
2
7

یکشنبه| 26 خرداد 1398| 16 ژوئن 2019 | 11 شوال 1440 | سال اول| شماره 249|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

نائب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجی اصفهان تاکید کرد : 

صنعت نساجی ،گرفتار کمبود پنبه و پارچه

به  حملــه  برنــده 
نفتکش ها کیست؟

حمله به دو نفتکــش در دریای 
عمان و نزدیک به تنگه استراتژیک 
هرمز در روز پنجشنبه باعث شده 
تا هزینه حمل و نقل نفت از خلیج 
فارس افزایش پیدا کرده و قیمت 
نفت باال برود. افزایش قیمتی که 
می تواند زنگ خطر از دست رفتن 
بازار نفت اوپک در شــرق و غرب 
دنیا و افزایش حضور آمریکا در این 

بازارها باشد.
معامالت هفته گذشته بازار نفت با 
خبر افزایش ذخیره سازی آمریکا 
آغاز شــد تا قیمت نفت که بعد از 
چند هفته کاهش با رشد قیمت 
همراه شده بود، تا زیر ۶۰ دالر در 
هر بشکه بیاید. در کنار این خبر، 
کاهش تقاضا از سوی اقتصادهای 
بزرگ دنیا نیز فشــار مضاعفی بر 

قیمت نفت وارد کرد.
عوامل تضعیف کننده قیمت نفت 
در ابتدای هفتــه آنقدر قدرتمند 
بود که حتی پاییــن آمدن تولید 
اوپک به زیر ۳۰ میلیون بشــکه 
در روز نیز نتوانســت افق روشنی 
برای طالی سیاه نشان دهد زیرا در 
کنار این خبر، اعالم شد که واردات 
نفت آمریکا از اوپک تا ماه مارس 

)اسفند- فروردین( (

ایرنا
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

  با وجودی که افزایش نرخ دالر و جلوگیری از واردات شرایط خوبی را برای صنعت نساجی ایجاد کرده است، اما امروز با کمبود مواد اولیه همچون پنبه و پارچه در تولید پوشاک مواجه هستیم.

بازار طال و سکه 98/3/25 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه بهار 
45,490,00043,990,000آزادی 

46,760,00045,680,000سکه امامی 

24,570,00024,170,000نیم سکه

16,680,00016,180,000ربع سکه

9,990,0009,990,000سکه گرمی

1,341,571,341,12انس طال 

18,630,00018,070,000مثقال طال

4,299,0004,176,000طالی 18 عیار

5,722,0005,568,000طالی 24 عیار
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کاهش قیمت خودرو روزانه شده است
پس از آنکه از ابتدای امسال قیمت ها در بازار خودرو کار خود را افزایشی آغاز کرده بود؛ 

طی چند مدت اخیر با کاهش های بعضا روزانه پیش رفته است. به گفته 
کارشناســان این حوزه روند نزولی قیمت خودرو ادامه دار 

خواهد بود.
 روند رو به رشــد قیمت ها در بازار خــودرو که از 

فروردین ماه سال جاری مجدداً آغاز شد، خودرو 
را از دسترس مصرف کنندگان واقعی دور و به 
کاالیی ســرمایه ای تبدیل کرد. دالالن نیز به 
اصطالح کارشناسان این حوزه "شیطنت" کرده 

و با قیمت گذاری های غیرواقعی...

تصمیم گیرنــده بــرای صنعت 
قطعه سازی کیست؟

کافــی اســت چنــد دقیقــه پــای درد دل 
تولیدکنندگان قطعات خودرو بنشــینید تا بر 
خالف آنچه تصور می شــود که جزو مشــاغل 
بی دغدغه هستند، مشکالت ریز و درشتی که 
این روزها کمرشان را در مسیر تولید خم کرده 

را بدانید.
 پانزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو در حالی 
برگزار شد که حتی شرکت کنندگان آن هم در 
سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، دل 
خوشی از وضعیت و شرایط این روزهای صنعت 
خود ندارند. در شرایط تحریم فعلی، دولت سعی 
کرده برای حمایــت از حقوق مصرف کنندگان 
و کنترل قیمت ها، فشــار زیادی به واحدهای 
تولیدی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت 
از ســوی آنها، وارد آورد که همین امر نیز باعث 
شده تا تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی مواجه 

شوند...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی و پشتیبانی  مربوط به 
آزمایشگاه ها و ساختمان مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

شناسه: 500856

نوبت اول

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانی: اصفهان، میدان الله، کدپستی 97543-81989 با شماره 
تماس 3-35602421 در نظر دارد پروژه »انجام امور خدماتی و پشتیبانی مربوط به آزمایشگاه ها و ساختمان مرکز 
پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان طبق اسناد مناقصه« از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست 
می گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محل های اجرای پروژه ها 
و برآورد حجم کار، آمادگی و مبلغ پیشنهادی شرکت را جهت اجرای پروژه مندرج در اسناد مناقصه، اعالم نماید. 
الزم به ذکر می باشد تامین اعتبار این مناقصه از محل اعتبارات هزینه ای سال های 98 و 99 می باشد و کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 1398/03/28 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1398/04/05
مهلت زمانی تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1398/04/18

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز پنجشنبه تاریخ 1398/04/20
تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 230.000.000 ریال )دویست و سی میلیون ریال( است، 

که به یکی از صورت های زیر می باشد: 
الف- ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار 2 )دو( ماه 

ب- واریز وجه نقدی به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست جاری سیبا 2170600208007 
نزد بانک ملی شعبه اصفهان به نام اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان

جناب آقای مهندس نادر بدریان- شهردار محترم دهاقان

باتقدیم احترام:حاج علیرضاعبدالباقی 

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت شهردار دهاقان صمیمانه تبریک عرض می نمایم . رجای واثق دارم حضور شما در 
این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و والیت مدار با کوله بار گرانی از تجربه ، نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش شهر 
دهاقان خواهد گردید . از درگاه ایزدمنان عزت ، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی را مسئلت دارم و برای جنابعالی مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت 

رشد و شکوفایی شهر دهاقان را آرزو مندم.

آگهی مناقصه )مرحله اول(

آگهی مناقصه )مرحله اول(

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر به شماره 482 مورخ 1398/3/11 
نسبت به انتخاب پیمانکار جهت احداث پل شهرک هالل -  مسکن مهر بر روی رودخانه گازرگاه با اعتباری بالغ 
بر 3.500.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط 
دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 

نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

می باشد.

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر به شماره 467 مورخ 1398/3/8 نسبت 
به انتخاب پیمانکار خرید آسفالت جهت محدوده شهرداری مرکزی با اعتباری بالغ بر 6.000.000.000 ریال با شرایط 
خاص موجود در دفتر فنی شهرداری و از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 
واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از 

تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

می باشد.

رضا رمضانی - شهردار آران و بیدگل 

رضا رمضانی - شهردار آران و بیدگل  شناسه: 492927

شناسه: 492919

نوبت دوم

نوبت دوم

آگهـی مناقصـه عمومـی 

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف: 
آدرس: اصفهان، اتوبان خیابان ذوب آهن، اداره کل زندان های استان اصفهان، اداره مالی و پشتیبانی، شماره تماس: 

031-37885785

اداره کل زندان های استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
 نشانی: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن

انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهابموضوع مناقصه

ضمانت نامه بانکی به مبلغ 800.000.000 ریالتضمین شرکت در مناقصه

دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات 
دولت

WWW.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از تاریخ 98/3/25 لغایت 98/4/2

تحویل اسناد صرفا پاکت )الف(
دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

حداکثر تا تاریخ 98/4/16

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

روز دوشنبه مورخ 98/04/17 ساعت 10 صبح

شناسه: 499895

نوبت دوم



برنده حمله به 
نفتکش ها کیست؟

ادامه از صفحه یک:
...  بــه پایین ترین حد ۳۰ ســال 
گذشــته و در مجمــوع بــه ۱.۵ 
میلیون بشکه در روز رسیده است.

شرایط بازار نفت تا روز پنجشنبه 
بر مدار کاهش بــود اما از آنجا که 
کوچکترین تحولی در تنگه هرمز 
می تواند قیمت هــا را تکان دهد، 
حمله به تانکرهای نفتی در دریای 
عمان، ریسک بازار نفت را افزایش 
داد تا قیمت نفت در این روز بیش 
از ۳ درصد افزایش پیدا کرده و به 
بیش از ۶۲ دالر به ازای هر بشکه 
برسد زیرا تنگه هرمز یک چرخه 
حیاتی بــرای عرضه بخش انرژی 
است که ۳۰ درصد از عرضه نفت 
جهان از طریق دریــا از این تنگه 

می گذرد.
حملــه بــه دو نفتکــش در روز 
پنجشنبه بعد از حمله چند هفته 
پیش به  چهار  نفتکش در نزدیکی 
بندر فجیره باعث شد تا دو شرکت 
 بزرگ خدمات حمــل نقل نفت 
   Heidmar  و   DHT Holdings  یعنی
دریافت هرگونه ســفارش برای 
 نفتکش در خلیج فارس را متوقف 
کنند و شــرکت های بیمه کننده 
اعــام کردنــد که هزینــه بیمه 
کشــتی هایی که در خلیج فارس 
تردد می کنند دست کم ۱۰ درصد 

افزایش یافته است.
این اخبار سبب شد تا رشد قیمت 
نفت در روز جمعه نیــز ادامه دار 
باشــد و قیمت ها حدود یک دالر 

باال برود.
با این حال رشــد قیمت هفتگی 
نفت منفی بود و نفــت برنت که 
هفته را با ۶۳ دالر و ۲۹ سنت آغاز 
کرده بــود با ۲ درصــد کاهش بر 
روی عدد ۶۲ دالر و یک سنت به 
کار خود پایان داد. نفت شــاخص 
آمریکا نیز کــه اول هفته ۶۳ دالر 
و ۹۹ ســنت قیمت خورده بود با 
قیمت ۵۲ دالر و ۵۱ سنت با بازار 

خداحافظی کرد.
نکته مهم در این بین آن اســت 
که این اتفاق می تواند زنگ خطر 
بزرگی برای تولیدکنندگان اوپک 
باشد زیرا پیش از این اتفاق نفت 
اوپک به دلیل خروج بخشــی از 
نفت سنگین ایران و ونزوئا از بازار 
به دلیل تحریم ها بیشــتر از نفت 
برنت قیمت می خورد و این اتفاق 
نیز می تواند به بیشــتر شدن این 

اختاف دامن زند.
اختاف قیمت ســبد نفتی اوپک 
با نفت شــاخص آمریکا به مراتب 
بیشتر است. نفت اوپک بیش از ۱۰ 
دالر گران تر از نفت آمریکا قیمت 
می خورد که می تواند باعث فاصله 
گرفتن مشتریان از این نفت و روی 
آوردن به سمت نفت آمریکا شود.

گران تر شدن سبد  نفتی  اوپک در 
کنار  هزینه حمل این نفت که حاال 
با حمله به نفتکش ها ممکن است 
بیشتر هم شــود، باعث از دست 
رفتن بازارهای اروپایی و  آمریکای 
شمالی برای این سازمان خواهد 
شــد و ممکن اســت کشورهای 
شــرق آســیا مانند چین، ژاپن و 
کره جنوبی را به ســمت واردات 
نفت از آمریکا سوق دهد تا هزینه 
های مالی و همچنین ریسک های 
اقتصادی و سیاسی خود را کاهش 

دهند.
نــد بــرای  ایــن امــر می توا
تولیدکننــدگان حاشــیه خلیج 
فارس از ایران گرفته تا عربستان 
نگران کننده باشد زیرا هزینه های 
فروش نفت این کشورها را افزایش 
خواهد داد و این در شرایطی است 
که آمریکا با سفته بازی و فشار بر 
تولیدکنندگان همچنان خواهان 
پایین نگه داشتن قیمت ها در بازار 

نفت است.

اقتصاد استان
02
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اتحادیهصادرکنندگاناستاناصفهانراهاندازیمیشود
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان از راه اندازی اتحادیه صادرکنندگان استان اصفهان خبر داد و گفت: در 
شرایط اقتصادی کنونی کشور که از یک طرف با تحریم و از طرف دیگر با کمبود ارز روبه رو هستیم، تقویت 
صادرات غیرنفتی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.بهرام سبحانی در نخستین نشست هم اندیشی 
صادرکنندگان استان اصفهان اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی کشور که از یک طرف با تحریم و از 

طرف دیگر با کمبود ارز روبه رو هستیم، تقویت صادرات غیرنفتی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.وی 
هدف از تشکیل اتحادیه صادرکنندگان استان اصفهان را هم افزایی صادرکنندگان در راستای توسعه صادرات 

عنوان کرد و گفت: تاش  برای سامان دهی صادرات و بهبود کیفیت خدمات و حل مسائل و مشکات پیش روی  
صادرکنندگان  دیگر هدف راه اندازی این اتحادیه است.نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: اصفهان به عنوان 

صنعتی ترین استان کشور پتانسیل صادرات چند برابر وضعیت کنونی را دارد و این اتحادیه ضمن برگزاری دوره های آموزشی می تواند به 
صادرکنندگان جهت دهی برای حضور موثر در بازارهای جدید را ارائه دهد.سید حسن قاضی عسگر معاون اقتصادی استانداری اصفهان در این 
نشست گفت: برای اشتغال زایی و توسعه اقتصادی استان راهی به غیر از توسعه صادرات نداریم و تشکیل این اتحادیه می تواند صادرات استان 

را هوشمندانه و منسجم سازد.

تهرانواصفهانمیزبانکمیسیونمشترکهمکاریهایاقتصادیایرانوروسیه
پانزدهمین اجاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه و دومین 
همایش تجاری ایران و منطقه قفقاز شمالی از صبح امروز ۲۶ خردادماه به مدت سه روز با حضور مقامات و 

فعاالن بخش خصوصی و دولتی دو کشور در شهرهای تهران و اصفهان برگزار می شود.
ناحیه فدرال قفقاز شمالی متشکل از جمهوری های داغستان، اینگوشتیا، کاباردینا بالکاریا، اوستیای شمالی، 

چچن و قره چای چرکسیا و خطه استاورپل بوده که با جمعیت حدود ۱۰ میلیون نفری، هفت درصد جمعیت 
روسیه را در بر می گیرد. این مناطق در حوزه های کشاورزی به ویژه غات و گوشت صنایع شیمایی، ساختمانی، 

ماشین سازی، انرژی و فلزات رنگی از ظرفیت خوبی برای همکاری با کشورمان برخوردار هستند.در چارچوب اجاس 
پانزدهم کمیسیون مشترک اقتصادی ۹ کارگروه و سه کمیته تخصصی با حضور جمع زیادی از فعاالن بخش خصوصی و 

دولتی دو کشور در زمینه همکاری های استانی، صنعت، انرژی، حمل ونقل، ICT و... برگزار خواهد شد که برقراری خط پرواز کارگو بین 
فرودگاه ژوکوفسکی مسکو با اصفهان، تولید مشترک واگن های باری، تولید مشترک توربین های کمتر از ۲۰ مگاوات، تولید مشترک خودروهای 
سنگین، صادرات گوشت از منطقه قفقاز شمالی به ایران برخی از پروژه های مورد عاقه شرکت های روس جهت مذاکره با شرکت های ایرانی 

در حاشیه اجاس کمیسیون مشترک اقتصادی است.

ایرنا
یـــادداشت
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خـــبــــر

سفیر کرواسی با شهردار اصفهان دیدار کرد

نگاه نو به توسعه روابط گردشگری اصفهان و کرواسی

سفیر کشور کرواسی در ایران، با شهردار اصفهان دیدار و 
گفت و کرد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، در این دیدار 
بر لزوم همکاری های مشترک، برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی 
و اقتصادی، حضور در جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان و.... 

