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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

تولید ۷۰ درصد فوالد کشور در  اصفهان صورت می گیرد؛   

صنایع اصفهان در مسیر جهانی شدن

بازار طال و سکه  97/12/5 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,750,0004,120,000قدیم

سکه طرح 
4,870,0004,245,000جدید

2,750,0002,300,000نیم سکه

1,750,0001,410,000ربع سکه

860000750000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18448772373100 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

اجبار برای کودکان، 
درمصرف بهینه 

انرژی!

دیروز تیتــری به عنــوان تیتر 
اصلی بسیاری از خبرگذاری ها 
انتخاب شــده بود »گالیه وزیر 
نیرو از رایگان شــدن آب و برق 
مدارس«.بعد از خواندن این خبر 
واکنش های متفاوتی نسبت به 
آن منتشر شد. عده ای به وزیر بد 
و بیراه گفتند و از اینکه به تصمیم 
مجلس که شاید بعد از مدت ها 
به نفع مردم  بود، اعتراض کرده 
است،شــاکی بودند. عده ای هم 
گفتند نظر وزیر درست است و با 
پولی کردن آب و برق مدارس از 
مصرف بی رویه آن باید جلوگیری 
کرد. نظر شما چیست؟ آیا وزیر به 
نفع خود حرف زده یا مردم؟ آیا 
تصمیم مجلس مبنی بر رایگان 
بودن آب برق مدارس می تواند 

دردی از مردم دوا کند یا خیر؟
رضا اردکانیان دیروز  از تصمیم 
مجلس شــکایت کرد. وی این 
کار مجلس را ترویج عدم مصرف 
بهینه آب و برق دانست . به اظهار 
وی، وزارت نیرو حاضر بوده بودجه 
این کار را به آمــوزش و پرورش 

بدهد و ...

رویکرد میراث فرهنگی 
اصفهان توزیع متوازن 

گردشگری است
 مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اصفهان گفت : توزیع مســافر و 
گردشگران در پهنه استان رویکرد این نهاد است 

که باید محقق شود.
فریدون الهیاری افزود : بیش از ســرمایه گذاری 
برای جذب گردشــگر، به توزیــع آن در تمامی 
 مناطق استان توجه می شــود تا اینکه تمامی 
قابلیت های گردشــگری و میراث فرهنگی این 

خطه معرفی شود.
وی بیان کرد: با توجه به پهناوری و قابلیت های 
گردشگری آثار تاریخی در بخش های مختلف 
استان ، توزیع گردشگران در این مناطق امکان 

بهره برداری و جذابیت بیشتری را ...

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

       معاون اتاق بازرگانی اصفهان: در زمینه ایجاد زیرساخت برای صنایع به  خصوص در دو دهه اول انقالب عملکرد خوبی داشته ایم و با ایجاد شهرک های صنعتی زمینه استفاده از کارآفرینان و 
سرمایه های فکری آن ها به دست آمده است اما همچنان نیاز به بازار بین المللی احساس می شود.

آگهی اصالحی 58193 – 1397/11/23
پیرو بند 3 آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی به شماره 52491 – 1397/10/22 درج شده در روزنامه سراسری 
آرمان ملی به شماره 386 – 97/11/1 و روزنامه محلی سیمای شهر به شماره 509-97/11/1 در خصوص پالک 4 بخش 3 

موسوم به مرتع و مزرعه فیض آباد بیدگل، بدینوسیله اصالحات ذیل انجام و اعالم می گردد. 
1- در اعالم حدود اربعه شمال آگهی سطر آخر حسن آباد بیدگل صحیح می باشد. 

2- در اعالم حدود اربعه مشرق آگهی سطر آخر بلوار ویگل صحیح می باشد. 
3- در اعالم حدود اربعه مغرب آگهی سطر آخر معین آباد بیدگل صحیح می باشد. 

محمد حسین شاملی -مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

آگهی اصالحی شماره 53929 مورخ 1397/10/30
پیرو بند 4 آگهی شماره 25042 مورخه 1363/11/14 منتشره در روزنامه گنج کوهرنگ به شماره 235 مورخ 1363/11/25 در خصوص اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و 

بهره برداری از جنگل ها و مراتع در مورد پالک 232 اصلی بخش 19 موسوم به قیوم آباد بدینوسیله مساحت تغییرات پالک به شرح ذیل اصالح و اعالم می گردد. 

 محمد حسین شاملی - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

رونق کم جان بازار در آستانه نوروز؛

چرخ بازار لوازم خانگی می چرخد
9 ماه پس از ممنوعیــت وارداتی برخی اقالم لــوازم خانگی و 
تخصیص ارز نیمایی بــرای واردات آن، اکنون فعاالن بازار می 
گویند که با وجود رشد قیمت ها و به دنبال آن کاهش تقاضا، در 
هفته های اخیر به دلیل در پیش بودن نوروز خرید شهروندان 
افزایش یافته است. بازار لوازم خانگی در ایران با وجود آنکه در 
سال های اخیر صنایع مرتبط با آن پیشــرفت های خوبی را 
در تولید برخی اقالم داشته و حتی عالوه بر خودکفایی، بازار 

صادراتی نیز برای خود دست و پا کرده است،...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت دوم

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

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

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

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

85193768

شناسه : 388767

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارایه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی

مدت 
پیمان

تجدید 1
2097001352000020

عملیات اجرایی 
تکمیل خیابان 

های 22S و 21S و 
خیابان های مجاور 

واقع در اراضی 
غرب )سایت 

دادگستری( شهر 
جدید بهارستان

حداقل 
رتبه 5 

رشته راه 
وترابری

5/132/802/598257/000/000

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

مورخ 
1397/12/9

تا ساعت 
19 روز 

سه شنبه 
97/12/21

ساعت 
10 روز 

چهارشنبه 
97/12/22

3 ماه

تجدید2
2097001352000017

عملیات اجرایی 
تکمیل و آماده 
سازی پراکنده 

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

بهارستان

حداقل 
رتبه 5 

رشته راه 
وترابری

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

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

مورخ 
1397/12/9

تا ساعت 
19 روز 

سه شنبه 
97/12/21

ساعت 
10 روز 

چهارشنبه 
97/12/22

12 ماه

تجدید3
2097001352000018

عملیات اجرایی 
تکمیل و آماده 

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

بهارستان

حداقل 
رتبه 5 

رشته راه 
وترابری

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

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

مورخ 
1397/12/9

تا ساعت 
19 روز 

سه شنبه 
97/12/21

ساعت 
10 روز 

چهارشنبه 
97/12/22

12 ماه

42097001352000019

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

شهر جدید 
بهارستان

حداقل 
رتبه 5 

رشته راه 
وترابری

16/254/830/731813/000/000

تا ساعت 19 
روز یکشنبه 

مورخ 
1397/12/12

تا ساعت 
19 روز 

پنجشنبه 
97/12/23

ساعت 10 
روز شنبه 
97/12/25

12 ماه
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شناسه: 392260

شناسه: 392257

مساحت کل )هکتار(ملی )هکتار(مستثنیات )هکتار(

2/4600602/4قبل از اصالح

2/7724634/6637/3724بعد از اصالح

0/372434/634/9724میزان تغییرات

آگهی اصالحی شماره 58191 مورخ 1397/11/23
پیرو آگهی اصالحی تشخیص منابع ملی به شماره 52491 – 1397/10/22 
درج شده در روزنامه محلی عصر اصفهان به شماره 789 – 1397/11/1  در 
خصوص پالک اصلی موسوم به »کوه موسی و اراضی دامنه آن«، به اطالع 

می رساند پالک مزبور فاقد پالک ثبتی می باشد. 

محمد حسین شاملی  - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
شناسه: 392258



اجبار برای کودکان، 
درمصرف بهینه انرژی!

ادامه از صفحه یک:
...   منابع آن را تامین کند اما مجلس 
 با ایــن تصمیمش مانع آن شــده

 است.
اردکانیــان در ســخنرانی خــود  
بــه اهمیــت ترویــج مســائل 
 فرهنگــی در وزارت نیــرو اشــاره 

کرده است . 
طبق نظر وی  اگر نتوانیم موضوعات 
فرهنگ مصــرف را از طریق وزارت 
نیرو اصالح کنیم، قطعا در آینده با 
چالش های جبران ناپذیری مواجه 
خواهیم شــد و در این راســتا الزم 
اســت یک اتحاد همگانی توســط 
ارگان های ذیربط صورت گیرد. اما 
یک مسئله بســیار مهم در صحبت 
های جناب وزیر نادیده گرفته شده 
 است و آن هم نحوه فرهنگ سازی

 است. 
باید گفت در مدارس با یک ســری 
انســان بالغ روبه رو نیســتیم که 
وقتی مجبور باشــند پول بیشتری 
بدهند، خود را ملــزم بدانند کمتر 
 مصرف کنند و مصرف بهینه داشته

 باشند. 
در مدارس با یک رده سنی از افراد رو 
به رو هستیم که وقتی شیر آب را باز 
می کنند و به دلیل شیطنت فراموش 
می کنند ببندند، هرگز به پول آب 
فکر نمی کنند چه رایگان باشــد و 

چه هزینه بر! 
دوران کودکی یکــی از مهمترین 
دورانی که ما نسبت به آن مسئولیت 
ویژه ای داریم و هرچه در این دوران 
سرمایه گذاری بهتر و بیشتری صورت 
گیرد نتایج آن در آینده بیشتر به ثمر 

خواهد نشست.
 اگر کودکان ما بــرای آینده تربیت 
نشــوند، جوانان آینده مــا در یک 
رقابــت ســخت در مقایســه بــا 
 جوانان دیگر ملل دچار شکســت 

می شوند. 
در هیچ جای دنیــا اول اجبار نبوده 
بعد فرهنگ سازی، همه کشورهای 
توسعه یافته طی مرور زمان فرهنگ 
سازی انجام می دهند و در آخر برای 
 افراد خاطی جریمــه هایی در نظر 

می گیرند.
 اما در کشــور ما به جــای فرهنگ 
ســازی، جریمه کردن را اســتفاده 
می کنند. درســت است که نتیجه 
گیری زودتری دارد امــا خدا نکند 
روزی این اجبار ها برداشــته شود، 
 آن وقت کشور به جنگل بی شباهت 

نیست!
نزدیک به یک سوم جمعیت کشور 
ایــران را دانش آمــوزان ، معلمان و 
مدیران و کارکنان ســتادی و غیر 
ســتادی آموزش و پرورش تشکیل 

می دهند .
 قابلیــت چنیــن جمعیتــی که 
 به عنــوان نیــروی انســانی فعال

 می تواند در جهت رشــد و توسعه 
سیاســی ، اجتماعی و اقتصادی و 
فرهنگی تاثیر گذار باشد بر هیچ کس 
پوشیده نیســت و مطمئنا فرهنگ 
ســازی در این حوزه به تمام سطح 
جامعه بســط داده خواهد شــد اما 
به نظر می رســد پولی کردن آب و 
برق مدارس در حــال حاضر و با این 
اوضاع اقتصادی ، تنها فشار مضاعفی 
خواهد بود بر مــدارس و اولیا دانش 
آمــوزان که نه تنهــا باعث فرهنگ 
سازی نخواهد شد بلکه باعث ایجاد 
 تشنج در بین مدارس و دانش آموزان 

می شود. 
پیشنهاد می شــود آن مبلغی را که 
قرار بود وزارت نیــرو برای کمک به 
وزارت آمــوزش پــروش در جهت 
پرداخت آب و برق بدهد را در جهت 
فرهنگ سازی در این راستا هزینه 
 کند تا نتیجه ماندگار تری داشــته 

باشد.

