم الحسینى فرزند سیدحسین ش ش 146 همسر 4- مجتبى 
بذرافشان فرزند محمد ش ش 2586 فرزندان 5- حسین بذرافشان 

فرزند علــى ش ش 554 پدر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. قاضى ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 490559

آگهى اجراییه
شماره بایگانى شعبه: 960149 به موجب درخواست اجراى حکم 
مربوطه به شــماره دادنامه مربوطــه 9709973657400081 
محکوم علیه سیدرضا حجازى فرزند ســیدرضا به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
90 متر از 6 دانگ پالك ثبتى 10634 فرعى از 49 اصلى مفروز و 
مجزى شــده از 2477 فرعى از اصلى مذکور بخش 2 حوزه ثبتى 
کاشان مقوم به 50/100/000 ریال و پرداخت هزینه دادرسى به 
ماخذ محکوم به 720/000 ریال در حق محکوم له محمود کریمى 
تهرانى فرزند حسین به نشانى اســتان اصفهان شهرستان کاشان 
کمربندى بلوار مالصدرا رو به روى پمپ گاز کوى شهید نورى منزل 
شخصى و نیم عشر اجرا در حق دولت. راى صادر شده غیابى و وفق 
مقررات اقدام شود. مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى 

دادگسترى شهرستان کاشان شناسه: 489844

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد امینى آبچویه به شناســنامه شــماره 64 به شــرح 
دادخواســت به کالسه 980062 از این شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم امینى 
جشوقانى به شماره شناســنامه 20 در تاریخ 1398/3/3 اقامتگاه 
دائمى خود بــدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1-  محمد امینى آبچویه فرزند مرحومه ش ش 
64، 2- اعظم امینى آبچویه فرزنــد مرحومه ش ش 12، 3- زهرا 
امینى آبچویه فرزند مرحومه ش ش 508، 4- حســینعلى امینى 
آبچویه همســر مرحومه ش ش 8، 5- صغرى امینى آبچویه مادر 
مرحومه ش ش 12 و بجز نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. شوراى حل اختالف کوهپایه شناسه: 492507

افزایش 231 درصدى ردیف بودجه سرمایه گذارى و مشارکت نسبت به سال گذشته
مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى شهردارى اصفهان گفت: ردیف بودجه سرمایه گذارى 
و مشارکت در بودجه سال جارى شهردارى اصفهان نسبت به بودجه سال گذشته 231 درصد رشد یافته است.

شهرام رییسى اظهار کرد: اتفاقى که در بودجه 98 به عنوان تغییر نوین در ساختار بودجه شهردارى رخ داده، 
افزایش 231 درصدى ردیف بودجه سرمایه گذارى و مشارکت نسبت به سال گذشته است که این اتفاق باعث 

شناسایى فرصت هاى سرمایه گذارى جدید مى شود. وى با تاکید بر اینکه دوره جدید مدیریت شهرى معتقد به 
مدیریت واحد در حوزه سرمایه گذارى است، افزود: در صدد شفاف سازى فرایندهاى سرمایه گذارى براى سرمایه گذار 

در شهر و همچنین تسهیل فضاى کسب و کار براى مشارکت کنندگان هستیم. مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و 
مشارکت هاى مردمى شهردارى اصفهان با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون بررسى الیحه بودجه، مقرر شده است مناطق 

15 گانه شهردارى اصفهان 10 درصد درآمد عملیاتى خود را براى تعریف پروژه هاى مشارکتى اختصاص دهند، گفت: این اقدام ضمن 
آنکه مى تواند ارقام ردیف سرمایه گذارى مشارکت را در بودجه سال هاى مختلف تغییر دهد، اثرات مثبت خود را در حوزه سرمایه گذارى نیز بر جا 
خواهد گذاشت. وى خاطرنشان کرد: نتیجه سرمایه گذارى هاى گذشته باید به سرمایه گذاران نشان داده شود؛ چراکه این مهم ترغیب و تشویق 

سرمایه گذاران داخلى و خارجى را به همراه دارد.

