
2
2

پنجشنبه| 30 خرداد 1398| 19 ژوئن 2019 | 15 شوال 1440 | سال اول| شماره 253|  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

در اختتامیه پانزدهمین اجالس کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه؛

8 سند همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه امضا شد

ابهام جدید در ماجرای 
افزایش حقوق 98

برخی نمایندگان مجلس به نحوه 
افزایش حقوقها در ســال ۹۸ در 
حالی اعتراض کرده اند که مصوبه 
دولت مورد تایید هیئت تطبیق 
مقررات مجلس قرار گرفته است.

  درحالی حداقل حقوق کارمندان 
در سال ۹۸ بایستی حدود 400 
هزار تومان افزوده می شــد که با 
اجرای تغییر شکل یافته این حکم 
قانون بودجه، عمال منافع حداکثر 
بگیران تامین و پرداخت نهایی به 
حداقل بگیران با ابهاماتی رو به 
رو شده است.  به این ترتیب، در 
روزهای اخیر نحوه افزایش حقوق 
کارمندان دولــت، با ابهام جدی 
مواجه و اعتراضات برخی حقوق 
بگیران و نمایندگان مجلس را در 

پی داشته است.
گفتنــی اســت، دولــت در 
بخشــنامه ای در تاریــخ 31 
فروردین مــاه و بعــد از مصوبه 
مجلس در قانــون بودجه برای 
ســه گــروه، قضــات و اعضای 
هیئت علمی )افزایش معادل 1۸ 
درصد(، شــاغالن دستگاههای 
اجرایی)افزایــش 1۸ درصــد و 
حداقل افزایش 440 هزار تومان( 

و همچنین برای مقامات،...

تسنیم
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

    وزیر انرژی روسیه  : همکاری های مشترک بانکی ادامه داشته و حجم مبادالت مالی رشد خواهد یافت، در عین حال که بانک های مرکزی هر دو کشور اقدامات الزم را برای ایجاد شرایط و مبادالت دو کشور انجام داده اند.

بازار طال و سکه 98/3/29 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه بهار 
44,450,00044,490,000آزادی

46,330,00046,190,000سکه امامی

23,930,00023,770,000نیم سکه

16,050,00015,780,000ربع سکه

10,060,00010,070,000سکه گرمی

1,343,311,346,49انس طال

18,560,00018,440,000مثقال طال

طالی 18 عیار 
750 /4,278,0004,250,000

5,704,0005,667,000طالی 24 عیار
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متهمان پرونده گرانی سیب زمینی را بشناسید
قیمت سیب زمینی در سطح شهر بعد از آزادسازی صادرات آن روند صعودی به خود گرفته و به قیمت ۷ تا 10 هزار 

تومان در مناطق مختلف عرضه می شود.
 بازار محصوالت کشاورزی از سال گذشته به واسطه افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت پول 

ملی با افزایش هزینه و قیمت تمام شده محصوالت مواجه شد و این موضوع عاملی 
شد تا این دست محصوالت در سبد مصرف کننده ایرانی با افزایش قیمت همراه 

باشد، اما این پایان کار نبود و در کنار این موضوع در پی افزایش قیمت ارز، 
خرید محصوالت کشاورزی از بازار ایران برای دیگر کشورها به خصوص 
کشورهای همسایه با صرفه اقتصادی قابل توجهی همراه بود و این موضوع 
در نهایت منجر به افزایش حجم صادرات محصوالت کشاورزی همچون 

سیب زمینی و پیاز شد...

این طرح که از ســوی چند 
نفر از اعضای شــورای شهر 
اصفهــان مطرح شــده بود 
موفــق به دریافــت مصوبه 
شورای شهر شد و قرار است 
با دریافت دیدگاه های فعاالن 
گردشــگری و شهروندان تا 
ســال ۲0۲0 اصفهان را در مسیر توسعه 
مبتنی بر ظرفیت های گردشــگری قرار 
دهد.طرح »اصفهان ۲0۲0« در سه محور 
گردشــگری، هنر و میــراث فرهنگی از 
ابتدای سال میالدی ۲0۲0 با چشم انداز 
توســعه فراصنعتــی اصفهان، توســعه 
پایدار شــهری و توســعه منابع انسانی با 
بهره برداری از پروژه های شاخص شهری 
در حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و 
همچنین اجرای رویدادهای مختلف ملی و 
بین المللی در محورهای گردشگری برگزار 
خواهد شــد.دبیرخانه این رویداد جهانی 
همزمان با اجالس روسای کمیسیون های 
گردشگری شوراهای اسالمی کالنشهرها 
و شهرهای مراکز استان های کشور افتتاح 
می شود.شهردار اصفهان در خصوص طرح 
»اصفهان ۲0۲0« با اشاره به اینکه مدیریت 
شهری از شروع کار خود هفت محور فعالیت 
را اعالم کرد که گردشــگری اولین محور 
بود، اظهار کرد: یکی از بزرگترین آرزوهای 
ما این است که زیرســاخت های شهری 
را آماده کنیم تا از اصفهــان که می تواند 
پتانسیل های بسیاری برای شکوفا شدن 
استعدادهای انســان ها برای گردشگری 

شهر داشته باشد، استفاده کنیم.
با »اصفهان 2020« دنیــا می تواند 

اصفهان را ببیند
قدرت اله نوروزی ادامه داد: ۲0۲0 ظرفیتی 
اســت که ما می توانیم با آن شهر را با گام 
های محکم به سویی ببریم تا محور فعالیت 
های اقتصادی، رونق تولید، رونق کســب 
و کار و ارتباط با دنیا با توسعه گردشگری 

میسر باشد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: ۲0۲0 دریچه 
ای است به سوی دنیا که می خواهیم با آن 
همه دنیا را ببینیم و همه دنیا از این دریچه 
اصفهان را ببیند. بنابراین باید تالش کنیم تا 
این دریچه بتواند ظرفیت ها و استعدادهای 

شهر را شکوفا کند و شاهد پویایی، تحرک و 
رشد و توسعه متوازن در شهر باشیم.

وی افزود: شهرداری اصفهان برنامه توسعه 
گردشــگری را در برنامه های خود دارد و 
برای اجرای این برنامه ها ستاد گردشگری 
شــهر اصفهان تشکیل شــده که یکی از 
مهمترین پــروژه های برنامه هــای ارائه 
شــده طرح »اصفهان ۲0۲0« است. این 
پــروژه اکنون آغاز شــده و اوج تحقق آن 
برای ارتباط با دنیا در پایان ســال ۲0۲0 

میالدی است.
نــوروزی با اشــاره به حضــور میهمانان 
خارجی در نمایشگاه گردشگری اصفهان 
که اغلــب آنها خواهرخوانده های شــهر 
اصفهان هســتند، اظهار کرد: نزدیک به 
۶0 نفــر از کشــورهای مختلــف مانند 
چین، مالــزی، آلمان، ســوئیس و… در 
نمایشگاه گردشگری حضور پیدا کردند، 
و امیدوارم ســال آینده بــرای برگزاری 
چنین نمایشــگاهی همه شــهروندان و 
خواهرخوانده هــای اصفهان حضور پیدا 

کنند.
وی تصریح کرد: ما به دنبــال این هدف 
هستیم تا نمایشگاه، فرهنگ و خالقیت 
های مختلف ما پیشوندی به نام اقتصاد پیدا 
کند که به همین علت هر نمایشگاهی باید 
مظهر عرضه کاالهای ملی و محلی باشد 
تا بتواند در فازهای آتی این طرح، حضور 
جهانی ما را در عرصه های جهانی فراهم 
کند که این طرح منجر به تحقق اقتصاد 
فرهنگ و خالق و جابجا شدن اقتصادهای 

دیگر با اقتصاد نفت خواهد شد.
شهردار اصفهان در مورد سفر وزیر انرژی 
روسیه به اصفهان نیز گفت: هدفی که در 

سفر وزیر انرژی روســیه دنبال می شود 
بحث انرژی و آب است البته در خصوص 
گردشــگری هم بحث می شود. امیدوارم 
این سفر که با حضور وزیر نیرو و با محوریت 
استاندار اصفهان ادامه پیدا می کند، هم 
در عرصه انرژی و گردشگری نقش بسیار 
بزرگی داشته باشد چراکه یکی از خواهر 
خوانده های ما سن پترزبورگ است و این 
شــهر از همه خواهرخوانده های اصفهان 
مهمتر است چراکه در شرایط تحریم می 

توانیم با آنها ارتباط بهتری داشته باشیم.
طرح »اصفهان 2020« به عنوان یک 

رویداد ملی ثبت می شود
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی 
و گردشگری شورای شــهر اصفهان نیز 
اظهار کــرد: تالش چنــد ماهه مجموعه 
شورای شهر و مدیریت شهری در راستای 
طرح »اصفهان ۲0۲0 شــهر گرشگری، 
هنر و میراث فرهنگی« برای تعریف سال 
۲0۲0 میالدی به عنوان سال طالیی برای 
ورود اصفهان به مســیر توسعه مبتنی بر 
ظرفیت های واقعی که همان ظرفیت های 
گردشگری و هنری است، به ثمر نشست 
و این طرح به تایید معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری کشور رسید.
نصیر ملت افزود: قرار شد این طرح به عنوان 
یک رویداد ملی ثبت شود و بعد به عنوان 
یک رویداد جهانی در چرخه پیگیری قرار 
گیرد. همکاران در شورای شهر، شهردار و 
استاندار اصفهان تالش بسیاری برای این 
طرح کردند و از همــه بازیگران این طرح 
همچون هنرمندان صنایع دستی و فعاالن 

گردشگری قدردانی می کنم.

منصــور شیشــه فروش 
دربــاره تغییر ســاعت 
اداری در استان اصفهان 
با  آغــاز فصل تابســتان 
اظهار داشــت: با توجه به 
پیش بینی های اداره کل 
هواشناســی اســتان که 
حاکی از افزایش دما در روزهای آینده 
و آغاز فصل تابســتان اســت، شاهد 
افزایش بار ناشی از استفاده از وسایل 
سرمایشــی و افزایش مصرف برق در 

استان خواهیم بود.
وی بــا اشــاره بــه وقوع خاموشــی 
برنامه ریزی شده در تابستان ۹۷ افزود: 
مصرف برق در استان اصفهان نسبت 
به سال گذشــته افزایش یافته است، 
به طوری که هفته گذشته شاهد رشد 
۸ درصــدی مصرف برق در اســتان 
بودیم. با توجه بــه اینکه ۸ درصد کل 
مصرف برق مربوط به ادارات اســتان 
است و شــرکت برق نیز ساعت 11 تا 
1۷ را ســاعت اوج مصرف اعالم کرده 
و به منطــور جلوگیری از وقــوع بار 
اضطراری، ساعت کاری ادارات استان 

از ابتدای تیرماه تغییر می کند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهــان بــا بیــان اینکه تــا پیش 
از تابســتان ســال گذشــته استان 

اصفهان به مدت 10 ســال خاموشی 
برنامه ریزی شــده را تجربــه نکرده 
بود، ادامه داد: ســال گذشته سهمیه 
خاموشــی به برخی اســتان ها تعلق 
گرفت که استان اصفهان را نیز شامل 
شد. امسال برای پیشگیری از خاموشی 
و با هــدف کاهش حداکثــری بار و 
پیش گیری از وقوع بار اضطراری و پس 
از برگزاری جلسات متعدد تصمیم بر 
این شد که تمام ادارات و دستگاه های 
اجرایی اســتان از اول تیرماه تا اطالع 
ثانوی یک ســاعت زودتر کار خود را 
آغاز کرده و یک ساعت زودتر خاتمه 

دهند.
وی با بیان اینکه این بخشنامه در هر 
اداره و سازمان با توجه به ساعت کاری 
آن اجرا خواهد شد، تصریح کرد: تیمی 

از شرکت برق تعیین شده تا گزارش 
بدهد این طرح چقدر موثر بوده است. 
با اجرای این طرح در اصفهان در سال 
گذشته  شــاهد کاهش 40 مگاواتی 
مصرف بــرق در ادارت شهرســتان و 
کاهش ۷0 مگاواتــی مصرف در کل 

ادارات استان بودیم.
شیشه فروش استفاده از نور خورشید، 
خاموش کردن وســایل سرمایشــی 
ادارات در ساعات اوج مصرف و استفاده 
از المپ های کم مصــرف و کم کردن 
المپ های اضافــه را از الزامات ابالغی 
این طرح به تمام ادارات و دستگاه های 
استان دانســت و اضافه کرد: یک نفر 
به عنوان مدیر انرژی در دستگاه های 
استان فعال شد تا آموزش های الزم در 

این خصوص را به کارکنان ارائه دهد.

با حضور معاون رئیس جمهور؛

طرح »اصفهان 2020« رونمایی شد
ساعت کار ادارات استان اصفهان از ابتدای تیرماه تغییر می کند

طرح »اصفهان 
2020« در سه محور 

گردشگری، هنر و 
میراث فرهنگی از 

ابتدای سال میالدی 
2020 با چشم انداز 
توسعه فراصنعتی 

اصفهان، توسعه 
پایدار شهری و 

توسعه منابع انسانی 
با بهره برداری از 

پروژه های شاخص 
شهری در حوزه 

فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری و 

همچنین اجرای 
رویدادهای مختلف 

ملی و بین المللی 
در محورهای 

گردشگری برگزار 
خواهد شد.

با توجه به اینکه 8 
درصد کل مصرف 

برق مربوط به ادارات 
استان است و شرکت 

برق نیز ساعت 11 تا 
17 را ساعت اوج 

مصرف اعالم کرده و 
به منطور جلوگیری از 

وقوع بار اضطراری، 
ساعت کاری ادارات 

استان از ابتدای 
تیرماه تغییر می کند.

 با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مسئوالن شهری و شهردار اصفهان طرح »اصفهان 
2020« رونمایی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه های اجرایی استان از ابتدای تیرماه خبر داد.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S تسنیم

گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

جسارت، راز بقای مدیران موفق
مدیرانی رشد می کنند که در شرایط بحرانی 
و سرنوشت ساز، جسارت و شــجاعت ایجاد 
تغییرات بزرگ را داشته باشــند و به سرعت 
خود را با شــرایط وفق دهند. اگــر با این ایده 
موافق نیســتید، شــرح حال اندرو گرو مدیر 
شــرکت اینتل را بخوانید.مدیرانی رشد می 
کنند که در شــرایط بحرانی و سرنوشت ساز، 
جسارت و شــجاعت ایجاد تغییرات بزرگ را 
داشته باشــند و به ســرعت خود را با شرایط 
وفق دهند. اگر با این ایده موافق نیستید، شرح 
حال اندرو گرو مدیر شرکت اینتل را بخوانید.

در اوایل سال 1۹۹4 شــرکت اینتل پردازنده 
جدید پنتیــوم را به مرحله تولید رســاند. در 
طراحی این تراشــه اشــتباه کوچکی وجود 
داشت که باعث می شد در گرد کردن حاصل 
تقسیم در هر نه میلیارد بار یک خطا رخ دهد. 
 مدیران اینتل این خطار را قابل چشم پوشی

 دانستند...