تاکید شد.
دکتر قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان در این دیدار با بیان اینکه اصفهان شهری 
تاریخی، فرهنگی و شهری مهم از لحاظ گردشگری است، اظهار کرد: صنعت در 
این شهر از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده و همچنین اصفهان به دلیل دارا بودن 
دانشگاه های معتبر، پایگاه بسیاری از علوم است.وی فراهم شدن زمینه توسعه روابط 
میان اصفهان و کرواسی را از جمله اهداف حضور سفیر کرواسی در اصفهان ذکر کرد و 
افزود: شهرداری اصفهان قصد دارد تا در این زمینه شرایط الزم را فراهم کند.شهردار 
اصفهان تاکید کرد: از اینکه سفیر کرواسی نگاه نو و تازه ای به توسعه روابط با ایران دارد 
بسیار خرسندیم، با توجه به نگاه مثبت مردم کرواسی به مردم ایران، این دو کشور و 

شهر اصفهان می توانند با یکدیگر روابط بسیار خوبی داشته باشند.
وی با اشاره به نقش راه ابریشم در روابط میان کشورهای این مسیر و طرح این موضوع 
در اجاس اخیر شانگهای، بیان داشت: موضوع جاده ابریشم به عنوان یک موضوع بسیار مهم 

در این اجاس مطرح شد، این جاده نقش بسیار مهمی در توسعه بین کشورها و رونق اقتصادی 
دارد. با توجه به اینکه کرواسی نیز یک کشور عضو این مســیر است می توان زمینه گفت و 
گوهای بیشتر میان ایران و کرواسی را بسط و توسعه داد. نوروزی تصریح کرد: اصفهان زمینه 
گردشگری بسیار باالیی دارد و بخشی از گردشــگرانی که در این شهر حضور پیدا می کنند 
گردشگران فرهنگی هستند. در این دوره از مدیریت شهری، بر موضوع گردشگری تاکید بسیار 
زیادی داشته ایم و توسعه گردشگری بخشی از نیازها و دغدغه های ما است. وی با بیان اینکه 
هدف ما برقراری توافقات بسیار خوب در زمینه گردشگری با کشور کرواسی است، افزود: عاقه 
داریم مردم کرواسی بتوانند از شهر اصفهان که به نصف جهان معروف است، دیدن کنند زیرا 
تا این شهر را ندیده باشند گویی نصف جهان را ندیده اند.شهردار اصفهان ادامه داد: همچنین 
این آمادگی وجود دارد شرکت های بخش خصوصی کشور کرواسی را به بخش های تجاری 
در اصفهان متصل کنیم.  وی با بیان اینکه در تاریخ ۲8 خرداد نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و صنایع دستی در اصفهان برگزار می شود، تاکید کرد: کشورهای بسیاری برای این نمایشگاه 
دعوت شده اند که نمایندگان برخی از آن ها در این رویداد حضور دارند. از همین جا از سفیر 
کرواسی دعوت می کنیم در این نمایشگاه حضور پیدا کنند تا گام اول برای توسعه گردشگری 

بین دو کشور برداشته شود. اخبار اصفهان
خـــبــــر

 در مقطعی از زمان که 
برجام شکل گرفت، 

تولیدکنندگان بسیار 
امیدوار شدند، حتی 

قراردادهایی با شرکت 
های اروپایی بستیم، اما 
تمام امیدواری ها همه از 

بین رفت.

تصمیمگیرندهبرایصنعتقطعهسازیکیست؟

کافی است چند دقیقه پای درد دل تولیدکنندگان قطعات 
خودرو بنشــینید تا بر خالف آنچه تصور می شود که جزو 
مشاغل بی دغدغه هستند، مشکالت ریز و درشتی که این 

روزها کمرشان را در مسیر تولید خم کرده را بدانید.
 پانزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو در حالی برگزار شد که 
حتی شرکت کنندگان آن هم در سالی که به نام رونق تولید 
نامگذاری شده، دل خوشی از وضعیت و شرایط این روزهای 
صنعت خود ندارند. در شرایط تحریم فعلی، دولت سعی کرده 
برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کنترل قیمت ها، 
فشــار زیادی به واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از 
افزایش قیمت از سوی آنها، وارد آورد که همین امر نیز باعث 

شده تا تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی مواجه شوند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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    اولین مشکالت قطعه سازان موضوع قیمت هاست، اینکه نمی توانیم همراه تورم قیمت ها را اصالح کنیم و مجبور به چانه زنی هستیم، درصورتی که در دنیا این مسائل اصالح 
شده و قیمت کاالها و دستمزدها همزمان افزایش پیدا می کند.

شهردار اصفهان خبر داد:
 گردشگری فرصتی برای توسعه

 کسب و کارهای مردم است
شــهردار اصفهان گفت: شــهرداری در 
زمینه پوشش چمن، برنامه چندساله برای 
جایگزینی چمن های معمولی با چمن های 

کم مصرف و مقاوم به کم آبی دارد تا چهره شاداب شهر را حفظ کند.
قدرت اله نوروزی با اشاره به ۲۵ خرداد روز ملی گل و گیاه اظهار کرد: باغبانان 
شریف شهرداری، در سطح شهر تاش می کنند تا با حفظ و نگهداری از گل و 

گیاهان و فضای شاداب سطح شهر، روز شادابی را برای شهروندان رقم بزنند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشــته حفظ فضای سبز شهر اصفهان به علت 
خشکسالی سختی های زیادی داشت اما با تاش همه خصوصاً همکاری مردم 
در مصرف بهینه از این مشکل عبور کردیم، تصریح کرد: امسال وضعیت منابع 
آب بهتر است اما نباید فراموش کنیم هنوز مشکل داریم و باید به سمت توسعه 

فضای سبز متناسب با اقلیم، پیش برویم.
شهردار اصفهان افزود: تغییر اقلیم شرایط را سخت کرده و باید متناسب با آن 
سیاست گذاری کنیم. شهرداری در زمینه پوشش چمن برنامه چندساله برای 
جایگزینی چمن های معمولی با چمن های کم مصرف دارد تا چهره شاداب 
شهر را حفظ کند. این برنامه از یکسال گذشته شروع شده و آن را با جدیت 
ادامه خواهیم داد، همچنین کاشت درختان مناسب با اقلیم را هم در دستور 

کار قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته هر زمان که شهرداری اصفهان برنامه ای 
برای توزیع نهال رایگان داشت، فقط نهال های مقاوم به کم آبی را توزیع کرده 
است، گفت: عصر امروز جشن روز ملی گل در باغ گل های شهر اصفهان برگزار 

می شود که از همشهریان برای شرکت در این جشن دعوت می کنم.
نوروزی اضافه کرد: کمتر از ســه روز دیگر یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع دستی اصفهان کار خود را آغاز می کند. با توجه به اینکه 
گردشگری فرصتی برای توسعه کسب و کارها است در این مسیر باید مردم 
جلوتر از دولت و شهرداری حرکت کنند چراکه سود و مزایای گردشگری برای 
آنها است. وی افزود: شهرداری با تمام امکانات حاضر به حمایت از گردشگری 
است تا شهر بتواند از این فرصت بهره مند شود. این نمایشگاه فرصت خوبی برای 

گفتگو است که امیدوارم مردم از این مزیت بهره مندی باال را ببرند.
یارمحمدیان خبر داد:

پیشرفت ۶2 درصدی نمایشگاه بزرگ 
اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از دستیابی به 
پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصدی در ساخت پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ 
اصفهان خبر داد و گفت: روند ساخت این پروژه بزرگ اقتصادیـ  شهری در 

چندین جبهه همزمان ادامه دارد.
علی یارمحمدیان اظهارکرد: پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان نخستین شهرک 
نمایشگاهی کشور خواهد بود که می تواند در خاورمیانه به عنوان بهترین مکان 

نمایشگاهی مطرح شود.
 وی افزود: تمامی اصول علمی و استانداردهای به روز را در ساخت و تکمیل 

پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ استان اصفهان به کار گرفته ایم.
 مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از تسویه حساب 
با اکثر پیمانکاران این پروژه خبر داد و گفت: پرداخت مطالبات پیمانکاران این 
پروژه به روز شده و برنامه ریزی برای آغاز مراحل نهایی تکمیل پروژه نیز انجام 

گرفته است.
 وی با تاکید بر اینکه فاز دوم پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان را با افزایش سرمایه 
شرکت یا مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهیم کرد، گفت: در فاز دوم هشت 
سالن جدید نمایشگاهی ایجاد می شود که در این صورت متراژ نمایشگاه چند 
برابر افزایش می یابد؛ در این صورت نمایشگاه اصفهان به نخستین شهرک 

نمایشگاهی کشور تبدیل خواهد شد.
یارمحمدیان با بیان اینکه در طول ســال گذشته ۴۹ نمایشگاه در اصفهان 
برگزار شد، افزود: امسال نیز شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

برنامه ریزی برای برگزاری ۵۱ عنوان نمایشگاه را انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد: پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان با آخرین مدل نمایشگاهی 
جهان که منطبق با تکنولوژی های روز دنیا و طراحی نمایشگاه های مونیخ 

آلمان، دوبی و هانوفر بوده، همخوانی دارد.

گــزارش

برخــی از فعاالن صنعت 
تولید قطعــات خودرو 
معتقــد هســتند این 
فشــارهای نظارتی راه را 
برای بازار ســیاه و عرضه 
محصــوالت در این بازار 
باز می کند و در شرایطی 
که تولیدکنندگان مجبور می شــوند 
کاالهای خود را بــا قیمت پایین عرضه 
کنند، همین کاالها در بازار آزاد و از طریق 
واسطه ها و دالالن با قیمت گزاف به دست 

مصرف کنندگان می رسد.
از سوی دیگر در ماه های گذشته بهای 
مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان و نرخ ارز 
افزایش چشمگیری داشته درحالی که 
از سه سال پیش تاکنون خودروسازان 
بدهیشــان به قطعه ســازان را به روز 

نکرده اند.
وجود همین مشــکات باعث شده از 
آغاز امسال ۳۷ درصد جمعیت شاغل در 
عرصه قطعه سازی مشمول تعدیل نیرو 
شوند به طوری که کارشناسان هشدار 
داده اند تداوم وضعیت موجود نتیجه ای به 
جز اُفت بهره وری، کاهش کیفیت تولید، 
توقف نوگرایی و استهاک فناوری های 

جدید ندارد.
البته از بهمن ماه سال گذشته که معاون 
امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت  
از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به دو 
شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر 
داد و مقرر شــد بانک ها طبق فهرستی 
که خودروســازان در اختیارشــان قرار 
می دهند، مبالغ را به طور مســتقیم به 
قطعه سازان پرداخت کنند، تا حدودی 
امیدواری را در دل فعاالن این عرصه به 

وجود آورد.
چند ارگان در صنعــت قطعات و 

خودرو دخالت می کنند؟
»بهــزاد زندیان« تولید کننــده و دبیر 
انجمن قطعات خــودرو و نیرو محرکه 
استان اصفهان با بیان اینکه خودروساز 
و قطعه ساز همه سوار یک کشتی هستند 
و قطعه ســازان نمی توانند خــود را از 
خودروسازان جدا بدانند، می گوید: باید 

مسائل را در بخش کان کشور و به صورت 
فرادستی ببینیم نه اینکه یک روز توپ را 
در زمین خودروساز و روز دیگر آن را در 

زمین قطعه ساز بیندازیم.
وی با اعــام اینکه در اســتان اصفهان 
۲۵۰ قطعه ســاز خودروهای ســبک و 
سنگین فعالیت می کنند، اظهار می کند: 
از این تعداد ۱۱۵ مــورد دارای قرارداد 
با شــرکت های خودروسازی هستند و 
۲۰ هزار نفر به طور مستقیم در صنایع 

قطعه سازی کار می کنند.
این تولید کننده تاکیــد می کند: باید 
صنعت خودروسازی را رها کرد، در این 
مدت از یک سو سازمان حمایت از مصرف 
کننده و از سوی دیگر معاونت سازمان 
صنایع، یک معاونت برای ما درست می 
کنند، نمایندگان مجلس شورای اسامی 
نیز یک گروه درست می کنند، حال این 
سؤال مطرح می شود که چند ارگان در 
صنعت قطعات و خودرو دخالت می کنند.

وی تصریح می کند: اساتید دانشگاهی 
نشســت ها و جلســات نقادانــه ای 
در صداوســیما پیرامــون مشــکات 
تولیدکننــدگان و صنعتگــران برگزار 
می کنند اما هیچ راهکار عملی و اقدامی 

برای رفع مشکات ارائه نمی کنند.
زندیــان در مــورد پرداخــت چهــار 
هزار میلیــارد تومان کمــک دولتی به 
قطعه سازان، می گوید: این مبلغ ۵۰ تا 
۷۰ درصد مطالبات معوق قطعه سازان را 
پوشش می دهد و تمام نیاز قطعه سازان 

به نقدینگی را تامین نمی کند.
وی اظهار می کند: خودروسازان باید به 
فکر پرداخت باقیمانده مطالبات قطعه 
سازان و تامین نقدینگی آنها برای افزایش 

تولید باشند.
دبیر انجمن قطعات خودرو و نیرو محرکه 
اســتان اصفهان در خصوص راه اندازی 
کمپین بومی سازی قطعات، می گوید: 
کمپین بومی ســازی قطعات با همت و 
تاش تولیدکنندگان به نتیجه می رسد 

البته بایــد صنعت خودروســازی را از 
انتقادهای بی جا رها کنید اینقدر انتقاد 

نکنید تا یک بستر فراهم شود.
برجام که شکل گرفت، تولیدکنندگان 

بسیار امیدوار شدند اما ...
از  یکــی  افتخــاری«  »محســن 
تولیدکنندگان قطعات خودرو می گوید: 
اولین مشکات قطعه ســازان موضوع 
قیمت ها است، اینکه نمی توانیم همراه 
تورم قیمت ها را اصاح کنیم و مجبور به 
چانه زنی هستیم، درصورتی که در دنیا 
این مسائل اصاح شده و قیمت کاالها و 
دستمزدها همزمان افزایش پیدا می کند.