حفارى تونل شرقى خط دوم متروى اصفهان آغاز شد
مدیر اجرایى خط دوم قطارشهرى اصفهان گفت: حفارى تونل شرقى خط دوم قطارشهرى اصفهان پس 

از تست هاى مختلف همزمان با عید سعید فطر آغاز شد.
سیدمحسن واعظى فر امروز با اشاره به فعالیت هاى عمرانى خط دوم متروى اصفهان اظهار کرد: حفارى 
تونل شرقى خط دوم قطارشهرى همزمان با ایام عید سعید فطر و به منظور افزایش جبهه هاى کارى ساخت 

خط دوم مترو آغاز شد. مدیر اجرایى خط دوم قطارشهرى اصفهان افزود: حفارى مکانیزه تونل خط دوم 
قطارشهرى اصفهان از شرق اصفهان به صورت تونل دوچشمه در مسیر ایستگاه دارك شهرك امام حسین (ع) 

تا میدان امام على (ع) با دو دستگاه تى بى ام انجام مى شود؛ عملیات عمرانى تونل غربى با خرید دو دستگاه کاترهد 
(تیغه برشى) تى بى ام خط دوم قطارشهرى اصفهان و نصب آن بر ماشین مکانیزه حفار، اسفند سال 1397 آغاز شده بود و 

حفارى تونل شرقى، همزمان با عید سعید فطر آغاز شد. وى تصریح کرد: دستگاه مکانیزه حفار تونل، بیش از 150 متر از تونل غربى این خط 
را حفارى و سگمنت گذارى کرده و عملیات عمرانى این تونل در حال حاضر به پیش مى رود. واعظى فر ادامه داد: همچنین قرار است در آینده 
نزدیک، از سمت غرب شهر اصفهان به سمت میدان امام على (ع)، حفارى تونل به صورت تک چشمه انجام گیرد و از ایستگاه مدرس نجفى در 

کهندژ تا میدان امام على (ع) با یک تى بى ام تک چشمه انجام شود.

در شــرایطى که مهدى 
نیاز، مدیرکل دفتر مقررات 
صــادرات و واردات وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت 
بر ادامه ممنوعیت واردات 
خودروهــاى هیبریــدى 
تأکید مى کرد نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى در نشست علنى 
یکشــنبه 29 اردیبهشــت ماه امسال در 
جریان بررسى طرح یک فوریتى ساماندهى 
بازار خودرو با ماده (4) این طرح طى 193 
رأى موافق، سه رأى مخالف و چهار رأى 
ممتنع از مجمــوع 245 نماینده حاضر 
در جلســه موافقت کردند ؛ مصوبه اى که 
پیش بینى مى شود باعث کاهش قابل توجه 

قیمت خودروهاى بنزینى در بازار شود.
در ماده (4) این طرح آمده است: واردات 
خودروهاى ســوارى تمام برقى- بنزینى 
(تمام هیبریدى) تا زمــان تولید آن ها در 
داخل از پرداخت حقــوق ورودى معاف 
است. دولت موظف اســت زمینه تولید 
داخل خودروهاى مذکــور را ظرف مدت 
پنج ســال فراهم نماید. هزینه هاى مالى 

ناشى از اجراى این ماده از محل درآمدهاى 
ناشــى از اجراى حکم تبصره ذیل ماده 
(3) این قانون تأمین مى شــود. آئین نامه 
اجرایى این ماده ظرف مدت سه ماه بعد 
از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با همکارى اتاق ها 
و انجمن هاى تخصصــى تولید ذى ربط 
تهیه مى شود و به تصویب هیئت  وزیران 

مى رسد.

   ایجاد تعادل مقطعى در بازار خودرو
سوال اینجاســت که آیا چنین مصوبه اى 
قابلیت اجرایى شدن دارد؟ آیا با این مصوبه 
مجلس مى توانیم منتظر کاهش قیمت 

خودروها باشیم؟
هرچند بســیارى بــر این باور هســتند 
با اجراى چنین طرحى بــازار خودروى 
وارداتى متحول خواهد شــد و شــرایط 
خرید در این بازار بسیار بهتر مى شود اما 
برخى کارشناسان و فعاالن این بخش هم 
معتقدند با اجراى این مصوبه به طور واقعى، 
اتفاق و تحرکى خاص در بازار خودرو ایجاد 
نمى شود چون مصوبات اخیر قابلیت اجرا 
شــدن ندارند. به طورى که مهدى دادفر، 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره 
خبر آزادسازى تعرفه واردات خودروهاى 
هیبریدى بیان مى کند: «این خبر کذب 
است زیرا اساساً واردات خودرو همچنان 

ممنوع است.»
یاورى که از فعاالن بازار خودرو اســت با 
اشاره به بى تأثیر بودن چنین مصوبه اى در 