صاحبان محترم مشاغل (اشخاص حقیقى)
مهلت ارایه الکترونیکى اظهارنامه عملکرد سال 1397 و پرداخت 
مالیات آن سال از طریق  سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان 

خرداد ماه سال جارى مى باشد. 
1526 مرکز ارتباط مردمى 

35019-021 ستاد خبرى دفتر مرکزى حراست 
(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان)  شناسه: 505977



ابهام جدید در 
ماجرای افزایش 

حقوق ۹۸
ادامه از صفحه یک:

... مدیران عامل و اعضای 
هیئت مدیره، استانداران 
و... افزایش حقوقی معادل 
11.3 درصد را لحاظ کرده 
است. اما مجلس در قانون 
بودجــه بــر افزایش 400 
هزار تومانــی حقوق و در 
صورت باقی ماندن منابع 
به افزایــش 10 درصدی 
حقوقها تاکید کرده است. 
به این ترتیب بــا اجرایی 
شــدن مصوبه 3 بخشــی 
دولت عمال در سقف و کف 
پرداختهــا اختالفها قابل 

توجهی ایجاد شده است.
به نظر می رســد، در این 
موضــوع اختالفــی، باید 
در دو مــورد تفکیک قایل 
شد،  انطباق مصوبه دولت 
با قانون و انطبــاق احکام 
کارگزینی صادر شــده با 
قانــون و مصوبــه دولت. 
با توجه به اینکــه مصوبه 
دولت مــورد تأیید هیئت 
تطبیق مقــررات با قوانین 
مجلس است، تنها راه ابطال 
آن، درخواســت از هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری 
می باشد. دیوان محاسبات 
کشــور نیز صرفاً می تواند 
در خصوص اینکه آیا احکام 
کارگزینی صادر شــده در 
دســتگاه های اجرایــی با 
مصوبه دولت انطباق دارد 
یا خیر، ورود کند. بنابراین، 
برای نمایندگان معترض 
مجلس راهی جــز تقنین 
جدیــد از طریق اصالحیه 
و یا درخواست استفساریه 

نیست.
تاکید دولت بر قانونی بودن 

نحوه افزایش حقوق 98
 با وجود اعتراضهای مطرح 
شده سخنگوی دولت نیز 
از مصوبــه 31 فروردیــن 
ماه هیئــت دولت حمایت 
کــرده اســت،  ربیعی در 
این خصوص گفته اســت، 
این اســتنباط را ندارم که 
دولت در افزایش حقوق ها 
تخلــف کــرده و اجماعی 
هم بر تخلــف دولت نبوده 
است. در بند 158 ضمایم 
و تبصره 12 اجازه هایی به 
دولت داده شده که دولت 
در آن چارچوب ها حرکت 
کرده اســت. در جلســه 
مشترک هم مشخص شد 
که مجلس هــم باید رفع 
ابهام کند. از هــر آنچه به 
نفع حقوق بگیران باشــد، 
حمایــت می کنیــم، بــا 
مفاهمه بیشــتر و جلسات 
بیشــتر با مجلس در این 
خصوص به حــل و فصل 

خواهیم رسید.
جدیدتریــن اظهارنظــر 
نماینــدگان مجلــس در 
خصوص افزایــش حقوق 
98: دولت هنــوز از روش 

خود دفاع نکرده است!
 این درحالی است، قربانی، 
عضو کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس 
معتقد اســت، دولت هنوز 
از روش خــود در افزایش 
حقوق سال 98 دفاع نکرده 
است. مســئوالن مربوطه 
باید در کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات حضور 
 پیــدا کننــد و گــزارش

 دهند.
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مدیر زراعت جهاد کشاورزی اصفهان:
تولیدات گندم اصفهان جوابگوی نیاز استان نیست

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به رغم تولید میزان قابل توجهی از گندم در اصفهان، این 
میزان جوابگوی نیاز مردم استان نیست و شاید مجبور شویم از استان های دیگر گندم وارد کنیم.

محمودرضا افالکی با اشاره به نقش بارندگی های اخیر در افزایش میزان محصوالت کشاورزی استان اصفهان 
همچون گندم و جو، اظهار کرد: بارندگی های اخیر کمک قابل توجهی به بهتر عمل آمدن محصوالت کشت دیم 

و آبی کرد و همچنین تاثیر این بارندگی ها در منابع آب زیرزمینی موجب رشد میزان تولیدات گندم و جو در استان 
شد. در حقیقت بارندگی هایی که بیش از 1۶ میلی متر باشد می تواند موثر واقع شود.وی افزود: در سال اخیر چندین 

نوبت بارندگی موثر در اصفهان اتفاق افتاد ضمن اینکه افزایش سطح زیر کشت استان اصفهان نیز در این افزایش تولید محصوالت 
کشاورزی تاثیر گذار بوده است.مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: 10 تا 15 درصد رشد تولیدات گندم و جو در 

استان اصفهان ناشی از بارندگی های یک سال اخیر بوده است. اسفند ماه و فروردین ماه بیشترین و موثرترین بارندگی ها را داشتیم و بارندگی در این 
ماه ها کمک شایانی به رشد تولیدات کشاورزی کرد.افالکی ادامه داد: پیش بینی کرده ایم که بتوانیم امسال 309 هزار تن گندم از اراضی زیر کشت 

استان اصفهان برداشت کنیم. تاکنون از 11 هزار و ۷30 هکتار اراضی زیر کشت 48 هزار و 100 تن جو برداشت شده است. 

وزیر نیرو در ایین کلنگ زنی فاز اول عملیات اجرایی مجتمع روستایی برزاوند اردستان اعالم کرد:
 افتتاح ٨ پروژه در بخش آب با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان در استان اصفهان

وزیر نیرو در مراسم آغاز عملیات فاز اول مجتمع 19 روستایی برزاوند اردستان، گفت: طی این دو 
روز در مناطق مختلف استان اصفهان 8 پروژه در بخش آب با اعتباری بالغ بر ۷00 میلیارد تومان به 
بهره برداری می رسد.  رضا اردکانیان صبح امروز در این مراسم اظهارکرد: صبوری وبردباری مردم 

و استقامت آنها در منطقه اردستان قابل تحسین است . اوی اظهارداشت: بهانه این سفر کلنگ زنی 
وافتتاح طرح مهم وموثرآبرسانی به 19 روستای منطقه اردستان است. وی بابیان اینکه این  طرح با تالش 

همکاران و شرکت آب وفاضالب کشور به بهره برداری می رسد گفت: با بهره بداری این طرح جمعیت دائم 
وغیردائم این منطقه ازآب شرب و سالم و پایدار بهره مند می شوند.وزیرنیرو با اعالم اینکه دراستان اصفهان تعدادقابل 

توجهی طرح دربخش آب و برق درشهر و روستا به بهره برداری می رسد ادامه داد:20۷ پروژه دراستان توسط شرکت های 
وزارت نیرو اجرامی شود واعتباراین طرح هابالغ بر 8هزارو ۷00میلیاردتومان است که برخی طرح ها درمرحله آغاز و برخی طرح ها در 
مرحله اتمام است. اردکانیان با اشاره به پیشرفت ۶3 درصدی این طرح ها دراستان اصفهان به طور متوسط، گفت: این طرح هادرپایان 

دولت تدبیروامیدبه ثمر می رسد. 

تسنیم
یـــادداشت
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وزیر نیرو ایران هم با 
تاکید بر اینکه توسعه 

روابط با همسایگان برای 
جمهوری اسالمی ایران 

در شرایط عادی نیز مورد 
توجه است، گفت: توسعه 

روابط با همسایگان 
تاب آوری ما را در مقابل 
یکجانبه گرایی، تعرض 

و تحریم باال می برد. 
وی اظهارداشت: الحاق 
جمهوری اسالمی ایران 
به اتحادیه اوراسیا که به 
تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید، تحرک 
وسیع در توسعه روابط 
اقتصادی با همسایگان 
و تاثیر بسزایی در تاب 

آوری برای مقابله با 
تحریم ها بدنبال دارد. 

در اختتامیه پانزدهمین اجالس کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه؛

٨ سند همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه امضا شد

در مراسم اختتامیه پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی و تجاری ایران و روســیه در اصفهان، ۸ سند همکاری اقتصادی و 
تجاری میان ایران و روسیه امضا شد. وزیر نیرو در این مراسم ضمن قدردانی از 
همکاری وزارت خانه های دو کشور، بخش های خصوصی و اتاق های بازرگانی 
که طی دو روز گذشته نتیجه مذاکرات و فعالیت های چندماهه گذشته را در 
قالب تفاهم نامه ها و قراردادهای مهمی در ارتباطات با توسعه روابط اقتصادی 
دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه نهایی کردند، گفت: امروز عمال نتایج دو 
اجالس مهم را گزارش می کنیم، دومین همایش تجاری، فرهنگی بین ناحیه 
قفقاز شمالی کشور روسیه و تعدادی از استان های کشور ایران و نیز اجالس 

کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور.

ایسنا
گـــزارش
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وزیر انرژی روسیه : همکاری های مشترک بانکی ادامه داشته و حجم مبادالت مالی رشد خواهد یافت، در عین حال که بانک های مرکزی هر دو کشور اقدامات الزم را برای ایجاد شرایط و مبادالت دو کشور انجام داده اند.   

رضا اردکانیان افزود: هر دو رویداد در زمانی 
اتفاق می افتد که الیحه همکاری جمهوری 
اسالمی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رســیده و در آینده 
نزدیک به شــکل قانون ابالغ خواهد شد که 
شروع بسیار تاثیرگذاری در روابط اقتصادی 
در بازاری حدود 200 میلیون نفری در منطقه 
است. وی در ادامه از میزبانی شهر اصفهان قدردانی کرد که 
در روزهای اخیر با تالش شبانه روزی این امکان را برای دولت 
جمهوری اسالمی فراهم کرد که وعده خود را به همکاران 
روس در ارتباط با برگزاری موفق ایــن اجالس در یکی از 
شهرهای کشــور خارج از تهران عملی کند. وزیر نیرو ابراز 
امیدواری کرد که ارتباط بیشتر تجار، بازرگانان، صنعتگران 
و تولیدکنندگان استان مهم و تاثیرگذار اصفهان به عنوان 
قطب صنعتی، کشاورزی و گردشگری با مناطق مختلف در 
فدراسیون روسیه از نتایج این اجالس باشد. وی اعالم کرد: ۷ 
سند همکاری در چارچوب این اجالس در ابتدا برنامه ریزی 
شده بود که با عالقمندی و سطح وسیع شرکت کنندگان از 
دو طرف 12 سند همکاری مطرح شد که از جمله آنها تفاهم 
نامه ای برای بهینه ســازی نیروگاه رامین اهواز و یاداشت 
تفاهم همــکاری در زمینه های مختلــف مربوط به انرژی 
الکتریسیته است، همچنین در حوزه همکاری های حمل 
و نقلی شرایط خوبی برای آغاز عملیات اجرایی پروژه برقی 
سازی راه آهن گرمسار-اینچه برون فراهم شد که امیدواریم 
تا دو ماه آینده با انجام تعهدات در وزارت راه و شهرســازی 

ایران و روسیه عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود. 
توسعه همکاری های حمل و نقلی ایران و روسیه 

وی اضافه کرد: در سایر زمینه های مربوط به حمل و نقل نیز 
مذاکرات و توافقات خوبی در زمینه وضع تعرفه های رقابتی، 
برگزاری جلسات چهارجانبه شرکت های راه آهن روسیه، 
قزاقستان و ایران، تهیه یک نقشه راه برای اقدامات مشترک 
درخصوص پروژه برقی سازی راه آهن سرخس-بندرعباس، 
تهران-تبریز، خط دوم راه آهن بافق-تورگان-ســنگان و 
ساخت راه آهن چابهار-زاهدان- بیرجند و اتصال به راه آهن 
بافق-مشهد و نیز بررسی پروژه خط ریلی رشت-آستارا در 
ماه های پیش رو صورت گرفــت. وزیر نیرو با بیان اینکه در 
زمینه فعالیت شرکت های ایرانی متقاضی آبزیان پرورشی 
ازجمله میگو و خاویار هــم توافقات خوبی مبنی برافزایش 
تعداد این شرکت ها صورت گرفت، افزود: در همین حال در 
زمینه همکاری های دارویی و بهداشتی این کشورها توافقات 
خوبی صورت گرفت و ثبت اقالم دارویی و بهداشــتی برای 
سال های 2019 و 2021 مربوط به بیماری های نادر ایران 

در روسیه مورد توافق قرار گرفت. 
راه اندازی خط کشتیرانی تفریحی در دریای خزر

اردکانیان به توافقات صورت گرفته بــرای راه اندازی خط 
کشتیرانی تفریحی در دریای خزر اشاره و اظهارامیدواری 
کرد که هرچه زودتر صنعت گردشگری باتوجه به امکاناتی 
که در حال فراهم شدن است توســعه پیدا کند. وی بیان 
داشــت: در زمینــه مربوط به انــرژی اجــرای توافقات و 
قراردادهای مربــوط به واحدهای دو و ســه نیروگاه اتمی 
بوشهر مورد تاکید قرار گرفت و کار به شکل مناسبی درحال 

پیشرفت است. وزیر نیرو با بیان اینکه در زمینه نفت و گاز هم 
مذاکرات مثبت و خوبی بین وزارت نفت ایران و وزارت انژی 
فدراسیون روسیه انجام شد، تصریح کرد: مجموعه مذاکرات 
را می توان در چارچوب اراده رهبران سیاسی دو کشور برای 

توسعه فعالیت ها تلقی کرد. 
عملیاتی کردن کریدور سبز ارتباطی ایران و روسیه

وی تاکید بر اهمیت موضوع کریدور سبز ارتباطی و عملیاتی 
کردن آن را یکی دیگر از سرفصل های مذاکرات عنوان کرد 
و افزود: در انتهــا برنامه وزارت نیرو ایــران و وزارت انرژی 
روســیه برای احداث 4 واحد نیروگاه حرارتی در هرمزگان 
به ظرفیت مجموع 1400 مگاوات مورد بررسی و توافق قرار 
گرفت که امیدواریم ظرف حداکثر 3 ماه آینده شاهد سرعت 
گرفتن این پروژه باشیم و انتظار داریم ظرف سه ماه آینده 
عملیاتی شدن این پروژه مهم را شــاهد باشیم. وی عنوان 
داشت: بعد از 4 سال توقف در زمینه همکاری های مربوط 
به آب، در کارگروه مربوط به این موضوع زمینه هایی برای 
همکاری مشترک را در زمینه انتقال تکنولوژی و استفاده از 
ظرفیت های خدمات فنی مهندسی به نوعی آغاز کردیم که 
امیدواریم تا اجالس بعدی نتایج این پروژه ها قابل مشاهده 

باشد.
سطح باالی روابط اقتصادی دو کشور ناشی از اعتماد 

متقابل است
وزیر انرژی روســیه نیز در ادامه با قدردانی از وزیر نیروی 
ایران، اســتاندار اصفهان و مســئوالن و همکاران ایران و 
روسیه، گفت: خوشحالم در کمیسیون مشترک همکاری 
های اقتصادی و تجاری جمهوری اســالمی ایران و روسیه 
حضور داشته و از مهمان نوازی قدردانی می کنم. الکساندر 
نواک نیز با اشاره به ســطح باالی اجالس قفقاز شمالی در 
زمینه همکاری های استانی، اظهارداشت: در آینده بسیار 
نزدیک مساعدت و اقدامات الزم برای توسعه این همایش 
و تصمیمات صورت گرفته در این همایش در ایران و روسیه 
به عمل خواهیم آورد. وی ادامه داد: بسیار جای خوشحالی 
اســت که در شــهر اصفهان به عنوان یکــی از بزرگترین، 
زیباترین و معروف ترین شهرهای ایران با تاریخ کهن بودیم 
و از میزبانانی که ما را به این شــهر زیبا دعوت کردند تشکر 
می کنم. وی با تاکید براینکه توســعه همکاری چندجانبه 
بین ایران روســیه اهمیت بســیار باالیی دارد و همینطور 
برای منافع ملی دو کشــور در خاورمیانه بسیار مهم است، 
گفت: ایران یکی از همسایه های بسیار مهم روسیه است و 
رهبران دو کشور اهمیت زیادی برای گسترش روابط با ایران 
اعالم می کنند. نواک اظهارداشــت: ایران منطقه تجاری و 
اقتصادی بسیار خوبی است و اخیرا روابط اقتصادی بین دو 
کشور سطح باالیی به خود گرفته که ناشی از اعتماد متقابل 
می باشد. وی با بیان اینکه مسائل دوجانبه که بین طرفین 
مورد مذاکره قرار گرفته اهمیت بســیار زیادی دارد، افزود: 
درحال حاضر اقدامات الزم برای مالقات آتی ســه کشور 
ایران، روسیه و آذربایجان در دست انجام است که امیدواریم 
تعامالت مشترک به خصوص در زمینه انرژی و حمل و نقل 
همکاری ها توسعه یابد، همچنین در مسائل مربوط به حمل 
و نقل و تجاری امیدواریم زمینه همکاری مشترک شرکت 
های ایرانی و روسیه و توسعه روابط بیش از گذشته فراهم 
شود و همکاری های تجاری و بازرگانی دو کشور را به سطح 
بسیار باالیی حتی باالتر از روابط سیاسی برسانیم. وزیر انرژی 
روســیه ادامه داد: اهمیت زیادی برای توسعه روابط علمی 
و فنی قائل هستیم و شرکت های روســیه آماده این مهم 
هســتند، به خصوص در بخش نیروگاه های اتمی و صنایع 
هوا و فضا و نیز سایر زمینه های صنعتی و نیز کشاورزی این 

