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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

مدیر کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان مطرح کرد: 

حمل ونقل عمومى، انتخاب 143 هزار مسافر استان اصفهان

تبعات احتمالى
 یک تحریم

اعالم تحریم هاى جدید آمریکا 
علیه هولدینگ خلیــج فارس 
مى تواند چیــزى در حدود 3.5 
میلیــارد دالر از منابع صادرات 
غیرنفتى کشور را متاثر کند و از 
سهم صادرات پتروشیمى ها به 
شدت بکاهد. این میان پیش بینى 
از نحوه اجراى ایــن تحریم ها و 
تاثیر آن وابسته به سه ضلع تحریم 
کننده، دولت ایران و مشــتریان 
است که هنوز ابعاد سخت گیرى 
و چشم پوشــى این ها مشخص 

نیست.
دو روز گذشــته دولــت ایاالت 
متحده در تصمیــم جدید خود 
هولدینگ خلیج فارس که یکى 
از مهــم تریــن تولیدکنندگان 
پتروشیمى کشور است را تحت 
تحریم قــرار داد.جــدا از بحث 
سیاسى، سهم هولدینگ خلیج 
فارس از کل تولیــد و صادرات 
پتروشیمى کشور چیزى میان 
40 تا 50 درصد است که بیانگر 
مقصود کاخ ســفید از این فشار 
جدید است. درواقع هیئت حاکمه 
امریکا با زیر فشار قرار دادن این 

هولدینگ...

حضور 95 تولیدکننده 
برتر در پانزدهمین 

نمایشگاه قطعات خودرو 
اصفهان

پانزدهمین نمایشــگاه بین المللــى قطعات، 
مجموعه هــا و صنایع وابســته خــودرو از 21 
خردادماه در اصفهان برپا مى شــود تا بهترین 
تولیدکنندگان داخلى و نمایندگان شرکت هاى 
خارجى آخرین دستاوردهاى خود را در معرض 

بازدید عالقه مندان این بخش قرار دهند.
به گزارش شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
اســتان اصفهان، این نمایشــگاه که به مدت 
چهار روز و تا بیســت و چهارم خــرداد ماه در 
محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
واقع در پل شهرســتان برپا خواهد بود، به ارائه 

توانمندى هاى شرکت هاى فعال در...

خبرآنالین
یــادداشت
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   پیش از توسعه گردشگرى ما نیازمند برنامه ریزى و سرمایه گذارى براى توسعه و تأمین زیرساخت ها در محورهاى گردشگرى هستیم که بهبود وضعیت راه ها نیز در این دسته جاى مى گیرند.

بازار طال و سکه 98/3/20 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,349,0004,493,000قدیم

سکه طرح 
4,439,0004,618,000جدید

2,417,0002,598,000نیم سکه

1,618,0001,698,000ربع سکه

979,0001,009000سکه گرمى

یک مثقال 
1,769,0001,910,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18408,600417,900 عیار

یک گرم طالى 
19442,480439,535 عیار

یک گرم طالى 
24543,300557,200 عیار
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قیمت لبنیات بدون مجوز قانونى افزایش یافت
در حالیکه هنوز درخواست صنایع لبنى براى افزایش قیمت محصوالتشان از سوى ستاد 

تنظیم بازار تصویب و ابالغ نشده است برخى از آنها از هفته گذشته اقدام به 
افزایش قیمت دو محصول ماست و پنیر کرده اند.

رضا باکــرى - دبیر انجمن صنفى صنایع لبنــى - اعالم کرد که با 
توجه به افزایــش هزینه هاى تولید قیمت هاى پیشــنهادى خود 
را براى افزایــش 14 درصدى قیمت لبنیات به ســازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دادیم که بعد 
از بررسى و تأیید از سوى این سازمان، به ستاد تنظیم 

بازار براى تصویب و ابالغ ارسال خواهد شد. ...

ناصر اکبرى با بیان اینکه طبق 
مصوبه وزارت نیرو و شرکت 
مهندسى آب وفاضالب کشور 
برخى از متخصصان آبفااستان 
اصفهان به منظور بازسازى 
شبکه آب شرب بوشهر به این 
شهر اعزام شدند عنوان کرد: 
پس از آنکه طى یک هفته اصالح و بازسازى 
بیش از 3 هزار متر از شبکه آب شرب بوشهر 
را در اقطــار 200، 300، 400 و 500 متر 
اجراءگردید سپس عملیات اتصاالت شبکه 

آبرسانى بوشهر در دستور کار قرار گرفت.
وى با توجه به ضــرورت عملیات اصالح و 
بازسازى شــبکه توزیع آب شرب بوشهر 
تصریح کرد: طبق دستور وزارت نیرو مقرر 
گردید شــرکت آبفا اصفهان 7 هزار متر از 
شبکه توزیع آب شرب شهر بوشهر را اصالح 
و بازسازى نماید که تاکنون موفق به اجراى 
3 هزار متر آن شده است این در حالیست 
که اجراى 4 هزار متر آن در اقطار باال، پس 
از تامین منابع مالى در دستور کار قرار مى 

گیرد.
اکبرى افزود: در شــهر بوشهر تاسیسات 
زیربنایى در عمق کم، بدلیل باالبودن سطح 
آب اجراءگردید بطوریکه تاسیساتى مانند 
برق، گاز، مخابرات و فاضالب نهایت در عمق 
1.20 متر اجراء شد که همین مسئله باعث 
ایجاد وقفه در اجراى سریع عملیات گردید.

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان به چگونگــى اجراى این 
عملیات پرداخت و بیان کرد: 15 نفر نیروى 
متخصص با اســتفاده از تجهیزاتى مانند 
جرثقیل، بیل بکهو، بیل زنجیره ایى بدون 
کوچکترین وقفه ایى عملیات لوله گذارى 

شبکه آب بوشهر را انجام مى دادند
اکبــرى گفت: شــبکه توزیع آب شــرب 
شهر بوشهر به دلیل اینکه در اقطار پایین 
اجراء شــده بود در حال حاضر با توجه به 
رشد جمعیت پاســخگوى نیاز مشترکین 
نیســت و نیاز به بازســازى در اقطار باالتر 
دارد که هــم اکنون این عملیات توســط 

شرکتهاى آب وفاضالب اصفهان، تهران، 
آذربایجــان و خراســان در حــال انجام

 است.
وى با اشــاره به اینکه آبفــا اصفهان اولین 
شــرکتى بود که عملیات بازسازى شبکه 
آب بوشهر را در دســتور کار قرار داد خاطر 
نشان ساخت: بین شرکت هایى که طبق 
دســتور وزارت نیرو موظف به بازســازى 
شبکه آب بوشهر بودند آبفا اصفهان زودتر 
از بقیه شرکتها عملیات بازســازى را آغاز 
نمود این در حالیست که نهادها و دستگاهها 
نهایت همکارى را با شرکت آبفا براى صدور 

مجوزهاى الزم داشتند.

معاون بهره بردارى شرکت آب وفاضالب استان اصفهان خبر داد: 
اصالح و بازسازى بیش از 3 هزار متراز شبکه توزیع آب شهر بوشهر

15 نفر نیروى 
متخصص با استفاده 

از تجهیزاتى مانند 
جرثقیل، بیل بکهو، 

بیل زنجیره ایى بدون 
کوچکترین وقفه ایى 
عملیات لوله گذارى 
شبکه آب بوشهر را 

انجام مى دادند.

معاون بهره بردارى شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: از تاریخ 23 تا 31 فروردین سال جارى بیش از 3 هزار متر از شبکه آب شرب شهر 
بوشهر توسط کارشناسان بهره بردارى شرکت آبفا استان اصفهان اصالح و بازسازى گردید

اخبار اصفهان
گـــزارش
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جمشید اسماعیلى - شهردار چادگان   روح اله بابایى - شهردار افوس 

شرکت تعاونى مصرف
کارکنان فوالد مبارکه

شناسه: 496449 شناسه: 496431 

                                                                                                                                آگهى مزایده نوبت اول 

آگهى مناقصه نوبت سوم 

شهردارى چادگان، به استناد مجوز شماره 98/34 مورخ 1398/2/28 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان و نامه شماره 2031/1/2090 مورخ 1398/3/18 فرماندارى محترم شهرستان چادگان در نظر دارد سایت 
قایقرانى مجتمع فرهنگى و تفریحى خود را از طریق آگهى مزایده به صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. 

الف) موضوع مزایده 
اجاره سایت قایقرانى مجتمع فرهنگى تفریحى 

تبصره: تعمیر، بازسازى اسکله و خرید کلیه قایق هاى پدالى و جلیقه نجات و دیگر وسایل مرتبط با این موضوع بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
الزم به ذکر است یک فروند قایق موتورى 48 با ظرفیت شش نفره فقط براى امداد و نجات براى محل مذکور بوده و در صورت بهره بردارى از آن، برنده مزایده مى بایستى مجوزات الزم را از سازمان آب منطقه اى 

اخذ نماید.
ب) مدت موضوع مزایده: 

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت پنج سال شمسى 
ج) قیمت پایه موضوع مزایده: 

قیمت پایه براى سال اول 120,000,000 ریال به شرطى که در سال هاى بعد با افزایش 20٪ نسبت به مبلغ اجاره بها سال قبل مى باشد. 
ج) بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 

متقاضیان مى توانند از روز سه شنبه مورخ 1398/3/21 لغایت روز دوشنبه مورخ 1398/04/3 از سایت قایقرانى واقع در مجتمع فرهنگى و تفریحى شهردارى بازدید و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز 
دوشنبه مورخ 1398/04/3 در دو پاکت: 

پاکت الف) پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده. 
پاکت ب) مبلغ پیشنهاد دهنده و سوابق کارى الك و مهر شده با مشخصات کامل به حراست شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایید. 
1- پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخ 1398/4/4 در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاى کمیسیون باز و قرائت مى گردد. 

2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده از انعقاد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

4- داشتن پروانه قایقرانى و معرفى یک نفر نجات غریق با کلیه مدارك مربوطه و داشتن آمادگى نجات غریق در سال جارى که مورد تایید هیئت نجات غریق استان باشد بایستى ضمیمه پیشنهاد پاکت ب گردد. 
5- اخذ مجوز و هر نوع بکارگیرى قایق هاى موتورى جهت مشخص نمودن محدوده گشت زنى روى آب از سازمان آب منطقه اى مى باشد که مسئولیت و پیگیرى آن بر عهده برنده مزایده مى باشد و این شهردارى 

هیچگونه مسئولیتى ندارد. 
6- هزینه آگهى مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد.

7- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه و مالیات و همچنین بیمه نمودن سایت قایقرانى با امکانات موجود بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
8- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران 

مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى و قانون خدمت وظیفه عمومى را در نظر داشته باشند. 
9- در زمان انعقاد قرارداد برنده مزایده بایستى سریعاً نسبت به واریز اجاره بها سال اول براساس قیمت پیشنهادى اقدام تا قرارداد با نامبرده منعقد گردد در غیر این صورت پس از مهلت مقرر قرارداد و با ضبط سپرده 

با نفرات بعدى منعقد مى گردد و ارایه ضمانتنامه بانکى الزامى است. 

شهردارى افوس در نظر دارد براساس بودجه ســال 98 و اعتبارات، اجراى پروژه هاى ذیل را ازطریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد الشرایط و داراى تاییدیه صالحیت ایمنى پیمانکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و همچنین سابقه کار در زمینه مربوطه واگذار 

نماید. 

لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهردارى افوس مراجعه و یا با شماره 
03157512220 تماس حاصل فرمایند. مهلت ارسال پیشنهادات تا 98/3/18 مى باشد. 

�ناب آ�ی ���تا�ی 
ر ا��ھان �د��و�ی�ه ا��صاب شا���ه �نا�عا�ی را � ��ت ��ما�دا

 ��ریک �ض �ی �ما��م .
و�د ��عال �وا���م . �رب�ندی و �را��ازی �ما را از �دا

مبلغ سپرده شرکت در مناقصهمیزان اعتبار اولیهقیمت پیشنهادىعنوان پروژهردیف

1,000,000,00050,000,000براساس فهرست بهاى سال 98 بدون تعدیل و اضافه بهااحداث سرویس بهداشتى1

3,000,000,000150,000,000براساس فهرست بهاى سال 98 بدون تعدیل و اضافه بهااحداث سالن شهروند – مرحله فونداسیون2



تبعات احتمالى
 یک تحریم

ادامه از صفحه یک:
...   کل صنعت پتروشیمى کشور 

را دچار مشکل خواهد کرد.
اهمیت این هولدینــگ در این 
اســت که دولت در هر شرکتى 
که ســهمى دارد، اداره آن را به 
این هولدینگ سپرده است و به 
همین دلیل نقش چشمگیر آن 
را مى توانیــم در صادرات 14 تا 
15 میلیــارد دالرى این بخش 
ببینیم. به بیان دیگر محصوالت 
پتروشــیمى یک ســوم از کل 
صادرات غیر نفتى را که معادل 
15 میلیارد دالر اســت به خود 
اختصاص دادند که حدود نیمى 
از آن تحت مالکیت این شرکت 

قرار دارد.
شــرایط خــاص محصــوالت 
پتروشــیمى به گونه اى اســت 
که جامداتى چــون پلى اتیلن و 
اوره به دلیل بــازار متنوع و عدم 
امکان ردگیرى چندان در دوره 
تحریم ها دچار مشکل نمیشوند 
و با مقدارى تدبیر مى توان راه را 
براى تداوم صدور این کاالها باز 
نگه داشت. در مقابل این تولیدات 
مایع هستند که نظام تحریم مى 
تواند عمال تولید و صادرات آنها را 
زمین گیر کند. حاللها و اتانول 
که اغلب در بازار جنوب شــرقى 
آسیا مشتریان فراوانى دارند در 
شــرایط تحریم عمال به سختى 
فروش خواهند رفــت و به نظر 
مى رسید در دوره تحریم ها این 
بخش به شدت متاثر شود. گرچه 
هولدینگ خلیج فارس بیشــتر 
در بخش تولیــد جامدات فعال 
اســت اما با توجه به گستردگى 
شــرکت هاى تابعه آن در خارج 
کشور و به ویژه امارات عمال تاثیر 
پذیرى آن در بخــش بازرگانى 
شدید خواهد بود. بررسى ابعاد 
مختلف ماجرا نشــان مى دهد 
عمال شــرایط به گونه اى است 
که نیمى از ســهم صادراتى این 
هولدینگ کاســته خواهد شد 
که به معناى کاهش سه تا  3.5 
میلیــارد دالرى کل صــادرات 

پتروشیمى کشور خواهد بود.
این میــان باید توجه داشــت 
که هر نظام تحریم از ســه ضلع 
تحریم کننده، تحریم شــونده 
و مشتریان تشــکیل مى شود. 
ضلع اول ایاالت متحده اســت و 
میزان سخت گیرى وپیگیرى آن 
مى تواند نقشى تعیین کننده در 
ابعاد تحریم ها داشته باشد. دولت 
ایران نیز با یافتن تدابیر مختلف 
مى تواند تا اندازه اى دشــمنان 
خود را غافلگیر کند. با این وجود 
نقش ضلع سوم تعیین کننده تر 
است زیرا مشتریان اگر نیاز خود 
را همچنان از ایران تامین کنند 
با همکارى با دولــت ایران مى 
توانند کمک شایانى به دور زدن 
تحریم ها کننــد. در این مورد 
هند و چین مهم ترین خریداران 
محصوالت پتروشــیمى ایران 
هستند. سهم ضلع سوم به مراتب 

بیش از هر بخش دیگر است.
مزیــت صنعــت پتروشــیمى 
ایران در این اســت که برگشت 
پول در این کشــور راحت تر از

 بخش هاى دیگر مانند نفت است 
چرا که عمال پتروشــیمى هاى 
ایران همواره در تحریم بودند و 
حتى معافیتى کــه ترامپ براى 
بخش هاى دیگر مدنظر داشت 
براى پتروشیمى ها اعمال نشد. 
به همین دلیل بازگشت پول از 
طریق روش هایى انجام مى شود 
که دوره تحریــم هاى جدید نیز 
همچنان مى تواند مورد استفاده 

قرار گیرند.

