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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

برای نخستین بار در کشور با ابتکار استاندار اصفهان صورت گرفت:   

تشکیل اولین جلسه انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب 

بازار طال و سکه  97/12/2 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,550,0004,120,000قدیم

سکه طرح 
4,650,0004,245,000جدید

2,550,0002,300,000نیم سکه

1,630,0001,410,000ربع سکه

830000750000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18432382373100 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

معمای ارز 4200 
تومانی

نزدیک به ۱۰ ماه از تولد ارز ۴۲۰۰ 
تومانی می گذرد. از جنجال های 
مختلف درباره نحوه محاسبه این 
عدد و شــخص تصمیم گیرنده 
برای اعمال آن که بگذریم، آمارها 
درباره یک گــزاره اصلی نتیجه 
واحد می دهنــد:» اختصاص ارز 
۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی 
نه تنها منجر به کاهش یا تثبیت 
قیمت در میانگین تورم کاالهای 
هدف این طرح نشده است بلکه 
میانگین تورم این سبد از میانگین 

تورم کل هم باال تر افتاده است.«
به عالوه اثرات اجتماعی سیاسی 
تشکیل صف های بلند گوشت و 
مرغ هم کالف کار را پیچیده تر 

کرده است.
پاسخی که بخشی از اقتصاددانان 
به آن اشاره می کنند عدم اصابت  
این یارانه به هدف است و با این 
فرض که مشــکل همین عدم 
اصابت است دو دســته راه حل 
تثبیــت قیمت و نظــارت بهتر 
روی توزیع و اعمال قوه قهریه و 
یا  یکسان سازی قیمت  ارز برای 
همه واردات و ارائه یارانه نقدی از 

محل درآمد ریالی...

اصفهان در مسیر رسیدن 
به شهر ایده آل است

معاون عمران و توســعه امور شهری و روستایی 
وزارت کشور گفت: یک شهر ایده آل دارای تمام 
شاخص ها، عناصر و مفاهیم شهرهای اسالمی 
است و اصفهان در مسیر رسیدن به شهر ایده آل 

قرار دارد.
مهدی جمالی نژاد در حاشیه نهمین نمایشگاه 
مدیریت شهری و روســتایی ا اظهارکرد: شهر 
ایده آل شهری است که شهردار آن در سه زاویه 
بتواند مناسبات خود را به بهترین وجه برقرار کند، 
یکی اعتمادسازی برای مردم، برقراری ارتباط با 
حاکمیت و تعامل خوب با دستگاه های اجرایی 
چرا که در صورت هم افزایی، توسعه پایدار شهرها 
محقق خواهد شد. وی با ابراز نگرانی از عدم تحقق 
مدیریت واحد شهری، گفت: در ماده ۱۳۶ برنامه 

سوم، ماده ۱۳۷ برنامه چهارم، ...

خبرآنالین
یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

       مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان: با توجه به کاهش منابع آبی، سازگاری با کم آبی تنها راه دسترسی پایدار به آب شرب است لذا مردم مصرف بهینه آب را در دستور کار قرار دهند . 
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بازار خودرو چگونه قیمت ها را در 
بازار مسکن تکان داد؟

در حالی که کاهش شیب تورم ماهانه مسکن به نزدیک صفر 
در دی ماه منجر به بازگشت بخشی از متقاضیان خرید مسکن به 
بازار معامالت مسکن بهمن ماه شد و حجم معامالت خرید مسکن 
در ۲۰ روز اول بهمن را افزایــش داد اما طی روزهای اخیر تحت 
تاثیر دو عامل، انعطاف قیمتی در بازار مسکن کمرنگ شده است.

اولین عامل به تاثیرپذیری جو روانی بازار از التهاب قیمتی بازار 
خودرو مربوط می شود و دومین متغیر مربوط به تحوالت احتمالی 

بین المللی مرتبط با ایران...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  32725   مورخ    97/11/30

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

چاپ اول

نوبت اول

شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ) ریال(

مبلغ برآورد اولیه به ریال )بر 
اساس فهرست بها سال 97(

نوبت 
مناقصه

سوم۶۳9۲/5۰۰/۰۰۰۷/8۴۲/۲۷۴/۷۱9 ماه۲۰9۷۰۰۴۰۳8۰۰۰۰۱9 تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان دیزیچه مبارکه ۱

دوم۶۳۲۰/5۰۰/۰۰۰۶/۴۰۶/۳9۲/۳۲۷ ماه۲۰9۷۰۰۴۰۳8۰۰۰۰۲۰تکمیل مدرسه حاج فرهاد ارزانی شاهین شهر۲

چهارم۴۳8۶/۰۰۰/۰۰۰۷/۷۱9/8۶۲/۱۰5 ماه۲۰9۷۰۰۴۰۳8۰۰۰۰۲۱تکمیل سالن زینت سلیمانی چادگان۳

اول5۴۲۳/5۰۰/۰۰۰8/۴۶۰/۰۲۱/9۱۲ ماه۲۰9۷۰۰۴۰۳8۰۰۰۰۲۲تکمیل مدرسه بنیاد برکت ورزنه بن رود۴

اول۶۶۱۴/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۲۷9/۷9۴/۷8۷ ماه۲۰9۷۰۰۴۰۳8۰۰۰۰۲۳تکمیل مدرسه رضوان تلک آباد )صفا( زواره5

اول8۷۲۳/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۴5۰/5۷9/5۴۶ ماه۲۰9۷۰۰۴۰۳8۰۰۰۰۲۴تکمیل مدرسه منوچهر انصاری )دانیال نبی( شاهین شهر۶

اول۶۲۷۱/5۰۰/۰۰۰5/۴۲9/۱9۲/۶59 ماه۲۰9۷۰۰۴۰۳8۰۰۰۰۲5تکمیل مدرسه مسکن مهر ورزنه بن رود۷
1. دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            

2. موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق
3. تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:

الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 97/12/4   لغایت پایان وقت اداری مورخ  97/12/7  
ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  97/12/18

ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  یکشنبه  مورخ  97/12/19 در محل سالن جلسات  
د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاماً بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22( می باشد.
 4.  نشــانی تحویل اســناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدســته – مقابل درب شــرقی بازار هنر – اداره کل نوســازی مدارس اســتان اصفهان )مراجعه به امور قراردادها جهت تحویل تضمین شــرکت در مناقصه(

)تلفن تماس: 32222889(
5.  نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:             الف( سپرده )واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(        ب( ضمانتنامه معتبر بانکی

6.  مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتيwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت مي باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارك پرونده ارزیابي آنان تکمیل شده باشد. 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 

1397/12/4 می باشد.
مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت الف )ضمانتنامه( به آدرس بهارستان بلوار 

امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 داخلی 232 تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و یا در صورت امکان 

و انجام مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسالمی یا نقدی اقدام نماید.
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 

85193768

شناسه : 388767شناسه : 388137

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارایه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی

مدت 
پیمان

تجدید 1
200971352000016

عملیات اجرایی 
تکمیل خیابان 

های 22S و 21S و 
خیابان های مجاور 

واقع در اراضی 
غرب )سایت 

دادگستری( شهر 
جدید بهارستان

حداقل 
رتبه 5 

رشته راه 
وترابری

5/132/802/598257/000/000

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

مورخ 
1397/12/9

تا ساعت 
19 روز 

سه شنبه 
97/12/21

ساعت 
10 روز 

چهارشنبه 
97/12/22

3 ماه

تجدید2
200971352000017

عملیات اجرایی 
تکمیل و آماده 
سازی پراکنده 

در فاز دو از 
خیابان فرهنگ تا 
خیابان ولی عصر 
)عج( شهر جدید 

بهارستان

حداقل 
رتبه 5 

رشته راه 
وترابری

20/911/975/0331/046/000/000

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

مورخ 
1397/12/9

تا ساعت 
19 روز 

سه شنبه 
97/12/21

ساعت 
10 روز 

چهارشنبه 
97/12/22

12 ماه

تجدید3
200971352000018

عملیات اجرایی 
تکمیل و آماده 

سازی پراکنده در 
فاز سه و قسمتی از 
فاز دو بین خیابان 
ولی عصر )عج( 
تا انتهای مسکن 
مهر شهر جدید 

بهارستان

حداقل 
رتبه 5 

رشته راه 
وترابری

21/396/992/5611/070/000/000

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

مورخ 
1397/12/9

تا ساعت 
19 روز 

سه شنبه 
97/12/21

ساعت 
10 روز 

چهارشنبه 
97/12/22

12 ماه

4200971352000019

عملیات اجرایی 
احداث پیاده رو 
و الین دوچرخه 
رو جنوب خیابان 
رسالت جنوبی 

شهر جدید 
بهارستان

حداقل 
رتبه 5 

رشته راه 
وترابری

16/254/830/731813/000/000

تا ساعت 19 
روز یکشنبه 

مورخ 
1397/12/12

تا ساعت 
19 روز 

پنجشنبه 
97/12/23

ساعت 10 
روز شنبه 
97/12/25

12 ماه

  



معمای ارز ۴۲۰۰ 
تومانی

ادامه از صفحه یک:
...   حاصل از تسعیر نرخ ارز به اقشار 
مستضعف است. فعال رویکرد دولت و 
چه بسا حاکمیت به راه اول نزدیکتر 

است.
فارغ از ان که نگارنده با کدام راه حل 
همدلتر است، تنازل موضوع به عدم 
اصابت ارزیارانــه ای به نقطه هدف 
را اساســا صحیح نمی داند. اگر چه 
ناتوانی از رهگیــری و اصابت یارانه 
پرداختی در اینجــا هم مثل اجزای 
دیگر نهصد هزار میلیارد تومان یارانه 
ساالنه پرداختی وجود دارد و عامل 
مهمی اســت اما نکات بسیار مهم 

دیگری هم قابل توجه است.
اگر چه بانک مرکزی با دریافت معادل 
ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانــی این ارز را 
در مبادی مختلف برای واردکننده 
گوشت یا سویا یا کنجاله ازاد می کند 
ولی تضییقات تحریمی باعث می شود 
عمال از ازادی ارز در مبدا تا نشستن ان 
به حساب فروشنده کاال راه سخت و 
زمانبر و پر هزینه ای طی شود که در 
دل خود بارها ازمون و خطا و تغییرات 
حقوقی و ریسک های گوناگون دارد. 
این حقیقت باعث می شــود تا اوال 
قیمت تمام شــده ارز عددی بسیار 
باالتر از ۴۲۰۰ باشــد  و ثانیا زمان 
تسویه توام با تاخیر فراوان و موثر بر 

بازار باشد.
چرا با چنین وضعی مواجهیم؟ طبعا 
حاصل  رها کردن مدیریت نقشــه 
ارزی به خصوص در فاصله زمستان 
۱۳۹۵ تا بهــار ۱۳۹۷ و از آن تلختر 
چوب حراج زدن به با کیفیت ترین 
بخش منابع بانک مرکزی در برنامه 
پوشش همه تقاضا ها با ارز ۴۲۰۰ در 
فاصله ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا انتهای 
بهار امســال نتیجه ای جز این نمی 
تواند داشته باشد. درباره بازه زمانی 
فوق حقایق دردناک بسیاری وجود 
دارد که هنوز برای افــکار عمومی 

مطرح نشده است.
اما چرا با وجود ان که غذا و دارو یک 
اســتثنای مصــرح در تحریم های 
آمریکا خاصه قانون TRA اســت باز 
هم در انتقاالت اشــکاالت جدی) 
بیش از گذشــته( رخ داده است؟ در 
این زمینه دو سناریوی مختلف قابل 

طرح است.
نخســت طرف امریکا در حال گذر 
از برنامه نفت در برابر غذا به نفت در 
برابر غذای آمریکایی اســت. از یک 
طرف با انواع و اقسام فشارها به تامین 
کننده و بانک اروپایی در خرید اقالم 
پایه ایجاد خلل مــی کند و از طرف 
دیگر در اجالس جهانی فائو به طرف 
ایرانی در باغ ســبز نشان می دهد یا 
صادارت سویای آمریکا به ایران ظرف 
یکسال چند برابر می شود. این هدفی 
است که با این گستردگی هرگز در 
دور قبل تحریم هــا آمریکا آن را در 
دسترس نمی دید اما در دوره جاری 
به هر دلیل )که شرح آن از این نوشتار 
خارج است( این هدف را در دسترس 
می بیند و امیدوار است تمام خرید 
کاالی اساسی ایران را اجبارا در یک 
کانال مشــخص)کانال ژنو( تجمیع 
کند و از آن به عنوان ابزار چانه زنی 
سیاسی در برجام بعدی استفاده کند.

دوم اتحادیه اروپا هم از فشار احتمالی 
به ایران در حوزه کانال های غذا و دارو 

به بهانه فشار امریکا ناراضی نیست. 
به این ترتیب طرف ایرانی هم عمال به 
مکانیسم اینستکس به عنوان سقف 
دســتاورد مذاکره با طرف اروپایی 
قانع خواهد شد و طرف آمریکا بدون 
تحمل عــوارض خاصــی تعهدات 
خود را در برجام با تعهدات خود در 
اینستکس جایگزین خواهد کرد.  این 
گزاره کمابیش علت تشدید ناگهانی 
فشــار خاصه در یک ماهه گذشته 
 روی تسویه کاالی اساسی را توضیح 

می دهد.

اقتصاد استان
۰۲
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فرش یلمه برنده صنایع دستی دهاقان
رییس اداره کار، رفاه و تعاون اجتماعی دهاقان از جذب باالی تسهیالت روستایی خبر داد و گفت: فرش 

یلمه شهرستان را به عنوان یک محصول صنایع دستی برند معرفی می کند.
علی زمانی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در دهاقان اظهار داشت: ایجاد اشتغال مسئله مهم و 
دغدغه مسئوالن بوده و در این راستا تسهیالت مناسبی برای کارآفرینی و اشتغال زایی در نظر گرفته 

شده است.
رییس اداره کار، رفاه و تعاون کار و  تعاون اجتماعی دهاقان از کسب رتبه نخست این شهرستان در جذب 

تسهیالت اشتغال زایی خبر داد و افزود: تســهیالت پایدار روستایی و فراگیر به همه متقاضیان قرار گرفت  و 
تاکنون ۱۲ میلیارد تومان تسهیالت روستایی و ۱۱ میلیارد تومان تســهیالت فراگیر مستقل پرداخت شده است و 

شهرستان دهاقان در برهه ای از زمان موفق به کسب رتبه نخست در جذب تسهیالت شد.
وی با بیان اینکه تعهد اشتغال متقاضیان مورد بررسی قرار می گیرد، اذعان کرد: ۲۳ میلیارد تومان طرح به بانک ها مصوب شده و حدود 
۳ میلیارد تومان اعتبار آمده و پرداخت شده است و در حال حاضر کمیته نظارت تشکیل داده  ایم که متشکل از اعضای کمیته اشتغال 

بوده و طرح ها را بررسی تحت بررسی قرار می دهیم که آیا تعهد اشتغال داشته اند یا نه.

