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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

8

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

 آغاز به کار ۱۵ ستاد اجرایی در مناطق مختلف شهر ؛   

اصفهان آماده استقبال از گردشگران نوروزی 

بازار طال و سکه  97/12/4 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,550,0004,170,000قدیم

سکه طرح 
4,650,0004,314,000جدید

2,550,0002,380,000نیم سکه

1,630,0001,450,000ربع سکه

830000770000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18432382362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

به بهانه روز مهندس؛

هیچ کس در جایگاه 
خود نیست

وقتــی روز پنجم اســفند را به 
دلیل تولد دانشمند بزرگ ایرانی 
»خواجه نصر الدین طوسی« به 
عنوان روز مهندس در تقویممان 
نام گذاری کرده ایم و قبول داریم 
وی یــک مهندس بــزرگ بوده 
است، یعنی مهندسی جایگاهی 
 اســت که برای ما مســئولیت 
می آفریند. مسئولیتی که در ازای 
یک ســمت داده شده و هرچند 
برای گرفتن این ســمت تالش 
فراوانی شده اســت اما بعد از آن 
هم باید این مسئولیت را در قبال 
جامعه به خوبی انجام داد تا یک 

مهندس واقعی بود.
خواجه نصیر الدین طوســی از 
دانشمندانی است که باید برای 
او از واژه عالمــه دهر اســتفاده 
نمود؛ زیــرا این دانشــمند در 
علومی همچون فلســفه و فقه 
و ســتاره شناســی و ریاضی و 
پزشــکی و معماری و نجوم به 
درجه دانشــمندی رسیده بود و 
در تخصص هــای خود خدمات 
زیادی به جهانیان رائه کرده است؛ 

بطوری که ...

نخستین رویداد »استارت آپ 
کارآفرینی اجتماعی« 

کشوردردانشگاه اصفهان 
ابراهیم رضایــی مدیراداره امــور فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه اصفهان و دبیر اجرایی اولین 
رویداد اســتارت آپ کارآفرینی اجتماعی، از 
برگزاری اولین رویداد » استارت آپ کارآفرینی 
اجتماعی« کشور دردانشــگاه اصفهان خبر 
داد و گفت: یکــی از مهمترین واقعیت هایی 
 که جامعه امروزبا آن مواجه اســت مسائل و 
آســیب های اجتماعی اســت که برســرراه 
 توســعه قرار می گیرند. لذا براســاس انعقاد 
تفاهمنامه ای که بیــن وزارت علوم  و وزارت 
کشور انجام شد، در»ســطح صف« دانشگاه 
اصفهان و استانداری و نهادهای زیرمجموعه 

ملزم به اجرای این رویداد شدند.
وی افزود: استان اصفهان و ...

کوثر بابایی
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

        معاون خدمات شهری شهردار اصفهان : نظم و انضباط در ستادهای هدایت و اسکان و همچنین در مکان های در نظر گرفته شده برای اسکان مسافران از اهمیت باالیی برخوردار است

خـــبــــر

خانه تکانی منطقه سه شهر برای استقبال از بهار
مدیر منطقــه ســه شــهرداری اصفهان گفــت: بــه دلیل واقع شــدن 
منطقــه ســه در محــور گردشــگری اصفهــان که بــا حجم وســیع از 
 میهمانان نوروزی روبرو اســت، حــال و هوای این منطقــه در نوروز تغییر 

می کند.
حسین کارگر با اشاره به فعالیت های اداره خدمات شهری اظهارکرد: تمامی 
سیســتم های نورپردازی، رنگ آمیزی حوض های آب، پایه های چراغ برق، 
سطل های زباله، تعمیرات موتورخانه فواره ها در میدان امام )ره( و سطح منطقه 

انجام و بازبینی می شود.
وی افزود: چهار سفره هفت سین در میادین امام)ره(، خواجو، انقالب و امام 
حسین)ع( در نظر گرفته شــده؛ همچنین نظافت، رفت وروب و جمع آوری 
زباله ها به دلیل حجم مسافران نوروزی با شیفت کاری مضاعف و ویژه انجام 

خواهد شد.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های عمرانی تصریح کرد: 
به منظور تسریع عبور و مرور افراد مسن و معلوالن، مناسب سازی چهار طرف 
میدان امام)ره( انجام شده است؛ همچنین سرویس های بهداشتی این میدان 
و سی و سه پل به طور کامل تعمیر و سرویس های فرنگی نیز برای آنها نصب 

شده است.
وی ادامه داد: به دلیــل ترافیک  نوروزی در مبــادی ورودی میدان امام)ره( 
جدول گذاری میانی خیابان احمدآباد از چهاراه شکرشکن تا چهارراه گلزار 
به طول ۹۰۰ متر و هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلون ریال انجام و 
مسیر اتوبوس میدان امام علی)ع( به میدان بزرگمهر تا پایان سال جاری راه 

اندازی می شود.

پاکسازی نهایی واحدهای عرضه کننده پوشاک قاچاق؛

توسعه طرح به 7 استان
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه 
از هفته گذشــته ۱۱۰واحد ارائه کننده پوشاک محرز قاچاق 
پاکسازی شده اســت، از توســعه طرح مبارزه با عرضه قاچاق 

پوشاک به ۷ استان خبر داد.
حمیدرضا دهقانی نیا  در مورد نتایج اجرای طرح مبارزه با قاچاق 

پوشاک در شهر تهران، اظهار داشــت: ۱۱۰ واحد تجاری 
در نزدیک به ۴۰ مجتمع تجاری تهران شناسایی شد که 

پوشاک محرز قاچاق داشتند و بر اساس هماهنگی هایی ...

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 103/97/8

اطالعیه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان   اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

هیئت شنا، شیرجه، واترپلو استان اصفهان

چاپ دوم

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

سوم63۹۲/5۰۰/۰۰۰۷/8۴۲/۲۷۴/۷۱۹ ماه۲۰۹۷۰۰۴۰38۰۰۰۰۱۹ تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان دیزیچه مبارکه ۱

دوم63۲۰/5۰۰/۰۰۰6/۴۰6/3۹۲/3۲۷ ماه۲۰۹۷۰۰۴۰38۰۰۰۰۲۰تکمیل مدرسه حاج فرهاد ارزانی شاهین شهر۲

چهارم۴386/۰۰۰/۰۰۰۷/۷۱۹/86۲/۱۰5 ماه۲۰۹۷۰۰۴۰38۰۰۰۰۲۱تکمیل سالن زینت سلیمانی چادگان3

اول5۴۲3/5۰۰/۰۰۰8/۴6۰/۰۲۱/۹۱۲ ماه۲۰۹۷۰۰۴۰38۰۰۰۰۲۲تکمیل مدرسه بنیاد برکت ورزنه بن رود۴

اول66۱۴/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۲۷۹/۷۹۴/۷8۷ ماه۲۰۹۷۰۰۴۰38۰۰۰۰۲3تکمیل مدرسه رضوان تلک آباد )صفا( زواره5

اول8۷۲3/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۴5۰/5۷۹/5۴6 ماه۲۰۹۷۰۰۴۰38۰۰۰۰۲۴تکمیل مدرسه منوچهر انصاری )دانیال نبی( شاهین شهر6

اول6۲۷۱/5۰۰/۰۰۰5/۴۲۹/۱۹۲/65۹ ماه۲۰۹۷۰۰۴۰38۰۰۰۰۲5تکمیل 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. 

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
موضوع مناقصه شماره 103/97/8 : زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی قدیمی از محدوده پالك های ثبتی استان اصفهان 

محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
مهلت دریافت اسناد: از روز یکشنبه 1397/12/05 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1397/12/08

محل دریافت اسناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )WWW.setadiran.ir( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت مناقصه محقق سازند. 
آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان به نشانی www.sabt-es.ir و همچنین در سایت ملی مناقصات به نشانی 

www.iets.mporg.ir نیز درج شده است. 
تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز یکشنبه 1397/12/19 تا ساعت 14

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح روز دوشنبه 1397/12/20
گروه و رشته شغلی: شرکت هایی اجازه دریافت اسناد مناقصه را دارند که دارای صالحیت نقشه برداری زمینی از سازمان برنامه و بودجه 

کشور با پایه حداقل 2 باشند. 
محل تحویل پاکت های مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد 
و پاکت الف حاوی ضمانت نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ باال – بعد از چهار راه نیکبخت – روبروی بیمارستان شریعتی – 

دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان به مبلغ 400/000/000 
چهارصد میلیون ریال می باشد که می بایست برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمناً به 
پیشنهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا امضای مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصی و 

نظایر آن و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
)سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است(

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: اصفهان خیابان چهار باغ باال – بعد از چهار راه نیکبخت – روبروی بیمارستان شریعتی – اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

تلفن: 1113 ) 36611074-7( 
دورنگار: 36623116

به استناد آیین نامه انتخابات هیئت های ورزشی استان ها مقرر است نسبت به تشکیل مجمع انتخابی هیئت )شنا، شیرجه، واترپلو(
به منظور انتخاب رییس هیئت در استان اصفهان اقدام گردد. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیئت دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم ثبت نام و 
ارایه مدارك مورد نیاز از تاریخ 97/12/5 لغایت 97/12/12 به مدت 7 روز کاری از ساعت 8 الی 14 به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان مراجعه و با تحویل مدارك، 

رسید دریافت نمایند.
این اداره کل به استناد قانون اصالح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب مورخ 97/6/6 مجلس شورای اسالمی از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیدای ریاست هیئت 

های ورزشی معذور است.
فرزندان شهدا و جانبازان باالی پنجاه درصد )50%( و آزادگان باالی سه سال از شمول این قانون مستثنی می باشند. ضمنا طبق نامه شماره 32/9715/ص مورخ 94/4/30 وزارت ورزش و جوانان 
مقرر گردیده است افراد معترض به فرآیند انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری انتخابات شکایات خود را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارتخانه 

ارسال نمایند.
بدیهی است شکایات دریافتی پس از پایان مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس: اصفهان، آبشار سوم بعد از پل غدیر، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیئت:

1- اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران

3- معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور
4- نداشتن سوء سابقه کیفری
5- حداقل سن 25 سال تمام

6- حداقل مدرك تحصیلی لیسانس )برای کسانی که قبال یک دوره ریاست هیئت استان را بر عهده داشته اند مدرك فوق دیپلم قابل قبول خواهد بود.(
مدارک مورد نیاز: 

1- اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه
2- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )فقط آقایان(

3- دو قطعه عکس جدید
4- اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلی معتبر یا معادل آن

5- تصویر آخرین حکم کارگزینی در صورت اشتغال در دیگر نهادها، سازمان ها و ارگان های دولتی و یا غیر دولتی
6- ارایه مدارك و مستندات مورد نیاز

7- ارایه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامی می باشد. 
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هیچ کس در جایگاه خود 
نیست

ادامه از صفحه یک:
...   در قــرن 16 میالدی کتاب های 
مثلثات او در فرانسه ترجمه شد و یکی 
از گسترش دهندگان این علم بود. 
کتاب تجرید االعتقاد از آثار وی است 
که در آن کوشیده با استفاده  از بیانات 
ابن سینا برهان های عقلی فلسفه را 
به اثبات برساند. این دانشمند بزرگ 
ایرانی چنان شخصیت ارزشمندی 
داشته اســت که به پاسداشت روز 
تولدش و برای زنده نگه داشتن یاد و 
خدمات او به کشورمان این روز را روز 
مهندس نامیده وجشن می گیریم. 
شاید فرصتی باشد برای پاسداشت 
تعهد و تفکر مهندسی در جامعه تا 
توسعه ساز تر و کارآفرین تر از قبل در 
حیطه خود فعالیت کنند و الیق این 

نام یعنی »مهندس« باشند.
روزگاری بود لقب و عنوان مهندس 
 و یــا دکتــر ارزش داشــت . البته 
نمی توان گفت امروزه مهندســان 
و دکتران ارزشــمند کم شده اند و 
همین دلیــل باعث شــده ارزش 
مهندسی و دکتری نزول کند اما یکی 
از دالیل این مسئله زیاد شدن تعداد 
مهندسان و دکتران در جامعه است . 
البته افزایش تعداد خطاهای فاحش 
این قشــر یکی دیگر از دالیل نزول 
این جایگاه اســت. درباره تخلفات 
مهندســان باید دید آیا مهندسان 
متخلف آموزش درســت ندیده اند 
و سیستم آموزشی تعهد خود را به 
خوبی انجــام نداده و بــه راحتی به 
آنها مدرک داده اســت یا مهندسان 

کم کاری کرده اند و یا هر دو؟!
 به مدد افزایش تعداد ددانشگاه های 
کشــور مدرک بگیران نیز افزایش 
یافتند و متاسفانه به دلیل پولی بودن 
برخی دانشــگاه ها ، هر کسی با هر 
میزان سواد و هر میزان پشتکاری، 
مهندس نام گرفت . البته نمی توان 
گفت همه درس خوانــده ها و همه 
دانــش آموختگان دانشــگاه های 
پولی بی سواد هستند اما متاسفانه 
همیشه یک میوه گندیده در یک سبد 
بیشتر به چشم می خورد. اصوال در 
کشورهای درحال توسعه، آنقدر که 
مهندسان جای فعالیت مفید دارند، 
دیگر اقشار ندارند. ما  اگر بخواهیم 
به توسعه یافتگی برسیم مهم ترین و 
قوی ترین قشری که می توانند کمک 

کنند، مهندسان هستند. 
اما بحث اصلی بر ســر پایین آمدن 
کیفیت آمــوزش اســت؛ وضعیت 
فعلی دانشــگاه ها قابل مقایســه با 
دوران قبل نیســت که البته این در 
 خصــوص همه دانشــگاه ها صدق

 نمی کنــد. اما متاســفانه عالوه بر 
دانشــگاه ها ، دانشجویان نیز تغییر 
کرده اند در زمان  گذشته دانشجویان 
عالقه مند بودند تــا در یک فضای 
جدی، ســنگین و رقابتی مهندس 
شوند. امروز دانشجو حتی سر جلسه 
آزمون حاضر نمی شــود و با توصیه 
نمره قبولی می گیــرد. پس تولید 
صرفا کمی مهندس باعث شــده تا 
آسیب های این جامعه افزایش یابد. 
در این بین مهندســان الیقی که با 
مشقت تمام تحصیل کرده اند و الیق 
جایگاه مناســب مهندسی هستند 
متضرر می شــوند و از انتخاب خود 
برای مهندسی پشیمان هستند اما 
به این عزیزان باید گفــت در حال 
حاضر فرقی نمی کند چه رشته ای 
درس خوانده باشید ،زیرا هیچ کس 
در جایگاه خود نیست و این به عدم 
 مدیریت برمی گردد نه رشته شما!