اقتصاد استان
02
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دهیارى ها از اعتبار ویژه براى توسعه گردشگرى استفاده کنند
فرماندار کاشان گفت: با حمایت سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور، دهیارى هایى که طرح هاى 
گردشگرى ارائه دهند مى توانند از اعتبارهاى ویژه اســتفاده کنند که یک فرصت مناسب براى توسعه 

گردشگرى در روستاهاى شهرستان کاشان است.
على اکبر مرتضایى در  نشست با اعضاى شوراى اسالمى این شهرستان، اظهار کرد: شوراهاى اسالمى، پل 

ارتباطى بین مردم و دولت هستند و مى توانند بازوى توانمندى براى دولت در تصمیم گیرى ها و پیگیرى 
مطالبات مردم باشند. وى افزود: تولید صنایع دستى در روستاها یکى از مباحث مهم براى توسعه اشتغال جوانان 

است و باید با تشویق فعاالن این عرصه و تولید صنایع دستى بومى و استفاده مفید از ظرفیت هاى موجود در روستا، 
محصول هاى خود را براى عرضه در نمایشگاه هاى دائمى و فصلى به نمایش بگذارند. مرتضایى، توسعه و رونق گردشگرى را از 

اولویت هاى مهم دانست و تصریح کرد: ما در حوزه فرش ماشینى با مشکالت متعدد روبرو هستیم و براى جلوگیرى از بحران ها نیازمند گرایش 
به صنایع پاك و ماندگار هستیم  که صنعت گردشگرى کوتاه ترین و مطمئن ترین مسیر است.

رئیس شوراى سرمایه گذارى شهرستان کاشان تاکید کرد: رونق و توسعه صنعت گردشگرى عالوه بر ایجاد زیرساخت ها، نیازمند آموزش هاى 
تخصصى و تبلیغات هدفمند است و  باید به آموزش تخصصى در دانشگاه ها توجه جدى ترى داشته باشیم.

توزیع 7 هزار تن شکر دولتى در استان اصفهان
معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به توزیع گسترده هفت هزار تن شکر 
دولتى در استان، گفت: شکر فله اى براى مصرف خانوار و صنفى 3400 تومان است و براى بخش صنعت 

درب کارخانه 3400 تومان است.
اسماعیل نادرى با اشاره به توزیع دوباره شکر در استان، اظهار کرد: بعد از ماه رمضان، توزیع هفت هزار تن 

شکر در استان اصفهان آغاز شده است که 3 هزار تن سهم بخش صنعت و چهار هزار تن سهم خانوار و تولیدات 
صنفى است. وى با بیان اینکه توزیع شکر دولتى از ابتداى هفته جارى آغاز شده است، گفت: از امروز (سه شنبه) 

شکر براى مصرف خانوار به صورت گسترده در بیشتر واحدهاى صنفى شهرستان اصفهان توزیع خواهد شد.
معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص کمبود شکر طى ماه رمضان در اصفهان، گفت: 

هر ساله و حتى در مواقعى که مشکل تامین شکر وجود نداشت، به دلیل مصرف باالى شکر در ماه رمضان با چالش مواجه مى شدیم که 
امسال این چالش بیشتر بود. وى با بیان اینکه بحث تامین شکر با شرکت بازرگانى دولتى و توزیع آن با سازمان صنعت است، یادآور شد: شکرهاى 
توزیعى بیشتر شکر خام وارداتى هستند که در کارخانه قند اصفهان و نقش جهان تصفیه مى شود، البته در حال حاضر چغندرقند خوزستان نیز 

به مرحله برداشت رسیده که در این شرایط کمبودها مرتفع مى شود. 

خبرآنالین
یـــادداشت
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در کمیسیون مدیریت 
اجرایى حمل ونقل 

ایمنى استان اصفهان 
پیشنهاداتى درباره راه ها، 

تاسیسات گردشگرى، 
حضور پلیس و ... سایر 
مؤلفه هاى مؤثر بر یک 
سفر ایمن و با کیفیت 

مورد بحث و بررسى قرار 
گرفت. 

مدیر کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان مطرح کرد: 

حمل ونقل عمومى، انتخاب 143 هزار مسافر استان اصفهان

مدیر کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان از ثبت 5 
میلیون و 975 هزار و چهار تردد در محورهاى مواصالتى استان 

اصفهان از 13 تا 17 خردادماه سال جارى خبر داد.
مهدى خضرى در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانطور که پیش 
بینى شده بود میزان تردد در این ایام رشد 37 درصدى را ثبت 

کرد.

مریم یادگارى
گـــزارش
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   پیش از توسعه گردشگرى ما نیازمند برنامه ریزى و سرمایه گذارى براى توسعه و تأمین زیرساخت ها در محورهاى گردشگرى هستیم که بهبود وضعیت راه ها نیز در این 
دسته جاى مى گیرند.

حضور 95 تولیدکننده برتر در 
پانزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو 

اصفهان

پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللى 
قطعات، مجموعه ها و صنایع وابســته 
خودرو از 21 خردادماه در اصفهان برپا مى شــود تا بهترین 
تولیدکنندگان داخلى و نمایندگان شــرکت هاى خارجى 
آخرین دستاوردهاى خود را در معرض بازدید عالقه مندان 

این بخش قرار دهند.

به گزارش شــرکت نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان، این 
نمایشگاه که به مدت چهار روز و تا بیست و چهارم خرداد ماه در محل 
برپایى نمایشگاه هاى بین المللى اســتان واقع در پل شهرستان برپا 
خواهد بود، به ارائه توانمندى هاى شرکت هاى فعال در زمینه قطعات 
خودرو، بازرگانى و خدمات پس از فروش، ماشــین آالت و تجهیزات 
قطعه سازى، تجهیزات جانبى، تزئینات و محصوالت وابسته به خودرو 

و تعمیر و نگهدارى خودرو مى پردازد.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللى قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته 
خودرو اصفهان در 8500 مترمربع فضاى نمایشگاهى برگزار مى شود.

شرکت هاى معتبرى از اســتان هاى اصفهان، تهران، البرز، خراسان 
رضوى، مازندران، آذربایجان شــرقى، خوزســتان، زنجان، گیالن، 
مرکزى و یزد در این نمایشــگاه حضور خواهند داشت که از جمله 
مهمترین این شرکت ها مى توان به ساپکو، کیان پارت، سینا پارت، 
شاهین یدك، قطعه گستر بارمان کیمیا، سپنا توسعه تجارت، رایان 
خودرو، باترى سازى برند برتر، ماد پارت، نگار خودرو، نوآوران صنعت 
پندار، فیلتر ولیعصر، کوشش رادیاتور، پارتیزان صنعت و گروه تولیدى 

مایعات خودرو گلپایگان اشاره کرد.
این نمایشگاه در حالى برگزار مى شود که صنعت قطعه سازى خودروى 
کشور با وجود فشــار اقتصادى و مشــکالت مختلف حوزه تولید، با 
تنگناهاى جدى روبرو شده که حمایت از کارآفرینان این حوزه و اتخاذ 
سیاست هاى راهبردى مى تواند به توسعه اقتصادى و کیفى صنعت 

خودروسازى کشور و رشد ارزش افزوده بینجامد.
صنعت قطعه  ســازى به عنوان یکى از صنایع مــادر و تامین کننده 
نیازهاى خودروسازان در شرایط کنونى کشور با مشکالت مختلفى 
از جمله نبود نقدینگى و افزایش سرسام آور مواد اولیه روبروست و در 
این در حالى است که مشتریان قطعه سازان با پرداخت نکردن تعهدات 
خود، ضمن کاهش حجم نقدینگى تولیدکنندگان قطعه، بار مضاعفى 

را به صنعت دیرین قطعه سازى کشور وارد آورده اند.
براساس برآوردهاى انجام شده، صنعت قطعه سازى خودرو نیازمند 
سرمایه گذارى ثابت 100 هزار میلیارد ریالى به انضمام سرمایه گذارى 
ثابت ارزى سه میلیارد یورویى است تا بتواند زمینه ساز رونق اقتصادى 
کشور باشد. در چنین شرایطى برگزارى نمایشگاه مى تواند شرایط 
مطلوبى براى گفتگوهاى دو یا چنــد جانبه میان فعاالن این عرصه، 
متخصصان و مشتریان آنها ایجاد کند. حضور در نمایشگاه، در کنار 
ایجاد بازارهاى جدید براى شرکت هاى فعال در حوزه قطعات خودرو، 
مى تواند فرصت مناسبى براى جذب ســرمایه گذارى در این بخش 
باشد. سرمایه گذارى هایى که صنعت قطعه سازى را از رکود خارج کند 

و روزهاى روشنى را براى این صنعت به همراه آورد.
عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند از ساعت 16 الى 22 
روزهاى 21 تا 24 خردادماه امســال به محل برپایى نمایشگاه هاى 

بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

گــزارش

وى با بیــان اینکه این 
تعطیالت آغاز سفرهاى 
تابســتانى را کلید زد، 
گفت: بیشترین حجم 
تــردد در محورهــاى 
اصفهــان- آزادراه 

زرین شهر و بالعکس، 
اصفهان-شهرضا و بالعکس، آزادراه 
کاشــان-قم، آزادراه شاهین شهر- 
اصفهان و آزادراه نجــف آباد- داران 

ثبت شده است. 
مدیرکل راهــدارى و حمــل ونقل 
جاده اى استان اصفهان با بیان اینکه 
برنامه ریزى براى مدیریت ترافیک در 
محورهاى گردشگرى استان اصفهان 
ضرورى اســت، گفت: در کمیسیون 
مدیریت اجرایى حمل ونقل ایمنى 
استان اصفهان پیشــنهاداتى درباره 
راه ها، تاسیسات گردشگرى، حضور 
پلیس و ... ســایر مؤلفه هاى مؤثر بر 
یک سفر ایمن و با کیفیت مورد بحث 

و بررسى قرار گرفت. 
وى خاطرنشان کرد: پیش از توسعه 
گردشــگرى ما نیازمند برنامه ریزى 
و ســرمایه گذارى براى توســعه و 
تأمین زیرســاخت ها در محورهاى 

گردشــگرى هســتیم کــه بهبود 
وضعیت راه ها نیز در این دسته جاى 

مى گیرند.

  حمل ونقل عمومى، انتخاب 143 
هزار مسافر استان اصفهان

مدیــر کل راهــدارى و حمل ونقل 
جاده اى اســتان اصفهــان گفت: از 
13 تــا 17 خردادمــاه 143 هزار و 
388 مســافر، حمل ونقــل عمومى 
را براى ســفر خود انتخــاب کردند. 
خضرى با بیان اینکه استان اصفهان 
در تعطیالت اخیر میزبان مســافران 

بســیارى زیادى از اقصى نقاط ایران 
بود، اظهار کرد: در این مدت 11 هزار 
و 376 ســفر با نــاوگان حمل ونقل 
عمومى اســتان اصفهان ثبت شده 

است. 
وى با بیان اینکه جلســات متعددى 
براى ایجاد آمادگى در ناوگان حمل 
ونقل عمومى شامل اتوبوس، مینى 
بوس و ســوارى برگزار شــده است، 
اضافه کرد: همزمان با آغاز سفرهاى 
تابســتانى گشــت هاى دروازه اى و 
نظارت بر ناوگان حمل ونقل عمومى 

ومدیران فنى تشدید شده است.

خضرى خاطرنشــان کــرد: امنیت 
ناوگان حمل ونقل عمومى به نسبت 
خودروهــاى شــخصى در جایگاه 
باالتــرى قــراردارد و پیشــنهاد ما 
استفاده مردم از ناوگان حمل ونقل 
عمومى به جاى خودروهاى شخصى 

است.
وى در بخش دیگــرى از این گفت 
و گو به آمــار تصادفات در تعطیالت 
اخیر اشاره کرد و گفت: دلیل عمده 
تصادفات رخ داده عدم توجه به جلو 
و عــدم حرکت با ســرعت مطمئنه 

گزارش شد.

اخبار اصفهان
گــزارش

خـــبــــر

مدرسه بهارى صنایع دستى در اصفهان گشایش یافت

«مدرسه بهارى صنایع دستى» روز دوشنبه همزمان  
با روز جهانى صنایع دستى در موزه هنرهاى معاصر 

اصفهان گشایش یافت.

مدیر امور نمایشگاه هاى موزه هنرهاى معاصر اصفهان هدف از برگزارى 
این مدرسه را رونق هنرهاى دستى و آموزش به عالقه مندان برشمرد و 
گفت: این مدرسه تا 30 خرداد از ساعت 9 تا 12 در گالرى شماره 4 موزه 

برگزار مى شود.
مهشید شیخى افزود: در این مدرسه براى آموزش رشته هاى میناکارى، 
کاشــى هفت رنگ، قلمزنى و ســوخت چرم برنامه ریزى شــده است و 
کالس هاى هر رشته همه روزه برگزار خواهد شــد و گنجایش هر یک از 

کالس هاى آموزشى رشته هاى یادشده نزدیک 40 نفر است.
وى گفت: شوراى جهانى صنایع دستى شهریور 1394، اصفهان را از بین 
6 شهر جهان که نامزد ثبت جهانى صنایع دستى شده بودند به عنوان شهر 
جهانى صنایع دســتى برگزید و این مدرســه در جهت تحقق اهداف این 

انتخاب برپا شده است.
صنایع دستى، پس از جنگ جهانى دوم، با محتواى هنرى و فرهنگى، مورد توجه 

کشورهاى پیشرفته قرار گرفت، در دهم ژوئن (بیستم خرداد) سال 1964 میالدى 
نخستین همایش جهانى با شرکت مسؤوالن اجرایى، استادان دانشگاه، هنرمندان 
و صنعتگران بیش از 40 کشور جهان، در نیویورك برگزار شد، در قطعنامه پایانى آن 
همایش، تأسیس «شوراى جهانى صنایع دستى»، به عنوان نهاد وابسته به یونسکو 
تصویب و ســالروز برگزارى این همایش، به عنوان «روز جهانى صنایع دســتى» 

نامگذارى شد.
استان اصفهان یکى از بزرگترین مراکز تولید صنایع دستى ایران محسوب مى شود و 
تزئینات آجرى، کاشى کارى، گچ برى و انواع خط در آثار تاریخى اصفهان، از حدود 
قرن ها پیش تا دوره معاصر، بر اطراف و جوانب مناره ها و داخل و خارج مســاجد، 
قصرها و هنرهاى زرى دوزى و قلم کارى، ترمه و نقره کارى و تذهیب و تحریر انواع 
کتاب، قرآن و قطعات نگارگرى و نقاشى جملگى به مرکزیت هنرى اصفهان گواهى 

مى دهند.
صنایع دستى این استان همچون خاتم کارى، میناکارى، منبت، قلم زنى روى انواع 
فلزات شهرت جهانى دارند که هر گردشــگرى را مسحور خود مى کند و به همین 

خاطر مسافران این دیار ساعتها وقتشان را در بازار نقش صرف مى کنند.
«مدرسه بهارى صنایع دستى» روز دوشنبه همزمان 
با روز جهانى صنایع دستى در موزه هنرهاى معاصر 

اصفهان گشایش یافت.

مدیر امور نمایشگاه هاى موزه هنرهاى معاصر اصفهان هدف از برگزارى 
این مدرسه را رونق هنرهاى دستى و آموزش به عالقه مندان برشمرد و 

گفت: این مدرسه تا 
برگزار مى شود.