آمادگی برای همکاری های متقابل وجود دارد. 
هدف دوکشور ایران و روسیه باالبردن حجم مبادالت 

اقتصادی و تجاری است
وی با بیان اینکه طی چنــد روز برگزاری این اجالس نتایج 
بسیار خوبی بدست آمد، تصریح کرد: طرفین مواضع خود 

را در خصوص توسعه همکاری های متقابل اعالم کرده اند 
که این از نقاط قوت این اجالس می باشد و هدف دو طرف 
باالبردن حجم مبادالت می باشــد که رقمی حدود ۷00 
میلیون دالر بوده و اخیرا حدود ۷.4 درصد رشــد داشــته 
اســت. نواک از ادامه همکاری های مشترک این کشور در 
زمینه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر خبرداد و گفت: در زمینه 
ساخت راه آهن گرمســار-اینچه برون نیز توافقاتی صورت 
گرفته و همچنین برای ســازماندهی صادرات طرف ایرانی 
اعالم آمادگی کرده که شرکت مشــترکی در خصوص راه 
آهن و ماشین سازی ایجاد کند. وی بیان داشت: درخصوص 
توسعه همکاری های دو کشور و ایجاد مناطق اقتصادی از 
طرف ایران و روسیه مساعدت برای توسعه روابط خواهد شد 
و از مجلس ایران هم درخواست داریم این توافقات و اقدامات 

را تایید کنند.
همکاری های مشترک بانکی ایران و روسیه ادامه 

می یابد
 وی یکی از اقدامات کلیدی در این زمینه را سرمایه گذاری 
بین بانک ها عنوان و خاطرنشان کرد: همکاری های مشترک 
بانکی ادامه داشته و حجم مبادالت مالی رشد خواهد یافت، 
در عین حال که بانک های مرکزی هر دو کشــور اقدامات 
الزم را برای ایجاد شرایط و مبادالت دو کشور انجام داده اند. 
همینطور درخصوص همکاری های منطقه ای و اســتانی، 
تعامالت اقتصادی و تجاری ایران با مناطق مختلف روسیه، 
مطابق اسناد مربوط ادامه خواهد داشت و کارهای بزرگ و با 
حجم زیادی انجام شده که امیدواریم همه این همکاری ها و 
فعالیت ها ادامه یابد و تمام تفاهمات به عمل آمده به منصه 
عمل برسد. وی از وزیر نیروی ایران برای شرکت در اجالسی 
که در ماه اکتبر در روسیه برگزار می شود دعوت کرد و گفت: 
ما به طور کامل درخصوص همه زمینه ها فعالیت مشترک 

خواهیم داشت.
افزایش یک و نیم برابری حجم تبادالت کشاورزی 

میان ایران و روسیه
وزیر انرژی روسیه همچنین در حاشیه این اجالس و در در 
کنفرانس مطبوعاتی بار دیگر از میهمان نوازی گرم وزیر نیرو 
ایران و میزبانی شــهر اصفهان قدردانی کرد و گفت: برنامه 
های این اجالس به خوبی انجام شد و تقریبا در تمام موارد 
به تفاهم رســیدیم، ضمن اینکه راه های همکاری آینده را 
هم مشخص کردیم. الکساندر نواک با اشاره به اینکه میزان 
تبادالت اقتصادی و تجاری دو کشــور در حال رشد است، 
افزود: براســاس آخرین آمار میزان این تبادالت بیش از ۷ 
درصد رشد داشته است. همچنین نسبت به سال گذشته 
میزان تبادالت در بخش کشاورزی هم 1 و نیم برابر افزایش 
یافته است. وی ادامه داد: امروز ما در زمینه های مربوط به 
انرژی، حمل و نقل، هوا و فضا گفت وگوهایی داشــتیم که 
امیدواریم بتوانیم دقیق تر و بهتر به نتیجه برســیم. وی با 
تاکید بر روابط تاریخی و قدیمی ایران روسیه، اظهارداشت: 

امروز هم در زمینه های مختلف تجــاری ازجمله تجارت 
محصوالت کشــاورزی تفاهم نامه هایی منعقد شد و برای 
اتصال خط راه آهن روسیه-آذربایجان و ایران و خط ترانسفر 
دریایی بین ایران و روسیه و همینطور در زمینه نفت و گاز 
هم به توافقاتی رسیدیم که امیدواریم در آینده گسترش پیدا 
کند. وی ادامه داد: در زمینه کشاورزی حجم مبادالت تجاری 
افزایش زیادی پیدا کرده، و درخصوص صادرات گندم هم در 
فوریه تفاهم نامه ای بین ایران، روسیه و قزاقستان منعقد 
شده که امیدواریم در آینده به نتیجه برسد و بتوانیم حجم 

مبادالت گندم تا میزانی که مدنظر هست محقق شود.  
توسعه روابط با همسایگان تاب آوری ما را در مقابل 

تحریم ها باال می برد
وزیر نیرو ایران هــم با تاکید بــر اینکه توســعه روابط با 
همسایگان برای جمهوری اسالمی ایران در شرایط عادی 
نیز مورد توجه است، گفت: توسعه روابط با همسایگان تاب 
آوری ما را در مقابل یکجانبه گرایــی، تعرض و تحریم باال 
می برد. وی اظهارداشت: الحاق جمهوری اسالمی ایران به 
اتحادیه اوراسیا که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، 
تحرک وسیع در توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و تاثیر 
بسزایی در تاب آوری برای مقابله با تحریم ها بدنبال دارد. 
وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه روسیه و قزاقستان از مسیر 
ترانزیت شــمال به جنوب ایران به عنوان یک امتیاز برای 
صادرات گندم اســتفاده می کنند، تفاهم نامه خوبی بین 
ایران و روسیه برقرار شده تا با واردات گندم، عالوه بر تامین 
نیاز داخلی، با استفاده از پتانسیل تولید آرد در ایران، بخشی 
از محصول روسیه برای تامین نیاز کشورهای منطقه مورد 
استفاده قرار گیرد که امیدواریم با رفع تنگناهای مبادالت 
بانکی این کار صورت گیرد. وی ادامه داد: در زمینه نفت و 
گاز نیز مذاکرات خوبی با وزیر نفت ایران صورت گرفته و در 
زمینه برق هم مذاکرات فشرده ای با کشورهای همسایه در 
دست انجام داریم که به افزایش تبادالت و ارتباطات منطقه 
کمک می کند. وی ادامه داد: در زمینه فنی و مهندسی نیز در 
قالب مذاکرات دوجانبه فرصت های خوبی فراهم شده برای 
تشکیل شرکت های مشترک و عرضه خدمات به کشورهای 
منطقه، این درحالی است که در زمینه نیروگاه های تجدید 
پذیر هم باتوجه به قابلیت های روســیه، زمینه هایی برای 

توسعه انرژی های نوین در ایران فراهم شده است.
گفتنی اســت، پانزدهمین اجالس کمیســیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روســیه با حضور 
دبیران کمیســیون و اعضای کارگروه ها، مقام ها و فعاالن 
بخش خصوصی و دولتی دو کشــور پیش از ظهر یکشنبه 
گذشته در تهران شروع شد و روز ســه شنبه در اصفهان با 
برگزاری مراســم اختتامیه و امضای سندهای همکاری به 
کار خود پایان داد. همچنین سومین کارگروه همکاری های 
استانی ایران و فدراسیون روسیه با حضور وزرای نیرو ایران و 

قفقاز شمالی روسیه برگزار شد.

خـــبــــر

با حضور وزیر نیرو انجام گرفت:بهره برداری از تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضالب خوانسار
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم بهره برداری 
از تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضالب خوانســار، با بیان اینکه یکی از 
مطالبات دیرینه شهر خوانســار اجرای شبکه فاضالب در این شهر بود، 
گفت: با بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب خوانسار بیش از 32 هزار نفر 

در این منطقه تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند
 مهندس هاشــم امینی اظهارداشــت: در حال حاضر با تکمیل کلیه مراحل سازه 
ای و مکانیکال  این پروژه، دبی متوسط فاضالب ورودی به تصفیه خانه ۷2 لیتر بر 
ثانیه است. وی به ضرورت احداث تصفیه خانه فاضالب در شهر خوانسار پرداخت و 
اظهار داشت: بافت زمین در شهر خوانسار بسیار سخت و سنگی است که آب در آن 
به سختی نفوذ می کند، بنابراین به منظور دفع بهداشتی فاضالب و ارتقای سطح 
بهدشت عمومی مردم  نیاز به احداث تصفیه خانه فاضالب در این شهر  وجود داشت.  

وی افزود: شهرستان خوانسار به دلیل داشتن آب و هوای کوهستانی دارای چشمه 
ها و رودهای بسیاری است، این در حالی است که سطح آبهای زیرزمینی به دلیل 
جنس سخت زمین بسیار باالست و در مدار قرار گرفتن تصفیه خانه فاضالب برای 
جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی  از ضرورت باالیی برخوردار است. مدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضالب 
در شهر خوانسار از سال 82، بیان داشــت: عملیات اجرایی این پروژه طی دو سال 
گذشته سرعت گرفت و تاکنون 40 کیلومتر شبکه فاضالب اجرا شده و نیز تا کنون 
بیش از 450 فقره انشعاب فاضالب وا گذار شده است. وی با بیان اینکه اجرای شبکه 
فاضالب در شهر خوانســار به دلیل نوع شهرسازی و جنس زمین با دشواری هایی 
مواجه بوده است، ابراز داشت: به دلیل کوهســتانی بودن و نیز اختالف ارتفاع بین 
پایین ترین نقطه تا مرتفع ترین نقطه خوانســار که به بیش از 180 متر می رسد، 

اجرای شبکه فاضالب در شهر خوانسار را با دشواری های مواجه می کند. مهندس 
امینی افزود: تصفیه خانه فاضالب خوانسار به روش لجن فعال و با هوادهی گسترده، 
پساب را مورد تصفیه قرار می دهد که ظرفیت هر مدول سه هزار و 110 مترمکعب 
در شبانه روزی است. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان پیرامون اجرای شبکه فاضالب در خوانسار عنوان کرد:با هدف بر خوداری 
مردم از خدمات شبکه فاضالب در شهر خوانسار ،151 کیلومتر شبکه فرعی ،29 
کیلومتر شبکه اصلی و ۷ کیلومتر خطوط انتقال اجرا  خواهد شد. وی خاطرنشان 
کرد: طی دو سال گذشــته این دومین باری اســت که برای افتتاح پروژه به شهر 
خوانسار می آییم، به طوری که حدود دو سال قبل تصفیه خانه آب اضطراری شهر 
خوانسار از محل سد کوچری افتتاح شد و امروز هم تصفیه خانه و شبکه فاضالب به 

بهره برداری رسیده و در اختیار مردم این شهر قرار می گیرد.



tourism
03ISFAHAN

N E W S

Thursday,June20, 2019, No.253 ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

Qeshm/ the 
island of seven 
wonders

Qeshm island is a part of 
Hormozgan province and 
it is the largest island in 
the Persian Gulf with the 
area of 1491 km. It also 
has important trade ports. 
Geographically, from the 
north, the island leads to 
Bandar Abbas, Central 
district of Khamir county, 
and Bandar Lengeh, from the 
northeast it leads to Hormoz 
island, from the east it leads 
to Larak island, from the 
south to Hengam island and 
from the southwest it leads 
to Tunb-e Kochak,Tunb-e 
Bozorg and Abu Musa 
islands. Qeshm is the largest 
non-independent island in 
the world that was seized 
by the Portuguese and it has 
many mysterious valleys that 
fossils, vaults and corridors 
of them are the symbols of the 
cities related to 1000 years 
age. During Sasanian Empire 
administration the island 
was called “ Abarkawan” 
and nowadays it is one the 
important tourist places of 
Iran.
Where to stay in Qeshm?
There are many good three 
and four star hotels in 
Qeshm that most of them 
are coastal and located in 
the easternmost part of the 
island, for example: Plus hotel 
which is the most beautiful 
coastal hotel of the island, 
Golden Beach hotel located 
in the best part of Simin plage, 
Park hotel, Soorinet hotel that 
has very good restaurants. 
Kimia 3, Kimia 4, Marina, 
Khalije Fars,and Apadana are 
other good but less expensive 
hotels of Qeshm. You can 
also rent house for staying in 
the island, (houses are less 
expensive than the hotels).
What to eat? Where to eat?
Qeshm island has very 
delicious local foods that you 
shouldn’t forget to try them. 
Fish,shrimp, crab, meat, date 
palm, flour, sugar and legume 
are the main ingredients of 
those foods. Zibuni is one 
of the most popular foods 
of the island that is usually 
served in wedding parties. 
Qeshm has other local foods 
such as: Fried shrimp, Solen 
vagina, Ghalieh Mahi, Havari, 
Pudini, Mahyawa, Kalamba, 
Moflak, Squid, Dopiyaze 
Meygu, Katogh or Hala Mahi. 
You can try thoes delicious 
foods in good restaurants of 
the island like: Alvand, City 
center, Island Nights, Debsh, 
Khanboom, and Simorgh. 
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Largest annual 
Zoroastrian 
pilgrimage terminates 
in Chak Chak temple of 
fire

Attraction

Yesterday marks the end of a four-day 
worshiping ritual at one of the most 
important fire temples for the minority 
Zoroastrian Iranians who have flocked 
to the central Yazd Province. Chak Chak 
has played host to thousands of pious 
worshipers.
The village of Chak Chak, also known as 
Pire Sabz, consists of a Zoroastrian Fire 
Temple perched beneath a towering 
cliff face in the desert of central Iran. 
It is located among the mountains of 
Ardakan and Anjireh on the way to 
Tabas, about 46 kilometers from Yazd.
Zoroastrians from all over the world 
come to Iran every year in a bid to say 
their prayers and carry out their rituals 
at this sacred place. 
Like each sectarian and religious rituals, 
one needs to abide by certain rules 
before entering the place. First, you 
have to take off your shoes and put on a 
certain hat. 
There are signs on the walls that remind 
the pilgrim that they should cleanse 
themselves in order to enter. The same 
goes for Muslim women, especially 
when they are going through their 
period, barring them from entering 
mosques. 
As you enter the temple, inside a cave, 
you can see an ancient plane tree in 
front.  
The shrine enclosure is floored with 
marble and its walls are darkened 
by fires kept eternally burning in the 
sanctuary.The temple has an altar in 
which there are three oil-burning lights 
with a container of oil right beside them. 
Also, the walls are decorated by the 
pictures of grand Zoroastrian figures. 
Meaning “drip-drip” in Persian, 
Chak Chak is where Nikbanu, second 
daughter of the Sassanid Emperor 
Yazdegerd III of Persia, was cornered 
by the enemy in 640 CE. Fearing capture 
Nikbanu prayed to Ahura Mazda (the 
God, in Zoroastrianism) to protect her 
from her enemies.
Notable features of Chak Chak include 
the ever dripping spring located at the 
mountain. Legend has it that these drops 
are tears of grief that the mountain 
sheds in remembrance of Nikbanu.
Hence, there are several pots on the 
floor that collect that water/tears that 
are later given to the pilgrims as blessed 
water.  
In the cliffs below the shrine, there are 
several roofed pavilions constructed 
to accommodate pilgrims. All these 
complexes are paid for by Zoroastrians 
inside and outside Iran. 
“According to historical and religious 
documents as well as oral history passed 
down from generation to generation, 
last Sassanid Emperor Yazdegerd III 
of Persia moved to settle his family in 
Yazd, that was safe from the turbulence. 
Hence, he ordered construction of a 
city with citadels, trenches, fences to 
protect his family. It’s possible that Yazd 
is named after Yazdgerd,” reads a sign on 
one of the temple’s walls. 
Yazdgerd, a father of seven, has two sons 
named Hormozan and Ardeshir as well 
as five daughters called Shahrbanu, 
Parsbanu, Mehrbanu, Nikbanu and 
Nazbanu. His wife was Katayun and his 
maid was called Morvarid.  