وی با انتقــاد از اینکه در بــازار داخلی 
قیمت ها به روز و منطقی اصاح نمی شود، 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا می افزاید: 
یکی دیگر از مشــکات این است که ما 
ارتباطات جهانــی نداریم و این موضوع 

به مسئوالن سیاسی کشور باز می گردد.
این تولید کننده تصریــح می کند: در 
مقطعی از زمان که برجام شکل گرفت، 
تولیدکنندگان بســیار امیدوار شدند، 
حتی قراردادهایی با شرکت های اروپایی 
بستیم، اما تمام امیدواری ها همه از بین 

رفت.
وی یکــی از عوامل توقف رشــد قطعه 
سازان را نبود روابط تجاری اقتصادی با 
شرکت های بزرگ روز دنیا که باعث انتقال 
تکنولوژی، دانش فنی، دانش مدیریتی 
به شرکت ها می شــود، دانسته و تاکید 
می کند: راهکارهای رفع مشکات این 
است که دولت مردان و سیاسیون کشور، 
مســائل کف جامعه را به درستی درک 

کنند.
افتخاری ادامه می دهــد: من معتقدم 
مســئوالن سیاسی کشــور مشکات 
تولیدکننــدگان را درک نکــرده و 
در یک حباب زندگی مــی کنند، آنها 
اطاع درستی از شرایط روحی جامعه، 

فقرمردم، بیکاری و ... ندارند.
وی با بیــان اینکه به دلیل مســائل و 

مشکات ایجاد شــده تعداد کارگران 
در واحد تولیدی که مسئولیت آن را بر 
عهــده دارم، از ۲8۰ به ۱۵۰ نفر کاهش 
یافته است، اضافه می کند: کسانی که 
بیکار می شوند با مشکات مالی و آسیب 
های اجتماعی زیادی رو به رو می شوند 
و باید برای این اتفاقات ناخوشایند فکر 

اساسی کرد.
خط تولید خودروساز کار کند خط تولید 

قطعه سازی هم کار می کند
»بهــروز حــق پنــاه« یکی دیگــر از 
تولیدکنندگان قطعات خــودرو اظهار 
می کند: قطعه سازی وابسته به صنعت 
خودروسازی است، در واقع اگر خط تولید 
خودروســاز کار کند خط تولید قطعه 
سازی هم کار می کند، اگر به هر دلیلی 
خط تولید خودروســازی متوقف شود 
قطعه ساز نیز سفارش ندارد و فعالیت آن 

متوقف می شود.
وی ادامه می دهد: یکــی از بزرگ ترین 
مشکاتی که باعث شد واحد قطعه سازان 
سال گذشته ۱۵۰ نفر از نیروهای خود 
را تعدیل کند، این بود که درخواســت 
سفارش برای تولید نداشتیم زیرا تولیدات 
ایران خودرو از ۲8۰۰ خودرو در روز به 

۳۰۰ رسیده است.
مدیرعامل واحد قطعه کاران می افزاید: 
دغدغه قطعه سازان پایان یافتن توقف 
خط تولید خودروسازان است، اما با توجه 
به اعمال تحریم ها و مشکات بانکی این 
اتفاق سال گذشته افتاد و خط تولید پژو، 
رنو و ... تعطیل شد، سفارش قطعه ساز 
نزدیک به صفر یا خیلی کم شد و ضربه 
محکمی به واحدهای تولید کننده قطعات 

خودرو وارد کرد.
وی با بیان اینکه مشکل بعدی تفاوت یک 
َشبه قیمت ارز بوده است، می گوید: قرداد 
قطعه سازان به راحتی تمدید یا اصاح 
نمی شود و این در حالی است که بسیاری 
از قطعه سازان مجبور هستند الماس، ابزار 

کنترل و غیره را از خارج وارد کنند.

اخبار اصفهان
گــزارش
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North Khorasan 
handicrafts get 
UNESCO seal of 
excellence

Director General of Cultural 
Heritage, Handicrafts and 
Tourism Department of 
North Khorasan said that 
so far, four handicrafts of the 
province, including Kurdish 
tablecloth, Charouq, 
chadorshab and gemstone 
necklace, have received 
UNESCO Seal of Excellence.
Referring to the existence 
of 61 arts related to 
handicrafts in North 
Khorasan province,  Habib 
Yazdanpanah said on 
Sataurday that 51 of them 
have a national brand name.
Yazdanpanah said that 
handicrafts represent the 
identity and culture of the 
peoples of each region.
"The culture and diversity 
of the ethnicity of the 
province are evident in 
creating the handicrafts of 
the province."
'UNESCO Seal of Excellence 
for handicrafts plays 
an important role in 
facilitating our access to 
international markets. 
This, in turn, leads to the 
increase of handicrafts 
in the province and the 
creation of more jobs.' 
He said that Chaharmahal-
Bakhtiari is one of the 
leading provinces in 
handicrafts selling a great 
number of its products in 
various parts of the country. 
It has also exported them, 
he added. 
The program of UNESCO 
Seal of Excellence for 
the craft products was 
originally piloted in 
2000-2003 for Southeast 
Asian Nations by 
UNESCO and the ASEAN 
Handicraft Promotion and 
Development Association 
(AHPADA). 
This program has 
successfully helped raise 
the quality of handicrafts. 
Iran has participated in this 
program since 2007. 
Recently Habib 
Yazdanpanah stated  that 
the number of the existing 
residential, recreational 
and catering centers in the 
province was 150, adding 
that there are over 115 
tourism attractions in the 
province.“Two national 
pattern areas, 22 areas of 
tourism and eight target 
villages in this province 
embrace travelers and 
tourists,'' he said. 

Iran
attractions

ISFAHAN
N E W S

Ziggurat of Choga 
Zanbil magnificent 
ruins

Attraction

Ziggurat of Choga Zanbil, the world's largest 
ziggurat is located in Shush; a city in Khuzestan 
Province, southwest of Iran. It was the first 
Iranian monument to be registered on the 
UNESCO World Heritage List in 1979.
Location
Ziggurat of Choga Zanbil is located 
approximately 30 km southeast of Shush 
and 80 km north of Ahvaz. It is an ancient 
Elamite complex in Shush; a city in Khuzestan 
Province, southwest of Iran. Shush is located 
beside ancient Susa; an ancient city of the 
Proto-Elamite, Elamite, First Persian Empire, 
Seleucid, Parthian, and Sasanian empires of 
Iran.
Ziggurat
Ziggurat is a type of massive structure built 
in ancient Mesopotamia. They were built by 
ancient Sumerians, Akkadians, Elamites, 
Eblaites and Babylonians for local religions, 
predominantly Mesopotamian religion and 
Elamite religion. Ziggurats have the form of a 
terraced compound of successively receding 
stories or levels. They were the site of keeping 
statues of gods and performing religious 
ceremonies.
History and Etymology
Ziggurat of Choga Zanbil was built by the 
Elamite king Untash-Napirisha (1275-1240 
BCE) as the religious center of Elam. He 
ordered to build a religious city where the 
Choga zanbil building was located in the center 
of the city and was considered the highest 
part of it. The entire complex consists of the 
magnificent Chogha Zanbil ziggurat, temples 
and three palaces. It originally measured 105m 
on each side and about 52m in height, in five 
floors, and at the apex of which stood a temple. 
Today, it is 25m high and only two and a half 
floors of it have remained.
In 1890, a person named Jacques de Morgan; 
a French mining engineer, geologist, and 
archaeologist, made a statement stating that 
there were oil mines in Choga Zanbil lands. 
For a long time the place was unfamiliar to 
people, but it was accidentally discovered in 
1935 by prospectors of the Anglo-Iranian Oil 
Company during an oil searching project. A 
number of engineers found a brick on which 
it was written.
Several bull sculptures of Inshushinak were 
found within the complex, which served 
the royal families of Elam as a place both 
of worship and of interment. In addition, a 
variety of small artifacts were recovered, 
including a collection of Middle Elamite 
cylinder seals.
Chogha Zanbil is a local word made up of the 
two Chogha meaning hill and Zanbil meaning 
basket. It is an ancient name for this structure 
and it means basket mound.
Features of Choga Zanbil
Choga Zanbil’s building is a square shaped 
circular fence around it. The number four 
is a sacred number in architecture. “Four” 
indicates of the four main directions, four 
seasons, the sides of the square, and etc.  There 
are bricks to the cuneiform (one of the earliest 
systems of writing which was invented by the 
Sumerians) on the walls of the temple; all of 
them have the same text which expresses the 
name of the king and his purpose to build the 
temple.
It is is considered to be the best preserved 
example of an ancient construction in the 
world. Chogha Zanbil became the first Iranian 
site to be registered on the UNESCO World 
Heritage List in 1979.
Best Time to Visit
The best season to visit Ziggurat of Choga 
Zanbil is winter. It is not a favorite destination 
in summer since it gets so hot. Visiting this 
ziggurat will take one hour.

Mashhad; The religious capital of Iran

Geography and Weather
The city of Mashhad is located in the valley 
of the Kashafrud River near Turkmenistan, 
between the two mountain ranges of Binalood 
and HezarMasjed Mountains. Thirteen 
smaller administrative units, excluding parts 
of the surrounding Bakhsh and Shahrestan, 
constitute the city of Mashhad.
Mashhad benefits from the proximity of the 
mountains and experiences cold winters, 
pleasant springs, mild summers, and 
beautiful autumns. The city observes only 250 
mm of precipitation per year, some of which is 
in the form of snow. Mashhad also experiences 
wetter and drier periods with the most of 
the annual precipitation falling between the 
months of December and May. Summers in 
Mashhad are typically hot and dry, have high 
temperatures at times more than 35 °C (95 
°F). Winters vary from cool to cold, and are 
somewhat damper, with the temperature 
falling too low in nights, even below freezing.
Mashhad is a multiethnic city. Persians, 
Hazrajatis, Baluchis, Daris, Kurds, Uzbeks, 
Tajiks, and Lurs are the inhabitants of 
Mashhad. The dominant ethnic group is 
Persians. Jews were also present in 
Mashhad but as a minority. The Jews were 
forced to adopt Islam in 1839 after the 
Allahdad incident took place. They were the 
“Newcomers in Islam” or Jadid al-Islam. Jews 
secretly kept their faith and traditions alive 
even after accepting the Islamic way of life.
Iranian food is light and non-spicy. Mashhad 
travel tour is incomplete without savoring the 
local cuisine. Travelers to Mashhad should try 
chello kebab, chellomurgh (rice and chicken) 
which are specialties of Iranian cuisine. An 
assortment of freshly baked bread at the 
city’s many bakeries is something that is 
peculiar to Iran, where people like their bread 
straight out of the oven. Ice cream and mash 
melon milkshake are also worth a try. Sweet 
Black tea is one of the most popular drinks. 
Hezardestan Traditional Teahouse, one of 

Iran’s most famous teahouses, is a necessary 
visit for relishing a cup of hot tea in different 
flavors.  Iranian antiques enhance the glory 
the restaurant and along with the live music 
playing in the background, it is the best place 
to savor the sights and sounds of life in the city.
Mashhad Tourist Attraction
Imam Reza Shrine Complex: The Imam Reza 
Shrine Complex dominates the city center. 
It requires several visits to appreciate its 
magnificence. It is the largest mosque in the 
world with seven massive courtyards and 
a total area of six hundred thousand square 
meters. Intricate blue tile work and Arabic 
calligraphy on iwans and minarets hypnotize 
travelers and a stunning golden dome stands 
proudly above the shrine itself.
Attractions
Kuh-E Sangi Park: It is Mashhad’s best park 
and a great spot for an afternoon or early 
evening picnic and can consider as one of the 
best Mashhad Tourist Attractions. A small 
stream runs through its center. A visitor can 
cross it by either climbing the rock formations 
or hopping through the stepping-stones.
Mashhad Bazaar: Mashhad is the saffron 
center of the world and the best place to get 
hold of it is the bazaars around the FakalehAb 
Square. Mashhadi carpets display intricate 
artistic skills and you can fetch them at a good 
price here.
Boq’eh-Ye Khajeh Rabi: It is an ornate 
mausoleum for one of the apostles of 
Prophet Mohammad. A visitor can visit it in 
the northeast part of Mashhad, just off the 
Khajerab Street.
Water Waves Park: There are several 
great water parks in Mashhad. This one is 
the largest of them all. Many visitors from 
neighboring countries frequent it. It is one 
place where you can spend an entire day 
experiencing fascinating activities. However, 
there are separate provisions for men and 
women. However, men and women should 
visit on alternate days as per the park’s 

schedule.
Vakil Abad Forest Park: VakilAbadis located in 
Vakil Abad Boulevard. It is one of the ancient 
recreational places in Mashhad. This park 
consists of a great number of trees such as 
pine, cypress, and plantain. There is a zoo 
here where a variety of mammals, birds, and 
reptiles are kept.
KoohSangi: It is one of the oldest and most 
memorable places of Mashhad and Mashhad 
Tourist Attraction. The creation of an artificial 
lake and an island of birds attract many 
tourists, making it the third most famous 
place in Mashhad.
Few more attractions
Kang: The historical village of Kang means 
“a strong claw living in the mountains” in 
the local dialect and a strong fortress against 
others. The village has mud-brick houses 
along the foothills of the mountains. It 
provides a wonderful opportunity for the 
tourist to explore one of the few communities 
that still practice an authentically traditional 
way of life.
Radkan Tower: For ancient architecture 
enthusiasts, a trip to the village of Radkan 
is necessary to visit. It occupies the land on 
the summit of a hill to the west of the village. 
The cylindrical tower was a site for taking 
astronomical measurements. A visit to 
Radkan would also provide an opportunity 
to witness some breathtaking, unspoiled 
landscapes, and old mud ruins.
Bazehoor Fire Temple: The name of this 2500-
year old temple, Bazehoor consists of two 
words, ‘Baz’ meaning gate and ‘hoor’ means 
the sun. A traveler should visit the small 
village of RobatSefid, around 70 kilometers 
southwest of Mashhad. The modest, stone-
brick is in contrast starkly to the splendor of 
the Islamic architecture throughout the rest 
of the region.
Just outside Mashhad, there is the mausoleum 
of Abū Qāsim Ferdowsī (c. 935–c. 1020–26), 
famous poet and author of the Shāh-nāmeh 
(“Book of Kings”).
Mashhad travel is not just about religious 
sojourns. It is a place for people who like to 
experience history, culture, and architecture 
of ancient Iran. A visitor can access Mashhad 
by road, rail, and airways in Iran. While 
visiting Mashhad, take a note of dress code, as 
the strict Islamic dress code is necessary here. 
Women have headscarves and men cannot 
wear shorts. The places around the vicinity 
of Mashhad are equally beautiful, as a result, 
deserve your time, and are worth the money.

Mashhad is the second most populous city in Iran and is the capital of Khorasan-e-
Razavi Province. It is located in the northern part of the country and is close to the 
borders of Turkmenistan and Afghanistan. Mashhad is 900 km away from the capital 
of Tehran. The population of Mashhad after the 2011 census was 2,749,374. It used to 
be the major oasis along the ancient Silk Road, which used to connect with Merry in 
the East. Mashhad is one of the most famous cities of the country and it witnesses the 
most number of tourists. It is good to know Mashhad Travel Information before your 
arrival to Mashhad. Every year, almost 345 thousand people visit this city. Tourism in 
Mashhad is shrine based; this holy city of Iran has nine holy shrines of Shia-Muslims.
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The biggest gas storage 
center of Iran was launched in 
Sarakhs in Khorasan Razavi 
Province on Fri. in the presence 
of directors of the National 
Iranian Oil Company (NIOC), 
Central Oilfields Company and 
officials of the Khorasan Razavi 
province.The gas storage center 
at the Khangiran gas field was 
put into operation with the 
aim of storing natural gas at 10 
million cubic meters.
In this regard, the gas storage 
center with an estimated 
amount of $19 million (foreign 

currency credit) and 170 billion 
rials (equal to $4 million), was 
opened.The project included 
construction of a gas storage 
facility, electricity boards, 
control and emergency 
shutdown systems, production 
and reproduction pipelines, and 
connecting injection pipelines 
to the center.
The Khangiran operational 
field is the only source of 
hydrocarbons in the east 
and northeast of the country, 
and about 95 percent of its 
production gas is sour gas.