بازار خودرو بیان مى کند: نکته اى که باید به 
آن توجه داشت ایت است که مصوبه مورد 
بحث، معافیت حقوق ورودى خودروهاى 
هیبریدى است که به معناى مجاز بودن 
واردات نیســت، به عالوه این طرح پس 
از تائید شــوراى نگهبان در قالب قانون 
ابالغ مى شــود که هنوز وارد این مراحل 
نشده است. به گفته او شاید انتظار مردم 
و حتى فعاالن این باشد که پس از اجراى 
چنین طرحى نرخ خودرو تغییر کند ولى 
به اعتقاد من چنین مصوبه اى مشــکل 
اساسى قشر متوسط و پایین جامعه را براى 
خرید خودرو حل نمى کند و ممکن است 
براى افراد متمولى که خریدار خودروهاى 
گران قیمت هســتند تا حدودى کارآمد 

باشد.
یاورى مى افزاید: چنین اقدامى شاید به طور 
ظاهرى و مقطعى به تعادل بازار خودروهاى 
خارجى کمک کند ولى در صورتى تداوم 
پیدا مى کند که زیرساخت هاى آن فراهم 
باشــد. وى تصریح مى کند: ازآنجاکه این 
طرح کارشناسانه نیست در صورت ابالغ، 
باز هم قادر به ساماندهى بازار خودرو و حل 
ریشه اى، مشکل قیمت ها و کیفیت در بازار 

داخلى نیست.

     مزایاى آزادى واردات خودروهاى 
هیبریدى

باوجود انکار خبر آزادسازى تعرفه واردات 
خودروهاى هیبریدى از ســوى عده اى و 
انتقاد نســبت به چنین طرحى از سوى 

عده اى دیگر، بر اســاس آنچه نمایندگان 
مجلس خبر مى دهنــد بهرحال چنین 
طرحى تصویب شده است. محمدحسن 
نژاد، عضو گروه تلفیق بودجه ســال 98 
مجلس نیز دراین باره اعــالم 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. بنابراین آنچه مشخص است 
در حال حاضر تعرفه واردات خودروهاى 
سوارى تمام برقى- بنزینى صفر شده است 
که از دیدگاه بسیارى، بدون تردید، ابالغ 
و اجرایى شــدن آن مزایایى را براى بازار 

خودرو در پى خواهد داشت.

در همین ارتباط رســول رنجبران، عضو 
کمیسیون صنعت اتاق بازرگانى اصفهان 
با تأکید بر تأثیرات مثبــت آزادى واردات 
خودروهاى هیبریدى بر بازار به خبرنگار 
ایمنا، مى گوید: قطعاً با واردات ماشین هاى 
هیبریدى بخشى از تقاضاى بازار خودرو 
پاسخ داده مى شود به عالوه اینکه قیمت 
آن ها بر کاهش نــرخ خودروهاى داخلى 
و خارجى هــم مؤثر خواهد بــود. به ویژه 
خودروهاى وارداتــى گران قیمت که به 
دلیل در رقابت قرار گرفتن با هیبریدى ها 
روند کاهشى قیمت را تجربه خواهند کرد.

وى مى افزاید: از دیگر مزایاى ورود این گونه 
خودروها ایجاد انگیزه براى ارتقاى کیفیت 
خودروهاى داخلى اســت چون باوجود 
خودروى خارجى ارزان قیمت، از مشتریان 
خودروى داخلى کاســته مى شود، مگر 

آنکــه کیفیت خودروهــاى تولید داخل 
و خدمــات پس از فــروش آن هــا ارتقا

 یابد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان خاطرنشان مى کند: ممانعت از 
واردات خــودرو، نه تنها باعث گرانى بلکه 
عاملى بــراى کاهش کیفیــت خودروى 
داخلى است و متاســفانه درزمان هایى 
شاهد چنین ممنوعیتى بوده ایم. این در 
حالى است که صنعت خودروسازى کشور 
پس از چند دهه قدمت، هنوز تولید قابل 
قبولــى ازلحاظ اســتاندارهاى موردنظر 
پیدا نکرده است.  واضح است که با آزادى 
واردات انواع خودروهــاى خارجى اعم از 
هیبریدى و غیره، محصوالت داخلى نیز به 
دلیل عقب نبودن در رقابت با خارجى ها، رو 

به  پیشرفت مى روند.

ممانعت از واردات خودرو، نه تنها باعث گرانى بلکه عاملى براى کاهش کیفیت خودروى داخلى است؛

خودروهاى هیبریدى؛ از تصویب تا اجرا

ایمنا
گــزارش
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اواخر اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسى طرح یک فوریتى 
ساماندهى بازار خودرو، نمایندگان مجلس با ماده 4 این طرح 
موافقت کردند و به این ترتیب واردات خودروهاى ســوارى 
هیبریدى و برقى به مدت پنج سال بدون هیچ گونه پرداخت 

حقوق ورودى به کشور آزاد شد.