مردم را به حضور در جبهه اقتصاد تشویق کنیم
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: باید مردم را پای کار بیاوریم و همه بزرگان کشور از جمله علما، مردم 

را به حضور در این جهاد اقتصادی تشویق کنند تا از این مرحله نیز سربلند خارج شویم.
سید عبدالوهاب سهل آبادی شامگاه پنج شنبه در همایش رونمایی از کتاب شرح کامروایی اظهار کرد: 
اصفهان بیشترین شهید و جانباز را تقدیم انقالب کرده است و در دفاع از حرم نیز جان فشانی های 

مردمان این استان بر هیچ کسی پوشیده نیست.
رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: در حادثه تروریستی زاهدان، ۲۷ شهید از 

اصفهان تقدیم کشور شد و مردم این استان نیز در بدرقه پیکر مطهر آن ها از هیچ تالشی دریغ نکردند و برخی 
باور نمی کردند این چنین مراسمی در اصفهان برپا شود و چنین استقبالی از شهدا صورت پذیرد.

وی ادامه داد: با این حال حق استان اصفهان در بسیاری از بخش ها نادیده گرفته شده و در حال از بین رفتن است.
سهل آبادی با اشاره به وجود بحران آب در استان اصفهان متذکر شد: با این حال حجم باالیی از آب سرشاخه های موجود در استان اصفهان 
در حال خروج از این استان است و توجهی به آن نمی شود. وی با انتقاد از برخی صحبت ها علیه استان اصفهان یادآور شد: در روزهایی 

که مردم اصفهان آماده استقبال از شهدای خود می شدند، برخی صحبت هایی علیه این استان مطرح می کردند که تأسف آور است.

خبرآنالین
یادداشـت
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خـــبــــر

اصفهان میزبان هفته فرهنگی - تجاری عمان می شود؛

تسهیل بستر رایزنی های اقتصادی میان اصفهان و مسقط 

با میزبانی اصفهان از هفته فرهنگی - تجاری عمان در 
روزهای سوم تا نهم اسفندماه جاری، ارتباطات فرهنگی 
و اقتصادی میان هیأت ۴۰ نفره تجاری کشور عمان در جریان سفر به اصفهان با 

حمایت شورای شهر و شهرداری اصفهان، تسهیل خواهد شد.  

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، اصفهان به عنوان یکی از 
همتایان قدیمی مسقط در حوزه فرهنگ، تجارت و تبادالت اقتصادی میزبان هفته 
فرهنگی - تجاری کشور عمان است و قرار است اصفهانی ها برای توسعه ارتباطات 
همه جانبه خود با تجار و فعاالن فرهنگی و اقتصادی عمان، از سوم تا نهم اسفندماه 
۹۷، ۴۰ بازرگان و تاجر عمانی را در شهر خود میزبانی کنند تا زمینه همکاری های 

بیشتر با این کشور فراهم شود.
شهرداری و شــورای شهر اصفهان تســهیل گر این ارتباطات خواهند بود و بخش 
خصوصی را ترغیب می کند تا قدم های محکم تر و بیشتری برای افزایش تبادالت 

فرهنگی و تجاری بردارند.   
کوروش خسروی، رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات شورای شهر اصفهان در این 
زمینه با اشاره به اینکه رویداد هفته فرهنگی - تجاری عمان در اصفهان، یک گام اولیه 
برای دریافت بازخوردها به منظور گسترش چنین رویدادهایی در رابطه با دیگر کشورها 

است، اظهار کرد: این رویداد، توسعه اقتصاد فرهنگی از جنبه های گوناگون را مورد هدف 
قرار داده است و بنا داریم زمینه همکاری میان تجار و هنرمندان ایرانی و عمانی را با این 

بسترسازی تسهیل کنیم.
وی ادامه داد: اگر ارتباطات فرهنگی میان دو کشور شکل بگیرد و عمیق شود قطعا به 
تبادالت مالی میان آنها منجر خواهد شد. درصورت تحقق این هدف، رابطه میان ایران و 

عمان نیز مستحکم تر خواهد شد.   
رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات شورای شــهر اصفهان افزود: اصفهان و مسقط می 
توانند در زمینه های صنعتی با هم مراودات مالی و اقتصادی داشته باشند. از سوی دیگر 
گردشگری یکی از ظرفیت های بالقوه اصفهان و مسقط است که می توان با ارتباط میان 
آژانس های گردشــگری دو طرف، این حوزه را فعال تر کرده و اقدام به جذب گردشگر 

بیشتری کرد.  
وی به اشتراکات فرهنگی میان ایران و عمان اشاره و تصریح کرد: محصوالت فرهنگی 
مانند صنایع دستی، فیلم، موسیقی و انیمیشن از جمله ظرفیت هایی است که می توان 

از آنها برای تعمیق روابط فرهنگی ایران و عمان استفاده کرد.

ایمنا
خـــبــــر

هدف از ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه 
آب، کاهش مصرف از 

سوی تمام
 بهره برداران است 
بنحوی که مصارف 

خانگی کاهش یابد. 

برای نخستین بار در کشور با ابتکار استاندار اصفهان صورت گرفت:   

تشکیل اولین جلسه انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب 

دکتر عباس رضایی در جلسه با خیرین استان پیرامون 
تشکیل خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و حمایت از احیا 
رودخانه زاینده رود؛ اظهارداشت: وظیفه خود می دانم 
که به عنوان مدیر ارشد استان بیشتر وقتم را صرف حل 
مشکل آب و احیای زاینده رود نمایم و از هر فرصتی که 
ایجاد شود برای حل این مشکل استفاده می کنم. استاندار 
اصفهان با بیان اینکه مردم با فرهنگ اصفهان الیق حمایت 
و کمک بیشتر مسئولین هستند، افزود: برای حل مشکل 

آب استان دست همه را به گرمی می فشارم.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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       مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان: با توجه به کاهش منابع آبی، سازگاری با کم آبی تنها راه دسترسی پایدار به آب شرب است لذا مردم مصرف بهینه آب را در 
دستور کار قرار دهند .

فرماندار آران و بیدگل:

 باید به دنبال گردشگری اصولی
 و درست باشیم

فرماندار آران و بیدگل گفت: با دقت و توجه بیشتر به ظرفیت 
موجود  گردشگری، شاهد چندین کریدور گردشگری در سطح 

شهرستان هستیم.

 اســماعیل بایبوردی در جمع فعاالن گردشگری اظهار کرد: مرنجاب 
بزرگترین ظرفیت گردشــگری کویری آران و بیدگل و حتی اســتان 
اصفهان اســت ولی بیش از این باید روی حوزه گردشگری فعالیت و 

سرمایه گذاری کنیم.
وی افزود: با بررســی های انجام شــده آران و بیدگل شــش کریدور 
گردشگری دارد، گردشگری آران و بیدگل به مرکزیت کویر مرنجاب، 
سنبک و ویگل اســت، ابوزیدآباد کرشاهی، ســیازگه و چاه عروس، 
سفیدشــهر، نوش آباد، آران و بیدگل، کریدور گردشــگری فرهنگی، 
مذهبی و دینی بر پایــه امامزاده ها و مکان هــای مذهبی و تاریخی، 
کاروانسرای عباسی به طرف قصر بهرام که باید راهنمایان گردشگری و 

فعاالن در این حوزه ها فعالیت بیشتری داشته باشند. 
فرماندار آران و بیدگل ادامه داد: در حوزه کویر مرنجاب ظرفیت های 
خوبی برای اشتغال پایدار وجود دارد که باید متولیان اجرایی مورد توجه 
قرار دهند تا ضمن اشتغال پایدار محیط زیست منطقه آسیب نبیند و به 
اقتصاد منطقه کمک شود و مردم با پوست و گوشت خود متوجه تغییر 
در شرایط زندگی خود شوند و از حضور گردشگران در کویر مرنجاب سود 
الزم را ببرند و با تخریب محیط زیست روبرو نشوند، زیرا تخریب محیط 
زیست با هیچ سرمایه ای قابل جبران نیست و جایگزینی برای پوشش 

گیاهی و جانوری مرنجاب وجود ندارد.
بایبوردی گفت: عده ای می گویند باید دنبال گردشگری پاک  برویم  این 
در حالی است که باید دنبال گردشگری اصولی و درست باشیم. به دنبال 
گردشگری هستیم که به هنجارهای جامعه آران و بیدگل احترام می 
گذارد، تخریب محیط زیست را انجام نمی دهد، به رشد اقتصادی مردم 
کمک کرده و در پایان با دلی خوش از منطقه مورد نظر بازدید کرده و به 
شهر خود باز می گردد و پس از مدتی با مرور خاطرات خوش تحریک می 

شود که به منطقه بازگردد و این چرخه دوباره تکرار می شود.
وی تصریح کرد: باید المان های دینی و مذهبی برای نشان دادن هویت 
مردم منطقه در ورودی مراکز گردشــگری به خصوص کویر مرنجاب 
نصب کنیم تا گردشــگری که وارد منطقه برای گردشگری می شود 
بداند باید چه هنجارهایی را رعایت کند، مثال در اول ورودی شهر یک 
پرچم بزرگ ایران نصب شــود تا ذهن گردشگر از ابتدا متوجه اهمیت 
مردم منطقه به دین و آیین ایران شــود و در کنار آن ۲ پرچم باشد که 
ایام مذهبی را نمایش دهد، مثال در ایام عزا با رنگ مشکی نشان حزن 

و اندوه باشد و در والدت ها به رنگ روشن که نشان شادی و شور است.
فرماندار آران و بیدگل تاکید کرد: پس از ورودی شــهر هم شهرداری 
بیلبوردهای تبلیغاتی نصب کند که اطالعات فرهنگی و مذهبی شهر را 
انعکاس دهد مثال آمار شهدا، ایثارگران، فرهنگیان و... و ذهن گردشگر را 
برای چگونگی برخورد با مردم و محیط آماده کند، تابلوهایی با مضمون 
چگونگی برخورد با طبیعت و محیط زیســت کویر، پوشش گیاهی و 
جانوری کویر، احترام به سکوت کویر، تشویق به خرید گردشگر برای 
خرید از سطح شــهر و مردمان ســخت کوش کویر پیشنهاداتی برای 
پویایی بیشتر گردشگری در سطح شهرستان است که باید دستگاه های 
متولی گردشگری و دیگر ادارات مرتبط مورد توجه قرار دهند تا از جامعه 

ورودی گردشگران به شهر همه مردم سود ببرند.
بایبوردی گفت: برای بهبود گردشــگری نیازمند ارتقا بسترهای این 
صنعت در شهرستان هستیم و باید برای خدمت رسانی بیشتر خدمات 
جاده ای را افزایش دهیم، عالیم راهنمایی و رانندگی را با دقت بیشتری 
نصب و عالیم هشدار دهنده را بیشتر کنیم، امکانات مخابراتی و اینترنت 
پر سرعت را برای خدمات بیشتر به گردشگران مورد توجه قرار دهیم، 
مجتمع خدماتی و رفاهی در مسیر بر پاکنیم، جانمایی مکان هایی برای 
آفرود سواری، سافاری و شتر سواری به صورت اصولی و استاندارد، ایجاد 
سکوهای نماز در طول مسیر جاده مرنجاب برای افرادی که قصد دارند 

نماز بخوانند ایجاد کنیم.

گـــزارش

استاندار اصفهان تاکید 
کرد: صــدا و ســیما و 
آموزش و پرورش باید در 
این خصوص ورود جدی 
تری داشته باشد و با این 
خیریه هــای همکاری 
تنگاتنگی داشته باشند.و 
در ترویج رفتارهای درســت مصرف 
آب و پرهیز از مصارف بی رویه از هیچ 

کوششی دریغ ننمایند.
گفتنی است تشکیل خیریه فرهنگ 
مصــرف بهینه آب و حمایــت از احیا 
رودخانه زاینده رود که به پیشــنهاد 
اســتاندار اصفهان بود مورد استقبال 
خوب خیریــن قرار گرفــت و در این 
جلســه اهم برنامه های این خیریه به 

دکتر عباس رضایی ارائه گردید.
در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان ضمن 
تشــکر از  بیان نقطه نظرات خیرین 
عالقمند به موضوع فرهنگ ســازی 
مصرف بهینه آب گفت: بســیار جای 
خوشــحالی ســت که برای اولین بار 
درکشور با ابتکار دکتر رضایی استاندار 
اصفهان انجمن خیریه در قالب ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه آب در اصفهان 
تشکیل شد مهندس هاشــم امینی 
افزود: با توجه به اینکه ســازمان های 

مردم نهاد غیردولتی خیرین اصفهان  
عالقمند به ترویج فرهنگ صحیح آب 
در اصفهان شدند با همکاری این نهاد 
بتوانیم بیش از پیش مردم را تشویق 
به مصرف صحیــح آب کنیم.رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به روند کاهشی 
مصرف سرانه آب در اصفهان اشاره کرد 
و اظهار داشــت: مصرف آب در استان 
اصفهان در۱۰ ســال گذشته از ۱8۹ 
لیتر به ۱۵۴ لیتر در شبانه روز کاهش 

یافته است.
وی اعالم کرد: هدف از ترویج فرهنگ 
مصرف بهینــه آب، کاهش مصرف از 
سوی تمام بهره برداران است بنحوی 
که مصارف خانگی کاهــش یابد. این 
درحالیست که هم اکنون میزان مصرف 
سرانه آب در اصفهان نسبت به سرانه 
مصرف در دیگر نقاط در کشور کمتر 

است بطوریکه می توان گفت اصفهان 
درکاهش مصرف سرانه در کشور پیشرو 
است .مدیرعامل آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشــاره به طرح توزیع لوازم 
کاهنده مصرف آب بین شــهروندان، 
افزود : این شــرکت در ماه های اخیر 
لوازم کاهنده مصــرف آب را بصورت 
اقساطی به متقاضیان تحویل داده که 
صرف جویــی حــدود۲۰ درصدی را 
برای این مشــترکان به همراه داشته 
است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اصفهان تاکید کرد: با توجه به کاهش 
منابع آبی، سازگاری با کم آبی تنها راه 
دسترسی پایدار به آب شرب است لذا 
مردم مصرف بهینه آب را در دســتور 
کار قرار دهند.امینی افــزود: بیش از 
 یک دهه از وقوع خشکسالی در کشور 
می گذرد بطوریکه هم اکنون درمرحله 
تنش آبی قرار داریــم که بر مبنای آن 

منابع آبی موجود برای تامین آب یک 
شهر، شهرستان و یا روستا کمتر از آب 
مورد نیاز در اوج مصرف است. مهندس 
امینی افزود: شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با واگــذاری بیش از 
دو میلیون و ۱۰۰ هزاراحاد انشــعاب، 
جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر را در 
۹۲ شهر استان تحت پوشش آبرسانی 
قرارداده است.مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: درچند 
ســال اخیر به دنبال فعالیت مستمر 
اکیپ نشــت یابی، هدررفــت آب در 
استان اصفهان به حدود ۱6.۲ درصد 
رسید در حالیکه این رقم در سال 86 

بیش از ۳۱ درصد بوده است.
الزم به یادآوری است از دیگر اقدامات 
در راستای مصرف بهینه آب در استان 
اصفهان اســتفاده از پساب جهت رفع 

نیاز آبی صنایع می باشد . 