Closing 
ceremony 
of Iran-
Russia Joint 
Economic 
Summit to be 
held in Isfahan'
The head of the 
Foreign Ministry’s 
office in Isfahan 
announced that the 
closing ceremony of 
the 15th Joint Meeting 
of Iran-Russia 
Economic and Trade 
Cooperation will be 
held in the province.
Alireza Salarian, in 
an interview with 
the Islamic Republic 
News Agency 
(IRNA) on Friday, 
said that the last 
day of the meeting 
of Iran-Russia Joint 
Commission will be 
held in Isfahan on 
Tuesday, where the 
agreed documents 
for the development 
of economic 
cooperation will be 
signed by the parties.
The 15th Joint Iran-
Russia meeting will 
be held on June 16-17 
in Tehran and June 18 
in Isfahan.
Concurrent with 
the event, the 
third meeting of 
the joint working 
group on regional 
and provincial 
c o o p e r a t i o n 
between Iran and 
Russia will be held. 
The development 
and expansion 
of provincial and 
regional cooperation, 
the serious support 
of the working group 
of economic activists 
and investors of 
the two countries, 
and efforts to 
resolve the legal 
problems of related 
issues, Providing 
information to 
traders and investors 
of the two countries 
about the capacities 
and needs of the 
provinces and the 
formation of a joint 
executive team is one 
of the objectives of the 
Joint Working Group 
on Provincial and 
Regional Cooperation 
of Iran and Russia.
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Iran's biggest gas storage center goes 
on stream in Sarakhs

The announcement was 
made by the Statistics and 
Economic Analysis Center 
of the Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture. 
PMI for the second month of 

the current fiscal year (April 21-May 
21) stood at 61.39 from 36.38 in the 
preceding month (March 21-April 
20), indicating a 25.01-point or 
68.75% rise month-on-month.  
It is eight months now that the 
statistical center of ICCIMA measures 
the PMI in Iran, under the Farsi 
acronym “Shamekh”, according to 
Financial Tribune.
PMI is an indicator of economic health 
for manufacturing and services 
sectors. It aims to provide information 
about current business conditions to 
company decision-makers, analysts 
and purchasing managers.
The headline PMI is a number from 
0 to 100, such that over 50 represent 
an expansion when compared with 
the previous month. A PMI reading 
under 50 indicates a contraction and a 
reading of 50 implies no change. 
The PMI is based on a monthly survey 
sent to senior executives of more than 
400 companies. It is based on five 
major survey areas: new orders with 
the importance weight of 30%, raw 
material inventory levels (10%), 
production (25%), supplier deliveries 
(15%) and employment (20%). 
The surveys include 12 questions 
about business conditions and any 
changes, whether it is improving, no 
changes or deteriorating. 
At present, ICCIMA publishes reports 
only on Iran’s industrial sector and 
its 12 subset fields. It plans to survey 
services and agriculture sectors in the 
near future.  
 Five Main Indices
The "production" sub-index for 
Iran’s industrial sector decreased 
from 57.23 in the final month of the 
last Iranian year (ended March 20, 
2019) to 23.88 in the following, but 
jumped to 69.97 in the second Iranian 
month—the highest month-on-
month growth among the five main 
indices under review. 

All industries recorded PMI readings 
above 50, except for “oil, natural gas 
and refineries” with a reading of 47.9. 
The "new orders" sub-index fell in 
the three consecutive months from 
66.81 to 35.08, before climbing to 
66.31 in the three consecutive months 
with the top performing categories 
for the second fiscal month being 
“other industries” (87.5), “ plastic 
and rubber production”(78.9) 
and “vehicle and auto parts 
manufacturing” (77.6).  
The "supplier deliveries" sub-index, 
which measures how fast deliveries 
are made, slid from 50.52 to 47.17, 
before increasing to 60.25. The 
highest PMI was posted by “metal 
industries” with a reading of 64.8 
and the lowest was recorded for “oil, 
natural gas and refineries” with a 
reading of 45.8.
The "raw materials inventory levels" 
sub-index slipped from 39.96 to 34.32, 
but rose to 43.05 in the month ending 
May 21. Nine out of 12 industries 
posted PMI readings below 50 in 
the second month of the current 
Iranian year. “Textile industries” 
registered the lowest PMI (20.8) 
among all groups.The PMI reading of 
“employment” sub-index edged above 
50 last month: it had decreased from 
47.17 to 46.87, but improved to 53.3 
in the second fiscal month. “Plastic 
and rubber production” industry 
registered the highest PMI (68.4) 
whereas “non-metallic minerals 
industries” posted the lowest PMI 
(45.7).
Seven Secondary Criteria
To calculate PMI, seven secondary 
criteria were also surveyed by 
the center, namely raw materials 
purchase prices, warehouse inventory 
level, exports, prices of products, 
fuel consumption, sales level and 

production expectations. 
The “raw materials purchase prices” 
sub-index increased from 81.67 to 
89.48, but slid to 89.45 in the month 
ending May 21. 
All industries registered PMI readings 
of higher than 50 in the second fiscal 
month, suggesting that the prices of 
raw materials needed by all industries 
increased. Raw materials’ purchase 
price index of “chemical industries” 
was the highest of all industries (95.8) 
and those of “other industries” was 
the lowest (75) during the month 
under review.
The “warehouse inventory level” sub-
index rose from 39.10 to 45.55, before 
settling at 49.48 in the month ending 
21. The lowest PMI sub-index was 
recorded for “machinery and home 
appliances” group (32.3).
The “exports” sub-index decreased 
from 49.33 to 37.88, but grew to 48.10. 
The decline in exports of “food 
industries” was the most significant 
among all groups in the second fiscal 
month: the industry’s “exports” sub-
index stood at 35.1. 
“Clothing and leather” industry 
posted the highest exports PMI (60) 
in the month ending May 21. 
The “prices of manufactured 
products” sub-index increased from 
62.83 to 69.95, before rising further 
to 72.63. Of the 12 industries, “oil, 
natural gas and refineries” group 
recorded the highest PMI of 85.4 
during the second month of the 
Iranian year. The “fuel consumption” 
sub-index fell from 55.74 to 33.72, but 
rose to 65.95 in the following month. 
“Other industries” registered the 
highest PMI (87.5) whereas “textile 
industries” posted the lowest PMI 
(50), suggesting that the latter group 
had the lowest fuel consumption by 
May 21. 

Iran, Afghanistan sign 
agreement on optimal 
use of Hirmand water
Iran and Afghanistan signed an 
agreement on the optimal use of water 
sharing from the Hirmand River in Kabul 
on Thursday.
As per the agreement, signed at the 
end of the joint meeting of the water 
commission in Kabul, Iran and 
Afghanistan agreed on installing the 
measuring tools on the Hirmand River 
for the next six months for better 
implementation of the 1973 treaty.
Iran’s Deputy Energy Minister, Ghasem 
Taghizadeh Khamesi, said, "In a very 
friendly atmosphere, we have achieved 
good results, and the two sides 
emphasize that the operational plan 
for using the Hirmand River should 
be adjusted so that the people of both 
countries, especially the residents of the 
Sistan and Baluchestan province of Iran 
and Nimroz of Afghanistan will benefit 
from its results.”
The aim to sign the agreement was to 
manage the water of the Hirmand River 
more accurately, he said.
Negotiations centered around resolving 
disputes over the share of the two 
countries from the river, which was 
determined as per the 1973 deal signed 
in Kabul. 
Iran has suffered a severe water shortage 
in its southeastern provinces bordering 
Afghanistan. A part of the problem, 
reportedly, comes in the wake of Kabul's 
lack of commitment to the treaty’s 
obligations.
The 1973 agreement follows those 
recommendations to supply Iran with 
an average of 22 m3/s, and includes an 
additional 4 m3/s for “goodwill and 
brotherly relations”.
Reportedly, the treaty was mostly to the 
detriment of Iran because not only did 
it recognize all dams and canals that the 
Afghans had built on the shared basin, it 
also reduced Iran’s annual water right to 
as low as 800 million cubic meters.
As per the deal, Afghans have an 
obligation to allocate a specific amount 
of water to Iran in different seasons. 
They are also obliged not to restrict 
Iran's share of the joint basin under any 
circumstances. However, they respected 
the agreement in the breach.
The result has been that in the past two 
decades the part of Hirmand River inside 
Iran is dry for almost 10 months in a year.

Iran’s industrial purchasing managers’ index 
(PMI) experienced its highest monthly growth 
in the month ending May 21 since the first 
publication of PMI in the country eight months 
ago.

PMI Registers Highest Growth
news
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Iran auto production slides
During the month ending May 21, Iranian carmakers produced 87,821 cars and commercial vehicles, 
registering a 16.1% decline compared with a combined output of 104,684 units in the corresponding 
month of the year before
Data released by the Industries Ministry show that the decline has continued in the second month of 
the current fiscal year (ended May 21).
Iranian carmakers produced 87,821 cars and commercial vehicles in the month, registering a 16.1% 
decline compared with a combined output of 104,684 units in the corresponding month of the year 
before.
According to the data, car production dropped 17.3% compared to the previous year to reach 81,418 
units.
One of the figures that stand out in the report is a notable rise in SAIPA’s output. The company has 
recorded a 17.5% YOY increase in production rate during the month.

US Extends Sanctions Waiver for Iraq to Import Iranian 
Gas, Power: Report
 The United States has reportedly granted Iraq another sanctions waiver to continue importing 
crucial Iranian gas needed by Baghdad to stop massive blackouts across the country.Although there 
has been no official confirmation, Iraq Oil and Gas Report stated that US Secretary of State Mike 
Pompeo okayed the new waiver on Friday, just three days before the end of the previous 90-day 
period.Iraq is heavily reliant on Iranian gas to keep the lights on at home due to a massive shortfall in 
electricity production compared to demand. With the long hot summer just starting, Baghdad fears 
that a loss of Iranian supplies could lead to instability. Although Iraq is looking to fix its damaged 
infrastructure, there are few fast options.The US granted waivers to several countries that relied 
heavily on Iranian oil and gas when it reimposed sanctions on Tehran last year but did not renew the 
waivers in May this year. 



UK’s Corbyn: No 'Credible 
Evidence' of Iran Role in 
Tanker Attacks
Labour party leader Jeremy Corbyn urged the UK 
government to abstain from escalating tensions with 
Iran without “credible evidence” that Tehran was 
responsible for attacks on two oil tankers.
According to the Guardian, Corbyn said Britain risked 
increasing the threat of war after the Foreign Office 
(FCO) said it was “almost certain” in its assessment 
that “a branch of the Iranian military … attacked the 
two tankers on 13 June”.
“Britain should act to ease tensions in the (Persian) 
Gulf, not fuel a military escalation that began with US 
withdrawal from the Iran nuclear agreement. Without 
credible evidence about the tanker attacks, the 
government’s rhetoric will only increase the threat 
of war,” he also said in a tweet.
The FCO had said, “No other state or non-state actor 
could plausibly have been responsible,” and pointed 
to an alleged “recent precedent for attacks by Iran 
against oil tankers”.
The United States has blamed Iran for attacks on two 
oil tankers in the Sea of Oman on Thursday and Britain 
followed suit with Foreign Secretary Jeremy Hunt, 
accusing Tehran of “destabilizing” the region.
“These latest attacks build on a pattern of 
destabilizing Iranian behavior and pose a serious 
danger to the region,” Hunt said in a statement.
Iran has denied any role in the event, and some 
observers have raised questions about whether the 
intelligence was being used as a pretext for the US 
to escalate conflict with the country and bring back 
Tehran to the negotiating table.

 Araghchi, Schmid hold talks on 
JCPOA in Tehran
Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi met 
and held talks with Secretary General of European 
External Action Service Helga Schmid on Saturday 
morning in Tehran.
On Wednesday, Helga Schmid referred to the Iran 
nuclear deal, also known as JCPOA, as a key pillar of 
security in the region, saying that she would meet and 
hold talks with Iranian officials on the status of JCPOA 
and the activation of EU's proposed trade mechanism 
for Iran, INSTEX.
Helga Schmid started an official visit to countries 
in the Persian Gulf region, starting with the United 
Arab Emirates followed by Oman, Qatar and Iran. 
The visit takes place against the backdrop of the 
prevailing tensions in the region. The visit will also 
aim at discussing the preservation of the nuclear deal 
with Iran, in the wake of the US' unilateral pullout from 
the agreement and the imposition of sanctions against 
Tehran. 
Following the US' withdrawal, the foreign ministers of 
the remaining signatories to the JCPOA agreed to create 
to launch the European channel for transactions with 
Iran, called INSTEX. The mechanism is yet to become 
operational. 
In the previous weeks, German Foreign Minister Heiko 
Maas and Japan's Prime Minister Shinzo Abe met with 
Iranian officials and conferred on the JCPOA, as well as 
Iran-US tension.

Nothing so dangerous as a wounded 
beast backed into a corner by itself

By: Martin Love
I am not alone in suggesting that 
this perverse obsession to warp 
US policy around the demands 
of a single country could, in 
time, wreck what remaining 
influence – aside from the 
threats of military violence – 

that the US has in world affairs. (Trump, 
for example, just successfully shoe-
horned in yet another dual loyalty Zionist 
to a high-level position, this time one 
David Schenker to the long-vacant post 
in the State Department as the assistant 
secretary for Near Eastern affairs.)
And just this past week, Mike Pompeo 
has been threatening to interfere in 
upcoming British elections to ensure that 
Jeremy Corbyn, who has been wrongfully 
slandered as an “anti-Semite” time and 
again, does not ever inhabit No. 10 
Downing Street. Why? Because Corbyn 
has been an advocate for Palestinian 
statehood and long described the 
cruelties meted out to the natives of 
Palestine. You can hardly find a bigger 
instance of hypocrisy as that exhibited 
by Pompeo.
Across the board, dual loyalty Zionists 
are in charge, influencing a President 
who, if he were asked, would probably 
be unable to cite what the Balfour 
Declaration of 1918 was, which, it can be 
claimed, kicked off this burgeoning mess 
in the Middle East 100 years ago. This is, 
after all, a President who knows next to 
nothing about history, and it’s likely if he 
were asked who Mohammad Mossadegh 
was, he would not have an answer!
And worse is the fact that Zionist 
enablers like Mike Pompeo and V.P. 
Mike Pence are “Christian Zionists” 
who literally, as former CIA officer and 
now retired commentator Philip Giraldi 
has noted, believe that “Israel” today 
is a part of biblical prophecy that will 
lead to a war and “the end of the world 
as we know it and the second coming of 
Christ”. They all, including John Bolton, 
seem to advocate a war beginning chiefly 
on Iran, which if it were ever to occur, 
would be a lambent calamity like no 
other and one “justified” in the warped 
minds of Trump’s minions by the alleged 
reappearance of Christ which any SANE 
person knows is a cruel joke.
Never before have alleged “leaders” 

in the US been so arguably demented, 
and never before has the US had such a 
poor President. As one notable writer, 
Australian Caitlin Johnstone, has said, the 
US has become like bad drunk wielding a 
broken beer bottle in a pub and menacing 
everyone there who are hoping the fool 
has a few more drinks and passes out 
before more damage is done.
But none of this is news to Iranians. The 
apparent ignorance of the American 
people is at bottom the primary problem. 
What can wake them up to the dangers 
of their own government? The only 
thing that comes to mind immediately 
is an economic implosion that shatters 
the sense of entitlement and wellbeing 
in the US But at the same time of late, 
geopolitical changes ARE occurring that 
ought to give Trump and so many others 
in the US government pause. In effect, 
the Trump Administration has sparked 
a frantic scramble among countries to 
extricate themselves from the effects, 
economic and political, of US “empire’s” 
pretensions and paranoia currently 
running amok.
Europe, for example, is allegedly 
scrambling to make good on its 
promises to continue trade with Iran 
by erecting mechanisms to bypass the 
weaponized dollar, but more telling are 
the rapidly increasing efforts to erect 
a true, multipolar bulwark against US 
predations.
Of particular note is the establishment 
this month of a firm strategic 
partnership between China and Russia 
in negotiations in Russia between Xi and 
Putin. Many bilateral deals were signed 
in Moscow, but the most important one 
was allegedly a commitment to trade 
with mutual payments using the ruble 
and the yuan, not the dollar.
What has been put forth is a plan to 
integrate Eurasia further, including 
of course Iran, and the creation of the 
multipolar world, and it is this precisely 

which has been brewing for several years 
and has, or will, isolate and perhaps limit 
US foreign policies and economic chaos 
that at bottom have been caused by the 
overweening support of the Zionist 
agenda by the Trump gang. Aside from 
military strength, the primary keystone 
of the edifice of US control and “empire” 
has been the US currency, which is 
increasingly under attack because the 
US has used the weaponized dollar to try 
to hold the entire world hostage.
The G20 will meet later this month in 
Japan and it’s bound to be a doozy of a 
conclave. If, for example, the US goes 
further off the rails in trying to dictate to 
the world, it has been noted by experts 
that Russia could strengthen its links 
with China even further, and Russian 
oil could even be redirected from the 
European Union to China, making 
Europe entirely dependent on supplies 
coming through the Straits of Hormuz. 
According to one source, Beijing may 
have realized that the various Trump 
Administration offensives (of all kinds) 
are not so much mere trade wars, but 
serious attacks on China’s (and Russia’s) 
economic advances over the past two 
or three decades. Indeed, claims exist 
that poverty in China is now LESS than 
that perceived inside the US, which 
has wasted its treasure in military 
activities this century and seen its own 
infrastructure erode towards “third 
world” conditions. The US went from 
being the largest creditor nation in the 
world to the largest debtor nation ever, 
and this in just the past two or three 
decades.
It behooves all countries, particularly 
Iran and its sympathizers, to remain 
careful, to avoid overreacting to the 
slings and arrows of outrageous current 
fortune and to disallow the US any 
pretexts to ignite another war anywhere. 
Patience, as ever, remains key. Positive 
changes are coming, inshallah.