 به هــر حــال روز مهندســی را از 
آن جهت کــه تاکیــدی مجدد بر 
قابلیت هــای دانش مهندســی و 
دانش آموختــگان مهندســی در 
به کارگیری اندیشــه های خالق و 
عملکردهای اثربخش است، گرامی 

می داریم .

اقتصاد استان
02
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پروژه ساخت سالن گلستان شهدای اصفهان
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان از تکمیل عملیات سفت کاری پروژه سالن اجتماعات و پارکینگ 
گلستان شــهدا خبر داد و گفت: اکنون پروژه در مرحله برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام 

نازک کاری است.
محمدرضا برکت اظهار کرد: پروژه سالن اجتماعات و پارکینگ گلستان شهدا در ابتدا قرار بود به صورت 

مشارکتی توسط شهرداری اصفهان، بنیاد شهید و استانداری احداث شود، بنیاد شهید بخشی از سهم 
خود و شهرداری بیش از ســهم خود را پرداخت کرده، اما هنوز استانداری مبلغی بابت این پروژه پرداخت 

نکرده است.
وی ادامه داد: به دلیل حساسیتی که این پروژه دارد و با توجه به اینکه احداث این پروژه کمترین کاری است که ما می توانیم 

برای خانواده شهدا انجام دهیم، شهردار اصفهان دستور ویژه دادند اجرای سالن همچنان در دستور کار شهرداری باقی بماند، در این راستا 
تاکنون بابت اجرای این پروژه شش میلیارد تومان و بابت آزادسازی و تملک آن نیز حدود ۸.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر عملیات سفت کاری پروژه سالن اجتماعات و پارکینگ گلستان شهدا تکمیل 
شده و پروژه در مرحله برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام نازک کاری است.

جایگاه مردم در اداره امور شهر مشخص شود
یک کارشناس شهرسازی گفت: اگر مدیریت شــهری نتواند جایگاه  مردم را اداره امور شهر تعریف کند 
سرخوردگی و احساس مفید نبودن در شهروندان پدید می آید و آنها خود را در سرنوشت شهر اصفهان 
شــریک نخواهند دانســت. فرزاد مومنی اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف در خصــوص رابطه فرهنگ 
شهروندی، مشخص نبودن جایگاه و مسئولیت مردم در اداره امور شهر است که در این خصوص جای خالی 

شورایاری های محلی به عنوان مکانی مناسب جهت پرورش و آموزش شهروند فعال و مسئولیت پذیر در شهر 
اصفهان احساس می شود، جایی که افراد در کوچکترین ساختار سکونتگاهی بتوانند مسئولیت بهبود محیط 

اطراف خود را در دست گرفته و برای آن تالش کنند.    وی افزود: اگر مدیریت شهری نتواند این جایگاه ها را برای 
شهروندان اصفهان تعریف کند سر خوردگی و احساس مفید نبودن در شهروندان پدید می آید و آنها خود را در سرنوشت شهر 

اصفهان شریک نخواهند دانست و نخستین اثر آن رکود اقتصادی خواهد بود. این کارشناس شهرسازی ادامه داد: شهروند در مفهوم عام 
به تک تک افرادی که در یک جامعه یا یک کشور، شهر و روستا زندگی می کنند، اطالق می شود، که بخشی از فرهنگ شهروندی بر حقوق افراد 
متمرکز است زیرا این حقوق موجب همکاری مداوم با یکدیگر،ارزیابی و ارائه راه حل برای موضوعات به دور از خشونت، انطباق اصول زندگی با 

مسائل زیست محیطی و در نهایت ساخت آینده ای روشن و مشارکت پذیری دموکراتیک خواهد شد.

کوثر بابایی
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

مدیر سیمان اصفهان:
صادرات بهترین گزینه  پیش روی صنعت سیمان است

مدیر ســیمان اصفهــان گفت: بهتریــن گزینه 
برای افزایــش بهره وری تولید صنعت ســیمان، 
صادرات اســت تــا برنامــه 1404 بــه ظرفیت 

 تعیین شده برســیم و بزرگترین تولیدکننده ســیمان در منطقه 
شویم.

مجتبی کاروان در همایش تخصصــی نقش ســیمان در دوام و پایداری بتن 
با رویکرد اســتفاده بهینه از ســیمان در ســازه های بتنی، اظهار کرد: در افق 
1404 برای صنعت سیمان کشــور، تولید یکصد تن ســیمان در سال ترسیم 
شده اســت که با توجه به پتانســیل کارخانجات کشــور و کاهش پروژه های 
 عمرانی و ســاخت و ســاز، جریان صادرات بایــد فعال تر از گذشــته عملیاتی

 شود.
وی با بیان اینکه استان اصفهان یکی از پرتراکم ترین مناطق صنعت سیمان است، 
گفت: بهترین گزینه برای افزایش بهره وری تولید صنعت سیمان، صادرات است 
تا برنامه 1404 به ظرفیت تعیین شده برســیم و بزرگترین تولیدکننده سیمان 

در منطقه شویم.
 مدیر سیمان اصفهان خاطرنشان کرد: اگر مشکالت صادرات تسهیل شود، قطعا 
با افزایش حجم صادرات به کشورهای منطقه صنعت سیمان ارزآوری باالیی برای 

کشور به همراه خواهد داشت.
وی از تولید سیمان سفید تا پایان ســال خبر داد و گفت: در سال آینده عالوه بر 
ارتقا کیفیت و افزایش بهره وری در عرصه تولید ســیمان، از خروج ارز جلوگیری 

خواهیم کرد.
رییس انجمن کارفرمایان بتن آماده استان اصفهان نیز در این همایش گفت: بتن 
موجودی زنده است و در شرایط عادی 90 دقیقه زنده است. یکی از مشکالتی که 
از زمان تولید تا زمان اجرای این محصول وجــود دارد، فاصله کارخانه ها تا مراکز 

ساخت و ساز است.
علی حاج رسولیها اظهار کرد: بسیاری از خریداران بتن از این زمان فاصله کارخانه 
اطالع ندارند و تنها به توصیه مهندسان از برخی کارگاه ها خریداری می کنند، در 
حالیکه این روند باید اصالح شود تا خریداران بتوانند محصولی مناسب تر انتخاب 

کنند.
وی افزود: در سایت انجمن بتن خریداران می توانند اطالعات کافی را دریافت کنند 
و با رعایت حداقل فاصله کارخانه تولیدکننده به مرکز ساخت و ساز خود، بهترین 

بتن را انتخاب کنند. ایسنا
خـــبــــر

 در بخش فضای 
سبز، زیباسازی و 
رفع نازیبایی ها، 

دستور العمل های 
خاصی تدوین شده 

که به زودی به مرحله 
اجرا در خواهد آمد.

 آغاز به کار ۱۵ ستاد اجرایی در مناطق مختلف شهر ؛   

اصفهان آماده استقبال از گردشگران نوروزی 

جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان 
گفت: به منظور تسهیل در رفت و آمد و همچنین به منظور 
رفاه حال مسافران و گردشگران 1۵ ستاد اجرایی در مناطق 
مختلف شهر آغاز به کار کرده اند تا امر مهم هدایت و اسکان 

مسافران انجام شود.
حسین امیری صبح دیروز ) شنبه( در جلسه ستاد اجرایی 
خدمات سفر شهر اصفهان با بیان اینکه هدف از برگزاری این 
جلسات ارائه خدمات بهتر به شهروندان و مسافران است، 
اظهارکرد: استقبال از مسافران و گردشگران در سال جدید و 
در اصفهان نسبت به سال های قبل متفاوت خواهد بود و طبق 
هماهنگی های صورت گرفته عالوه بر باغ فدک در سپاهان 

شهر نیز اقامت موقت انجام می شود.

ایمنا
گـــزارش
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        معاون خدمات شهری شهردار اصفهان : نظم و انضباط در ستادهای هدایت و اسکان و همچنین در مکان های در نظر گرفته شده برای اسکان مسافران از اهمیت باالیی 
برخوردار است

 فرودگاه اصفهان مجوز ورود به
 رنکینگ جهانی فرودگاه ها را کسب کرد

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان گفت : فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان مجوز ورود به رنکینگ جهانی فرودگاه ها 

برای فصل دوم سال 2019 میالدی را کسب کرده است.

حسن امجدی افزود: بر اساس اقدامات صورت گرفته و پیرو ارزیابی های 
دفتر نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران، این فرودگاه مجوز ورود در رنکینگ جهانی ASQ را در فصل دوم 

سال 2019 دریافت کرده است. 
» پروژه جهانی ASQ از طرف اتحادیه بین المللی فرودگاه ها ACI هر سال 
در 4 دوره سه ماهه، در فرودگاه های واجد شرایط و متقاضی از سراسر جهان 
اجرا می شود؛ پایگاه سازمان جهانی فرودگاهها مستقر در مونترال کانادا 
مجری رنکینگ جهانی نظرســنجی کیفیت خدمات فرودگاهی موسوم 
به ASQ اســت . ASQ یک نظام خاص رتبــه  بندی کیفیت خدمات 
فرودگاهی و تنها سیستم نظرسنجی جامع از طریق مسافر در کل دنیا است 

و ارزیابی کیفیت خدمات فرودگاهی را از طریق مسافران انجام می دهد.«
مدیر کل فرودگاه های اســتان اصفهان همچنین گفت: هم اینک چهار 
طرح عمرانی خدماتی برای توسعه فرودگاه اصفهان شامل توسعه اپرون و 
یا پارکینگ هواپیما ، توسعه ترمینال پروازهای خارجی ، جایگاه تشریفات 
اختصاصی یا CIP و احداث موتورخانه ســرمایش گرمایش شــماره 2 

دردست اجراست . 
وی از برنامه ریزی برای توسعه فرودگاه اصفهان تا رسیدن به جایگاه مناسب 
در صنعت حمل و نقل خبر داد و گفــت: با توجه به موقعیت فرودگاه بین 
المللی شهید بهشتی اصفهان و جایگاه و اهمیت این فرودگاه در صنعت 
توریسم و چرخه توسعه گردشگری، نگاه ملی به توسعه فرودگاه اصفهان 

وجود دارد. 
مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان با اشــاره به اهمیت توسعه اپرون 
)پارکینگ هواپیما ( فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، اظهار داشت: سالهای 
گذشته تنها 10 موقعیت پارک هواپیما در این فرودگاه وجود داشته که با 
تامین اعتبار این طرح از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و 
با اســتفاده از پیمانکاران داخلی به 23 موقعیت افزایش یافته و توسعه و 

بهسازی اپرون به مساحت 74 هزار متر مربع در حال اجراست. 
وی اضافه کرد: طرح توســعه ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه از دیگر 
طرح هایست که در سال آینده به بهره برداری می رسد و با توسعه فضا به 
میزان هفت هزار و ۵00 متر مربع فضای ترمینال به بیش از 2 برابر ظرفیت 

موجود خواهد رسید. 
امجدی افزود: با اجرای این طرح نیاز فعلی مســافران به فضای ترمینال 
خارجی اصفهان برطرف خواهد شد و شرایط افزایش امکانات و تسهیالت 
خدماتی و نیز پذیرش استقبال کنندگان و مشایعت کنندگان در فضای 

ترمینال پروازهای خارجی فراهم می شود. 
وی گفت: جایگاه تشریفات اختصاصی یا CIP از دیگر طرح های مورد نیاز 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بوده و با استفاده از ظرفیت داخلی 
در سال گذشته اجرای آن در مجاورت ترمینال داخلی فرودگاه آغاز شد و در 

اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. 
مدیر کل فــرودگاه های اســتان اصفهان بیان کرد: احــداث موتورخانه 
سرمایشی، گرمایشی شماره 2 فرودگاه از دیگر طرح های در حال اجرای 
در فرودگاه اصفهان است که برای فراهم آوردن هوای مطبوع در ترمینال 
های پروازی به مساحت حدود 300 متر مربع و با ظرفیت سرمایش یک 
هزار تن و ظرفیت گرمایشــی پنج هزار و ۵۵0 کیلو وات در حال احداث 
است که تا کنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و سال آینده به بهره 

برداری می رسد. 
وی افزود: سال گذشته عملیات بهسازی و زیبا ســازی ترمینال داخلی 
فرودگاه انجام شد که در قالب این طرح نور پردازی و زیبا سازی ترمینال، 
افزایش کانترهای پروازی، تغییر چینش و افزایش گیت های بازرســی، 
بهسازی کلیه سرویس های بهداشتی،  بهسازی و تجهیز رستوران،  استقرار 
بازارچه های فروش با صندوق فروش مرکزی، افزایش و بهسازی اتاق سیگار 
و اتاق مادر و کودک، اضافه شدن فضای بازی کودکان،  استقرار غرفه های 
برند ،استقرار میز خدمت و راهنمای مســافر در ترمینال داخلی فرودگاه 

انجام شد. 

گـــزارش

وی بــا تاکید بــر اینکه 
بــا نزدیــک شــدن به 
ایــام عید نوروز، شــهر 
مهیــای اســتقبال از 
مســافران خواهد شد، 
افــزود: در بخش فضای 
سبز، زیباســازی و رفع 
نازیبایی ها، دستور العمل های خاصی 
تدوین شده که به زودی به مرحله اجرا 

در خواهد آمد.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان 
با بیان اینکه در ستاد امسال 10 کمیته 
در ستاد مرکزی و در مباحث مختلف 
ایفای نقش می کنند، گفت: به منظور 
تســهیل در رفت و آمد و همچنین به 
منظور رفاه حال مسافران و گردشگران، 
نزدیک به 1۵ ستاد اجرایی نیز در مناطق 
مختلف شهر آغاز به کار کرده اند تا امر 
مهم هدایت و اســکان مسافران انجام 

شود.

امیری پیرامون برخورد قانونی و مناسب 
با کلید به دستان و منازل استیجاری غیر 
مجاز، اظهار کرد: طبق هماهنگی  های 
به عمل آمده با دادگستری و دادستانی، 
احکام قضایی الزم و مــورد نیاز جهت 
برخورد با متخلفان کســب شده است 
تا شاهد نوروزی بدون حادثه و یا جرمی 

باشیم.
وی برگزاری مانور آمادگی ســتادهای 
اجرایی خدمات ســفر شهر اصفهان را 
مهم ارزیابی کرد و گفت: نظم و انضباط 
در ستادهای هدایت و اسکان و همچنین 

در مکان های در نظر گرفته شده برای 
اســکان مســافران از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت به همین منظور اداره 
کل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری 
اصفهان با همکاری نیــروی انتظامی، 

مسئولیت خطیری را به عهده دارند.
امیری افــزود: به منظور رفــاه حال و 
همچنین حفــظ امنیت و ســالمت 
مسافران، هماهنگی الزم به عمل آمده 
تا اورژانس و آتش نشانی در مکان های 
پرتردد و با ترافیک باال همانند باغ فدک، 
پارک جنگلی ناژوان و مجموعه تفریحی 

کوه صفه حضور به هم رسانند.
جانشین رییس ستاد اجرایی خدمات 
سفر شهر اصفهان با پیش بینی حضور 
گسترده مسافران در اصفهان، وضعیت 
ترافیکی شــهر اصفهان را در ایام نوروز 
مهــم ارزیابی کــرد و گفــت: باید به 
منظور رفاه حال شــهروندان اصفهانی 
و گردشــگران، برنامه ریزی الزم برای 
جلوگیری از به وجــود آمدن گره های 
ترافیکی و روان شــدن ترددها، انجام 
پذیرد تا همه مــردم از تعطیالت و ایام 

نوروز بهترین استفاده را ببرند.