    

معاون عمران و توســعه امور شهری و 
روستایی وزارت کشور تصریح کرد: اخیراً 
الیحه ای با عنوان مدیریت جامع شهری 
تنظیم و به دولت ارایه کردیم که در صورت تصویب، بســیاری از 

دغدغه ها برای هماهنگی در مدیریت شهری رفع خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت شهرهای زیست پذیر گفت: اگر مردم در اداره 
مطلوب شهر مشارکت جدی داشته باشند، شهر زیست پذیر خواهد 

شد؛ اگر مردم به بدنه شهرداری اعتماد کنند و مشارکت آنها سوری 
و غیر واقعی نباشد، هزینه های شهر کاهش پیدا خواهد کرد و کمتر 
برای جذب سرمایه گذار هزینه می شود. معاون عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزارت کشور با بیان اینکه مردم اصفهان در تحقق 
شاخصه های فرهنگ شهروندی مشارکت و حضور خوبی داشته و 
نسبت به شهر خود تعصب دارند، گفت: وقتی مردم اصفهان نسبت 
به آینده زاینده رود با حساسیت مسائل را دنبال می کنند، بی شک 

نسبت به مسائل شهری نیز اینگونه هستند. وی تاکید کرد: طی دهه 
اخیر پیرامون موضوع با اهمیت فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان 
اقدامات خوبی انجام شده اســت و مردم با حق و حقوق خود آشنا 
هستند. جمالی نژاد با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقالب در 
خصوص هفت سرفصل مهم گام دوم انقالب، تصریح کرد: باید برای 
تحقق سرفصل ها تالش کرد که امیدواریم در دهه پنجم شهرهای 
متفاوتی برای مردم رقم بزنیم و شهرهای چابک و پویا داشته باشیم.

اصفهان در مسیر رسیدن به شهر ایده آل است
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: یک شهر ایده آل دارای تمام شاخص ها، عناصر و مفاهیم شهرهای اسالمی است و اصفهان در مسیر 

رسیدن به شهر ایده آل قرار دارد.
مهدی جمالی نژاد در حاشیه نهمین نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی ا اظهارکرد: شهر ایده آل شهری است که شهردار آن در سه زاویه بتواند مناسبات خود را 
به بهترین وجه برقرار کند، یکی اعتمادسازی برای مردم، برقراری ارتباط با حاکمیت و تعامل خوب با دستگاه های اجرایی چرا که در صورت هم افزایی، توسعه پایدار 
شهرها محقق خواهد شد. وی با ابراز نگرانی از عدم تحقق مدیریت واحد شهری، گفت: در ماده ۱۳۶ برنامه سوم، ماده ۱۳۷ برنامه چهارم، ماده ۱۷۳ برنامه پنجم تحقق 

مدیریت واحد شهری مطرح شده، اما همچنان این مهم محقق نشده است.

ایمنا
خـــبــــر



Haidarzadeh 
House, Tabriz, 
Iran
 

Tabriz is a favorite tourist 
attraction to many and 
it’s often packed with 
enthusiast tourists and 
sightseers.
Springtime is truly the best 
time to visit the city when 
you can stroll around the old 
neighborhoods, enjoying 
the pleasant air and the 
enchanting scent of fresh 
flowers and blossoms.
The mountainous land with 
its old buildings and finely-
preserved structure bring 
Iran’s past to life before 
your eyes; impressively 
built houses of Salmasi, 
Behnam, and Ganjei Zade 
will make for a memorable 
experience. Take a walk 
through its promenades 
to view the picturesque 
scenes of Koocheh Bagh 
(narrow alleys lined with 
trees).
An old monument, 
Heidarzadeh House, is 
assumed to have been built 
by the great architect Haj 
Habib Lak 130 years ago; it 
is a striking city landmark 
and a national historic 
site thanks to its splendid 
architecture and friendly, 
vibrant atmosphere. The 
glamorous mansion has 
recently undergone some 
restoration.
In an area of 3,000 square 
meters including the 
courtyard, the two-
storey building includes 
two Andarooni (private 
quarter) and Birooni 
(public reception area) 
courtyards which are 
detached through a 
magnificent hall with inlaid 
carved-wood windows. 
Other halls also feature 
inlaid windows with 
typically set stained glass. 
Some believe that the 
architecture was inspired 
by Russian buddings.
There is a charming 
Howzkhaneh (literally 
pond house) downstairs, 
decorated with graceful 
arches and painted 
brickwork. The wide flight 
of stairs adds to the beauty 
of the house and makes it 
look even larger.
As an elegant work of 
architecture, Heidarzadeh 
House surprises and 
amazes people of different 
nationalities. In fact, one 
interesting point about this 
house is that you feel you are 
visiting a familiar place, and 
the sense of belonging here 
won’t let you leave it readily.
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 Naghshe Jahan Square
Naqsh-e Jahan Square, is a square situated at the center of Isfahan 
city, Iran. Constructed between 1598 and 1629, it is now an important 
historical site, and one of UNESCO’s World Heritage Sites. It is 160 
metres (520 ft) wide by 560 metres (1,840 ft) long (an area of 89,600 
square metres (964,000 sq ft)). It is also referred to as Shah Square or 
Imam Square. The square is surrounded by buildings from the Safavid 
era. The Shah Mosque is situated on the south side of this square. On the 
west side is the Ali Qapu Palace. Sheikh Lotf Allah Mosque is situated on 
the eastern side of this square and at the northern side, Keisaria gate 
opens into the Isfahan Grand Bazaar. Today, Namaaz-e Jom’eh (the 
Muslim Friday prayer) is held in the Shah Mosque.
The square is depicted on the reverse of the Iranian 20,000 rials 
banknote.
In 1598, when Shah Abbas decided to move the capital of his empire 
from the north-western city of Qazvin to the central city of Isfahan, 
he initiated what would become one of the greatest programmes in 
Persian history; the complete remaking of the city. By choosing the 
central city of Isfahan, fertilized by the Zāyande roud (“The life-giving 
river“), lying as an oasis of intense cultivation in the midst of a vast area 
of arid landscape, he distanced his capital from any future assaults by 
the Ottomans, the arch-rival of the Safavids, and the Uzbeks, and at 
the same time gained more control over the Persian Gulf, which had 
recently become an important trading route for the Dutch and British 
East India Companies.
The chief architect of this colossal task of urban planning was Shaykh 
Bahai (Baha’ ad-Din al-`Amili), who focused the programme on two 
key features of Shah Abbas’s master plan: the Chahar Bagh avenue, 
flanked at either side by all the prominent institutions of the city, 
such as the residences of all foreign dignitaries, and the Naqsh-e 
Jahan Square (“Exemplar of the World“). Prior to the Shah’s ascent 
to power, Persia had a decentralized power-structure, in which 
different institutions battled for power, including both the military 
(the Qizilbash) and governors of the different provinces making up 
the empire. Shah Abbas wanted to undermine this political structure, 
and the recreation of Isfahan, as a Grand capital of Persia, was an 
important step in centralizing the power. The ingenuity of the square, 
or Maidān, was that, by building it, Shah Abbas would gather the 
three main components of power in Persia in his own backyard; the 
power of the clergy, represented by the Masjed-e Shah, the power of 
the merchants, represented by the Imperial Bazaar, and of course, 
the power of the Shah himself, residing in The Maidan was where the 
Shah and the people met. Built as a two-story row of shops, flanked by 
impressive architecture, and eventually leading up to the northern 

end, where the Imperial Bazaar was situated, the square was a busy 
arena of entertainment and business, exchanged between people 
from all corners of the world. As Isfahan was a vital stop along the Silk 
Road, goods from all the civilized countries of the world, spanning 
from Portugal in the West, to the Middle Kingdom in the East, found its 
ways to the hands of gifted merchants, who knew how to make the best 
profits out of them.
The Royal Square was also admired by Europeans who visited Isfahan 
during Shah Abbas’ reign. Pietro Della Valle conceded that it outshone 
the Piazza Navona in his native Rome.
During the day, much of the square was occupied by the tents and stalls 
of tradesmen, who paid a weekly rental to the government. There 
were also entertainers and actors. For the hungry, there were readily 
available cooked foods or slices of melon, while cups of water were 
handed out for free by water-carriers paid for by the shop-keepers. At 
the entrance to the Imperial Bazaar, there were coffee-houses, where 
people could relax over a cup of fresh coffee and a water-pipe. These 
shops can still be found today, although the drink in fashion for the past 
century has been tea, rather than coffee. At dusk, the shop-keepers 
packed up, and the huzz and buzz of tradesmen and eager shoppers 
bargaining over the prices of goods would be given over to dervishes, 
mummers, jugglers, puppet-players, acrobats, and prostitutes.
Every now and then the square would be cleared off for public 
ceremonies and festivities. One such occasion would be the annual 
event of Nowruz, the Persian New Year. Also, the national Persian sport 
of polo could be played in the maidan, providing the Shah, residing in 
the Ali Qapu palace, and the busy shoppers with some entertainment. 
The marble goal-posts, erected by Shah Abbas, still stand at either end 
of the Maydan.
Masjid Shah/Imam
The Shah Mosque, also known as Royal Mosque or Imam Mosque 
after the Iranian revolution, is a mosque in Isfahan, Iran, standing in 
south side of Naghsh-e Jahan Square. Built during the Safavid Empire, 
ordered by Abbas I of Persia.
It is regarded as one of the masterpieces of Persian architecture in the 
Islamic era. The Royal Mosque is registered, along with the Naghsh-e 
Jahan Square, as a UNESCO World Heritage Site. Its construction began 
in 1611, and its splendor is mainly due to the beauty of its seven-color 
mosaic tiles and calligraphic inscriptions.
Sheykh Lotfollah Mosque
Sheikh Lotfollah Mosque is one of the architectural masterpieces 
of Iranian architecture that was built during the Safavid Empire, 
standing on the eastern side of Naghsh-i Jahan Square, Esfahan, Iran. 
Construction of the mosque started in 1603 and was finished in 1619. 
It was built by the chief architect Shaykh Bahai, during the reign of 
Shah Abbas I of Persia. On the advice of Arthur Upham Pope, Reza Shah 
Pahlavi had the mosque rebuilt and repaired in the 1920s.
Ali Qapu Palace Isfahan
Ali Qapu is a grand palace in Isfahan, Iran. It is located on the western 
side of the Naqsh e Jahan Square, opposite to Sheikh Lotfollah Mosque, 
and had been originally designed as a vast portal. It is forty-eight 
meters high and there are six floors, each accessible by a difficult spiral 
staircase. In the sixth floor, Music Hall, deep circular niches are found in 
the walls, having not only aesthetic value but also acoustic.
The name Ali Qapu, from Persian ‘Ālī (meaning “imperial” or “great”), 
and Azerbaijani Qāpū (meaning “gate”), was given to this place as it 
was right at the entrance to the Safavid palaces which stretched from 
the Naqsh e Jahan Square to the Chahar Baq Boulevard. The building, 
another wonderful Safavid edifice, was built by decree of Shah Abbas 

I in the early seventeenth century. It was here that the great monarch 
used to entertain noble visitors, and foreign ambassadors. Shah Abbas, 
here for the first time, celebrated the Nowruz (Iranian New Year) of 
1006 AH / 1597 C.E.
Ali Qapu is rich in naturalistic wall paintings by Reza Abbasi, the court 
painter of Shah Abbas I, and his pupils. There are floral, animal, and 
bird motifs in his works. The highly ornamented doors and windows 
of the palace have almost all been pillaged at times of social anarchy. 
Only one window on the third floor has escaped the ravages of time. 
Ali Qapu was repaired and restored substantially during the reign 
of Shah Sultan Hussein, the last Safavid ruler, but fell into a dreadful 
state of dilapidation again during the short reign of invading Afghans. 
Under the reign of Nasir ol Din Shah e Qajar (1848–96), the Safavid 
cornices and floral tiles above the portal were replaced by tiles bearing 
inscriptions.
Shah Abbas II was enthusiastic about the embellishment and 
perfection of Ali Qapu. His chief contribution was given to the 
magnificent hall, the constructures on the third floor. The 18 columns 
of the hall are covered with mirrors and its ceiling is decorated with 
great paintings.
The chancellery was stationed on the first floor. On the sixth, the royal 
reception and banquets were held. The largest rooms are found on this 
floor. The stucco decoration of the banquet hall abounds in the motif 
of various vessels and cups. The sixth floor was popularly called the 
Music Hall. Here various ensembles performed music and sang songs.
From the upper galleries, the Safavid ruler watched Chowgan (polo), 
maneuvers and the horse-racing opposite the square of Naqsh e Jahan.
The palace is depicted on the reverse of the Iranian 20,000 rials 
banknote. Actually, the palace is depicted on the reverse of the Iranian 
20 rials banknote series 1953.
Qeysarie Bazaar
The Qeysarie bazaar or Soltani bazaar is a historical bazaar in Isfahan, 
Iran. The main commercial activities in the Qeysarie bazaar are carpet 
and kilim selling. The bazaar was one of the greatest and luxurious 
trading center in the Safavid era. It was built in 1620 on the northern 
side of Naqsh-e Jahan Square. It connects the Naqsh-e Jahan Square to 
the Atiq square and seljukid part of Isfahan.
Grand Bazaar (Bazaar-e Bozorg)
It was originally constructed during the 11th century, on the southwest 
wing of Jameh Mosque and Kohneh Square but various arcades and 
rooms were later added to it. The present remnant dates from the 
Safavid period, during which the Qaysariya Bazaar was built on the 
north wing of Naqsh-e Jahan Square, a square which was developed as 
a substitute for Kohneh Square.
The bazaar, one of the oldest and largest bazaars in the Middle East, 
dates to Saljuqid and Safavid era and is the longest roofed market in the 
world. The site has been destroyed several times and the contemporary 
bazaar dates to the 17th century. The bazaar is a vaulted two-kilometre 
street linking the old city with the new.
In the Middle-East, bazaars were typically situated in close proximity 
to the mosque and the Isfahan Bazaar is no exception. The Bazaar 
of Isfahan is located in downtown old Isfahan, Iran, in the northern 
section of the Naqsh-e Jahan Square. The main entrance called 
Qeisarieh stretches through to the Friday mosque Jameh Mosque the 
oldest mosque in Isfahan, and one of the oldest in Iran.
Before entering the Grand Bazaar visitors can see views of the square, 
which is one of the biggest squares in the entire world. All around the 
square are bazaars full of Persian handicrafts.
Jame Mosque Of Isfahan
The Jāmeh Mosque of Isfahān or Jāme’ Mosque of Isfahān is the grand, 
congregational mosque (Jāmeh) of Isfahān city, within Isfahān 
Province, Iran. The mosque is the result of continual construction, 
reconstruction, additions and renovations on the site from around 
771 to the end of the 20th century. The Grand Bazaar of Isfahan can be 
found towards the southwest wing of the mosque. It has been a UNESCO 
World Heritage Site since 2012.
Built during the Umayyad dynasty, it is rumored in Isfahan that one 
of the pillars of this Mosque were personally built by the Caliph in 
Damascus. Prior to it becoming a Mosque, it is said to have been a house 
of worship for Zoroastrians.
Chehel Sotoun Palace
Chehel Sotoun is a pavilion in the middle of a park at the far end of 
a long pool, in Isfahan, Iran, built by Shah Abbas II to be used for his 
entertainment and receptions. In this palace, Shah Abbas II and his 
successors would receive dignitaries and ambassadors, either on the 
terrace or in one of the stately reception halls.
The name, meaning “Forty Columns” in Persian, was inspired by the 
twenty slender wooden columns supporting the entrance pavilion, 
which, when reflected in the waters of the fountain, are said to appear 
to be forty.
As with Ali Qapu, the palace contains many frescoes and paintings on 
ceramic. Many of the ceramic panels have been dispersed and are now 
in the possession of major museums in the west. They depict specific 
historical scenes such as the infamous Battle of Chaldiran against the 
Ottoman Sultan Selim I, the reception of an Uzbek King in 1646, when 
the palace had just been completed; the welcome extended to the 
Mughal Emperor, Humayun who took refuge in Iran in 1544; the battle 
of Taher-Abad in 1510 where the Safavid Shah Ismail I vanquished and 
killed the Uzbek King. A more recent painting depicts Nader Shah’s 
victory against the Indian Army at Karnal in 1739. There are also less 
historical, but even more aesthetic compositions in the traditional 
miniature style which celebrate the joy of life and love.The Chehel 
Sotoun Palace is among the 9 Iranian Gardens which are collectively 
registered as one of the Iran’s 23 registered World Heritage Sites under 
the name of the Persian Garden.