Trump’s foreign policy slant in the past year has gone 
so far off the rails touting the demands of right-wing 
Zionists and their supporters both in Israel and the US 
that the US is rarely seen as anything but a dangerous, 
rogue element across the world stirring up enmity and 
harm.
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Iranian President Hassan 
Rouhani highlighted 
the country’s support 
for peace and stability 
in Afghanistan, saying 
security of the two 
neighbors are closely 
linked.
Iran favors stability, 
security, peace and calm 
in Afghanistan and calls 
for enhanced ties with 
the Kabul government, 
Rouhani said in a meeting 
with Afghanistan's Chief 
Executive Officer Abdullah 
Abdullah on Saturday.
The meeting was held on 
the sidelines of the 5th 
summit of the Conference 
on Interaction and 
Confidence Building 
Measures in Asia (CICA) in 
Tajikistan.
The Iranian president also 
highlighted Tehran and 
Kabul’s efforts in the war 
against terrorism, adding, 
“Security of regional 
countries, including Iran 
and Afghanistan, are 
tied up with each other, 
therefore, establishment 
of stability and regional 
development rests on 
cooperation among the 
regional countries.”
He further pointed to 
the ample opportunities 
available for cooperation 
between Iran and 
Afghanistan in various 
economic and security 
fields, and called for 
concerted action in the war 
on drug trafficking which 
he said provides financial 
support for terrorism.
For his part, Abdullah 
expressed gratitude to 
Iran for helping the Afghan 
nation, urging closer 
political, economic and 
trade cooperation with the 
Islamic Republic.
“Iran has always stood 
with the Afghan people 
and government, and we 
thank Tehran for its help 
and support,” he added.
He also called for joint 
efforts by regional parties 
for uprooting terrorism.
Heading a ranking 
delegation, Rouhani 
arrived in Dushanbe on 
Friday night after a trip 
to Kyrgyzstan where he 
took part in the Shanghai 
Cooperation Organization 
(SCO) summit. 
The ongoing CICA summit 
in Dushanbe is designed 
to serve as a platform for 
discussing and resolving 
problems in Asia, as well as 
for promoting initiatives 
and finding effective 
mechanisms at a high level.

Security of 
Iran, Afghani-
stan Interre-
lated: Rouhani

Iran
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  UN Chief Urges Independent 
Probe into Tanker Incident
United Nations Secretary-General Antonio Guterres called for 
an independent investigation to establish the facts and who 
was responsible for attacks on two oil tankers this week in the 
Gulf of Oman.
"It's very important to know the truth and it's very important 
that responsibilities are clarified. Obviously, that can only be 
done if there is an independent entity that verifies those facts," 
Guterres told reporters on Friday, adding that he believed only 
the Security Council could order a UN investigation.
UN political affairs chief Rosemary DiCarlo met with Iranian 

Foreign Minister Mohammad Javad Zarif on Friday on the 
sidelines of a Shanghai Cooperation Council meeting in 
Kyrgyzstan, UN spokesman Stephane Dujarric said.
He added that Guterres and his staff had been in contact with 
many of the countries concerned to tell them of the need to 
avoid any escalation.Guterres, who condemned the attacks on 
the tankers, was speaking alongside Arab League Secretary-
General Ahmed Aboul Gheit after the pair met.
US Secretary of State Mike Pompeo on Thursday blamed Iran 
for the attacks on the Norwegian-owned MT Front Altair and 
the Japanese-owned Kokuka Courageous, citing intelligence, 
the weapons used, expertise required and similar recent 
attacks.

The US military released a video 
later on Thursday that allegedly 
shows Iran's Islamic Revolution 
Guards Corps removing a mine 
from one of the targeted oil 
tankers after evacuation.
Germany’s foreign minister 
said that the video is insufficient 
evidence to prove Iran was behind the 
attacks.The captain of the Kokuka also 
disputed the US assertion on Friday.“Our crew said that the ship 
was attacked by a flying object,” said Yutaka Katada, president 
of ship operator Kokuka Sangyo.
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Putin calls on all parties to 
comply with JCPOA
All participants need to comply with the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) on Iran’s nuclear program, Russian President 
Vladimir Putin said.
He made the remarks while addressing the summit of the 
Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in 
Asia (CICA) in Tajikistan’s capital of Dushanbe on Saturday, Tass 
News Agency reported.
"Everyone is concerned about the situation surrounding the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on Iran’s nuclear program. 
We believe that the only reasonable way is for the parties to continue 
complying with their obligations," he said.
Putin pointed out that the United States’ withdrawal from the Iran 

nuclear had a negative impact on the nuclear non-proliferation 
situation. He added that Russia would maintain compliance with 
the JCPOA.
Elsewhere, he said that improving the situation in Syria requires 
political reforms. “We believe that stabilizing the situation in Syria 
is crucial for ensuring security in our region … It is important to pave 
the way for political reforms in the country as quickly as possible," 
he added.
Putin pointed out that with Russia’s assistance, most of Syria had 
been brought back under the legitimate government’s control. In 
addition, conditions have been created for peace-building activities 
and the return of refugees and displaced persons to their homes.
"Coordination between Russia, Iran and Turkey within the Astana 
process is producing positive results. Together, we facilitate the 
intra-Syrian process, including the formation and launch of the 
Syrian Constitutional Committee," the Russian leader emphasized.

"There is a need to 
boost cooperation 
in detecting and 
eliminating terrorist 
groups, as well as in 
cutting off their sources 
of finance, which include 
drug trafficking. It is 
important to make every 
possible effort to prevent terrorists from getting their hands 
on chemical and biological weapons, or any weapons of mass 
destruction," Putin pointed out.
According to him, "it is only possible to ensure truly sustainable 
stability in Asia through resolving crises and conflicts, and taking 
consistent steps to counter the threat of terrorism." Putin also called 
on CICA countries "to prevent propaganda of terrorist ideas."
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US behind recent attacks on oil tankers: Pak daily
A Pakistani Urdu news daily says the US has designed recent attacks on oil tankers at the port of 
al-Fujairah and Sea of Oman to create instability in the region."Daily Ummat" in its editorial on 
Saturday said that Americans want to keep Persian Gulf countries under fear of war just boost 
their arms industry.It said the US allegations which link Iran to attacks on oil tankers in the Sea of 
Oman are baseless as Iran has no reason or intention to get involved in such kind of activity.The 
editorial went on to say that the US is playing an evil game in the Middle East which is dangerous.  
The newspaper added that the US is taking advantage of the emerging situation of the Persian Gulf 
region.It said that how Iran can attack oil tankers of Japan and Korea with whom it enjoys excellent 
ties.Ummat said the tensions in the Persian Gulf region are in the interest of the US as they would 
further weaken Islamic Ummah.The paper said that Saudi Arabia has to address the concerns of 
Iran keeping in view the fact that the US cannot be well-wishers of Muslims.

 Iranian President 
Hassan Rouhani 
highlighted the US 
government’s wrong 
policies toward the 
Middle East in recent 
years, describing 
the current situation 
in the region’s war-
torn nations as “clear 
examples” of such 
policies’ outcome.
“We are all aware of 
the role of the current 
US government’s 
policies in destabilizing 
the countries of the 
region,” Rouhani said 
on Saturday, addressing 
the 5th Conference 
on Interaction and 
Confidence-Building 
Measures in Asia (CICA) 
in the Tajik capital of 
Dushanbe.
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Iran auto production slides

The tensions between Turkey and 
the US will result in greater Turkish 
military cooperation with Russia, 
said Karol Wasilewski, Turkey 
analyst at the Polish Institute of 
International Affairs (PISM).
It will also result in more US 

limitations on military cooperation with 
Turkey, Wasilewski said, Anadolu Agency 
reported.
His comments come at a time when tensions 
between the two countries may rise further as 
the delivery date approaches for the Russian 
S-400 system, which is scheduled for next 
month.
"A stronger US reaction may also reinforce 
disputes within the alliance, given the expected 
opposition of some countries," he said, citing 
Germany as an example.
It is said that possible US sanctions against 
Turkey may spur tensions within the alliance 
due to the large trade volume Turkey has with 
another NATO member, Germany.
Wasilewski also underlined that the decision to 
acquire the Russian system is part of Turkey’s 
desire to achieve "strategic autonomy".
"By 2053, Turkey wants its arms industry to be 
self-sufficient, which has forced the country 
to systematically reduce its dependence on 
Western suppliers, currently dominant in arms 
transactions, and acquire new technologies," 
he said.
Wasilewski said one of the crucial aspects that 
facilitated Turkey’s S-400 transaction was 
Russia's willingness to include technology 
transfer, in contrast to Western allies' 
proposals, which failed to meet Turkey’s 
military demands.
In December 2017, Turkey agreed to buy 
Russia’s S-400 air defense system after its 
initiatives in 2013 to purchase US-made Patriot 
missiles fell on deaf ears.

During the height of the expanding Syrian 
civil war which threatened Turkey's southern 
borders, Washington was aware of Turkey's 
need for an air defense system yet proposed an 
exorbitant price for its Patriots.
In an interview this April with Defense & 
Aerospace Report, Stephen Flanagan, a senior 
political scientist at policy think tank the RAND 
Corporation, said the US had "concerns" about 
Turkey at the time.
In 2013, the US assumed that Turkey would 
be unable to secure its defense needs through 
other vendors, Russia in particular, since the 
two countries were at odds with each other 
over the Syrian war until 2016.
Turkey later shopped for European 
alternatives, especially Italian. But in 2017, 
when Russia offered its state-of-the art S-400s 
at a reasonable price and with a fair contract, 
the Turkish government signed the deal.
Since then, although Turkish officials have 
repeatedly stressed their commitment to 
NATO’s mission and said Turkey is not choosing 
Russia over NATO, Washington has pursued a 
policy of issuing threats.
That policy reached a new low last week, when 
the US State Department gave Turkey a July 
31 deadline to suspend the S-400 deal or face 
consequences.
Rebuffing the deadline, Turkish President 
Recep Tayyip Erdogan said the S-400 issue 
is a "done deal" and "backtracking is out of 
the question," while Foreign Minister Mevlut 
Cavusoglu said “no one can force Turkey to 
choose between NATO and Russia".
The US threat to cut Turkey out of the F-35 
project ignores not only its settled contract to 
buy the jets but also its long and integral role in 
producing technology for the advanced planes.
Spearheaded by defense giant Lockheed 
Martin, Turkey joined the US F-35 Joint Strike 
Fighter Program in 2002 along with the UK, 
Italy, Australia, the Netherlands, Norway, 
Denmark and Canada, and to date has invested 
more than $1.25 billion.
Turkey has partnered with Lockheed Martin 
for more than 25 years, primarily on the F-16 
Fighting Falcon aircraft.

Foreign Minister Marcelo Ebrard 
underwent a grilling in Mexico’s 
Congress, where some lawmakers 
insisted otherwise and demanded 
more details on what exactly he 
agreed to in the last-minute deal 
brokered a week ago to dodge 

Trump’s threat to impose tariffs on Mexican 
goods.
Angry over a surge of Central Americans seeking 
US asylum, Trump is pushing Mexico to agree 
to a deal in which migrants entering Mexican 
territory would have to apply for refugee status 
there, not in the United States.
The language in the “supplementary agreement” 
released by Mexico appears to resemble that. 
However Mexico’s foreign ministry insisted the 
document – signed by a deputy legal advisor 
to the ministry and his State Department 
counterpart – was “not a binding bilateral 
agreement.”
Rather, it says the two sides agree to immediately 
open talks to arrive at just that – a “binding 
bilateral agreement” – in which Mexico “would 
accept the return, and process refugee status 
claims, of third-party nationals” who cross its 
territory to reach the United States.
If in 45 days Washington decides that Mexico 
City’s efforts to curb migration are not enough, 
then the Mexican government “will take all 
necessary steps under domestic law” to bring 
that agreement into force in another 45 days, the 
text concludes.
Trump had waved the one-page document in 
front of reporters Tuesday to fend off critics who 
said he had in fact extracted little in the way of 
new commitments from Mexico with his tariff 
threats, AFP reported.
Photojournalists managed to capture a few 
sentences that day, but the full contents had not 

previously been revealed.
They will now almost certainly add fuel to the 
raging debate over who got the best of whom in 
the Mexican tariff row.
Mexico’s leftist President Andres Manuel Lopez 
Obrador has celebrated the reprieve from 
Trump’s tariffs as a diplomatic victory, and his 
government is racing to show that it is taking 
decisive action during the 45-day grace period.
Under the countries’ main deal, Mexico agreed to 
deploy 6,000 National Guardsmen to reinforce 
its southern border, and to expand its policy 
of taking back migrants as the United States 
processes their asylum claims.
Ebrard said the National Guard deployment 
will be complete by Tuesday, and that 825 
additional immigration officers will start work 
this weekend.
In Washington, Trump appeared content to play 
nice with Mexico – for now.
 “Big difference in the border between now and 
this time last week. Mexico has been doing a 
terrific job. Hey, 6,000 soldiers, and if it doesn’t 
work out, then we go back to very strong 
measures, “he said on Fox News.
He added that if Mexico did not address the issue 
to his satisfaction, he would make it implement a 
safe third country agreement.
Any such deal would have to go through Mexico’s 
Senate – and lawmakers there look ready for a 
fight.
Speaking during Ebrard’s testimony before 
Congress, Senator Dulce Maria Sauri of 
opposition party PRI rejected the foreign 
minister’s claim that Mexico had not signed a 
binding agreement.
After reading the document Trump so 
dramatically pulled from his pocket, she said: “Mr. 
Foreign Minister, to put it plainly, this is binding.”
Her colleague Damian Zepeda of conservative 
opposition party PAN accused the executive 
branch of getting run over by the Trump 
administration.
 “We still have the (tariff) ultimatum hanging 
over us, and on top of that we gave up the most 
precious jewel: we agreed to safe third country,“ 
he said.

US Sanctions on Turkey May Open 
Pandora's Box at NATO

Mexico Publishes Trump’s ‘Secret Deal’ on 
Migration

Washington’s strong reaction against Turkey over its decision 
to purchase Russia’s S400- missile defense system may 
reinforce disputes within the NATO alliance, according to an 
analyst.