اقتصاد استان
02
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ISFAHAN
N E W S

برگزاری ۵ کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی برای خبرنگاران اصفهانی
مدیر فرهنگسرای رسانه شهرداری اصفهان گفت: کسب مهارت های ارتباطی برای روزنامه نگاران و اصحاب 

رسانه ضروری است و بر این اساس اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران اصفهان کردیم.
فاطمه شفیعی اظهار داشت: با توجه به اینکه ۸۵ درصد زندگی امروز ما وابسته به موضوع ارتباطات است 

بنابراین فراگیری مهارت های ارتباطی برای یک افراد یک جامعه امری ضروری است.
وی بیان داشت: در میان مجموعه مهارت های زندگی، شاید بتوان گفت مهارتهای ارتباطی بیش از سایر 

مهارتها مورد توجه قرار گرفته است و معموال در سازمان ها و محیط های کسب و کار  نیز منابع قابل توجهی 
صرف آموزش دادن و یاد گرفتن مهارت های ارتباطی و دانش ارتباطات می شود.

مدیر فرهنگسرای رسانه شهرداری اصفهان اعالم کرد: به همین منظور این مرکز از سوی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
 اصفهان با همکاری خانه ارتباطات استان اصفهان و کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان اقدام به برگزاری دوره های 

مهارت های ارتباطی، روزنامه نگاری و روابط عمومی برای اصحاب رسانه در قالب ۵ کارگاه عملی کرده است.
وی گفت: آموزش مهارت های ارتباطی، تیپ های شخصیت،  روابط عمومی الکترونیک،  تولید محتوای خبری،  استفاده از تکنیک های داستان 

نویسی،  روزنامه نگاری نوین و آشنایی با اینترنت اشیاء از محورهای آموزش به اصحاب رسانه است.

خودروی میدی باس شهری در منطقه صنعتی نجف آباد ساخته شد
 اولین خودروی میدی باس شهری با کاربری اداری و تشریفات دریک شرکت خودروساز مستقر در 

نجف آباد ساخته و بازار عرضه شد.
مدیر عامل شرکت پیشرو دیزل آسیای نجف آباد سازنده خودروی میدی باس شهری روز شنبه گفت 
: این خودرو با کاربری اداری و وی آی پی ، دارای قســمت های اداری، استراحت سرنشینان و اتاق 

کنفرانس است.
سید محمد مرتضوی بابیان اینکه این خودرو دارای پنل های خورشیدی ، سامانه ارتباطی بیسیم و صوتی 

تصویری پیشرفته نیز هست ، افزود: بخش داخلی این خودرو دارای سرویس بهداشتی ،آشپزخانه و اتاق خواب 
است و از برق شهری ، موتور برق وپنل های خورشیدی بهره می برد و در شرایط محیطی مختلف هیچگونه اختاللی در 

زمینه استفاده از سامانه های ناوبری و ارتباطی ندارد.
وی گفت: اولین نمونه خودرو میدی باس شهری تولیدی این کارخانه برای پلیس راهنمای گردشگر ساخته شده و تحویل نیروی انتظامی 
شده است.  مرتضوی افزود: 70 درصد این خودرو درکارخانه پیشرو دیزل طراحی و ساخت شده و تنها موتور آن وارداتی است که در آینده 

بخش پیشرانه آن هم داخلی سازی می شود.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

معاون سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان:

امکان کشت بهاره کشاورزان اصفهان بسیار کم است

معاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: تأمین آب تا پایان فصل کشــت 

 گندم  برای کشاورزان شــرق و غرب اصفهان امکان پذیر خواهد
 بود. 

اصغر محسن زاده کرمانی در خصوص مرحله دوم بازگشایی آب زاینده رود، 
اظهار کرد: بیــش از ۳0 هزار هکتار اراضی کشــاورزی در شــهر اصفهان و 
شهرســتان های نجف آباد، فالورجان، مبارکه، زرین شهر و خمینی شهر زیر 

کشت گندم قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه حــدود 70 درصد اراضی شــرق و درصــد کمتری از 
زمین های زراعی غرب اســتان، زیر  کشــت قرار گرفتند، ادامه داد: ســطح 
زیر کشت در شــرق اســتان، طبق پیش بینی ها و در غرب اســتان، کمتر از 
 پیش بینی ها بود، همچنین باغ های غرب اســتان نیز  تحت آبیاری زمستانی 

قرار گرفت. 
معاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان 
تصریــح کــرد: مطابــق پیش بینــی و بــا توجــه بــه میــزان بارندگی هــا، 

 تأمیــن آب تــا پایــان فصــل کشــت گنــدم  بــرای کشــاورزي امکان پذیر
 است.

وي با بیــان اینکــه طبــق پیش بینــی هواشناســی در اســفندماه بارندگی 
مناســبی خواهیــم داشــت، افــزود: بازگشــایی نوبــت دوم زاینــده رود از 
 ۱۵ فروردین تا ۲0 خردادمــاه خواهد خــورد، البته احتمال تغییــر این تاریخ  

وجود دارد.
کرماني با اشاره به اینکه برای کشــت بهاره به شدت محدودیت تحویل آب روبرو 
هستیم، تاکید کرد: امکان کشت بهاره کشــاورزان اصفهان بسیار کم و به صورت 
محدود از اواخر اسفند امسال تا اواسط اردیبهشت سال ٩۸ محصوالتی همچون 

سبزی و صیفی جات کشت می شود.
وي با بیان اینکه برای تخصیص مرحله دوم آبیاری اراضي کشاورزي اصفهان ابتدا 
میزان تأمین آب شرب لحاظ می شود، ادامه داد: در صورت تأمین آب شرب کافی، 
بازگشایی زاینده رود انجام می شود، همچنین کشاورزان تحت پوشش بیمه قرار 
گرفته اند تا در شرایط کم آبی، خسارت ناشی از نبود آب به آن ها پرداخت می شود.

ایسنا
خـــبــــر

دنیا ایران را به عنوان 
کتاب زمین شناسی 

می شناسند زیرا انواع 
و اقسام معادن در این 

کشور وجود دارد؛ 
برخی از این معادن که 

مزیت های فراوانی دارد، 
ایران را به دومین دارنده 

ذخایر مس دنیا تبدیل 
کرده است؛ به طور مثال 
امروز ۸00هزار تن مس 

در کشور تولید می شود 
و می توان این رقم را به 

روزی سه میلیون تن در 
سال نیز رساند.

تولید ۷۰ درصد فوالد کشور در  اصفهان صورت می گیرد؛   

صنایع اصفهان در مسیر جهانی شدن

جهانی شدن، برندسازی و تولید ثروت، کلیدواژه های پیشروی 
صنعت استان اصفهان است تا با غلبه بر چالش ها و موانع موجود، 

مسیر امیدبخش خود را طی کند.
این روزها و در شرایط فعلی اقتصاد ایران و جهان، لزوم پرداختن 
به رشد و توسعه اقتصادی کشور که به صورت زنجیره وار معلولی 
از معیارهای مختلف سیاســی و اجتماعی است، بیش از پیش 
احساس می شــود.  توجه به تولید و صنعت در طول چهار دهه 
انقالب اسالمی به خوبی هویدا است به نوعی که کشورمان پیش 
از انقالب اسالمی اقتصادی تک محصولی را تجربه کرده بود اما 
اکنون ایران اسالمی رشد چند برابری صادرات محصوالت غیر 
نفتی را تجربه می کند و بسیاری از تکنولوژی های مرتبط با صنایع 
بزرگ را نه تنها بومی سازی کرده بلکه با برندسازی در این زمینه 

نام و آوازه ای جهانی یافته است.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
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       معاون اتاق بازرگانی اصفهان: در زمینه ایجاد زیرساخت برای صنایع به  خصوص در دو دهه اول انقالب عملکرد خوبی داشته ایم و با ایجاد شهرک های صنعتی زمینه استفاده 
از کارآفرینان و سرمایه های فکری آن ها به دست آمده است اما همچنان نیاز به بازار بین المللی احساس می شود.

 رویکرد میراث فرهنگی اصفهان 
توزیع متوازن گردشگری است

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
گفت : توزیع مسافر و گردشگران در پهنه استان رویکرد این 

نهاد است که باید محقق شود.

فریدون الهیاری افزود : بیش از ســرمایه گذاری برای جذب گردشگر، 
 به توزیع آن در تمامی مناطق استان توجه می شــود تا اینکه تمامی 

قابلیت های گردشگری و میراث فرهنگی این خطه معرفی شود.
وی بیان کرد: با توجه به پهناوری و قابلیت های گردشگری آثار تاریخی 
در بخش های مختلف استان ، توزیع گردشگران در این مناطق امکان 
بهره برداری و جذابیت بیشتری را برای مسافران دارد و منفعت اقتصادی 

افزایش می یابد و هر منطقه از این سود بهره مند می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان ادامه داد: 
تمرکز گردشگری در کالن شهر اصفهان مانع از معرفی دیگر ظرفیت 
های استان می شود و بیشــتر برای صنعت گردشگری هزینه است تا 

اینکه درآمد زایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه گردشــگری محور توسعه اســتان به شمار می رود، 
یادآورشد: باید ســرمایه گذاری هدفمند در مناطق مختلف برای این 
صنعت انجام شــود و هر بخش بازار خود را در این حوزه شناســایی و 
سرمایه گذاران آن توانمند و مسووالن محلی برای شناسایی زمینه های 

با استعداد گردشگری اقدام کنند.
الهیاری اضافه کرد : رشد صنعت گردشگری و تحقق این محور توسعه 
نیازمند بکارگیری تمامی قابلیت های این حوزه است که شهرستان ها 
یکی از مهمترین منابع در حوزه گردشــگری هستند و باید از آن برای 

تحقق این هدف استفاده شود.
وی با اشــاره به فعالیت مســووالن شهرســتان ها در تقویت صنعت 
گردشگری، تصریح کرد : مسئوالن در هر منطقه با بکارگیری ظرفیت 
های اداری، جذب سرمایه گذار و منابع مالی محلی صنعت گردشگری 
را فعال کرده اند که این موضوع به کسب منفعت اقتصادی، برندسازی، 

اشتغال و معرفی ظرفیت های متنوع هر منطقه شده است.
وی با اشــاره به اقداماتی که در شهرســتان های اســتان برای جذب 
گردشگری صورت گرفته است، خاطرنشــان کرد: مسووالن محلی و 
سرمایه گذاران در مناطق دارای ظرفیت، فعالیت های خود را آغاز کرده 

اند و این موضوع زمینه ساز جذب گردشگر شده است.
وی شناسایی و مشخص شدن امکانات و بازارها برای گردشگران را به 
رونق جذب مسافر مهم اعالم کرد و گفت: برای استان اصفهان نباید یک 
مدل خاص گردشگری معرفی کرد بلکه باید برای هر منطقه یک مدل 

و برنامه خاص داشت.
وی همکاری و هم افزایی در حوزه گردشگری اصفهان را عامل رونق این 
عرصه دانست و گفت: آینده خوبی برای حوزه گردشگری و جذب مسافر 
در این منطقه از داخل و خارج کشــور وجود دارد و باید زیرساخت ها 

متناسب با برنامه پیش رو توسعه پیدا کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان با بیان 
اینکه در زمان حاضر ۳۵0 واحد اقامتگاه بوم گردی در استان وجود دارد 
و آمار آن تا پایان سال به 400 واحد می رسد، گفت: اصفهان رتبه اول را 
در بوم گردی در کشور را دارد که این موضوع به جذب گردشگر خارجی 

کمک کرده است.
وی یادآورشد: وجود اقامتگاه های قدیمی و بوم گردی در شهرستان ها 

زمینه ساز جذب گردشگر در این مناطق شده است.
وی از افزایش جذب گردشگر خارجی در استان خبر داد و گفت: میزان 
گردشگر خارجی امسال اصفهان از مرز 400 هزار نفر گذشته است که 

این آمار نسبت به سال گذشته ۱0 درصد رشد داشته است.
مدیرکل میرث فرهنگی اصفهان بیان کرد : تقویت بازار صنایع دستی 
برای عرضه تولیدات هنرمندان این عرصه در برنامه اســت تا اینکه به 
واسطه این حضور گردشگران در مناطق مختلف، این صنایع خریداری 

شود.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی )یک هزار و ۸۵0 اثر ملی 
و هفت اثر ثبت جهانی( و افزون بــر 600 خانه تاریخی در کانون توجه 

عالقه مندان حوزه گردشگری، باستان شناسی، معماری و هنر است.