    

وی افــزود: مشــکل اصلــی ایــن 
شــرکت مربوط بــه تامیــن مواد 
اولیــه به ویژه ســنگ آهن اســت 
که منجر به خالی مانــدن نیمی از ظرفیــت تولیدی این 
 شرکت شــده و تولید اقتصادی این شرکت را متاثر ساخته

 است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
برای حل این مشــکل به دنبال راه حل های اساسی هستیم 
و در این راستا در کمیســیون اقتصادی مجلس، جلسه ای 
با حضور وزیر صنعت و وزیر کار برگزار می شــود و به زودی 
شــاهد اتفاقات خوبی در خصوص حل این مشکل خواهیم 

بود.
وی افزود: علی رغم تمام این مشکالت، ذوب آهن اصفهان در 

امر تولید، صادرات و صرفه جویی در انرژی، عملکرد خوبی 
داشته است، اما این شرکت باید با تمام ظرفیت خود کار کند 

تا شاهد تولیدی اقتصادی تر باشیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: بــرای تامین مالی پروژه های این 
شرکت نیز براساس بسته تامین مالی پیشنهادی ذوب آهن، 

اقداماتی در دستور کار قرار می گیرد.
وی با انتقاد از خام فروشی سنگ آهن، افزود: در صورت تامین 
این مواد اولیه، صادرات ذوب آهن رشد خوبی خواهد داشت 
و کشورهای منطقه خواهان جدی محصوالت این شرکت 

هستند.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با 
تاکیــد بــر ضــرورت واگــذاری معــدن ســنگ آهن به 
ذوب آهــن، گفــت: بــدون مــواد اولیــه، این شــرکت 
قادر بــه تامین نیازهــای داخلی و حفظ شــرایط موجود 
 نخواهــد بود کــه هزینه هــای بســیاری بــرای اقتصاد

 کشور دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
برای تامین مواد اولیه ذوب آهن به زودی تصمیم می گیریم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: مشکل اصلی شرکت ذوب آهن مربوط به تامین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن است که منجر به خالی ماندن 
نیمی از ظرفیت تولیدی این شرکت شده و تولید اقتصادی این شرکت را متاثر ساخته است.

به گزارش شرکت ذوب آهن اصفهان، محمدرضا پورابراهیمی در بازدید از خط تولید ریل و تیرآهن بال پهن این کارخانه، حمایت از واحدهای تولیدی کشور در شرایط 
کنونی را بیش از هر زمان دیگری مهم و ضروری دانست و اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان اخیراً دستاوردها و موفقیت های خوبی حاصل کرده و در رفع نیاز کشور به مقاطع 

ساختمانی و صنعتی بیش از وظیفه خود عمل کرده است.

ایسنا
خـــبــــر



Unique wetland 
in southeastern 
Iran
 

Iran-pink wetland of Lipar
The pink wetland of Lipar 
in southeastern Iran is a 
great place for those fond of 
marine environment.
The pink wetland of Lipar 
is located just 200 meters 
from the northern edge of 
the Sea of Oman and south 
of a namesake village in 
Chabahar, in Sistan and 
Baluchistan province.
The wetland is one of the 
alluring natural attractions 
of the area where those 
who are fond of the marine 
environment can catch 
a glimpse of beautiful 
scenery. What stands 
out about the wetland, 
which sits on the edge of 
Lipar’s seasonal lagoon 20 
kilometers to the east of 
Chabahar, is its water which 
looks pink.
This body of water which is 
10 hectares in area accounts 
for 90 percent of herbal 
planktons in the region and 
is home to a large number of 
species, flora and fauna.

A mountain 
that never stops 
burning 
 

Tashkooh, a burning mountain 
in southern Iran, absorbs a 
large number of tourists 
who rush to the area to see its 
permanent flames rage on and 
on and on.Tashkooh (Firing 
Mountain) is a mountain near 
the Mamatin village, between 
Ramhormoz and Izeh in 
Khuzestan province, whose 
flames never die down.
Also known as Atashkooh, the 
mountain is always burning 
due to the sulfur vapors rising 
from the porous layers of its 
surface and flames fanned by 
sublimation and nebulization.
The burning fire is a 
picturesque scene at night 
when tourists huddle together 
around the mountain whose 
constant emission of gases 
does not allow the ignition of 
another fire nearby.
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Isfahan waiting for special 
urban brand

Pirnia Traditional House, 
Ethnology Museum in 
Central Iran

news

attraction

“One of the reasons that the urban brand of Isfahan 
is formed under the national brand is the landscape 
vision in 2025; although we are far away from the 
required criteria, but we are on right path,” the 
member of Iran-Italy Chamber of Commerce said.
 “As the saying goes “Nothing is impossible”. 
Considering that achieving the intended goals 
regarding urban brand and tourism field is very 
difficult, we cannot predict what will happen in 
reality,” Mohammad Shirkavand said.
“Following the urban brand formation for Isfahan, 
some plans have been codified regarding the 
national brand of Iran. Isfahan is the pilot of brand 
implementation, but the quality of implementing this 
project is debatable,” he added.
“Undoubtedly, one of the purposes of branding and 
urban identification is sustainable development. 
We should evaluate how the provided urban brand 
project is going to be implemented practically, 
since the amount of importing currency of this plan 
depends on the quality of the implementation,” 
he continued.“If Isfahan acts on the specified path 
and under the supervision of international related 
institutes, it can be predicted that in the future, 
Isfahan’s economy will be 50% higher than cities 
without identity and urban brand,” he noted.
“Two issues should be mentioned regarding the role 
of technology in urban brand and identity; first, the 
role of technology in infrastructures like smartizing 
hotels, second, using technology in software 
structures to facilitate the process of receiving 
tourists,” he also said.

 Pirnia old mansion in the town of Nain in Iran’s central 
province of Isfahan is a Safavid period (1560) building. 
It consists of, living quarters arranged around a 
courtyard on two levels.The rooms to the right from 
the entrance immediately catch visitors’ attention with 
their delicate monochrome painted plaster decoration. 
The murals of the main hall depict the scenes from 
the life of Joseph the Beautiful, including the scene of 
Zaltkhas unsuccessful attempt to seduce him.The small 
sitting room next to it is just as beautifully decorated. 
The mansoin currently houses an ethnographic 
museum with an exceptionally fine collection.Among 
the most valuable objects on display is 19th-century 
Zoroastrian female clothing with exquisite hand-
embroidery. A teahouse located on the same level as 
the courtyard is an excellent place to rest after the 
excursion.The traditional Pirnia House is a perfect 
example of the desert architecture of the region, built 
in the Safavid era. The house consists of an exterior, an 
interior, a deep garden, a silo room and all the facilities 
a mansion needs at the time of its construction.When 
you enter the house and pass the first corridor, you 
reach an octagonal room called “hashti”, which used to 
be a waiting room for customers and visitors. Beautiful 
paintings, amazing plastering of Quran stories, a book 
of famous poems and exquisite calligraphy decorate 
the living room. At first there lived a judge of Nain.
Then the house belonged to a governor of Nain during 
the Qajar Dynasty. A few decades ago the house was 
bought by the Ministry of Culture and Art. After the 
renovation in 1994 the house was transformed into the 
ethnological desert museum.

• Naqsh-e Jahan Square
Start visiting the square from the portico of Qeyssariye 
which is connected to Bazaar. That’s because you’ll be 
able to see a wonderful open view of the square! The 
2-km-long Bazaar of Isfahan is like travelling back in 
time, Where you can’t get enough of finding souvenirs 
like carpets, enamel dishes and miniature unique 
handicrafts and delicious sweets! But be patient and 
wait! You’ll be having enough time to bargain in bazaar 
tomorrow! Visiting Isfahan without a trip to Naqsh-e 
Jahan Square is akin to visit Paris without seeing the 
Eiffel Tower. It is the second- largest square on earth. 
There are four splendid UNESCO listed buildings on 
each side of the square:
The portico of Qeyssariyeh, on the north, The Imam 
Mosque on the south, Sheikh Lotfollah Mosque On the 
east and The Pavilion of Ali Qapu on the west. Entrance 
to the monuments costs about 200.000 rials for each 
person, so visiting four monuments costs about 
800.000 rials to you! They are open to visit from 9AM 
to 9PM. The mosques are best visited in the morning.
•  Imam Mosque
While entering the entrance corridor, you don’t even 
notice that you’ve just turned 45 degrees! You’re now 
in alignment with Mecca. The Shah Mosque is also 
named as the “masterpiece of Islamic architecture”. 
The marvelous seven-colored mosaics tiles of the 
arches capture your eye. All the walls are decorated 
by blue-tiled mosaics.
• Sheikh Lotfollah Mosque
You’re going to see the private mosque of the royal 
court, where not everyone was allowed to see in the 
past! So make your cameras ready! You’re about to see 
the most beautiful and delicate paintings in the ceiling. 
Sheikh Lotfollah dome and its interior design, is more 
beautiful That you imagine.
• Pavilion of Ali Qapu
Visit a 38-meter throne room that overlooks a 
great view to the square. Today, great parts of this 
sumptuous place is under renovation. but be patient 
and climb it up to the sixth floor where you’ll see a 
fantastic music room with impressive niches on the 
walls. Definitely worth climbing!
• EAT: Beryani, Traditional Isfihanian Food
If you’re looking for a place that serves up delicious and 
cheap food, try Azam restaurant. This old restaurant 
serves Beryani with a glass of dugh, lime and basil. 
Biryani is actually the shoulder lamb boiled with 
onions, salt and spices, and then minced and fried 
in oil. This tasty food is then crowned with walnuts, 
almonds and snuggled into a large bread, named 
‘taftoon’. Azam biryani is a little bit crowded in 

holidays. It has both takeout and seating place. Azam 
has three branches: one near the bazaar, one in Masjed 
Seyyed St and one in Kamal-Esmaeil St. Malek Soltan 
Jarchi Bashi restaurant is also a good choice if you’re 
looking for a richly decorated place. It has colorful 
setting and it serves great Biryani. It is located in Sepah 
Street, Hakim Street, seventh alley. The price ranges 
between 170,000 and 200,000 rials. The restaurant 
services may add about 100.000 rials to it. 
Chehel Sotoun Palace
Just by a 10-minute walk from Naqsh-e Jahan Sq 
and Chahar Bagh Abbasi St You’ll get to see a classic 
Persian Garden and a UNESCO World Heritage listed 
monument. Chehel Sotun means ‘40 pillars’ the 
number reflected in a large pool in front of the palace. 
This royal palace of safavid era, is a must see place in 
Isfahan. The 20 wooden pillars lead to a wonderful 
inaly and mirrored worked ceiling. Don’t miss the 
one headed, two bodied lion fountains on the way in! 
Also In Throne Hall you’ll see a series of marvelous 
paintings with sceneries from ancient battles and 
feasts. This is also a place where you can see daring 
pictures! They show Persians back in the 16th Century 
enjoyed wine while dancing and listening to lively 
music. The entry price is about 200,000 rials for 
foreign visitors and it’s open from 9AM to 7PM. the 
place is best visited in early mornings and evenings.
• DRINK: Herbal Flavored Syrup
“Sharbatkhaneh” is a great place to have a short pit 
stop. I highly recommend trying “Azadegan cafe”, 
in Chah Haj Mirza alley, Emam sq. All the walls and 
ceilings are decorated with lamps, old paintings of 
Shahnameh and “Taziyeh”, miniatures and a lot of 
antique stuff leading you to a world of wonders. You 
can order juices, rosewater, cherry and pomegranate 
syrups, herbal teas, and great coffees and enjoy a great 
tanbaco! The prices are reasonable and the place is 
unbelievable!
If you’re looking for a smaller place, go to “Roozegar 
cafe”. It’s just right on the eastern side of the Naqsh-e 
Jahan square.
Si-o-Seh Pol and Khaju bridges
Visiting the most impressive bridges on Zayandeh 
Rood River is free and it has no entry. Walking on both 
bridges takes you about one or two hours. Go there in 
the afternoon, when the bridges are illuminated by 
the soft lights, and the families pack up to picnic. You’ll 
see local people gathering over the bridge and sing 
classical poems of Hafez.
(The best time to see Zayandeh Rood River is in spring. 
When It has water and it flows under the bridges. It 
gives life to Isfahan just like its name. (Zayandeh: Life 
Giver
The next 24 hours
• Bazaar of Isfahan
It’s the time to buy souvenirs! If you are looking for a 
luxury and expensive gift for your freind or family, try 
‘mina Kari”, “Khatam kari” and old Persian carpets and 
rugs. You can buy ‘mina Kari’ bowls, spoons and dishes 

and also ‘Khatam’ jewelry boxes and picture frames. 
The prices ranges from 1.000.000 up to 4.000.000 
rials. Notice that: The best “khatams” are perfectly 
symmetrical and has smooth surface. Don’t miss the 
smaller shops of bazaar! They can satisfy you with the 
best, low priced souvenirs. You also can find bracelets, 
necklaces and rings made of colorful stones.
Don’t miss tiny coin shaped candies named “Poulaki”. 
They have saffron, lemon, cardamom, and chocolate 
tastes. But the most tasteful one is lemon and saffron.
• Jameh Mosque
With just a 15 minute walk from Bazaar You can get to 
this UNESCO world Heritage site. This 1000 year old 
mosque is the oldest and the biggest mosque in Iran. 
In the “Sultan Uljeitu” Shabestan in the northwest of 
the mosque, you can see the most beautiful Mihrab in 
Iran. This magnificent stucco Mihrab, is designed with 
elaborate guranic inscriptions and floral patterns.
You can visit Jameh Mosque from 9 AM to 7PM. It also 
worth to pay for a guide, who can show you the tombs, 
prayer places and hidden rooms. The entry price for 
foreign visitors is about 250,000 rials per person.
• Menar Jonban
This 14’s century monument of Isfahan is famous for 
its shaking minarets. So that if one minaret is shaken, 
the other one and later the whole building will shake 
as well. In the past, the visitors were allowed to shake 
the minarets themselves every 20 minute but it’s no 
longer allowed.
The entry price is about 200,000 rials for foreign 
visitors and it’s about 45 minutes away from the city. 
But it worth to see an amazing work of engineering in 
the city of wonders!
• EAT: Gooshfil and Dough
Try this this strange-mixed snack, Gooshfil is an 
Iranian sweet made by powder, egg, saffron and 
rosewater, shaping dough into the shape of an ear 
“goosh” and then, deep fried in oil. “Dough” is yoghurt 
drink. The combination of both, sour and sweet taste 
is really enticing.
Spend a great time in Abbasi Hotel. The oldest hotel in 
Iran, located in Amadegah Street, has an impressive 
decoration reminding of ancient Isfahan and it is a 
wonderful and luxurious place. It has an entry price 
which is about 250,000 rials for each person including 
snacks and desserts like ice cream, Ash Reshte, and 
Gooshfil and Dough.
Best time to go to Isfahan
Whole the spring and Fall, April, May, June, October 
and November, are the best time to visit there.
How to access to Isfahan
From Tehran, travelers can go to the Mehrabad Airport 
and take a flight to Isfahan, paying around 1,600,000  
IRR. The flight takes about 1 hour. Usually there are 5 
flights to Isfahan everyday. You can also go to Isfahan 
by VIP Buses. It takes about 5 hours to reach there and 
the ticket price is about 270,000 to 450,000 IRR. Also 
Isfahan has an International Airport so you can go 
there directly.