 Mexico published the document Friday that Donald Trump 
earlier flaunted as a secret deal to curb migration, but denied 
it had capitulated to the US president’s demands for a so-
called “safe third country” agreement.
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Wasilewski also 
underlined that 
the decision to 
acquire the Russian 
system is part of 
Turkey’s desire to 
achieve "strategic 
autonomy".

“Big difference 
in the border 
between now 
and this time last 
week. Mexico 
has been doing a 
terrific job. Hey, 
6,000 soldiers, 
and if it doesn’t 
work out, then we 
go back to very 
strong measures, 
“he said on Fox 
News.



کاهش قیمت خودرو، روزانه شده است
پس از آنکه از ابتدای امسال قیمت ها در بازار خودرو کار خود را افزایشی آغاز کرده بود؛ 
طی چند مدت اخیر با کاهش های بعضا روزانه پیش رفته است. به گفته کارشناسان 

این حوزه روند نزولی قیمت خودرو ادامه دار خواهد بود.
 روند رو به رشد قیمت ها در بازار خودرو که از فروردین ماه سال جاری مجدداً آغاز شد، 
خودرو را از دسترس مصرف کنندگان واقعی دور و به کاالیی سرمایه ای تبدیل کرد. 
دالالن نیز به اصطالح کارشناســان این حوزه "شیطنت" کرده و با قیمت گذاری های 
غیرواقعی، بیشتر بر التهابات بازار خودرو دامن زدند.اما پس از حذف قیمت خودرو و 
مسکن از آگهی های خرید و فروش در سایت های اینترنتی که با هدف کنترل قیمت ها 
در بازار مسکن و خودرو انجام شد، تا چندی افزایش قیمت ها ادامه داشت اما پس از 
آن طی چند هفته اخیر ورق بازار خودرو برگشته و قیمت ها سیر نزولی به خود گرفت. 
این کاهش قیمت خودرو به گونه ای است که در روزهای پایانی هفته گذشته سرعت 
کاهش قیمت افزایش یافت و قیمت های بعداز ظهر نسبت به صبح همان روز کمتر شد.

در آخرین روز کاری هفته گذشته )چهارشــنبه( قیمت خودروهای داخلی بین دو تا 
پنج میلیون تومان، مونتاژی ها پنج الی ۱۰ میلیون تومان و خودروهای وارداتی ۱۰ الی 

۲۰ میلیون تومان از صبح تا بعدازظهر، کاهش داشت.
در ماه های گذشــته با افزایش قیمت انواع خودروها کســی تمایل به فروش خودرو 
نداشت اما روند کاهشی قیمت ها عاملی شــده تا فروشنده در بازار باشد؛ اما خبری از 
خریدار نیست.به گفته فعاالن بازار خودرو، این روزها خرید و فروش خودرو نسبت به 
هفته گذشته همچنان با روند کاهشی قیمت ها روبه رو است. البته یکی از مؤثرترین 
دالیل این کاهش قیمت ها را باید در رکود معامالت در بازار دانست چرا که به اعتقاد 
فروشندگان خودرو، کمتر مشتری در بازار دیده می شود و همه به امید کاهش قیمت 
دست از خرید کشیده اند.فروشندگان خودرو معتقدند همچنان عرضه خودرو توسط 
شرکت های خودروساز به کندی انجام می شود اما بسته شدن سایت های فروش خودرو 
و آگهی های غیر منطقی در فضای مجازی باعث شده تا نرخ های خالف واقع خودرو در 
بازار کاهش یابد.در این میان فربد زاوه - کارشناس صنعت خودرو - معتقد است: " به 

زودی قیمت خودرو به کف می رسد. کاهش قیمت خودرو 
در بازار نتیجه اثرات روانی مســائل سیاسی است که در 
کشور وجود دارد و این مورد تأثیر خود را بر قیمت ارز نیز 
گذاشته است. پایداری قیمت ها و ادامه روند به مسائل 
بسیار زیادی بستگی دارد".وی افزود: ریشه تمامی این 

اتفاقات خوش بینی سیاســی موجود در کشور است و در 
صورت ادامه شــرایط، روال تا چند ماه آینده نیز به همین 

صورت خواهد بود. البته باید ذکر کرد که رکود سنگین در بازار 
ایجاد خواهد شد و افراد منتظر کاهش قیمت بیشتر هستند.

همچنین رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در آخرین 
گفت وگوی خود با ایسنا با بیان اینکه قیمت ها در بازار خودرو از مدتی پیش تاکنون 
نزولی پیش رفته است، از افت بیشتر قیمت ها در این بازار و کاهش تقاضا و تعلل مردم 

برای خرید خودرو به علت اینکه باز هم قیمت ها پایین خواهد آمد، خبر داده است.

مرتضــی منصــوری در 
خصوص وضعیت صنعت 
نساجی اصفهان در سال 
رونق تولیــد، اظهار کرد: 
شرایط نســاجی اکنون 
خــوب و طی ۲5 ســال 
گذشــته بی سابقه است، 
چرا که افزایش نرخ دالر و جلوگیری از 
واردات زمینه خوبی را برای بهبود شرایط 

این صنعت فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه امروز در بحث پوشاک 
زمینه های خوبی فراهم شــده اســت، 
افزود: البته خالء هایی در زیرساخت ها 
وجود دارد و با کمبود تکنولوژی دوخت 
و دوز، مد، آموزش و ... مواجه هستیم، از 
سوی دیگر ماشین آالت تخصصی انواع 
دوخت وجود ندارد در حالی که در دنیا 
این ماشین آالت تا جایی پیشرفت داشته 
که برای هر مدل دوخت یک تی شــرت 

چندین آیتم وجود دارد.
نائب رئیس اتحادیــه صنف محصوالت 
نساجی اصفهان با اعتقاد بر اینکه تحریم 
های کشور به نفع بیشتر تولیدکنندگان 

نساجی اســت، اظهار کرد: با این وجود 
گاها شــاهد تحریم هــای داخلی هم 
هســتیم و دولت نه تنها نرخ مواد اولیه 
را کم نمی کند، از طــرف دیگر حریف 
پتروشیمی ها نمی شــود و تعرفه های 
واردات پنبه را در برهــه ای از زمان باال 

برد.
وی افــزود: متاســفانه تولیدکنندگان 
داخلی، مواد پتروشیمی را به صورت خام 
به ترکیه، چین، ازبکستان، ارمنستان و 
... می فروشند، در حالیکه برای افزایش 
افزوده بیشــتر مواد خام باید تبدیل به 

محصول شود.
منصوری با بیان اینکه پتروشیمی های 
کشور بیشــتر خصوصی هستند، اظهار 
کرد: این واحدهــا زمانی طی قراردادی 
با دولت، اختیار 7۰ درصد موادشــان را 
در دست گرفتند و تنها 3۰ درصد جنس 

خود را به بورس عرضه می کنند. 
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان نساجی 
مواد پتروشــیمی را 9 درصــد باالتر از 
قیمت جهانی خرید می کنند، افزود: از 
سوی دیگر پنبه نیز با قیمت جهانی و با 
دالر به تولیدکنندگان نساجی فروخته 

می شود.
نائب رئیس اتحادیــه صنف محصوالت 
نســاجی اصفهان تاکید کرد: اگر مواد 
اولیه با قیمت متعادل و ارزان در اختیار 
تولیدکنندگان قرار گیرد فرصت طالیی 
برای صنعت نساجی ایجاد می شود که 

این روند و تقاضا طی ۲5 سال گذشته در 
صنعت نساجی کشور بی نظیر بوده است.

وی تصریح کرد: به دنبــال خالء بازار و 
مقابله با واردات، فروشــندگان پوشاک 
با تمام شــدن اجناس انبارهایشــان، 
اکنون نیاز به پوشــاک برای عرضه در 
بازار هســتند، چراکه دیگر نمی توانند 
پوشاک مورد نیاز خود را از چین، هند، 
ترکیه و ... وارد کنند.منصوری ادامه داد: 
در حال حاضر درخواست پارچه در کشور 
به شدت افزایش یافته، اما امروز با کمبود 
پارچه برای تولید پوشاک مواجه هستیم، 
همچنین در بحث پارچه های معمولی و 

تخصصی به خصوص بــرای لباس زنانه 
که وارداتی است، دچار کمبود هستیم.

وی با بیــان اینکــه متاســفانه جهاد 
کشــاورزی برای حمایت از پنبه کاران 
داخلی در زمان واردات پنبه، ۱۰ درصد 
تعرفه واردات را افزایــش داد، گفت: در 
حالیکــه آن زمــان دوران خرید پنیه 
جهانی بود و کشوری همچون ترکیه با 
حمایت دولت خود اقدام به واردات این 

محصول کرد، اما در ایران مانع شدند.
نائب رئیس اتحادیــه صنف محصوالت 
نساجی اصفهان با تاکید بر اینکه امروز 
با کمبود پنبه در کشور مواجه هستیم، 

اظهار کرد: قیمت یک کیلو پنبه که شب 
عید ۲۱ هزار تومان بــود، امروز به بیش 
از 3۲ هزار تومان افزایش یافته اســت، 
همچنین اکنون فصل برداشت و فروش 
پنبه جهانی تمام شــده و دیگر قادر به 
واردات نیستم و فعاالن صنعت نساجی 

باید تا آبان ماه منتظر بمانند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر با کمبود 
مــواد اولیه نســاجی همچــون پنبه و 
ویسکوز روبرو هســتیم، از سوی دیگر 
پتروشــیمی ها نیز تعامل درســتی با 

صنعت نساجی ندارند.
منصوری با بیان اینکــه اصفهان قطب 

صنعت نساجی و مواد اولیه این صنعت 
اســت، گفت: اصفهان کمبــود تولید 
پوشاک دارد و در صورت تامین مواد اولیه 
و پارچه می تواند به دوران گذشته خود 
بازگردد، اما تا زمانی که پارچه نداشــته 
باشیم قادر به تولید پوشاک نخواهیم بود.

وی با بیــان اینکه بحــش تولید پارچه 
لباس هــای تریکو قم و تهران پیشــتاز 
هســتند، گفت: 6۰ درصد پارچه های 
تخت بافت در اصفهان تولید می شود و 
همچنین در تبدیل مواد پتروشیمی به 
نخ و تبدیل نخ به پارچه اصفهان در رده 

نخست کشور قرار دارد.

نائب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجی اصفهان تاکید کرد:

صنعت نساجی ،گرفتار کمبود پنبه و پارچه
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 نائب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجی اصفهان گفت: 
با وجودی که افزایش نرخ دالر و جلوگیری از واردات شرایط 
خوبی را برای صنعت نساجی ایجاد کرده است، اما امروز با 
کمبود مواد اولیه همچون پنبه و پارچه در تولید پوشــاک 

مواجه هستیم.

به دنبال خالء بازار 
و مقابله با واردات، 

فروشندگان پوشاک 
با تمام شدن اجناس 
انبارهایشان، اکنون 

نیاز به پوشاک 
برای عرضه در بازار 

هستند، چراکه دیگر 
نمی توانند پوشاک 
مورد نیاز خود را از 

چین، هند، ترکیه و ... 
وارد کنند.
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معاون استاندار 
اصفهان:

کشــاورزی می تواند 
زمینه عبور کشــور از 

بحران ها را فراهم کند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتاندار اصفهان گفت: امروز در 
شــرایطی هســتیم که در زمینه 
اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی 
با درون زایی خود می تواند زمینه 

عبور از بحران ها را فراهم کند.
 حیدر قاســمی روز شنبه در آیین 
معارفه و تکریم مدیرکل ســازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
افزود: تمامی مولفه های مورد نیاز 
در حوزه کشــاورزی اعم از نیروی 
انسانی، فناوری، دانش، زمین، آب 
و دیگر مزیت های نسبی در حوزه 

کشاورزی در داخل وجود دارد.
وی با بیان اینکه در کشوری خشک 
قرار گرفته ایم، افــزود: تامین آب 
و ایجاد منابع جدیــد آب یکی از 
الزامات حرکت ما ست و همچنین 
توجه به حقابه های کشاورزان که 
یک موضوع بنیادی است نیز باید 

در دستورکار ملی قرار گیرد.
قاســمی ادامه داد: افــزون بر این 
الزم اســت در مصرف بهینه از آب 
و مدیریت اســتفاده درست از آب 
یک بایستگی اســت زیرا بسیاری 
از کشــورهایی که حتی با مشکل 
کم آبی روبرو نیستند، از این نعمت 
خدادادی بهره برداری بیشــتری 

دارند.
وی یادآوری کرد: هــم در بخش 
شرب، هم صنعت و هم کشاورزی 
که بیشترین مصرف آب را به خود 
معطوف کرده است مصرف بهینه با 
بهره گیــری از فناوری های نو باید 

مورد توجه قرار گیرد.
معاون استاندار اصفهان گفت: نباید 
از آب های قلیل و کم مانند قنات ها 
و امکانات جزء که در سطح استان 
پراکنده است غفلت کرد زیرا این 
امکانات پراکنده موجب پراکندگی 

جمعیت خواهد شد.
وی اضافه کرد: کاریز در کشــور ما 
هویت اســت و باید این هویت را 
حفظ کرد و به داشــته های خود 
اهمیت دهیم و مراقب آنها باشیم 
که امنیت و کاهش برخی معضالت 

اجتماعی را به همراه دارد.
مدیرکل پیشین جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان نیز در ادامه این 
نشست گفت: ســند ملی آب در 
سطح استان که پیش نیاز الگوی 
کشت بود و همچنین ویرایش اولیه 
الگوی کشت استان در سفر رئیس 
جمهوری بــه اصفهــان رونمایی 

خواهد شد.
محسن کریمیان افزود: از نیمه دوم 
سال پیش کارهای بسیار خوبی در 
سطح ۲۰ هزار هکتار درباره تعیین 
تکلیف اراضی اســتان انجام شد و 
نقشــه پایانی آن امضا و برای ثبت 

ارسال شد.
وی گفت: در بخــش دام و طیور با 
وجود شــرایط تحریم ستمگرانه 
که در مقاطعی هیــچ نهاده ای در 
استان نبود از محل ذخایر راهبردی 
تأمین شــد و اجازه نداریم تولید 

متوقف شود.
کریمیــان اطهــار کــرد: بــا 
هماهنگی های بانک کشــاورزی 
توانســته ایم هر ســاله در جذب 
تسهیالت رتبه نخست با یا دوم را به 

خود اختصاص دهیم.
وی گفت: سال گذشته بسیار سخت 
بود زیرا زاینده رود از چم آسمان با 
خشکی روبرو شد و ناچار بودیم در 
برخی نقاط با آب رسانی از طریق 

تانکر محصوالت را حفظ کنیم.
در پایان مهرداد مرادمند به عنوان 
مدیرکل جهاد کشــاورزی استان 