گـــزارش

 با مروری بر سال های پس 
از پیروزی انقالب تاکنون 
متوجه این نکته می شویم 
که متخصصــان صنعت 
کشورمان با تکیه بر دانش 
بومی خود، تمام  ســعی 
خود را در ورود به بازارهای 
جهانی به کار بسته اند، در 
این میان اصفهان به عنوان قطب صنعت 
کشــور، همواره طالیه دار صنایع بزرگ 
بوده و بارها در ورطه های مهم اقتصادی 
بار سنگینی را برای حفظ توازن اقتصادی 
کشور به دوش کشیده است؛ پیشرفت ها و 
بیم و امید حاکم بر فضای صنعت استان 
اصفهان در ســخنان فعاالن این حوزه به 

خوبی واضح و مبرهن است.

   ۷0 درصد حجم تولید فوالد کشور 
مربوط به اصفهان است

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  
اصفهان، جهش صنعت فوالد و سیمان 
در اصفهان را چشمگیری دانست و در این 
ارتباط اظهار داشت: قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی میزان تولید فوالد کشور نزدیک به 
600 هزار تن بود و تنها ذوب آهن اصفهان 
در این حوزه فعالیت داشــت درحالی که 
اکنون حجم تولید فوالد کشــور به سه 
میلیون تن رسیده که نزدیک به 70 درصد 

آن متعلق به استان اصفهان است.
اســرافیل احمدیه افزود: در زمینه تولید 
سیمان نیز حجم تولید هشت میلیون تنی 
در پیش از انقالب، بــه باالی ۸0 میلیون 
تن در سال های اخیر رسیده که بیش از 
۱0 درصد آن مربوط به اصفهان اســت؛ 
در زمینه پتروشــیمی نیز در زمان رژیم 
سابق شــرکت های محدود خارجی در 
کشــور فعال بودند اما اکنــون ۲0 تا ۲۵ 
درصد محصوالت پتروشیمی کشور در 
استان اصفهان تولید می شود درحالی که 
 هیچ منبع نفتی در استان  اصفهان وجود

 ندارد.

   در زمینه تولید سیمان ۱00 درصد و 

در حوزه فوالد نزدیک به هفتاد درصد 
دارای دانش بومی هستیم

وی با بیان اینکه در زمینه تولید سیمان 
۱00 درصد و در حــوزه فوالد نزدیک به 
هفتاد درصد دارای دانش بومی هستیم، 
ابراز داشت: برد، یکی از روش های تولید 
آهن های اسفنجی است که ایران خود را 
به عنوان برند در این زمینه معرفی و قابلیت 
صادر کردن دانش آن را نیز پیدا به دست 

آورده است.
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  
اصفهان دلیــل ایجاد صنایــع بزرگ در 
اصفهان را دغدغه های امنیتی دانسته و 
اضافه کرد: این صنایع  برای تامین آب و 
انرژی خود با موانع جدی روبرو هســتند 
با این حال برای تامین آب صنایع فوالد، 
ذوب آهن و پتروشیمی، از پساب استفاده 
می شود؛ میزان این پساب ها که در دیگر 
مصارف امکان استفاده ندارند به بیش از  

۲00 میلیون متر مکعب می رسد.
وی از رفتن این صنایع به سمت آالیندگی 
کمتر خبر داد و با اشاره به اینکه اصفهان 
اولین استان صنعتی کشور است، اظهار 
داشــت:  ما اکنون دانش و ظرفیت الزم 
برای ورود بــه صنایع برتر را در اســتان  
اصفهان داریم، شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان یکی از واحدهایی است که قابلیت 
استراتژیک داشته و با اشاعه دانش آن در 
سراسر کشور امکان رسیدن به این اهداف 

میسر می شود.
در 40 ســال اخیر ده ها شهرک صنعتی 
در اســتان اصفهان ایجاد شده است که  
ظرفیت اصفهان در زمینه تولیدات صنعتی 

کوچک را نیز افزایش داده است.
معاون اتاق بازرگانی اصفهان در این ارتباط 
اظهار داشت: در زمینه ایجاد زیرساخت 
برای صنایع به  خصــوص در دو دهه اول 
انقالب عملکرد خوبی داشته ایم و با ایجاد 
شــهرک های صنعتی زمینه استفاده از 
کارآفرینان و ســرمایه های فکری آن ها 

به دست آمده اســت اما همچنان نیاز به 
بازار بین المللی احساس می شود تا ثمره 
تالش های این شــهرک ها خــود را به 

جهانیان عرضه شود.
ایــرج کاظمی افــزود: هماننــد برخی 
کشورهای شرق آسیا که در صنایع خاصی 
صاحب برند شده اند، صنایع کشور ما نیز 
باید به این سمت بروند که برای رسیدن به 

آن روابط توسعه ای بین المللی نیاز است.

   در حوزه صدور خدمات مهندسی 
و ایجاد برنــد محصوالت راه زیادی 

درپیش داریم
معاون اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به 
حلقه گمشده صنعت در کشورمان گفت: 
تولیدات صنایع بزرگ ما امروز جای خود را 
در این زمینه باز کرده اند و به خوبی در این 
حوزه ها پیشرفت داشــته ایم اما هنوز در 
حوزه صدور خدمات مهندسی و ایجاد برند 
محصوالت راه زیادی درپیش داریم که در 
این باره صنایع متوسط و کوچک نیز باید 
در میان صنایع بزرگ رشد و توسعه یابند.

در شرایطی که کشور ایران سرشار از منابع 
فلزی است پیش از انقالب به این ظرفیت 
عظیم توجه چندانی نشــده بود و این در 
حالی است که امروز تولید آهن وفوالد در 
کشور و اصفهان به حدود ۲۵ برابر افزایش 

یافته است.
در این ارتباط رئیس هیئت مدیره صنایع 
ماشین و ابزار سازی اصفهان نیز  با مقایسه 
وضعیت کنونی اقتصاد کشور نسبت به 
پیش از انقالب اســالمی،  به مهر اظهار 
داشت: ایران کشوری سرشار از منابع فلزی 
زیاد اســت، به طور مثال در حوزه فوالد 
پیش از انقالب ظرفیت اسمی ذوب آهن 
اصفهان ۵00هزار تن تولید در سال بود و 
اکنون این رقم به بیش از ۲۵ میلیون تن 

ظرفیت رسیده است.

   دنیــا ایران را به عنــوان کتاب 

زمین شناسی می شناسد
محمد جعفر دانش مارنانی، اســتفاده از 
ظرفیت های معدنی ایران را در کنار صنعت 
مهم دانست و تاکید کرد: در دنیا ایران را به 
عنوان کتاب زمین شناسی می شناسند 
زیرا انواع و اقسام معادن در این کشور وجود 
دارد؛ برخی از این معادن که مزیت های 
فراوانی دارد، ایران را بــه دومین دارنده 
ذخایر مس دنیا تبدیل کرده است؛ به طور 
مثال امروز ۸00هزار تن مس در کشــور 
تولید می شــود و می توان این رقم را به 

روزی سه میلیون تن در سال نیز رساند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
اصفهان نیز از چالش های پیشروی اقتصاد 
و تولید ایران و اصفهان سخن گفت و اظهار 
داشــت: ابهام موجود در میزان تولیدات 
صنعتی به تحلیل هایی که انجام می شود 
نیز سرایت پیدا می کند اما تا همین اندازه 
می دانیم که فعالیت های اقتصادی نیازمند 
ارتباطات بین المللی بــوده و نمی توان با 
حصار کشیدن پیرامون خود توقع رشد در 

این زمینه را داشت.

   صنایع اســتان اصفهان باید راه 
جهانی شدن را یپش بگیرند

وقتی اقتصاد یک استان براساس صنعت 
شکل گرفته باشد، فشــارهای اقتصادی 
تاثیر بیشتری به نسبت استان هایی که 
اقتصاد خود را بر مبنای کشاورزی شکل 
داده است خواهد گذاشت، با وجود آنکه 
صنعت استان اصفهان نشــان داده برای 
رفع این تاثیرگذاری تالش خود را به کار 
خواهد بست اما نسبت به سایر استان ها 
راه دشوارتری را پیشرو دارد. روشن است 
که اکنون زمان آن است که صنایع استان 
اصفهان با دوری از خام فروشی و کسب 
برندهای مورد پذیــرش بین المللی، راه 
جهانی شــدن را در پیش گرفته و قطب 
صنعت ایران تبدیل به مهره کلیدی اقتصاد 

کشور شود. 



Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Isfahan Province, Isfahan، Imam Hossein Square 200000

Vank Church Isfahan Province, Isfahan, Jolfa, Vank Church Alley 200000

Imam Mosque Isfahan Province, Isfahan , Imam square 200000

Ali Gholi Agha hammam Isfahan Province, Isfahan, Bid Abadi St 200000

Decorative Arts Museum  Isfahan, Isfahan Province, Ostandari Street 150000

Contemporary Art Museum Isfahan Province, Isfahan , Ostandari Street 200000

Living Iranian 
Treasures

 

Persian Miniature is 
registered in the Iran’s 
intangible cultural heritage 
list, at the meeting of 
national register committee 
of intangible cultural 
heritage.The name of 
four artists, Bijan Kamkar 
who is Rubab player, Ali 
Mohammad Etebari Rudi 
as the last person who has 
the traditional knowledge 
of building windmills, Ali 
Akbar Bahari, the master 
of playing Kurdish Surna in 
Khorasan, and Mahmood 
Farshchian, the master of 
miniature painting have 
been registered in the list of 
Living Human Treasures, 
as the carriers of cultural 
heritage.40 cases have been 
presented from Khorasan 
Razavi, East Azarbaijan, 
and Kohgiluyeh and Boyer-
Ahmad provinces. Of those, 
20 intangible heritage cases, 
and four artists as the living 
human carriers have been 
chosen to register in the 
intangible cultural heritage 
list.

Iran’s 
Beauties: 
World’s 
Oldest Arch 
Dam

Kebar dam, the world’s 
oldest arch dam, has 
been built on a river 
with the same name in 
southwest of the central 
city of Qom.
The dam, which is said to 
have been built around 
400 to 700 years ago, is 
26m tall and 55m wide.
The dam’s water was 
being used for irrigation 
till a few years ago, 
but water shortage 
problems have led 
the dam’s reservoir to 
become useless.
The location of the dam 
and its curved shape 
testifies to implausible 
talent of its engineers.
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Mesr tourism 
attractions are 
deep water well, 
verdurous desert 
and planting 
Gaz trees to 
prevent flints 
from movement 
, a boulevard 
50 meters in 
width middle of 
the village, old 
and traditional 
houses renewed 
for tourists 
settlement, 
camel riding 
in desert and 
green , width 
canebrakes 
located at 5 of 
village and sand 
dunes around 
them. 

Lalejin; A World Craft City 
with Zero Unemployment 
Rate

Iran attractions

The city of Lalejin in Iran’s Hamadan 
province is globally known for its 
pottery, and this has helped the World 
Craft City to decrease its unemployment 
rate to almost zero.
There is no unemployed person in 
the city and many people from other 
cities come to work in Lalejin, which is 
widely known for its high standards of 
craftsmanship.
In Lalejin, in every alley you can find a 
pottery workshop. Here, clay is very 
important, and at least some intact 
and broken pottery can be found in 
every home.There are more than 1,000 
pottery workshops in the small city, and 
that has created a huge number of job 
opportunities for the residents.
Every workshop is known for a 
particular product.  In these workshops, 
men make the pottery and cook them 
in the furnace. Some of them draw 
paintings on the products or let women 
at home paint on the pottery. That’s 
because the workshops’ atmosphere is 
female-unfriendly, and making pottery 
needs masculine hands. Women, who 
work in pottery workshops in other 
cities, usually make decorative dishes.
Officials from the city of Lalejin also tell 
the journalists that the city has zero 
unemployment rates, as all people have 
a job and even some people come from 
other cities to work in this city. One 
makes a pottery, another places it in the 
furnace, and the other one paints it.