48 Hours in Isfahan

Certainly, Isfahan deserves the name ‘half of the 
world’. The third biggest city of Iran, is where you 
can see the socio-cultural life of Persians, walk on 
the bridges, eat hearty foods and enjoy your time. 
Whatch things to do in Isfahan here.
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The Kish Free Zone 
Organization denied the 
transfer of the island to the 
Chinese, saying that some 
are seeking to exploit the 
sense of patriotism and 
nationalism of the people.
Deputy Director for 
Economic and Investment 
Affairs of Kish Free Zone 
Organization Mohammad 
Reza Saeedi dismissed false 
rumors circulating on social 
media on the transfer of the 
island to the Chinese, saying 
it is an out-and-out lie.

“We welcome any domestic 
and foreign investment 
in Kish Island,” he said, 
emphasizing that according 
to the laws of the country, 
no natural and legal person 
is permitted to sale land to 
foreigners.

Austrian amb. 
to Tehran:
Austria to 
coop. with 
Iran to build 
green energy 
ecological 
center
Austrian Ambassador 
to the Islamic 
Republic of Iran 
Stefan Scholz said on 
Fri. that his country 
will cooperate with 
the Islamic Republic of 
Iran for constructing 
green energies 
ecological center.
Islamic Republic of 
Iran is known as a 
driving force in the 
Middle East region, 
he said, adding, “the 
country’s tendency 
for moving towards 
renewable energies 
has caused Iran to be 
known as a regional 
hub.”
Speaking in a joint 
meeting held 
between Iran and 
Austria in the field of 
renewable energies, 
he reiterated, 
“Islamic Republic 
of Iran has taken 
giant stride towards 
the development of 
renewable energies, 
energy productivity 
and development 
of environmental 
technologies.”
The ambassador 
pointed to the policy 
of the Islamic Republic 
of Iran for diversifying 
its energy document 
and said, “Iran enjoys 
high potentials and 
capabilities in the 
field of hydrocarbon, 
so that Iran’s tendency 
to move towards 
renewable energies 
has introduced the 
country as a regional 
hub.”
He placed special 
emphasis that clean 
energies have been 
turned into a potential 
part in bilateral 
cooperation between 
Iran and Austria, 
adding, “accordingly, 
we are after 
constructing green 
energy ecological 
center in the Islamic 
Republic of Iran.”
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Transfer of Kish Island to China false 
rumor

Speaking to ICANA on 
Saturday, Zanganeh said 
IRENEX is expected to 
gain but the efforts may 
take a while to come into 
fruition.
“The Oil Ministry 
continues to offer crude 
at IRENEX every week 
to reach the desired 
results,” he added.
In a bid to implement 
the policies of resistance 
economy, the National 
Iranian Oil Company 
has started offering gas 
condensate and light 
crude oil at IRENEX on a 
weekly basis.
Five rounds of crude 
sale have so far been 
launched at the energy 
exchange.
NIOC sold 280,000 
barrels, divided 

in 35,000-barrel 
consignments, at 
$74.85/b during 
the first round. The 
second round looked 
more promising as the 
company sold 700,000 
barrels at $64.97/b. 
But the third round 
(January 21) and the 
fourth round (February 
4) ended without any 
trade, although these 
two rounds underwent 
some procedural change 
to meet the purchasing 
conditions for buyers.
The fifth round was held 
on February 18, when 
only a 35,000-barrel 
consignment of light 
crude was sold at 
$52.25.
To shoulder US 
pressures on Iran’s 

oil sale, the market 
initially needs time 
to get experienced 
with attracting 
both domestic and 
foreign customers via 
improving its business 
environment and 
getting as transparent 
as possible. It is essential 
for the market to 
remain stainless from 
corruption and rent-
seeking.

Zanganeh said several 
open and undisclosed 
talks have been held 
with crude costumers 
to find solutions over 
the hurdles created by 
the US’ sanctions on 
the Islamic Republic’s 
energy sector. He did not 
elaborate.
The veteran minister 
has just returned from 
a three-day visit to 
Beijing.

Rouhani Gov’t Denies 
Rumours It’s Behind 
Currency Hikes
The Iranian president’s chief of staff has 
rejected rumours that this week’s hike in 
the value of foreign currencies in Iranian 
markets was planned by the government 
as part of efforts to meet FATF guidelines, 
saying the government would not “play 
games” with people’s livelihood.
Speaking on the sidelines of a cabinet 
meeting earlier this week, Mahmoud Vaezi 
said the government itself has been hit hard 
by a plunge in the Iranian rial’s value.
“The rise of dollar’s rate would place 
[immense] pressure on the government 
and it would never play with interests of the 
country and people’s livelihood,” he said.
Vaezi said the government is doing its best 
to decrease the currency’s price, as it will 
lead to a decrease in general prices of goods 
and make life easier for the government.
“Those who make such statements have 
political motives and are pursuing other 
goals,” he said.
Vaezi said the government keeps up 
advocating for the four bills proposed 
by the administration to get Iran out of 
the blacklist of the Financial Action Task 
Force (FATF) using arguments, as the 
Expediency Council is making its mind on 
a parliamentary bill on Iran’s accession 
to the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime.
The US dollar crossed a threshold in Tehran 
this week, as its price increased to 135,000 
rials, up from over 120,000 rials last week.
The hike came after Iran’s Expediency 
Council postponed for two weeks voting on 
the bill, which is one of four parliamentary 
bills required for Iran to get out of the anti-
money laundering body’s blacklist.
Two of them have so far gone into effect and 
the fate of the last one, a bill amending Iran’s 
Combating the Financing of Terrorism 
(CFT) law, is also in limbo.
The government is a staunch supporter of 
the FATF accession, believing the measure 
would smooth the path for Iran’s increased 
financial transactions with the world and 
allow the country’s financial sector to 
function more easily in the international 
economy.
Iran’s accession to the G7-created FATF 
has faced problems over concerns among 
some officials that the move could endanger 
Iran’s national security and economic 
interests.

Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh says efforts 
for offering crude at Iran Energy Exchange 
(IRENEX) will finally pay off, but the bid needs 
time.

Irenex To Gain, But Not Overnight: 
Zanganeh

news

CBI hails FATF suspension 
of counter-measures on Iran
Central Bank of Iran (CBI) in a statement welcomed 
the Financial Action Task Force (FATF) decision to 
continue suspension of counter-measures on Iran 
by June 2019.In its statement, which was released on 
Friday, CBI appreciated Iranian bodies, which paved 
the way for suspension of counter-measures on Iran 
by ratifying two bills to amend regulations as regards 
fighting money-laundering and financing terrorism.
Underlining the fact that the Instrument in Support 
of Trade Exchanges (INSTEX) with Iran is less than 

Europe’s commitments to avoid failure of Iran 
nuclear deal known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), CBI said the parallel 
companies are being established in Iran soon to 
provide interaction.“The FATF decided at its meeting 
this week to continue the suspension of counter-
measures,” FATF said in its February 20-22 plenary 
outcomes report.“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.
FATF went on to say “in August 2018, Iran has 
enacted amendments to its Counter-Terrorist 
Financing Act and in January 2019, Iran has also 
enacted amendments to its Anti-Money Laundering 
Act.”“The FATF recognizes the progress of these 
legislative efforts. The bills to ratify the Palermo 
and Terrorist Financing Conventions have passed 
Parliament, but are not yet in force,” it reiterated.
The Financial Action Task Force is an 
intergovernmental organization founded in 1989 on 
the initiative of the G7 to develop policies to combat 
money laundering.

“The Oil Ministry 
continues to offer 
crude at IRENEX 
every week to reach 
the desired results,” 
he added.

US Discusses 
Iran’s Oil 
Issue with 
South Korea
 A top US official discussed 
this week South Korea’s 
crude oil imports from Iran 
and urged Seoul to accelerate 
its oil supply diversification, 
a report said.
US assistant secretary of 
state for energy resources 
Francis Fannon is on a tour in 

Asia this week and is visiting 
Seoul and Tokyo between 
February 19 and 26.
Fannon is meeting with 
government officials 
and private sector 
representatives “to discuss 
energy security and regional 
cooperation on energy 
issues,” the US Department 
of State said, noting that the 
official will also highlight 
the importance of energy 
diversification in the Indo-
Pacific Region, S&P Global 

Platts reported, quoting a 
diplomatic source.
Both South Korea and Japan 
were among the eight Iranian 
customers who received 
waivers from the US to 
continue importing Iranian 
oil at reduced volumes 
until early May 2019.South 
Korea’s deputy minister 
for economic affairs of the 
ministry of foreign affairs, 
Yun Kang-hyeon, met with 
Fannon on Wednesday and 
discussed ways to increase 

cooperation in the energy 
sector.
Yun and Fannon “talked 
about the Iranian crude issue 
and South Korea’s efforts 
toward diversification of 
sources of crude imports,” 
the source said.
Iran’s key Asian customers—
Japan, South Korea, India, 
and China—are all buying 
Iranian crude once again, but 
at much lower rates than they 
did before November when 
US sanctions kicked in.

Norwegian plane takes off from Iran after 70 days
A Boeing commercial airliner that belongs to budget carrier 
Norwegian Air and was stuck in the southern Iranian city of Shiraz 
after an emergency landing in December, took off on Friday after 
70 days, a Norwegian Air spokeswoman said .
«Norwegian›s Boeing 737 MAX has taken off from Shiraz Airport 
in Iran and will land at Stockholm Arlanda Airport early Saturday 
morning. After two months in Iran,» airline spokeswoman Astrid 
Mannion-Gibson said in an email.The plane, a 737 MAX model, 

took off from Dubai on Dec. 14 bound for Oslo but had to land in 
Shiraz in Iran because of problems with one of its engines. It had 
stayed there since waiting for a new engine.Spare parts were 
needed by its manufacturer Boeing, but because of US sanctions 
reinstated by the Trump administration, civilian aircraft sales, 
including servicing and parts, were forbidden in Iran.Norwegian 
had said on Wednesday that it was in the process of having a new 
engine flown to Iran but the spokeswoman did not elaborate 
further on Friday.



Iran proves its power 
dedicated to peace, security: 
Hatami
Iran has proved that its power is aimed at 
establishing peace, security and stability in the 
region, said the Iranian Defense Minister Brigadier 
General Amir Hatami.
He made the remarks in a seminar and exhibition 
dubbed as ‘pioneers of technology and industry’ 
underway in Tehran International Exhibition 
Center.
“During past years we were able to defeat enemies’ 
strategies in the region and end a war which was 
started by Americans,” Hatami said.
“Those who say that ‘we have defeated ISIL and 
now we want to go’, are actually forced to withdraw 
[from Syria] after suffering defeats,” he noted, 
adding that the United States wanted to deploy ISIL 
in the region for some 30 to 40 years but it didn’t 
achieve its goal.
He went on to say that enemies were after 
introducing the Islamic Republic as a ‘danger’ to 
others however, “we proved that our power is for 
peace, stability, and security.”

Rouhani to Trump:
Countries building wall 
around themselves destined to 
fail
 Iranian President Hassan Rouhani said that 
countries which build walls around themselves 
will be destroyed from inside and will achieve no 
progress.
He made the remarks Saturday in a meeting with 
heads of knowledge-based companies and startups 
in Tehran.
Pointing to Trump’s administration insistence on 
building physical walls along its southern borders, 
Rouhani said, “they do not know that all their 
progress were because of the fact that there existed 
no walls for many years.”
If there is any growth and progress in the United 
States, it is because of the presence of different 
nationalities in the country, he highlighted.
President described working towards self-
sufficiency as a practical fight against imperialism 
and major powers, adding, “sanctions are aimed at 
reducing the growth of technology in our country 
… but we need to use sanctions as an opportunity 
for growth.”

Working towards self-
sufficiency means practical 
fight against imperialism
Iranian President described working towards self-
sufficiency as practical fight against imperialism 
and major powers, adding, “Sanctions are aimed at 
reducing the growth of technology in our country”.
Addressing managers of knowledge enterprises 
and start-ups on Saturday, Iranian President, 
Hassan Rouhani said, “We need to use sanctions 
as an opportunity for the growth of technology in 
our country”.

Iran’s Central Bank Says to Introduce 
Company for Facilitating INSTEX

In a statement released 
on Saturday, the 
CBI’s public relations 
department said 
although INSETX is much 
less than what had been 
pledged by the EU to save 
the 2015 nuclear deal 
after the US withdrawal, 
Iran will soon introduce a 
corresponding company 
to demonstrate its 
intention to interact.   
The establishment 
process of the company 
is underway and it 
will be introduced for 
cooperation with Europe, 
the statement read.
The CBI also welcomed 
a Friday decision by the 
Paris-based Financial 
Action Task Force (FATF) 
to extend the deadline 
for Iran until June 2019 
to strengthen its anti-
money laundering 
legislation, suspending 
c o u n t e r - m e a s u r e s 
against Iran for another 
4 months.
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,” 
it said in a statement on 
Friday. 
On February 4, Council 
of the European Union 
issued a conclusion on 
the Islamic Republic, 
urging Iran to “adopt and 
implement the necessary 
legislation pursuant to 
its commitments under 
the Financial Action Task 
Force (FATF) Action 
Plan.”
The EU also voiced 
readiness to “continue 
cooperation with Iran 
in these areas, including 
by providing technical 
assistance for the 
implementation of the 
FATF Action Plan.”
Earlier on the same 
day, Iranian Judiciary 
Chief Ayatollah Sadeq 

Amoli Larijani stressed 
that the country would 
never accept the 
“humiliating conditions” 
of the European Union’s 
financial mechanism for 
trade with Iran, including 
Iran’s accession to FATF.
“The European countries 
have reportedly set two 
‘strange conditions’ for 
the mechanism named 
the INSTEX,” the top 
judge deplored, saying, 
“The countries should 
be aware that Iran will by 
no means accept these 
humiliating conditions 
and will not accede 
to any demand at the 
expense of opening a 
small waterway such as 
INSTEX.”
INSTEX will be based in 

Paris and be managed 
by a German banking 
expert. Britain will head 
the supervisory board.
The European countries 
are reportedly going 
to use the channel 
initially only to sell food, 
medicine and medical 
devices in Iran.In May 
2018, the US president 
pulled his country out of 
the JCPOA, the nuclear 
deal that was achieved 
in Vienna in 2015 after 
years of negotiations 
among Iran and the Group 
5+1 (Russia, China, the 
US, Britain, France and 
Germany).
Following the US exit, Iran 
and the remaining parties 
launched talks to save the 
accord.