Isfahan, Famous For Its Persian–Islamic Architecture

Isfahan is located on the main north-south, and east-west routes crossing 
Iran, and was once one of the largest cities in the world. It flourished from 
1050 to 1722, particularly in the 16th and 17th centuries under the Safavid 
dynasty, when it became the capital of Persia for the second time in its 
history. Even today, the city retains much of its past glory. It is famous for 
its Persian–Islamic architecture, with many beautiful boulevards, covered 
bridges, palaces, mosques, and minarets. This led to the Persian proverb 
“Esfahān nesf-e- jahān as” (Isfahan is half of the world).
The Naghsh-e Jahan Square in Isfahan is one of the largest city squares in 
the world. It has been designated by UNESCO as a World Heritage Site. The 
city also has a wide variety of historic monuments and is known for the 
paintings, history, and architecture.

Flower Garden of Isfahan offers a beautiful collection of 
Iran’s floral diversity.
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In the first ten months of the 
current fiscal to January 20, 
lenders granted 5,380 trillion 
rials ($ 42 billion) in loans, up 757 
trillion rials ($6 billion) compared 
to the same period in the previous 
fiscal – a 16.4% growth.
Data released by the Central Bank 
of Iran indicates that the loans 
were paid to 7.8 million applicants 
during the ten months. The service 
sector holds the lion’s share in 
terms of both value and volume 
of loans, attracting 2,196 trillion 
rials ($17.2 billion) via 4.4 million 
entities. 

This group is followed by mine and 
industry sector that took 1,538 
trillion rials ($12.1 billion). 
Credits and loans allocated to the 
commercial sector amounted to 
742 trillion rials ($5.8 billion) and 
the housing sector received 474 
trillion rials ($3.7 billion.Finally, 
425 trillion rials (3.3 billion) went 
to the key agriculture sector in 1.1 
million entities. The average value 
of loans paid to each applicant was 
6.2 billion rials ($50,000) in the 
mining and industry sector which 
was higher than the average paid to 
all other sectors. 

Car Prices 
Shot Up Again 
in Iran
After few weeks of 
relative stability 
in the chaotic car 
market, prices 
have shot up 
again reaching 
u n p r e c e d e n t e d 
highs leaving 
the people more 
perplexed than ever.
The cheapest car 
in the local market, 
SAIPA’s Pride 131, 
is being sold for 
480 million rials 
($3,700). Less than 
a month before it 
was available for 
350 million rials 
($2,700).
At this time a year 
ago this small 
vehicle changed 
hands for 223 
million rials – up a 
solid 115%.
The price of SAIPA’s 
other small city car 
Tiba2 has risen by 
22% over the past 
month, reaching 
550 million rials 
($4,230) from 
450 million rials 
($3,460). The 
same model hardly 
fetched 290 million 
rials ($2,230) a year 
ago — 89.6% YoY 
jump, according to 
Financial Tribune.
Automobiles made 
by SAIPA’s archrival, 
Iran Khodro, have 
also become 
costlier over the 
past few weeks. The 
company’s Dena+ is 
sold for 1.41 billion 
rials ($10,840), up 
22.6% from last 
month’s 1.15 billion 
rials ($8,840).
Peugeot Pars made 
by IKCO is sold for 
1.1 billion rials 
($8,460) in the 
market. The same 
model hardly had 
buyers a month ago 
when the price tag 
was 770 million rials 
($5,920).
Another Peugeot 
model, the popular 
hatchback 206 
is selling for 930 
million rials 
($7,150), up 31% 
from 710 million 
rials ($5,460) a 
month earlier.
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Banks Lend 42$ Billion in 10 Months

According to the 
website of UN’s 
children’s agency, all 
startups registered 
in UNICEF program 
countries, including 
Iran, which have a 
working open source 
prototype that has 
shown promising 
results can apply for 
investments. No limit 
has been introduced 
for the number of 
investments that will 
be made.
The UNICEF Innovation 
Fund was established 
in 2016, and so far has 
invested in 72 startups 
around the globe. The 
fund plans to invest in 
30 startups every year.
A guideline published 
on unicef.org states 
that the agency is 
looking to invest in 
companies that are 
using data science, 
machine learning, 
artificial intelligence 
or similar technologies 
to build solutions 
that respond to social 
issues.
UNICEF is especially 
looking to invest in 
startups and tech firms 
that are: applying deep 
learning to analyze 
satellite imagery and 
automatically map 
infrastructure such 
as schools, health 
centers, roads or cell 
towers; using digital 
footprints from sources 
like social media or 
mobility patterns to 
understand public 
spaces; exploring 
machine learning or 
artificial intelligence 
techniques to help 
enhance humanity’s 
understanding of the 
world and the rapidly 
changing environment.

A Persian-language 
copy of the guideline 
was also published on 
UNICEF’s Iran website.
Startups are 
encouraged to submit 
their applications 
as soon as possible. 
It merits mention 
that only shortlisted 
companies will be 
contacted and then 
requested to submit 
a more in-depth 
proposal. Application 
deadline is February 
28.

Eligibility 
The startups must be 
registered as a private 
company in a UNICEF 
program country. They 
should be working 
on open source 
technology solutions 
or willing to be open-
source under globally 
accepted licenses. 
Companies need 
to have an existing 
prototype of the 
solution with 
promising results from 
initial pilots. 
The solution should 
have the potential to 
positively impact 
society. The agency 
strongly encourages 
women-led projects to 
apply.
What UNICEF Provides
UNICEF Innovation 
Fund provides up to 
$100,000 in equity-
free seed funding. The 
money is intended for 
startups to validate and 
test their prototype and 
get it to a stage where 
the company has proof 
that their solution 
works.
Selected startups 
will receive technical 
assistance from the 
UNICEF Ventures 

team to help validate 
and improve their 
solutions. Additionally, 
startups will be 
plugged into a data-
science focused cohort 
where they will be 
connected with other 
companies working 
on similar solutions, 
exchange lessons 
learned and share 
critical data.
The fund taps into a 
network of mentors 
who help startup teams 
develop their business 
model and strategy to 
grow their companies 
and ultimately profit.
F u r t h e r m o r e , 
UNICEF Ventures 
has a dedicated Data-
Science team since 
2014, developing 
partnerships, data 
platforms and use 
cases. Through the 
network, startups can 
get access to world-
class researchers, 
corporate partnerships 
and additional 
datasets.
In recent years, 
Iranian startups and 
tech firms have grown 
significantly in terms 
of numbers and 
variety of services. 
Many of these firms 
have been backed by 
government agencies 
and universities while 
others have received 
investment from 
private venture capital 
funds and innovation 

centers.

Tech Project in Iran
An agreement was 
signed between the 
UN children agency, 
and Iran’s Pardis 
Technology Park in 
January through which 
development and 
application of child-
friendly technologies 
are to be boosted in the 
country.
The agreement was 
signed by Will Parks, 
UNICEF representative 
in Iran and Mahdi 
Safarinia, director of 
Pardis Technology 
Park.According to 
Twitter account of 
UNICEF Iran, the 
agreement is part of the 
project “Innovations 
for Children in Iran” 
which is to be launched 
later this year.The 
agreement will help 
boost the development 
of technologies that 
help enhance life and 
education for children.
After signing the 
agreement, Parks 
said “UNICEF plans 
to contribute to the 
development of child-
friendly technologies 
in Iran. We are also set 
to support tech projects 
that can be used for 
offering better services 
to children. Pardis 
Technology Park will 
play a key role in the 
realization of this goal.”

I20% of Iranian 
Manufacturing Units 
at Industrial Towns in 
Recession
Twenty percent of manufacturing units located 
in industrial towns across Iran have been hit by 
recession, a deputy minister of industries, mining 
and trade said.
“Up to 30% of industrial towns’ manufacturing 
enterprises are operating at less than half their 
full capacity, 20% are working at 50-70% while 
the remaining are running at over 70%,” Mohsen 
Salehinia added. 
According to the official, there are 973 industrial 
towns in Iran, IRNA reported. 
“A total of 43,000 manufacturing units are based 
in industrial towns, which generate 45% of the 
country’s total employment,” Financial Tribune 
quoted him as saying.
Depressed demand in the domestic market, 
dwindling purchasing power, shortage of raw 
materials, ever-increasing prices leading to higher 
finished costs and the after-effects of sanctions 
are often cited as the root cause of the weakening 
performance of local manufacturing units in Iran.
The Statistical Center of Iran’s latest report shows 
Iran’s gross domestic product grew by only 0.4% 
during the first half of the current fiscal year 
(March 21-Oct. 22) compared with last year’s 
corresponding period.
Excluding the share of oil sector from GDP, growth 
stood at 0.3%. 
The breakdown of GDP for the three economic 
sectors under SCI review shows only the services 
sector experienced a growth of 2.3%. The two 
other sectors of agriculture and industry saw 
contractions of 2.5% and 1.2% respectively.
Latest World Bank projections show Iran’s gross 
domestic product will continue to contract in 2019, 
before reversing gear in 2020. 
According to WB’s latest “World Economic 
Prospects” report published after the New Year, 
Iran’s GDP is bracing for further contraction 
in 2019 to reach -3.6% after experiencing an 
estimated -1.5% in 2018 before stabilizing in the 
positive territory at 1.1% in 2020 and 2021.
The estimates for 2018, 2019 and 2020 show 
-5.6%, -7.7% and -3.1% changes compared to 
World Bank’s June 2018 projections.
The International Monetary Fund, in its latest 
World Economic Outlook, expected Iran’s economy 
to contract in 2018 and more so in 2019 as a result 
of reimposed US sanctions against the Islamic 
Republic.
“Prospects for 2018–19 were marked down 
sharply for Iran, reflecting the impact of the 
reinstatement of US sanctions,” the IMF report 
read.

The UNICEF Innovation Fund is set to make up to 
100,000$ equity-free investments in early stage 
(seed) technology startups that have the potential 
to benefit humanity.

UNICEF to Invest in Tech Startups
news

 Space Agency Sounds 
Alarm Over Gulf of Gorgan 
Situation
 The surface area of Gulf of Gorgan is shrinking, 
satellite imagery by Iran Space Agency shows.
Experts with ISA have studied the gulf between 1975 
and 2018. The gulf sits along the northern Golestan 
and Mazandaran provinces southeast of the Caspian 
Sea.
ISA head Morteza Barari says that the once-thriving 
gulf has been desiccating since the past five years.

Satellite imagery shows that between 1975 and 
1980, the gulf had the minimum amount of water, 
with its surface area between 317 to 340 square 
kilometers, Financial Tribune reported.
Since 1978, things became improved and the gulf 
reached its prime time in 1998, with surface area 
reaching 521sq.km.
However, the good times were short-lived. The gulf 
used to be fed by the Caspian Sea through a narrow 
link in its far-east tip.However, with annual decrease 
of 3 to 4 centimeters in water level of the Caspian Sea, 
which is equal to 12 billion cubic meters a year, the 
water way linking the two water bodies began to dry 

a couple of years ago. 
As such, the sea was 
no more able to feed 
the gulf and this 
turned the latter 
into a lake, fed 
only by occasional 
rainfall the 
volume of which 
is mercilessly 
low considering its 
water evaporation  
rate.

Selected startups 
will receive 
technical assistance 
from the UNICEF 
Ventures team 
to help validate 
and improve 
their solutions. 
Additionally, 
startups will be 
plugged into a 
data-science 
focused cohort 
where they will be 
connected with 
other companies 
working on similar 
solutions, exchange 
lessons learned and 
share critical data.



IRGC deputy cmdr. warns 
no single terrorist attack 
goes unanswered
 Deputy Commander of Islamic Republic 
Revolutionary Guard Corps (IRGC) has 
warned that no acts of terrorism in Iran will go 
unanswered.
Speaking on the recent deadly terrorist attack in 
southeastern province of Sistan and Baluchistan 
in which 27 Revolutionary Guards Corps were 
killed and 13 others were wounded, Brigadier 
General Hossein Salami, deputy commander 
of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps 
said that “we cannot talk about the form and the 
shape of our response to terrorists, but no acts of 
terrorism will go unanswered.”
According to him, “our responses are resolute 
and those who receive these responses will 
become familiar with their severity.”
The IRGC deputy commander further added that 
terrorist incidents are not capable of affecting 
the deterrent power of the Islamic Republic of 
Iran, adding that “our grand vision is to see to 
the defeat of great powers, and these are small 
incidents to us.”
He was referring to a suicide attack against a bus 
carrying Iran’s elite Revolutionary Guards on the 
road between Zahedan and Khash in Sistan and 
Baluchistan near the border with Pakistan on 
February 13, where as many as 27 IRGC forces 
were martyred while 13 others were wounded.
Salami then deemed the behavior of Saudi 
Arabia and UAE antagonistic toward Iran, noting 
however, that “we do not even want to regard the 
regimes ruling Islamic countries as enemies.”