Isfahan, half of the world with diversity of 
climate and tourist attractions

Iran's Isfahan City, with its 
climatic and natural diversity, 
the historical monuments and 
ancient artifacts, with a wide 
range of subcultures and genuine 
civilization, has become a jargon 
of tourist destinations, which, in 
acknowledgment by experts, in 
most cases is satisfactory to the 
expectations of tourists during 
their long journeys.
The diverse and unique range 
of this province's villages with 
diverse ethnic, cultural, climatic 
and religious backgrounds have 
served to draw attention of the 
tourists to the unique widespread 
horizon the people living in the 
province enjoy.
In addition to domestic tourists, 
foreign tourists, especially 
Europeans, are keen on seeing the 
desert areas of eastern Isfahan. 
On the other hand, there is a huge 
gap between the people of the 
province to travel to the cities and 
villages of the provincial capital in 
all seasons.
*** Tourism in Isfahan; Global 
attraction
Isfahan province includes the 
cities of Isfahan, Aran and Bidgol, 
Ardestan, Borkhar, Boyen and 
Miandasht, Tiran and Karvan, 
Chadegan, Khomeini, Shahr, 
Khoor and Biabanak, Semirom, 
Shahin Shahr and Meymeh, 
Shahreza, Dehaghan, Fereidan, 
Fereydoonshahr, Falavarjan, 
Kashan, Golpayegan, Lenjan, 
Mobarakeh, Naein, Najafabad and 
Natanz with unique features and 
advantages.
The area of   Isfahan, from which is 
referred to as the 'City of Turquoise 
Domes', is from the role of the 
world to the Khaju Bridge and Si-
o-se-pol (Allahverdi Khan Bridge) 
popularly known as Si-o-se-pol, 
from Chehel-S o toun Palace to 
the Sheikh Lotfollah Mosque and 
Imam Mosque, from the Mansion 
of Eight Paradise and the Four 

Gardens and Manarjbanan School 
to Four Abbasid Gardens and the 
Aali Qapu Palace and from the 
Museum of the Vank Cathedral 
to the Mashir a lmolk House of 
Isfahan, ever y  corner of it is a 
symbol of ancient civilization and 
history.
Isfahan is an urban city in the heart 
of Iran, whose magnetism brings 
to the forefront many travelers 
every day, especially in  Nowrouz 
(Iranian New Year).
The combination of intangible 
culture and heritage, and a 
review of ancient traditions and 
authentic traditions and authentic 
souvenirs, have made Isfahan the 
acknowledgment of the experts 
into a world-class, fun village.
Isfahan, one of whose oldest 
names is Sepahan, has been 
nicknamed in Iran as 'Nesf-e 
Jahan,' which means 'half of the 
world' in English. The reason 
behind this resonant name is that 
the city is a house to both more 
than 6,000 big and small historical 
works and untouched nature. 
The city was elected as the cultural 
capital of the Islamic World in 
2005. 
Most of the historical heritage 
of Isfahan date back to Safavid 
Dynasty era (1501-1736), during 
which the city served as the capital 
from 1598 until 1736 and the most 
important tourist attractions of 
the city are located alongside the 
Zayandehrud River which runs 
through the city. Though the river 
is not as filled with water as it was 
before, it flows smoothly during 
Norouz and the beginning of 
spring. 
Truly magnificent historical 
monuments, beautiful handicrafts, 
traditional candies, and Iranian 
hospitality are among the reasons 
why this city hosts numerous 
tourists from around the globe all 
year round. 
Historical monuments, 

palaces, mosques with unique 
architecture, churches and bridges 
are no many that they cannot be 
named in this piece of writing; 
however, naming some is of 
interest. 
Naqsh-e Jahan Square (Image of 
the World Square), Chehel Sotoun 
(Forty Columns) pavilion, Menar 
jomban (Shaking Minarets), Ali 
Qapu Palace, Hasht Behesht (the 
Eight Heavens), Chahar Bagh 
(Four Gardens), Sheikh Lotfollah 
Mosque, Si-o-se-pol (bridge 
of thirty-three) also known as 
Allahverdi Khan Bridge, and 
Khaju Bridge are among the most 
important tourist attractions of 
Isfahan. 
In handicrafts, Isfahan is the most 
renowned Iranian city, whose 
products are known to enjoy an 
enviable reputation.
Kalamkari, Khatam, Termeh, and 
hand-woven carpets are among 
the most famous handicraft of 
Isfahan that fascinates foreign 
tourists, who purchase them as 
souvenirs. One can buy any Iranian 
souvenir or handicraft from 
Naqsh-e Jahan Square or the old 
Bazaar of Isfahan. 
Isfahan's special candies are 
another attraction to tourists; Gaz 
and Poolaki are the most famous 
ones. Gaz, widely known as Persian 
Nougat in American and European 
countries, is made with pistachio, 
saffron, and Iranian rosewater, 
which makes it different from any 
other kind of candy. 
If given the chance to visit Isfahan, 
no tourist should ignore Biryani, 
which is a traditional Isfahani dish 
made with meat and served with 
bread. 
Traditional bazaar with old 
architecture, coffee houses 
detailed with old stuff, modern 
shopping malls and recreational 
centers make the city an ideal place 
for tourists that want to have it all. 
Upon leaving city limits, one can 
enjoy the view of salt pans that 
picture memorable scenes of sand 
in the day and beautiful starry sky 
at the heart of night. 

Iran's Isfahan known as "the half of the world" has a wide range of tourism destinations, 
and the world-class natural resorts and tourist attractions.

In addition 
to domestic 
tourists, foreign 
tourists, 
especially 
Europeans, are 
keen on seeing 
the desert 
areas of eastern 
Isfahan. On the 
other hand, 
there is a huge 
gap between 
the people of 
the province 
to travel to 
the cities and 
villages of the 
provincial 
capital in all 
seasons.
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Chairman of Pakistani 
Senate Muhammad Sadiq 
Sanjrani expressed the hope 
that Iran-Pakistan (IP) gas 
pipeline project also known 
as the peace pipeline would be 
implemented soon to benefit 
the people of Pakistan.He 
was talking to a four-member 
Iranian delegation led by head 
of Iran-Pakistan parliamentary 
friendship group in Majlis, 
Ahmad Amirabadi Farahani 
in Islamabad on Tuesday.He 
said that Pakistan’s stronger ties 
with Iran are not hidden to any 

country in the world.Chairman 
of Pakistan's Senate said Iran 
is an important neighbor of 
Pakistan with whom we share 
900-kilometer-long border.
Sadiq Sanjrani was of the view 
that enhanced parliamentary 
relations between Pakistan 
and Iran would steer the 
agenda for economic, political 
and social ties. He added that 
implementation of the decisions 
taken between Iran and Pakistan 
during the visit of Prime Minister 
Imran Khan to Tehran would 
further strengthen bilateral ties.

Iran’s 
aluminum 
output totals 
41,000 tons in 
two months
Iran's major aluminum 
companies produced 
an aggregate of 41,367 
tons of aluminum 
products in the first 
two months of the 
current fiscal (March 
21- May 21), according 
to Iranian Mines and 
Mining Industries 
D e v e l o p m e n t 
and Renovation 
Organization (IMIDRO.
According to IMIDRO's 
report, the figure 
shows a 32% decline 
compared with last 
year's corresponding 
period, when the 
country’s mills 
produced a total 
of 60,000 tons of 
a l u m i n u m . I r a n 
Aluminum Company, 
the country’s flagship 
producer, accounted 
for 30,625 tons of the 
total figure, indicating 
an increase of 2% in 
the two-month period. 
It was followed by 
Almahdi Aluminum 
Company with 5,221 
tons, down 56%, and 
Hormozal Aluminum 
Company with 5,156 
tons, down 73%.
Iran Alumina Company 
produced 38,908 tons 
of alumina powder 
during the two months, 
down 6%.Alumina 
powder output in 
the month to May 21 
amounted to 20,649 
tons, down by 1% 
compared with last 
year’s similar period.
Iran has a current 
aluminum nameplate 
capacity of 457,000 
tons per year, of which 
about 437,000 tons 
are operational, Metal 
Bulletin reported.
The figure is envisaged 
to be hiked in the 
coming days upon the 
inauguration of Jajarm 
Aluminum Plant, 
in North Khorasan 
province, with a 
production capacity 
of 40,000 tons per 
annum.  The country 
is planning to increase 
annual production 
to 1.5 million tons by 
2025.
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IP gas pipeline to benefit Pakistan: 
Pak Senate Chairman

The dollar index versus a 
basket of six major currencies 
was steady at 97.653 after 
climbing to 97.766 on 
Tuesday, its highest level since 
June 3.
The focus was on whether the 

greenback can retain its strength after 
the Fed’s two-day policy meeting ends 
later on Wednesday.
The Fed is widely expected to stand pat 
on monetary policy this time but open 
the door for an interest rate cut at the next 
meeting in July.
“The market has mostly priced in a July 
rate cut and unless there is a big dovish 
surprise at the FOMC (Federal Open 
Market Committee) meeting it is hard 
to imagine the dollar coming under 
downward pressure,” said Takuya 
Kanda, general manager at Gaitame.
Com Research Institute.
“But there will be a lot to digest at this 
FOMC, such as the Fed’s views on the 
economy and prices and Chair (Jerome) 
Powell’s comments. It is hard to tell 
which of these factors the market decides 
to latch on and react to.”
The prospect of the U.S. central 
bank lowering rates has also driven 
benchmark Treasury yields to near two-
year lows while boosting equity prices.
The euro traded at $1.1190, languishing 
near session lows after shedding 0.2% 
overnight, when it brushed a 15-day 
trough of $1.1181.
The common currency dropped along 

with a decline in German government 
bond yields, which hit a new record low 
on Tuesday, after ECB chief Mario Draghi 
said the bank will need to ease policy 
again if inflation doesn’t head back to 
its target.
A closely watched survey by the ZEW 
Institute showing that the mood among 
German investors had deteriorated 
sharply in June also weighed on the euro.
Traders are also focused on whether 
signs that the United States and China 
are preparing for trade talks at a Group of 
20 leaders summit later this month will 
improve sentiment for risk assets and 
commodity currencies.
U.S. President Donald Trump said 
on Tuesday he will have an extended 
meeting with Chinese President Xi 
Jinping at the G20.
The world’s two largest economies are 
in the middle of a costly trade dispute 
that has pressured financial markets and 
damaged the world economy. Signs of a 
thaw between the two countries would 
encourage so-called “risk off” trades, 
which tend to cause the yen to fall and the 
Australian dollar to rise.
“If a meeting between Trump and Xi goes 

well, sentiment will improve, which will 
be supportive for dollar/yen,” said Tohru 
Sasaki, head of Japan markets research at 
JP Morgan Securities.
“But these days we cannot be sure about 
trade because attitudes and comments 
change from time to time and come out 
suddenly.”
The Australian dollar was a shade higher 
at $0.6871 after mounting a rebound the 
previous day. Australia exports a lot of 
commodities to China, so it would benefit 
greatly from progress toward ending the 
trade war.
However, it may prove difficult to turn 
bullish on the Aussie dollar over the long 
term because of growing expectations 
that the Reserve Bank of Australia may 
have to cut rates again.
The dollar was little changed at 108.32 
yen after losing modest ground 
overnight as traders kept their powder 
dry before the outcome of the Fed’s policy 
meeting.
The yuan advanced to its strongest level 
in over three weeks on the trade news 
before paring its gains on doubts the 
Trump-Xi talks would produce a durable 
trade deal.

Persian carpet, unrivaled 
best seller in Lebanon
Lebanon's Minister of Tourism, emphasizing that 
no carpet in the world can compete with Iranian 
carpet in terms of work quality and shape and art, 
said that Iranian carpet in Lebanon is unrivaled and 
has a special place.
"Avedis Guidanian" In an interview with  IRNA 
correspondent Beirut added: "Despite the 
sanctions, Iran continues to be the first in the 
carpet and carpet industry, and some Iranian 
businessmen are exporting carpets to Lebanon, 
the goods that are welcomed here and have their 
buyers.
"Carpet is a commodity that Iran can kill in the 
world, as well as other industrial, agricultural 
and medical commodities that have made great 
progress, and even this development is significant 
compared to the developed countries of the world.
In the case of tourism relations between Lebanon 
and Iran, Guidanian said that tourism ties with the 
Islamic Republic of Iran are limited to the relations 
between the private sector of two countries and 
tourism and transportation companies. Of course, 
these companies create incentives for tourism 
between the two countries.
He added: "There is no direct relationship between 
the ministries of the two countries in the tourism 
sector, but I was invited to Iran to attend the tenth 
exhibition of tourism, where they met with many 
officials of the tourism sector, Time has come.
Lebanon's Minister of Tourism, said  that Lebanon 
and Iran were particularly well versed in the field of 
tourism before the Syria war, and large collections 
of Iranians who traveled to Syria for pilgrimage 
to the holy and religious sites also landed on land 
in Lebanon, but the number of Iranian tourists in 
Lebanon has declined much since the Syrian war 
because of the impossibility of traveling to this 
country.
Persian carpet has been considered as a sublime 
embodiment of timeless beauty and elegance 
over thousands of years in human history and it 
has constantly evolved into a more elegant artistic 
creation throughout its existence.
*** Iran's great attention to religious minorities, 
especially Armenians
The Government of the Islamic Republic of Iran will 
help Armenians to rebuild and repair all religious 
places, for example, the Iranian government 
has offered special assistance to repair the old 
Armenian Church and other churches, and along 
with some of my brothers in the Islamic Republic 
of Iran I have visited some churches in this field.
He stressed that the level of interest of the Islamic 
Republic to the religious minorities, especially 
Armenians, is very high and Armenians of Iran 
have two representatives in parliament, and the 
Armenians themselves in Iran also emphasize that 
they are respected in Iran and they have their own 
place that this We are very positive and positive.

The dollar held near a two-week high on 
Wednesday ahead of the Federal Reserve’s 
closely-watched policy decision later in 
the day, supported by a surprisingly dovish 
European Central Bank and bearish eurozone 
economic data.

Dollar near two-week high before Fed 
as dovish ECB supports

news
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Iran, Azerbaijan customs offices 
launch joint online service in 
Astara
Iran and Azerbaijan customs offices launched joint online 
service known as eTIR project to speed up customs formalities 
between the two countries.
Speaking in the opening ceremony of the event, head of the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA) 
Mehdi Mir Ashrafi referred to $20,000b international trade in 
the world as indication of the importance of border trade.
Iran and Azerbaijan are the most exceptional countries located 
on North-South and East-West corridors, he added.

The United Nations Economic Commission for Europe 
(UNECE) administers the TIR Convention, which was 
established in 1959 and extensively revised in 1975. TIR 
Convention has, currently 68 contracting parties.
 The TIR Convention provides for an internationally recognized 
procedure to facilitate the cross border transportation of 
goods in transit through the use of a standard, internationally 
recognized Customs document, the TIR Carnet, which 
also serves as proof of existence of an internationally valid 
guarantee.
Mir Ashrafi went on to say that TIR Convention of Iran was 
launched two months ago in Mirjaveh, Afghanistan, Chabahar 
and Mumbai.The cultural, ethnic and language common 

grounds between Iran and Azerbaijan 
make both countries boost trade 
exchanges to help enhance the 
level of welfare, he said.
Mir Ashrafi said grounds have 
been prepared for increasing the 
level of customs cooperation by 
forming the working groups in all 
sectors.
Meanwhile, Mehdiyev Safar Mammad, 
Chairman of the State Customs Committee of the Republic of 
Azerbaijan said the relations between Iran and Azerbaijan have 
paved the way for equipping the border with eTIR.   

US Sanctions Not 
Affecting Iran’s 
Agricultural Cooperation 
with Others: Official
 Iran’s Deputy Minister of Agricultural Jihad 
Kazem Khavazi highlighted the ineffectiveness 
of the US sanctions against the Islamic 
Republic’s agriculture industry and said 
there are numerous countries willing to boost 
cooperation with Iran in scientific agriculture.
Some international organizations that had 

been sanctioned by the US government were 
not affected so much, and there is no problem 
for Iran’s relations with them, Khavazi told 
Tasnim.
“We are planning and working closely 
with other countries,” he said, adding that 
numerous countries active in the field of 
scientific agriculture are ready to cooperate 
with Iran.The Islamic Republic has agreements 
with many countries, including Switzerland 
and China, to promote cooperation in scientific 
agricultural areas.The remarks came against 
the backdrop of increased tensions between 

Iran and the US with Washington imposing 
new sanctions against the Islamic Republic.
The US has ratcheted up pressure on Iran 
since last year after withdrawing from 
the 2015 nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Since then, the administration of US President 
Donald Trump is trying to reduce Iran’s oil 
exports to “zero,” and has sent an aircraft 
carrier strike group, a bomber squad, an 
amphibious assault ship, and a Patriot missile 
battery to the Middle East to try to stack up 
pressure on Tehran.