 بسیارى بر این باور 
هستند با اجراى 

چنین طرحى بازار 
خودروى وارداتى 

متحول خواهد شد 
و شرایط خرید در 

این بازار بسیار بهتر 
مى شود.

اقتصاد ایران
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کدام خریداران سکه 
باید مالیات بدهند؟

وزیر اقتصاد ضمــن اعالم جزئیات 
جدیدى درباره وصــول مالیات از 
سکه هاى پیش فروش شده، گفت: 
میزان درآمدهــاى مالیاتى محقق 
شــده در ســال گذشــته بیش از 
105 هزار میلیــارد تومان بود و به 
روایتى تا 109 هزار میلیارد تومان 
محقق شده اســت. فرهاد دژپسند 
در حاشیه مراســم تودیع و معارفه 
رؤساى قدیم و جدید سازمان امور 
مالیاتى در جمع خبرنگاران گفت: 
بخشــى از خریداران ســکه هاى 
پیش فروش که فکر مى کنیم قصد 
سوداگرى نداشــتند، از پرداخت 
مالیات معاف شــده اند که در واقع 
بخش قابل توجهى از خریداران را 
شامل مى شود. وزیر اقتصاد افزود: 
در عین حال اجازه قانونى داریم که 
از فعالیت هاى سوداگرانه در بحث 

سکه ها مالیات دریافت کنیم. 
وى اعالم کرد که کار اجرایى وصول 
مالیات از ســکه هاى پیش فروش 
شده آغاز شده و زمان پایان آن نیز 
بستگى به همکارى مؤدیان مالیاتى 
دارد. دژپسند همچنین با اشاره به 
اینکه نفت و گاز از منابعى است که 
باید نقش آن در اقتصاد ایران کاهش 
یابد، اظهار امیدوارى کرد به سمتى 
برویم که بودجه مبتنى بر نفت را به 
بودجه مبتنى بر مالیات و درآمدهاى 

سالم تغییر دهیم.

خبر آنالین
خـــبـــر
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کسب و کار
08
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برگزارى نمایشگاه داخلى سازى قطعات لوازم خانگى و کارخانجات فوالدى
مشاور عالى و دستیار وزیر صمت از نمایشگاه هاى داخلى سازى قطعات لوازم خانگى و ماشین 

آالت تولید کارخانجات معدنى و فوالدى خبر داد.
به گزارش شــاتا، صادق نجفى با اعالم برگزارى نمایشگاه داخلى ســازى قطعات، اظهار کرد: 
این نمایشگاه ها توسط انجمن هاى مربوطه و با همکارى ایدرو، معاونت معدنى وزارت صمت و 

ایمیدرو برگزار خواهد شد.
وى با اشــاره به اقدام وزارت صمت براى اعالم لیســت نیاز ها و فراخوان براى داخلى ســازى این 

نیازها، تصریح کرد: در همین راستا قطعه سازان، دانشگاه ها، استارت آپ ها و شرکت هاى دانش بنیان 
براى داخلى سازى قطعات لوازم خانگى و ماشــین آالت تولید کارخانجات معدنى و فوالدى پاى کار خواهند

 آمد.
مشاور عالى و دستیار وزیر صمت با تأکید بر ضرورت داخلى سازى قطعات و ساخت داخل، بیان کرد: این از اولویت هاى امسال 
وزارت صمت به خصوص در سال رونق تولید است که وزیر صمت نیز بر این نکته که نهضت ساخت داخل باید راه بیفتد، تأکید 

کرده اند.
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در ایــن بــازى جذاب 
تعریف اهــداف اصلى 
و تالش براى شــناخت 
مخاطب هدف اهمیت 
باالیى دارد. نکته مهم در 
طراحى استراتژى کسب 
و کار لــزوم همــکارى 
مدیران تمام بخش هاســت. به این 
ترتیب تهیه اســتراتژى کسب و کار 
بدون توجه به تمام جزییات شرکت 

مان امکان ناپذیر است.
در طول سال هاى اخیر من در عقیده 
ام پیرامون اولویت استراتژى کسب و 
کار بر اســتراتژى برند بازنگرى کرده 
ام. اکنون اعتقاد اصلــى من اولویت 
استراتژى برند بر استراتژى کسب و 

کار است.
 دلیل اصلى چنین تغییر عقیده اى در 
تجربه عینى ام نهفته است. چند سال 
اخیر همه اهالى کســب و کار شاهد 
فروپاشى و شکست اســتارت آپ ها 
و از همه مهم تر شــرکت هاى داراى 
ســابقه طوالنى بوده ایم. نکته جالب 
درخصوص این شکســت هــا بهره 
مندى تمام شــرکت هاى مذکور از 
استراتژى کسب و کار تقریبا منسجم 
بود، بنابراین علت شکست را باید در 
جایى دیگر جست. به این ترتیب دلیل 
اصلى شکست آنها در بى توجهى شان 