Iran not to surrender to 
pressures: senior cleric
Iran will not give up resistance and will resist 
foreign pressures imposed on it, senior cleric 
said.
In spite of economic and political pressures, 
Iran will not surrender and much pressure will 
lead to much resistance, Head of the Assembly of 
Experts Ayatollah Ahmad Jannati said in a local 
ceremony.
Iran will not be afraid of enemy threats, the cleric 
added. 
He referred to the resistance victories over 
terrorists in Iraq, Syria and other regions and 
noted that the axis of resistance proved that with 
resistance, all powers’ conspiracies are doomed 
to failure.
The US president announced early May that 
Washington would pull out of Iran nuclear deal 
and reinstate sanctions, which had been lifted 
under the accord.
The first round of the sanctions snapped back 
into place in August, with the second round, 
targeting the energy and oil sectors, took effect 
on November 5.This is while other signatories 
to the deal (i.e. Britain, France, Germany, China 
and Russia) have thus far criticized Washington’s 
unilateral move and repeatedly renewed their 
commitment to the deal.

Zionist Regime, not Iran threat to world: 
Pak analyst

Moonis Ahmar in his 
article published in 
‘Express Tribune’ on 
Friday said unlike Zionist 
Regime, which has 
annexed Golan Heights, 
East al-Quds and occupied 
West Bank and besieged 
Gaza, Iran is not involved 
in acts of aggression.
He said the US-dominated 
Warsaw conference 
held last week was more 
on isolating Iran than 
focusing on the real threat 
to peace and security in the 
region i.e. Zionist Regime.
The analyst said forty 
years ago, the outbreak of 
anti-American and anti-
Shah Islamic Revolution in 
Iran dismantled the two-
pillar policy of the US in the 
Persian Gulf. 
“Since the Islamic 
Revolution of Iran in 
February 1979 till today, 
Iran has been consistent 
in its support to the 
Palestinian struggle for 
emancipation,” the expert 
noted.
Moonis Ahmar regretted 
that instead of taking Iran 
along with them, majority 

of the Arab countries tend 
to fall into the trap of the 
US and Zionist Regime to 
isolate Iran.
He added Zionist Regime 
and not Iran is a major 
threat to the Arab-Muslim 
world because of three 
main reasons. “First, 
Iranian support for the 
liberation of Palestine 
from the clutches of Jewish 
occupation is without any 
shadow of doubt,” he said. 
“Second, it is American 
bias, hostility and paranoia 
against the Islamic 
government of Iran which 
has led to consistent US 
policy to isolate Iran except 
during the second term 
of the then American 
president, Barack Obama, 
which paved the way for 
signing a nuclear deal 
with Iran in 2015 and 
the gradual lifting of US 
sanctions against Tehran 
in place since 1979,” he 
noted.
He added the US-Zionist 
Regime nexus has been 
instrumental in pushing 
some Arab countries 
turn against Iran and 

deviate from their prime 
responsibility to liberation 
of occupied areas of the 
Arabs.
“Third, while the US is 
raising a hue and cry over 
Iran’s nuclear program 
and has asked European 
powers, particularly 
France and Germany, to 
withdraw from the Iran 
nuclear deal, it has totally 
disregarded the fact that 
in the Middle East it is only 
Zionist Regime which is a 
nuclear state,” he said.
The analyst strongly 
believed that calls to 
isolate Iran will be 
c o u n t e r - p r o d u c t i v e 
because such a policy will 
deepen anti-Americanism 
in Iran. “Despite 40 years 
of efforts to isolate Iran the 

country has been able to 
withstand such pressures,” 
he said.
The expert went on to 
say that the US used the 
Warsaw Conference 
for ‘Iran bashing’ and 
thus giving Zionist 
Regime space despite its 
occupation of Arab areas, 
including al Aqsa Mosque.
“It is a matter of regret that 
not one word expressing 
solidarity with the 
Palestinian struggle for 
emancipation was uttered 
in Warsaw conference 
and there was a mum over 
Zionists’ policy to inundate 
West Bank with illegal 
Jewish settlements and 
shifting their capital from 
Tel Aviv to Jerusalem,’ said 
the analyst.

A senior Pakistan analyst says it is Zionist Regime and 
not Iran which is a threat to the Arab and the Muslim 
world.
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Ayatollah Hashem al-
Haydari, cultural chief of 
Iraq’s Hashd al-Shaabi 
(Popular Mobilization 
Forces), says the late Imam 
Khomeini was the real 
founder of the Resistance 
Front, and the Islamic 
Republic of Iran is the pillar 
of the Resistance.
Al-Heydari made the 
remarks in an address 
to a conference in the 
Iranian holy city of Qom 
on Thursday night to 
commemorate Jihad 
Mughniyah, a well-
known martyr of the 
Resistance Front.Noting 
that Supreme Leader of 
the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei is the sole 
leader of Resistance 
move, al-Heydari said that 
Iran, Iraq, Yemen, Syria, 
Afghanistan, Pakistan and 
many other nations form 
the Resistance Front. This 
global grouping involves 
both Muslims and non-
Muslims, both Arabs 
and non-Arabs, and the 
right front will emerge 
victorious despite all 
the plots hatched by the 
enemies, al-Heydari said. 

Iran’s large-
scale naval drill 
kicks off in Sea 
of Oman
Iranian naval forces on Fri. 
started a massive three-
day drill, codenamed 
‘Velayat 97’, in the Sea 
of Oman and the Indian 
Ocean, with home-grown, 
recently unveiled ‘Fateh’ 
submarine and ‘Sahand’ 
destroyer taking part in 
the exercise.
The drill is being held in 
an area of over two million 
square kilometers, from 
the east of the Strait of 
Hormuz to the Sea of Oman 
and the northern parts of 
the Indian Ocean, down to 
the 10-degrees latitude.
The drill includes four 
separate phases: naval 
parades, simulation of a 
real naval war, maritime 
and land offense to 
practice recapturing the 
territories occupied by the 
enemy, and the launching 
of various types of missiles 
and torpedoes, according 
to Navy Commander 
Read Admiral Hossein 
Khanzadi, who explained 
about the drill on 
Thursday.

Islamic 
Republic of 
Iran, pillar of 
Resistance 
Front: Hashd 
al-Shaabi sen-
ior official
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Regional States’ Deadly 
Silence Has Emboldened 
Israel: Iran
Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi 
strongly condemned the Israeli regime’s recent move 
to desecrate al-Aqsa Mosque in the occupied East 
al-Quds (East Jerusalem) and said “some regional 
governments’ deadly silence” has emboldened Tel 
Aviv.“The process of the massacre and ethnic-religious 
cleansing (of Palestinians) in al-Quds has been 
underway constantly and in an organized way since the 

occupation of the Palestinian land (in 1948),” Qassemi 
said in a statement on Thursday night.“But some 
regional governments’ deadly silence on the Zionists’ 
repeated acts of aggression and their complicity in the 
ridiculous US-Israeli show of Warsaw Meeting as well as 
establishing covert and overt ties with perpetrators of 
the massacre of the Palestinian people have encouraged 
and emboldened the Zionists to desecrate Islamic and 
historic sites in Palestine, especially in (city of) al-Quds,” 
he noted.Qassemi further called on the international 
community, the United Nations in particular, to take 
“immediate action” and stop the “racist” regime of Israel.
On Tuesday evening, nearly a dozen Palestinians 

were injured after 
Israeli military forces 
attacked worshipers 
entering al-Aqsa 
Mosque, the third-
holiest site in Islam.
Local sources said 
that Israeli forces 
also arrested 15 other 
Palestinians inside the 
mosque, a majority of whom 
were reportedly seminary 
school students.

Iran has technological capability to 
return to pre-JCPOA, Salehi tells Al 
Jazeera
 Iranian nuclear chief Ali Akbar Salehi has stressed that 
Iran enjoys the technological capabilities needed to 
return to the era before signing the 2015 nuclear deal 
with world powers.In an interview with Al Jazeera, the 
head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), 
ruled out any possibility of starting negotiations on 
Iran missile capabilities, saying “Iran’s ballistic missiles 
are non-negotiable.”Salehi said that Iran has been 
under sanctions since the 1979 Islamic Revolution for 
forty years, adding that the sanctions cannot bring the 
country to the negotiating table over its missiles.

He described the recent US and Israel-sponsored 
Warsaw conference on the security in the Middle East as 
‘failed’, underlining that Iran considers the conference 
as ‘worthless’ which yielded no results.
“It is true that we have economic problems, but Iran 
is able to get through this stage regarding its self-
sufficiency in many fields,” Salehi noted.
“We have gained much experience over the past 40 
years, and sanctions are nothing new [to us], and Iran 
has become stronger during these 40 years,” the nuclear 
chief further noted.The head of AEOI also called on the 
European countries to adhere to their commitments 
under the nuclear deal. He described the launch of the 
Special Purpose Vehcile known as the INSTEX by them 
as a good first step, expressing hope the European 

side would 
take more steps 
to fulfill their 
commitments 
in the coming 
months.
Salehi touched 
upon the 
animosity of Saudi Arabia towards 
Iran, saying that the Iranian side has always wanted 
security and peace for the Middle East region.
“Iran’s president and foreign minister have repeatedly 
said they are ready to hold talks with Saudi Arabia, 
especially about their problems with Iran,” the Iranian 
nuclear chief further noted.

News

“Since the 
Islamic 
Revolution 
of Iran in 
February 
1979 till today, 
Iran has been 
consistent in 
its support to 
the Palestinian 
struggle for 
emancipation,” 
the expert 
noted.

Fateh submarine, Sahand destroyer 
showcased at Velayat-e 97 drills
The Fateh (conqueror) submarine and Sahand destroyer 
-- both indigenized -- were used in Velayat-e 97 drills for the 
first time.
Fateh submarine is the first indigenized medium-class Iranian 
submarine joining the Navy on Sunday, with the presence of 
the president. 
Indigenized Sahand destroyer is also the third-class destroyer 
of Moj (Wave) class that was built at Navy's factories.
Fateh is Iran’s most advanced domestically-built submarine. 
The submarine is equipped with sonar, electric drive, 
combined battle management, surface-to-surface 
guided missile guidance, torpedo guidance, electronic 
and telecommunication warfare, secure and integrated 
telecommunication systems and dozens of state-of-art 
modern systems.
Fateh submarine has underwater speed of 11 knots (20.35 
km/h) and is capable of travelling submerged at 14 knots 
(25.9km/h). The submarine is armed with four 533-mm 
torpedoes. 

Pakistan to cooperate with Iran over 
Zahedan terror attack: Pak FM
Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi says 
Islamabad will extend all out cooperation to Iran over the 
recent terror attack in its Sistan-Baluchestan Province.
A suicide attack on a bus carrying the Islamic Republic Guards 
Corps (IRGC) personnel martyred 27 and wounded 13 in 
southeastern Iran on February 12. A terrorist group so-called 
Jaish al-Adl, affiliated to Al-Qaida, claimed responsibility for 
the incident.
Talking exclusively on ‘Dunya Tv’ channel’s program “Dunya 
Kamran Khan Kay Sath”, Shah Mahmood Qureshi said, ‘We 
have strongly condemned the terrorist attack in Iran and we 
are in touch with Iran over the issue.’
“I had a detailed telephonic discussion with Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif and we have also sent an 
expert level delegation to Iran which also met with the leaders 
of Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC),” said the 
minister. He said Iran and Pakistan have agreed to cooperate 
with each other and ‘we will address the Iranian concerns and 
remove all differences.’



Iran Has Technological Capability To 
Return To Pre-Jcpoa, Salehi Tells Al Jazeera

 Security forces capture 13 ISIL terrorists in west Iran
Iranian Intelligence Ministry issued a statement last night, saying two ISIL-
affiliated terrorist cells had been busted before the members could carry 
out acts of assassinations and bombings.
According to the Public Relation Department of Iranian Intelligence 
Ministry, during the operations, two teams comprised of 13 ISIL members 
were identified and arrested before they could carry out their assassination 
plots against Sunni clergymen in the western province of Kurdistan province. 
According to the statement, the terrorists were also trying to plant bombs in public 
places.It also added that some of these 13 terrorists had been trained outside the country and were 
attempting to carry out terrorist acts under the guidance of an ISIL ringleader.

The Iranian Foreign Ministry 
spokesman has expressed deep 
regret over a deadly fire in the 
Bangladeshi capital of Dhaka, 
which killed and injured scores 
of people.
In a Thursday statement, 
Bahram Ghasemi offered 
condolences to the Bangladeshi 
nation and government.He also 
sympathized with the bereaved 
families of those killed and 
wounded in the tragic incident.
At least 100 people have died 
in a huge fire that tore through 
apartment buildings which 
were also used as chemical 
warehouses in an old part of the 
Bangladeshi capital. According 
to Bangladesh’s fire service 
chief Ali Ahmed, the blaze at 
Chawkbazar might have 
originated from a gas cylinder 
before quickly spreading 
through a building where 
chemicals were stored.
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Millions of sites that run the 
Drupal content management 
system run the risk of being 
hijacked until they’re patched 
against a vulnerability that allows 
hackers to remotely execute 
malicious code, managers of the 

open source project warned Wednesday.
CVE-2019-6340, as the flaw is tracked, 
stems from a failure to sufficiently validate 
user input, managers said in an advisory. 
Hackers who exploited the vulnerability 
could, in some cases, run code of their 
choice on vulnerable websites. The flaw 
is rated highly critical, Ars Technica 
reported.
“Some field types do not properly sanitize 
data from non-form sources,” the advisory 
stated. “This can lead to arbitrary PHP code 
execution in some cases.”
For a site to be vulnerable, one of the 
following conditions must be met:
It has the Drupal 8 core RESTful Web 
Services (rest) module enabled and allows 
PATCH or POST requests or
It has another Web-services module 

enabled, such as JSON:API in Drupal 8, 
or Services or RESTful Web Services in 
Drupal 7
Project managers are urging 
administrators of vulnerable websites to 
update at once. For sites running version 
8.6.x, this involves upgrading to 8.6.10 and 
sites running 8.5.x or earlier upgrading to 
8.5.11. Sites must also install any available 
security updates for contributed projects 
after updating the Drupal core. No core 
update is required for Drupal 7, but several 
Drupal 7 contributed modules do require 
updates.
Popular hacking target Drupal is the third 
most-widely used CMS behind WordPress 
and Joomla. With an estimated 3 percent 
to 4 percent of the world’s billion-plus 
websites, that means Drupal runs tens of 
millions of sites. Critical flaws in any CMS 
are popular with hackers, because the 
vulnerabilities can be unleashed against 
large numbers of sites with a single, often-
easy-to-write script.
In 2014 and again last year, hackers wasted 
no time exploiting extremely critical code-
execution vulnerabilities shortly after they 
were fixed by Drupal project leaders. Last 
year’s “Drupalgeddon2” vulnerability was 
still being exploited six weeks after it was 
patched, an indication that many sites that 
run on Drupal failed to heed the urgent 
advice to patch.