The Central Bank of Iran (CBI) announced that it will 
soon name a company in the country for facilitating 
cooperation with the European Union based on its 
financial mechanism for trade with Iran known as the 
Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX).
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All traffic on Iran’s maritime 
borders, particularly in the 
Persian Gulf, is monitored 
by the country’s naval 
forces, with no move being 
left unnoticed, a senior 
Iranian military official has 
said.
Commander of the 
Naval Forces of Islamic 
Revolution Guard Corps 
(IRGC), Admiral Ali-Reza 
Tangsiri said on Friday 
evening that the Force is 
responsible for providing 
security of Iranian 
maritime borders from the 
Strait of Hormuz to the Faw 
Peninsula in the Persian 
Gulf. 
The IRGC is also active 
in strategic islands of 
the southern Iranian 
province of Hormuzgan 
and monitors all traffics, 
Admiral Tangsiri said, 
noting that the forces are 
cooperating with Iran’s 
Army.
‘Powerful presence of the 
IRGC Naval Forces in the 
Persian Gulf reinforced 
with modern and advanced 
equipments is a strong 
blockade against enemies, 
and the authority and 
vigilance have frequently 
been proven in the past,’ the 
commander said.

Shamkhani: 
Iran to Keep 
Working with 
Syria against 
Israel
Secretary of Iran’s Supreme 
National Security Council 
said Iran is in Syria at the 
request of the Damascus 
government and will keep 
working with the Arab 
country in countering the 
Zionist regime of Israel.
In an interview with 
Tasnim, Ali Shamkhani 
explicated Iran’s plans to 
help the Syrian government 
in the battle against 
terrorism and to fight off 
the Israeli attacks on the 
Syrian territories.
Asked about his recent 
comments at a meeting 
with Syria’s foreign 
minister about plans to 
prevent and respond to the 
Israeli attacks on Syria and 
about Tehran’s military 
assistance to Damascus, 
Shamkhani underlined that 
Iran provides “advisory 
help” for Syria in the fight 
against terrorism at the 
request of the Damascus 
government and with the 
purpose of supporting 
the Arab country and its 
people.

All traffic on 
Iran’s border 
under control: 
IRGC

Iran
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Thought base of freedom: Iran 
President
Advancements in science and technology starts in a free 
and appropriate environment, said the President of Iran 
Hassan Rouhani on Saturday, addressing managers of 
knowledge-based enterprises and start-ups.
Thought base of freedom: Iran President
‘The very first bases of freedom is thought,’ said 
President Rouhani, adding, ‘Technology is one fruit of 
science and it can bring lead to progress only if sciences 
progress.’ 
‘If we don’t advance in one particular area, it means there 

are no pillars to build a house on.’
If students and professors are not free to discuss issues, 
there won’t be any progress, said Rouhani. 
‘Many think infrastructures are buildings, loans or 
money. They are not. The first base is freedom. The 
government should provide the physical substructures, 
but the legal ones are more important.’
He said, ‘If there is science and progress in the US, that’s 
because of different nationalities working there; there 
are many Iranians in the US. They reached science and 
progress when they didn’t have a wall around them.’
‘Any country that walls itself in, they will implode.’
Touching on the issue of the US sanctions on Iran, he 

said, ‘Some countries 
use sanctions to reach 
what they want. 
They realize that in 
order to slow down 
growth of science 
and technology, 
they need to block 
the paths through 
sanctions. ‘
‘But sanctions give us 
incentives. They create 
problems, though.’

Sanctions not able to impede Iranian, 
Russian policies: Official
A senior Russian official said here on Saturday that 
despite difficulties caused by sanctions, Moscow and 
Tehran will follow their own well-established domestic 
and foreign policies.
Sanctions will surely have their impacts on both 
countries’ progress but can never halt the trend of their 
development, Frants Klintsevich, member of Russia’s 
Federation Council Committee on Defense and Security, 
told the Islamic Republic News Agency (IRNA) in an 
interview in Moscow.
Klintsevich believed dialogue was the best base for 
establishment of good ties and removal of disputes.

Talking of Iran’s regional role in countering terrorism, 
the official said Tehran plays an effective role in course 
of developments in in Syria and the Middle East region.
He said groups opposed to the Syrian government have 
to come to terms with this reality and accept it.
And disagreements with Iran have come from this 
point, because Iran plays a prominent role in fight 
against the terrorist group of Daesh (ISIS) and the new 
form of international terrorism which has no relations 
with Islam, he added.
He further termed the phenomenon of terrorism as the 
plague of century against which Iran has always been 
actively fighting.
Since 2012, Russia has faced 65 packages of sanctions 

from the United 
States.
Also, the US re-
imposed anti-
Iran sanctions 
in Nov 2018, just 
few months after 
its exit from the 
Iran Deal formally known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Contrary to the US anti-Iran measures, many world 
leaders including the European Union (EU) foreign 
policy chief Federica Mogherini believe that the Iran 
Deal should be kept alive. 
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“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.

Iran to Become Fully Offensive If Enemy 
Dares to Wage War: Commander
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Lieutenant Commander 
Brigadier General Hossein Salami highlighted Iran’s preparedness 
to counter foreign threats and said if enemies dare to attack the 
Islamic Republic, the country will become fully offensive.In a speech 
in the southeastern city of Kerman on Saturday, Brigadier General 
Salami said a nation that cherishes martyrdom on the path of God 
will never be defeated and will never be fearful of the enemy.“The 
whole world should know that when we talk about martyrdom it 
does not mean that we stand still so that the enemy attack us and 
kill us,” he added.“If the enemy opts for a war, we will become fully 
offensive,” he said, adding, “(willingness for achieving) martyrdom 
does not mean that only we will be killed; (rather) before we kill 
dozens of enemies, none of us will be martyred.”In similar remarks 
in April last year, Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei said the US government is aware of the crushing 
response it will have to face in case of taking military action against 
Iran.The era of hit and run is now over, and the US knows that if it 
gets entangled in military action against Iran, it will receive much 
harsher blows, Ayatollah Khamenei reiterated.

Iran launches 3 cruise missiles in Velay-
at-97 wargame
Three cruise missiles were shot from coastal launchers in the second day 
of Velayat 97’ wargame which is underway in the Sea of Oman on Friday.
According to Iran Army public relations office, Shahid Naqdi Destroyer, 
Tabarzin frigate and the missile system destroyed their targets.Shahid 
Naqdi Destroyer, Tabarzin frigate shot Qader and Qadir cruise missiles.
The Iranian missile launchers also launched a Qader missile toward its 
target in the sea.Qader and Qadir missiles with 250 and 300 km range 
have the capability of being launched from ships, coastal systems and 
helicopters.More than 100 of the Navy fleet, including different kinds 
of destroyers, missile launching navies, logistic navies, light and heavy 
submarines, hovercrafts, fixed wing aircrafts, and helicopters have 
participated in the parade.The parade covers an area of more than two 
million square kilometers east of Hormuz Strait, Oman Sea and north of 
the Indian Ocean (up to 10 degrees) and the participants in the parade 
exercise defense and air defense tactics to safeguard the territorial 
waters, while hoisting banner of the Islamic Republic of Iran.Earlier, 
Deputy Commander of the Islamic Republic Army for Coordination 
Affairs Rear Admiral Habibollah Sayyari said Iranian army is vigilantly 
monitoring all threats in the region.



Iran’s Central Bank Says to Introduce 
Company for Facilitating INSTEX

Iran exporting biopharmaceuticals to 17 countries
 Vice Presidency’s director of biotechnology development department, 
Mostafa Ghanei said about the condition of biopharmaceuticals produced 
in Iran, “Iran’s condition in this area is very good and currently Iranian 
biopharmaceuticals are exported to 17 countries across the world”.
“One of the honors and achievements of Iran in scientific field is to train 
young professionals that could fill available gap in the country in the field of 
producing biological medical products. One of the significant areas is to produce 
biopharmaceuticals that faces high growth,” he added.
Describing Iran’s scientific growth in field of biopharmaceuticals as significant, Ghanei stressed, 
“Nobody imagined, Iran which once was a country that imported biopharmaceuticals, to become an exporter 
and home-grown biopharmaceuticals to be exported to 17 countries across the world”.

 Iran has devised initiatives 
to foil the US sanctions on its 
oil exports, Secretary of Iran’s 
Supreme National Security 
Council Ali Shamkhani said, 
noting that the country has 
multiple ways to sell its crude.
“The Islamic Republic of 
Iran has designed and put 
into practice initiatives that 
would neutralize the illegal 
US sanctions against Iran’s 
export of oil,” Shamkhani 
said .He noted that although 
the US pressures may inflict 
some costs on Iran, they could 
not undermine the Islamic 
Republic’s resolve.Highlighting 
the great support that the 
Iranian society provides for 
the government, Shamkhani 
pointed to the high turnout 
of people in the recent 
countrywide demonstrations 
in celebration of the 40th 
anniversary of victory of the 
Islamic Revolution.
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In an interview with Swiss 
newspaper Basler Zeitung 
on Friday, he added, “Some 51 
percent of the Iranian people favor 
staying in the deal and we cannot 
do something against public 
demand”.

Reiterating that European states should 
make practical measures in addition to 
taking political stances, Zarif said that 
when the US withdrew from the deal, these 
countries gave commitments in 12 cases.
Special financial mechanism was not 
among the commitments; rather it was a 
prerequisite, he said, noting that the deal 
was concluded with the aim of normalizing 
economic ties.
Asked about US waivers for selling Iran’s 
oil, he said such licenses have been 
issued not out of respect for Iran or the 
agreement; rather they are based on US 
evaluation about oil market.
Global community should decide whether 
US’ encouraging and discouraging will be 
in their interest all the time, he said, noting 
that if they were asked to cut their trade 

ties with China, then what reaction they 
would show.
Responding to a question if Iran’s oil 
customers obey the US sanctions, how 
Tehran will react, Zarif said that there are 
other options available.
Asked about western media hype for 
inducing crisis in Iran, Zarif said that Iran 
is fully stable and calm, as it never relies on 
foreign elements.
Its stability is rooted inside the country. 
However, the people are suffering from 
sanctions, he said.
Elsewhere in his talk, he said that fighting 
terrorism is still underway, adding that 
Al-Nusra Front forces are still holding 
big parts of Idlib and a number of Daesh 
terrorists are present near Deir ezzur and 
even inside Iraq.
Terrorists have assumed new face. They 
went home and waiting for resurface, Zarif 
said, warning about the situation.
Referring to Zionist regime’s adventurism 
in the region, he said that such 
adventurisms are always dangerous, 
according to IRNA.
Iran is in Syria at the request of the Syrian 
government, but Israel has violated 
Lebanese airspace and international 
regulations, Zarif said, noting that if there 
is something to worry about, it is Israel’s 
behavior.

Salehi made the remarks on the 
sidelines of an industrial and 
technological exhibition in 
Tehran, adding that the Islamic 
Republic of Iran would make a 
‘calculated decision’ pertaining 
to the nuclear deal known as the 

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
He added that if Iranian Supreme Leader 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei and the 
JCPOA Supervisory Board come to a 
conclusion that Iran’s presence in the deal is 

not ‘productive’ anymore, they would issue 
necessary orders.
As per the Leader’s precise stance on JCPOA, 
Iran would carefully scrutinize the other 
party’s measures under the nuclear deal, 
Salehi said.
Commenting on the Financial Action 
Task Force (FATF) decision to continue 
suspension of counter-measures on Iran by 
June 2019, Salehi said it shows that the other 
party is not seeking to reach to an impasse.
He added that Iran would also review the 
issue and make a decision that serves the 
country’s interests.
‘Despite all the psychological and economic 
pressures, we also are witnessing that the 
youth with the belief of ‘we can’ and ‘vitality’ 
are moving forward and producing amazing 
achievements.’ 

The head of the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI), Ali-Akbar Salehi, said Oxygen-18, a natural 
isotope of oxygen, which has its uses in the medical 
industry, will import currency to Iran.Speaking to 
reporters on Saturday while visiting an exhibition on 
technology and industry in Tehran, Salehi expressed 
gratitude towards young Iranian scientists for their 
intense four-year-long endeavor leading to the 
production of the isotope of oxygen.
Calling it  a great achievement which is done only by few 
countries, Salehi said “the development has rendered 
Iran independent of foreign contribution.”
It will keep Iran self-sufficient and in a strategic position, 
he added.Regarding Europe’s promise of fulfilling its 

commitments to Iran nuclear deal, and the possibility of 
Iran’s withdrawal from JCPOA, Salehi said as the Leader 
of Islamic Revolution expressed very clearly the position 
of the Islamic Republic of Iran, we are monitoring their 
measures; we won’t make emotional decisions on 
this.“We will make the necessary decisions, based on 
the facts and accurate monitoring of the developments,” 
he said, adding the supervisory board and the Leader 
will issue necessary instructions and orders, if they 
conclude that our commitment to the deal is ineffective.
Oxygen-18 is used as precursor for medical radioisotope 
Fluorine-18 production, which is used in PET (positron 
emission tomography). PET is a type of imaging test that 
helps reveal how tissues and organs are functioning.

The lawmaker further said 
Iran should form a multilateral 
mechanism with India, 
Central Asian countries, and 
Russia to fight against Salafi 
terrorists backed by the US 
and reactionary regimes in the 

region even if it may irritate Pakistani 
officials.
On February 13 when a number of IRGC 
forces were traveling between the cities 
of Zahedan and Khash, in Sistan and 
Balouchestan, their bus was hit by the 
suicide car bomb attack. It killed 27 IRGC 
members and injured 13 others.
The IRGC’s Quds Base said in a statement 
that an explosives-laden car rammed into 

the bus, which was taking the personnel 
back to their homes.
The so-called Jaish ul-Adl terrorist group 
has reportedly claimed responsibility for 
the attack.A day later, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
said there are clear links between the 
terror attack and spy agencies of some 
countries in the region and beyond, 
urging Iranian security organizations to 
seriously pursue the issue.In a telephone 
conversation with his Iranian counterpart, 
Mohammad Javad Zarif, Pakistani Foreign 
Minister Shah Mehmood Qureshi said 
his country is ready for any kind of 
cooperation with Iran to probe into the 
terrorist attack.