اصفهان معرفی شد.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
.به موجب پرونده اجرائي كالسه 9700104 میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب مغازه به 
شماره پالک ثبتی هزار و سیصد و پنجاه و سه اصلی بخش يک گلپايگان ثبت و صادر و به مرحوم 
محمد جواد ابراهیمیان منتقل شده است. طبق اجرائیه صادره سند ازدواج شماره هشتصد و 
هشتاد و شش مورخ بیست و شش  مهر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و شش تنظیمی دفتر 
رسمی ازدواج شماره يک گلپايگان سهم االرث آقای مهدی ابراهیمیان نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی فوق متعلق به مرحوم محمدجواد ابراهیمیان در قبال مهريه خانم ناهید 
هاشمی و حقوق دولتی در بازداشت قرار گرفته است. به استناد گواهی انحصار وراثت به شماره 
هفتاد و يک مورخ چهاردهم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت صادره از شعبه اول شورای 
حل اختالف شهرستان گلپايگان میزان سهم االرث آقای مهدی ابراهیمیان دو هفتم از امالک 
مرحوم محمدجواد ابراهیمیان به استثنای يک هشتم بهای اموال غیر منقول می باشد. حدود و 
مشخصات ششدانگ پالک ثبتی  هزار و سیصد و پنجاه و سه اصلی بخش يک گلپايگان عبارت 
است از شماال درب و ديواريست به شارع بازار نو، شرقا ديوار اشتراكی با دكان به پالک ثبتی 
هزار و سیصد و پنجاه و چهار اصلی، جنوبا ديوار به ديوار انباربه پالک ثبتی شماره چهار هزار و 
هشتصد و هشتاد و نه اصلی، غربا ديوار اشتراكی با دكان به پالک ثبتی شماره هزار و سیصد و 
پنجاه و دو اصلی. حقوق ارتفاقی ندارد. ششدانگ پالک فوق عبارت است از يک باب مغازه يک 
طبقه همکف به مساحت عرصه و اعیانی هركدام حدودا بیست و يک متر مربع، كف موزايیک، 
سقف تیرآهن، پايه های باربر خشتی قديمی مشترک با پالک های مجاور، درب ورودی فلزی 
و دارای امتیازات می باشد. سهم االرث آقای مهدی ابراهیمیان نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک ثبتی هزار و سیصد و پنجاه و سه اصلی بخش يک گلپايگان كه به میزان شش 
هفتم دانگ مشاع از شش دانگ پالک به استثنای يک هشتم بهای آن می باشد، طبق نظر 
كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ هفتصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ريال ارزيابی 
شده است. پالک مذكور فاقد بیمه می باشد و مطابق با گزارش هفدهم ارديبهشت ماه سال هزار 
و سیصد و نود و هشت مأمور اجرای اسناد رسمی، آقای صفرعلی ابراهیمیان )احدی ديگر از 
وراث مرحوم محمدجواد ابراهیمیان( با جواز كسب خرده فروشی و ظروف فلزی هم اكنون در 
مغازه مشغول به كار می باشد و ايشان بدون تنظیم اجاره نامه و پرداخت وديعه، ماهیانه مبلغی 
بابت اجاره به مادر خود پرداخت می نمايد. سهم االرث آقای مهدی ابراهیمیان نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک  فوق از ساعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ هجدهم تیر ماه هزار 
و سیصد و نود و هشت ، در اداره ثبت اسناد و امالک گلپايگان واقع در گلپايگان، خیابان آيت 
اله خوانساري، جنب پمپ بنزين از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده سهم االرث آقای 
مهدی ابراهیمیان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی هزار و سیصد و پنجاه و سه 
اصلی بخش يک گلپايگان از مبلغ هفتصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ريال شروع و 
به باالترين قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. متقاضیان می توانند از پالک مورد مزايده 
واقع در گلپايگان، خیابان امام خمینی، بازار مسگرها بازديد نمايند. الزم به ذكر است پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي كه 
مورد مزايده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينکه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطیل رسمي گردد، 
مزايده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی گلپايگان-زهرا نوری -شناسه 494604
آگهي حصروراثت

آقاي سید ابوالقاسم نقوی داراي شناسنامه شماره 247 به شرح دادخواست به كالسه 94/98 
ش 2 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان جاللت 
بقائی بشناسنامه 93 در تاريخ 1395/6/16 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی سید ابوالقاسم نقوی )پسر( 2- سید رضا نقوی 

)پسر( 3- سید علی نقوی )پسر( 4- سید احمد نقوی )پسر( 5- اقدس السادات نقوی )دختر( 6- 
نورالسادات نقوی )دختر( 7- فاطمه بیگم نقوی )دختر( 8- حشمت السادات نقوی )دختر( 9- 
منیره السادات نقوی )دختر( 10- فخرالسادات نقوی )دختر(. اينک با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد 

شد. رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نايین  شناسه: 482922
آگهي حصروراثت

خانم صغری داودی مزرعه شاهی داراي شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به كالسه 
129/98 ش 2 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شادروان غالمعلی داودی مزرعه شاهی بشناسنامه 37 در تاريخ 1397/5/5 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی صغری داودی 
مزرعه شاهی دختر 2- نصرت داودی مزرعه شاهی دختر 3- اعظم داودی مزرعه شاهی دختر 4- 
كبری داودی مزرعه شاهی دختر 5- زهرا داودی مزرعه شاهی دختر 6- حسین داودی مزرعه 
شاهی پسر 7- محمود داودی مزرعه شاهی دختر. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. رئیس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نايین  شناسه: 499797
آگهی مزایده )نوبت دوم(

حسب دستور قضايی با توجه به اينکه در جلسه مزايده مورخ 1398/2/25 هیچ گونه تقاضايی 
برای خريد مورد مزايده به واحد اجرای احکام دادگستری سمیرم واصل نشد و محکوم له تقاضای 
تجديد مزايده و آگهی مزايده مجدد برای نوبت دوم را نموده است. لذا بدينوسیله اعالم می گردد 
اجرای احکام دادگستری سمیرم در نظر دارد در ارتباط با پرونده های كالسه 849/96 اجرا 
شورا ششدانگ يک باب خانه پالک 104/351 ملکی آقای محمدرضا شجاعی واقع در سمیرم 
خ شیخ مفید كوچه علیاء 347 متر عرصه و 140 متر اعیان با مصالح آجر سیمان و سقف تیرچه 
بلوک و 24 متر اعیان پاركینگ و 9 متر اعیان انباری كه داخل ساختمان گچ كاری و آشپزخانه 
سرامیک و درب و پنجره های فلزی و نمای بیرونی ساختمان دارای 13 متر كابینت از جنس ام 
دی اف و 19 متر كمد ديواری و امتیاز آب و برق و گاز و فاضالب كه طبق نظريه كارشناسی به 
مبلغ 1/925/300/000 ريال ارزيابی گرديده است را از طريق مزايده بفروش برساند. مزايده از 
مبلغ كارشناسی شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید. ضمنا مبلغ ده 
درصد از قیمت مزايده به صورت وجه نقدی فی المجلس به عنوان سپرده دريافت و به صندوق 
دادگستری سپرده می گردد و مابقی وجه از برنده مزايده با نظر اجرای احکام حداكثر ظرف 
مهلت يک ماه اخذ خواهد شد. در صورتی كه برنده مزايده مابقی وجه مزايده را ظرف مهلت مقرر 
نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه اجرايی به نفع دولت ضبط خواهد شد. از كسانیکه مايل به 
شركت در جلسه نوبت دوم می باشند دعوت می شود در روز چهارشنبه 1398/4/19 ساعت 10 
صبح در محل اجرای احکام حضور به هم رسانند. متقاضیان می توانند قبل از تاريخ فوق در واحد 
اجرای احکام حاضر شوند. از خصوصیات و مشخصات مال مذكور در نظريه كارشناسی مطلع 

شوند. دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سمیرم شناسه: 499765
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

شماره آگهی: 139803902123000003 شماره پرونده: 139704002123000063 به 
موجب پرونده اجرايی كالسه 9700077 اجرای ثبت سمیرم ششدانگ يک قطعه باغ به شماره 
پالک 333/523 )پانصد و بیست و سه فرعی از سیصد و سی و سه اصلی( به مساحت سه هزار و 
نهصد مترمربع واقع دربیده پادنا بخش ثبتی سمیرم كه سند مالکیت آن در صفحه چهار دفتر 
پنجاه و هشت امالک ذيل شماره 11320 به نام رضا مرادی فارسیمدان فرزند حسین ثبت و 
صادر گرديده است و حدودات آن به حکايت دفتر امالک شماال بطول پنجاه و پنج متر مرزيست 
به حريم جوی و جدول شرقا بطول پنجاه و پنج متر مرزيست به باغ پالک هفتاد و چهار فرعی 
جنوبا بطول شصت و دو متر مرزيست به حريم جوی و جدول غربا بطول يکصد و هجده متر 

مرزيست به باغ پالک سیصد و سی و سه اصلی و طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری ملک 
مذكور به شماره پالک 523 فرعی از 333 اصلی موسوم به بیده به مساحت 0/39 هکتار كامال 
مشجر و دارای انواع درختان سیب، گردو و بادام بین 3 تا 15 ساله می باشد با حق آبه يک ساعت 
از پمپاژ و يک ساعت و نیم از قنات مزرعه در دور گردش دوازده روز مشروب می شود به صورت 
سنتی و غرق آبی، اراضی دارای توپوگرافی خاص و در شیب غربی موقعیت جغرافیايی كه همین 
عامل باعث حفظ رطوبت می گردد و برای گونه های درخت موجود در باغ بسیار مطلوب بوده 
و دوره ابیاری را می تواند كاهش دهد. خاک عرصه سبک و مطلوب احداث باغ بوده و نهايتا با 
توجه به مستند بودن ملک و محل وقوع آن در بخش دنا كوه و وضعیت سن درختان و خاک 
و شیب زمین ملک موصوف به مبلغ هشتصد و پنجاه و هشت میلیون ريال 858/000/000 
ريال ارزيابی گرديده است پالک فوق الذكر در قبال اخذ تسهیالتی به موجب سند رهنی 
شماره 2558-1389/12/15 دفتر اسناد رسمی 377 سمیرم در رهن بانک كشاورزی شعبه 
بیده قرار گرفته و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخه 1398/4/18 هجدهم تیرماه نود و 
هشت در محل اداره ثبت اسناد و امالک سمیرم به مزايده گذاشته می شود مزايده از مبلغ پايه 
ارزيابی هشتصد و پنجاه و هشت میلیون ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين مبلغ 
پیشنهادی نقدا بفروش می رسد ملک مورد مزايده فاقد بیمه می باشد. ضمنا پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد 
مزايده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ مزايده به 
عهده برنده مزايده می باشد و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد. اين آگهی يک نوبت در روزنامه مورخه درج و 
منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. رئیس ثبت اسناد 

و امالک سمیرم شناسه: 499410
آگهی ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002123000016/1 شماره بايگانی پرونده: 9800024 شماره 
ابالغیه: 139805102123000165 بدين وسیله به اقای شاهرخ خسروانی فرزند جمشید به 
شماره شناسنامه 477 ابالغ می شود كه بانک كشاورزی سمیرم به استناد قرارداد بانکی شماره 
680950207 مورخ 1384/2/22 جهت وصول مبلغ هشتاد میلیون ريال 80/000/000 ريال 
بابت اصل و مبلغ 169/422/625 ريال يکصد و شصت و نه میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار 
و ششصد و بیست و پنج ريال بابت سود و جرايم تا تاريخ 1398/2/14 كه از تاريخ مذكور به بعد 
روزانه 42740 ريال به بدهی اضافه می گردد علیه شما اجرايیه صادر نموده و پرونده اجرايی 
به كالسه 9800024 در اين اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آيین نامه اجرا مفاد اجرايیه 
فقط يک مرتبه در روزنامه نسل فردا آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاريخ 
اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمايید. عملیات 

اجرايی جريان خواهد يافت. رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم شناسه: 499377
آگهی مزایده )نوبت اول(

اجرای احکام حقوقی دادگستری سمیرم در نظر دارد در ارتباط به پرونده كالسه 485/96 اجرا 
شورا ششدانگ يک قطعه زمین ملکی آقای سیدعلی نقی موسوی فرزند سیدقباد به پالک 
305/315 واقع در مزرعه چهارراه كه طبق نظريه كارشناسی به مبلغ 125/000/000 ريال 
ارزيابی گرديده است را از طريق مزايده به فروش برساند مزايده از مبلغ  كارشناسی شروع و به 
باالترين قیمت پیشنهادی به فروش می رسد. ضمنا مبلغ ده درصد از قیمت مزايده به صورت 
وجه نقدی فی المجلس به عنوان سپرده دريافت و به صندوق دادگستری سپرده می گردد و 
مابقی وجه مزايده از برنده مزايده با نظر اجرای احکام حداكثر ظرف مهلت يک ماه اخذ خواهد 
شد. در صورتی كه برنده مزايده مابقی وجه مزايده را ظرف مهلت مقرر نپردازد سپرده او پس از 
كسر هزينه اجرايی به نفع دولت ضبط خواهد شد. از كسانی كه مايل به شركت در جلسه مزايده 
می باشند دعوت میشود در روز چهارشنبه مورخ 1398/4/12 از ساعت 10 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری سمیرم حضور به هم رسانند. متقاضیان می توانند قبل از تاريخ فوق در واحد 

اجرای احکام حضور يافته از خصوصیات و مشخصات مال مذكور در نظريه كارشناس مطلع 
گردند. دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سمیرم شناسه: 487509

آگهی ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002123000018/1 شماره بايگانی پرونده: 9800026 شماره 
ابالغیه: 139803802123000004 بدين وسیله به اقای شاپور صادقی فرزند جهانگیر به 
شماره شناسنامه 113 به نشانی تهران جاده مخصوص كرج شركت ايران خودرو طراحی 
مهندسی شركت و جواد خلیلی فرزند كرامت اله به شماره شناسنامه 1200099001 به نشانی 
سمیرم، حنا، خیابان بعثت، كوچه شهدا مديونین پرونده اجرايی كالسه 9800026 كه برابر 
گزارش مامور در آدرس های فوق الذكر شناخته نشده اند ابالغ می گردد كه برابر قرارداد داخلی 
شماره 808323774 مورخ 1393/12/12 تنظیمی بانک كشاورزی شعبه سمیرم بابت ضمانت 
تسهیالت آقای جهانگیر صادقی فرزند ابوالحسن مبلغ سیصد میلیون ريال 300/000/000 
ريال بابت اصل و مبلغ يکصد و هفتاد و چهار میلیون و نهصد و سی و چهار هزار و سیزده ريال 
174/934/013 بابت سود و جرايم تا تاريخ 1398/2/14 و از تاريخ مذكور به بعد روزانه يکصد 
و نود و هفت هزار و دويست و شصت ريال 197/260 ريال به بدهی اضافه می گردد به بانک 
مذكور بدهکار می باشید كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرايیه نموده 
پس از تشريفات قانونی اجرايیه صادر و بکالسه فوق در اين اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آيین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه 
تاريخ ابالغ اجرايیه محسوب است فقط يک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت 
بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام فرمايید و در غیر اينصورت عملیات اجرايی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم  شناسه: 499385
آگهی

كالسه پرونده: 1014  /97 شماره دادنامه :  164 – 98/3/19 مرجع رسیدگی :   شعبه اول    
شورای حل اختالف برخوار خواهان : محمد كمالی دولت آبادی  نشانی : دولت آباد – بلوار 
جانبازان خ انديشه فرعی 2 جنوبی خوانده : علی نصیری نشانی : مجهول المکان خواسته : الزام 
به تنظیم سند گردشکار : پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی 
تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست محمد كمالی 
دولت آبادی به طرفیت آقای علی نصیری به خواسته الزام به تنظیم سند مالکیت رسمی انتقال 
خودروی سواری پرايد به شماره 897 ل 22 ايران 43  با احتساب هزينه دادرسی شورا با توجه 
به محتويات پرونده و استعالمات انجام شده مستندا به ماده 519 و 198 از قانون آيین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده الزام ايشان به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان و بابت 
هزينه دادرسی مبلغ 1/025/000  ريال در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجديد نظر در محاكم عمومی حقوقی شهرستان برخوار میباشد. قاضی شورا شعبه اول حوزه 