Addressing a round-table 
meeting in Chatham House, 
Vakil said the world should stop 
opposing Iran’s revolution.
She said that on the anniversary 
of victory of Iran’s revolution, 
people staged rallies in support 

of government and listened to speeches 
of the country’s leaders, especially the 
Supreme Leader of Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei.
She added that military officials also 
showcased their military capabilities, 

thus taking part in public celebrations.
Concurrently, Iranian officials travelled to 
other countries to outline achievements 
of Iran’s Islamic Revolution, she noted.
Pointing to the visit of Iran’s Foreign 
Minister Mohammad-Javad Zarif to 
Germany to attend Munich Security 
Conference, Vakil said addressing the 
world community, the minister said Iran 
is a civilized country and that’s the US 
which has problem with Tehran.
Over the past 40 years, Iran has changed 
politically and economically and in 
different elections, people expressed 
their opinion on reforms, access to 
freedom and relations with the world, 
opined Vakil.
Elsewhere in her address, Vakil said 
the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) is an important document that 
Iran wants its remaining in force.

“Getting various points of view of successful sectors 
in urban management can play an effective role in 
managing cities better and reaching an ideal city,” 
the mayor of Isfahan said.“Creating an interaction 
among the urban views of various cities and sharing 
experiences about specialized urban management 
are the most important goals of holding urban 
and rural management conference in Bandar 
Abbas,” Ghodratollah Nowrouzi said.Saying that 
urban experts have proposed good point of views 

regarding smart cities in this conference, he added, 
“One of the experts introduced Isfahan municipality 
as the first successful municipality in collecting 
debt from the government and urged other cities to 
pursue the way Isfahan is on.”
“In the urban and rural management conference, 
it has been planned to hold discussions, so that 
mayors of different cities will be aware of other’s 
experiences, this event paves the way of reaching an 
ideal city,” he also said.

Last October, the global watchdog had 
given Iran until February to complete 
reforms or face consequences.
“The FATF decided at its meeting this 
week to continue the suspension of 
counter-measures,” The FATF said in 
a statement.

“While welcoming the passage of the Anti-
Money Laundering Act, the FATF expresses its 
disappointment that the Action Plan remains 
outstanding and expects Iran to proceed swiftly in 
the reform path to ensure that it addresses all of the 
remaining items by completing and implementing 
the necessary AML/CFT reforms,” it added. 
“If by June 2019, Iran does not enact the remaining 
legislation in line with FATF Standards, then 
the FATF will require increased supervisory 
examination for branches and subsidiaries 
of financial institutions based in Iran,” the 
international watchdog stated.
“The FATF also expects Iran to continue to 

progress with enabling regulations and other 
amendments,” the statement read.
Last month, Iran’s Guardian Council (GC) said 
despite a recent amendment to the parliamentary 
bill for the country’s accession to Combating the 
Financing of Terrorism (CFT) treaty - a series of 
standards set by the FATF - its problems are still 
in place.
To fulfill FATF requirements, President Hassan 
Rouhani’s administration has proposed four bills 
to the parliament for approval, two of which are 
still undecided, including the Palermo Convention.
In June 2018, the Iranian parliament passed a law 
allowing the country to join the United Nations 
Convention against Transnational Organized 
Crime (UNTOC).
Iran’s parliament had in May adopted new 
amendments proposed by the government to 
the country’s Anti-Money Laundering (AML) law 
as part of efforts to improve connections to the 
international banking and trade system.

Highly Critical Bug in Drupal 
Threatens Millions of Websites

Chatham House researcher: World should re-evaluate ties with Tehran

FATF Suspends Counter-Measures against Iran by June 2019

Gaining experience paves way to reach ideal city

Administrators of websites running the Drupal 
content management software (CMS) are urged to 
take immediate action to mitigate a newly discovered a 
vulnerability that can lead to remote execution of PHP 
code under specific circumstances.

The 40th victory anniversary of Iran’s Islamic Revolution 
marks a big turning point in the country’s history and the 
time has come for the world community to re-evaluate its 
ties with Tehran, said Sanam Vakil, a senior research fellow 
at Chatham House.

The Paris-based Financial Action Task Force (FATF) announced on Friday that Iran has until June 2019 to 
strengthen its anti-money laundering legislation, suspending counter-measures against Iran for another 
4 months.
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“Some field types 
do not properly 
sanitize data 
from non-form 
sources,” the 
advisory stated. 
“This can lead to 
arbitrary PHP 
code execution in 
some cases.”

“The FATF also 
expects Iran 
to continue 
to progress 
with enabling 
regulations 
and other 
amendments,”

t military 
officials 
also 
showcased 
their 
military 
capabilities, 
thus taking 
part in public 
celebrations.



فرهنگ گردشگرپذیری باید در کاشان ارتقاء پیدا کند
فرماندار کاشان ضمن اشاره به تاثیر مستقیم فرهنگ گردشگری بر صنعت توریسم گفت: فرهنگ گردشگرپذیری 

باید در کاشان ارتقاء پیدا کند.
علی اکبر مرتضایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با وجود تحریم ها و مشکالت موجود برخی 
از صنایع ما با مشکل مواجه شده است، اظهار داشت: یکی از صنایعی که به دلیل شرایط موجود دچار مشکل شده 

صنعت فرش کاشان است و این مشکل در حوزه های مواد اولیه، باال رفتن قیمت، مشکالتی در صادرات فرش و 
غیره از جمله این مشکالت است. وی ضمن اشاره به وجود هتل های خوب در شهرستان کاشان افزود: خوشبختانه 

هتل ها و مراکز اقامتی خوبی در این شهرستان به بهره برداری رسیده که می تواند در صنعت توریسم و افزایش مدت اقامت 
آنها در شهرستان کاشان موثر باشد. فرماندار کاشان با بیان اینکه فرهنگ گردشگری نیز در پیشرفت صنعت توریسم تاثیر بسزایی 

دارد، ابراز داشت: خوشبختانه فرهنگ توریسم در کاشان وجود داشته اما تا  رسیدن به شرایط معمول آن فاصله وجود دارد که بدون شک 
با فعالیت همکاران در حوزه مربوطه این فرهنگ به حدود استاندارد خود در شهرستان کاشان برسد. وی آشنایی با زبان های گردشگران حاضر در 
کاشان را یکی از ملزومات توانایی دست اندرکاران حوزه توریسم دانست و گفت: صنایع دستی، لباس های سنتی منطقه فرهنگی کاشان و غذاهای 

سنتی این شهرستان همگی دست در دست یکدیگر می تواند موجب جذب توریسم شود.

نگاه تجاری به ساختمان موجب بی کیفیتی مصالح ساختمانی شده است
رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان گفت: نگاه تجاری به ساختمان علت اصلی بی کیفیتی مصالح 

ساختمانی و در نتیجه ساختمان های بی دوام است.
علی عموشاهی ظهر چهارشنبه در سمینار نقش سیمان در دوام و پایداری بتن اظهار داشت: با توجه به 

وضعیت اقتصادی پیش رو، شاهد رکود ساخت و سازها  در یکسال اخیر بودیم.
وی بیان داشت: در صورت اجرای برنامه جدید مبنی بر ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور  شاهد 

رونق طرح های عمرانی و ساخت و سازها خواهیم بود.
  رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان بیان داشت: نگاه تجاری به ساختمان باعث شده که سطح کیفی مصالح 

ساختمانی بسیار پایین بیاید و در نتیجه ساخت و سازهای مقاوم نداشته باشیم .
وی ادامه داد: امروز ساختمان سازی به سمتی رفته که سود آوری بیشتری داشته باشد و مثل گذشته ساخت و سازها منفردی نیست که عمر 
یک خانه بیش از ۵۰ سال باشد. مدیر سیمان اصفهان نیز با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی موجود تنها صادرات می تواند صنعت سیمان را 
پایدار نگه دارد واین درحالی است که با مشکالتی پیش روی صادرات مواجهیم که الزماست  رفع شود،  ادامه داد: با توجه به افق تعریف شده در 
سال ۱۴۰۴ باید یکصد میلیون تن سیمان تولید شودو تنها در صورت تسهیل صادرات، می توانیم میزان تولیدات سیمان را به این میزان برسانیم.
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بازار خودرو چگونه 
قیمت ها را در بازار 
مسکن تکان داد؟

در حالی که کاهش شــیب 
تورم ماهانه مسکن به نزدیک 
صفــر در دی مــاه منجر به 
بازگشت بخشی از متقاضیان 
خرید مسکن به بازار معامالت 
مسکن بهمن ماه شد و حجم 
معامالت خرید مسکن در ۲۰ 
روز اول بهمن را افزایش داد 
اما طی روزهــای اخیر تحت 
تاثیر دو عامل، انعطاف قیمتی 
در بازار مسکن کمرنگ شده 

است.
اولین عامل بــه تاثیرپذیری 
جو روانــی بــازار از التهاب 
قیمتی بازار خــودرو مربوط 
می شــود و دومیــن متغیر 
مربوط به تحــوالت احتمالی 
 بین المللی مرتبط بــا ایران

 است. 
نکتــه مهمی کــه در مقطع 
زمانی فعلی در بازار معامالت 
مسکن رصد می شود آن است 
کــه هم اکنون بــازار منتظر 
جرقه کاهش قیمت است؛ تا 
جایی که واسطه ها معتقدند 
در صورتی کــه در محالت و 
مناطق مختلف شــهر تهران 
معامالتی بــا قیمت کمتر در 
مقایسه با معامالت اخیر انجام 
شــود این موضوع می تواند 
باعث ایجاد دومینوی تخفیف 
در قیمت های فروش مسکن 
شود؛ معکوس شــرایطی که 
در نیمه اول امسال در شکل 
دومینوی تحریــک قیمتی 
تجربه شــد؛ در شرایط فعلی 
تحت تاثیر برخــی انتظارات 
از جمله انتظــار از بابت پایان 
دوره رشــد محسوس قیمت 
مســکن، فضا بــرای جرقه 
کاهش قیمت در بازار ملک به 

نوعی مهیا شده است.
به گونــه ای که ایــن انتظار 
از ســوی برخی فعاالن بازار 
مســکن مطــرح اســت که 
دومینوی تخفیف در سال بعد 
می تواند جایگزین دومینوی 

تحریک قیمت شود.
تحقیقــات میدانــی از بازار 
مســکن منطقه یک شــهر 
تهران به عنوان کانون تمرکز 
و عرضه واحدهای مسکونی 
لوکس، بزرگ متــراژ و گران 
قیمت حاکی اســت در این 
منطقــه هم اکنــون میزان 
عرضــه فایل هــای فــروش 
مســکن به نحو قابل توجهی 
زیاد است، اما تقاضای قطعی 
چندانی برای خرید ملک در 
این منطقه از سوی متقاضیان 

بازار مسکن وجود ندارد.
 فعاالن بازار مسکن معتقدند 
ســطح قیمت فروش مسکن 
در این منطقه نیز باید تعدیل 
شــود، چرا کــه قیمت ها در 
شــرایط فعلی با تــوان مالی 
متقاضیان شکاف قابل توجهی 
دارد، این در حالی است که در 
ســایر مناطق شهر تهران نیز 
عرضه فایل فروش به صورت 
خفیف افزایش داشــته است 
اما در عمــده ایــن فایل ها 
نیز قیمت های پیشــنهادی 
قابل اتصال با تــوان تقاضای 
مراجعه کننده به بازار شــب 

عید مسکن نیست.
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بانک ها نــرخ خرید دالر 
را در روزهای یکشــنبه تا 
سه شنبه نیز به ترتیب ۱۱ 
هزار و ۸۹۶ تومان، ۱۲ هزار 
و ۲۳۶ تومان و ۱۲ هزار و 

۴۳۱ تومان اعالم کردند.

   صرافی ها دالر را زیر ۱۳ هزار تومان 
نگه داشتند

اما افزایش نرخ دالر در بازار آزاد نیز کاماًل 
مشهود بود؛ به طوریکه صرافی های مجاز 
بانک مرکزی قیمت دالر را از روز شنبه تا 
پنجشنبه ۱,۱۳۰ تومان افزایش دادند، اما 
این صرافی ها در نهایــت نرخ فروش دالر 

را پایین تر از ۱۳ هزار تومان نگه داشتند.
بر اساس اعالم بانک مرکزی از نرخ خرید و 
فروش ارز در صرافی های مجاز، نخستین 

روز هفته گذشــته قیمت فروش دالر در 
این صرافی ها ۱۱ هزار و ۸۳۰ تومان بود و 
این در حالی است که صرافی ها  پنجشنبه 
هر دالر آمریکا را ۱۲ هزار و ۹۷۰ تومان به 

متقاضیان می فروختند.
نــرخ فــروش دالر در صرافی هــا نیز در 
روزهای یکشنبه تا چهارشنبه به ترتیب 
۱۲ هزار و ۲۵۰ تومــان، ۱۲ هزار و ۶۰۰ 
تومان، ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۲ هزار و 

۹۷۰ تومان اعالم شد.

   یورو وارد کانال ۱۵ هزار تومان شد
همزمان بــا افزایش نــرخ دالر در هفته 
گذشته، قیمت یورو نیز با سرعت بیشتری 
نسبت به دالر افزایشی شد تا در طول پنج 
روز، نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک ها 
با افزایش ۱۳۲۶ تومانی از ۱۲ هزار و ۹۸۶ 
تومان در روز شــنبه به ۱۴ هــزار و ۳۱۲ 

تومان در روز گذشته برسد.
بانک ها قیمت خرید یــورو را در روزهای 
یکشنبه تا سه شنبه به ترتیب ۱۳ هزار و 
۴۳۶ تومان، ۱۳ هزار و ۸۴۳ تومان و ۱۴ 

هزار و ۳۱۲ تومان اعالم کردند.
این در حالی است که نرخ فروش یورو در 
صرافی های مجاز بانک مرکزی پنجشنبه 
از مرز ۱۵ هزار تومان گذشت و در این هفته 
۱,۲۵۰ تومان افزایش یافت؛ به طوریکه در 
نخســتین روز از هفته گذشته صرافی ها 
هر یورو را ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان به مردم 
می فروختند که پنجشنبه قیمت فروش 

یورو به ۱۵ هزار و ۱۵۰ تومان رسید.
قیمت یورو از یکشنبه تا چهارشنبه نیز در 
صرافی ها به ترتیب ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان، 
۱۴ هزار و ۵۰۰ تومــان، ۱۴ هزار و ۷۰۰ 

تومان و ۱۴ هزار و ۹۳۰ تومان بود.