Staying in JCPOA or not depends on public will: FM 
Zarif

Iran wary of ‘spontaneous, emotional’ decisions on 
JCPOA: Atomic chief

Iran, India, Russia, Central Asian Countries Should 
Jointly Combat Terrorism: MP

Oxygen18- to import currency to Iran; AEOI head

Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif said 
on Friday that staying in JCPOA or not depends on public 
demand.

 Iran will avoid making ‘spontaneous and emotional’ 
decisions on the nuclear deal, said Head of the Atomic 
Energy Organization of Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi on 
Saturday.

Speaking to the Tasnim News Agency, Heshmatollah Falahat Pisheh condemned a recent terrorist attack in 
the southeastern province of Sistan and Balouchestan that killed 27 Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
forces and said the National Security and Foreign Policy Commission recently held a special meeting to probe 
the attack and prevent the recurrence of such incidents.
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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.”

Iran should 
form a 
multilateral 
mechanism 
with India, 
Central Asian 
countries, 
and Russia to 
fight against 
Salafi terrorists 
backed by the US 
and reactionary 
regimes in the 
region even if it may 
irritate Pakistani 
officials.

As per the 
Leader’s 
precise 
stance on 
JCPOA, 
Iran would 
carefully 
scrutinize the 
other party’s 
measures under 
the nuclear deal, 
Salehi said.



گردشگری

گـــزارش

بیشتر به خانه مسافر 
شبیه اند تا اقامتگاه 

بوم گردی
رییــس کارگــروه 
تخصصی  گردشگری 
توســعه  فکر  اتاق 
مازندران رویکرد آمــار زدگی را نوعی 
آسیب برای حوزه اقامتگاه های بومگردی 

معرفی کرد.

رویکرد آمار زدگی را سبب ایجاد رقابت کاذب 
بین شهرستان ها و استان ها برای ارائه آمار بیشتر 
دانست و تصریح کرد: این دیدگاه وجود دارد که 
با ارائه آمار بیشــتر، موفقیت بیشتری به دست 
آمده اســت زیرا ادارات میراث فرهنگی وظیفه 
دارند تعداد مشاغلی که در ازای اقامتگاه ها ایجاد 
شده را به نهاد فرادستی که سازمان میراث کشور 
باشد گزارش دهند. رمضان زاده با اشاره به اینکه 
قانونگذار در آیین نامه و ضوابط اجرایی، تعاریف 
درستی ارائه کرده است از رویکرد غلط رقابتی بین 
ادارات کل استان ها برای ارائه آمار بیشتر سخن 
گفت و افزود: در سال های اولیه هر متقاضی با هر 
گرایش فکری، هر سطح دانش و سواد و هر زمینه 
فعالیتی مراجعه کرده است توانسته مجوز ایجاد 

اقامتگاه بومگردی را دریافت کند.
رییس کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع 
دستی اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران 
مباحث اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات نادرست، 

موثر دانســت و تاکید کرد: بحث اشتغالزایی و 
رویکرد اقتصادی سبب شد تا ادارات کل میراث 
فرهنگی استان ها به کسی پاسخ منفی نداده و به 

همه افراد در ابتدای ورود مجوز اعطا کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ورود جامعه 
دانشگاهی، فعاالن بخش خصوصی، اندیشمندان 
و خبرنگاران به مشــکالت و چالش های حوزه 
بومگردی را مسبب تغییر رویکرد میراث در زمینه 
اعطای مجوز اعالم و خاطرنشــان کرد: اکنون 
ادارات میراث کمی سخت گیرتر شده و با دقت 

نظر بیشتری مجوزهای الزم را صادر می کنند.

   ویژگی های یک اقامتگاه بومگردی
رمضــان زاده، اســتانداردهای یــک اقامتگاه 
بومگردی را متفاوت از ســایر اقامتگاه ها نظیر 
هتل، مسافرخانه و خانه مسافر اعالم کرد و با بیان 
شباهت های موجود در بین این دو گروه گفت: 
بخشی از معیارها که در جهت رفع نیاز گردشگر 
در نظر گرفته شــده مانند سرویس بهداشتی و 

حمام همانند همه اقامتگاه ها و هتل هاست.
این محقق، پژوهشگر و اســتاد دانشگاه از رتبه 
بندی هتل ها و اقامتگاه ها سخن به میان آورد 
و افزود: درجه بندی بر اساس خدماتی است که 
یک اقامتگاه در بخش های مختلفی چون غذا، 
نوشیدنی، امکانات جانبی، نظافت و دقت عمل 
به مشتری ارائه می کند که این موارد در اقامتگاه 

های بومگردی رویکرد دیگری دارد.
وی در ادامه ویژگی های منحصر بفرد اقامتگاه 
های بومگردی را اینگونه معرفی کرد: یک خانه 

بومگردی باید برپایه اقلیــم منطقه دارای 
معماری خاص و بومی همان منطقه بوده که 
این مهم ترین مشخصه یک اقامتگاه بومگردی 
اســت. مدیرگروه جهانگردی و گردشگری 
دانشــگاه مازندران با تصریح اینکه اقامتگاه 
بومگردی حتی در مورد غــذا هم باید فاکتور 
بومی و محلی را رعایت کــرده و غذای محلی 
منطقه را ارائــه دهد، یادآور شــد: قانون گذار 
حتی این حق را برای یــک اقامتگاه بومگردی 
قائل نشده که غذاهای مرسوم جامعه به عنوان 
مثال جوجه کباب را ارائه کنــد. رمضان زاده با 
تاکید بر اینکه درکنار معماری لزوما باید غذا و 
نوشیدنی مختص منطقه ارائه شود، اضافه کرد: 
مواردی دیگر مانند نحوه دفع فاضالب و پسماند، 
مصرف انرژی و فروش محصوالتــی که در آن 
اقامتگاه ارائه شده باید بر اساس فرهنگ بومی 
منطقه ای باشد که در آن قرار گرفته است. رییس 
کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی 
اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران ویژگی 
دیگر اقامتگاه بومگردی را زندگی کردن خانواده 
ها در آن اقامتگاه دانســت و اظهار کرد: حضور 
خانواده و افراد اقامتگاه در همان فضا باید وجود 

داشته باشد.

   چالش های پیش رو
رییس کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع 
دستی اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران 
با هشدار به ساخت و ســازهای غیر متعارف از 
آنچه در تعاریف بومگردی اســت، خاطرنشان 
کرد: این امکان وجود دارد که مجوزهای ساخت 
دســتخوش هویت زدگــی شــده و در آینده، 

بومگردی از این حیث، دچار مشکل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران آینده این 
حرفه را همراه با چالش های گوناگون توصیف 
و تصریح کرد: عدم کنترل و نظارت بر عملکرد 
اقامتگاه های بومگردی و نیز عدم ارزیابی و پایش 
پیوسته این اماکن سبب خروج این اقامتگاه ها از 
تعاریف و اهداف اصلی می شود و رویکردی شبیه 

خانه های مسافر پیدا می کنند.
رمضان زاده ورود افراد بدون مطالعه به این حوزه 
به ویژه در ابتدای کار و نیز رویکرد اقتصاد محور در 
اداره اقامتگاه های بومگردی را فارغ از مختصات 
و ویژگی چنین اقامتگاه هایی اعالم و تاکید کرد: 
به دلیل اینکه اقامتگاه ها ارزیابی و بررسی نشده 
و به کسی پاسخگو نیستند بنابراین به ارائه هر 
خدمتی روی آورده و این اماکن را صرفا به فضایی 
برای هر نوع اقامت بدل خواهند کرد که از تعاریف 

اصلی فاصله دارد.

پیش بینی احداث مرکز معاینه فنی در خیابان امام خمینی)ره(
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان از پیش بینی احداث مرکز معاینه 
فنی خودرو در خیابان امام خمینی خبر داد و گفت: تا دهم اسفندماه، پیمانکار احداث این مرکز از طریق 

مناقصه انتخاب خواهد شد.
مجید طهماسبی اظهار کرد: در حال حاضر ۹ مرکز معاینه فنی در شهر اصفهان فعال است، در این راستا به 

منظور خدمات رسانی بیشتر به شهروندان اصفهانی و جلوگیری از صف های طوالنی  مراکز، احداث ۴ مرکز 
معاینه فنی در جنوب و جنوب غرب اصفهان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برای احداث مرکز معاینه فنی در خیابان امام خمینی)ره(  ۱۲ درخواست مورد تایید سازمان قرار گرفت و 
از بین آنها در نهایت هفت درخواست حائز شرایط  شرکت در مناقصه هستند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: نهم اسفندماه مناقصه برگزار و پیمانکار احداث 
مرکز معاینه فنی در خیابان امام خمینی انتخاب خواهد شد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ساکنان غرب مجبور نخواهند بود برای مراجعه به مراکز معاینه فنی به شرق اصفهان سفر کنند 
و همین موضوع از حجم ترافیک شهر می کاهد.

فرآوری محصوالت راهی مناسب برای توسعه فالورجان است
 نماینده فالورجان در مجلس شورای اسالمی گفت: ساخت و راه اندازی مجموعه های صنعتی 

فرآوری محصوالت کشاورزی راهی مناسب برای توسعه شهرستان فالورجان است.
 حجت االســالم والمسلمین ســیدناصر موســوی الرگانی در اولین همایش ملی پیشرفت 
فالورجان در اتاق بازرگانی اصفهان، افزود: پیشــتر در این منطقه کشاورزی رونق داشت اما 

هم اکنون مشکالت آبی بر پیکره این بخش ســایه انداخته و برای آن باید راه های جایگزین را 
مورد استفاده قرار داد.

وی اضافه کرد: ساخت و راه اندازی مجموعه های صنعتی فرآوری محصوالت کشاورزی راهی مناسب 
است، اما در گذشته آن طور که باید و شاید در این زمینه کارهایی انجام نشده است. 

نماینــده فالورجاندر مجلس شــورای اســالمی اظهارداشــت: توجــه به مقوله هــای دیگــر از جمله صنایع دســتی، 
میراث فرهنگی و گردشــگری می  تواند زمینه رشــد شهرســتان را فراهــم کند، در این خطــه بالغ بــر ۴۲۰ اثر میراثی 
 منحصر به فرد ماننــد پل دوقلــوی فالورجان، بقعــه پیربکران که برخــی از آنها با قدمتــی افزون بر ۸۰۰ ســال وجود

 دارد.

این اما همــه ماجرا نبود. 
از پس اعــالم تک نرخی 
شــدن ارز نیــز وضعیت 
چنــدان عادی نشــد و 
رکورد شکنی های دالر هر 
روز تدام یافت. تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی ابتدا 
برای واردات کاال و ســپس برای واردات 
کاالهای اساســی با هدف پیشگیری از 
افزایش قیمت در دستور کار قرار  گرفت 
اما نتیجه چندان مطلــوب نبود. از پس 
رشــد بی محابای تورم، قیمت کاالهای 
اساسی نیز رشدی متناسب با نرخ تورم 
عمومی را تجربه کرد در حالی که قیمت 
ارز تخصیصی بــرای واردات آن ۴۲۰۰ 

تومان بود.

 حاال معلوم می شود بسیاری از اقالمی که 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شده است، 
بر مبنای قیمت هــای باالتری فروخته 

می شوند.
 این مابه التفاوت که رقمی قابل توجه می 
شود و برخی از آن به عنوان حراج منابع 
حلی نیز یاد می کنند، در جیب عده ای 
معدود قرار می گیرد.  حاال اما مکانیزم تازه 
ای در سخنان نوبخت رونمایی شده است. 
وی از بازگرداندن این مابه التفاوت به مردم 

سخن می گوید.

    اعتباری به بزرگی ۶۰ هزار میلیارد 
تومان

امسال اعتباری برابر با ۱۴ میلیارد دالر 
برای واردات کاالهای اساسی بنه کشور 
اختصاص یافته است. آن گونه که نوبخت 
می گوید میــزان مابه التفاوت حاصل از 
این رقم برابر با ۶۰ هــزار میلیارد تومان 
می شود. اعتباری قابل توجه. با احتساب 
جمعیت ۸۱ میلیون نفری ایران سهم هر 
ایرانی از این مابه التفاوت برابر با ۷۴۰ هزار 
تومان می شود. به عبارت دیگر دولت به 
ازای هر شــهروند یارانه ای برابر با ۷۴۰ 
هزار تومــان را تخصیص مــی دهد تا از 
افزایش قیمت کاالهای اساسی ممانعت 
کند این در حالی است که بررسی های 
آماری نشان می دهد میزان رشد قیمت 
کاالهای اساســی چندان بــه اعتبارات 
مذکور وابستگی نداشته و کاالها همچنان 

رو به افزایش نهاده اند.
 در چنیــن شــرایطی تصمیــم برای 
بازگرداندن مابه التفاوت نرخ ارز واردات 
کاالهای اساســی به مــردم از برقراری 

مکانیزمی تازه در اقتصاد خبر می دهد.
پرداخت یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ کلید 
خورد وقتی که مقرر شد یارانه های پنهان 
تبدیل به یارانه آشکار شــود و در قالب 
نقدی میان مردم توزیع شود. یارانه نقدی 
مبلغی برابر با ۴۵ هزار و ۴۰۰ نفر به ازای 

هر نفر است.
 حاال از پس هشت سال، یارانه های نقدی 
به زخمی چرکین برای اقتصاد ایران بدل 
شده اند اما به نظر می رســد با توجه به 
موثر نبودن پرداخت یارانه های پنهان یا 
اعطای این مابه التفاوت به وارد کننده و 
تولید کننده و عدم انتفاع مصرف کننده 
از آن، شیوه های جدید در دستور کار قرار 

گرفته است.
 البتــه نوبخــت تبصــره ای را نیز در 
ســخنان خود به کار گرفت و تاکید کرد 
دولت حاضر شــده این مابه التفاوت را از 
واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت 
نکند، به شــرط اینکه قیمت کاالها نیز 
افزایش نیابد. اقدامی که تا کنون صورت 
گرفته اما مانعی بر سر راه افزایش قیمت ها 

نبوده است.

    چه کسانی یارانه می گیرند؟
پرداخت این مابه التفاوت به نظر می رسد 

مکانیزمی مجزا از پرداخت یارانه نقدی 
داشته باشد. دولتی و مجلس چند سالی 
است که در تکاپوی کاهش فهرست دور و 
دراز یارانه بگیران در ایران هستند و مفاد 
قانون بودجه نیز این پیش بینی را برای 
ســال آینده در خود دارد اما با این حال 
مابه التفاوت نرخ ارز رسمی برای واردات 
کاالهای اساسی یعنی مبلغ ۴۲۰۰ تومان 
به ارز تخصیصی برای واردات کاال یعنی ارز 

نیمایی که غالبا رقمی در کانال هشت هزار 
تومان است، قرار اســت در قالب دستور 
العمل مشــخصی به مردم تعلق گیرد تا 
موجبات تقویت قــدرت خرید را فراهم 

کند.
 برخی می گویند این بازگرداندن می تواند 
نه تنها در قالب نقدی که در قالب کاالیی 
باشد. امسال نیز دولت با هدف حمایت از 
سبد معیشت ســبد حمایتی ۲۰۰ هزار 

تومانی را به ۱۶ میلیــون خانوار تا کنون 
اختصاص داده است.