قضايی برخوار شناسه : 496528
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اينکه خواهان محمدمعین معمار دادخواستی به خواسته مطالبه وجه همراه با هزينه 
كارشناسی و تاخیر تاديه هزينه دادرسی و بدوا استعالم از مراجعه قانونی به طرفیت سعیده 
سادات میرحبیبی به مجتمع شوراهای حل اختالف كاشان تقديم كه پس ازارجاع به شعبه اول 
حقوقی شورای حل اختالف به كالسه 250/98 ثبت و برای تاريخ 98/4/26 ساعت 10:15 وقت 
رسیدگی تعیین گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المکان بوده لذا به تجويز ماده 73 
قانون ايین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
كه در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند. انتشار اين آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف كاشان شناسه: 500865
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Ayenda Rooms مدیریت هتل های کلمبیایی با استارت آپ
در کشــور کلمبیا هتل های زیادی وجود دارد که بســیاری از آنها به صورت مستقل فعالیت 
 می کننــد، Ayenda Rooms نــام اســتارت آپی بــرای مدیریت این گونــه هتل ها

 است.
هتل هایی که از سیستم مدیریت Ayenda Rooms اســتفاده می کنند، سرویس های 

مربوط به مدیریت و رزرو اتاق را به طور کامل دریافت می کنند. 
همچنیــن در ایــن سیســتم بخش هایــی بــرای مدیریــت هوشــمند امکانــات رفاهــی 

)ماننــد صبحانــه، وای فــای، ملحفه هــای تمیــز و…( نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
 تا هم کاربران و هــم مدیران هتل هــا بتوانند به راحتی بســیاری از نیازهــای خود را از ایــن طریق رفع

 کنند.
در سه ماهه ی اول راه اندازی آزمایشــی Ayenda Rooms در هتل هایی که از این سیستم برای مدیریت خود استفاده 
کرده اند، ۳۰ درصد رشد در استفاده و رزرو اتاق های هتل مشاهده شده )با اینکه تنها ۳۷ هتل در ۳ شهر کلمبیا از این سیستم 

استفاده می کنند(، که رقم فوق العاده ای بوده است.
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استارتآپ

تفاهمنامههمکاریبیندوشرکتهمآواوشرکت
خدماتانفورماتیکدرحاشــیهنمایشــگاهاینوتکسامضاشدوبه
موجباینقراردادمرکزنوآوریانفورماتیــکتهرانپدیدآمد.این
مرکزدرکارخانهنوآوریآزادیقــرارداردوبنابهگفتهمدیرمجموعه
همآوامراحلنهاییعملیاتیشدنآنتا۴0روزدیگرتکمیلخواهد

شد.

»رضا کالنتری نــژاد« مدیرعامل هم آوا در ابتدای این مراســم 
عنوان کرد که این نخستین گام یک شــرکت با سابقه طوالنی و 
ابعاد سازمانی بزرگ برای ورود به حوزه اســتارت آپ ها است. به 
گفته کالنتری نژاد ایــن نکته می تواند ســرآغاز راهی برای ورود 
دیگر شرکت ها و ســازمان های بزرگ حوزه ICT به وادی استارت 
آپ ها باشد و به این اکوسیســتم جان تازه ای بدهد. کالنتری نژاد 
با تاکید بر اینکه مجموعه آنها سعی داشــته در طول مدت فعالیت 
خود چنین رویایــی را رقم بزند و حاال توانســته بعد از مدتها تالش 
به این مرحله برســد افزود: »بیراه نیســت اگر بگوییم که نخستین 
استارت آپ های فین تک و حوزه مالی که یونیکورن باشند سالها بعد 
 از دل همین قرارداد ســر بر خواهند آورد و ایران را سرافراز خواهند 

کرد.«
مدیرعامل هــم آوا همچنین با تاکیــد بر اینکه تمــرز مرکز نوآوری 
انفورماتیک بر حمایت از استارت آپ ها و فعاالن استارت آپ های حوزه 
بانکی و مالی خواهد بود اعالم کرد که این تمرکز صرفا بر حمایت مالی 
محدود نخواهد شــد: »البته حمایت مالی هم بخش مهمی از کار ما در این مرکز 
است اما استارت آپ ها و فعاالن حوزه باید بدانند که پیشرفت و رشد آنها در چنین 
مرکزی می تواند تضمین کننده راه آینده آنها باشــد و حتی شانس این را به آنها 

بدهد که با شرکت بزرگی چون خدمات انفورماتیک همکاری کنند.«
کالنتری نژاد برنامه های این مرکز را چنین تشــریح کــرد: » هدف از همکاری 
مشترک یک برنامه چند ساله خواهد بود، ســال اول با برنامه شتابدهی در نظر 
گرفته شده است و اســتارتاپ ها در زمینه مالی رشد خواهند کرد. آنچه بیش از 

اندازه اهمیت دارد استارتاپ هایی که در راه هســتند به بدنه خدمات مخابراتی 
متصل شوند«

»ابوطالب نجفی« مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز ضمن ابراز رضایت 
از انعقاد چنین قراردادی اعالم کرد که سابقه طوالنی این شرکت و تجربه آنها در 
کنار تفکر و تجربه استارت آپی هم آوا می تواند منجر به یک خروجی مناسب شود:

»درســت اســت که ما در این حوزه ســابقه طوالنی داریم ولــی واقعیت این 
بود که در اکوسیســتم اســتارت آپی مقداری ضعف داشــتیم و تسلط مان در 
این حوزه ماننــد دیگر حیطه های کاری ما نبود. لذا بر آن شــدیم تا با شــرکت 
هم آوا کــه آشــنایی و تمرکز بیشــتری در ایــن اکوسیســتم دارد همکاری 
 کرده تــا بتوانیــم تصمیم های درســت و ســرمایه گذاری های بهتــری انجام 

دهیم.«
به گفتــه نجفی صنعت بانکی با ســرعت در حــال تغییر و تحول اســت و از دو 
جهت صورت می گیرد، یکی از لحاظ شــبکه فناوری و دیگــری فین تک ها که 
شــبکه بانکی از این چالش ها اســتفاده کند و آن را فرصت ببینند. در ادامه این 
مراســم کالنتری نژاد در پاســخ به خبرنگار دیجیاتو مبنی بر اینکه این مرکز از 
 چه زمانی آغاز به کار خواهد کرد و تیم ها چگونه می توانند در آن مســتقر شوند

 گفت:
»مراحل فنی دفتر مرکز نوآوری انفورماتیک تا چهــل روز دیگر به پایان خواهد 
انجامید. فعاالن و استارت آپ های فین تکی و مالی-بانکی نیز باید در همان روزها 
گوش به زنگ فراخوان هم آوا باشند. بعد از فراخوان ما و ثبت نام تیم ها، فعالیت 
و پتانسیل هر تیم بررســی شده و بعد از ســنجش تیم ها می توانیم وارد مراحل 

جدی تر شویم.«

دیجیاتو
گـــزارش

مرکزنوآوریشرکتخدماتانفورماتیکباهمکاریهمآواراهاندازیمیشود

،Don Bailey
عامــل مدیــر
شــرکتداروسازی

Questcor
رهبری و مدیریت موفق 
سه قانون دارد: رهبری، 
پیروی و دخالت نکردن 
)یا کردن( در اجرای برنامه ها یا انجام 
کار. کلیــد موفقیت در هر ســه این 
موضوع ها نیز این است که بدانید کی 

و چگونه هرکدام را انجام دهید. 

JimKoch،موسسومدیرعامل
شرکتنوشیدنیهایبوستون

هنگامی که جوان و در حال تحصیل 
بودم، تصمیم گرفتم درس را رها و در 
کالس های آموزشی  تفریحات هیجان 
انگیز، مربی شــوم. ابتدا در هر دوره 
چهار هفته ای من به همه شاگردان 
خود طناب های آلپاین )نوعی طناب 
برای کشیدن وسایل با بستن پارچه 
های ضخیــم ( مــی دادم. در طول 
دوره، من به آنها طناب های بسیاری 
داده بودم و آنها هرگاه نیاز داشــتند 
وســیله موردنیاز خود را داشتند. اما 
اگر طناب های کمی به آنها می دادم 
و مجبورشان می کردم با دوسوم نیاز 
واقعی خود کارهایشان را انجام دهند، 
 بدون شــک آنها خالقیــت به خرج 
می دادند تا با همان مقــدار کمی را 
که در اختیار دارنــد نیازهای خود را 

برطرف کنند. 

BrianMueller،مدیــرعامل
موسسهآموزشیگراندکانیون

از جســور و بی پروا بودن هراســی 
نداشته باشــید. همیشه برنامه ریزی 
های بزرگ داشته باشــید و در میانه 
راه مطمئن شوید همه از این موضوع 
سود می برند و به نوعی برنده هستند. 
 این باعث می شــود تا تعادل برقرار 

شود. 

MichaelFifer،مدیرعامــل

Ruger
ما همیشه از همفکری گروهی برای 
تنظیــم اهداف و اولویــت های خود 
اســتفاده می کنیم. همــه افراد حق 
صحبت و اظهارنظر دارند و می توانند 
ایده هایی که در سر را دارند را اعالم 
و از آنها نیز دفاع کنند. در شرکت ما 
از ایده های خوب استقبال و از آنها در 
راستای پیشــرفت پروژه ها استفاده 

می شود. 

BradCleveland،مدیرعامل
آزمایشگاهپروتو

مدیریت صحیح در گرو داشتن تیمی 
کارآمد و بسیار خبره است که به خوبی 
وظایف و اولویت هــای کاری خود را 
می دانند و مهارت های الزم را دارند؛ 
کارمندانی که بتوانید با خیال راحت 
به آنها اعتماد کنید و کارها را به آنها 
بســپارید. بنابراین، وظیفه یک مدیر 
خوب صداقت، اعتماد و ژرف اندیشی 
اســت تا اعضای مجموعه نیــز به او 

احترام بگذارند. 

HarryHerington،مدیرعامل
NIC

من ســه فرزند دارم و همیشه به آنها 
می گویم همیشه دنبال عالیق خود 
باشند نه کسب درآمد. من هرگز روی 
مســایلی که باعث می شوند تا شب 
خواب راحتی نداشــته باشم سرمایه 
گذاری نمی کنم، بلکــه برعکس، به 
مسایلی فکر می کنم که صبح ها مرا با 
نشاط از خواب بیدار کنند. من همیشه 
به دنبال انجام کارهایی هســتم که 
باعث خوشــحالی و موردعالقه من 

هستند. 

JasonRhode،مدیرعامــل
Cirrus

همه تعامالت انسان ها با یکدیگر باعث 
می شود یا از هم انرژی بگیرند یا باعث 
کم شدن انرژی هم بشوند. این موضوع 
در مورد همه انسان ها مصداق دارد اما 
مدیرها تاثیر بیشتری روی کارمندان 
خود دارند و همچون اهرم پیشرفت 
بــرای اعضــای تیم خــود عمل می 
کنند. کارفرما همیشه کوچک ترین 
فعالیت های کارمنــد را زیر نظر دارد 
و به این ترتیب می تواند اســتعداد یا 
توان او را بهتر از هر فرد دیگری درک 
 کند و باعث پیشــرفت او و کار خود

 بشود. 

ArkadiyDobkin،مدیرعامل
EPAMسیستمهای

من اگر از کســی انتظار داشته باشم 
کیلومترها راه برود، آنها زمانی آن را 
انجام می دهند که مطمئن باشند من 
خودم می توانم آن مســافت را با پای 
پیاده طی کنم. این اعتماد نیز در طول 
ســال ها به وجود می آید و البته باید 
بدانید خیل آسان نیز از بین می رود. 

Silicaمدیرعامل،BryanShinn

Holdings
شــما باید بتوانید منطقه ای درست 
کنید که همه مســایل اضافی را کنار 
بگذارید و ذهن خود را از فکرهای بی 
ارزش خالی کنید. ســالمت ذهنی و 
فکری شما فقط برای خود شما خوب 
نیست بلکه بر کار و تجارتی که انجام 
می دهید نیز بسیار تاثیر دارد. بسیاری 
از ایده های خوب من در بیرون از دفتر 
به ذهنم خطور مــی کنند و تالش م 

برنامه ریزی برای تحقق آنها است. 

CheriBeranek،مدیرعامــل

Clearfieldموسسه
همیشه باید میان اهداف طوالنی مدت 
و اهداف فوری تعادل وجود داشــته 
باشد. بیشتر مواقع، برخی از شرکت 
ها به حدی درگیر مســایل مالی سه 
ماهه های کاری خود می شــوند که 
مجبورند اهداف کوتاه مدت برای خود 
تعیین و بر اساس آنها پروژه ها را اجرا 
 کنند و این مانع از برنامه ریزی برای
 برنامه های طوالنی مدت می شود.  

بهروزعبدی،مدیرعاملشــرکت
InvenSense

با شناخت و درک اهداف کوچک در 
کنار هم به عنــوان یک تصویر کلی و 
درازمدت، می توان به سادگی ارتباط 
میان اهداف و اولویت هرکدام از آنها 
را به خوبی تشــخیص داد. برای یک 
مدیر بسیار مهم است اهداف خود را به 
خوبی بشناسد و برای تحقق آنها زمان 
بندی کند. البته بایــد بدانید اولویت 
کارها در زمان هــای مختلف ممکن 

است تغییر کند. 

JohnForaker،مدیرعامــل
Annie'sشرکت

قابل اعتماد، صادق و واقعی باشــید. 
ســعی کنید افــراد مناســب برای 
نیازهای کاری خود را بیابید تا تجارت 

شما تجربه و زیرســاخت الزم برای 
 رشد و پیشــرفت بیشــتر را داشته

 باشد. 

KevinThompson،مدیرعامل
SolarWinds

مدیران باید بدانند همه اهداف و عالقه 
مندی همه انسان ها تغییر می کنند. 
مشــکل اینجا است که بیشــتر آنها 
احســاس می کنند این تغییر زمانی 
روی می دهد که جایگاه یا شرکت آنها 
تغییر کند. امــا مدیرانی که به حرف 
صاحبان شرکت خود گوش می دهند، 
بهتر می توانند موجب پیشرفت خود و 

شرکت بشوند.

مدیرعامــل ،Rob Lynch
LumberLiquidators

هر چه همه اعضای یک شرکت با هم 
بیشتر همکاری داشــته باشند و در 
یک مسیر مشخص حرکت کنند، آن 
شرکت فعالیت بسیار بهتری خواهد 
داشــت. باید در مجموعه های کاری 
این فرهنگ را به وجود آورد که همه با 
هم در یک ردیف کار می کنند و کسی 
مدیر دیگری نیســت. اگر کسی مرا 
مدیر یا مسوول صدا کند بسیار ناراحت 
می شوم. من خودم را عضوی از تیم و 

اعضای گروه کار می دانم. 

مهارت های مدیریتی   

رازهای مدیریتی از زبان مدیران برتر آمریکا

مناگرازکسیانتظار
داشتهباشمکیلومترها

راهبرود،آنهازمانی
آنراانجاممیدهند
کهمطمئنباشندمن
خودممیتوانمآن

مسافتراباپایپیاده
طیکنم.

اینمطلبنتیجهتحقیقوبســایتفوربسازمیان
شــرکتهایتجاریکوچکآمریکاییدرسال2013
میالدیاســت.مدیراناینشرکتهادرموردرازهای
مدیریتیخودمطالبیبیانکردهاندکهبرایکارآفرینان

جوانبسیارمفیدخواهدبود.

منبع:برترینها
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،

باشناختودرکاهداف
کوچکدرکنارهم
بهعنوانیکتصویر
کلیودرازمدت،می

توانبهسادگیارتباط
میاناهدافواولویت

هرکدامازآنهارابهخوبی
تشخیصداد.
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