Some others are busy at 12 exporting 
units to send these potteries abroad. 
There are many other people who work 
in 264 workshops in the industrial 
town.
None of these people want to see 
Chinese pottery in their city. For this 
reason, Mohammad Reza Qaderi, the 
Director of the Handicrafts Department 
of Lalejin, says “we do not have a 
Chinese pottery. This word is totally 
wrong. They are Chinese products, but 
we do not give them to the customers. 
It is no longer cost-effective for the 
customers to buy Chinese products 
when the Iranian products come in 
better quality and price.”
He also added that the quality of 
Lalejin’s pottery is much better 
now after it became famous around 
the world.“Each year, world-class 
handicrafts referees come to Lalejin to 
see whether the Lalejin pottery is still 
good enough in terms of colour and 
quality.”As Qaderi and the municipality 
of Laljin emphasise, the UNESCO 
evaluators annually write a positive 
report on Lalejin and are satisfied with 
the fact that all the people have a job 
there.
Laljin has been selected as the best 
exporting city for the past 5 years and 
its products have been exported to 
Iraq and Afghanistan, among other 
countries. Spaniards, Germans and 
Dutch are the main customers of these 
potteries.

Located in Khur and Biabanak County 
in Isfahan province, Mesr village is a 
dream place for all those who yearn 
for off-road trips in this small island 
in the sea of sands. On the road to the 
village by crossing the sand dunes, 
three green oases shine like three 
emeralds next to each other from afar, 
making the road a very enchanting 
place for ecotourists in the heart 
of Iran’s central desert or Dasht-e 
Kavir in Persian with its hot and dry 
weather.
Here, the strong wind has shaped 
the surface and formed bizarre and 
attractive figures through the unique 
sand hills called thrones around the 
village that among them Takht-e 
Aroos and Takht-e Abbasi are the most 
famous ones. Going up the thrones, 
visitors can have an amazing view of 
the village and the desert which dates 
back to 7000 years ago based on some 
evidence.
The first emerald is Amirabad as a vast 
and prosperous farm where the water 
is supplied with a deep well. Here, 
the road branches off on one way to 
the second emerald known as Mesr 
village where having a glimpse on the 
wide and clean streets decorated by 
traditional houses, wind-catchers 
and palm trees on two sides and the 
flowing stream in between will be 
surprising. The road ends in Farahzad 
as the third and last emerald with just 
a few families residing there.

Of the most attractive features of the 
village, the wonderful scenery must 
be mentioned where tourists can 
enjoy observing a myriad of stars 
glowing in the clean sky and the 
relaxing silence of the desert at night. 
Also, the bamboo field, a right place 
to take photo of wildlife desert and 
Seleknon salt lake, a salty land with 
hive-like shapes as well as a wide 
range of flora and fauna species are 
the other best-known attractions of 
the surrounding area.
Surviving a constant battle between 
human and nature in a long span of 
time, Mesr village as a part of the three 
exotic emerald villages and one of the 
fantastic natural highlights of Iran 
welcomes tourists with open arms 
where hospitality and desert wonders 
have always been alive in the memory 
of adventurous visitors.
This village is located at Kavir desert 
and 45 kilometers east of Jandagh and 
60 kilometers north of Khor. Mesr 
village or Mesr desert is located just 
at halfway of Damghan to Naein and 
Isfahan.
Its founder was a wealthy shepherd 
named Josef. Mesr village may not be 
more than 100 years old. But since 
everyone knew it as Josef farm and 
when its subterranean canals were 
droughty, they made him dig well with 
English diesel engines.
After year, its underground tables 
went down and Josef dug a deeper 
well, so the neighbor villagers named 
this village Chah deraz.
But since Josef did not like this 
name and his name was Josef and 
the story of Prophet Josef happened 

in Mesr (name of Egypt in Persian 
language), he recommended to name 
it “Mesr”. Villagers who respected him, 
accepted his suggestion. Josef ordered 
to build a width street middle the 
village, at least 500 meters in length.
Some villagers believed that their 
village was too small and there was 
no need to such a width street, but 
he told them their village would be 
very famous and crowded soon. His 
forecast came true and today a lot of 
tourists come to visit Mesr village so 
that it is one of the important tourism 
destinations of Iran.
At the front of village there are two 
small rooms opposite of each other 
that inside one there is a big generator 
to supply the electricity of Mesr and 
its neighbor village (Farahzad).  The 
other room is the only village store 
equipped with landline phone. But 
today people can use cellphone to 
communicate.
Mesr tourism attractions are deep 
water well, verdurous desert and 
planting Gaz trees to prevent flints 
from movement , a boulevard 50 
meters in width middle of the village, 
old and traditional houses renewed 
for tourists settlement, camel 
riding in desert and green , width 
canebrakes located at 5 of village 
and sand dunes around them. Many 
foreign tourists come to visit these 
wonders middle of the central Kavir 
of Iran. Numerous Iranian and foreign 
astronomers choose this place to their 
astronomical workshops and many 
photographers use this beautiful and 
wonderful images to take pictures.

Mesr Village: Jewel Shining 
Out of  The Endless Treasure

Mesr (the old names: Chah deraz, Josef Kallateh, Josef farm), 
is a district of Khor and Biabanak county in Isfahan province, 
central Iran.
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Iran traded 444,423 tons of 
non-oil commodities worth 
$613.26 million with Japan 
during the first 10 months of 
the current fiscal year (March 
21, 2018-Jan. 20), registering 
a 55.31% and 30.24% 
decline in tonnage and value 
respectively compared with 
last year’s corresponding 
period, latest data released 
by the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration 
show.Iran’s exports to Japan 
stood at 373,468 tons worth 
$208.46 million, down 57.7% 

and 44.19% in tonnage and 
value respectively year-on-
year.
Japan was Iran’s 21st export 
destination during the period.
Iran mainly exported gas 
condensates, methanol and 
floorings to Japan during the 
10-month period.In exchange, 
Japan exported 70,954 tons of 
goods worth $404.79 million 
to Iran, down 36.41% and 
19.94% in tonnage and value 
respectively YOY. It was the 
15th exporter of goods to Iran 
over the 10 months.

Private 
sector to 
build 25 
MW power 
plant in 
Aqqalaal 
center

The construction 
operation of a 
small thermal 
power plant with 
a capacity of 25 
megawatts in 
Aqqala, northern 
G o l e s t a n 
province, started 
on Sunday.
According to Ali 
Akbar Nasiri, 
the head of 
Golestan Power 
D i s t r i b u t i o n 
C o m p a n y , 
the project is 
envisaged to go 
on stream with an 
estimated cost of 
12 million euros in 
cooperation with 
a foreign investor.
One million euro 
of the project has 
been financed by 
a foreign investor, 
he added but 
did not provide 
further details 
about the investor.
The official 
further said 
another investor 
has expressed 
readiness to build 
a 100MW power 
plant Azad Shahr, 
near Aqqala. The 
proposal is being 
studied by the 
provincial power 
d i s t r i b u t i o n 
company, he 
added.
The country 
meets more 
than 80% of 
its electricity 
demand from 
thermal power 
plants that run 
on fossil fuels. 
Iran’s total power 
p r o d u c t i o n 
capacity currently 
stands at 82,000 
MW.
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Iran’s non-oil trade with Japan dips 
%30

Addressing the 6th Drilling 
Congress and Exhibition 
in Tehran on Saturday, 
Mohammad Hossein Adeli 
told a specialized panel 
that in the 2040 outlook 
of the world, the world’s 
population is expected to 
grow by 1.7 billion of which 
1.6 would be the urban 
population, meaning that 
demand for energy would 
grow dramatically.
The former GECF 
Secretary General added 
that the global demand for 
natural gas would increase 
by about 50% (by roughly 

1,718 billion cubic meters) 
to reach 5,427 bcm by 
2040, adding, according 
to statistics, by at least the 
next 30 to 40 years, fossil 
fuels would remain the 
dominant fuel in the global 
energy mix and in 2040, 
76% of the world’s energy 
would be supplied by fossil 
resources.
Adeli further said that the 
latest estimates indicate 
that China and Iran along 
with Russia and the US 
would be the top natural 
gas suppliers in 2040. 
This year’s event includes 

30 specialist panels, 5 
workshops and over 
100 presentations and 
lectures on the dimensions 
and requirements of 
projects on enhancement 
and maintenance of 
production from the 
technical, financial, legal, 
contractual, insurance 

and risk management 
viewpoints.
Moreover, reviewing 
business strategies 
in exploration and 
production companies, 
general contractors, 
drilling companies, and 
technical services is top on 
the agenda of the congress.

Energy min. urges 
responsible bodies to 
boost new energies’ 
capacity
 Iranian Minister of Energy Reza 
Ardakanian urged ministries to establish 
necessary cooperation and coordination 
in line with increasing capacity of new 
energies in the country.
He made the remark on the sidelines 
of 11th Iran International Renewable 
Energy, Lighting & Energy Saving 
Exhibition, held in Tehran Permanent 
International Fairground on Feb. 21-24, 
2019, in the presence of private sector 
activists entitled “Opportunities and 
Challenges of Development of Renewable 
Energies”.
The minister pointed to the development 
of renewable energies in the country 
and added, “boosting new energies 
in the country requires coordination 
and cooperation of Renewable Energy 
Organization of Iran (SUNA), ministries 
of Oil and Energy and other responsible 
organizations.”

Kermanshah to launch 
direct flights to Turkey, 
Iraq during Nowruz
 With the New Persian Year (Nowruz) 
around the corner, the western city of 
Kermanshah is set to launch direct flights 
to Iraq and Turkey in anticipation of the 
surge in Nowruz holidaymakers, a senior 
official said.
General Manager of Shahid Ashrafi 
Esfahani Airport (KSH) Mojtaba Bayati 
said on Sunday, during the new year's 
holiday (starts on March 21), a flight route 
will be launched between Kermanshah 
and the Iraqi city of Najaf to facilitate the 
commute of passengers between the two 
countries during the period.
Another flight will be launched between 
Kermanshah and Turkey, he added but 
did not mention name of the Turkish city.
Noting that “the flights on the new route 
have been specifically scheduled for 
Nowruz holidays,” he said, the path will 
remain active in case it is welcomed by the 
passengers.
Kermanshah Airport is currently offering 
air trips to seven domestic destinations 
including Shiraz, Mashhad, Tehran, Kish 
Island, Qeshm, Asaluyeh and Bandar 
Abbas.

The former secretary general of the Gas Exporting Countries 
Forum (GECF) said the latest estimates indicate that Iran, 
China, the US and Russia will be the four biggest suppliers 
of natural gas by 2040.

Iran Among Top Gas Suppliers By 2040
news

Fars province exports hit 
$248m in 11 months
More than 307256,780 tons of non-oil 
commodities worth $248.26 million were 
exported from the southern Fars province 
during the past 11 months of the current 
fiscal year through Feb. 19, indicating a rise 
both in terms of volume and value.
Director General for Fars Province Customs 
Administration Khodadad Rahimi said the 
figure indicates a 49% and 35% growth in 
tonnage and value, respectively, compared 

to last year’s corresponding period.
The official added that the southern 
province’s goods were sent to 62 
international markets including Iraq, 
Afghanistan, UAE, Qatar, Germany, India, 
Pakistan, Kuwait, Turkey and Oman.
Dairy products, tomato paste, liquorice 
extract and powder, urea, dates, cement, 
tiles, flour and carpets were among the main 
items exported from Fars in the past ten 
months.
The official added that some 17,678 tons 
of goods worth $91 million were imported 

through the 
p r o v i n c e ’ s 
c u s t o m s . 
Accordingly, the 
imports show a 
15% decrease 
in terms of 
volume and a 
20% increase in 
terms of value in 
comparison with 
last year’s similar 
period.