 خبرهای رســیده از جلســات متعدد 
مســئوالن در این خصوص داللت بر آن 
دارد کــه وزنه بارگردانــدن کاالیی این 
اعتبار به مردم سنگین تر از شکل نقدی 
بازگرداندن آن است. هر چه هست سال 
آینده حمایت های متفاوتی در این قالب 

در راه است.

نوبخت از بازگرداندن مابه التفاوت ارز کاالهای اساسی خبر داد؛   

یارانه جدیدی در راه است؟

خبرآنالین
گـــزارش
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یارانه جدیدی در راه است یا مبلغ یارانه ها افزایش می یابد؟ 
این نکته را می توان از صحبت های محمدباقر نوبخت، رییس 
سازمان برنامه و بودجه وبخت تاکید کرده است هر مابه التفاوتی 
که از تخصیص ارز رسمی به کاالهای اساسی حاصل شود، به 

مردم بازگردانده خواهد شد.
 فصل اول داســتان ارز ۴۲۰۰ تومانی با خیز شدید دالر برای 
فتح قیمت های باالتر رقم خورد. وقتی نرخ دالر رو به افزایش 
گذاشت، در روزهای پایانی فروردین بود که دولت اعالم کرد 
ارز تک نرخی است و خرید وفروش ارز به قیمتی باالتر از ۴۲۰۰ 

تومان ممنوع است.

خبرهای رسیده 
از جلسات متعدد 
مسئوالن در این 

خصوص داللت بر 
آن دارد که وزنه 

بارگرداندن کاالیی 
این اعتبار به مردم 
سنگین تر از شکل 

نقدی بازگرداندن آن 
است. 

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
۰7
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پاکسازی نهایی واحدهای 
عرضه کننده پوشاک قاچاق؛
توسعه طرح به 7 استان

سخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز با بیان اینکه از 
هفته گذشته ۱۱۰واحد ارائه کننده 
پوشــاک محرز قاچاق پاکسازی 
شده است، از توسعه طرح مبارزه 
با عرضه قاچاق پوشاک به ۷ استان 

خبر داد.
حمیدرضا دهقانی نیــا  در مورد 
نتایــج اجرای طــرح مبــارزه با 
قاچاق پوشاک در شــهر تهران، 
اظهار داشــت: ۱۱۰ واحد تجاری 
در نزدیک به ۴۰ مجتمع تجاری 
تهران شناســایی شد که پوشاک 
محرز قاچاق داشــتند و بر اساس 
هماهنگی هایی کــه با محوریت 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز انجام گرفــت، در این زمینه 

اقدامات مقتضی انجام شد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز افزود: چهارشنبه 
هفته گذشته یک اقدام ضربتی در 
این حوزه کلید خورد؛ از این رو با 
قاطعیت اعالم می کنم که این ۱۱۰ 
واحد ارائه کننده پوشــاک محرز 
قاچاق، دیگر این اقــالم را عرضه 

نمی کنند.
وی ادامه داد: همیــن االن اگر به 
این واحدها مراجعه کنید، متوجه 
می شوید که حتی یکی از این ۱۱۰ 

واحد، پوشاک قاچاق ندارند.
دهقانی نیا با بیــان اینکه در حال 
توســعه طرح به ســایر استان ها 
هســتیم، گفت: در حال حاضر از 
سنگ اندازی اســتانداران در این 
مســیر گذر کرده ایم و هماهنگی 
ها برای توسعه طرح در حال انجام 

است.
سخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز افزود: اســتان 
های خراســان رضوی، مازندران، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
گیالن و اصفهان در اولویت اجرای 
طرح مبارزه با عرضه پوشاک محرز 
قاچاق هستند، ضمن اینکه توسعه 
طرح به سایر شهرهای استان تهران 

نیز در دستور کار قرار دارد. 

ایسنا
خـــبـــر
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     رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه کانتینرهای گوشت دپو شده در گمرکات، یخچال دار هستند، 
گفت: هم اکنون ۶۰۰ تا 7۰۰ کانتینر گوشت در گمرکات موجود است و این امر کامال طبیعی است.

     مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی: امروز نیازمند ایجاد نمایشگاه های مرتبط با نشان 
تجاری )برندینگ( در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی هستیم.

     عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: راهکار تقویت ارزش پول ملی، رونق تولید 
ملی است که بدون رفع موانع تولید اتفاق نمی افتد.

     وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: مهمترین جهاد رونق درآمدهای مردم و ایجاد اشتغال است 
که بسیج در این زمینه نقش مهمی دارد.

     سرپرست سازمان توسعه تجارت: جمهوری اسالمی ایران با وجود دارا بودن 1.۲ درصد جمعیت، تولید 
ناخالص داخلی و جغرافیای جهان سهمی کمتر از سه دهم درصد در صادرات نفتی و غیرنفتی جهان دارد.
     مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: بخش خصوصی می تواند ۶۰ تا 7۰ درصد مسئولیت 

دولت را حوزه نفت در شرایط کنونی کشور عهده دار شود.



کسب و کار
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وعده انقالب معدنی از سوی وزیر صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در آینده ای نزدیک انقالب و نهضت معدنی در کشــور روی می دهد. 
 رضا رحمانی در آئین احداث واحد ۴۰ هزار تنی تولید کنسانتره نفلین سینیت شهرستان کلیبر گفت: در 
آینده ای نزدیک انقالب و نهضت معدنی در کشــور روی می دهد و در این انقالب که نیازمند توجه ویژه 
 به بحث اکتشاف، بهره برداری و ایجاد صنایع مرتبط با مواد معدنی است، از تمام سرمایه گذاران خارجی

 استارت آپ ها و تمام عزیزانی که میل به همکاری دارند، دعوت به همکاری می شود.وی افزود: در انقالب پیش 
روی معدنی توجه به اکتشاف، بهره برداری و ایجاد صنایع مرتبط با معدن جزو امور ضروری است.وزیر صنعت، 

معدن و تجارت در ادامه با اشاره به دســتاورد های انقالب اسالمی در حوزه معادن عنوان کرد: در دوران حکومت 
طاغوت، تنها ۱۹۶ معدن در ایران وجود داشت که این آمار به برکت انقالب اسالمی ایران به ۱۰ هزار معدن پروانه دار و ۶۸۰۰ 

معدن فعال رسیده است.رحمانی تاکید کرد: درآمد ساالنه معاون کشور به طور متوسط ۲۰ میلیارد دالر است که در سال گذشته مبلغ 
۹ میلیارد دالر از این درآمد را به کشور های گوناگون صادر کردیم.وی ادامه داد: وابستگی از لحاظ معادن اتالف انرژی کشور را به دنبال دارد و 
خودکفایی جمهوری اسالمی ایران در این عرصه از برکات انقالب اسالمی ایران است.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچینن تصریح کرد: بازسازی 
معادن کوچک از دیگر اولویت های دالر برای سال آینده است که در این زمینه آماده همکاری با تمامی کسانی که میل به همکاری دارند، هستیم.
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   تعیین اهداف
برخی کارمندان از اینکه 
به طــور دقیق اهــداف و 
مسیرهای سازمان به آنها 
تفهیم شود راضی هستند، 
در حالی که در برخی دیگر 
احتیاج دارند تعیین اهداف 
و مسیرها به طور مستقیم مشارکت جمعی 
داشته باشــند. در برخی موارد، شرایط 
به شکلی است ســازمان شما این اهداف 
و مســیرها را دیکته کند، اما در مواردی 
دیگر نیاز است اهداف به صورت مشارکتی 
مشخص شوند. همیشه نمی توان گفت 
چرا و کدام  یک از این رویکردها درســت 
اســت، چون افرادی که می خواهند آن 
را به صورت مشــارکتی انجام دهند، در 
تالش هستند انتظارات را متعادل کرده 
و افرادی که می خواهند اهداف مو به مو 
به آنها دیکته شــود، درصورت نداشتن 
 توانایی در رسیدن به آن مقصد دنبال بهانه  

هستند.

   راهنمایی و نشان دادن جهت
برخی کارمندان به دســتورالعمل  هایی 
خرد برای کارشــان نیاز داشته، در حالی 
که بعضی دیگر به صورت خودکار در مسیر 
هدف درخواستی شرکت حرکت می کنند. 
دلیل اینکه برخی افراد به دســتورالعمل  
های جزئی احتیاج دارند این نیست که 
آنها انگیزه کمی داشته یا در خصوص اینکه 
باید چه کاری انجام دهند، آگاهی ندارند. 
این به شخصیت آنها مربوط است یا اینکه 
از مدیر قبلی خود به علت برآورده نکردن 

دقیق درخواست های او خاطره بدی دارند. 
در نتیجه، به عنوان یک مدیر باید بدانید در 
مورد هر یک از کارمندان  چه چیزی کاربرد 
داشته و آن را برای گرفتن بهترین نتیجه از 

آنها به کار ببرید.

   ارائه بازخورد یا تحسین
برخی کارمندان بــدون اینکه تعریف و 
تحسین شما اثری در عملکرد آنها داشته 
باشند،  به صورت خودکار بهترین کار را 
انجام می دهند. اما برخی دیگر از کارمندان 
مدام باید از آنها تعریف شود تا انگیزه کاری 
خود را حفظ کنند. به طور مشابه، ممکن 
است کارمندی از اینکه او را به میان جمع 
دعوت کنید و در مقابل همکاران دیگر از او 
تعریف کنید، ذوق کند. در حالی که فرد 
دیگر خجالتی باشد و تمایل نداشته باشد، 
در کانون توجه قرار بگیرد و در حقیقت از 
اینکه میان جمع در مورد او صحبت شود، 

احساس ناخوشایندی داشته باشد.

   توسعه و آموزش
برخی کارمندان از هر فرصتی برای توسعه 
و آموزش خود اســتفاده کرده، در حالی 
که برخی دیگر به این موضوع اشــتیاق 
ندارد. برای اینکه از این عدم اشــتیافق 
ســردر آورید، برنامه های آموزشی موثر 
برای این افراد را ایجاد کنید. به عنوان مثال، 
آموزش  های خارج از ساعات کاری ممکن 
است مشکالت شخصی و خانوادگی برای 
کارمندان ایجاد کند و باعث شود در برابر 
آن مقاومت کنند. موضوع مهم تر این که 
تکنیک های مختلف یادگیری برای افراد 
فرق می کند. برخی کارمندان با حضور 
فعال در کارگاه های آموزشــی یادگیری 
بهتری داشــته، در حالی که برخی دیگر 
ممکن است شرکت در یک کنفرانس یا 
حتی خواندن یک کتاب در مورد موضوعی 
که باید در مورد آن دانش کسب  کنند را 

ترجیح دهند.

   در کنار کارمندان بااستعداد خود 
باشید

هنگامی که شما پیشرفت استعدادهای 
برتر خود را با احتیاجات ســازمان  پیوند 
می دهید، همه برنده می شوید و بهترین 

افرادتان ماندگار می شوند
بــرای تخمین زدن اینکــه چقدر خوب 

استعداد های برتر خود را حفظ می  کنید، 
آزمون تعاملی ما را انجام دهید. به گذشته 
فکر کنید. به شــغل تان فکر کنید و پنج 
شکست بزرگ مدیریت تان را یادداشت 
کنید. اگر تجربه شما در حالت معمولی 
باشد، فهرست شما شامل از دست دادن 
تعدادی از استعدادهای با کیفیت است. 
تجربه از دســت دادن »ناگهانی« یکی از 
بهترین و باهوش ترین افرادتان که هیچ 
گاه نزول پیدا نمی کردند. ماجرا همیشه 
 به یک شکل است: »آنها این طور به نظر

 نمی آمدند، ولی ناگهان یک فرصت بزرگ 
سر راهشان قرار می گیرد.«

شنیدن این خبر شما را به یاس و دلسردی 
می اندازد و باور شما را تغییر می دهد. این 
تنها یک مســاله کاری نیست، بلکه یک 
مساله شخصی اســت. آنها فقط سازمان 
را ترک نمی کنند؛ آنها شــما را ترک می 
کنند. با وجود آن همــه زمانی که روی 
برنامه  ریزی، آمدن بر مشکالت و جشن 
گرفتن برای موفقیت ها، با هم طی کردید، 
اما آنها به این نتیجه رسیده  اند که بهترین 
اهتمام شما به عنوان یک مدیر به اندازه 
کافی خوب نبوده است. برای کنار آمدن 
با این موضوع، شما شروع به بهانه تراشی 
می کنید: »مردم مسوول شغل خودشان 
هستند. آنها می  آیند و می  روند. من هیچ 
کاری نمی توانستم بکنم. هیچ کس به آن 
اندازه اهمیت نــدارد. موضوع با اهمیتی 

نیست.«
اما این موضوع مهمی است. از دست دادن 
کارکنانی که از قابلیت خوبی برخوردارند، 

دردآور است، چه از نظر شخصی و چه از 
نظر حرفه ای. به طور تخمینی ۲۵ درصد 
از این کارمندان با توان باال، در ابتدای کار 
خود، برای ترک شغل شان برنامه ریزی 

می کنند.
بیشــتر مدیران با باور به این فلسفه که 
این مســئولیت آنها نیســت، از گفت  و 
گوهای شغلی پاپس می کشند. درحالی 
که این مســاله با اهمیتی است و بیشتر 
پرسنل فرصت مناسبی برای گفت وگو با 
سرپرست خود در باره انواع فرصت  هایی 
که به پیشرفت آنها کمک می  کند، ندارند.

هماهنگی فرصت ها با یکدیگر  برای هر 
کارمند نیازمند این اســت که مدیران، 
اهداف، انگیزه  ها و قابلیت های افرادشان 

را بشناسند. این مرحله ساده ای است، ولی 
شمار کمی از مدیران آن را انجام می  دهند 
یا حتی می  دانند چطور آن را انجام دهند. 
پرســش هایی که در پایین آمده است ، 
مشــاهده کرده و به آنها به عنوان یکی از 
 direct( گزارش هــای دقیق کاری تــان

report reports( جواب دهید:

بزرگ ترین موفقیت  ها و ســخت  ترین 
شکســت های  خود را در چه می بینید 

و چرا؟
کدام فعالیت ها به شما انرژی می  دهند و 

کدام توان شما را می  گیرند؟
شــما پس از مرگ خود چــه ارثی برای 

دیگران به یادگار گذاشته اید؟
شما چطور پاداش  های زیر را طبقه بندی 
می کنید: درآمد مالی، قدرت و نفوذ، سبک 
زندگی، آزادی عمل، وابســتگی، چالش 

عقالنی و لیاقت
هدف پنج ساله شغلی تان چیست؟ اگر 
چنین هدفی ندارید، »بهترین حدس« 

شما چیست؟

اگر با پرســش های بدون جواب زیادی 
مواجه شــدید احســاس بدی نداشته 
باشید. شما تنها نیســتید: در طول ۱۵ 
سال گذشته، من هنوز مدیری که بتواند به 
این سواالت جواب دهد ندیده ام. معموال، 
مدیران افرادشان را در زمینه وظایف حال 
حاضرشان می شناسند. با گذشته و آینده 
متصور آنها طوری برخورد می کنند که 

گویی در وظیفه کنونــی آنها بی اهمیت 
است.