مهشید شیخى افزود: در این مدرسه براى آموزش رشته هاى میناکارى، 
کاشــى هفت رنگ، قلمزنى و ســوخت چرم برنامه ریزى شــده است و 
کالس هاى هر رشته همه روزه برگزار خواهد شــد و گنجایش هر یک از 

کالس هاى آموزشى رشته هاى یادشده نزدیک 
وى گفت: شوراى جهانى صنایع دستى شهریور 
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جهانى صنایع دســتى برگزید و این مدرســه در جهت تحقق اهداف این 

انتخاب برپا شده است. ایرنا
خـــبــــر

قدرت اله نوروزى در ارتباط زنده رادیویى با برنامه «سالم اصفهان» 
اظهار کرد: به مناسبت عید فطر مراسم مختلف و باشکوهى در شهر 
برگزار شــد اما قرار ما این بود که این تعطیالت، کار در پروژه ها را 
متوقف نکند. به طوریکه این چند روز پروژه هاى عمرانى کلیدى 
مثل مجموعه پل هاى نصف جهان، تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه 
شهید اردستانى، ایستگاه هاى خط دوم مترو، پروژه فرزانگان و سالن 

اجالس در حال ساخت بود و تکاپوى عمرانى شهر متوقف نشد.
وى ادامه داد: از همه کسانى که در این چند روز مشغول کار بودند 
و خانواده آن ها که نتوانســتند از این تعطیالت اســتفاده کنند، 
سپاسگزارم و امیدوارم با تالش شبانه روزى شاهد افتتاح پروژه هاى 
مهم به ویژه مجموعه پل ها در رینگ چهارم ترافیکى شهر اصفهان 

باشیم.
شهردار اصفهان افزود: در تعطیالت عید فطر مسافران زیادى به شهر 

اصفهان آمدند و نیروهاى شهردارى براى خدمت رسانى به مسافران 
مشغول کار بودند.

وى با بیان اینکه در 4 روز تعطیالت گذشته 128 هزار و 300 مسافر 
به شهر اصفهان سفر کردند، گفت: 112 هزار نفر هم از مجموعه هاى 
تفریحى و گردشگرى شهردارى اصفهان در این روزها بازدید کردند. 
نوروزى افزود: شهردارى اصفهان، در روزهاى اخیر خدمات خوبى 
به مسافران ارائه کرد. البته شهردارى اصفهان خود را براى میزبانى 
از مسافران تابســتان آماده مى کند تا اصفهان مقصد خوبى براى 
گردشگران باشد. وى گفت: از شهروندان درخواست مى کنم، امسال 
هم مانند سال گذشته در مصرف بهینه آب صرفه جویى کنند تا 
شهردارى بتواند فضاى سبز را سرزنده نگه دارد. هرچند وضعیت 
آبى امسال بهتر از سال گذشته است اما تا رسیدن به حد نرمال هم 

فاصله زیاد است و باید مدیریت مصرف بهینه آب را داشته باشیم.

  اقامت بیش از 40 هزار مسافر در باغ فدك در تعطیالت 
اخیر

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: در تعطیالتى که 
پشت سر گذاشتیم، بیش از 128 هزار مسافر در اصفهان اقامت 
داشــتند که 40 هزار نفر از آنها باغ فدك را براى اقامت و اسکان 
خود انتخاب کرده بودند. حسین امیرى با اشاره به ورود مسافران 
به شهر اصفهان در تعطیالت عید فطر، اظهار کرد: طى روزهاى 
گذشته  بیش از 128 هزار مسافر به شهر اصفهان سفر کردند. وى 
ادامه داد: این مسافران در مجموعه باغ فدك اصفهان، سه سالن 
ورزشى در سطح شهر، هتل ها، مهمانپذیرها و خانه هاى مسافر 
اسکان داده شدند. معاون خدمات شــهرى شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: 300 مدرسه و خانه مسافر در این 4 روز در اختیار 

مسافران شهر اصفهان براى اسکان قرار داده شد.

بیش از 128 هزار مسافر در تعطیالت عید فطر در اصفهان اقامت داشتند: 
نصف جهان، میزبان شایسته هموطنان

شهردار اصفهان با اشاره به ادامه فعالیت پروژه هاى مهم عمرانى شهر اصفهان طى تعطیالت اخیر همانند مجموعه پل هاى نصف 
جهان، تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانى، ایستگاه هاى خط دوم مترو و... گفت: تکاپوى عمرانى شهر اصفهان در 

تعطیالت روزهاى گذشته متوقف نشد.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

عکس: محمد شریف
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Rose House 
Hotel 
Kashan

Rose House is a 
2-star complex 
hotel located in 
the touristic area 
of Kashan. It has 
dedicated 3200 
square meters to 
itself. Some part 
of it is a green and 
beautiful Persian 
garden and other 
parts are dedicated 
to the hotel rooms. 
Rose House is 
a residential 
r e c r e a t i o n a l 
complex which has 
all the standard and 
modern facilities 
that all other hotels 
have. Such as a great 
restaurant and free 
Wi-Fi. Moreover, 
it is very close to 
many historical 
attractions of 
Kashan, such as 
the school of Agha 
Bozorg which is 
only 6 minutes away 
from this hotel.
Rose House Hotel 
Location and 
Accessibility
Rose House Hotel 
is located in Amir 
Kabir Street of 
Kashan, next to the 
ancient Sialk Hills, 
which has almost 
7000 years old. It is 
also known as the 
heart of Kashan 
ageing civilization. 
So, if you are into 
ancient places, you 
can easily walk to 
this location and get 
there in 10 minutes. 
Moreover, there 
are many cafes and 
restaurants around 
this hotel where you 
can eat different 
foods.
Rose House Hotel 
Advantages
Looking at the 
guests’ reviews, 
the main advantage 
of the Rose 
House Hotel is its 
cleanliness and 
the quality of the 
services it offers to 
the guests. Most of 
them also liked the 
amenities of the 
rooms. Moreover, 
the location of the 
hotel is another 
reason why most 
guests liked staying 
in this place.
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Urmia Lake water level 
improves

Iranian artists, most 
well-known in world of 
handicrafts

Attraction

handicrafts

The surface area of the Urmia Lake in north-west 
Iran has increased by 829 square kilometers, thanks 
to the two-month-long springtime showers that 
began pouring across the country in March.
According to Aghil Aghdasi, an official with Regional 
Water Company of East Azerbaijan province, the 
lake's water surface has reached 3,231 square 
kilometers, a doubled amount in comparison with 
last year.Lake Urmia now holds 5.22 billion cubic 
meters of water, up over 100% compared to last 
year when the volume was 2.5 billion cubic meters, 
he said.He added that this volume is the highest 
observed in the last 10 years. "Presently, the lake's 
1,271.89 meters above sea level, which is 104 
centimeters more compared to the same period of 
the previous Iranian year [March 2018-2019]."
Located between the provinces of East and West 
Azarbaijan, Urmia Lake is a closed water body fed 
through 21 permanent and 39 seasonal rivers.
It was Iran’s largest inland body of water less than 
20 years ago; however, it began drying up in the mid-
2000s. According to international statistics, the lake 
lost about 80% of its waterbed by 2015.
Several dams constructed near the lake have choked 
off the water supply from the nearby mountains, 
contributing to the depletion of the lake. The 
construction of a 15-km causeway between Urmia 
and Tabriz has also exerted a severe impact on the 
reservoir.
Now that the lake has been revived by the help of 
the mother nature, the officials have geared up to 
implement the long-awaited plans, including water 
transfer both from domestic and foreign bodies, in 
order not to let the lake dry up again.

 Iranian arts and handicrafts have been celebrated as 
unique since the ancient time of the Silk Road till today 
that the Persian silk rugs have special place among the 
world masterpieces.'Handicraft' might sound a normal 
term, the most distinctive feature of the human being 
mastered with creative hands and thumbs.The master's 
finger means the skill to create something by hand , 
an ornament of a beautiful piece of art. This way, the 
term handcraft becomes a fancy feature of the human 
being.Sometimes, this was the colors that linked the 
humans and the nature. When the emergence of rugs 
is considered, it can be seen that splashing colorful 
materials amounted to rugs. The colors were sometimes 
used in patterns, and replaced by wool when the human 
initiated using wool.Iran, since the ancient times, has been 
among the very pioneers of handicraft. In the past, when 
Iranians did not have any idea of the lucrative industry of 
oil, they would made money via selling their arts and their 
handicraft to other civilizations.What was precious to all 
lands along the ancient silk road, was the things that were 
made in Persia, such as the metallic containers made in 
Zanjan, the Iranian northwestern city.Handicraft in Iran 
is a part of national identity. The style of an Iranian life is 
so intertwined with handicraft and art. In the country, 
each and every provinces or regions are associated with 
a specific art which is best manifested in handicraft of that 
region.The reputation of Iran's handicraft, like the ancient 
time, has gone beyond the geographical borders. 

Iranian handicraft; a rainbow of 
diversity rooted in old history

June 10th is celebrated as World 
Handicraft Day worldwide. The World 
Handicrafts Council was established 
by the UNESCO with 90 countries as 
members. 
The World Crafts Council (WCC), 
affiliated to UNESCO, was founded 
in 1964 which is a non-profit, 
non-governmental organization, 
established to promote fellowship and 
foster economic development through 
income-generating craft-related 
activities. The WCC is organized into 
five regions: Africa, Asia Pacific, Europe, 
Latin America, and North America.
On the occasion of World handicraft, it 
may be a good idea to become familiar 
with some of the history and the most 
popular handicrafts of Iran.
Iranian art and architecture reflect 
a 5,000-year-old cultural tradition 
with a significant development 
over history. Numerous artists have 
produced beautiful items that are 
known throughout the world. The most 
famous Iranian handicrafts include the 
Persian Carpet, Minakari (carvings on 
silver), miniature, Khatamkari, and 
Ghalamzani (Metal-work).
Iran has many ancient crafts. The extent 
and breadth of these branches can be 
divided into several subclauses, which 
indicate the diversity and flourishing of 
the level of traditional arts and its roots 
in the rich history of Iran.

**** Persian Carpet
Persian Carpet is an inseparable 
item from Iranian art and culture. 
It is undoubtedly one of the most 
distinguished manifestations of Persian 
dates back to the Ancient Persia (c.500 
BC). The "traditional skills of carpet 
weaving" in Fars Province and Kashan 
City were inscribed as Intangible 
Cultural Heritage Lists of UNESCO in 
2010.
The pattern of carpets reminds you of 
the Persian garden which is full of florae, 
birds, and other animals. Wool, cotton, 
and silk are the most common materials 
in carpet weaving.
Traditional dyes used in Persian carpets 
are taken from plants and insects. As an 
example, red from “Madder”, yellow 
from “onion”, and black from “Oak 
apples”.
*** Minakari (Enameling)
The art of Minakari or Enameling is 
the art of fire which is used to make 
decoration on metal and tile with 
mina glaze. The patterns used for 
enamel works are traditional designs 
depending on the preferences of the 
artist. In Iran, enameling is mostly done 
on copper and silver. Enamel working 
and decorating metals with colorful and 
baked coats is one of the distinguished 
courses of art in Isfahan.
The greatest master of enameling of 
Isfahan is Shokrollah Sanizadeh, whose 
ancestor was a renowned painter. One 
of the invaluable works of this master 
was used for printing a stamp for 
commemorating Iranian handicrafts 
in 2008-9 and registered as national 
heritage. These artists present their 
works in Chahar-Bagh Street and the 
vicinity of Naqsh-e Jahan Square.
**** Miniature

The Persian miniature is a rich and 
detailed painting with religious or 
mythological patterns. According 
to the evidence the art of miniature 
painting in Persia started from early 
centuries in early post-Islam and after 
the collapse of Sassanians. However, the 
art has flourished in the 13th century 
during the Safavid dynasty. One of the 
specifications of Iranian miniature is the 
bright coloring in which the pigments 
are mineral-based.
The earliest painted miniatures 
appeared in horizontal orientation 
without any frame. The vertical format 
first introduced in the 14th century.
*** Khatamkari
Khatam Kari is the art of decorating 
wooden surfaces with small mosaic-like 
veneers in the form of triangles made of 
different woods and materials. These 
materials include Areca wood, Ebony, 
the wood of Citron Tree, Jujube wood, 
and bones of camel, horse, and cow.
The oldest item of Khatam-Kari art 
is dated back to the Safavid period, 
however, there is no evidence when 
the art started exactly. There are some 
similar works in other countries such 
as Syria and Lebanon but the cradle of 
Khatam-Kari is Iran.
Isfahan city has been the main center of 
Khatam working in the Safavid period 
but, then it became popular in Shiraz. 
It is used to produce some objects such 
as backgammon board, chessboard, 
Quran rack, Frames and small boxes.
*** Ghalamzani (Engraving)
Ghalamzani is the art of carving superb 
designs on metals such as copper, 
brass, silver, and gold. The same as 
other Iranian arts, Isfahan is the main 
center for engraving with significant 
development in the Safavid dynasty.

Iran's handicraft is one of the most significant 
artistic industries that has deep roots in 
the culture and history of this land. Iranian 
handicraft has a very wide range of diversity 
and comes first in the world with a wide gap with 
other handicraft industries.

Iranian art and 
architecture reflect 
a -5,000year-old 
cultural tradition 
with a significant 
development over 
history. Numerous 
artists have produced 
beautiful items that 
are known throughout 
the world. The most 
famous Iranian 
handicrafts include 
the Persian Carpet, 
Minakari (carvings 
on silver), miniature, 
Khatamkari, and 
Ghalamzani (Metal-
work).

Calligraphy Can Improve Wellbeing, 
Boost Self-Esteem, Study Finds
A new study shows that the ancient art of calligraphy can combat 
anxiety, improve wellbeing and boost self-esteem.A research 
team from University College London (UCL) surveyed nearly 
50,000 people about the positive effects of calligraphy and 
similar creative hobbies, the Daily Mail reported.
The team found that 76 per cent of people who enjoyed such 
activities found them to be a ‘distraction tool’ to block out 
anxiety, 69 per cent of participants took up a creative hobby as a 

way to make themselves more confident, and just over half used 
it as a ‘contemplation tool’.
Senior researcher Dr Daisy Fancourt, who led the UCL research, 
said: ‘This study is the first to show the cognitive strategies the 
brain uses to regulate our emotions when we’re taking part in 
creative activities.’Calligraphy has also been shown to reduce 
the symptoms of psychosis. Researchers in Taiwan showed 
how Chinese calligraphy therapy sessions help the brain work 
better, relieve depression and combat schizophrenia.Crafts 
have grown in popularity over recent years and 20 per cent more 
people indulge in art as a hobby than three years ago.
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The Iranian parliament on 
Monday ratified an agreement 
that allows the administration 
to join a free trade zone with 
the Eurasian Economic Union 
(EAEU) countries.
In an open session of the 
Parliament on Monday morning, 
the lawmakers ratified the 
agreement between Tehran and 
the Eurasian Economic Union 
on the formation of a joint free 
trade zone.
The agreement, signed in 
Kazakhstan in May 2018, sets 

the main rules of trade between 
the EAEU, Iran and those of 
the World Trade Organization 
(WTO), of which Iran is not a 
member.
The free trade zone is planned to 
be in effect for four years, under 
which the EAEU will grant Iran 
tariff concessions on more than 
500 items.
Russia’s State Duma and the 
Federation Council had ratified 
the agreement to establish 
Iran-EAEU free trade zone in 
November 2018.