 Indigenizing 
refinery 
equipment 
of phase 14 of 
SPGF hits a 
record high
Deputy Head of Industrial 
Development and 
Renovation Organization 
of Iran (IDRO) for Energy 
Affairs Hamid Bazargan said 
that indigenizing refinery 
parts and equipment in 

phase 14 of South Pars 
Gas Field (SPGF) hit a high 
record.
Capability of domestic 
manufacturing of equipment 
of main packages of the 
refinery was dramatically 
increased, so that a new 
record was acquired for self-
sufficiency in manufacturing 
heavy and centrifugal 
pumps from vertical and 
horizontal center, he added.
He added, “indigenizing in 
the field of manufacturing 
other main packages of 
refinery equipment has hit 

a significant 40 to 80 percent 
progress.”Bazargan referred 
to the experience of IDRO in 
manufacturing six different 
phases of South Pars Gas 
Field and said, “policies taken 
in oil and energy sector of the 
country on outsourcing large 
oil projects to the domestic 
contractors in recent years 
is the main factor behind 
empowering engineers and 
also generating employment 
opportunities.”
Phase 14 of South Pars 
Gas Field has enjoyed 84 
percent physical progress, 

he said, adding, “despite 
international sanctions 
imposed on the country, 
IDRO and other Iranian 
companies have been 
capable of launching giant 
energy projects in absence 
of foreign companies 
relying upon the domestic 
capabilities and potentials.”
Phase 14 of South Pars Gas 
Field, valued at $5.25 billion, 
was transferred by the 
Ministry of Oil and Pars Oil 
and Gas Company (POGC) to 
a consortium comprised of 
eight Iranian companies.

An official with the Iranian Ministry 
of Petroleum said the country was 
not only self-sufficient in gasoline 
production but had excess production 
capacity, which could be earmarked for 
exports.
Addressing the 6th Drilling Congress 
and Exhibition in Tehran on Saturday, 
Houshang Falahatian, the deputy 
petroleum minister for planning, said 
shifting policies from an economy 
dependent on petrodollars to an 
oil-based economy was one of the 

approaches taken by Iran in macro-
decision making of the oil industry.
He said development of onshore fields 
including Azar as well as offshore fields 
like South Pars gas field were top on the 
Iranian Ministry of Petroleum’s agenda, 
Shana reported on Saturday.
Falahatian further touched on the issue 
of domestic manufacturing of widely-
used items in the oil industry, adding 
51 contracts with a total value of €597 
million and Rls. 4,330 billion had been 
signed with the domestic private sector 

developers in this regard.
This year’s event includes 30 
specialist panels, 5 workshops and 
over 100 presentations and lectures 
on the dimensions and requirements 
of projects on enhancement and 
maintenance of production from the 
technical, financial, legal, contractual, 
insurance and risk management 
viewpoints.
Moreover, reviewing business 
strategies in exploration and 
production companies, general 
contractors, drilling companies, and 
technical services is top on the agenda 
of the congress.

Iran ready for gasoline exports: official



Saudi footprint visible in anti-
Iran measures: IRGC
 The footprint of Saudi Arabia can be clearly seen in 
sabotages and measures against the Islamic Republic, 
said Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Aerospace Force.
Brigadier General Amir Ali Hajizadeh made the 
remarks Sunday in a local ceremony in Tehran.Saudi 
Arabia is paying considerable money to fuel anti-
Iranian measures and train terrorist groups in the 
region, and one instance of their actions was the 
recent terror attack in Zahedan which martyred 27 
IRGC personnel, he added.Saying that the decreased 
precipitation rate in the country in recent years is 
‘suspicious’, Hajizadeh noted, “we should accept 
that enemies’ threats have expanded and that the 
number of threats which exist in the non-military 
field is significantly higher than that of military 
section.”Touching upon enemies economic war against 
the Iranian nation, he said, “it is naïve to think that 
enemies are just after stopping Iran’s oil exports and 
financial transaction. Enemies’ threats are presented 
by infiltration and in various fields.”

US Maintains Contacts with 
Russia on Afghan Settlement: 
Lavrov
The United States maintains contacts with Russia on 
the Afghan conflict settlement and itself initiates them, 
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said.
Afghanistan is also a direction of the foreign policy 
agenda, where the Americans maintain contacts with 
us and themselves initiate them,” Lavrov said in an 
interview with Vietnam Television, China Television 
and Phoenix Television in the run-up to his visits to 
China and Vietnam.The minister recalled that US 
Special Representative for Afghanistan reconciliation 
Zalmay Khalilzad had held several rounds of talks 
with Russian Deputy Foreign Minister Igor Morgulov, 
while publicly positively assessing Moscow’s efforts 
with regard to the Afghan settlement, including the 
“Moscow format” of talks, Sputnik reported.“As you 
know, the United States is regularly invited to [take part 
in] this format, but at least during the October meeting, 
they thought fit to decline the invitation. I am sure that 
when we go ahead with such meetings, we will continue 
inviting US representatives,” Lavrov added.

Iran successfully launches 
cruise missile from Qadir-class 
submarine
On the third day of the massive three-day drill, 
codenamed “Velayat 97”, a Qadir-class submarine 
has successfully launched a cruise missile.Iranian 
naval forces on Friday started the “Velayat 97” drill 
in the Persian Gulf and the Sea of Oman.On the third 
day of the naval drill, the Qadir-class submarine has 
successfully fired an anti-surface cruise missile.
It was the first time the missile was being fired at a 
mock target from the depth of the sea.The launch 
of the cruise missile cannot be detected by enemy 
forces whereas there is likelihood for the launcher 
submarines to be detected when firing torpedoes, 
which also have a comparatively shorter range.

Transferring Nuclear Technology To Al-Saud Is 
The Most Destabilizing Development: Entessar

The US President Donald 
Trump is rushing to 
transfer sensitive nuclear 
power technology to Saudi 
Arabia, according to a new 
congressional report.
To shed more light on the 
consequences of such act, we 
reached out to Nader Entessar, 
professor emeritus of political 
science from university of 
South Alabama.
Following is the full text of our 
interview with him:
What can be the 
consequences of such an 
act for the region?
As the recently-released 
report of the U.S. House of 
Representative’s Committee 
on Oversight and Reform 
indicated, selling and 
transferring sensitive nuclear 
technology to Saudi Arabia 
could allow that country to 
produce nuclear weapons 
and thus contribute to a 
potential nuclear arms 
race in an already unstable 
region.   Transferring sensitive 
nuclear technology to the al-
Saud regime will be the most 
destabilizing and dangerous 
development in the long and 
cozy relationship between 
Washington and Riyadh.  
As the Saudi Kingdom is 
the main sponsor of Takfiri 
extremism all around 

the world, what can be 
consequences of such act 
globally?
At a minimum, such an act will 
embolden the Takfiri groups 
to accelerate their terrorist 
activities in the region and 
beyond.  They may reason that 
since their chief sponsor is on 
its way to becoming a nuclear 
power with added muscle, it 
is safer for them to put their 
criminal acts in overdrive. 
The US is committed to 
Israeli regime’s security. 
Can such a move create 
possible threats to the 
security of Tel Aviv despite 
current cooperation 
between Riyadh and Tel 
Aviv?
One of the pillars of Israeli 
foreign policy in the region is 
preventing the emergence of 
another nuclear-capable state 
in the region.  In other words, 
Israel’s regional foreign policy 
emphasizes that country’s 
nuclear monopoly and 
supremacy.  Notwithstanding 
close Israeli-Saudi ties, 
Israel will not welcome the 
development of nuclear 
weapons capability in Saudi 
Arabia.  Such a development 
will challenge the burgeoning 
relations between these two 
regional hegemons.  
Comparing the US reaction 

to the Saudi missile and 
nuclear programs with 
its reaction to Iran’s ones, 
isn’t the US policy enjoying 
double standard?  
Of course, it is.  But this is 
not the point.  Washington’s 
regional foreign policy has 
always been characterized 
by double standards.   There 
are many reasons countries 
pursue certain foreign 
policy goals.  Fairness, even-
handedness, and morality are 
not among them.
What is Trump after in the 
region by such destabilizing 
acts?
Transferring sensitive nuclear 
technology to Saudi Arabia 
without a proper review 
by Congress may indeed 
be a violation of the U.S. 
Atomic Energy Act let alone 
its destabilizing regional 
impact.  But the Trump 
administration’s obsession 
with undermining Iran’s 
interests and national security 
has led to adopt irrational 
foreign policy decisions 

that will have unsavory 
consequences in the long run.     
How do you see Trump’s son 
in law role in selling sensitive 
nuclear technology to Saudi 
Arabia.
The report by the House 
Committee on Oversight 
and Reform does indeed 
allude to the role of Jared 
Kushner in this episode.  It 
also indicates that strong 
private commercial interests 
have been pushing for the 
sale of sensitive U.S. nuclear 
technology to Saudi Arabia 
for their own private gains.   
IronBridge Group In., a 
subsidiary of IP3, has been 
one of these private entities, 
which through its “advisor” 
General Michael Flynn has 
been a key proponent of the 
nuclear technology sale to 
Saudi Arabia.  In other words, 
several influential private 
individuals and groups with 
strong ties to the Trump 
administration have been 
working on this scheme for 
some time now.    

Touching upon Trump’s attempt to transfer sensitive 
nuclear technology to Saudi Arabia, Prof. Entessar 
says this is the most destabilizing and dangerous 
development that will embolden Takfiri extremists.
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Commander of the Islamic 
Revolution Guards Corps 
(IRGC) Aerospace Force 
Brigadier General Amir Ali 
Hajizadeh said the enemy 
has sought to hamper the 
progress of Iran’s missile 
program but its plots have 
been foiled.
“Now, they (US officials) 
have announced that 
they are seeking to 
sabotage our missile 
sector,” Brigadier General 
Hajizadeh said in a speech 
on Sunday.
“For several years we have 
been aware of this (the 
enemy’s plot), but we did 
not made it public,” the 
commander stated.
“They were trying to 
sabotage some of the 
equipment so that the 
missiles would explode in 
the air,” Brigadier General 
Hajizadeh said, adding, 
“But so far, they have 
failed to do a damn thing 
because we anticipated 
(their moves) and boosted 
(the missiles to thwart the 
moves).”
Earlier this week, 
Hajizadeh rejected US 
officials’ recent claims that 
Washington has managed 
to sabotage Tehran’s 
missile program as “a very 
big lie”.
It came after The New York 
Times recently reported 
that the Trump White 
House has accelerated a 
secret American program 
to sabotage Iran’s missiles 
and rockets, according 
to current and former 
administration officials.
The officials described 
a far-reaching effort, 
created under President 
George W. Bush, to slip 
faulty parts and materials 
into Iran’s aerospace 
supply chains, the report 
said.
US government officials 
asked The Times to 
withhold some details 
of its reporting, mostly 
involving the identities of 
specific suppliers to the 
Iranian program, because 
the effort is continuing, the 
report said.
Iranian military experts 
and technicians have 
in recent years made 
great headways in 
manufacturing a broad 
range of indigenous 
equipment, making 
the armed forces self-
sufficient in the arms 
sphere.