   ارز مسافرتی، بازار آزاد را هم رد کرد
با افزایش قیمت ارز در بازار، ارز مسافرتی 
نیز در شــعب ارزی بانک هــای عامل با 
افزایش قیمت روبرو شــد و این در حالی 
است که با توجه به نزدیک شدن به روزهای 
انتهایی سال و افزایش تقاضا برای سفرهای 
خارجی و ارز مسافرتی، قیمت این ارز در 

این هفته عموماً از بازار آزاد گران تر بود.
در شــرایطی که صرافی های مجاز بانک 
مرکزی پنجشنبه گذشته قیمت فروش 
هر یورو را ۱۴ هــزار و ۹۳۰ تومان اعالم 
کرده بودند، نرخ فروش ارز مسافرتی برای 
هر یورو ۱۵ هــزار و ۳۲ تومان از ســوی 
شــعب ارزی بانک های عامل اعالم شد و 
جالب تر آنکه این نرخ بــا افزودن کارمزد 
بانک مرکزی و بانک عامل به بیش از ۱۵ 

هزار و ۴۰۰ تومان می رسد.
بانک مرکزی با اعالم این نــرخ برای ارز 
مسافرتی عماًل پرداخت ارز مسافرتی به 
متقاضیان را متوقف کرده، چراکه قریب 
به اتفاق متقضیان ارز، به جای تهیه یورو 
مسافرتی از بانک و تبدیل آن به ارز مورد 
عالقه خود مستقیماً می توانند ارز را از بازار 
آزاد یا صرافی ها با قیمت پایین تر و بدون 

ارائه مدارک سفر خریداری کنند.

   واکنش بانک مرکزی به افزایش 
قیمت ارز

در اوایل هفته گذشــته رییس کل بانک 
مرکزی افزایش قیمــت ارز را تحت تأثیر 
برخی اظهارنظرهای سیاسی و تبلیغات 
منفی عالقه مندان به افزایش نرخ ارز اعالم 
و تاکید کرد که با بانک مرکزی در صورت 
ضرورت اقدامات الزم را برای کنترل بازار 
انجام خواهد داد. اظهارنظرهای همتی به 
همراه سیاســت های ارزی بانک مرکزی 
در ماه های اخیر همواره بازار ارز را کنترل 
کرده، اما این بار این سخنان نیز کارگشا 

نبود و قیمت ارز به رونــد صعودی خود 
ادامه داد. در همین راستا، وی  بار دیگر با 
انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، 
علت این موضوع را مصوبــه آزادی ورود 
کاال از طریق مرزنشینان و ملوانان دانست 
و از هیأت وزیران خواست در این مصوبه 
تجدید نظر کنند. رییس کل بانک مرکزی 
درباره چرایی افزایش نرخ ارز، توضیح داد: 
مصوبه آزادی ورود ۱۰ ها قلم کاال از طریق 
مرزنشــینان و ملوانان، در شرایط تحریم 
و محدودیت هــای ارزی، واردات اجناس 
غیرضرور در این موقعیت زمانی را افزایش 
داده و قطعاً موجب افزایش تقاضای ارز در 
سلیمانیه، دوبی، هرات و متعاقباً در بازار 

ایران شده است.
وی افزود: البته عامل مهم روانی اجالس 
FATF هم مزید بر علت شده که اطالعات 
دریافتی حاکی اســت در این مقطع نیز 

احتمال تعلیق، بسیار زیاد است.
با وجــود ایــن افزایــش قیمت هــا در 
روزهای اخیر، مردم باید هشــیار باشند 
که در شــرایط فعلی و با توجه به اهمیت 
تصمیمات سیاسی در تغییر قیمت نرخ ارز، 
سرمایه گذاری در این بازار از ریسک بسیار 
باالیی برخوردار است و در عین حال تأثیر 
منفی زیادی را بر اقتصاد کشور می گذارد 
که در نهایت ثمرات ســو آن بر معیشت 

عموم مردم وارد خواهد شد.

گزارشی از جزئیات افزایش نرخ ارز در هفته گذشته؛

چرا دالر گران شد؟

ایسنا
گـــزارش
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قیمت دالر و یورو در هفته ای که گذشت روند صعودی را طی 
کرد. رییس کل بانک مرکزی برخی مصوبات اقتصادی دولت را 

دلیل این موضوع می داند.
 طی هفته  گذشته، نمودار نرخ ارز صعودی و همراه با نوسان بود؛ 
به طوریکه که از ابتدای هفته قیمت خرید و فروش ارز در بانک ها 

و صرافی ها با افزایش همراه بود.
نرخ خرید دالر در بانک ها از ۱۱ هزار و ۴۹۸ تومان در روز شنبه 
با افزایش مســتمر در نهایت به ۱۲ هزار و ۹۸۶ تومان در روز 
چهارشنبه گذشته رسید تا افزایش حدود ۱۵00 تومانی در طول 

پنج روز داشته باشد.

در اوایل هفته 
گذشته رییس کل 

بانک مرکزی 
افزایش قیمت 

ارز را تحت تأثیر 
برخی اظهارنظرهای 

سیاسی و تبلیغات 
منفی عالقه مندان به 
افزایش نرخ ارز اعالم 

و تاکید کرد که با بانک 
مرکزی در صورت 

ضرورت اقدامات الزم 
را برای کنترل بازار 

انجام خواهد داد. 

عکس نوشت

اصفهان در هفته ای که گذشت
ایمنا : نهمین نمایشگاه مدیریت شهری و 

روستایی با حضور معاون وزیر و شهرداران 
کالنشهرها در بندرعباس افتتاح شد. 

ایسنا : مجتبی کاروان مدیر سیمان اصفهان گفت: بهترین 
گزینه برای افزایش بهره وری تولید صنعت سیمان، صادرات 
است تا برنامه ۱۴0۴ به ظرفیت تعیین شده برسیم و بزرگترین 
تولیدکننده سیمان در منطقه شویم.

پس از برگزاری رقابت های انتخابی  : ۲ کاراته کای اصفهانی به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند 

اخبار اصفهان : معاون ورزش سازمان 
فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان از 

برگزاری یازدهمین همایش پیاده روی 
خانوادگی در کاشان به منظور گرامیداشت 

یاد و خاطره شهدا خبر داد. 

مهر : تیم فوتسال 
گیتی پسند با 
پیروزی مقابل 
ملی حفاری 
اهواز، راهی فینال 
رقابت های لیگ 
فوتسال کشور 
شد. 
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نخستین استارت آپ ویکند نوآوری های دارویی کشور )نوداک( آغاز به کار کرد
نخستین استارت آپ ویکند نوآوری های دارویی کشور )نوداک( در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز به 

کار کرد.
 رییس مرکز رشد واحد های فناور فرآورده های دارویی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: این 
استارت آپ یکم تا سوم اسفند در محورهای تخصصی داروسازی سنتی و داروهای گیاهی، فرآورده های 

آرایشی بهداشتی، سیستم های جدید دارورسانی، بیوتکنولوژی دارویی، خدمات الکترونیک دارویی، تولید 
مواد اولیه دارویی، نانو فناوری دارویی و فارماسیوتیکس در دانشکده داروسازی در حال برگزاری است.

دکتر بیژن مالئکه با بیان اینکه در مدت زمان فراخوان این استارت آپ )آذر و دی امسال(، ۸۰ ایده نوآورانه به دبیرخانه 
ارسال شد، افزود: پس از بررسی کمیته علمی۳۰ ایده برای رقابت و داوری انتخاب شدند که از این تعداد ۱۵ ایده برگزیده 

خواهند شد. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: ۱۵ ایده منتخب در قالب یک تیم فرصت دارند تا ظرف ۵۲ ساعت فعالیت 
فناوری از ایده خود دفاع کنند.  رییس مرکز رشد واحد های فناور فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در نهایت سه ایده 
برگزیده می شوند که ضمن دریافت جایزه نقدی، در صورت تمایل می توانند از حمایت مرکز رشد دارویی بهره مند شوند و در مراحل کسب و 

کار نیز مرکز رشد از آنها حمایت می کند تا در آینده نزدیک این ایده به محصول برسد.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
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من شــخصا فکر می کنم 
گروهــی که من به اســم 
»همیشه شــاکی اند« نام 
می برم، بیشتر اثر منفی را 
در مجموعه دارند. به قولی 
 Complainers «
 are like thieves,
 robbing you and your
 company and its good
energy«. )شاکیان همانند دزد هستند، 
اینها شما و سازمان شما و انرژی را به یغما 
می برند(. از این گروه همیشه باید دوری 

کرد حتی در زندگی شخصی.
شما به عنوان دارنده کســب و کار زمان 
محدودی دارید؛ شــما گروهــی از افراد 
حرفه ای و توانمند را استخدام کردید زیرا 
امکانش نیست که همه کارها را به تنهایی 
انجام دهید. حتی اگر شرکت شما مانند 
یک ماشین روغن کاری شده فعالیت کند، 
باز هم حتی حداقل یک فرد در گروه وجود 
دارد که بیشــتر از بقیه افراد باعث فشار 
روحی شــما می شود.شما ممکن است تا 
حاالبه این مسئله پی نبرده باشید، اما باید 
بدانید که این » مکنده های زمان« با پرت 
کردن حواســتان از وظایف روزانه  تان به 

کسب  و کارتان لطمه می زند.
در حالی که انواع گوناگونی از نابود کنندگان 
بهره وری در محیــط اداری وجود دارند، 
هیچ کدام از آنهــا به اندازه کســانی که  
مستقیما تصیم  گیران استراتژیک را تحت 
تأثیر قرار می دهند، مخرب نیستند. این 
سه نوع افراد باید هر چه سریعتر از جمع 

کارکنانتان خارج شوند.

   ۱- ملکه نمایش
اگر دفتر شــما ، ملکه نمایش ندارد باید 

خودتان را خوش شانس بدانید. همانطور 
که تقریبا در همه گروه های مردمی ثابت 
شده است، این اشخاص به گونه ای زندگی 
می کنند که گویی در نمایش واقعی حضور 
دارند. آن ها از دردسر درست کردن لذت 
می برند، سپس می نشینند و به جنجالی که 
به راه انداختن نگاه می کنند. شما همیشه 
می کوشید تا به مشاجره کارمندان خاتمه 
دهید، اما تنهادر می یابید که همیشه ملکه 
نمایش در قلب این جریــان وجود دارد.

چه اینکــه چیزی که شــخصی در مورد 
شخص دیگر گفته فاش شــود یا اینکه 
کسی به کوتاهی در وظایفش متهم شود، 
این اشخاص همیشه به شما به عنوان حکم 

نیاز دارند.
متأسفانه، ملکه نمایش کارهایی فراتر از 
اتالف بازدهی کارگــران انجام می دهد. 
مکالمات پشــت صحنه آنها اغلب لحن 
منفی دارد و طرز برخــورد آنها می تواند 
مسری باشــد. این مســئله بویژه زمانی 
صادق است که ملکه نمایش، توجهات را 
متوجه مدیر شرکت می کند، که  موجب 
تنفر عمومی نسبت به مدیریت می شود 
 کــه موجب مشــکالتی درون شــرکت

 می شود.
مدیریت ملکه هــای نمایــش می تواند 
وضعیت حساسی باشد زیرا کاری که آنها 
آنجام می دهند اجتماعی اســت. برخی 
کسب و کارها سیاست های »شایعه ممنوع« 
را اجرا می کنند، اما این سیاســتها برای 

برخورد قانونی عملی نیستند.
 آنها باعث می شوند تا کارمندان احساس 
کنند مکالمات شخصی شــان کنترل و 
قضاوت می شود. در عوض، کارفرماها باید 
رفتارهایی را که موجب درگیری در دفتر 
شده را ثبت کنند و مستقیما با شخص در 

میان بگذارند.

  ۲- قربانی
یکی از سخت  ترین چالش های مدیریت 
افراد، به عنوان نحوه برخــورد با افرادی 
که می خواهند نقــش قربانــی را بازی 
کنند شناخته می شود.این افراد از اینکه 
پاســخگوی کارهای خود باشــند طفره 
می شــوند، و ترجیح می دهند دیگران را 
برای شرایط نامناسب ســرزنش کنند. 
آنها همیشه بهانه ای دارند و شکایت های 
همیشگی شان با بی توجهی همکارانشان 
مواجه نمی   شود، آنها وقتی می بینند که 
دیگران هم این کار را انجام می دهند، حتی 
                   می تواند باعت گســترش ذهنیت قربانی 

بودن آنها شود.
حتی فرد با استقامت هم کارمندی به نظر 
می رسد که همیشه بیماری دارد.در حالی 
که کارفرما می خواهد که  کارمندش تا آنجا 
که ممکن است سالم باشد، گهگاهی افرادی 
وجــود دارند که با ردیف کردن شــرایط 
پزشکی که در طول زمان مشخص شده که 
بی پایه بوده است، از دست  و دلبازی کارفرما 
سود برده اند. اغلب، کارفرما مطمئن نیست 
که آیا شــخص واقعا بیمار است یا اینکه  

قصد دارد از این سیستم سود ببرد.
در کل، مســئله اصلی در محل کار نحوه 
اثرگذاری کارهای شخص بر کسب  و کار 
است. کارمندان دیگر به غیبت همیشگی 
یک شــخص و امتناع از مشــارکت پی 
خواهند بــرد، کــه ممکن اســت برای 
جبران اجبــاری آن احســاس ناراحتی 
 کنند.برای جلوگیری از این مسائل، باید 

سیاســت های مناســبی برای غیبت از 
کار داشته یاشــید، که  مشخص می کند 
که پس از تعداد روزهــای خاص در یک 
دوره، گواهی پزشــک ضروری اســت. 
زمانی که یک وظیفــه، اکثریت کارکنان 
را تحــت تاثیر قــرار می دهد، روشــن 
 می کند که همــه افراد باید مشــارکت 

داشته باشند.
در جمع آوری اطالعات هر رویداد محتاط 
باشید و اگر مسائلی ادامه پیدا می کند، با 
کارمند در مورد مشکلش صحبت کنید. 
روشــن کنید که اگر شخصی به غیبت از 
کار ادامه دهد یا به وظایف کاری عمل کند، 
اقداماتی انجام خواهد شد که ممکن شامل 
فسخ قرارداد هم شود. مهم است که بازبینی 
 )ADA( درقانون ازکارافتادگــی آمریکا
انجام شود، زیرا اگر شرایط طوری باشد که 
به عنوان » آسیب مهم« طبقه  بندی شود 

ملزم هستید که توافق کنید.