US Evidence on Iran’s Role 
in Tanker Incidents ‘Very 
Vague’: Russia
The Russian foreign minister warned that 
the United States has yet to prove its claims 
that Iran was responsible for recent oil 
tanker attacks in the Sea of Oman, describing 
Washington’s alleged evidence as “very 
vague”.
Asked by the Tass News Agency if Moscow had 
any insight into what caused the explosions 
that damaged two oil tankers  in the Oman Sea 
on Thursday, Sergey Lavrov said officials "do 
not have such intelligence data."
"We see the very vague alleged evidence 
provided by the United States, some video 
footage, some pictures, which raise serious 
questions even among its closest allies," 
Lavrov said on Tuesday.
"We stand for conducting a thorough 
investigation of all these incidents. By the way, 
the Islamic Republic of Iran has been in favor 
of this from the very beginning," he added.
"As for how the situation may develop, then, 
yes, the situation is alarming. I would not 
immediately make negative and disastrous 
predictions."
US has blamed Iran for the attacks, but Tehran 
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.

Officials Mull Plans to 
Boost Iran-Uzbekistan 
Ties
The top national security officials of Iran 
and Uzbekistan weighed plans to broaden 
relations between the two nations and 
promote mutual cooperation in the region.
Secretary of Iran’s Supreme National Security 
Council Ali Shamkhani and Secretary of 
the Security Council under the President of 
Uzbekistan Viktor Makhmudov met on the 
sidelines of the 10th International Meeting 
of High Representatives for Security Issues in 
Russia’s Ufa on Wednesday.
The two official reviewed the previous 
agreements between the national security 
authorities of the two nations and discussed 
ways for collaboration on bilateral and 
regional issues.
Shamkhani and Makhmudov also explored 
avenues for close cooperation between 
Tehran and Tashkent in establishing security 
and stability in Afghanistan.
They further discussed ways to speed 
up the implementation of a road map to 
cooperation -signed by the presidents of 
the two countries- and to maximize mutual 
interaction in political, economic and security 
fields.

Russia says US must 
'immediately' return to JCPOA

"Russia fully understands 
that Tehran’s actions 
are of a forced, sporadic, 
and, most importantly, 
reversible nature. We 
understand and in 
many ways share the 

disappointment of the Iranian side 
in relation to the lack of an adequate 
response to its urgent requests 
to take into account Tehran's 
concerns regarding the stalling of 
the JCPOA in terms of the practical 
impact of the nuclear deal," Tass 
quoted Ryabkov as saying.
"Iran is honoring all its obligations 
and even today, it technically 
remains within the framework 
set by the JCPOA. Russia 
consistently stresses the necessity 
of a responsible approach to the 
implementation of obligations by 
all parties to the nuclear deal."
He also noted the statements of 
various US officials who claim that 
Iran threatens the comprehensive 
agreements on the Iranian nuclear 
deal, the norms of international law 
and "even nearly attempts nuclear 
blackmail."
"The fact that Washington has 
remembered the existence of 
the norms of international law 
is a welcome development. Now 
we need to see who exactly is in 
violation of them. It is clear to us 
that the US colleagues themselves 
have dealt a devastating blow 
to one of the most significant 
diplomatic achievements, 
renouncing all their obligations 

under the INF [Intermediate-
Range Nuclear Forces] Treaty in 
May 2018 in violation of the UN 
Security Council Resolution 2231 
and Article 25 of the UN Charter, 
which states that all member states 
must comply with the decisions of 
the Security Council," the deputy 
foreign minister said. "By doing 
this, the US has placed itself outside 
of the international community, 
virtually ignoring international 
law, which they are so keen on 
protecting right now," he added.
Threat of US sanctions
Washington’s threats of sanctions 
regarding the implementation of 
the UN Security Council Resolution 
on the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) on the Iranian 
nuclear deal contradict logic, 
Ryabkov added.
"In accordance with international 
law, the US must immediately 
return to the implementation of all 
obligations under the JCPOA and 
the UN Security Council Resolution 
2231, lifting all sanctions against 
Iran restored since May 2018 and 
ceasing to create obstacles to the 
systematic implementation of 

agreements by all other states," 
the senior diplomat stressed. "The 
threats by the US to introduce 
sanctions in response to the 
implementation of the UN Security 
Council decisions are obviously 
lacking common sense." "We 
urge the American colleagues to 
consider which country’s actions 
can be defined as 'blackmail'," he 
continued.
Avoiding confrontation
Russia calls on all sides of the 
JCPOA to refrain from taking steps 
aimed at complicating the situation 
further, the Russian diplomat 
stated.
"We call on all involved parties, 
including Iran, to refrain from steps 
aimed at complicating the situation 
further and to provide a possibility 
to find the solutions that will help 
stabilize the implementation of the 
JCPOA," Ryabkov stressed. "There 
is no need to test the agreements. 
The world will not become a safer 
place if the JCPOA ceases to exist, 
and the situation in the region 
where tankers had caught fire many 
times before, will deteriorate even 
further."

"In accordance with international law, the US must immediately 
return to the implementation of all obligations under the JCPOA 
and the UN Security Council Resolution 2231," said Russian 
Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov said on Tuesday.
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Iranian Foreign 
M i n i s t e r 
M o h a m m a d 
Javad Zarif and 
Iraqi Parliament 
Deputy Speaker 
Khalil al-Haddad, 
who is visiting the 
Islamic Republic 
at the head of a 
p a r l i a m e n t a r y 
d e l e g a t i o n , 
exchanged views 
about a range of 
issues, including 
ways to boost 
bilateral ties.
During the 
meeting, held in 
Tehran on Tuesday 
evening, the two 
sides discussed 
the deep-
rooted relations 
between Iran 
and Iraq as well 
as the important 
a g r e e m e n t s 
reached in various 
areas, economy in 
particular.
They also talked 
about facilities 
provided for 
the Iranian and 
Iraqi people for 
reciprocal visits 
and the two 
countries’ role in 
boosting regional 
stability and 
security.
Iran and Iraq 
enjoy cordial 
political, security 
and cultural ties 
but due to some 
internal and 
regional problems 
including Daesh 
(also known as ISIS 
or ISIL) terrorism 
in Iraq, they have 
not been able to 
increase their trade 
volume.
Iran’s main exports 
to the neighboring 
country include 
agro products, 
foodstuff and 
fruits such as 
w a t e r m e l o n , 
tomato and 
cucumber, which 
account for 37% of 
the total exports.
Other Iranian 
exports to Iraq 
include canned 
food, tomato paste, 
chicken, egg, meat, 
c o n s t r u c t i o n 
materials (mainly 
rebar, tiles and 
ceramics), steel 
and evaporative 
cooler.

Iran’s Zarif, 
Iraqi Deputy 
Speaker Dis-
cuss Closer 
Ties
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Nuclear talks must not impose 
heavy obligations on Iran: MP
Iran must take care not to enter nuclear talks for the third 
time which would entail accepting commitments that 
would severely curb its nuclear activities, Head of Special 
Commission for Supporting National Production told MNA 
on Wednesday.
Speaking to Mehr correspondent on Wednesday, Hamidreza 
Fouladgar, Head of Special Commission for Supporting 
National Production, noted Iran’s decision to return to the 
original design of Arak heavy water reactor as one of the 
options the country would consider after the 60-day deadline 

runs out for the European sides of the JCPOA, saying “the 
nuclear case of the Islamic Republic has always been tied to 
political talks, and so far governments have been unable to 
untangle this knot.”
On Monday, Spokesman for the Atomic Energy Organization 
of Iran (AEOI), Behrouz Kamalvandi, said Iran may return to 
the original design of the Arak heavy water reactor if Europe 
fails to live up to its commitments under the nuclear deal. 
This decision, along with increasing uranium production and 
the percentage of its enrichment, are said to be part of Iran’s 
measures to reduce commitments to the JCPOA following the 
US’ unilateral withdrawal from the agreement last year, and 
the EU’s failure to safeguard Iran’s economic interests in the 

face of US sanctions.
Fouladgar went on to stress that the 
Iranian government “must learn 
from its past experiences and not 
enter negotiations for the third 
time where it would be forced to 
agree to heavy commitments.”
“If the government decides to start 
re-negotiations, it must not accept 
obligations that would severely curb 
the country’s nuclear activities, or which fails t o 
obtain guarantees from the other sides to live up to their 
commitments.”

The fact that 
Washington has 
remembered 
the existence 
of the norms of 
international 
law is a welcome 
development. 

 Iran’s 60-day deadline for EU 
won’t be extended: AEOI spox
Iran’s 60-day deadline to European sides to the JCPOA will not 
be extended, and Tehran will resume suspended commitments 
only when all parties to the agreement have lived up to their 
obligations, AEIO spokesman said Wednesday.
Spokesman for the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), 
Behrouz Kamalvandi, said Wednesday that “based on the rule of 
taking a proper countermeasure in implementation of the JCPOA, 
what we decide to do depends on the way the other signatories 
to the JCPOA comply with their commitments. We can’t keep 
complying with ours when they don’t do anything in practice.”
He went on to add, “our message is clear. Their behavior 
conveys that they either do not wish to comply with their 

commitments or are unable to do so; in either case, we will 
act according to the directives of the Leader of Revolution and 
our parliamentary laws.”“Our measures are being taken on a 
regular and consecutive basis. There is no reversibility. The only 
way for us to resume our suspended commitments is if all the 
remaining sides to the JCPOA have lived up to theirs,” Kamalvandi 
said.“What matters is that we are creating a balance between 
our commitments and our rights. If they recognize our rights 
which is the removal of sanctions under the JCPOA, then we will 
implement our commitments. Otherwise, we will reduce our 
commitments to create a balance,” he added.
On May 8, exactly a year after the US pulled out from the JCPOA, 
Iran revealed countermeasures to US’ withdrawal, giving the 
other remaining parties to the JCPOA 60 days to comply with 
their commitments, particularly those regarding Iran’s economic 
interests in the banking and energy sectors, before reducing 

port ions 
of its own commitments to the 

agreement stage by stage.Iran says its decision to reduce 
commitments to the JCPOA, given the current status of the deal, 
is within its rights under the agreement.
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IRGC Commander: US 
Push for Talks Aimed at 
Wrecking Iran’s Defense 
Power
 Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Commander Major General Hossein Salami 
warned of the US plot to dismantle Iran’s 
military and defense power by luring Tehran 
into negotiations, whose eventual outcome he 
said will be surrender.“The enemy’s greatest 
wish is to dismantle part of our defense 

power,” General Salami said at an academic 
conference in Tehran on Tuesday.Iran has 
effectively foiled the enemy’s plans for military 
action, the general stressed, warning that the 
adversaries insist on negotiations to impair 
Iran’s deterrent power.“Our resistance is 
based on logic, because there is war, loss of 
power and surrender behind the logic of 
negotiations,” he underlined, adding, “We 
are close to victory, and our only solution is 
resistance in accordance with our national 
and revolutionary expediency.”Diplomacy 
without power is meaningless, and backing off 

from resistance would encourage the enemy 
to intensify the pressure of sanctions, the 
general stated, according to IFP News.“Today, 
the US is not able to make correct political 
choices and its mechanism of turning military 
power into political power has broken down,” 
he concluded.In comments last week, Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei highlighted the necessity for strong 
resistance in confrontation with the enemies, 
stressing that the Islamic Republic will keep 
making progress provided that the US does not 
come any close to Iran.



Minister of Energy: Iran ready to supply its products with 
tariff exemptions
The minister of energy says that Iran is ready to supply its products to the countries of the region, 
especially Russia, using tariff exemptions and preferential tariffs.Reza Ardakanian said on Tuesday 
on the sidelines of the 15th session of the Joint Commission of Iran-Russia Business and Economic 
Cooperation in Isfahan, "Now Iranian products are being introduced in the region, but tariff exemptions 
have accelerated the supply and attracting a more comprehensive and expanding market.”The senior 
Iranian official went on to say that for example, Russia alone has about $300 billion worth of imports in 
the region each year, and facilitating Iran's supply conditions could lead to a good market in that country.
Pointing to the appropriate market for exporting the products, the minister emphasized, “A 200 million- 
people market in the region are now waiting for more mobility and supply of Iranian products.”

The British government 
settled a 1.25 billion pound 
($1.6 billion) damages 
claim brought by Iran’s 
largest private bank in a 
last-minute out-of-court 
deal following a dispute 
over sanctions.
Bank Mellat, which 
is 20% owned by the 
Iranian government and 
80% privately held, said 
on Tuesday the legal row 
had been resolved for an 
undisclosed sum on the 
first day of a trial to assess 
its damages at London’s 
High Court, Reuters 
reported.That comes six 
years after the UK Supreme 
Court ruled that sanctions 
imposed on the bank in 
2009 were unlawful and 
that the government had 
been “irrational” and 
“disproportionate”.
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Dollar near two-week high before 
Fed as dovish ECB supports

One of the latest tweets 
that Donald Trump has 
released about Iran 
related to the results of the 
Japan Prime Minister Abe 
Shinzo’s trip to Iran. The 
president of the United 
States took a different 

position in this message. While 
Trump had previously spoken of 
his willingness to negotiate with 
Iran, Tehran's response, along 
with global responses to regional 
developments, have made the 
White House become skeptical of 
its own policy.
Trump, in his Twitter message, 
appreciates the diplomatic efforts 
of Japan, evaluating the time to 
reach an agreement with Iran 
as inappropriate, and stated: "I 
feel that it is too early to reach an 
agreement. They are not ready, 
and we are not ready."
Nonetheless, analysts of 
international affairs consider 
Trump's challenges beyond that, 
and his tactical change towards 
Iran is a kind of retreat. With 
regard to the maximum pressure 
that the White House has taken 
against Tehran, the US president 
thought Iran would withdraw by a 
hint of Japan's prime minister.
In the last few months and after 
withdrawal of the JCPOA, the 
US president did not extend the 
waivers for Iranian oil customers; 

he targeted the oil, petrochemical 
and banking sectors by strict 
restrictions and increased his 
military presence in the Persian 
Gulf region. The White House 
thought these messages would 
push Iran to a quick deal with 
Washington.
However, according to the 
top officials of our country, no 
goodwill is seen by the American 
side, and an example of this kind of 
encounter of Trump vis-a-vis the 
JCPOA. Iran does not consider one-
party commitment to maintain 
the nuclear deal; in other words, 
continuing the implementation of 
the nuclear deal and establishing 
any reciprocal contacts between 
Tehran and Washington 
would be possible just when 
the US government honors its 
commitment to lift sanctions 
against Tehran .
Trump and complication of 
situation in the Persian Gulf
The disappointing response 
sent by the Japanese official’ 
trip to Tehran to the President 
of the United States has made 
the White House doubtful of the 
effectiveness of the approach so 
far taken. Moreover, he is not able 
to adopt war approaches because 
he is aware of the consequences 
and costs. On the other hand, in 
the internal sphere, Trump faces 
serious challenges and has yet to 
justify his opponents, especially 
the Democrats, in terms of 
business policies, immigrants 
and the Russian meddling in the 
US presidential elections.
But the main challenges of Trump 
in this case lie in the international 
arena. The Washington Post 
also believes that Donald Trump 

himself has been stuck in the case 
of Iran. The brave Trump has taken 
himself to the Persian Gulf and, 
although claiming that he does 
not want a war with Iran, he does 
conduct provoking behavior that 
has increased the level of tensions 
in the Persian Gulf.
The Slate magazine also 
evaluated Trump's position 
in Iran's case weak and said 
the lack of credibility of the 
US government was a major 
obstacle to the White House to 
adopt a favorite approach in the 
Persian Gulf. However, in more 
than two years in office, he has 
largely expressed false claims 
that have led Washington's allies 
to distance themselves from his 
policies. Because he needs more 
cooperation and support from 
other countries for more pressure 
or even military action against 
Iran, he must have more reliable 
evidence.
The lair Trump has not credibility
The problem with the US 
president is that no one believes 
in Trump's government, and he 
does not have credibility in the 
global arena. The New York Times 
reported that although Donald 
Trump is raising charges against 
Iran, he faces another major 
problem at the same time, which 
is a lack of credibility.
It is very difficult to measure and 
accept the credibility of Donald 
Trump, who is known as a lying 
and crisis-churning president.
According to the American 
newspaper, Trump considers the 
Iranians to be the main accused 
of the recent explosions of two 
tankers, but the question is 
whether the writing is clear to 

everyone else. For any president, 
accusing another country of an 
act of war presents an enormous 
challenge to overcome skepticism 
at home and abroad. But for a 
president known for falsehoods 
and crisis-churning bombast, the 
test of credibility appears far more 
daunting.
In this framework, no one cannot 
trust Trump that over the past two 
and a half years, has expressed 
a lot of misleading statements 
about himself and the record 
of his finances, his enemies, his 
family and his policies and his 
interactions with the staff; he is 
a liar.
The Daily Beast website also 
reported that countries in the 
world are skeptical of the charges 
against Trump against Tehran 
because the White House has 
long adopted a hostile approach 
against Iran. The United States 
wants to convince the world that 

Iran is responsible for accidents 
in the Persian Gulf and Oman Sea, 
but analysts say that a coalition 
that could blame Iran for these 
developments is hypocritical.
“The problem is twofold for them,” 
said John E. McLaughlin, a deputy 
C.I.A. director during the Iraq war. 
“One is people will always rightly 
question intelligence because 
it’s not an exact science. But the 
most important problem for 
them is their own credibility and 
contradictions.”
According to The New York Times, 
“The public grew cynical about 
presidents and intelligence after 
George W. Bush’s invasion of Iraq 
based on false accusations of 
weapons of mass destruction, and 
the doubt spilled over to Barack 
Obama when he accused Syria 
of gassing its own people. As Mr. 
Trump confronts Iran, he carries 
the burden of their history and his 
own.”