Enemy Plots 
to Sabotage 
Iran Missile 
Program 
Foiled: IRGC 
General
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Pompeo Looking for Cause to 
Start War against Caracas - 
Venezuelan Minister
Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza has accused US 
Secretary of State Mike Pompeo of orchestrating the torching 
of trucks with Venezuela-bound humanitarian aid on the 
Colombian border and of “desperately” looking for a reason to 
start a war against Caracas.
“Secretary Pompeo, a CIA [US Central Intelligence Agency] 
specialist on false flag operations, thinks that he will fool the 
world with the truck that was set on fire in Colombia by his own 

agents… Pompeo and his hit men are desperately looking for 
a cause for war. Today, the operation failed. If you want to find 
those who burnt the truck with fake humanitarian aid, look 
for them among your own staff,” Arreaza said via his official 
Twitter feed, Sputnik reported.
 Following the incident with the trucks, Colombian Foreign 
Minister Carlos Holmes Trujillo announced that President Ivan 
Duque Marquez had ordered the rest of the aid-filled vehicles 
that had departed for Venezuela, to return to the country.
On 23 February, the US-backed Venezuelan opposition tried 
to bring in trucks with foreign humanitarian aid to Venezuela 
from hubs in Colombia and Brazil, despite the legitimate 
government’s refusal to allow the aid in. Upon arrival, 

several trucks were set on 
fire on the border with 
Colombia. Later in the 
day, Pompeo called the 
images of the burning 
trucks “sickening”.
Venezuelan President 
N icolas Maduro has 
r efused to allow any 
US-sponsored aid into the 
country, calling it a “fake show” 
and accusing Washington of trying 
to use it as a ploy to oust him from power.

MP says deputy FM urges ratifying 
FATF to overcome pressures
 An Iranian member of parliament quoted Iran Deputy 
Foreign Minister for political affairs Abbas Araqchi as 
urging ratification of the bills related to Financial Action 
Task Force (FATF) to overcome sanctions.
Speaking to reporters on Sunday, Mehrdad Lahouti 
referred to Araqchi’s remarks on recent Warsaw 
summit.
He quoted Araqchi as saying that though US was after 
forming an anti-Iran consensus by engineering the 
Warsaw summit, just about 79 countries attended the 
event in low-level delegations.
He added that just 23 countries participated in the 

event in ministerial level while the rest participants 
were ambassadors. 
US had earlier announced in its invitations that the 
meeting is to discuss Iran but it changed the theme to 
Middle East when found out that the first topic may not 
be welcomed by other countries, Araqchi had noted. 
In spite of changing the summit’s topic, some countries 
stood against US and consequently the summit faced 
failure and the US could not even release its final 
statement.
Earlier, Iranian Foreign Minister Mohammad Java Zarif 
had said the United States is after hiding its isolation 
behind Warsaw circus.

“As Iran, Russia & Turkey ready a summit in Sochi to 

work for peace 
i n Syria & UN 
C ourt rejects 
U S excuses & 
r eadies to rule 
o n US theft of 
Iranian people’s 
a ssets, flip-
f lopping Trump o fficials try to 
hide their perpetual lawlessness & global isolation 
behind a charade in Warsaw,” Zarif tweeted on February 
13.
Iran has condemned a Middle East meeting, that is set to 
be held in Poland, as a US effort to hijack the forum and 
criticize Iran and pursue in own malicious intentions.

News

Transferring 
sensitive 
nuclear 
technology to 
Saudi Arabia 
without a 
proper review 
by Congress 
may indeed be 
a violation of 
the U.S. Atomic 
Energy Act 
let alone its 
destabilizing 
regional 
impact.

US not able to disrupt Iran-Armenia ties: Analyst
 Iran and Armenia will not let the United States impede the 
improvement of their relations, an Armenian analyst says.
Vardan Voskanian, Chair of Iranian Studies at Yerevan University 
t old the Islamic Republic News Agency (IRNA) in a recent 
interview that given the long historical relations between the two 
countries, no pressure from outside can derail Armenia from the 
path of improving ties with Tehran.‘Despite attempts by the US 
President Donald Trump for disrupting Iran-Armenia relations, the 
longstanding ties between the two nations will never be affected by 
the interventions,’ Voskanian said.‘Iran’s outstanding activity and 
presence in various economic and cultural fields in Armenia can 
help resist the interference,’ he added.He also noted that there was 
no barrier on the way of turning the relations into strategic ones, and 
the two sides should spare no effort to pursue the goal.Voskanian 
highlighted the role of Iran-Armenia relations for strengthening the 
position of Tehran in cooperation with the Eurasian Union (EAU) 
and European Union (EU).

Iranian Official Warns of ‘Camouflaged Threats’
Head of Iran’s Civil Defense Organization warned of the rise of 
camouflaged threats resulting from the nature of modern technologies.
In comments at a conference on Sunday, Brigadier General Gholam 
Reza Jalali said the complex relation between technology and threats 
has confused many decision makers.Highlighting the synthetic nature 
of technologies in the present era, the commander said such complexity 
has given birth to camouflaged threats.“The modern technologies cause 
a combination of threats and opportunities, therefore, distinguishing 
threats and opportunities is itself a scientific job,” he added.“We must 
reduce or control the impacts of threats on our assets with technology 
and science,” Jalali stated, hailing Iranian universities’ move to focus on 
civil defense in a scientific way.In comments in October 2018, Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei highlighted 
the important role of Iran’s Civil Defense Organization in countering 
enemies’ threats and urged all military and non-military sectors to 
closely cooperate with the organization.



Iran Among Top Gas Suppliers By 2040

13 individuals arrested concerning Zahedan terror attack
Zahedan prosecutor, Ali Movahedi-Rad announced that Iranian police have 
so far arrested 13 individuals concerning Zahedan terrorist attack.
He said, “Investigation about the case will be continued until the arrest of 
all the elements involved in the Zahedan terror attack”.
Meanwhile, the head of Sistan and Baluchestan Justice Department, 
Ebrahim Hamidi confirmed the news, adding that two of the arrested 
suspects were women, one of whom has been released.
The IRGC personnel were traveling between the cities of Zahedan and Khash, i n 
Sistan and Baluchestan Province on February 13, when their bus was targeted in a suicide c ar bomb 
attack, killing 27 security forces and injuring 13 others. The so-called Jaish ul-Adl terrorist group claimed 
responsibility for the bombing.

 The head of Food and Drug 
A dministration of the 
I slamic Republic of Iran 
( FDA), Mehdi Pirsalehi 
a nnounced that Iran is 
ready to export medicine 
a nd medical equipment 
to Venezuela.He made the 
remarks in Saturday meeting 
w ith visiting Venezuelan 
delegation headed by the 
country’s deputy Foreign 
Minister for Asia, Middle 
E ast and Oceania, Ruben 
Dario Molina, along with 
Venezuela’s ambassador 
t o Tehran.The meeting 
w as held in line with an 
a greed Memorandum of 
Understanding (MoU) which 
had been signed between 
Iran and Venezuela early last 
year to export medicine and 
medical equipment from 
Tehran to Caracas.
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Speaking to reporters on Sunday 
o n the sidelines of a national 
conference on multilateralism 
in Iran’s foreign policy, Foreign 
M inister Mohammad Javad 
Zarif answered a question on 
t he FATF’s extended June 

deadline for Iran, calling on officilas in 
charge of casting the final verdict on 
the endoresment of the two remaining 
FATF-related bills to base their decisions 
on ‘facts’.“Up until now, they said nothing 
would happen, but now they are seeing 
the realities of the situation,” Zarif added.
The two remaining FATF-related bills, 
n amely the UN Convention against 

Transnational Organized Crime, known 
as Palermo Convention in Iran, and the 
bill on Iran’s accession to the convention 
against the funding of terrorism (CFT), 
h ave already been approved by the 
lawmakers in the Iranian Parliament 
a nd need to gain the approval of the 
E xpediency Council after they were 
rejected by the Guardian Council.
Guardian Council is a body empowered 
to vet legislation, while the Expediency 
Council acts as a mediator in disputes 
between the Parliament and the Guardian 
Council.Zarif went on to add, “whatever 
decision they make, we will abide by it; 
but it’s good to know the consequences 
[of their decision].”Asked to comment on 
FATF’s warning that the June deadline 
is the last chance for Iran to compelte 
reforms, Zarif said “the two years that 
we had first agreed on has passed. What 
they say is of no significance to us. What 
matters is our country’s relations [with 
the world].”

Speaking to reporters on Sunday, 
Spokesman for the Independent 
Fraction at the Iranian Parliament, 
Mehrdad Lahouti, quoted Deputy 
Foreign Minister Abbas Araghchi 
a s having said at the Fraction’s 
m eeting today that it would be 

better for the country to endorse the two 
remaining FATF-related bills in order to bypass 
t he current sanctions and pressures.“We 
talked about the FATF’s four-month extended 
deadline for Iran, and given the severe pressure 
exerted by the US on companies wishing to do 
business with Iran, Araghchi’s view was that 

the FATF-related bills should be endorsed 
in order to bypass the sanctions,” he said.On 
Feb. 22, the global watchdog FATF welcomed 
Iran’s measures to strengthen its anti-money 
laundering legislation, giving the country 
an extended June deadline to complete the 
reforms.The body maintained that financial 
i nstitutions operating in Iran would face 
‘increased international scrutiny’, should the 
country fail to take those measures before the 
extended deadline.Iran has already ratified 
two of the amendment bills on the country’s 
domestic laws regarding money laundering 
and terrorism financing. But the UN Convention 
against Transnational Organized Crime, known 
as Palermo Convention in Iran, as well as the 
bill on Iran’s accession to the convention 
against the funding of terrorism (CFT), are the 
two controversial bills undergoing intensive 
reviews in the Expediency Council for the final 
verdict.

 UNC research reveals the red meat allergy-causing 
alpha-gal -- a sugar in nearly all mammal blood except for 
humans - is found in tick saliva regardless of whether the 
tick had recently fed on an animal, challenging previous 
theories.
Until now it has been believed that in order for a tick 
to trigger an allergic immune response to alpha-gal in 
humans, the tick would need to have recently fed on the 
alpha-gal-rich blood of a mammal.
Research from the UNC School of Medicine presented 
a t the American Academy of Allergy, Asthma and 
I mmunology (AAAAI) annual conference in San 
Francisco shows that may not be so, Medical Xpress 
reported.Alpha-gal is a sugar found in most mammal 
blood, except humans. When humans develop an allergic 
immune response to it, this response can lead to a red 
meat allergy called alpha-gal syndrome (AGS).
“Our original hypothesis was that humans developed the 
allergy after being exposed to alpha-gal through a tick 
that had fed on a deer, dog or other small mammal that has 
alpha-gal,” said Dr. Scott Commins, associate professor of 
medicine and pediatrics at UNC School of Medicine. “This 

new data suggests that ticks can induce this immune 
response without requiring the mammal blood meal, 
which likely means the risk of each bite potentially 
leading to the allergy is higher than we anticipated.”
To reach these findings, researchers stripped white 
blood cells of their Immunoglobulin E (IgE), antibodies 
produced by the immune system during an allergic 
reaction. The stripped white blood cells were then 
primed with plasma from individuals with AGS and 
without AGS. Then, researchers added to the cells tick 
salivary gland extract from four species of ticks—Lone 
Star, Deer, Gulf Coast and American Dog. Some of the ticks 
had recently fed on blood containing alpha-gal, and some 
had not.
As researchers expected, saliva from the Lone Star and 
Deer ticks that recently fed on blood caused a reaction. 
However, saliva from those same types of tick that had not 
recently fed on blood also caused a reaction. Saliva from a 
Lone Star tick that had not recently fed caused reactivity 
40 times higher compared to the control. Neither type 
of saliva from the Gulf Coast nor the American Dog ticks 
caused a reaction.

“While there exist many questions 
a nd ambiguities about FATF 
guidelines, it is expected from 
the government to prevent the 
country from sinking into a new 
q uagmire,” he wrote Saturday 
on his Instagram account.FATF 

watchdog extended Iran’s deadline for four 
months to implement the related guidelines, 
he noted, adding, “its two years that they are 
following this policy.”“In past two months, 
they put great political and media pressure 
on the Expediency Council to adopt a hasty 
decision, instead of engaging in technical 
discussions and reasoning. It was repeatedly 
told that FATF will put us on its blacklist.”He 
went on to add, “While one can go ahead with 
efforts to resolve ambiguities and create 
transparency, then what is the aim of these 
pressures, threats, and deadlines?”