به نیازهاى واقعى مشتریان و ادراك 
مخاطب هدف از وضعیت برندشــان 

بود.
به بیانــى دیگر، هر کســب و کارى 
باید توانایى بررســى دقیق وضعیت 
مشتریان و هماهنگى با نیازهاى آنها 
را داشته باشــد. نتیجه چنین امرى 
دســتیابى به یک ایده برندســازى 
خواهد بود. به این ترتیب هویت برند 
ما براساس نیازهاى اصلى مشتریان 
شــکل مى گیرد. برندهــاى بزرگ 
معموال توانایى باالیى در زمینه چنین 
گونه اى از برندسازى دارند. به همین 
دلیل نیز ســطح باالیــى از اعتماد و 
پذیرش مشتریان را تجربه مى کنند. 
مزیت هاى اســتراتژى برند شــامل 
کســب اعتبار، مرجعیت در کسب و 
کارمان و تبدیل مشــتریان عادى به 
طرفدارهاى سفت و سخت برندمان 

است.
 بــدون تردیــد هــر برنــدى در

 فعالیت هاى خــود به چنین اهدافى 
توجــه دارد. با این حال بســیارى از 
آنها نســبت به ناتوانى یک استراتژى 
کسب و کار در پاسخگویى به چنین 
نیازهایــى بى توجه انــد. فقط درك 
درست از گســتره توانایى و ناتوانى 
استراتژى کســب و کار و تفاوت آن 
با استراتژى برند ما را به سوى مسیر 

درست هدایت خواهد کرد.
ویژگى هایــى نظیر اعتبــار، جذب 
مشــتریان وفــادار، افزایش شــمار 
طرفداران، محبوبیت و رابطه عمیق 
با مشــتریان معناى واقعــى برند در 
دنیاى مدرن اســت. اکنون یک برند 
زیرمجموعه صرف یک یا چند شرکت 
شریک محسوب نمى شــود. چنین 
برداشتى از مفهوم برند بسیار قدیمى 
به نظر مى رســد. به همین دلیل ما 
نیازمند بازاندیشــى درباره برداشت 

مان از برند هستیم. بدون تردید نوع 
تلقى ما از مفهوم برند بر روى فرآیند 
برندســازى مان نیز تاثیر دارد. وقتى 
ویژگى نظیر اعتبار و تالش براى ایجاد 

رابطه اى عمیق با مشتریان را در نظر 
داشته باشــیم، فرآیند برندسازى را 
زیرمجموعه اســتراتژى کسب و کار 
طبقه بندى نخواهیم کرد. دلیل تاکید 

من بر روى استقالل فرآیند برندسازى 
در ارتباط بــا اهمیــت آن در دوران 
کنونى و نزد مشتریان است. اگر یک 
کســب و کار فرآیند توسعه و تحقیق 
پیرامون برندســازى مدرن با اتکا بر 
اســتراتژى برند معتبر را پیش ببرد، 
شــانس موفقیتش در دنیاى کسب و 

کار به شدت افزایش مى یابد. 
کلید موفقیت برندهــا در این میان 
توانایى انطبــاق با تغییــرات حوزه 
کسب و کار است. یکى از اشتباه هاى 
جبران ناپذیــر برندها در عصر کنونى 
تالش براى موفقیت با اتکا به استراتژى 
کسب و کار اســت. البته منظور من 
نادرستى استراتژى کسب و کار و عدم 
نیاز به آن نیســت. موضع اصلى من 
اولویت اســتراتژى برند است. به این 
ترتیب استراتژى کسب و کار براساس 

آن شکل خواهد گرفت.

گام نخســت در راســتاى تدویــن 
اســتراتژى برند تالش براى شناخت 
درست از مشــتریان هدف است. به 
راستى مشــتریان واقعى برند ما چه 
کســانى هســتند؟ نیازهاى عمیق 
آنها چیســت؟ چگونه باید از احتمال 
کاســتى در تجربه خرید مشتریان از 

برندمان اطمینان حاصل کنیم؟
 ناتوانى یک برند در پاســخگویى به 
پرســش هاى فوق موجــب گرایش 
مشتریان به سوى برندهاى جایگزین 
خواهد شد. به این ترتیب کار ما براى 
بازیابى مشتریان از دست رفته بسیار 
سخت مى شــود. فقط زمانى که ما 
درك درســتى از تجربه مشــتریان 
داشــته باشــیم، امکان اســتفاده از 
ترکیبى از ابزارهاى در دسترس براى 
جلب رضایت آنها و طراحى استراتژى 

برند تاثیرگذار خواهد بود.