اما آنها با اهمیت هســتند و باید آن ها را 
مورد توجه قرار دهید. شناخت افرادتان 
را با دیدار بی واســطه به مدت ۹۰ دقیقه 
شروع کنید. هنگامی که برای جلسه برنامه 
ریزی می کنید، بگذارید آنها متوجه شوند 
که شما می خواهید آنها را بهتر بشناسید 
و راجع به عالقه و اهداف شغلی شان گفت 
و گو کنید و پنج پرســش باال را برای آنها 
ارســال کنید و از آنها بخواهید که جواب 
های خود را نوشــته و  به اضافه آخرین 

رزومه خود پیش از جلسه ارائه دهند.
سپس پیش از جلســه جواب های آنها 
را ببینیــد و خودتــان را بــرای  گفت و 
گویی با این موضوع که آنها چه کســی 
 هســتند و چه چیــز را دوســت دارند،

 آماده کنی.
تمام زمان جلسه را به فرد مقابل بدهید. 
پرسش بپرسید، به چیزهایی که شنیده اید 
اشاره کنید و دلگرم کننده باشید. بازخورد 
یا توصیه ای نگویید و تنها شــنوا باشید. 
اگر شــما این گام های مشخص و راحت 
را بردارید، افراد شما جلسه را با احساس 

افتخار، احترام و پرتوان ترک می کنند.
بعد از جلســه با صحبت در مورد قابلیت 
های فعلی و اینکه چطور آنها با اهداف بلند 
مدت تر همسو می شوند و انواع وظایفی 
که به ایجاد توانایی ها کمک می کنند و 
به توسعه شغل شتاب می بخشند، بحث 

را دنبال کنید.

در کنار کارمندان بااستعداد خود باشید؛   

برخورد یکسان با کارمندان؛ درست یا غلط

بیشتر مدیران با باور 
به این فلسفه که این 

مسئولیت آنها نیست، 
از گفت  و گوهای شغلی 

پاپس می کشند. 
درحالی که این مساله با 

اهمیتی است و بیشتر 
پرسنل فرصت مناسبی 

برای گفت وگو با 
سرپرست خود در باره 

انواع فرصت  هایی که به 
پیشرفت آنها کمک

 می  کند، ندارند.

واقعیت این اســت که هر یک از کارمندان شما ویژگی  های 
منحصر به  فردی دارد و شما باید این موضوع را مدنظر قرار 

دهید.
داشتن رفتار یکسان با کارمندان مدیریت »حاضر و آماده« 
است. شما باید رویکرد مدیریتی  تان را منطبق کنید. روش 
موثرتر مدیریت پرسنل این اســت که شخصیت، قابلیت ، 
حساسیت  و دیگر فاکتورهایی را که بر نحوه واکنش پرسنل 
به شرایط مختلف تاثیرگذار است بشناسید و مهم تر از همه 
بدانید هریک از کارمندان چه تفاوتی با شما دارند. در اینجا 
نمونه هایی از فعالیت  های متداول مدیریتی را که در مورد آنها 
نباید با همه کارمندان یکسان رفتار کنید معرفی می کنیم. با 

ما همراه باشید.

 
استارت آپ

مختلف  انــواع 
ســرمایه گذارانی که برای ســرمایه گذاری بر روی 
استارت آپ شما وجود دارند، کدام ها هستند؟ بیش از یک نوع سرمایه گذار 
برای افزایش سرمایه و تامین مالی وجود دارد. پس، آن ها چطور متفاوت هستند؟ 

کدام یک بهتر است و چه زمانی؟
در زیر لیستی از انواع مختلف سرمایه گذاران ارائه شده است که شما می توانید برای تامین 
مالی استارت آپ خود به آن ها نزدیک شوید. هنگامی که می دانید چه کسی را مجاب کنید، 
این همه چیز برای یک طرح توجیحی کامل برای بستن روند تامین مالی شما است. در این 

مقاله به هر کدام از سرمایه گذاران و ویژگی های آن ها پرداخته شده است.

   ۱- دوستان و خانواده
اولین نوع کارآفرینان سرمایه گذار که باید در آغاز به آن ها نزدیک شد دوستان و خانواده 
و آشناهای شــخصی نزدیک است. در این مرحله شواهد بســیار کمی برای اثبات یک 
سرمایه گذاری واقعی یا تامین بودجه در آن نیاز است. آن ها اساسا در این ایده سرمایه گذاری 
می کنند و مهم تر از آن بر روی شما سرمایه گذاری می کنند. اینها مردمی هستند که پیش 

از این شما را می شناسند و به شما عالقه دارند و به شما بیشتر از هر کسی اعتماد 
دارند. این نوع سرمایه گذار ممکن است پول زیادی را تامین نکند. می تواند در 
محدوده ۱۰۰۰ تا ۲۰۰،۰۰۰ دالر باشد. بهرحال اگر شما نتوانید از این گروه پول 

جمع کنید، سرمایه گذاران دیگر احتماال از خود می پرسند که چرا؟

   ۲- بانک ها و آژانس های دولتی
اینها سرمایه گذاران واقعی مانند بقیه موارد در این فهرست نیستند، اما می توانند 
منبع سرمایه باشند. بانک های ســنتی به طور کلی منبع آسانی از سرمایه برای 
استارت آپ ها و تجارت های کوچک نیستند. با این حال، هنگامی که شما کشش را 
به دست می آورید، آن ها ممکن است کارت های اعتباری تجاری، خطوط اعتباری 
و وام های پیش پرداخت تجاری را پیشنهاد دهند. همچنین ممکن است برنامه های 
دولتی فراهم کننده کمک های مالی برای انواع خاصی از پروژه ها وجود داشته باشد.

   ۳- سرمایه گذاران توانگر
 هنگامی که به دور دانه و فراتر از آن می رسد، سرمایه گذاران توانگر حرفه ای به طور 
معمول به آن ها نزدیک می شوند. آن ها مایل به تامین مالی عملیات های کوچک تر نسبت به 
سرمایه کارآفرینانه )خطرپذیر( هستند، ممکن است در شرایط منعطف تر باشند و می توانند 
مقدار زیادی از ارزش ها و ارتباطات را ارائه دهند. به سرمایه گذاران توانگر می توان به طور 
مستقیم در اینترنت، در رویدادهای جذب سرمایه زنده و از طریق معرفی از دیگر بنیانگذاران 

استارت آپ ها، نزدیک شد.

   ۴- گروه های توانگر
گروه های توانگر در حال افزایش هستند. آن ها محبوب تر و بیشتر سازماندهی شده اند. این 
ها گروه هایی از سرمایه گذاران توانگر هستند که با یکدیگر برای ایجاد سرمایه گذاری در 
استارت آپ ها هم کاری می کنند. این امر آن ها را قادر می سازد که بااعتماد به نفس بیشتری، 

با ابعاد کنترل بزرگ تر و با کم تر در معرض خطر قرار گرفتن سرمایه گذاری کنند.

   ۵- شتاب دهنده ها و تسهیل کنندگان رشد
این ماشین ها می توانند در نهایت دروازه ای به تنوعی از انواع سرمایه گذاران در این فهرست 

باشند. اگر در یکی از این برنامه ها پذیرفته شود، ممکن است در هر جایی از ۱۰۰۰۰ دالر 
تا ۱۲۰،۰۰۰ دالر پول دریافت کنید تا ایده شــما را پرورش داده و کشش بدست آورند، 
در حالی که از دانش و منابع اضافی بهره می برند. اگر همه چیز به خوبی پیش  رود، شما 
سرمایه گذاران بزرگ تر را جذب خواهید کرد و در طول دوران آزمایشی خود به منابع مالی 
معرفی خواهید شد که می توانند کمک کنند شما را به سطح بعدی برسانند. فقط برای 
جنب و جوش )تجارت( آماده باشید، این برنامه ها می خواهند شما را به سرعت به مرحله 

بعد برسانند.

   ۶- ادارات خانوادگی
به دلیل مزایای سرمایه گذاری در اســتارت آپ ها، دفاتر خانوادگی به طور فزاینده ای در 
حال گراییدن به سمت استارت آپ ها هستند. با این حال، به عنوان برخی از موفق ترین 
کارآفرینان اشاره کردند که به عنوان سرمایه گذاران، دفاتر خانوادگی می توانند عالیق و 

برنامه های بازی کامال متفاوتی داشته باشند. هر کدام می توانند بسیار متفاوت باشند.
کار کردن با آن ها می تواند بسیار متفاوت باشد بسته به اینکه چه کسی در حال مدیریت 

تصمیم گیری ها و فرآیند است. 

   ۷- شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر
سرمایه گذاری های خطرپذیر، جام مقدس سرمایه گذاران برای جمع آوری کمک های 
مالی کار آفرینان هستند. آن ها با بیش ترین بررسی، بیش ترین قدرت رسیدن به موفقیت 
و به دست آوردن سهم بازار و خوشنامی بیشتر در هنگام دستیابی به اعتبار و قابلیت دید 
بیشتر می آیند. بیشتر شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر در حال بررسی و مشارکت 
در دوره های اولیه سرمایه گذاری هستند. اگرچه این احتمال وجود دارد که این سرمایه 

گذاران در مجموعه های A، B و C جمع آوری ظاهر شوند تا زودتر از قبل تامین شوند.
توجه داشته باشید که همه این شرکت ها برابر نیستند.

این سرمایه گذاران می توانند در بردن کسب وکار شــما به سطح بعدی هم متحدهای 
عالی باشند. اگر چه آن ها می توانند کامال در کار کردن با آن ها متفاوت باشند و هر گونه 
یکپارچه سازی یا هم کاری در کانال های فروش، سیستم ها و پایگاه های مشتری باید با دقت 

و صبر بسیار، نزدیک شوند.

ایران تلنت
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
برخی کارمندان از هر فرصتی 

برای توسعه و آموزش خود 
استفاده کرده، در حالی که 
برخی دیگر به این موضوع 
اشتیاق ندارد. برای اینکه 

از این عدم اشتیافق سردر 
آورید، برنامه های آموزشی 
موثر برای این افراد را ایجاد 

کنید. 

بورس نیوز
گـــزارش

۷ نوع سرمایه گذار برای استارت آپ ها

نخستین رویداد 
»استارت آپ 

کارآفرینی اجتماعی« 
کشوردردانشگاه اصفهان 

ابراهیــم رضایی مدیــراداره امور 
فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه 
اصفهان و دبیر اجرایی اولین رویداد 
استارت آپ کارآفرینی اجتماعی، از 
برگزاری اولین رویداد » استارت آپ 
کارآفرینــی اجتماعی« کشــور 
دردانشگاه اصفهان خبر داد و گفت: 
یکی از مهمتریــن واقعیت هایی 
که جامعه امروزبا آن مواجه است 
مسائل و آسیب های اجتماعی است 
که برسرراه توسعه قرار می گیرند. 
لذا براســاس انعقاد تفاهمنامه ای 
که بین وزارت علوم  و وزارت کشور 
انجام شد، در»سطح صف« دانشگاه 
اصفهان و اســتانداری و نهادهای 
زیرمجموعه ملزم بــه اجرای این 

رویداد شدند.
وی افزود: استان اصفهان و بسیاری 
از اســتان هــای همجــوار ما که 
۱3 اســتان را پوشــش می دهیم 
 از مناطقی هســتند کــه در این 
حوزه ها تقریبــا وضعیت بحرانی 

دارند.
دبیر اجرایی نخستین »استارت آپ 
کارآفرینــی اجتماعی« کشــور 
همچنین بیان داشت: دراصفهان از 
هر سه ازدواج یک مورد به طالق می 
انجامد. حتی بعضی از نقاط استان 
ازهر یک و ۸ دهم ازدواج یک مورد 
به طالق ختم می شود و نشان می 
دهد که ضرورت احســاس شده و 
باید جامعه نخبگان اعم از دانشگاه و 
حوزه علمیه، ورود پیدا کنند و برای 

پیشگیری از آن ایده بدهند.
وی با بیــان اینکه با ایــن رویداد 
به دنبــال جــذب ایده هــای نو 
برای کاهش آمار طالق هســتیم 
خاطرنشــان کرد: این مسئولیت 
بــرای جــذب ایــده و رفــع این 
معضل به دانشــگاه اصفهان که از 
تاثیرگذارترین دانشگاه های کشور 

است محول شد.
رضایی گفت: تــا این لحظه حدود 
۱۰۰ ایده به دبیرخانه اجرایی این 
رویداد رسیده اســت وقرار است 
به بهتریــن ایــده اول 7 میلیون 
تومان، بهترین ایده دوم ۵ میلیون 
تومان، بهترین ایده ســوم ســه 
میلیون تومان وبــه ۱۰ خرده ایده 
 هر کدام یک میلیــون تومان اعطا

 خواهد شد.
 مدیراداره امور فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه اصفهان همچنین یادآور 
شد: یکی از خیریه های سطح شهر 
اعالم کرده معضلــی دارد که اگر 
گروهی بتواند آن ایده را رفع کند 
۵۰ میلیون تومــان هم هدیه ویژه 

دریافت خواهد کرد.
 وی گفــت: اســتان ما بــه لحاظ 
خیریه هــا، انفــاق و صدقه اولین 
استان کشور محســوب می گردد 
 اما از نظــر ســرمایه اجتماعی از 
پایین ترین استان های کشور می 
باشد. لذا با این ظرفیت و کاستی ها 
باید بحران آسیب های اجتماعی به 

ویژه طالق را جدی بگیریم.
امیررضا بهادرپوردبیردانشجویی 
نخســتین رویــداد اســتارت آپ 
کارآفرینی کشور نیز طی سخنانی 
گفت:  با توجه بــه توانمندی های 
دانشــگاه اصفهان به عنوان قطب 
علمی کشــور، برگزار کننده این 
رویداد برای دانشجویان استان های 
اصفهان،تهران،قم،البرز،مرکزی،ه

مدان،یــزد، چهارمحال بختیاری، 
کهگلیویه و بویراحمد و لرســتان 

می باشد.

اخبار اصفهان
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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