Iranian 
Official Hails 
Launch of 
Tehran-
Muscat Flights
 Chairman of Iran-
Oman Joint Chamber 
of Commerce Mohsen 
Zarrabi hailed the 
inauguration of a 
direct flight between 
Tehran and Muscat 
and said it will 
pave the grounds 
for promotion 
of economic ties 
between the two 
countries.
Zarrabi told Tasnim 
that the inaugural 
flight between Tehran 
and Muscat was 
operated on Sunday 
evening by the Omani 
airline Salamair.
“This flight route 
is cost effective 
for tourists and 
economic activists 
in both countries,” 
he said, adding that 
trips between Tehran 
and Muscat would be 
cheaper than the past.
He further said the 
Omani airline would 
operate three flights 
a week, adding that 
the launch of this 
flight can enhance 
the economic 
interactions between 
Iran and Oman.
The direct flight 
between Muscat and 
Tehran was launched 
during a ceremony 
in the Omani capital 
on Sunday attended 
by senior officials of 
the two countries, 
including Iranian 
Ambassador to 
Muscat Mohammad 
Reza Nouri 
Shahroudi.
Speaking at the 
ceremony, Nouri 
Shahroudi said 
the launch of the 
direct flight in the 
current situation is 
a sign of the depth of 
friendship between 
Iran and Oman.
Speaking to Times 
of Oman ahead of 
the inaugural flight, 
Captain Mohamed 
Ahmed, CEO of 
Salamair said that he 
is extremely happy to 
be starting another 
destination.
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Iran’s Parliament Ratifies Agreement 
on Eurasia Free Trade Zone

Despite Monday’s increases, 
traders said concerns about 
the health of the global 
economy and its impact on 
fuel demand still weighed on 
oil market sentiment.
Front-month Brent crude 

futures, the international benchmark for 
oil prices, were at $63.61 at 0411 GMT, 
32 cents, or 0.5%, above Friday’s close.
Traders said crude prices were rising 
because of statements by OPEC’s biggest 
producer Saudi Arabia on Friday saying 
that the group was close to agreeing 
extending supply cuts.
“Brent futures continue rising ... after 
the Saudi Arabian Energy Minister 
expressed confidence that OPEC+ 
producers will prolong their output 
cuts program through the second half of 
2019,” said Han Tan, analyst at futures 
brokerage FXTM.
The Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) and some 
non-members, including Russia, known 
collectively as “OPEC+”, have withheld 
supplies since the start of the year to 

prop up prices.
Stock markets rose on Monday after 
a deal between the United States and 
Mexico to combat illegal migration 
from Central America late last week 
removed the threat of U.S. tariffs on 
goods imported from Mexico.
But analysts said there were still 
concerns about the health of the global 
economy, with the United States and 
China still locked in a trade war.
“Slowing global demand appears to be 
featuring prominently on the markets’ 
collective mind, as the fallout from 
heightened trade tensions continues 
to be felt in the global economy,” said 
FXTM’s Tan.
“The sustainability of oil’s recent climb 
could be determined by the outlooks of 

several key industry bodies scheduled 
this week, whereby more downcast 
projections for global demand could 
prompt traders to continue chipping 
away at oil,” he added.
China’s crude oil imports slipped to 
around 40.23 million tonnes (9.47 
million barrels per day), down from an 
all-time peak of 43.73 million tonnes 
in April, customs data showed on 
Monday, as the world’s top importer of 
the commodity curbed shipments from 
Iran amid tightening U.S. sanctions on 
that country.
Oil major BP will publish its statistical 
review of global energy markets on 
Tuesday, while China on Friday 
is scheduled to publish its monthly 
commodities output data.

Iran envoy calls for banking 
branches on Iran-Pakistan 
border areas
Iranian Consul General in Quetta, southwestern 
city of Pakistan Mohammad Rafiee urged Pakistani 
officials to open banking branches on border areas 
with Iran. He complained that absence of banking 
branches on border areas encouraged illegal trade 
between Pakistan and Iran.
Mohammad Rafiee speaking at a reception hosted 
by the Quetta Chamber of Commerce and Industry 
(QCCI) said the agreements signed between 
Pakistan and Iran in this regard had not been 
implemented so far. 
He stressed the need for effective banking facilities 
at the border, saying that illegal trade from the 
Taftan border could not be prevented until such 
facilities there.
National Assembly Deputy Speaker Qasim Khan 
Suri, QCCI president Wali Mohammad, Quetta 
Chamber of Small Traders and Small Industry 
president Jumma Badezai and other members 
were present on the occasion.
Mr. Rafiee said Pakistani and Iranian officials had 
formed a joint Pak-Iran chamber of commerce.
He said the agreement signed to enhance level 
of trade between the two countries in different 
sectors, calling for implementation of the 
agreements already signed and steps should be 
taken to remove hurdles in the way of bilateral 
trade.
He said relations between Iran and Pakistan were 
improving after the election of Imran Khan as 
prime minister, but still, there were some economic 
and trade issues which needed to be addressed in 
order to increase Pakistan-Iran trade volume up 
to $5 billion.
He said an increase in taxes and duty on Iranian 
items by the Pakistan government had caused an 
increase in illegal trade between the two countries.
Stressing the need for increasing trade between 
Pakistan and India, he said two more crossing 
points could be opened at the Taftan border. He 
pledged support of his country for repairing of the 
Pakistan-Iran railway line.
Mr. Rafiee urged Mr. Suri to make all necessary 
arrangements for the upcoming visit of Iranian 
parliamentarians to Quetta.
Speaking on the occasion, Mr. Suri said that the 
Pakistan government had started taking serious 
steps for preventing illegal trade between the 
two countries and stop cross-border movement 
of terrorists. He said that a rapid deployment 
force will be set up for quick response to terrorist 
movements on the Pakistan-Iran border areas.
He said Pakistan was facing a serious financial 
crisis. But, he added, Prime Minister Imran Khan 
after coming into power had taken some very 
effective measures for the national economy which 
would yield positive results soon.

Oil prices rose on Monday after Saudi Arabia 
said producer club OPEC and Russia should 
keep supplies restricted at current levels, and 
in relief that the United States withdrew a 
tariff threat against Mexico, removing a cloud 
over the global economy.

Oil rises as Saudi sees producers 
sticking with ongoing supply cuts

news

The 
deployment of 
6,000 National 
Guard troops 
appears to be the 
key commitment 
in what was 
described as 
"unprecedented 
steps" by Mexico 
to ramp up 
enforcement, 
though Interior 
Secretary Olga 
Sánchez Cordero 
said that had 
already been 
planned and was 
not a result of 
external pressure.

Economy
News

ISFAHAN
N E W S

¥13.6bn Chinese LC ready to 
be used for Tehran-Isfahan high 
speed rail
Deputy Head of the Islamic Republic of Iran Railways 
(RAI) announced on Monday that the opened ¥13.6 
billion ($2.37 billion) Chinese Letter of Credit (LC) is 
ready to be utilized for completion of Tehran-Isfahan high 
speed rail.
According to Noorollah Beyranvand, the LC is available 
at the affiliated bank, ready to be paid to the contractor 
company in exchange for the development of the project.
Tehran–Qom–Isfahan High Speed Rail is the first 

truly high-speed rail project in Iran, currently under 
construction. The rail line would decrease travel times 
between Tehran and Isfahan, passing through Qom. 
It also connects Isfahan and Qom to Imam Khomeini 
International Airport, the most important international 
airport of Iran, making international air travel for 
passengers from Qom and Isfahan much more convenient.
Iran signed a contract with China Railway Group Limited, 
also known as CREC, to build this line. Although the 
contract was signed in 2015 with an estimated value of 
€1.8 billion, its scope and value are expected to expand.
The ex-Minister of Roads and Urban Development Abbas 
Akhoundi ordered the redesign of the route to make it 

more efficient compared to the 
previous design, including 
the relocation of the train 
stations in Tehran, Qom 
and Isfahan.
CREC is a Chinese 
construction company 
listed in Shanghai and 
Hong Kong stock exchanges. 
The major shareholder 
of the company is the state-
owned China Railway Engineering  
Corporation.

Iran has no plans to 
leave OPEC: Zanganeh
Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zanganeh said the country has no plans to 
leave the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC).
In an interview with ICANA, Zangeneh 
said that “Iran has no plans to leave the 
Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC),” expressing regret 
that some OPEC members had turned the 
organization into a political hub against 
two founding members of OPEC, namely, 
Iran and Venezuela.
He also said that two regional countries 
had shown hostilities toward Iran, adding, 
“We are not their enemy, but they are 
hostile to us and make OPEC a political 
organization and use oil as a weapon in 
the world and global markets against us.”
 “Oil is not a weapon and it should not be 
politicized; we have always said that the 
oil market should be apolitical and oil 

should not be used as a weapon, because 
it would hurt OPEC and its members, and 
I believe that these countries are driving 
OPEC towards collapse, but we want 
OPEC to be preserved; these two countries 
will undermine this organization by 
instigating infighting in the bloc.”
Asked whether a country like Saudi Arabia 
would pull out of OPEC, he said Saudi 
Arabia would not go out either.
 “We remain in OPEC, but the issues 
I mentioned above hurt the dignity, 
integrity, steadfastness and stability of 
OPEC and the blame falls on the countries 
that do this.”
Asked whether Saudi Arabia and the 
UAE were able to offset the shortage 
caused by eliminating Iran's oil in the 
market, Zangeneh said that “No one can 
compensate for this vacuum.”
 “The market is fragile and unstable, and 
these countries are doing everything they 
can to prevent oil prices from rising by 
propaganda and downplaying the events, 

for the benefit of the United States and the 
Zionist regime,” he said.
 “All these are to the detriment of the 
people, OPEC members and oil producers, 
and even the consumers, because they 
would create instability in an already 
fragile market. The price fluctuations that 
drop in $5-6 a barrel within 24 hours are 
beneficial to no one; do not think that this 
would be in the interests of the consumers, 
because in this situation no one knows 
what they should do, and a producing 
country would not know whether to 
keep its supplies or sell them; so price 
fluctuations would not benefit anyone in 
the market.”Asked about steps that should 
be taken to ensure stability in the market, 
Zangeneh said, “oil should no longer be 
treated as a political tool… Oil is not a 
weapon; rather it is a commodity needed 
in the global economy.”
The Iranian Minister of Petroleum also 
confirmed he would attend the upcoming 
OPEC meeting in Vienna later in June.



Iran, Germany seek to 
preserve JCPOA, prevent 
regional tensions: Zarif
In a Monday joint press conference with his 
German counterpart Heiko Maas, Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
named preserving Iran nuclear deal (JCPOA) 
and preventing tensions in the region as the 
main common goal of Iranian and German 
governments.
“We had long talks today. The common target 
of Iran, Germany and EU is preserving JCPOA 
and preventing tensions in the region, as well 
as having the Iranian nation benefit from the 
JCPOA advantages,” Zarif said.
“The US has announced economic war against 
Iran. This war is dangerous to the region, the 
world and international order. In our opinion, 
the US has targeted the Iranian nation, those 
who were supposed to benefit most from the 
JCPOA achievements,” he added.
“The Islamic Republic of Iran has proved that 
it is committed to its international obligations 
and the reports of International Atomic Energy 
Agency (IAEA) have proved this,” he said, 
“However, the Islamic Republic is in charge 
of defending its nation’s rights as well, one of 
which is the right considered under the Article 
36 of JCOPA.”

EU Measures to Satisfy 
Iran’s JCPOA Demands 
Unconvincing: Spokesman
Iran’s Foreign Ministry spokesperson deplored 
Europe’s lack of action to ensure Tehran’s 
economic interests under the 2015 nuclear deal 
and warned there will be a “decisive” reaction if 
they fail to take any practical measure during a 
two-month deadline set by the Islamic Republic.
“We have not seen any special practical measure 
(from Europe) that would fulfill our demand 
and convince Iran in a tangible manner,” Abbas 
Mousavi told reporters at a press conference in 
Tehran on Monday.
He also expressed hope that European 
governments would take “more tangible and 
bigger practical measures” to meet a 60-day 
deadline that Tehran has set for the remaining 
parties to the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) to fulfill their undertakings.
“They know that, otherwise, Iran will take 
the second step decisively, God willing,” the 
spokesman stated, referring to Iran’s decision 
in May to stop honoring certain commitments 
under the JCPOA after EU’s failure to ensure 
Iran’s economic interests and to set a deadline for 
Europeans.
Asked whether Europe’s procrastination 
results from a plan to launch negotiations about 
Iran’s missile power and regional polices, the 
spokesman underlined that the only criterion for 
Iran is the JCPOA and Tehran would not allow any 
issue unrelated to the JCPOA to be mooted.

End of a dream; US’ double 
standards ongoing

In a statement, The US Treasury 
Department announced 
imposing sanctions against 
the Persian Gulf Petrochemical 
Company and a network of 39 
subsidiaries and registered 
sales agents outside Iran. The US 

Treasury Department has sanctioned NPC 
International Company, based in London, 
and two sales agents operating in the United 
Arab Emirates (UAE).
Foreign Ministry Spokesman Seyyed Abbas 
Mousavi on Saturday described the US 
Treasury Department’s measure as an 
example of economic terrorism and in 
continuation of the White House's ongoing 
hostilities against the Iranian nation, saying, 
"It took only one week of patience to see 
the absurdity of claim by the president of 
the United States for negotiating with Iran 
proven.”
At the same time, he said, “This is a wrong 
path, and the US government can be sure 
that it will not achieve any of the goals set for 
this policy.
What is the Americans' claim for new 
sanctions?
In their new sanctions against Iran, the 
Americans have announced another excuse 
other than Iran's nuclear activities, an excuse 
that is rooted in the action about a month ago 
in the United States and that it is calling the 
Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) as a 
terrorist entity.
US Treasury Secretary Steve Mnuchin said 
on Friday that the United States was claiming 
the new sanctions are to prevent the financial 
assistance of the petrochemical industry to 
the IRGC.
According to the Treasury Secretary, the 
goal of the country is to restrict the funds 
of petrochemical companies. US Deputy 
Secretary of State for Terrorism and 
Financial Intelligence Sigal Mandelker 
said that the IRGC has been systematically 
integrated into sensitive sectors of the 
Iranian economy by repeating the alleged 
claims of the US officials against our country.
US national security Advisor John Bolton 
was among the first ones to react to these 
sanctions, and in a false and defamatory 
message claimed that “Iran is spending 
its money on financing and directing 
terrorism", which led to serious economic 
problems and worse.
He further argued that President [Trump] 

gave Iran an opportunity for a better future, 
claiming that, first, the government should 
end its "forty years of terrorism".
US Secretary of State Mike Pompeo wrote on 
his Twitter, "The maximum pressure on the 
Iranian government is continuing."
He claimed that the Treasury Department 
had imposed sanctions on Iran's 
petrochemicals sector, which "pays for Iran's 
Revolution Guard Corps". America does not 
allow the money that the government needs 
to destabilize the Middle East.
Sanctions that are mild, unsuccessful
Exporting petrochemicals alongside oil and 
gas exports is one of the most important 
sources of Iran's foreign exchange income, 
which the United States has targeted after 
its exit from the JCPOA. Indeed, in the 
second wave of sanctions re-imposed on 
Iran, the US in mid-November last year, had 
sanctioned approximately 15 petrochemical 
companies, including the National 
Iranian Petrochemical Company, Tabriz 
Petrochemicals, Qaed Basir Petrochemicals, 
Bandar Imam, Booali Sina, Mobin and 
Marjan.
However, this is not the first time that 
the United States has sanctioned Iran's 
petrochemical sector. Prior to the signing 
of the nuclear deal, the United States placed 
eight Iranian petrochemical companies 
in the possession or in the hands of the 
government on its sanctions list, but during 
the same period Iran's petrochemical 
exports had declined, but routinely 
production, trade, and also development 
continued and none of the target markets 
was lost, although the sanction had created 
some problems and costed much more than 
normal.
Iran exports petrochemicals to more than 
60 countries. Most of these countries have 
been customers of Iranian petrochemical 
products for years and petrochemicals 
of other countries cannot replace Iran's. 
Moreover, the export of petrochemical 
products, especially solids, cannot be 
entitled to sanctions because,if sanctions 

are imposed by the US, at least 80 percent of 
the industry's products are solid and easier 
to move, with the least fluctuations. In fact, 
petrochemical experts and oil field activists 
believe that the conditions of petrochemicals 
are more complex than oil. Most of the 
world's petrochemical complexes have 
evaluated the market according to the 
principles of commerce before they produce 
petrochemicals, and each of them has a 
monopoly market. Under such conditions, 
replacing Iranian petrochemicals with other 
products in the market is complicated and 
requires great and long-term investments.
On the other hand, Iran's petrochemical 
products are broad. There are more than 
250 to 300 varieties of grade in Iran's 
petrochemical portfolio, based on this 
variety of products, the export market of our 
country has also expanded. Replacing this 
massive market is not an easy task, and the 
world's petrochemical companies do not go 
under this amount of investment because 
this market may not be forever.
In this context, according to a report by some 
US officials and analysts, Reuters reported 
that the new sanctions imposed on the 
Iranian petrochemical sector would not have 
much effect by the US Treasury Department.
The US government's new sanctions were 
imposed on Iran on Friday while over past 
weeks and on several occasions, Donald 
Trump had raised over and over from 
various podiums the issue of negotiating 
with Iran, with several countries Oman to 
Iraq involved. 
Senior Japanese and European officials were 
sent to Tehran to persuade Iran to negotiate 
with the US.
Addressing a news conference with his Swiss 
counterpart, the US secretary of state voiced 
Washington's readiness to negotiate with 
Iran without preconditions, which provided 
a good ground for psychological war against 
Iran and the dropping of a ball on the court of 
Tehran. Negotiations as many analysts, have 
said is the other side of the coin of exerting 
maximum pressure on the Islamic Republic.