دوراهى اولویت استراتژى برند یا استراتژى کسب و کار   

برندسازى موفق در گرو انتخابى دشوار

 اگر یک کسب و 
کار فرآیند توسعه 
و تحقیق پیرامون 

برندسازى مدرن با اتکا 
بر استراتژى برند معتبر 

را پیش ببرد، شانس 
موفقیتش در دنیاى 
کسب و کار به شدت 

افزایش مى یابد.

تا همین چند سال پیش پاسخ من به پرسش پیرامون نحوه 
ارتباط میان استراتژى کسب و کار و استراتژى برند مبتنى بر 
اولویت استراتژى کسب و کار بود. دلیل اصلى آن نیز ماهیت 
بلندمدت استراتژى کسب و کار در راستاى اجراى برخى اعمال 
با هدف دستیابى به اهدافى مشخص بود. به طور معمول کسب 
درآمد در مرکز اهداف استراتژى کسب و کار قرار دارد. به بیانى 
ساده، استراتژى کسب و کار یک بازى مدیریتى در راستاى 

افزایش بهره ورى و سودآورى شرکت ها قلمداد مى شود. 

 
استارت آپ

قانع کردن بازار براى پذیرش محصول یا راه حل جدید، سخت ترین کار 
هر استارتاپى است، اما رعایت نکات کلیدى، شانس موفقیت محصول را 

افزایش مى دهد.

کارآفرینان، همراه در تالش هستند تا با اســتفاده از آخرین تکنولوژى، نیازهاى 
پنهان مردم را برطرف کنند. محصوالت قدیمــى نمى توانند نیازهاى فعلى بازار 
را تأمین کنند اما از طرفى محصوالت جدید نیز اگر به درستى به مشترى معرفى 
نشوند، شانسى براى پذیرش ندارند. به عنوان مثال چرخ ابزارى بود که در گذشته 
براى حرکت درشکه ها استفاده مى شــد. این محصول به مرور زمان توسعه پیدا 
کرد و امروزه یکى از کلیدى ترین اجزاى انواع وســایل نقلیه ى پیشرفته از جمله 

ماشین هاى الکتریکى است.
یا به عنوان مثال شرکت تایل (Tile) توانست راه حلى ساده براى یک معضل جهانى 
یعنى جا گذاشتن یا فراموش کردن کلیدها، تلفن همراه و سایر وسایل شخصى پیدا 
کند. دستگاه هاى بلوتوث این شرکت در طول زمان توسعه پیدا کردند و امروزه در 
قفسه هاى فروشگاه به صورت جداگانه یا به عنوان بخشى از محصول سایر شرکت ها 
به فروش مى رسند. دلیل موفقیت تایل چه بود؟ اینکه توانست از یک سخت افزار 

ساده براى حل مشکلى غیرقابل حل استفاده کند.
قانع کردن مردم و اینکه به آن ها نشــان دهید یک محصول جدید به درستى کار 

مى کند، آسان نیست. الزمه ى متقاعد کردن مشترى این است 
که نشان دهید راه حل ها یا محصوالت فعلى به  اندازه ى کافى 
خوب یا دقیق نیستند. در ادامه به معرفى راه هایى مى پردازیم 

که شانس پذیرش محصول جدید در بازار را افزایش مى دهند.

   1- نیازهاى مشترى را درك کنید اما اهداف برند را فداى 
آن ها نکنید

مطمئنا اولین گام در طراحى یک محصول، شناســایى نیازهاى 
مشترى است. طبق اعالم مرکز آمار Statista، حدود 14 درصد 
از استارتاپ ها به دلیل نادیده گرفتن مشترى شکست مى خورند. 
بااین حال نمى تــوان همواره انتظارات مشــترى را برآورده کرد و 
تمامى بازخوردها را در نســخه ى بعدى محصــول به کار گرفت. 
بهترین کار، پیدا کردن یک راه حل میانه با استفاده از بازخوردهاى 

مشترى و تخصص توسعه دهندگان محصول است.
به عنوان مثال، یک شــرکت تولیدکننده ى تجهیزات معدن را در 
نظر بگیرید. یکــى از بزرگ ترین اهداف چنین شــرکت هایى، پیدا 
کردن راه حل براى کاهش مدت زمان بیکارى ماشــین است. حال 
تصور کنید شــرکتى بعد از درخواســت مشترى ها و با اســتفاده از سنسورهاى 
ماشــین، مدت زمانى بیکارى تجهیزات را کاهش داده اســت. مشترى ها تصور 
مى کنند ایــن ویژگى با کمــک ردیابى موقعیت انجام شــده اســت و بنابراین 
همه ى آن ها مى خواهند روى محصول خود، یک موقعیت یاب یا GPS داشــته

 باشند.
GPS عمر باترى را کاهش مى دهد و در ماشین هایى مانند حفرکننده ها کاربرد 
ندارند. بااین حال شرکت به نظر مشترى هاى خود اهمیت مى دهد و یک نسخه ى 
محدود GPS به ماشین هایش اضافه مى کند؛ زیرا گوش دادن و اجرایى کردن 

کامل بازخورد مشترى، آن ها را از هدف اصلى دور مى کند.