Incredible White House occupied by a liar
 Some analysts and media in the United States say that 
the two and a half years of the presidency of Donald 
Trump has been flawed with lies and misinformation 
that even Washington's allies do not believe his charges 
against Tehran.
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 "The Islamic 
Republic of Iran's 
Mission in the 
province of Basra, 
Iraq, is ready to 
pursue the possible 
problems of Iranian 
businessmen and 
investors and 
companies based in 
Iraq."



آگهي حصر وراثت
آقاي محمد صادقی حسن آبادی داراي شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست به 
کالسه 95/201 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان رضا صادقی حسن آبادی بشناسنامه 62 در تاريخ 95/5/14 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه شفيعی 
ش ش 1901 همسر متوفی 2- مهدی صادقی حسن آبادی ش ش 22 فرزند ذکور متوفی 
3- محمد صادقی حسن آبادی ش ش 47 فرزند ذکور متوفی 4- زهرا صادقی حسن آبادی 
ش ش 113 فرزند اناث متوفی 5- سميه صادقی حسن آبادی ش ش 126 فرزند اناث 
متوفی. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 
يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهدشد. شورای حل اختالف بخش 

جرقويه  شناسه: 505302
آگهی

شعبه پنجم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 19/98 
ش 1/1/5/م ش له علی اکبر حجاری عليه محمد صفاری به آدرس دهق، شهرک طالقانی 
بلوار شهيد بهشتی، کوی شهيد بهشتی کوی ايمان پالک 18 بابت محکوم به و هزينه 
های اجرايی به مبلغ 165/102/768 ريال اموال توقيفی به شرح يک دستگاه خودروی 
سواری پرايد سيستم پرايد GLX مدل 1389 دارای موتور 3581931 و شماره شاسی 
1412289615435 به شماره انتظامی 654 ن 16 ايران 53 در زمان بازديد وضعيت 
ظاهری خودرو از جلو آثار تصادف و بدنه و آثار خوردگی و رنگ رفتگی دارد. فاقد زه روی 
درب سمت چپ قسمت جلو بازسازی شده است. کيفيت موتور گيربکس تقريبا سالم 
از خودرو روندگی زيادی مشاهده گرديده است. تودوزی مستعمل الستيکها 40 درصد 
بدهی خودرو باطری فاقد کارايی، بيمه نامه رويت نگرديده با توجه به نوع خودرو و مدل 
آن و ميزان کارايی و روندگی خودرو قيمت موجود آن ارزش خودرو معادل حدود يکصد 
و هشتاد ميليون ريال 180/000/000 ريال برآورد گرديده است که مورد اعتراض هيچ 
يک از طرفين قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزايده ای در مورخ 98/5/1 در ساعت 
9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام واقع در خيابان آتشگاه روبروی پمپ بنزين ساختمان 
شماره 2 شورای حل اختالف برگزار می گردد طالبين شرکت در جلسه مزايده ميتوانند با 
واريز ده درصد از مبلغ پايه پنج روز قبل از جلسه مزايده و ارائه آن فيش به اجرای احکام از 
اموال بازديد نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. مديرا جرای 

احکام شورای حل اختالف اصفهان شناسه: 505129
آگهی

کالسه پرونده: 970242 شماره دادنامه: 9809976803600098 تاريخ رسيدگی: 
98/2/21 مرجع رسيدگی: شعبه 36 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رضا رضايی 
فرزند حسن به آدرس اصفهان، براآن شمالی روستای سروش بادران خ 15 خرداد پ 
777، خوانده: علی امامی فرزند امير به آدرس مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات 
قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست رضا رضايی 
به طرفيت علی امامی به خواسته مطالبه مبلغ 64/500/000 ريال وجه سه فقره چک 
به شماره 468667-96/9/30 و 042440-96/7/30 و 467676-96/3/30 عهده بانک 
سپه شعبه شهاب کرمان به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به 
محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چک ازناحيه بانک محال عليه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی مورخه 98/2/14 و دفاعيات غير موثر خوانده 
در جلسه رسيدگی شورا و نظر به اينکه اصل سند تجاری در يد دارنده چک حکايت از 
مديونيت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اينکه از ناحيه خوانده 
دليلی که حکايت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتی 
اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/2/14 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دين و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده و به 
پرداخت مبلغ 64/500/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 

تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی 
و پرداخت 1/460/350 ريال هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و ظرف 
مدت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

قاضی شورای حل اختالف 36 حوزه قضايی اصفهان شناسه: 504889
آگهی اخطار اجرایی

شماره: 970202-98/2/8 به موجب رای شماره 9709976803600299 تاريخ 
97 حوزه 36 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است  /9 /21
محکوم عليه سيد احمد ميرابراهيمی فرزند سيدحسن به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 85/000/000 ريال وجه سه فقره چک به شماره های 409279-
1396/2/10 عهده بانک رفاه کارگران شعبه ميبد خيابان امام به مبلغ 30/000/000 
ريال و 49278-1395/12/20 عهده بانک رفاه کارگران شعبه ميبد خيابان امام به مبلغ 
35/000/000 ريال و 354013/49-1606-1396/3/30 عهده بانک ملت شعبه امام 
خمينی ميبد به مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير 
و تاديه ازتاريخ سررسيد چک ها لغايت اجرای حکم و پرداخت هزينه دادرسی به مبلغ 
1/716/600 ريال در حق خواهان صديقه جمشيديان قلعه سفيدی فرزند مختار به نشانی 
اصفهان اتوبان چمران خيابان آل محمد کوچه آزادی پالک 21 و پرداخت نيم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ايران. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين که 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر 
مالي ندارد صريحا اعالم نمايد. شعبه 36 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 

شناسه: 504890
آگهی اخطار اجرایی

شماره: 970170-98/2/4 به موجب رای شماره 9709976803600243 تاريخ 
97/9/14 حوزه 36 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محکوم 
عليه ايوب مجيدپور فرزند مجيد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ريال وجه يک فقره چک به شماره 922030/212124 عهده بانک رفاه 
کارگران شعبه مدرس کرمانشاه بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از 
تاريخ سررسيد چک 96/5/30 لغايت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 1/072/300 ريال 
بابت هزينه دادرسی در حق خواهان صديقه جمشيديان فرزند مختار به نشانی اصفهان، 
اتوبان چمران خيابان آل محمد کوچه آزادی پالک 21 و پرداخت نيم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت جمهوری اسالمی ايران. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه 
به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و 
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر 
مالي ندارد صريحا اعالم نمايد. شعبه 36 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 

شناسه: 504891
آگهی اخطار اجرایی

شماره: 970203-98/2/4 به موجب رای شماره 9709976803600329 تاريخ 
97 حوزه 36 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است  /9 /28
محکوم عليه رستم ملکی دورباشی فرزند بهروز به نشانی مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 44/500/000 ريال وجه دو فقره چک به شماره های 1651/384997/23-
96/6/30 عهده بانک ملت شعبه ميدان قائم شهريار به مبلغ 16/500/000 ريال و چک 
شماره 1651/385011/23-96/7/20 عهده بانک ملت شعبه ميدان قائم شهريار به 
مبلغ 28/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير و تاديه ازتاريخ 
سررسيد چکها لغايت اجرای حکم و پرداخت هزينه دادرسی به مبلغ 1/044/450 ريال 
در حق خواهان صديقه جمشيديان فرزند مختار به نشانی اصفهان اتوبان چمران خيابان 
آل محمد کوچه آزادی پالک 21، و پرداخت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف 

است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد 
يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود 
را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحا اعالم نمايد. شعبه 36 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف اصفهان شناسه: 504892
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(

شماره نامه: 1398009000534058 شماره پرونده: 9509980350900079 
شماره بايگانی پرونده: 980020 بدينوسيله اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپايه در 
نظر دارد در پرونده اجرايی کالسه 980020 در جهت وصول مطالبات علی جنجگوی از 
محمدرضا مستاجران يک باب منزل مسکونی به نشانی سجزی مزرعه شور، خ جمهوری، 
ک اميرالمومنين، پالک 13 که دارای سند مالکيت به شماره 561813 و شماره ملک 
21 و شماره ثبت 11878 دفتر 115 صفحه 85 بخش 19 ثبت اصفهان به  /333
مالکيت عباس زاهدی با زيربنای 140 مترمربع به صورت شش دانگ به مساحت عرصه 
237/636 مترمربع يک طبقه حياط سازی شده و نمای سراميک و کف موزاييک و سالن 
کف موزاييک و ديوارها گچ آشپزخانه با کابينت ام دی اف کف  سراميک ديوارها کاشی 
سه خواب ديوارها باربر و سقف تيرآهن و با قدمت حدود 20 سال که بر اساس نظريه 
کارشناسی يکصد و پانزده ميليون تومان برآورد قيمت شده است را به مزايده گذاشته و 
به فروش برساند لذا جلسه مزايده برای 1398/4/22 ساعت 9 صبح الی 10 و محل اجرای 
مزايده اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپايه تعيين می گردد طالبين خريد می توانند 
پنج روز قبل از مزايده از منزل به نشانی مذکور بازديد و در جلسه مزايده شرکت نمايند 
شرکت کنندگان در مزايده شخص يا اشخاصی خواهند بود که مبلغ ده درصد از قيمت 
مزايده را فی المجلس پرداخت نمايند. مدير دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپايه 

شناسه: 505301
آگهی مزایده اموال منقول

شماره نامه: 1398009000502460 شماره پرونده: 9709986903100092 شماره 
بايگانی پرونده: 970159 محکوم له آقای حسينعلی حاجی آقا محکوم عليه شرکت مينا 
کاشی، اجرای احکام شورای حل اختالف کوهپايه در نظر دارد در اجرای موضوع پرونده 
کالسه 970159 اجرايی بنا به درخواست محکوم له در جلسه اول مزايده اقالم توقيفی 
عبارتند از ده دستگاه موتور الکتروموتور کوپله با گريبکس واريتور که الکتروموتورهای 
R/ 1450 آن سه فاز با توان هفتاد و پنج صدم کيلو وات معادل 1 اسب بخار و با سرعت
MIN ساخت چين بوده و گريبکس های آن با دور خروجی R/MIN 40-200 دور 
بر دقيقه و گشتاور N.M 50-250 نيوتن متر است که سريالهای پالک آنها به ترتيب 
 J9402897 و J9402887 و J9402899 و J9402912 و J9402882 عبارت از
و J9402896 و J9402894 و J9402879 و J9402884 و J9402914 می باشد 
طبق نظريه کارشناسی ارزش هر موتور گريبکس های مذکور معادل 7/700/000 ريال و 
جمعا ارزش پايه برای مزايده فروش مبلغ 77/000/000 ريال برآورد گرديده است در ازای 
طلب خود به فروش برساند لذا به اين منظور جلسه مزايده ای در روز يکشنبه 98/4/23 
ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف کوهپايه برگزار می گردد و 
متقاضيان خريد می توانند 5 روزقبل از جلسه مذکور با بازديد از کارگاه مذکور در جلسه 
مزايده شرکت نمايند شرکت کنندگان در جلسه مزايده می بايست ميزان ده درصد از 
قيمت پيشنهادی خود را فی المجلس پرداخت نمايند و مابقی آن را به مدت يک ماه به 
حساب سپرده دادگستری کوهپايه واريز نماييد. قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف 

کوهپايه شناسه: 505300
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602025003252 نظر به اينکه آقای محسن سعيدفر نماينده 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک ملی استان اصفهان با تسليم درخواست شماره 
98 و دو برگ استشهاد شهود به شماره 79643 مورخ  /3 25009611 مورخ 12/
98/2/26 دفترخانه شماره 1 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکيت )به علت سهل 
انگاری( ششدانگ پالک شماره 19575 فرعی از 28 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است 
و متقاضی صدور سند مالکيت المثنی می باشد پالک مزبور در صفحه 323 دفتر 925 
امالک ذيل شماره ثبت 210329 تحت شماره چاپی 746276 الف 16 سال 88 سابقه 
ثبت دارد لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در 

يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود 
سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مدير واحد ثبتی 

ملک غرب اصفهان  شناسه: 503202
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602025003326 نظر به اينکه آقای رسول سليمی با تسليم 
درخواست شماره 25006082 مورخ 98/2/21 و دو برگ استشهاد شهود به شماره 
37774 مورخ 98/2/21 دفترخانه 160 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکيت )به 
علت جابجايی( ششدانگ پالک شماره 1301 فرعی از 31 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان 
است و متقاضی صدور سند مالکيت المثنی می باشد پالک مزبور در صفحه 596 دفتر 
868 امالک ذيل شماره ثبت 159396 تحت شماره چاپی 0560546 سابقه ثبت دارد و 
به موجب سند انتقال شماره 157642 مورخ 87/2/19 دفترخانه 86 اصفهان به نامبرده 
انتقال يافته است.  لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا 
وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مدير واحد 

ثبتی ملک غرب اصفهان  شناسه: 504034
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اينکه خواهان جالل رئوفی فرزند ماشااله دادخواستی به خواسته تقاضای مطالبه 
وجه يک فقره چک به شماره 1487730-97/10/1 به مبلغ 30/000/000 ريال همراه 
با هزينه های دادرسی و تاخير تاديه به طرفيت نگار سادات بنی هاشمی مجهول المکان 
به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقديم که پس از ارجاع به شعبه سيزده حقوقی 
شورای حل اختالف به کالسه 1193/97 ثبت و برای تاريخ 98/5/6 ساعت 11 وقت 
رسيدگی تعيين گرديده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا 
قبل از جلسه رسيدگی 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 
تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه سيزده شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 505338
آگهی

شماره پرونده: 1342/97 شماره دادنامه: 159/98 بتاريخ 98/2/15 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 4 شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضاء کننده ذيل تشکيل است 
پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم می نمايد. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست خانم فخری ارجمنديان بطرفيت آقای تقی علی دادائی به 
خواسته مطالبه وجه يک طغری سفته به شماره خزانه داری 572998 سررسيد 96/8/5 
به مبلغ 100/000/000 ريال تقديمی از ناحيه خواهان داللت بر استقرار دين بعنوان 
خواسته بر عهده خوانده داشته و وصول مدارک نزد خواهان داللت بر بقای دين را دارد 
و لذا چون خوانده دفاعی بعمل نياورده و دليلی بر برذائت ذمه خود ارائه و اقامه نکرده 
است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخيص مستندا به ماده 304 و 307 قانون تجارت 
و مواد 519 آيين دادرسی مدنی رای به محکوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته 
هزينه دادرسی و تاخير تاديه از تاريخ دادخواست 97/11/21 لغايت صدور و اجرای حکم 
نهايی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غيابی محسوب و ظرف 20 روز 
 پس از ابالغ قابل واخواهی می باشد. قاضی شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 505337

تالش برای راه اندازی دومین مرکز حراج صنایع دستی ایران در اصفهان
رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در بازدید از مراکز تجارت نوین صنایع دستی اصفهان گفت: در 
تالشیم تا پس از تهران، دومین مرکز حراج صنایع دستی ایران را مطابق با استانداردهای بین المللی 
در اصفهان راه اندازی کنیم.  علی اصغر مونسان در بازدید از کارگاه های صنایع دستی تجربه آموز و 
مراکز تجارت نوین صنایع دستی استان اصفهان گفت: ایجاد کارگاه های صنایع دستی تجربه آموز 

در اصفهان همراه با تولید و عرضه صنایع دستی و هنرهای سنتی به گردشگران و تلفیق آن با صنعت 
گردشگری، نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی اصفهان و ایران ایفا می کند. معاون رئیس جمهور 

ادامه داد: حمایت از هنرمندان صنایع دستی به ویژه هنرمندان نقره کار، در راستای حمایت از تهیه مواد اولیه 
از یک سو و فروش آثار و تولیداتشان از سوی دیگر، در دستور کار سازمان میراث فرهنگی است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشــور تأکید کرد: باید با برنامه ریزی صحیح تالش کنیم تا مردم به ارزش واالی هنری و 
اقتصادی صنایع دستی واقف شوند. اگر بتوانیم مردم را به ارزش افزوده صنایع دستی واقف کنیم آن ها با خرید صنایع دستی می توانند 
این محصوالت را با قیمت بیشتری به فروش برسانند و این نکته باعث می شود تا صنایع دستی جایگاه خود را در اقتصاد خانواده و 

همچنین سبد مصرف خانوار به خوبی پیدا کند.