While President Donald Trump has formed a coalition of 
countries to send a message of mediation to Tehran, and 
US Secretary of State Mike Pompeo just a week before had 
spoken of Washington's readiness for a dialogue without 
a precondition with Tehran on June 7, the US Treasury 
Department's Foreign Assets Control Office imposed new 
sanctions against Iran's petrochemical sector.

Politics
Tuesday,June 11, 2019, No.245

ISFAHAN
N E W S 05

News

Foreign Ministry 
spokesman Abbas 
Mousavi said in 
his weekly press 
conference on 
Monday that Iran does 
not need extra S-400 
anti-missile defense 
system and placed no 
order for.
"Iranian experts have 
devised one system 
that is nothing short 
of the S-400 missile 
system," said Mousavi.
Regarding the 
normalization of Iran-
Europe ties, he said 
that Tehran expected 
Europe to honor 
their commitments 
regardless of what 
they didn’t want to do 
or those they weren’t 
able to do, which is 
very sad."
"It is very sad that 
in today's civilized 
world, one country 
passes extraterritorial 
laws not to let other 
countries have free 
trade with each other," 
he said.
"It is sad that we see 
unilateralism in the 
21st century."
Answering a question 
about Iran's 60-day 
deadline to Europe, 
he said, "We have 
not seen any special 
move that could 
persuade Iran. We 
hope to see Europe 
to take a tangible 
practical measure in 
the remaining days. 
If not, Iran will take 
the other steps with 
strong determination. 
And they know it."
Asked whether the EU 
hesitation means that 
they intend to add Iran 
missile program to the 
JCPOA, he said, "We 
don’t read minds but 
have given an answer 
to what the EU has 
declared. The JCPOA is 
the base and we don’t 
think about anything 
beyond that."
"Iran expects nothing 
but the JCPOA – not a 
word more or a word 
less," he reiterated.
Iran believes what 
signatories of the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action should do is 
their commitments, 
and they should 
avoid peripheral  
issues.

Iran has 
placed no or-
der to buy Rus-
sian S400: 
FM Spox

Iran
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 Japan's PM initiative to ease 
tension in region
Chinese media say that the Japanese prime minister's visit 
to Tehran is supposed to reduce tensions and that Iran has 
always been keen on dialogue to resolve international crises 
and welcomes Japan or any other country to join the process.
Japan's Prime Minister Shinzo Abe will soon be heading to Iran 
to discuss regional developments, including the 2015 nuclear 
deal (JCPOA), and the issue of tensions between Iran and the 
United States",  China Org said in its opinion on Monday.
The Chinese media has introduced Abe as a high-ranking 
official who has had very good relations with Iranian leaders, 

who can make successful efforts to reduce tensions.
The report emphasizes that dialogue has certainly never been 
detrimental, especially since other parties will also join this 
process.
This Chinese media added that if there is a solution to sensitive 
issues that could lead to a critical situation, it should naturally 
be welcomed and supported. This is not the case for the United 
States and Iran.
China Org said that Abe has personally stated that he will use 
everything he can to solve existing issues, especially since his 
country has extensive economic relations with Iran, and in the 
field of energy purchases a lot of oil from Iran, and its interests 
require the peace and stability of the region help.

The Chinese media has made 
Donald Trump's mistakes the 
president of the United States to 
withdraw from the international 
treaty, including the nuclear 
deal (JCPOA), and has led him 
to create a crisis that has made 
Iran an important regional and 
international actor. Iran has acted 
carefully with its commitment to.
At the end of this article continues that  Anyway, a dialogue that 
can be useful for all sides of the crisis can be use

According to 
the Treasury 
Secretary, the 
goal of the 
country is to 
restrict the funds 
of petrochemical 
companies. 
US Deputy 
Secretary of State 
for Terrorism 
and Financial 
Intelligence 
Sigal Mandelker 
said that the 
IRGC has been 
systematically 
integrated into 
sensitive sectors 
of the Iranian 
economy by 
repeating the 
alleged claims of 
the US officials 
against our 
country.
US national 
security Advisor 
John Bolton was 
among the first 
ones to react to 
these sanctions, 
and in a false 
and defamatory 
message claimed 
that “Iran is 
spending its 
money on 
financing 
and directing 
terrorism", 
which led to 
serious economic 
problems and 
worse.
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Envoy: Abe's Tehran visit, 
a turning point in Iran-
Japan ties
Iran's Ambassador to Japan Morteza Rahmani Movahed 
said the upcoming visit of Japan's Prime Minister Shinzo 
Abe to Iran which is the first of the kind in the past four 
decades in the post-revolution era as a turning point in 
Iran-Japan relations.   
Speaking to IRNA on Monday, Movahed said the relations 
between two countries are based on historic and friendly 
bonds, adding the trip will be a good opportunity for 
reinforcing the cooperation.
The visit is to mainly focus on developing bilateral ties in 

political, economic, cultural, regional and international 
fields.
Abe is supposed to be in Iran on Wednesday to hold 
talks with Iranian officials and to discuss bilateral and 
international issues.
Reacting to some media claims that the trip aims at 
mediating between Iran and the US, Movahed said the trip 
is upon President Hassan Rouhani's invitation.
He believed close ties between Japan and the US and the 
coincidence of the trip with the current critical situation in 
the region have given rise to such speculations. 
Japan enjoys good ties with Iran and the US, he noted, 
adding that Iran's principled policy is to remove tensions 
and work to establish peace and stability in the region.
He said Iran welcomes any efforts to decrease tensions and 
safeguard peace and stability in the region.   

The US has 
caused an 
escalation of 
tensions in 
the region by 
its illegal and 
unilateral acts, 
Movahed said.
The US military 
presence in the region is regarded as one of the 
factors which cause turmoil in the Persian Gulf, he said, 
noting that any measure to prevent American intervention 
is welcomed. 
Iran has no need for the US in its measures for removing 
concerns and holding talks with the Persian Gulf states, 
he said.

News



Number of Centrifuges in Iran’s Fordow Exceeds 1,000: 
Official
 A special aide to director of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) said the number of centrifuge 
machines used for enriching uranium at the country’s Fordow nuclear site has surpassed 1,000.
In comments at an exhibition in Iran’s western city of Sanandaj on Sunday, Ali Asghar Zarean said only 720 
centrifuges were spinning at the Fordow site before the beginning of nuclear negotiations with the world 
powers that led to the 2015 deal, but the number has now reached 1,044.
He also noted that 10 generations of centrifuges have come into existence in the world so far, and Iran has 
brought seven of those generations into operation.Highlighting the AEOI’s plans to explore and extract 
uranium and other nuclear materials, Zarean said 85 percent of the entire area of Iran has been scanned for 
nuclear substances, rare-earth elements (REEs), gold, silver and water to a depth of 4,000 meters.

Qatari Foreign Minister 
Sheikh Mohammed 
bin Abdulrahman al-
Thani said Tehran and 
Washington are not 
looking for war, and 
therefore both sides 
should move towards 
dialogue.
“We believe that at one 
point there should an 
engagement – it cannot 
last forever like this,” he 
told reporters in London 
on Sunday, Reuters 
reported.
 “Since they are not willing 
to engage in further 
escalation, they should 
come up with ideas that 
open the doors.”
Sheikh Mohammed 
said several countries 
including Qatar, Oman 
Iraq and Japan had been 
urging de-escalation with 
the two sides.
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Oil rises as Saudi sees producers 
sticking with ongoing supply cuts

You type, hacker deciphers, 
your password is doomed. 
That is the grim scenario being 
discussed in a paper that is now 
on arXiv. "Hearing your touch: 
A new acoustic side channel on 

smartphones," is by authors Ilia Shumailov, 
Laurent Simon, Jeff Yan and Ross Anderson, 
TechXplore reported.
What goes on in the theft process in this 
manner? Short and simple, sound waves 
emanating from your typing on a phone are 
decoded. They evaluated the effectiveness of 
the attack with 45 participants on an Android 
tablet and an Android smartphone.
Buster Hein in Cult of Mac said with sound 
waves traveling through the screen and the 
air to the phone's mic, the algorithm predicts 
where certain vibrations come from.
The researchers said, "by recording audio 
through the built-in microphone(s), a 
malicious app can infer text" as the user 
enters it on his or her device. The team 
successfully recovered 27 out of 45 
passwords on a phone, and 19 out of 27 
passwords on a tablet, via typing vibrations.

They designed a machine-learning algorithm 
able to decode vibrations for keystrokes. The 
Washington Post: "Among a test group of 45 
people across several tests, the researchers 
could correctly replicate passwords on 
smartphones seven times out of 27, within 
10 attempts. On tablets, the researchers 
achieved better results, nailing the password 
19 times out of 27 within 10 attempts."
Really, a hacker can steal your password 
just by listening to you type? Ian Randall in 
Daily Mail had more about this "machine-
learning algorithm." He said it was built to try 
to matcheach vibration to a particular point 
on the devices' screen where the users had 
touched the on-screen keyboard while typing 
or entering a password.
The authors themselves explained what was 
going on: "When a user taps the screen with 
a finger, the tap generates a sound wave that 
propagates on the screen surface and in the 
air. We found the device's microphone(s) 
can recover this wave and 'hear' the finger's 
touch, and the wave's distortions are 
characteristic of the tap's location on the 
screen."
The result: by recording audio through the 
built-in microphone, a malicious app can 
infer text as the user enters it on his or her 
device.
For their experiment, they used phones and 
a tablet. There were 45 participants in a real-
world environment. And, when they say real-
world, they really mean real-world:

“But, in fact, I think Trump's 
retreat from his previous 
principles, expressing that he 
wants to prevent a war with 
Iran. By exerting maximum 
economic pressure on Iran, 
the United States wants to 

make Tehran surrendered.”
Speaking to ILNA news agency, he 
added that but Iran has repeatedly 
shown that sanctions do not make 
them surrendered. Mohammad Javad 
Zarif has repeatedly stated that threats 
and sanctions on Iran do not work, and 
Iran's leader has emphasized Iran's 
failure to surrender to America.
Asked about Japan’s Prime Minster role 
in this regards, Wintour said that Abe 
trip to Tehran is actually an attempt to 
mediate between Iran and the United 
States. Abe seeks to meet with the 
Iranian leader and inform him about 

the trump message.
“Abe trip to Tehran is the first serious 
attempt to mediate between Iran and 
the United States, and the outcome 
of this visit will be very important,” 
Political Journalist said
He believes that Trump should return 
to nuclear deal. “The United States must 
fear the war with Iran; Iran has a strong 
army and missile technology such as 
drone, moreover US must refrain from 
waging war with Iran because it is a 
catastrophic event.”
Wintour said, “One of the main 
reasons for Europe's delay in fulfilling 
their obligations is their fear of a US 
response. On the other hand, America 
dominates by the dollar on the world 
market, which has led Europe to behave 
with caution.”
Patrick Wintour is a British journalist 
and the diplomatic editor of The 
Guardian. He was the political editor 
of The Guardian from 2006 to 2015 
and was formerly the newspaper's 
chief political correspondent for two 
periods, from 1988 to 1996, and 2000 
to 2006. In the intervening period he 
was the political editor of The Observer.

Smartphone Finger Taps May Lead to Side 
Channel Attack

Outcome of Abe visit will be so important; 
Political Journalist

Researchers have been experimenting with a novel way to 
eavesdrop on what you’re typing on your smartphone by 
listening to the interaction between your fingers and the 
screen.

Patrick Wintour, political journalist of guardian talked 
about tension between Iran and US and said,” US President 
Donald Trump is not seeking the war with Iran. He is actually 
struggling to be able to negotiate Iran, but it is not clear 
whether he can do it or not.”

politics
News

ISFAHAN
N E W S

politics
News

ISFAHAN
N E W S

 "Among a test 
group of 45 
people across 
several tests, the 
researchers could 
correctly replicate 
passwords on 
smartphones seven 
times out of 27, 
within 10 attempts. 
On tablets, the 
researchers 
achieved better 
results, nailing the 
password 19 times 
out of 27 within 10 
attempts."

Iran has 
repeatedly 
shown that 
sanctions do 
not make them 
surrendered. 
Mohammad 
Javad Zarif has 
repeatedly stated 
that threats and 
sanctions on 
Iran do not work, 
and Iran's leader 
has emphasized 
Iran's failure 
to surrender to 
America.

Oak Tree Symbolizing France-US 
Friendship Dies
A sapling planted by the French and US presidents on the 
White House lawn, meant to symbolize friendship between 
the two nations, has died.It had been living in US quarantine 
for the last year.Donald Trump and his French counterpart 
Emmanuel Macron planted the oak tree in the garden of 
the White House to symbolize the friendship shown by the 
two leaders, France24 reported.But relations between 
them have since frayed -- over issues ranging from Iran to 
trade -- and the tree, a diplomatic source said this week, 

did not survive.The French president offered the young 
oak to Trump on the occasion of a state visit to Washington 
in 2018, and the two shoveled dirt around it under the 
watchful eyes of their wives -- and cameras from around 
the world.It was a symbolic gesture: the tree came from 
a northern French forest where 2,000 US Marines died 
during the First World War.But a few days later, the tree was 
nowhere to be seen, having disappeared into quarantine."It 
is a quarantine which is mandatory for any living organism 
imported into the US," Gerard Araud, then the French 
ambassador to America, wrote on Twitter, adding that it 
would be replanted later.

We barely count on 
INSTEX: Iran Foreign 
Ministry spokesman
 Iranian Foreign Ministry spokesman, Seyyed 
Abbas Mousavi stressed that Iran barely 
counts on the Instrument for Supporting Trade 
Exchanges (INSTEX).
Speaking in his weekly press conference on 
Monday, Mousavi said, “We barely count on 
INSTEX. The mechanism’s German president, Per 
Fischer has traveled to Iran along with German 
Foreign Minister, Heiko Maas”.
Answering a question about claims that Russia 
had rejected Iran’s request to buy S-400 missile 
defense systems, the spokesman said, “We had 

not requested to purchase the S-400 system. 
We don’t need the system. Iranian scientists and 
experts have designed many defense systems”.
About US President Donald Trump and Secretary 
of State Mike Pompeo’s remarks that Washington 
is prepared for talks with Iran without any 
preconditions, Mousavi noted, “The Islamic 
Republic doesn’t care about such rhetoric. We see 
US’ maximum pressure and economic terrorism 
against Iranian nation, as well as psychological 
war that they launched against Iran. We observe 
US’ deceitful policy. On the one hand, they bring 
out negotiations with Iran but on the other hand 
they continue its maximum pressure on Iran. 
Such behaviors are unacceptable for the Islamic 
Republic and as we said before, we care about 
actions and make decision based on actions”.