   2- روى پررنگ ترین دالیل نارضایتى تمرکز کنید
مشترى هاى مستأصل، بهترین مشترى هاى برند هستند زیرا حاضرند هر راه حل 
جدیدى را امتحان کنند. اوبر بهترین مثال براى توضیح این نکته اســت. ایده ى 
تاکسى آنالین اوبر نه تنها مشــکل ترافیک در رویدادهاى شلوغ مانند کنسرت و 
مسابقات ورزشى را حل کرد بلکه فرایند تاکسى گرفتن را نیز راحت تر کرد. درواقع 
اوبر صنعت تاکسى هاى سنتى و قدیمى را متحول کرد. راه حل جدید اوبر، جایگزین 
خوبى براى یک راه حل قدیمى شد و دید مردم نسبت به حمل ونقل را عوض کرد. 
در این مثال مشترى هاى مستأصل و ناامید از روش هاى قدیمى، به مشترى هاى 

هدف تبدیل شدند.

   3- در مسیر خود باقى بمانید
گاهى اوقات استارتاپ ها وسوسه مى شوند هر نوع خدماتى را به مشترى هاى خود 
ارائه دهند. حتى موفق ترین شرکت ها مانند تسال نیز ممکن است چنین اشتباهى 
مرتکب شوند. تســال در اواخر سال 2016، یک شــرکت فعال در زمینه ى انرژى 
خورشیدى را به قیمت 2.6 میلیارد دالر خرید و با این کار بازار سهام را نسبت به 
خود بدبین کرد. تسال با این حرکت قصد داشت به شرکتى پیشرو در ساخت باترى 
تبدیل شود اما نتیجه ى نهایى خوب نبود و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که 
تسال بهتر است روى مسیر اصلى خود یعنى ســاخت ماشین هاى منحصربه فرد 

متمرکز بماند.

   4- شانس پذیرش محصول را افزایش دهید
راه حل هاى تضمین نشده، با استقبال خوبى از ســوى بازار روبه رو نمى شوند زیرا 
تا زمانى که تمام جنبه هاى راه حل جدید بررســى نشده اســت، مردم تمایلى به 
امتحان کردن آن ندارند. به عنوان مثال، خریدن تشک جدید هزینه ى زیادى دارد 
و اغلب مردم هنگام انتخاب تشک جدید، سراغ برندهاى ناشناخته و تضمین نشده 
نمى روند. بااین حال شرکت Casper ایده ى جالبى براى این مشکل داشت. آن ها 
به مشترى ها اجازه مى دادند 100 شب کیفیت محصول را امتحان کنند و درواقع 
با این روش، ریسک خریدن تشک به صورت آنالین را براى مشترى از بین بردند. 
امروزه درآمد این شرکت از مرز 600 میلیون دالر عبور کرده است و پیشنهادهاى 

خوبى از سوى سرمایه گذاران بزرگ دارد.

   5- هم نیروهاى باتجربه و هم نیروهاى کم تجربه را استخدام کنید
تجربه ى کارى بسیار مهم و باارزش است اما نباید مهارت و توانایى هاى نیروهاى 
کم تجربه تر را نادیده گرفت. نیروهاى کم تجربه، نمى توانند نتیجه ى راه حل هاى 
قدیمى را پیش بینى کنند و به همین دلیل به مسائل با نگرشى جدید نگاه مى کنند. 
به عنوان مثال، یک متخصص فروش باتجربه، به خوبى با مشترى ها ارتباط برقرار 
مى کند اما به دلیل طرز فکر قدیمى نمى تواند راه حل هاى جدید را به خوبى درك 
کند و به کار بگیرد. به همین دلیل هنگام استخدام نیروهاى جدید مطمئن شوید که 
آیا این افراد حاضر هستند روش هاى قدیمى را کنار بگذارند و از روش هاى جدیدتر 

براى حل مسائل استفاده کنند یا خیر.