The Paris-based Financial Action Task Force 
(FATF) watchdog said on Friday that it has 
extended Iran’s deadline to June to strengthen 
its anti-money laundering legislation.The 
two FATF-related bills have already been 
approved by the lawmakers in the Iranian 
Parliament and need to gain the approval 
of the Expediency Council after they were 
rejected by the Guardian Council.Guardian 
Council is a body empowered to vet legislation 
but the Expediency Council acts as a mediator 
in disputes between the Parliament and the 
Guardian Council.While the government of 
President Rouhani asks for the approval of 
the bills as a necessary step for keeping trade 
and banking ties with other countries under 
US economic sanctions. There are concerns 
among other officials and some lawmakers 
that joining the anti-money laundering body 
may pave the way for further sanctioning Iran.

Zarif says decision-making on FATF bills should be 
based on ‘facts’

Araghchi urges endorsement of remaining FATF-
related bills

Rezaie warns of ‘ambiguities’ in FATF guidelines
Tick Bite May Cause Red Meat Allergy

 Iranian Foreign Minister Zarif called on officials in charge 
of casting the final verdict on endorsement of the two 
remaining FATF-related bills to base their decisions on 
‘facts’.

Spokesman for the Independent Fraction at the Iranian 
Parliament quoted deputy FM Araghchi as saying that 
endorsement of the remaining FATF-related bills would 
help Iran to bypass the current US sanctions and pressure.

Expediency Council Secretary Mohsen Rezaei highlighted that there are many ambiguities in FATF guidelines.
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“Up until now, 
they said nothing 
would happen, 
but now they 
are seeing the 
realities of the 
situation,” Zarif 
added.

“While one 
can go ahead with 
efforts to resolve 
ambiguities 
and create 
transparency, 
then what is 
the aim of these 
pressures, 
threats, and 
deadlines?”

Iran has 
already 
ratified 
two of the 
amendment 
bills on 
the country’s 
domestic laws 
regarding money 
laundering 
and terrorism 
financing. 



گردشگری

مهر
گـــزارش

 هتل ها نــوروز ۹۸ گران 
نمی شوند

ســازمان  رئیس 
میــراث فرهنگی 
گفت: بسته ارزان 
ســفر در ایام نوروز ۹۸ کلید می خورد، 
گردشگران با استفاده از حمل و نقل ریلی 
و اقامت در بومگردی ها می توانند از این 

بسته سفر استفاده کنند.

علی اصغر مونســان معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با حضور در برنامه زنده تلویزیونی روی 
خط خبر شــبکه خبر در مورد آمار گردشگران 
ورودی به کشور گفت: سال گذشته گردشگران 
ورودی به کشــورمان ۵میلیون و ۱۰۰ هزار نفر 
بوده این در حالی اســت که در ۹ ماه امسال از 
۶ میلیون گردشــگری ورودی عبــور کردیم و 
پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به ۷ 

میلیون برسد.

   صدور ویزای ایران در ۴۸ ساعت
معاون رئیــس جمهوری اظهار کــرد: »صدور 
ویزای الکترونیک و تسهیل در روند صدور ویزا 
از دیگر موضوعاتی اســت که در روند افزایش 
ورود گردشگران به کشــور نقش داشته است، 
خوشبختانه امروز گردشگران می توانند به ثبت 
مشخصات خود در سامانه، پس از ورود به ایران 

و در فرودگاه ویزای خــود را تحویل بگیرند، در 
این بخش از وزارت اطالعات تشــکر می کنیم 
چراکه در حال حاضر صدور ویزا ۴۸ ساعته انجام 

می شود.«
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری همچنین تفاوت نرخ ارز و ارزان 
بودن بسته ســفر به ایران را یکی دیگر از دالیل 
افزایش ورود گردشگران خارجی به کشورمان 
دانست و افزود: »میزان هزینه کرد گردشگران 
با توجه به رویکرد آنها برای سفر متفاوت است، 
گردشگران سالمت حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ دالر 
و گردشگران زیارتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دالر هزینه 
می کنند، یکی از اتفاقــات مثبت در این حوزه، 
تبدیل گردشگران زیارتی به گردشگران ترکیبی 
است، امروز بیشــتر افرادی که به قصد زیارت 
وارد کشور ما می شــوند از جاذبه های طبیعی 
ایران هم استفاده می کنند، متوسط هزینه کرد 
گردشــگران در ایران بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ دالر 
اســت که بنا بر آمار ورودی، سال گذشته حوزه 
گردشگری ۷ونیم میلیارد دالر درآمد ارزی برای 

کشور داشته است.«
مونسان با اشاره به زیرســاخت های موجود در 
کشور، یادآور شد:  تا قبل از دولت یازدهم ۴۰۰ 
اقامتگاه بومگردی در کشور وجود داشت اما امروز 
این عدد به ۱۵۰۰ واحد رسیده است و ما تالش 

می کنیم به ۲ هزار اقامتگاه بومگردی برسیم.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری ادامه داد: »ستادهای خدمات سفر 
که به شکل دائمی در طول سال فعال هستند از 

یک ماه قبل به شکل مستمر و جدی 
در استان ها به ریاســت استانداران و 
 در سطح ملی جلسات خود را تشکیل 
داده اند، بسته های سفر ارزان برای ایام 
نوروز تدارک دیده شــده است به این 
معنی که اگر گردشگران از حمل و نقل 
ریلی اســتفاده کنند و در اقامتگاه های 
سنتی اسکان داشــته باشند می توانند 

بسته سفر ارزان را تجربه کنند.«
مونســان افزود: »بیش از ۲۷ دستگاه در 
ایام نوروز آماده ارائه خدمت به گردشگران 
هستند، کنترل و نظارت بر قیمت ها در این 
ایام وجود دارد و خوشــبختانه با همراهی 
بخش خصوصی و هتل ها، امســال هم در 
تعطیالت نوروز افزایش قیمت در این بخش 
را نخواهیم داشت، همچنین نوروزگاه ها در 
تمام استان ها با هدف معرفی آداب و رسوم و 

ایجاد فضایی شاد و بانشاط برپا خواهد شد.«

   رونق گردشگری استان های غرب کشور 
در کانون توجه و تمرکز

او اضافه کرد: »امسال تالش خواهیم کرد مناطق 
کم برخوردار مورد توجه قرار گیرد و دیده شود، 
ما جاذبه های بسیار زیادی در شرق و غرب کشور 
داریم که بی نظیر هستند، اســتان های ایالم، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، 
کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان 
 و زنجــان، مناطقی هســتند که جاذبــه ها و

 ظرفیت های تاریخی و به ویژه طبیعی بســیار 
زیادی دارند، با معرفی این مناطق بدون شــک 
سطح ایمنی سفرها در کشور افزایش پیدا می 
کند چراکه شاهد ترافیک و ازدحام در مسیرهای 
شمال کشور نخواهیم بود و توزیع گردشگران 

اتفاق می افتد.«
معاون رئیس جمهوری ادامــه داد: »با همین 
رویکرد، قطار گردشگری غرب کشور راه اندازی 
شده است، این قطار ۲۵ ایســتگاه دارد که در 
حال حاضر ۱۴ ایســتگاه عملیاتی شده است، 
در این مســیر جاذبه های بسیار زیبای طبیعی 
و تاریخی وجود دارد همچنیــن اقامتگاه های 
 بومگردی و هتل های بســیار خوب این مسیر

 مــی توانــد پذیــرای گردشــگران باشــد، 
قطــار گردشــگری از ۲۵ اســفند به شــکل 
رســمی کار خــود را آغاز مــی کنــد و در فاز 
اول از اراک به سمت لرســتان حرکت خواهد 
 کرد، تــالش مــی کنیم نقطــه آغــاز قطار 
گردشگری از تهران باشد تا گردشگران بیشتری 
 را بــا جاذبه های مناطق غرب کشــور آشــنا

 کند.«

پوشش امدادی ۵۳ حادثه و امدادرسانی هالل احمر به ۱۴۱ نفر
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی نجاتگران اصفهانی به ۱۴۱حادثه دیده 

در هفته گذشته خبر داد.
داریوش کریمی با اشاره به اینکه در طول هفته گذشته، پوشش امدادی ۵۳ حادثه توسط امدادگران این جمعیت 
انجام شده است، اظهار کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر این استان اقدام به امدادرسانی به ۱۴۱ 

حادثه دیده کردند.
وی با تاکید به حوادث تحت پوشش جمعیت هالل احمر استان در بازه زمانی ۲۷ بهمن لغایت ۳ اسفند ماه اشاره و 

خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی ۲۶ حادثه جاده ای، ۶ حادثه شهری، ۱۶ مورد خدمات حضوری، ۲ حادثه صنعتی و 
کارگاهی،۲ حادثه کوهستان و ۱ مورد خدمت مناسبتی توسط نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شد.

کریمی با بیان اینکه در طول این مدت ۲ مورد عملیات رها سازی توسط تیم های عملیاتی این جمعیت صورت گرفته است، تصریح کرد: 
۲۴۳ نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب ۶۳ تیم عملیاتی با همراه داشتن تجهیزات الزم امدادی در عملیات های یادشده به خدمت رسانی 
به حادثه دیدگان پرداختند. معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان به مردم توصیه کرد : در صورت بروز حادثه،  ضمن حفظ 

خونسردی با تلفن سه رقمی ۱۱۲ تماس بگیرند.

جذب مشارکت بخش خصوصی هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده است
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: در جذب 
مشارکت های مردمی و سرمایه های بخش خصوصی هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده ایم و باید 

تالش و کوشش بیشتری در این زمینه انجام شود.
شهرام رییسی اظهار کرد: استفاده از سرمایه گذاری های مردمی به عنوان درآمد پایدار برای 

اقتصاد شهری محسوب می شود بنابراین نگاه مدیران شهری به این نوع سرمایه گذاری ها باید 
ویژه و پایدار باشد.

وی افزود: درآمدهای پایدار برای شــهرداری با توجه به نوع ســرمایه گذاری بخش خصوصی و نوع 
مشارکت مردمی ایجاد می شــود. شــهرداری نیز باید از فرصت هایی که در اختیار دارد به صورت مناسب 

استفاده کند و فعالیت هایی که منجر به ایجاد درآمد پایدار برای شهر می شود را در اولویت قرار دهد.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با بیان اینکه درآمدهای شهرداری باید در بازه های 
زمانی بلند مدت باشد، تصریح کرد: بسیاری از مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی که منجر به ایجاد 

درآمد پایدار برای شهرداری می شود در حوزه مسکن و شهرسازی است.