آگهى
شماره پرونده: 658/97 شماره دادنامه: 1357/97 بتاریخ 97/12/21 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه 4 شوراى حل اختالف کاشان به تصدى امضاء 
کننده ذیل تشکیل است پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضى 
شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به اتخاذ تصمیم مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست 
آقاى سیدمسعود گلى فرزند سیدمصطفى بطرفیت آقایان ناظم قلى پور و 
سیدعلى حسینى به خواسته مطالبه تضامنى وجه یک فقره سفته به شماره 
65472 مورخ 97/3/15 به مبلغ 100/000/000 ریال است با احتساب 
هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/21 با توضیح 
اینکه خوانده ردیف اول صادر کننده و دومى ظهرنویس بوده که خواهان 
قبل از رسیدگى ادعاى خود را نسبت به اقاى سیدعلى حسینى ظهرنویس 
مسترد نموده است با توجه به دادخواســت تقدیمى از ناحیه خواهان در 
خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینکه نامبرده براى رسیدگى حاضر نشده 
و دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه و اقامه نکرده است لذا دعوى خواهان را ثابت 
تشخیص مستندا به ماده 307 و 304 قانون تجارت به لحاظ عدم واخواست 
سفته مورد بحث راى به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و نیز 
سایر خســارات مذکور در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره 
غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى مى باشد. قاضى 

شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 494592

برگ دادخواست به دادگاه عمومى
خواهان: سیدحمید داودى فرزند سیدحسن شغل آزاد به نشانى سمیرم 
خیابان قدس کوچه شهید منصورزاده خوانده: 1- على رضا زاهدپور فرزند 
قربانعلى 2- مهدى جوالیى 3- رحیم خالدى فرزند صبر هر سه شغل آزاد 
هر سه به نشانى سمیرم بلوار آبشار بلوار سى مترى جنب مسجد قبا، وکیل 
یا نماینده قانونى: رسول سلطانى سمیرمى فرزند کرامت اهللا شغل وکیل به 
نشانى سمیرم خیابان قدس روبروى بیت العباس، تعیین خواسته و بهاى 
آن: 1- تقاضاى صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و 
یازده میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال بابت پرداخت کلیه دیون ناشى 
از معامله خودرو وانت زامیاد مدل 1394، آبى روشن روغنى شماره شاسى  
nazp1140bf0415118 با خواهان و هزینه هاى نقل و انتقال بر طبق 
شرایط قولنامه پیوست 2- تقاضاى صدور حکم به مطالبه خسارات ناشى 
از محروم کردن خواهان از انتفاع خودرو فــوق از تاریخ 1397/9/25 الى 
1398/3/2 با جلب نظر کارشناس رسمى دادگسترى مستند به بند 14 
ماده 3 قانون وصول برخى درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین 
به انضمام کلیه خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل، دالیل و منضمات: 
1- کپى مصدق سند مالکیت خودرو 2- کپى مصدق هزینه محضر و تعویض 
پالك 3- کپى مصدق فاکتور محاسبه مالیات 4- هزینه صدور کارت خودرو 
به دلیل فقدان آن 5- فاکتور صــورت وضعیت تخلفات 6- فاکتور هزینه 
پیشخوان و مفاصاحساب عوارض خودرو 7- قبض پرداخت مبلغ به آقایان 
رحیم خالدى و مهدى جوالیى 8- قولنامه عادى خودرو 9- صورتجلسه 
مورخ 1398/2/8، 10- عندالزوم شهادت شهود، ریاست محترم دادگسترى 
شهرستان سمیرم؛ به موجب قولنامه مورخ 1397/9/14 موکل اقدام به 
خرید خودرو و وانت زامیاد با مشخصات پیوست از خوانده ردیف اول مى 
نماید. بر طبق بند یکم شرایط معامله قولنامه فى مابین کلیه دیون متعلقه و 
هزینه هاى مربوط اعم از مالیات محضر و ... بر عهده فروشنده است. همچنین 
در بند مذکور ضمانت خالف و کشف فساد مورد معامله و جبران هر گونه 
خسارتى که به خریدار وارد آید بر عهده فروشنده مى باشد. لذا نظر به اینکه 
فروشنده (خوانده اول این دادخواست) به هیچ یک از تعهدات خود عمل 
ننموده و کلیه هزینه ها اعم از هزینه نقل و انتقال، مالیات عوارض، محضر و 
... به گواهى مدارك پیوست را موکل پرداخت نموده همچنین نظر به اینکه 
خوانده مذکور به مالک اصلى و ید پس از آن بدهکار بوده و به همین دلیل 
مالکین پیشین (خواندگان ردیف دوم و سوم) خودروى مذکور را توقیف 
نموده بوده اند موکل مبلغ هشــت میلیون و دویست هزار تومان نیز بابت 
بدهى خوانده به مالکان پیشین و رفع توقیفى خودرو مى پردازد که فاکتور 
آن پیوست است. همچنین نظر به اینکه خودروى خریدارى شده از تاریخ 

1397/9/25 تا 1398/3/2 در توقیف بوده و مسئولیت توقیف نیز با فروشنده 
مى باشد و نظر به اینکه وانت زامیاد یک خودروى باربر هست و موکل جهت 
انجام کار و امرار معاش خودروى مذکور را خریدارى نموده و با وصف توقیف 
خودرو بین تاریخ هاى یاد شده موکل از انتفاع این خودرو محروم بوده و با 
توجه به بند یک شرایط قرارداد که جبران هر گونه خسارت وارده به خریدار 
بر عهده فروشنده است لذا با توجه به مراتب فوق تقاضاى محکومیت خوانده 
ردیف اول طبق ستون خواسته مورد استدعاست. شعبه اول شوراى حل 

اختالف  سمیرم شناسه: 494682

آگهى اخطار اجرایى
شماره: 97-1101-98/3/19 به موجب راى شماره 98-30 تاریخ 98/1/26 
شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان سمیرم که قطعیت یافته 
است محکوم علیهم 1- محمود 2- اسماعیل 3- آیت 4- عبداله 5- مرتضى 
6- داود 7- اکبر 8- یاسر 9- نرگس 10- زینب 11- سحر 12- ثریا 13- 
شرافت 14- آفتاب، نام خانوادگى: 1- و 2- شفیع 3 تا 12 همگى شفیعى 
13- چوبینه 14- شفیعى، نام پدر: 1 تا 12 کرامت نشانى: 1 و 2 نورآباد محله 
مردابى کوچه مسجد پالك 1، 3 تا 14 همگى مجهول المکان محکومند 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو به شماره 35 ى 
539 ایران 83 بنام خواهان عبدالعلى جهانشاهى فرزند هادى شغل آزاد 
به نشانى شهرضا منظریه محله قشقایى کوچه پروانه پالك 9 و پرداخت 
مبلغ یک میلیون و دوازده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
انتقال سند با توجه به قولنامه بر عهده فروشنده مى باشد و نیم عشر اجرایى 
در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف شهرستان سمیرم 

شناسه: 495315

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد نامدار سفتجانى فرزند گل محمد داراى شماره شناسنامه 127 
شرح دادخواست به کالســه 1398/172 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان گل محمد نامدار 
سفتجانى فرزند بایرامعلى به شماره شناسنامه 253 در تاریخ 1385/12/6 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1- محمد نامدار سفتجانى فرزند گل محمد ش ش 28 صادره از خوانسار 
فرزند پسر 2- صفر نامدار سفتجانى فرزند گل محمد ش ش 13 صادره از 
خوانسار فرزند پسر 3- حسین نامدار سفتجانى فرزند گل محمد ش ش 
7 صادره از خوانسار فرزند پسر 4- ســلیمان نامدار سفتجانى فرزند گل 
محمد ش ش 27 صادره از خوانسار فرزند پسر 5- رقیه نامدار سفتجانى 
فرزند گل محمد ش ش 15 صادره از خوانسار فرزند دختر 6- زبیده نامدار 
سفتجانى فرزند گل محمد ش ش 7 صادره از خوانسار فرزند دختر. 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 ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهى به شورا تحویل دهید بدیهى است با انقضاى مهلت مقرر 
گواهى انحصار وراثت صادر خواهد شد. رئیس شوراى حل اختالف شعبه 

دوم شهرى خوانسار شناسه: 491554

آگهى حصر وراثت
آقاى عباس نادى فرزند یحیى داراى شــماره شناســنامه 11142 شرح 
دادخواست به کالسه 1398/189 از این شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا زاغى فرزند محمدتقى به 
شماره شناسنامه 542 در تاریخ 1398/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- عباس نادى فرزند یحیى 
ش ش 11142 صادره از تهران فرزند پسر. 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 ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى به شورا 
تحویل دهید بدیهى اســت با انقضاى مهلت مقرر گواهى انحصار وراثت 
صادر خواهد شد. رئیس شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرى خوانسار 

شناسه: 491809
 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 98/8 خواهان اقاى على امینى فرزند احمد ش 
ملى 1229262261 دادخواستى مبنى بر مطالبه طلب به طرفیت آقاى 
بهرام کرمى افشــار جقى فرزند بهمن تقدیم نموده است. وقت رسیدگى 
براى مورخ چهارشنبه 98/4/26 ساعت 9:30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده بهرام کرمى افشار جقى فرزند بهمن حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید 
منتشر مى گردد تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به شوراى حل اختالف 
خوانسار واقع در خوانسار، خیابان آیت اهللا خوانسارى کوچه علما جنب حوزه 
علمیه آیت اهللا علوى مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. رئیس شوراى حل اختالف شــعبه یک شهرى خوانسار 

شناسه: 494840

آگهى حصر وراثت
خانم مریم اسالمى مشکنانى داراى شــماره شناسنامه 5659603734 
شرح دادخواست به کالسه 980066 از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اسالمى مشکنانى به 
شماره شناســنامه 3952 در تاریخ 1398/1/19 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهرا اســالمى 
مشکنانى ش ش 51، 2- مرضیه اسالمى مشــکنانى ش ش 9، 3- مریم 
اسالمى مشکنانى ش ش 6 و بجز نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 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 ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهى به شورا تحویل دهید بدیهى است با انقضاى مهلت 
مقرر گواهى انحصار وراثت صادر خواهد شد. شوراى حل اختالف کوهپایه 

شناسه: 495944

بخشنامه فقدان سند 
نظربه اینکه آقاى حســینعلى مطلب  باتســلیم یک برگ استشــهادیه 
شهودمدعى مفقودشدن سندمالکیت تمامت سه  دانگ مشاع ازششدانگ  
پالك شماره 5446فرعى ازیک اصلى واقع دربخش میمه ثبت اصفهان 
که درذیل ثبــت 2264صفحــات 519و269 دفترجلد11و96امالك 
صادروتسلیم گردیده اظهارداشته که سندمالکیت مرقوم دراثرجابه جایى 
اثاثیه منزل مفقودگردیده وتقاضاى صدورسند مالکیت المثنى نموده است 
لذادفترچه سندمالکیت مذکورازدرجه اعتبار ساقط ومقتضى است چنانچه 
سندمالکیت مفقودى جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید 
ازانجام معامله خوددارى وآن راجهت اعمال مقررات به این ادره ارسال نمایید 
.انجام هرگونه معامله باسندمالکیت المثنى موکول به استعالم ازاین اداره مى 

باشد .حوزه ثبت امالك میمه - شناسه: 494612

آگهى حصر وراثت
آقاى مصطفى محسنى ازیه فرزند محمدمهدى داراى شماره شناسنامه 29 
شرح دادخواست به کالسه 91/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدمهدى محسنى به 
شماره شناسنامه 170 در تاریخ 1398/1/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- یک همسر دایمى بنام 
فاطمه توکلى ازیه فرزند عبدالعلى متولد 1313 کدملى 5659180302، 
2- شش فرزند پسر به نامهاى: 1- مصطفى محسنى ازیه فرزند محمدمهدى 
متولد 1336 کدملى 5659776051، 2- حســن محســنى ازیه فرزند 

محمدمهدى متولد 1341 کدملى 1287988687، 3- حسین محسنى 
ازیه فرزند محمدمهدى متولد 1343 کدملى 5659803555، 4- غالمرضا 
محسنى ازیه فرزند محمدمهدى متولد 1349 کدملى 1110535309، 
5- مرتضى محســنى ازیه فرزنــد محمدمهدى متولــد 1353 کدملى 
5659190162، 6- محمدرضا محسنى ازیه فرزند محمدمهدى متولد 
1360 کدملــى 5659864309 و داراى یک فرزند دختر به نام 1- عزت 
محسنى ازیه فرزند محمدمهدى متولد 1346 کدملى 1110535295، 
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 ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهى به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

رئیس شوراى حل اختالف بخش جلگه شناسه: 495939

آگهى حصر وراثت
آقاى حسن نظام زاده ازیه فرزند محتشم داراى شماره شناسنامه 1146 
شرح دادخواست به کالسه 89/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محتشم نظام زاده به شماره 
شناســنامه 313 در تاریخ 1392/1/23 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- یک همسر دائمى بنام 
معصومه محسنى ازیه فرزند محمد متولد 1322 کدملى 5659739199، 
2- دو فرزند پســر به نامهاى : 1- مجتبى نظام زاده ازیه فرزند محتشــم 
متولد 1343 کدملى 5659803954، 2- حســن نظامــزاده ازیه فرزند 
محتشــم متولد 1353 کدملــى 5659188842، 3- داراى یک فرزند 
دختر به نام: 1- فاطمه نظام زاده ازیه فرزند محتشم متولد 1350 کدملى 
5659833454، اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. رئیس شــوراى حل اختالف بخش جلگه 

شناسه: 495941

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1398/02/567908 تاریخ ثبت صادره: 1398/3/9 نظر 
به اینکه سند مالکیت شش دانگ پالك ثبتى شماره 119 فرعى از 1736 
اصلى واقع در بخش دو ثبت خوانســار به نام ابوالفقضل جوکار قهرودى 
تحت شماره چاپى مسلسل 388561 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. 
سپس حامد اصالنى به موجب وکالت نامه شماره 6695 مورخ 1398/2/16 
دفتر اسناد رســمى 1079 تهران با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
98020521927192 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شماره 139802155852000121 به گواهى دفترخانه 5 خوانسار 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت سهل انگارى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 

شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خوانسار شناسه: 495524

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1398/02/567914 تاریخ ثبت صادره: 1398/3/9 نظر 
به اینکه سند مالکیت شش دانگ پالك ثبتى شماره 117 فرعى از 1736 
اصلى واقع در بخش دو ثبت خوانســار به نام ابوالفقضل جوکار قهرودى 
تحت شماره چاپى مسلسل 388560 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. 
سپس حامد اصالنى به موجب وکالت نامه شماره 6695 مورخ 1398/2/16 
دفتر اسناد رســمى 1079 تهران با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 

98020521927197 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شماره 139802155852000120 به گواهى دفترخانه 5 خوانسار 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت سهل انگارى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 

شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خوانسار شناسه: 495633

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1398/02/567911 تاریخ ثبت صادره: 1398/3/9 نظر 
به اینکه سند مالکیت شش دانگ پالك ثبتى شماره 115 فرعى از 1736 
اصلى واقع در بخش دو ثبت خوانســار به نام ابوالفقضل جوکار قهرودى 
تحت شماره چاپى مسلسل 388559 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. 
سپس حامد اصالنى به موجب وکالت نامه شماره 6695 مورخ 1398/2/16 
دفتر اسناد رســمى 1079 تهران با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
98020521927194 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شماره 139802155852000120 به گواهى دفترخانه 5 خوانسار 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت سهل انگارى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 

شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خوانسار شناسه: 495511

آگهى مزایده اموال منقول
پرونــده:  شــماره   1398009000493854 نامــه:  شــماره 
9709983755302014 شماره بایگانى پرونده: 970261 بدینوسیله 
اجراى احکام دادگاه عمومى کوهپایه در نظر دارد در پرونده اجرایى کالسه 
970261 و 970262 در جهت وصول مطالبات آقایان حمید احمدى و امیر 
احمدى از شرکت ایران سرما 1- یک دستگاه گیوتین 2/5 مترى برقى جهت 
برش ورق تا ضخامت 2/5 میلیمتر مربع ساخت شرکت تهران تکنو سال 
95 که بر اساس نظریه هیات سه نفره 192/000/000 ریال برآورد قیمت 
شده است 2- یک دستگاه خم کن دستى برقى 2/5 مترى تا ضخامت 2/5 
میلیمتر مربع ساخت شرکت تهران تکنو سال 95 انتقال قدرت از طریق 
تسمه و پولى با موتور گریبکس 1/5 اسب که بر اساس نظریه هیات سه نفره 
یکصد و هفتاد میلیون ریال برآورد قیمت شده است را به مزایده گذاشته 
و به فروش برساند لذا جلسه مزایده براى 1398/4/15 ساعت 9 صبح الى 
10 و محل اجراى مزایده اجراى احکام دادگاه عمومى کوهپایه تعیین مى 
گردد طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده از دستگاه هاى مذکور 
که در شرکت ایران سرما واقع در شهرك صنعتى کوهپایه توقیف مى باشد 
بازدید و در جلسه مزایده شرکت نمایند. شرکت کنندگان در مزایده شخص 
یا اشخاصى خواهند بود که مبلغ ده درصد از قیمت مزایده را فى المجلس 
پرداخت نمایند. مدیر دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى کوهپایه شناسه: 

495945

صدور 360 کارت شناسایى براى هنرمندان صنایع دستى اردستان
سرپرست اداره میراث فرهنگ صنایع دســتى و گردشگرى شهرستان اردســتان گفت: براى 360 هنرمند 

صنایع دستى در شهرستان اردستان کارت شناسایى صادر شده است.
 مهدى مشهدى شامگاه یکشنبه در نشست خبرى اظهار کرد: شهرستان اردستان داراى 73 اثر تاریخى ثبت 
ملى و یک اثر ثبت جهانى است و مراحل ثبت ملى دو اثر تاریخى شهرستان شامل یک باب منزل تاریخى و یک 

آب انبار در حال انجام است.
وى با بیان اینکه پرونده ثبت ملى 15میراث ناملموس این شهرستان از جمله سبدبافى، گویش اردستانى، آهنگرى 

زواره، پامنبرى زواره، غذاى سروك، سمنوى ویژه مهاباد، قالى مهاباد، تعزیه زواره، دامدارى مهاباد و حمد و برات در دست 
اقدام است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 500اثر تاریخى شهرستان اردستان قابلیت ثبت ملى را دارند.