متحول کردن بازار، کار آسان و راحتى نیست اما با تمرکز کردن روى هدف نهایى و 
رعایت نکات مهم مى توان عملکرد خوبى در این چالش داشت.
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ویژگى هایى نظیر اعتبار، 

جذب مشتریان وفادار، 
افزایش شمار طرفداران، 
محبوبیت و رابطه عمیق 

با مشتریان معناى واقعى 
برند در دنیاى مدرن 

است. 

زومیت
گـــزارش

راه هایى براى افزایش شانس پذیرش محصول جدید در بازار

اینوتکس  2019 جنبه 
بین المللى قوى ترى 

دارد
هشــتمین نمایشــگاه نوآورى و 
فناورى فرصتى براى توسعه اقتصاد 
بدون اتکا به فروش منابع زیرزمینى 
کشور است، اینوتکس 2019 نسبت 
به دوره هاى پیشین به بلوغ بیشترى 
رسیده و جنبه ه اى بین المللى آن 

تقویت شده است.
 دکتر هادى ذواشــکیانى با اشاره 
به حضور شــرکت هاى محبوب و 
معتبر اســتارت آپى در نمایشگاه 
اینوتکس گفت: شرکت هایى که از 
استارت آپ ها خدمات مى گیرند و 
یا به آنها خدمات مى دهند از طریق 
نمایشگاه با اســتارت آپ ها ارتباط 
برقرار مى کنند که خود سرآغازى 
براى ارتباطات بعــدى و مذاکرات 
مابین آنها در روزهاى آینده خواهد 

بود.
وى افزود: جذب ســرمایه گذاران 
و یا تأمین مالى کســب و کارهاى 
اینترنتى از مســیر نمایشگاهى با 
سهولت بیشــترى اتفاق مى افتد. 
به عبارتى باید تاکید کرد استارت 
آپ ها و کســب و کارهاى فناورى 
محور، مشــتریان خود را از طریق 
نمایشگاه به دست خواهند آورد و 
همین موضوع براى ســایر فعاالن 
حوزه کسب و کار اینترنتى، مزیت 
و بابى براى مذاکــره و تبادل ایده و 

نظر است.
ذواشکیانى با ذکر اینکه نمایشگاه 
اینوتکس امسال نسبت به سال هاى 
گذشــته بلوغ بیشــترى یافته و 
جنبه هاى بین المللــى قوى ترى 
دارد، ادامه داد: در نمایشگاه امسال 
شرکت هاى کشورهاى همسایه مثل 
عراق و اســتارت آپ هاى فعال این 
کشورها نیز حضور پیدا خواهند کرد 
در حالى که در ســال هاى گذشته 

این طور نبوده است.
وى با اشاره به تحریم ها و اثر منفى 
آن در نمایشگاه، خاطر نشان کرد: 
به دلیل محدودیت هاى حاصل از 
تحریم حضور شرکت هاى اروپایى در 
اینوتکس امسال کم رنگ تر خواهد 
بود اما در عوض مى توان از فرصت 
حضور کشورهاى شرق مثل چین 
که در حوزه استارت آپ ها قدم هاى 
خوبى برداشته و شرکت هاى فعالى 

دارند، بهره برد.
عضو اتاق فکر هشتمین نمایشگاه 
بین المللى نوآورى و فناورى یادآور 
شــد: البته باید تاکید کرد شرایط 
تحریمى بر نقدینگى شرکت هاى 
استارت آپى اثر منفى گذاشته و آن 
را به شــدت پایین آورده است. چرا 
که در این شــرایط کمتر سرمایه 
گذارى حاضر به ســرمایه گذارى 
در حوزه اســتارت آپى اســت. در 
این راســتا دولتى ها نباید به طور 
مستقیم در استارت آپ ها سرمایه 
گذارى کنند بلکه سرمایه آنها باید 
در صندوق هاى خصوصى سرمایه 
گذارى شده و استارت آپ ها از محل 
این صندوق ها خأل مالــى خود را 
جبران کنند. این فعال حوزه کسب 
و کارهاى اینترنتى با ذکر چند گام 
مثبت نمایشگاه براى استارت آپ ها

 اظهار کرد: یک نقش نمایشــگاه 
ترویجى است. یعنى کسب و کارها 
را به مخاطبان و یا کسب و کارهاى 
دیگر معرفى مى کند. نقش بعدى 
نمایشگاه پیوند بین سرمایه گذار با 
شرکت ها و شرکت ها با مشتریان آنها 
اســت. ترویج فرهنگ استارت آپى 
و کســب و کارهــاى اینترنتــى 
نیــز از طریق نمایشــگاه میســر 

خواهد بود.

ایسنا
گــزارش
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