احتماال مافیاهای داخل دولت جلوی توقف اجرای سیاست ارز 4200 تومانی را می گیرند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه چرا دولت تخصیص ارز 4200 تومانی را متوقف 
نکرده و به سمت پرداخت مستقیم یارانه نقدی نمی رود، گفت: احتماال مافیاهای که در دولت وجود دارد مانع 
از انجام این کار می شوند. دولت باید مدل خود را تغییر دهد.غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره پرداخت 
مستقیم ارز ترجیحی کاالهای اساسی به صورت یارانه نقدی به مردم گفت:در قانون بودجه سال 98 به این 

موضوع پرداخته شده است. مرکز پژوهش های مجلس هم گزارشی در این خصوص منتشر کرده است. در 
آن گزارش آمده است که ارز ترجیحی )4200( اختصاص داده شده به کاالهای اساسی تاثیری در زندگی مردم 

نداشته و دولت باید مدل حمایتی خود را تغییر دهد.وی ادامه داد: این موضوع هرچه سریع تر باید تعین و تکلیف 
شود. آنچه که بدیهی است ارز دولتی کاالهای اساسی به مردم نمی رسد. اخیراً جلساتی هم در این خصوص در مجلس شورای 

اسالمی داشته ایم.جعفرزاده ایمن آبادی در پاسخ به اینکه چرا دولت مدل فعلی خود را متوقف نکرده و به سمت پرداخت مستقیم یارانه نقدی 
نمی رود، گفت: احتماالً مافیاهای که در دولت وجود دارد مانع از انجام این کار می شوند. دولت باید مدل خود را تغییر دهد.نماینده مردم رشت 
درخصوص مزایای پرداخت مستقیم مابه التفاوت ارز ترجیحی کاالهای اساسی با ارز نیما در قالب یارانه نقدی به مردم گفت: پرداخت این منابع 

مالی به صورت نقدی به مردم، نظام توزیع را شفاف و هدفمند می کند.

۶09 دشــت در کشــور 
وجود دارد که بر اســاس 
آخرین آمارهــا بیش از 
۳00 مورد از جمله دشت 
کاشان در وضعیت بحرانی 

قرار دارد.
ســاالنه افزون بر نیم متر 
مکعب ســطح آب هــای زیرزمینی در 
شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل 
کاهش می یابد که با توجه به قرار گرفتن 
این نقاط در جــوار کویر و دریاچه نمک، 
پمپاژ آب در دشت کاشان سبب پیشروی 
آب های شور کویری به سوی الیه های آب 

شیرین می شود.
هدایت الکتریکی )شوری یا ای سی( آب 
منطقه کاشان در چند سال گذشته از 2 
هزار به ۶ هزار میکروموس افزایش یافته 
که این وضعیت بحرانی ســبب نابودی 

کشاورزی در این منطقه خواهد شد.
پدیده فرونشســت زمین یکی دیگر از 
آفت های کاهش سطح آب های زیرزمینی 
اســت؛ چنانکــه در مناطــق کویری 
حفره هایی به دلیل فرونشســت سطح 
زمین ایجاد شده که با پیش بینی سازمان 
زمین شناسی، بر اثر افت سطح آب های 

زیرزمینی این مناطق نشست محسوس 
خواهد داشت.

دشت کاشان و تداوم ۴۰ سال بحران
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان 
در گفت و گو با ایرنا یادآور شد: اگر امروز 
نزدیک به ۳00 دشت در کشور به عنوان 
دشت ممنوعه اعالم شده، دشت کاشان به 
علت کم آبی و خشکسالی در سال ۵8 به 
عنوان نخستین دشت بحرانی ممنوعه در 

کشور معرفی شده بود.
محمدرضا اســدی با اشــاره بــه اینکه 
ذخیره های راهبردی آب دشت کاشان 
به شدت در حال کاهش اســت، افزود: 
برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی آب 
منطقــه موجب تغییر جهــت آب های 
زیرزمینــی و هجــوم آب های شــور از 
سوی دریاچه نمک به منابع آب شیرین 
شده اســت که خود از عامل های ایجاد 

فرونشست زمین محسوب می شود.
وی تصریح کرد: دشــت کاشــان نیز از 
جمله مناطقی بوده که به علت افت سطح 
آب هــای زیرزمینی و مصــرف بی رویه 
در بخش ها و دوره هــای گوناگون دچار 

فرونشست شده است.
اســدی تاکید کرد: مصرف آب منطقه 
کاشان در بخش کشاورزی بسیار باالست 
که جایگزینی روش های نوین آبیاری به 
جای آبیاری سنتی و کشت محصوالت 
کم آب بر متناسب با اقلیم منطقه می تواند 
تا حدودی مصــرف آب در این بخش را 

کاهش دهد.
وی مصرف ســرانه آب آشامیدنی را نیز 

بسیار بیشتر از حد اســتاندارد جهانی 
دانســت و اضافــه کــرد: مصــرف آب 
آشــامیدنی در ایران از میانگین ســایر 
کشورهای 2 برابر بیشــتر است که این 
مصرف باال، هزینه زیاد و تبعات منفی بر 

کشور تحمیل می کند.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
کاشــان، هم اکنون افزون بر ۱40 هزار 
مشترک در شهرســتان کاشان شامل 
شهرهای کاشان، شهرک های غرب )راوند، 
طاهرآباد و خزاق(، قمصر، نیاسر، جوشقان 
و کامو، برزک و مشکات و شهرستان آران 
و بیدگل شامل شهرهای آران و بیدگل، 
نوش آباد، سفیدشــهر و ابوزیدآباد زیر 

پوشش آبفای کاشان قرار دارند.
سطح آب های زیرزمینی ساالنه ۵۰ 

سانتیمتر کاهش دارد
سرپرست اداره منابع آب آران و بیدگل 
نیز با هشدار نسبت به روند افزایشی میزان 
افت ســطح آب های زیرزمینی در این 
شهرستان گفت: نزدیک به ۵2.8 میلیون 
مترمکعــب آب از ذخیره های راهبردی 
زیرزمینی این شهرستان در سال گذشته 
برداشت شد که رقم بسیار قابل توجهی 
به شمار می آید و باید تمهیدی برای آن 

اندیشیده شود.
محمدرضا نرجســیان افزود: افت سطح 
آب های زیرزمینی مشکالتی مانند خشک 
شــدن چاه ها، کاهش دبی رودخانه ها و 
آب دریاچه ها، پایین آمدن کیفیت آب، 
افزایش هزینه پمپاژ، اســتحصال آب و 

نشست زمین را به دنبال دارد.

لزوم تهیه ســند منابع آبی شمال 
استان اصفهان

فرماندار آران و بیدگل تغییر شیوه های 
بهره بــرداری از منابــع آب و تحول در 
بخش های کشاورزی، صنعت و آشامیدنی 
این منطقه را ضروری برشــمرد و گفت: 
نقش آب و منابع آبی در پیشرفت منطقه 
شمال استان اصفهان بسیار ضرورتری 
بوده و باید در سیاست های مصرف و بهره 

برداری از آب مورد توجه قرار گیرد.
اســماعیل بایبــوردی افــزود: بخش 
کشــاورزی آران و بیدگل هم اکنون 8۷ 
درصد، صنعت ۶ درصد، خانگی ۶ درصد 
و فضای سبز یک درصد مصرف منابع آبی 
این شهرستان را به خود اختصاص داده 

که باید مصرف آب در بخش کشاورزی هر 
چه زودتر مدیریت شود.

وی ســرانه آب مصرفی در کشــورهای 
پیشــرفته را ۱20 لیتر در شــبانه روز 
برشــمرد و بیان کرد: این آمار در ایران 
2۵0 لیتر است که نشان می دهد مصرف 
آب همچنان به فرهنگ سازی بیشتری 

نیاز دارد.
فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: ترویج 
کشــت گلخانه ای یکــی از راهکارهای 
کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی 
منطقه است و باید بخش کشاورزی را به 
سمت کشت گلخانه ای با روش های نوین 
هدایت و از ســوی دیگر بازار محصوالت 

کشاورزان را تضمین کنیم.

وی اضافه کرد: شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل به دلیل محدودیت منابع 
آبی باید هر چه زودتر به سوی تغییر الگوی 
کشت هدایت شوند و کشاورزان و باغداران 
محصوالت کم آب بر را جایگزین ســایر 
تولیدات کنند.بایبوردی، مصرف آب را 
نیازمند مدیریت هوشمند و دانش بنیان 
دانست و تاکید کرد: تهیه سند راهبردی 
منابع آبی برای منطقه شــمال اســتان 

اصفهان ضروری به نظر می رسد.
وی عنوان کــرد: میــزان آب تولیدی، 
هدررفت و استفاده در بخش کشاورزی 
باید رصد شــود تا با پایداری سرزمینی 
در روستاها و شهرها و در نتیجه افزایش 

تولیدات، به تعادل بخشی دست یابیم.

رفع چالش کم آبی در شمال استان اصفهان نیازمند تهیه سند منابع آبی

ایرنا
گــزارش
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چالش کم آبی و خشکسالی ناشی از افت شدید سطح آب های 
زیرزمینی، برداشت های غیر معقول و غیر علمی در شمال استان 
اصفهان به تاکید کارشناسان هشداری جدی که باید با مدیریت 
اصولی، آگاهی بخشی، تهیه سند منابع آبی و استفاده بهینه 
مصرف در همه بخش ها از سوی مسووالن امر جدی گرفته شود.

 نزدیک به ۵۲.۸ 
میلیون مترمکعب 
آب از ذخیره های 

راهبردی زیرزمینی 
این شهرستان در 

سال گذشته برداشت 
شد که رقم بسیار 

قابل توجهی به شمار 
می آید و باید تمهیدی 

برای آن اندیشیده 
شود.

اقتصاد ایران
۰7
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متهمان پرونده 
گرانی سیب زمینی 

را بشناسید
در  ســیب زمینی  قیمــت 
سطح شهر بعد از آزادسازی 
صادرات آن روند صعودی به 
خود گرفته و به قیمت ۷ تا ۱0 
هزار تومان در مناطق مختلف 

عرضه می شود.
 بازار محصوالت کشاورزی از 
سال گذشته به واسطه افزایش 
قیمت ارز و کاهش قدرت پول 
ملی با افزایش هزینه و قیمت 
تمام شده محصوالت مواجه 
شد و این موضوع عاملی شد 
تا این دســت محصوالت در 
ســبد مصرف کننده ایرانی با 
افزایش قیمت همراه باشــد، 
اما این پایــان کار نبود و در 
کنــار ایــن موضــوع در پی 
افزایــش قیمــت ارز، خرید 
محصوالت کشاورزی از بازار 
ایران برای دیگر کشــورها به 
خصوص کشورهای همسایه 
با صرفه اقتصادی قابل توجهی 
همراه بود و ایــن موضوع در 
نهایــت منجــر بــه افزایش 
حجم صــادرات محصوالت 
همچــون  کشــاورزی 

سیب زمینی و پیاز شد.
با رشــد حجم صادرات این 
محصــوالت برای بــار دیگر 
قیمت آن ها روند صعودی به 
خود گرفت و دولت در قالب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصمیم گرفت تــا از صادرات 
ایــن محصوالت بــه صورت 
مقطعــی و تا اطــالع ثانوی 

جلوگیری شود.
به دنبال این اقدام قیمت پیاز 
و ســیب زمینی تــا حدودی 
کاهــش یافــت و بــه گفته 
مســئوالن وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت بازار به تعادل 
رسید که با این شرایط حدود 
دو هفته پیش اعالم شد که به 
دستور وزیر صنعت، معدن و 
تجــارت، ممنوعیت صادرات 
پیاز و ســیب زمینی لغو شده 
است.در این شرایط بررسی ها 
از سطح میدان میوه و تره بار 
تهران و خرده فروشــی های 
سطح شهر حکایت از آن دارد 
که با رفع ممنوعیت صادرات 
ســیب زمینی، صادرات این 
محصول بار دیگر بر قیمت آن 
افزوده و قیمت این محصول 
به حدود ۷ هــزار تا ۱0 هزار 
تومــان در مناطــق مختلف 

افزایش یافته است.
در هفته های گذشــته برخی 
از فعاالن بازار میــوه و تره بار 
بر این باور بودنــد که با ورود 
سیب زمینی گرگان به میدان 
میوه و تره بــار، بــازار از این 
محصول اشباع خواهد شد و 
قیمت بار دیگــر روند نزولی 
به خــود می گیرد امــا گفته 
می شــود که به دلیل ســیل 
ابتدای ســال و از بین رفتن 
۵0 تــا ۶0 درصد محصوالت 
سیب زمینی منطقه گرگان، 
این اتفــاق رخ نــداده و در 
حال حاضر ســیب زمینی از 
بندرعباس، اصفهان و گرگان 

تغذیه می شود.
در این شــرایط فعاالن بازار 
میدان میــوه و تره بار تهران 
از افزایش صــادرات، افزایش 
حجــم خریــد کارخانجات 
فــرآوری ســیب زمینی و 
کاهش حجم محصول منطقه 
گرگان، به عنــوان متهمان 
پرونده گرانی ســیب زمینی 

نام می برند.

ایسنا
خـــبـــر
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Grove استارت آپی برای زندگی سالم و بهتر
Grove استارت آپی برای زندگی سالم و بهتر و در واقع استارت آپ سالمتی شعاری دارد تحت عنوان تولید 
هر محصولی برای زندگی که عاشقش باشید . این استارت آپ سان فرانسیکویی محصوالت مختلفی از 
مراقبت از پوست تا کودکان و محصوالت شخصی منزل را به فروش می رساند . این استارت آپ به تازگی 62 
میلیون دالر جذب سرمایه در کوارتر جدید خود به دست آورده است . یکی از مهمترین توزیع کننده های 

این شرکت آمازون معروف می باشد که در واقع این استارت آپ بخشی از فروش خود را مدیون سیستم پلیس 
مارکت آمازون است . این استارت آپ محصوالتی را با محوریت سالمتی و خوش عطری به فروش می رساند و 

استانداردهای خاصی که برای فروش در نظر گرفته است سبب موفقیت روز افزون این شرکت و آینده روشن آن 
در سال 2019 شده است . همه محصوالت بهداشتی و مراقبتی این استارت آپ بر مبنای تولید شده گیاهی ، عطر طبیعت و 

قابلیت بازیابی ساخته شده است که در واقع این سه فاکتور عامل موفقیت بسیاری از استارت آپ های دنیا و در واقع تبدیل شدن دنیا به 
جای بهتری برای زندگی سر مقصد نهایی هر استارت آپی می باشد . نکته جذاب و شگفت انگیز دیگر این استارت آپ تضمین رضایت صد در 
صدی مشتری است و اگر مشتری رضایت و خوشحالی قلبی نسبت به هر محصول خریداری شده نداشته باشد بدون سوال محصوالت بازگشت 

داده می شود و این گارانتی خاص این شرکت برای رضایت صد در صدی مشتریان در نظر گرفته شده است.
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استارتآپ

رشداستارتآپیکیازمراحلحیاتیموفقیتآن
محسوبمیشودودرمقابل،موانعرشدهمیشهبرسرراهشرکتهادرهر

ابعادیقراردارند.