سرپرست اداره میراث فرهنگ صنایع دستى و گردشگرى شهرستان اردستان به موضوع ثبت جهانى خانه هاى تاریخى ایران اشاره کرد 
و گفت: در صورت همکارى شوراى شهر زواره در زمینه مستند نگارى امکان قرار دادن خانه هاى تاریخى زواره نیز در مجموعه خانه هاى تاریخى 
ایران براى ثبت جهانى فراهم خواهد شد. مشهدى از راه اندازى خانه صنایع دستى این شهرستان در هفته صنایع دستى خبر داد و افزود: این خانه 

با همکارى کانون مهر و مهتاب جنب مسجد جامع اردستان راه اندازى و مرکز عرضه و فروش صنایع دستى شهرستان خواهد شد.

واگذارى 27 هکتار اراضى دولتى به صاحبان صنایع در آران و بیدگل
رئیس اداره راه و شهرســازى آران و بیدگل گفت: در راستاى شعار رونق تولید پس از سال ها پیگیرى با 

واگذارى اراضى دولتى شهرك سلیمان صباحى به صاحبان صنایع آران و بیدگل موافقت شد.
مجتبى آراسته اظهار کرد: در راســتاى واگذارى هاى اراضى دولتى به کارخانجات و صاحبان صنایع و 
مالکان، در گذشته نیز حدود 66 هکتار از اراضى تعیین تکلیف و اسناد مالکیت آن به صاحبان صنایع واقع 

شهرك سلیمان صباحى بیدگلى اعطا شده بود. وى افزود: به منظور رونق و رشد اشتغال پایدار و تحقق نام ملى 
سال در حوزه صنعت و رونق کسب و کار و به خصوص در حوزه فرش، مجوز واگذارى زمین هاى فاز 2 شهرك 

سلیمان صباحى بیدگلى که 27 هکتار است صادر شد تا مجموع اراضى واگذار شده اراضى دولتى به کارخانه ها و 
مالکان این شهرك چیزى حدود 93 هکتار باشد. رئیس اداره راه و شهرسازى آران و بیدگل، گفت: با انجام این مهم و اعطاى 

مجوز واگذارى این زمین ها به شهردارى و صاحبان صنایع کاربران اشاره شده مى توانند با داشتن سند اعطایى براى دریافت تسهیالت از مزایاى 
بانک هاى عامل و اتاق بازرگانى استفاده کنند. آران و بیدگل با داشتن چیزى حدود  800کارخانه و واحد تولیدى فرش از قطب هاى تولید و 
صادرات فرش ایران بوده که چیزى حدود 400 واحد فعال این شهرستان در شهرك سلیمان صباحى بیدگلى قرار دارد و ساالنه چیزى حدود 

35 میلیون متر مربع فرش ماشینى تولید مى کند.

اقتصاد ایــران روزهاى 
خوشى را نمى گذراند؛ 
افزایــش فشــارهاى 
آمریــکا به ایــران در 
شرایطى شدت گرفته 
که صادرات نفت در ماه 
مــى میالدى،کاهش 
یافت کــه در نــوع خــود کمترین 
میزان صادرات در یک دهه گذشته 
محسوب مى شــود. این میان مرکز 
پژوهــش هاى مجلــس برنامه اداره 
کشور بدون نفت را تیتر گزارش امروز 

خود قرار داده است.
شــرایط خاص کشــور که به شدت 
صرف نفت را دچار مشــکل کرده و 
در طرف مقابل نیز افقــى براى رفع 
تحریم ها دیده نمى شود، باید دولت 
هم مسیر تاکنونى خود را تغییردهد. 
با توجه بــه محتمل بودن کســرى 
بودجه بدون نفت انتظار رفع ریشــه 
مشــکالت تنها از طریق خلع سالح 

طرف مقابل میســر مى شود که این 
مهم نیز به معناى به صفر رســاندن 
خرج کردن درآمدهاى نفتى اســت. 
از سوى دیگر  برنامه الزم براى حنثى 

کردن طذف مقابل تنظیم شود.
در این گزارش برنامه عملیاتى صفر 
کردن فعاالنه و ارادى منابع نفت در 
بودجه که البته بــه معناى کاهش و 
صفر کردن صادرات نیست، با هدف 
خنثى کردن استفاده از نفت به عنوان 
اعرم تهدید علیه کشور بررسى شده 
است. برنامه عملیات پیشنهاد شده 
در این بخش گزارش با مالحظه قابل 
اجرا بودن کار از لحاظ عملیات بودجه 
اى، حداقل کردن زمــان اجرا، قابل 
اجرا بودن کار از لحــاظ مالحظات 
اجتماعى و سیاسى، کمترین تالطم 
غیرقابل اجتنــاب در محیط اقتصاد 
کالن و کمترین فشــار و بیشــترین 
حمایت از اقشار آسیب پذیر تدوین 
شده اســت. تصفیر نفت در بودجه از 
لحظه شروع برنامه پیشنهادى اعمال 
شده و در جریان پیاده سازى برنامه 
که مدت آن یک سال است حفظ شده 
و انتظار مــى رود در پایان مدت یک 
سال پیاده سازى آن بودجه در مقابل 
تهدید نفت مستحکم شود. پس از این 
مدت و در جریــان بودجه هاى آتى، 
منابع نفتى قابل حصول در هر میزان 
براى توسعه غیر بودجه اى و متنوع 

کردن اقتصاد کشور استفاده شود.
از آن جایى کــه نفت عالوه بر بودجه 
دولت تراز پرداخت هــا و بازار را نیز 
به شــدت متاثر مى کنــد باید یک 
برنامه عملیاتى کاهش حداکثرى آثار 
کاهش ناخواسته و تحمیلى صادرات 
نفــت، على رغم تالش هــاى جارى 
و آتى ولو تا مرز فرضــى صفر بر تراز 
پرداخت ها و بازار ارز نیز پیشــنهاد 
داده است. نکته مهم آن است که در 
ادبیات علمى درباره کشورهاى صادر 
کننده توصیه مى شــود که تغییرات 
کســرى بودجه بدون نفــت معیار 

ارزیابى بودجه ساالنه باشد.

محاسبات نشــان مى دهند کسرى 
بود امسال حدود 100 هزار میلیارد 
تومان خواهد شــد که براى اقتصاد 

ایران باال است.
 همچنیــن برنامــه 10 گام اقتصاد 
براى ســال جارى منتشــر شــود و 
براى هر کدام از ایــن 10 مرحله به 
طور متوسط 10 هزار میلیارد تومان 
درآمد زایى مدنظر باشد. در آخر نیز 
تمام درآمدهاى حاصله نفت با کسر 
سهم شرکت ملى یکسره به حساب 
صندوق توسعه ملى واریز شود و این 
صندوق هم منابع را در بانک مرکزى 

سپرده گذارى کند.

10 مرحله درآمدزایى که براى جبران 
کســرى بودجه بدون نفت از سوى 
بازوى پژوهشــى مجلس پیشــنهاد 
شده اســت اغلب در حوزه مالیاتى 
اســت مانند کاهش معافیت مالیاتى 
در حوزه صــادرات مواد خام و ارزش 
افزوده پایین، حذف برخى از معافیت 
ها در سایر بخش ها، جلوگیرى از فرار 
مالیاتى، افزایش نــرخ برخى از پایه 
هاى مالیاتى و از ســوى دیگر حذف 
ســاالنه یک دهک از یارانه بگیران تا 
سال 1400، فروش بخشى از سهام 
و دارایى هاى دولتى، اصالح حداقلى 
قیمت حامل هــاى انرژى و صادرات 

فراورده ها. عالوه بر این معرفى پایه 
هــاى مالیاتى جدید و مولد ســازى 
دارایى هاى دولت یا فروش بخشــى 
از آن ها نیز به عنــوان دو گام دیگر 
از ســوى مرکز پژوهش ها پیشنهاد 

شده است.
بسته به ظرفیت اجرایى برنامه هاى 
پاکســازى اقتصادى 30 تا 40 هزار 
میلیارد تومان اوراق پاکسازى اقتصاد 
از نفت منتشر و در سال هاى 1399 
و 1400 از محــل اجــراى برنامه ها 
تسویه خواهد شد. این اوراق مى تواند 
توســط مردم و یا بانک ها خریدارى 

شود.

پیشنهاد مرکز پژوهشهاى مجلس براى انتشار اوراق پاکسازى اقتصاد از نفت؛

 اقتصاد ایران بدون نفت شانسى دارد؟

خبرآنالین
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

اداره ایران بدون نفت افسانه است یا واقعیت؟ آیا برنامه کاهش 
وابستگى یا به عبارت دیگر صفر شدن وابستگى اقتصاد ایران 

به نفت قابلیت تحقق را داراست؟
بازوى پژوهشى مجلس با اعالم این مساله ادامه داد خلع سالح 
تحریم کنندگان ایران از بازى تســلیحاتى سازى نفت علیه 
ایران، راه اصلى پیروزى در نبرد تحریمى مى داند که مى تواند 

به فرصتى بزرگ براى اصالح ساختارى اقتصادى منجر شود.

شرایط خاص کشور 
که به شدت صرف 

نفت را دچار مشکل 
کرده و در طرف مقابل 

نیز افقى براى رفع 
تحریم ها دیده نمى 
شود، باید دولت هم 

مسیر تاکنونى خود را 
تغییردهد. 

اقتصاد ایران
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قیمت لبنیات بدون 
مجوز قانونى افزایش 

یافت

در حالیکــه هنــوز درخواســت 
صنایع لبنى بــراى افزایش قیمت 
محصوالتشان از سوى ستاد تنظیم 
بازار تصویب و ابالغ نشــده اســت 
برخى از آنها از هفته گذشته اقدام به 
افزایش قیمت دو محصول ماست و 

پنیر کرده اند.
رضا باکرى - دبیــر انجمن صنفى 
صنایع لبنــى - اعالم کــرد که با 
توجه به افزایش هزینه هاى تولید 
قیمت هاى پیشنهادى خود را براى 
افزایش 14 درصدى قیمت لبنیات 
به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان ارائه دادیم که بعد از 
بررسى و تأیید از سوى این سازمان، 
به ستاد تنظیم بازار براى تصویب و 

ابالغ ارسال خواهد شد.
وى در پاســخ به ســوالى مبنى بر 
اینکه آیا این افزایش قیمت که هنوز 
تأیید نشده، مشمول صنایع لبنى 
هم مى شــود که در سال گذشته و 
امسال طى چندین مرحله قیمت 
محصوالتشــان را افزایش دادند!؟ 
گفت: مالك اصلى، نرخ ابالغ شده 
از سوى ســتاد تنظیم بازار در آذر 
ماه سال گذشته اســت و افزایش 
قیمتهــا براســاس آن بــر روى 
محصــوالت لبنى اعمــال خواهد

 شد.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
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کسب و کار
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بالن ها به جاى ماهواره عملیات نظارت را انجام مى دهند
استارت آپ آمریکایى قصد دارد با استفاده از بالن هایى فناورانه عملیات نظارت و رصد را انجام دهد. 

استفاده از بالن مزایاى بیشترى نسبت به ماهواره هاى نظارتى دارد.
به گزارش دیلى میل، به نظر بیشتر مردم، بالن ها نشانه جشن تولد، مراسم عروسى یا حتى ابزارى 
براى سنجش وضعیت آب وهوا هستند. اما یک استارت آپ قصد دارد با استفاده از بالن عملیات 

نظارت را نیز انجام دهد. شرکتWorld View Enterprises Inc در آریزونا مشغول ساخت 
سیستم هاى نظارتى است که روى بالن سوار مى شوند. این بالن ها Statolites نام دارند و طبق ادعاى 

شرکت ازراه دور کنترل مى شوند. این شرکت این سیستم نظارتى بالن محور را در ماموریتى 16 روزه آزمایش 
کرده است. بالن و سیستم نظارتى همراه آن طورى طراحى شده تا پوشش ماهواره اى را بدون نیاز به تجهیزات گرانبها 

و ارسال موشک به فضا فراهم کند.
بالن هاى بى سرنشین در حقیقت پلتفرم هایى مجهز به تجهیزات نظارتى با وزن 50 کیلوگرم هستند که در ارتفاع 50 تا 70 هزار فوتى 

زمین پرواز مى کنند. آنها مى توانند معادن، خطوط لوله، زیربناى حمل و نقلى و غیره را با دقت باال بررسى کنند.
این شرکت فروش محصوالت خود را از سال آینده آغاز مى کند و تاکنون با مشتریان تجارى و نظامى نیز مذاکراتى انجام داده است.

ISFAHAN
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همــه مــا در چنیــن 
شــرایطى بوده ایم که 
کار زیادى بــراى انجام 
دادن داشتیم اما دست 
و دل مان به کار کردن 
نمى رفت. من اسم این 
لحظــات را «لحظات 
تهى» مى نامم. در گذشته خیلى پیش 
مى آمد که دچار چنین احساســى 
شــوم و در نتیجه بسیارى از کارهایم 
در زندگى عقب مــى افتادند اما پس 
از مدتى یاد گرفتم کــه چگونه باید 
از ایــن لحظات تهى اســتفاده و آنها 
را به لحظات مفیــد و موثرى تبدیل

 کنم.

  1. ایــن لحظات را به رســمیت 
بشناسید

دوتا از بدترین کارهایى که مى توانید 
در این لحظــات انجام دهیــد، انکار 
کردن آنها و فرار از واقعیت است. هر 
دو این کارها باعث مى شوند که اسیر 
یک چرخه باطل شوید. به جاى مبارزه 
کردن با این لحظات، آنها را به رسمیت 
بشناسید. از این که جلوى آینه به خود 
بگویید که روز بدى داشتید، ذهن تان 
کار نمى کند و احساس مى کنید که 
دارید عقل تان را از دست مى دهید، 

نترسید، هیچ اتفاقى نمى افتد.

هر چه راحــت تر این لحظــات را به 
رســمیت بشناســید، راحت تر مى 
توانید مدیریت شــان کنیــد. به یاد 

داشته باشــید که حتى بزرگ ترین 
کارآفرینــان دنیا هــم درگیر چنین 
لحظاتى مى شــوند. همــه ما همین 

طور هستیم.