  ۳- فرد ناسازگار
این افــراد نافرمان بــدون علت تصمیم 
می گیرند تا از ســاده  ترین قوانین گرفته 
تا پیچیده  ترین آنها را زیر پا بگذارند. اگر 
شما آیین نامه پوشش دارید که طبق آن 
پوشیدن تی شرت طرح دار ممنوع است، 
این شخص هر جمعه این لباس را می پوشد. 
اگر روش مشــخصی برای انجام وظایف 
دارید آنها همیشه خالف آن عمل می کنند.

درحالی که برخی کسب وکارها  در مقایسه 
با برخی دیگر ریســکی نیستند، اما همه 
کسب و کارها پی برده اند که  برای سازنده 
بودن و جلوگیری از مشکالت باید قوانینیرا 
وضع کنند. این کارمندان »قوانین« را به 
منزله » کنترل« می بینند و می خواهند که 

در هر مرحله ای با شما مبارزه کنند.
به جای اینکه ســرگرم دست و پنجه نرم 
کردن با این افراد نافرمان باشید، مشخص 
کنید که آیابه جای مقابله با این افراد راهی 
برای همکاری با ایــن افراد نافرمان وجود 
دارد.اغلب فرد نا فرمان چیزی بیش تر ازیک  
متفکر مستقل نیست که می خواهد تفاوتی 
در دنیا ایجاد کند، به جای اینکه تنها چیزی 
که دیگران بــه او می گویند را دنبال کند.

اگر شــما بتوانید ویژ گی هایی که در باال 
بیان شده را به گونه ای به کار بگیرید که 
برای شــرکتتان موثر باشد، به واسطه آن 
کارمندانی خواهید داشــت که به رشــد 

شرکتتان کمک می کنند.
گهگاهی ذهنیت نا فرمانی از شخصی ناشی 
می  شود که آن را یک گام به جلو می برد و 
می کوشد که آن را کنترل کند.این شخص 

می خواهد همه او را به عنوان شــخصی 
که همه چیز را کامال می داند بشناســند 
و به دستورالعمل ها توجه نمی کند و در 
عوض، می خواهد که کارها را به شیوه  خود 

انجام دهد.
بدتر از همه این اســت که این نوع افراد 
ممکن اســت که خود را به عنوان رییس 
ســازمان در نظر بگیرند. اگر زمان کافی 
وجود داشته باشــد، این رفتارهای سمی 
می تواند برخی از بهتریــن کارمندان را از 

راه به در کند.
چه اینکه شیوه برخورد مستقل کارمند 
برای سازمان مفید باشد یا خیر، به روحیه 

کارمند لطمه وارد می کند.
همانطور که بقیه مشــاهده می کنند که 
شــخص سیاست های شــرکت را نقض 
می کند،آنها هم از خود می پرسند وقتی 
دیگران قوانیــن را رعایت نمی کنند چرا 
آنها باید رعایت کنند. به همین خاطر شما 
باید سیاست های ســازمان را چه اینکه 
آیین نامه پوشش شرکت، حضور و ساعت 
کاری ، سرموعد انجام داده پروژه یا قوانین 
مشخص کلی باشد را به صورت یکپارچه 

اجرا کنید.

   نتیجه گیری
مدیریــت کارمند یکی از ســخت ترین 
چالش ها برای دارندگان کسب و کار است. با 
شناسایی کارمندانی که بهره  وری را کاهش 
می دهند و رشد اقتصادی را کند می کنند، 
قادر خواهید بود آنهــا را اخراج کنید و با 
افراد متخصصی همــکاری کنید که به 
 دســتیابی به اهداف بلند مدتتان کمک 

خواهند کرد.

سخت  ترین چالش های مدیریت؛   

سه کارمندی که باید فورا آنها را اخراج کرد

در جمع آوری اطالعات 
هر رویداد محتاط باشید 
و اگر مسائلی ادامه پیدا 

می کند، با کارمند در 
مورد مشکلش صحبت 

کنید. روشن کنید که 
اگر شخصی به غیبت 
از کار ادامه دهد یا به 

وظایف کاری عمل کند، 
اقداماتی انجام خواهد 

شد که ممکن شامل 
فسخ قرارداد هم شود. 

یکی از سخت ترین تصمیمات برای مدیران، تصمیم به اخراج 
یک کارمند است. معموال داستان به این شکل است که کارمند 
شما استانداردهای مورد نظر شما را ندارد و هیچ گونه تالشی 
هم از خود جهت بهبود نشان نمی دهد یا شما کارمندی دارید 
که تیم را به حاشیه می برد و به تذکرهای شما توجه نمی کند 
و شما به عنوان مدیر مدام در حال سبک سنگین کردن برای 
ادامه همکاری هستید. در بیشــتر موارد، مدیران با در نظر 
گرفتن اینکه پیدا کردن نیــروی جایگزین زمانبر و هزینه 
بر است و مدتی طول خواهد کشید که نیروی جایگزین در 
سیستم جا بیفتد یا انتقال دانش انجام شود، تصمیم به ادامه 
همکاری با نیروی مورد نظر می گیرند که در بیشتر مواقع این 

بدترین تصمیم ممکن است.

 
استارت آپ

هرچقدر نقش فضای مجازی و استفاده از اپلیکیشن ها در 
زندگی روزمره مردم بیشتر می شود، تعداد زنان کارآفرین هم در همین عرصه 
نوظهور بیشتر می شود. تا آنجاکه برخی کاربران استارت آپ ها را به زنانه و مردانه 
تفکیک می کنند. در همین رابطه رییس هیئت مدیره شبکه علمی ایران نیز بر 
حضور فعال کارآفرینان زن در الیه  های مدیریتی کسب وکارهای فضای مجازی 
اشاره و بر ضرورت به کارگیری این پتانسیل در شورای عالی فضای مجازی کشور 

تاکید کرد.

»ســادینا آبائی« رییس هیات مدیره شبکه علمی ایران در اجالس 
بانوان برندآفرین بــا بیان اینکه کارآفرینــان و صاحبان بنگاه های 
اقتصادی با استفاده از فرصت های فضای مجازی می توانند بهره وری 
فرآیند اقتصادی خود را افزایش داده تا به اقتصاد مطلوب نزدیک تر 

شوند، گفت:
»سال ها قبل شاید فضای مجازی و فناوری اطالعات، تحمیلی و لوکس 
شناخته می شد اما در حال حاضر ثابت شده که برای ساختن دنیای فاقد 
مرز و در روند توسعه جهانی، فضای مجازی بهترین ابزار است. متاسفانه به 
دلیل شناخت اندک سیاستگذاران از بزرگترین موهبت و ابزار کسب وکار 
کارآفرینان که فضای مجازی است، با دید مثبت استفاده نشده و شاهد 
برخورد سلیقه ای و محدودیت هایی هستیم که با آموزش صحیح می توان 

آن را به فرصتی بی نظیر تبدیل کرد.«
آبایی باور دارد که معایب شبکه های اجتماعی به ویژه نقض حریم خصوصی 
افراد در آن بر کسی پوشیده نیست اما تکنولوژی مخصوصا فضای مجازی 
جدا از معایب خود، فرصت هایی را در اختیار کاربران مخصوصا کارآفرینان 
و مشــاغل خانگی قرار می دهد که بهره برداری از آن می تواند اقتصاد یک 

کسب وکار را متحول کند.
رییس هیئت مدیره شبکه علمی ایران به اهمیت فضای دیجیتال در جهت رشد و رونق 
کسب و کار در مناطق محروم و مخصوصا زنان کارآفرین تاکید دارد و می گوید: »حضور فعال 
زنان شاغل و کارآفرین در الیه های مدیریتی و تصمیم گیری، مخصوصا کسب وکارهای 
دیجیتال و در دسترس بودن امکانات سایبری در خانه ها و مدارس در سال های اخیر، این 
ضرورت را ایجاب می کند که از حضور و پتانسیل زنان در شورای عالی فضای مجازی، به 

عنوان یک نهاد تصمیم گیر در سیاست گذاری های کالن کشور در فضای مجازی، استفاده 
شود.« به گفته آبایی اســتفاده از نقاط قوت ابزار دیجیتال می طلبد تا همه اقشار جامعه 
خصوصا کارآفرینان، آموزش الزم و مفید در نحوه بهره برداری از آن را ببینند: »با استفاده 
از ابزارهای اقتصاد دیجیتال می توان وارد بازار وسیع جهانی شده و محصوالت و تولیدات 
خود را بدون محدودیت های موجود در امر بازاریابی ســنتی، در دسترس مصرف کننده 
نهایی قرار دهیم.« در واقع می توان گفت فضای دیجیتال فرصت مناسبی فراهم کرده تا 
زنان بتوانند بهتر از قبل استعدادهای خود را نشان داده و پیشرفت کنند. چنانکه »نازنین 
دانشور« بنیان گذار تخفیفان به دیجیاتو گفته بود که استارت آپ ها فضای خوبی برای رشد 

توانمندی های زنان به وجود آورده اند.
»تبسم لطیفی« بنیان گذار مامان پز هم که برای اولین بار ایده خود را در استارت آپ ویکند 
دانشگاه شریف مطرح کرده بود، به همین موضوع اشاره کرده بود. او علت پیشرفت خودش 
و البته زنان را شکل گیری فضای استارت آپی دانست: »وارد شدن به بازار کار و راه اندازی 
شرکت  در بیشتر صنعت ها به جز استارت آپ نیاز به پشتوانه و پیشینه در آن زمینه دارد 
درحالیکه درون فضای اســتارت آپی چنین نگاهی وجود ندارد و فقط ارائه محصوالت و 

خدمات با کیفیت امکان رشد را فراهم می کند.« 
در نهایت باید گفت رسیدن به موفقیت و ایجاد تغییر در فضای سنتی کار دشواری ست، این 
تجربه ای  است که مدیران استارت آپ ها در آن اتفاق نظر دارند. حاال تصور کنید انجام این 
کار برای یک زن در فضایی که مردان امروزی هم کمتر تحمل مدیریت شان را دارند، چقدر 
سخت تر می شود. منتها این دلیلی قانع کننده برای کنار رفتن زنان از بازار کار و رقابت نیست. 
حتی دلیلی برای به حاشیه رفتن آنها هم نیست. ضمن اینکه آشنا شدن مردم و دستگاه های 
دولتی و همینطور سنتی با کسب وکارهای استارت آپی موقعیت و شرایط بهتری برای زنان 

و دخترانی به وجود آورده است که قصد برآورده کردن آرزوهای خود را دارند.
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در حالی که انواع گوناگونی 
از نابود کنندگان بهره وری 

در محیط اداری وجود 
دارند، هیچ کدام از آنها به 

اندازه کسانی که  مستقیما 
تصیم  گیران استراتژیک را 

تحت تاثیر قرار می دهند، 
مخرب نیستند.

فصل اقتصاد
گـــزارش

جای خالی زنان کارآفرین در شورای عالی فضای مجازی دیجیتال

تامین مالی جمعی در 
فرابورس معطل مقررات 

جدید

یــک مقــام از تعییــن اعضــای 
کارگــروه پذیــرش متقاضیــان 
تامین مالی جمعی برای کســب و 
کارهای نوپــا در فرابورس خبر داد 
و گفت:بایدمقــررات مــورد نیاز از 
سوی ســازمان بورس تصویب و به 
عنوان قالب ساختاری فعالیت ها در 
دستور کار این کارگروه قرار بگیرد. 
محمد رضا عربی مزرعه شــاهی، 
معاون اســبق نظارت بر بورس ها 
و ناشــران ســازمان بورس و اوراق 
بهادار در گفت وگو با فارس با اشاره 
به آخرین اقدام های صورت گرفته 
برای راه اندازی تامین مالی جمعی  
)CrowdFunding(در فرابــورس 
گفت: در آخرین بررسی های صورت 
گرفته، اعضای کارگــروه پذیرش 
و بررســی متقاضیان تامین مالی 
جمعی برای کســب و کارهای نوپا 
تعیین و مقرر شد مقررات مورد نیاز 
برای این موضوع توســط سازمان 
بــورس تصویب و به عنــوان قالب 
ساختاری فعالیت ها در دستور کار 
این کارگروه قرار بگیرد. عربی مزرعه 
شاهی با بیان اینکه به محض آماده 
سازی مســتندات کارگروه تامین 
مالی جمعی و قالب ســاختاری آن 
از ســوی فرابورس، فراخــوان راه 
اندازی تامین مالی جمعی پیرامون 
حوزه اســتارت آپ ها آغاز خواهد 
شــد، افزود:هنوز ایــن موضوع در 
رفت و برگشــت مباحث مقرراتی 
با نهادهای ناظر بازار سرمایه است 
که زمــان معینی بــرای آن اعالم 
نشده است. وی از پارس فاندینگ 
به عنوان نخستین متقاضی تامین 
مالی جمعی در فرابورس ســخن 
گفت و افــزود: هم اکنــون آماده 
سازی زیر ســاخت های مورد نظر 
در این بخش انجام شده و مباحث 
حقوقی ، آماده ســازی، قراردادها و 
روابط میان تامین مالی جمعی ها 
با سرمایه گذار و ســرمایه پذیر ها 
در حال تنظیم و تبیین اشت که به 
محض راه اندازی بازار تامین مالی 
جمعی ، اپلیکیشن این تامین مالی 
جمعی عملیاتی خواهد شد. عربی 
مزرعه شــاهی در برابر این پرسش 
که آیا سیســتم های تامین مالی 
جمعی در این زمینه در قالب تامین 
سرمایه ها برای استارت آپ ها عمل 
کنند ، افــزود: تامین مالی جمعی 
ها به طور مســتقل اقدام به تامین 
مالی و یا سرمایه گذاری نمی کند، 
در واقع ساختاری اســت که پول 
خرد سرمایه گذاران را جمع آوری 
می کند و به اســتارت آپ ها تزریق 
می کند. به گفتــه وی تامین مالی 
جمعی فقط تسهیل گر ارتباط بین 
 سرمایه گذاران خرد و استارت آپ ها

 است. این سیستم ها قرار نیست، 
هیچ پولی برای ســرمایه گذاری بر 
استارت آپ ها را بر روی میز سرمایه 
گذاری بگذارد، بلکه به عنوان یک 
کاتالیزور می تواند اشخاص حقیقی 
و حقوقی همچــون صندوق های 
جسورانه که تمایل دارند، در حوزه 
استارت آپ ها سرمایه گذاری کنند 
را به شرکت های استارت آپی وصل 
کند. وی با بیان اینکه این سیستم 
با پاالیش شرکت های سرمایه پذیر 
به منظور برخــورداری از حداقل 
مقبولیت الزم از نظر ضریب ریسک 
متعادل گفت: تامین مالی جمعی ها 
جز هزینه اداری و پرسنلی در قالب 
کســب و کار تعریف شده ، سرمایه 
چندانی نخواهند داشــت و پولی از 
خود به عنوان سرمایه تامین مالی بر 

جای نمی گذارند. 
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