آدیداس را می توان یکی از برترین  برندهای موجود در جهان نامید؛ بااین حال، این برند 
نیز دربرابر موانع رشد مصون نیست. این شرکت در مارس سال جاری اعالم کرد به  دلیل 
ضعف فروش در آسیا، احتماال با کاهش درآمد در ماه های آتی روبه رو شود. البته در 
سال های گذشته، آدیداس در آمریکای شمالی روند مناسبی طی کرد؛ اما موانع رشد 

به هرحال به آن ها هم فشار وارد می کنند.
موانع و مشکالت رشد برای همه  کسب وکارهای جهان ایجاد می شوند و درواقع، حفظ 
سرعت رشد و ادامه  مسیر، حتی با بزرگ شدن ابعاد کسب وکار هم دشوار باقی می ماند. 
در شرکت های نوپا، شناسایی موانع رشد بیش از همه چیز اهمیت پیدا می کند؛ موانعی 
که درصورت ناآشنایی با آن ها، حتی شرکت حاضر در مسیر رشد را به سمت سقوط 

هدایت خواهند کرد.
مدیران استارت آپ ها پیش از واردشدن به مسیر رشد باید این سؤال های کلی را در 
ذهن خود مرور کنند: چگونه از اعضای کنونی تیم و تجهیزات و سرمایه  نقدی موجود 

برای حفظ سرعت رشد استفاده کنیم؟ چگونه با استفاده از آن منابع، 
زیرساختی قابل اتکا بسازیم تا رشد سریع و همه جانبه را به همراه داشته 
باشد؟ درنهایت، برنامه داشتن برای شناسایی موانع و تنگناها اهمیت 
فراوانی پیدا می کند. همه  ما می دانیم با بی توجهی به موانع، نمی توان 
آن ها را از میان برداشت و شاید حتی باعث بزرگ ترشدنشان نیز بشویم.

بسیاری از کارآفرینان و بنیان گذاران اســتارت آپ ها موانع موجود در 
مسیر رشد را نادیده می گیرند یا تالش جدی برای رفع آن ها نمی کنند. در 
اینجا منظور از موانع، مشکالتی هستند که رشد را به صورت کامل متوقف 

نمی کنند؛ اما روی کاهش سرعت آن تأثیر می گذارند.
به هرحال نمی توان چنین تنگناهایی را به امید آینده و برطرف کردن با 
سرمایه های آتی نادیده گرفت. موانعی که نادیده گرفته می شوند، به مرور 
بزرگ تر می شوند و درنهایت، شاید به صورت کامل تولید را متوقف کنند. 
توقف تولید به معنای مرگ استارت آپ خواهد بود؛ درنتیجه، رفع تنگاهای 
جانبی را باید در اولویت اول مدیریت استارت آپ قرار داد. تنگناها و موانع 
رشد به خودی خود ایجاد نمی شوند و برخی اوقات تصمیم های مدیران و 
سرمایه گذاران باعث ایجاد مانع می شــود. درادامه  این مطلب زومیت، پنج عاملی را 

بررسی می کنیم که به ایجاد مانع و تنگنا برای رشد استارت آپ منجر می شوند.

مدیریتضعیفزمان
بسیاری از مدیران اســتارت آپ ها با تصور دراختیارداشــتن زمان بسیار طوالنی، 
چرخه های زمانی بی نهایت را در تصمیم های خود لحاظ می کنند. زمان مهم ترین 
دارایی هر فرد و گروه محسوب می شود؛ اما بسیاری از رهبران بازدهی کمی در استفاده 

از آن دارند.
در قدم اول، برای بهینه سازی مدیریت زمان باید عوامل جریان کاری در کسب وکار 
خود را درک کنید. سپس، فرایندهایی را کشــف کنید که به تلف شدن وقت منجر 
می شوند. حتی می توانید برای شناسایی مشکالت کسب وکار، فرایندهای موجود را با 
استانداردهای صنعت مقایسه کنید و درنهایت، با استفاده از ابزارهای فناوری همچون 

خودکارسازی یا حتی یادگیری ماشین، سرعت فرایندها را تاحدزیادی افزایش داد.
زنجیره های تأمین یکی از موقعیت های اصلی مسئله ساز در مدیریت زمان و فرایندها 
محسوب می شوند. روندهای کنونی دنیای فناوری نشان می دهند در آینده با ورود 
ماشین های هوشمندتر و شبکه هایی از برنامه های حرفه ای مدیریت، بازدهی زنجیره ها 
افزایش پیدا خواهد کرد. دراین میان، شرکت هایی که زودتر از سایر رقبا به فکر اجرای 

راهکارهای پیشرفته تر باشند، موقعیت رقابتی برتری خواهند داشت.

کمبودسرمایه
سرمایه  ناکافی و ناتوانی در تهیه کردن منابع موردنیاز، می تواند به عنوان مانعی بر سر 
راه رشد قرار بگیرد. در حل کردن تنگناها و برطرف کردن مشکالت رشد، پول حرف اول 
را می زند. با داشتن سرمایه می توانید هزینه  برنامه های نر م افزاری یا مشاوره  موردنیاز 
برای حل مشکالت را تأمین کنید. با رشد شرکت، شــما به مقیاس دهی فناوری  و 
سرمایه گذاری بیشــتر در بخش فروش و فراهم کردن منابع برای حوزه های متعدد 

کسب وکار خود نیاز دارید. تنها با پول می توان چنین منابع و نیازهایی را فراهم کرد.
اســتارت آپ ها بســته به حوزه  فعالیت و وضعیت کنونی خود، می توانند از منابع 
گوناگون برای جذب ســرمایه اســتفاده کنند. قطعا شروع کســب وکار با سرمایه  
شخصی یا دوستانه بهترین راه حل خواهد بود؛ اما درادامه باید گزینه هایی همچون 
 سرمایه گذاران فرشــته و ســرمایه گذاران خطرپذیر و حتی دریافت وام را در نظر 

بگیرید.

فعالیتنامنظم
ساختن و اداره کردن استارت آپ در وضعیتی که میان هیاهوی شدید بازار قرار داشته 
باشید، بیش از همیشه دشوار می شود؛ هیاهویی که از سمت های گوناگون از رسانه های 
اجتماعی تا اپلیکیشــن ها و ســرویس ها و همکاران متعدد صنعت ایجاد می شود. 
دراین میان، برخی کارآفرینان به توهم تولید محصول بزرگ و ساختارشکن بعدی 

در جهان، مسیر خود را گم می کنند و تنها به دنبال قرارگرفتن در مرکز توجه هستند.
قرارگرفتن در مرکز توجه هیچ گاه موفقیت را تضمین نمی کند. در طول تاریخ، بسیاری 
از شرکت هایی که توجه رسانه های بی شــمار را به خود جلب کرده اند، حتی پس از 
دریافت سرمایه های هنگفت شکست خورده اند. از میان آن ها می توان به استارت آپ 
Jawbone اشاره کرد که حتی با جذب سرمایه  9۳0 میلیون دالری، سرنوشتی 

به جز شکست و حذف از بازار نداشت.
رویکرد بهینه برای اســتارت آپ ها و مدیــران آن ها حفظ تمرکــز روی وظایف و 
مسئولیت های جاری اســت. تمرکز روی وظایف جاری و تالش برای حل مشکالت 
موجود به صورت خودکار توجه و شهرت را به دنبال خواهد داشت. تولید محصول عالی 
و تالش برای پاک سازی مسیر برای رشد، درنهایت به موفقیت هایی با جلب توجه کافی 
منجر خواهد شد. فراموش نکنید شهرت و موفقیت فقط با مقیاس دهی و حفظ روند 

رشد به دست می آید.

زومیت
گـــزارش

بزرگترینمشکالتیکهازرشداستارتآپجلوگیریمیکنند

مدیرانی رشــد می کنند 
که در شــرایط بحرانی و 
سرنوشت ســاز، جسارت 
و شجاعت ایجاد تغییرات 
بزرگ را داشته باشند و به 
ســرعت خود را با شرایط 
وفق دهند. اگر با این ایده 
موافق نیستید، شرح حال اندرو گرو مدیر 

شرکت اینتل را بخوانید.
در اوایل سال 1994 شرکت اینتل پردازنده 
جدید پنتیوم را به مرحله تولید رساند. در 
طراحی این تراشه اشتباه کوچکی وجود 
داشت که باعث می شــد در گرد کردن 
حاصل تقســیم در هر نه میلیارد بار یک 
خطا رخ دهد. مدیــران اینتل این خطار 
را قابل چشم پوشی دانستند. چون بنابر 
محاسباتشــان، برای یک کاربر معمولی 
هر 27 هزار ســال یک بار چنین خطایی 

رخ می داد. 
چند ماه بعد اتفاق ناگواری پیش آمد. یک 
اســتاد ریاضیات پیامی را به یک سایت 
خبری آنالین فرســتاد که در آن گزارش 
شده بود در زمان حل یک مساله پیچیده 
ریاضی با پردازنده جدیــد اینتل، جواب 
اشتباه دریافت کرده است. این استاد اعالم 
کرده بود که در بخش محاسبات اعشاری 

این پردازنده مشکلی وجود دارد.
آن پیام به سرعت در همه جا منتشر شد 
 و روز به روز در رسانه ها بیشتر گسترش 
 می یافت. در همان زمــان یکی از هفته

 نامه های تجاری معروف با نوشتن گزارشی 
مفصل، عکس روی جلــد مجله را به این 
موضوع اختصاص داد. پس ازآن چندین 
نشریه دیگر نیز به این موضوع پرداختند. 
این موضوع برای اینتلــی ها کم اهمیت 

جلوه می کرد تا اتفاق دیگری افتاد. بقیه 
ماجرا را از زبان اندرو گرو، بنیانگذار و رییس 

هیات مدیره اینتل بشنویم.
»من عالوه بر مدیریــت اینتل، به صورت 
نیمه وقت در دانشگاه استنفورد تدریس 
می کردم. در روز 22 نوامبر 1994 بحث 
در کالس طوالنی شد و در فکر لغو کردن 
قرارهایم در شرکت بودم که مدیر روابط 
عمومی اینتل با من تماس گرفت و خبر 
 CNN داد که خبرنگاران شبکه تلویزیونی
به زودی به شــرکت خواهند رسید و می 
خواهند در مورد مشکل پردازنده جدید 
اینتل گزارش تهیه کنند. بالفاصله به سوی 
دفتر کارم رفتم و وقتی به آنجا رســیدم، 
شرایط بسیار آشفته بود CNN فردای آن 

روز گزارشی را علیه ما پخش کرد.
روزنامه ها دوباره به ایــن موضوع هجوم 
آوردند و مقاله ای بــا تیترهای »پردازنده 
های معیوب اینتل« و »آیا خرید پردازنده 
اینتل عاقالنه است« و... را به چاپ رساندند. 
در روزهای بعــدی بســیاری از کاربران 
تقاضای تعویض پردازنده هــای خود را 
داشتند. ما ابتدا از این کار امتناع کردیم. 
چون هزینه بسیار زیادی داشت و با ارایه 
گزارشی کم بودن احتمال وقوع اشتباه را 
اعالم کردیم و تنها پردازنده های کسانی 
را که با عملیات سنگین ریاضی سر و کار 
داشــتند، تعویض کردیم. پس از مدتی 
درخواست های تعویض کمتر شد و ظاهرا 

مشکل حل شده بود.
چند هفتــه بعــد، در دروازده دســامبر 
سرفصل یکی از خبرها این بود: »شرکت 
IBM فروش رایانه های با پردازنده اینتل را 
متوقف کرد«. تصمیمات این غول کامپیوتر 
بر بازار تاثیر زیادی داشت و تایید نشدن 
ما از طرف آی بی ام بسیار پراهمیت بود. 
تلفن ها دوباره به صدا درآمدند و بر تعداد 
مشتریان معترض روز به روز افزوده می شد. 
ما در حدود سی سال پیشتاز بازار بودیم و 
کار در شرکت اینتل افتخار محسوب می 
شد. اکنون به یک باره آن ابهت از بین رفته 
بود و در همه جا زیر نگاه های خشمناک و 

معترض قرار داشتیم.

در روز دوشــنبه 19 دســامبر تصمیمی 
جســورانه و خطرناک گرفتیم. سیاست 
مدیریتی ما تغییر کرد و اعالم کردیم حاضر 
به تعویض تمامی پردازنده ها هســتیم. 

برای تصور حجم کار خوب اســت بدانید 
که میلیون ها پردازنده فروخته شده بود. 
تعداد تراشه های برگشتی و مقدار ضرر، 
قابل پیش بینی نبود. مشــکل دیگر آن 

بود که ما فقط با تولیدکنندگان رایانه داد 
و ستد داشــتیم و هرکدام از آنها هزاران 
رایانه با پردازنده ما فروخته بودند. در چند 
روز ســازماندهی عظیمی ایجاد کردیم 
و به بســیاری از کارکنان حتی طراحان، 
مهندســان و بازاریابان، کار پاسخگویی 
به تلفن و یادداشــت آدرس درخواست 
کنندگان را واگذار کردیم. سیستمی را برپا 
کردیم تا تمامی مرجوعی ها و تعویض ها 
در آن ثبت شود. همچنین برای کسانی که 
خود قادر به تعویض پردازنده نبودند، یک 

گروه خدماتی ویژه تدارک دیدیم.
مشــکل دیگر تامین میلیون ها پردازنده 
سالم برای تعویض بود. پس از رفع اشکال 
پردازنده قبلی، تمامــی تولیدات خود را 
متوقف کرده و تنها به تولید این پردازنده 
پرداختیم. حتی تعطیالت سال نو را لغو 
کرده و یک سره کار کردیم. باالخره موفق 
شدیم تعداد بسیار زیادی از پردازنده ها را 

جایگزین کنیم و با صرف نیرو و هزینه زیاد 
توانستیم اعتبار شرکت اینتل را برگردانیم. 
این عملیات هزینه ای بسیار سنگین را بر ما 

تحمیل کرد. 475 میلیون دالر.«
از این تجربــه اینتل مــی آموزیم که در 
این کســب و کار رقابتی، مدیرانی به بقا 
ادامه خواهند داد که جسارت و شجاعت 
تغییرات بزرگ را داشته باشند. در تمامی 
شرایط مسوولیت کارهای خود را به عهده 
بگیرند و در صورت لزوم بودجه شرکت را 
صرف حفظ اعتبار آن بکنند. در بسیاری از 
موارد مدیران راه حل مشکل را می دانند، 
ولی جســارت الزم برای اعمال تغییرات 
ضروری را ندارند. نکته مهم دیگر سرعت 
در ایجاد تغییرات است. اگر اینتل در اولین 
گام سیاست تعویض پردازنده های خود را 
آغاز می کرد، شاید مشکل ساده تر حل می 
شد. بله، تنها کسانی رشد خواهند کرد که 

جسو و شجاع باشند!

در شرایط بحرانی و سرنوشت ساز چه می کنید؟   

جسارت، راز بقای مدیران موفق

دراینکسبوکار
رقابتی،مدیرانیبهبقا
ادامهخواهنددادکه
جسارتوشجاعت
تغییراتبزرگرا

داشتهباشند.

مدیرانیرشدمیکنندکهدرشرایطبحرانیوسرنوشت
ساز،جسارتوشجاعتایجادتغییراتبزرگراداشته
باشندوبهسرعتخودراباشرایطوفقدهند.اگربااین
ایدهموافقنیستید،شرححالاندروگرومدیرشرکت

اینتلرابخوانید.

منبع:مجلهموفقیت
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
اگراینتلدراولینگام

سیاستتعویضپردازنده
هایخودراآغازمیکرد،
شایدمشکلسادهترحل
میشد.بله،تنهاکسانی

رشدخواهندکردکه
جسووشجاعباشند!
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