  4. محدوده زمانى قائل شوید
وقتى توانستید به هنر اعتراف کردن 
به این لحظات تهى، که ترکیبى از بن 
بســت خالقیت، اضطراب و کالفگى 
هستند دست پیدا کنید، باید صبورى 
پیشه کنید و به خودتان بگویید ایرادى 
ندارد که دچار چنین لحظاتى شــده 
اید؛ امــا فقط مجازید چند ســاعت 
یا یکى دو روز با این مســئله درگیر 
باشید، بعد از آن باید به سراغ کارهاى 
تان بروید و با جان و دل انجام شــان 
دهیــد. اگرچه نمــى توانید لحظات 
تهى را از بین ببریــد، اعمال یک بازه 
زمانى مى تواند چاره کار شــما براى 
کنترل این لحظات باشد. به خودتان 
اجازه دهید یکى دو روز اســتراحت 
کنید، امــا آن را بیــش از حد طول

 ندهید.

  3. درس بگیرید
روى مبل لم ندهیــد و منتظر الهام 
شــدن علم و دانش به خود نباشید. 
اجازه دهید ذهن تــان به موضوعات 
مختلفى فکر کند و ایده هاى متفاوتى 
را شــکار کند. اجازه دهیــد عالوه بر 
تجربــه عملى برخى چیزهــا، با فکر 

کردن هم چیزى بیاموزید.
زمانى کــه دچار ایــن لحظات تهى 
شــدید، در مورد آنها فکر کنید. چه 
اتفاقى افتــاد که دیگر دســت و دل 
تان به کار کردن نرفت؟ داشــتید به 
چه چیــزى فکر مى کردید؟ شــاید 
مدتــى طوالنى را بــه تنهایى صرف 
انجــام پــروژه اى کرده ایــد و حاال 
ذهن تان نیازمند شارژ مجدد است. 
ســعى کنید از هــر موقعیتى درس

 بگیرید.

  4. سفر کنید

گاهى اوقات بهترین روش براى کنار 
آمدن با لحظات تهى، این است که به 
مراقبت ویژه از خود بپردازید. تنها سفر 
کردن روش موثــرى براى مهرورزى 
به ذهن، بــدن و روح تان اســت. به 
دوردست ها ســفر کنید و تنها سفر 
بروید. آن بازه زمانى دو روزه را یادتان 

هست؟ آن دو روز را در مکان جدیدى 
بگذرانید.

اگر به طور مرتــب دچار این لحظات 
تهى مى شوید، کمى به خودتان فشار 
وارد کنید و به رغم عدم تمایل تان به 
کار کردن، ســعى کنید موتور خالق 
ذهن تان را دوباره روشن کرده و شروع 

به کار کنید.

  5. محدودیت هاى خود را بپذیرید
روش هایى براى گول زدن ذهن و بدن 
تان براى افزایش خالقیت وجود دارد 
اما گاهى اوقات فقط باید بنشــینید، 
نفس عمیقى بکشید و این حقیقت را 
بپذیرید که شما نیز محدودیت هایى 
دارید. تجربه به من نشان داده است 
که هر چقدر براى مفید ســاختن آن 
لحظات تهى تالش کنــم، باز هم اگر 
این طور فکر کنم که همه چیز را تحت 
کنترل دارم، بیشتر دچار خستگى و 

ناامیدى مى شوم.
هر از گاهى به خود یادآورى کنید که 
شما سوپرمن نیســتید و محدودیت 
هایى دارد که یکى از آنها، این اســت 
که نمى توانید کارى براى آن لحظات 
تهى تــان انجام دهیــد. این موضوع 
را بپذیریــد. بــه خود کمــى زمان 
بدهید و ســپس کم کم شروع به کار

 کنید.

  6. قدرت خود را به خود یادآورى 
کنید

شما این توانایى را دارید که خالقیت 
و کارایى تان را دوباره به کار بیندازید. 
کمى زمان مــى برد تا یــاد بگیرید 
چطور باید با ایــن لحظات تهى کنار

 بیایید. 
اگر در دو یا ســه تالش اول به نتیجه 
نرسیدید، خودخورى نکنید. صرفا اگر 
بدانید که قدرت کنترل این لحظات را 
دارید، از شــر افکار ناامید کننده دور 
خواهید ماند. هــر زمان که بخواهید، 
مى توانید خــود را از این چاله بیرون 

بکشید.
اســتفاده از لحظات تهــى به معناى 
دورى کردن از آنها و انکارشان نیست، 
بلکه باید یاد بگیرید کــه چطور آن 
لحظات را بى فایده ســپرى نکنید. 
گاهى اوقات باید هیــچ کارى به جز 
اســتراحت انجام ندهید و چیزهاى 
زیباى زندگــى را به خــود یادآورى 

کنید.

کار در لحظات تهى؛   

دست و دل تان به کار نمى رود؟

زمانى که دچار این 
لحظات تهى شدید، در 

مورد آنها فکر کنید. چه 
اتفاقى افتاد که دیگر 
دست و دل تان به کار 
کردن نرفت؟ داشتید 
به چه چیزى فکر مى 

کردید؟

همه ما در چنین شرایطى بوده ایم که کار زیادى براى 
انجام دادن داشتیم، اما دســت و دل مان به کار کردن 
نمى رفت. من اسم این لحظات را «لحظات تهى» مى نامم. 
در گذشته خیلى پیش مى آمد که دچار چنین احساسى 
شوم و در نتیجه بســیارى از کارهایم در زندگى عقب 
مى افتادند، اما پس از مدتى یاد گرفتم که چگونه باید 
از این لحظات تهى استفاده و آن ها را به لحظات مفید و 

موثرى تبدیل کنم.

 
استارت آپ

نمایشگاه اینوتکس 2019 امروز با ســخنرانى معاون علمى و فناورى 
ریاست جمهورى به طور رســمى آغاز به کار کرد. «سورنا ستارى» در 
افتتاحیه این مراسم تاکید کرد که باید با اقتصاد نفتى مبارزه کرد و از 
لزوم سرمایه گذارى بخش سنتى در استارت آپ ها به عنوان یک رویکرد 

جدید گفت.

ستارى اتحاد را رمز پیروزى در شــرایط بحرانى فعلى دانست و همدلى مردم و 
بخش هاى مختلف بازار را یکى از امرهاى ضرورى کنونى بیان کرد. او همچنین 
تاکید کرد که همدلــى مردم و بخش هــاى مختلف اقتصادى باعث شــده که 
اکوسیستم استارت آپى به جایگاه فعلى برسد و آن را ارزشمندترین عنصر جامعه 

خواند:
«جوامع باید به سمت نوآورى پیش بروند و دانشگاه هاى ما نیز باید به نسل سوم و 
چهارم برسند. امروزه دیگر سنتى فکر کردن و سنتى عمل کردن جواب نمى دهد. 

هرجا و هر بخشى که اســتارت آپ ها وارد شدند 
با شکست نسبى بخش ســنتى روبرو بودیم و این 
مساله نشان مى دهد که باید بخش سنتى در این 

اکوسیستم سرمایه گذارى کند.»
ستارى با اشاره به وجود بیش از هفتاد شتابدهنده 
در سطح کشور عنوان کرد که امروزه تقریبا تمامى 
دانشگاه ها یک مرکز نوآورى ایجاد کرده اند. او به عدم 
دخالت دولت در اکوسیستم استارت آپى تاکید کرد 
و گفت: «بارها و بارها مطرح کرده ام که دولت نباید در 
این اکوسیستم دخالت کند و ما صرفا نقش هماهنگ 

کننده و تسهیل کننده را خواهیم داشت.»

معاونت علمى ریاســت جمهورى با اشاره به پیشرفت 
اکوسیســتم اســتارت آپى در 4 سال گذشــته ابراز 
امیدوارى کــرد که این روند صعــودى همچنان ادامه 
داشته باشد: «ما 55 رتبه در بخش نوآورى در آمارهاى 

بین المللى صعود کرده ایم.»
«اکبر قنبــر پور» دبیر نمایشــگاه اینوتکس 2019 نیز 
در مراسم افتتاحیه با اشــاره به تاریخچه این نمایشگاه، 

برگزارى بزرگ امسال آن را یک موفقیت براى عوامل اجرایى این رویداد خواند.

  دستاوردهاى شرکت هاى فناور عضو پارك علم و فناورى تا پایان سال 97
نمایشــگاه اینوتکس 2019 از دو روز گذشــته تا 22 خرداد ماه در محل دائمى 
نمایشگاه هاى بین المللى برپاســت و بازدید آن براى عالقه مندان و عموم مردم 
امکان پذیر است. در این نمایشگاه شرکت هاى دانش بنیان و همچنین جمعى از 
استارت آپ ها حضور دارند و پنل هاى تخصصى و سخنرانى هاى متفاوتى در آن 
اجرا خواهد شد. گفتنیست اولین مجمع نوآورى آســیا و اقیانوسیه نیز از تاریخ 
21 خرداد در کنار اینوتکس در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران نیز 

برپا خواهد شد.
پیشرفت هاى دانش و فناورى در جهان طى ســال هاى اخیر تحوالت بزرگى در 
حوزه هاى مختلف ایجاد کرده و گســترش دانش نوین در ایران نیز ظرفیت هاى 
جدیدى براى توسعه کشور ما فراهم کرده است. به گزارش ستاد خبرى هشتمین 

نمایشگاه بین المللى نوآورى و فناورى اینوتکس 2019، استفاده از این ظرفیت، 
نیازمند رویدادهایى همچون اینوتکس اســت که بازیگران اصلى عرصه نوآورى 
شامل صاحبان ایده، استارتاپ ها، شرکت هاى فناور و سرمایه گذاران عالقمند به 
حضور در حوزه هاى دانش محور را زیر یک سقف گرد آورد. تا به گفته ستاد خبرى 
اینوتکس، بدون درنظر گرفتن اهداف بازرگانى معمول در نمایشگاه هاى تجارى، 
ضمن ایجاد ارتباط بین آنها از هم افزایى به وجود آمده، امکان شکوفایى و استفاده 

بهینه از ظرفیت هاى هر یک از آنها فراهم شود:
«در واقع هــدف از برگزارى این رویداد که طى هفت ســال گذشــته به صورت 
متوالى برگزار شــده و امسال هشتمین ســال برگزارى آن است، تبادل فناورى 
میان شــرکت هاى خصوصى دانش بنیان و دانش محور، تسهیل سرمایه گذارى 
مشترك بین شرکت هاى فناور، مشارکت شرکت هاى فعال در اکوسیستم نوآورى 
و فناورى در پروژه هاى تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاران خارجى به شرکت 
هاى نوآور داخلى و بررســى راهکارهاى رفع چالش هاى موجود در اکوسیستم 

نوآورى و فناورى است.»

  حضور 400 مشارکت کننده در اینوتکس 2019
مسال در اینوتکس 2019 که شعار «اکوسیستم نوآورى و فناورى زیر یک سقف» 
را براى خود برگزیده است، بیش از 400 مشــارکت کننده شامل شرکت فناور، 
استارتاپ، پارك علم و فناورى، شتابدهنده، مرکز رشد، سرمایه گذار خطرپذیر، 
مشاور، منتور و مخترع همراه با ارائه کنندگان خدمات کسب و کار به تبادل ایده ها 

و ظرفیت ها و دستاوردهاى خود خواهند پرداخت.
پارك فناورى پردیس، صاحب امتیاز این نمایشگاه اســت و مرکز فن بازار ملى 
ایران و مرکز شتابدهى نوآورى، برگزارکنندگان نمایشگاه خواهند بود. معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى و مرکز همکارى هاى تحول و پیشرفت ریاست 
جمهورى از حامیان و پشتیبان هاى دائمى این نمایشگاه هستند. الزم به ذکر است 
اینوتکس 2019 میزبان رویدادها و بخش هــاى متنوعى در حوزه هاى فناورى و 
نوآورى از جمله 400 جلســه B۲B و همچنین 30 پیش رویــداد و رویدادهاى 

جانبى خواهد بود.
گفتنى ست ســال گذشــته هفتمین نمایشــگاه بین المللى نوآورى و فناورى 
اینوتکس 2018، با حضور دبیر نمایشــگاه و مدیر فن بازار ملى ایران و در میان 
استقبال فعاالن حوزه استارتاپى و با میزبانى 150 استارتاپ و 16 شتاب دهنده، 

11 سرمایه گذار خطرپذیر و بیش از 100 شرکت دانش بنیان برگزار شد.

منبع: پنجره خالقیت 
گــزارش
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،،
هر از گاهى به خود 

یادآورى کنید که شما 
سوپرمن نیستید و 

محدودیت هایى دارد که 
یکى از آنها، این است که 
نمى توانید کارى براى آن 

لحظات تهى تان انجام 
دهید.

دیجیاتو
گـــزارش

نمایشگاه اینوتکس 2019 با سخنرانى معاون رییس جمهور آغاز به کار کرد

استارت آپ ها به دنبال 
مارکت جهانى باشند

رئیــس کمیســیون فناورى 
اطالعات اتاق بازرگانى ایران با 
اشــاره به آغاز فعالیت معاونت 
علمى ریاســت جمهورى براى 
ایجاد شــرکت هاى واســطه 
صادراتــى در حــوزه فناورى 
اطالعــات، شــرط حضــور 
شــرکت هاى دانــش بنیان و 
استارت آپ هاى فعال در حوزه 

آى تى را تشریح کرد.
  محمدرضــا طالیى با اشــاره 
به مســاعد شــدن صــادرات 
محصوالت نرم افزارى و حضور 
شــرکت هاى فعــال در حوزه 
فناورى اطالعــات در بازارهاى 
بیــن المللى اظهــار کرد: طى 
یک ســال گذشــته با توجه به 
افزایش نرخ ارز، اگر شرکت هاى 
دانش بنیــان در حوزه فناورى 
اطالعات یا استارت آپهاى فعال 
در حــوزه فنــاورى اطالعات، 
خودشان را به سطحى برسانند 
که اســتاندارهاى بین المللى 
از جملــه قانون کپــى رایت را 
رعایت کنند، این شرایط براى 
حضور بهتر شرکت هاى ایرانى 
در بازارهاى بین المللى مقرون 
بــه صرفه تر شــده و شــرایط 
براى صــادرات محصوالت این 

شرکت ها مساعدتر شده است.
رئیــس کمیســیون فناورى 
اطالعــات و ارتباطات و اقتصاد 
رسانه اتاق بازرگانى ایران ادامه 
داد: ســال ها اســت که قوانین 
مربوطه براى صادرات نرم افزار 
تصویب شــده و حمایت هاى 
الزم انجام گرفته و کمک هایى 
نیز انجام شده است و در اتحادیه 
صادرکننــدگان نــرم افزار هم 
آمارهایى از صادرات محصوالت 
ایــن حــوزه داشــته ایم ولى 
متاسفانه قوانین و مقررات فعلى 
در حوزه صدور پروانه صادراتى 
یا معافیت هاى مالیاتى با حوزه 
فعالیــت هاى صــادرات «آى 
تى» به ویژه بخــش نرم افزار و 
محتوى دیجیتال همگن نیست 

و استانداردهاى الزم را ندارد.
وى با بیان اینکه ما باید از طریق 
دفاتر ایرانیان خارج از کشــور، 
فعالیت شرکت هاى نرم افزارى 
و شــرکت هاى فعال در بخش 
فناورى اطالعات را گسترده تر 
کنیم گفت: این یــک واقعیت 
است که استارت آپ ها باید دید 
خودشان را از مارکت و بازارهاى 
داخلى به ســمت مارکت هاى 
بین المللى گســترش دهند و 
دستگاه هاى دولتى و معاونت 
علمى نیز گام هاى اولیه را براى 
حمایت از حضور این شرکت ها 
در بازارهاى جهانى برداشته اند.

طالیى خاطرنشان کرد: گرچه 
هنوز تسهیالت مالى تشویقى 
براى صادرات در حوزه فناورى 
اطالعات درنظر گرفته نشــده 
ولى ارائه آموزش الزم و تدوین 
قوانین مناسب، مى تواند انگیزه 
فعالیــت ایــن شــرکت ها در 
بازارهاى بین المللــى را ارتقاء 

دهد.
به گفته عضو هیئت نمایندگان 
اتــاق بازرگانــى تهــران، هم 
اکنون معاونــت علمى فناورى 
ریاســت جمهورى براى ایجاد 
شرکت هاى واســطه صادراتى 
یا مدیریــت صــادرات در این 
بخــش فعالیت هایــى را آغاز 

کرده است.

تسنیم
گــزارش
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