اقتصاد ایران
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نهاده های دامی ۲ نرخی شد؛
احتمال کاهش قیمت 

تخم مرغ در بازار

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار استان تهران با بیان 
اینکه نهاده های دامی در بازار 
با دو نرخ عرضه می شود، گفت: 
احتمال کاهش قیمت تخم مرغ 
در هفته های آینده وجود دارد.
 ناصر نبی پــور با بیــان اینکه

 نهــاده های دامــی در بازار دو 
نرخی شده است، گفت: بخشی 
از نهاده ها با نرخ دولتی و بخش 
عمده آن بــا نــرخ آزاد عرضه 

می شود.  
وی افزود: تامین نهــاده با نرخ 
مصوب زمان زیــادی می برد و 
مشخص نیست که بعد از واریز 
پول، این نهاده ها چه زمانی به 
دســت تولیدکننده می رسد، 
گاهــی ۵ روز، گاهــی یک ماه 
 و گاهی حتی ســه مــاه طول 
می کشــد تا نهــاده را تحویل 

بدهند.  
رئیس هیات مدیــره  اتحادیه 
مرغ تخم گذار اســتان تهران با 
بیان اینکه در واقع نهاده های با 
نرخ مصوب، خیلی کم به دست 
مصرف کننده می رســد، ادامه 
داد: تولیدکنندگان عمده نهاده 
مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه 
می کنند. در واقع وقتی نهاده با 
نرخ مصوب می خرند به راحتی 
از بندر بار نمی شــود و به موقع 
تحویل مــا نمی دهند اما وقتی 
آن را بــه نــرخ آزاد می خریم، 
سریع از بندر بار شده و تحویل 

می دهند.  
نبــی پــور گفــت: خیلــی از 
مرغداران پول نهاده را پرداخت 
کرده اند اما هنوز نهاده آنها بار و 

تحویل نشده است.  
وی قیمــت هرکیلوگرم ذرت 
دامی را هم اکنون در بازار آزاد 
بیــن ۱۵۰۰ تومان تــا ۱۶۰۰ 
تومــان و قیمــت هرکیلوگرم 
کنجاله ســویا را بیــن ۳۵۵۰ 
تومان تا ۴۰۰۰ تومان اعالم کرد 
و گفت: این در حالی اســت که 
نرخ مصوب)دولتی( ذرت ۱۳۵۰ 
تومان و نــرخ مصوب)دولتی( 
کنجالــه ســویا ۲۴۵۰ تومان 

است. 
این فعال بخش خصوصی درباره 
تولید تخم مرغ نیز اضافه کرد: 
وضعیت تولید مناســب است 
و با توجه بــه اینکــه بیماری 
 وجــود نداشــت، تولیــد زیاد

 است.  
وی با بیان اینکه مذاکرات برای 
آزاد شــدن صادرات تخم مرغ 
به نتیجه نرســیده است، ادامه 
داد: باتوجه به اینکه در آستانه 
تعطیالت طوالنــی مدت نوروز 
هستیم احتمال کاهش قیمت 
تخم مرغ در بازار طی هفته های 

آینده وجود دارد.  
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ارزش بازار لــوازم خانگی 
ایران ســاالنه حدود چهار 
میلیارد و ۱۸۰ میلیون دالر 
تخمین زده می شــود که 
تولید داخلی پاســخگوی 
۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون 
دالر آن است. در سال های 
گذشته صادرات لوازم خانگی حدود ۱۴۰ 
میلیون دالر در ســال برآورد و در مقابل 
حدود ۸۸۰ میلیون دالر انواع لوازم خانگی 
به طور رسمی وارد کشور می شد تا بخشی 
از نیازها پوشش داده شــود؛ با این حال 
شــکاف حدود ۵۳۰ میلیون دالری بین 
عرضه و تقاضای این محصوالت، قاچاق و 
واردات غیررسمی آن را رونق بخشیده بود.

همین اختالف و جذابیت بازار سبب شده 
بود نه تنها واردات لوازم خانگی از طریق 

بازارچه های مــرزی، واردات ته لنجی و 
ملوانی در سال های اخیر شدت یابد بلکه 
به صورت قاچاق نیز انواع محصوالت وارد 
کشور شــود. با این حال ســال ۹۷ برای 
صنعت و بازار لــوازم خانگی به دلیل بروز 
نوسان های ارزی بسیار متفاوت بود زیرا نه 
تنها بیش از ۶۰ درصد از بازار آن وارداتی 
بود بلکه بخش اعظمی از تولیدات داخلی 
بویژه در حوزه محصوالت برقی وابسته به 

واردات قطعات بود.
در ماه های اردیبهشت و خرداد ارز مورد 
نیاز واردات لوازم خانگی بــا تامین دالر 
۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شد اما در ۲۸ 
خردادماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در مصوبه ای ورود برخی کاالها را با هدف 
حمایت از تولید داخلی ممنوع کرد و تهیه 
فهرست مشــمول این ممنوعیت ها را به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرد که 
سرانجام این وزارتخانه ۲۲ قلم کاالی لوازم 
خانگی را در فهرست اقالم ممنوعه قرار داد.

اتوهای خانگی پرســی، آبسردکن های 
خانگی، آســیاب، مخلوط کن های مواد 
خوراکی، چای ســاز و قهوه ساز، دستگاه 
برشــته کردن نان، ریش تــراش برقی، 
سشــوار، فر، اجاق گاز، فریزر، ماشــین 
لباسشــویی، ماکروویو، هود آشپزخانه و 
یخچال فریزر، اقالمی هستند که واردات 

آنها ممنوع شد.
پس از آن نوبت به سیاست جدید دولت 
برای تقسیم بندی کاالهای وارداتی رسید 

و با اعالم اینکه ارز دولتــی فقط در برای 
کاالهای اساسی، دارو و نهاده های دامی 
تعلق می گیرد، لوازم خانگی و قطعات مورد 
نیاز تولید داخلی آن در زمره کاالهایی قرار 
گرفت که برای واردات باید از سامانه ارزی 
نیما ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان 

دریافت می کردند.
البته در همــان دوران رئیــس اتحادیه 
لوازم خانگی دربــاره ممنوعیت واردات 
برخی کاالها  اعالم کــرد: بهتر بود قبل 
از اینکــه واردات برخی از لــوازم خانگی 
 ممنوع شود، با فعاالن این عرصه مشورت

 می کردند. 
وی توضیح داد: برخی از اقالمی که واردات 
آنها ممنوع شده، اصاًل تولید داخل ندارد 
که می توان به ریش تراش، آبســردکن و 
اتو پرسی را نام برد ضمن آنکه مایکروویو 
و لباسشویی از جمله کاالهایی هستند که 
قطعات آنها وارد کشور شده و در واحدهای 

تولیدی مونتاژ می شود. 

    کاهش تقاضای خرید در بازار
از آنجا که لوازم خانگــی از اقالم بادوام در 
ســبد هزینه خانوارها به شمار می روند، 
پس از ممنوعیــت واردات برخی کاالها 
و نیز تغییــر روش تخصیــص ارز به این 
محصوالت، به دلیــل افزایش قیمت ها، 
تقاضا برای خرید لوازم خانگی نیز در بازار 

رو به کاهش نهاد.
البته نمی توان در این میان شیطنت برخی 

دالالن، تولیدکنندگان و واردکنندگان را 
از یاد برد که برای کسب منفعت بیشتر، 
از عرضه کاال به بازار خــودداری کردند و 
در نتیجه در مدت هشت ماه قیمت لوازم 

خانگی ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد رشد کرد.
در این شرایط بود که ســازمان تعزیرات 
حکومتی وارد میدان شد و چندین انبار 
لوازم خانگی را در اطراف تهران کشــف و 

ضبط کرد.
همانطور که پیش بینی می شد، جهش 
قیمت اقالم وارداتی لوازم خانگی در بازار، 
متقاضیان را به خرید تولید داخلی سوق 
داد و این موضوع بویژه برای زوج های جوان 
که در تب و تاب آماده کــردن لوازم آغاز 
 زندگی مشترک خود بودند، نمود بیشتری

 داشت.

    حال و هوای بازار در آستانه سال نو
همه ساله بازار لوازم خانگی در ایام پایانی 
سال رونق می گیرد زیرا بسیاری از مردم 
عالقه مندند کــه لوازم خانگــی خود را 
تعویض کنند، اما امسال شرایط به گونه 
دیگری رقم خورد و رکود همچنان بر بازار 
حاکم بود. تا اینکه هفته گذشته )بیست 
و هفتم بهمن ماه( فیلم کوتاهی از رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در رسانه 
ها و فضای مجازی پخش شد که از مردم 
می خواست اگر قصد خرید دارند، آن را به 
بعد موکول نکنند و در حقیقت مردم را به 

خرید کاال دعوت کرده بود.
اظهارات این مقام صنفی بازخوردهایی را 
در مجلس و دولت به دنبال داشت و برخی 
بر این باور بودند که چنین اظهارنظرهایی 

به نگرانی مردم دامن می زند اما »محمد 
طحانپور« رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگی، آن را ناشی از سوء برداشت 
دانست و گفت: بحثی که در نشست خبری 
با رسانه ها مطرح شــد، این بود که مردم 
لوازم خانگی مورد نیاز خود را تهیه کنند و 

آن را به سال بعد موکول نکنند. 
طحانپــور در ارزیابی خــود از وضعیت 
حاکم بر بازار لوازم خانگی اظهار داشــت: 
خوشبختانه در هفته های اخیر شرایط در 
بازار تغییر کرده و با اینکه دست اندرکاران 
این صنف در ماه های گذشــته با رکود و 
کاهش تقاضا در بازار روبرو بودند، اکنون 
شاهد آن هســتیم که افراد برای تامین 
مایحتاج و یا برای تهیــه جهیزیه به بازار 

آمده اند. 

رونق کم جان بازار در آستانه نوروز؛

چرخ بازار لوازم خانگی می چرخد

ایرنا
گـــزارش
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افزایش قیمت خودرو توجیه اقتصادی ندارد
موج افزایش قیمت ها بین خودروهای تولید داخل در حالی شدت گرفته که یک استاد دانشگاه معتقد 
است این افزایش قیمت ها هیچ توجیه اقتصادی ندارد و برخی سیاستگذاران این بخش، صرفا با حرف ها 
و ادعاهای خود بازار خودرو را آشفته می کنند و یک عطش غیر واقعی را بین مصرف کنندگان به وجود 

می آورند.

علی خاکساری رفسنجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، با بیان اینکه قیمت خودرو به هیچ وجه واقعی 
و حتی نزدیک به واقعیت هم نیست، گفت: قیمت خودرو اساساً با درآمد مردم و حتی با هزینه تولید هم متناسب نیست 

و عوامل غیر اقتصادی است که در تعیین قیمت ها نقش بازی می کنند.

   قیمت خودرو قبل از گرانی هم واقعی نبود
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حمایت گروه های سیاسی از ایران خودرو و سایپا باعث می شود خودروسازان خود را 
ملزم به قیمت گذاری شفاف ندانند، ادامه داد: قیمت خودرو حتی قبل از این گرانی ها هم واقعی نبود، چراکه هیچوقت 
سیاست گذاران این حوزه که مدیران سابق و فعلی خودروسازی ها هستند هیچ وقت نگذاشته اند که قیمت گذاری ها 

به یک مساله اقتصادی تبدیل شود.
او با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ها در بازار خودرو هیچ توجیه اقتصادی ندارد، گفت: حمایت یکســری از افراد در 
بخش های سیاست گذاری مانند وزارت صنعت باعث می شود کسی خود را موظف به ارائه توضیحات دقیق درباره علت 

افزایش قیمت خودرو نداند.
خاکساری با بیان اینکه افراد و گروه هایی هستند که هر از گاهی سیاست آشفتگی بازار خودرو را در پیش می گیرند، 
ادامه داد: شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا در این حوزه وجود دارد. سیاست های خودروسازی باعث شده است شکاف 
زیادی بین عرضه و تقاضا صورت بگیرد. واقعیت این است که در ایران ۲۰ میلیون خودرو کم داریم و همین باعث می شود 

نتوانیم به یک نرخ معتدل در این حوزه دست پیدا کنیم.

   سیاست گذاران خودروسازی چه کسانی هستند؟
وی سیاست گذاران حوزه خودروسازی را عالوه بر مدیران قبلی و فعلی خودروسازی، قطعه سازان دانست و گفت: این 
گروه ها با منافع خود وارد بازار می شوند و با حرف ها و ادعاهای خود بازار خودرو را آشفته می کنند و یک عطش غیرواقعی 
را در بین مصرف کنندگان به وجود می آورند و چون عرضه خودرو بسیار کم است سیاست آنها جواب می دهد و قیمت ها 
باال می رود. این عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه کسانی که سایت های خرید خودرو هجوم 
می آورند مصرف کننده واقعی نیستند، اظهار کرد: نگاه این ها بیشــتر این است که در این آشفته بازار روی خودروها 

سرمایه گذاری کنند و خودروسازان هم این را می دانند برای آنها هم مهم آشفته سازی است.

 ۹ ماه پس از ممنوعیت وارداتی برخــی اقالم لوازم خانگی و 
تخصیص ارز نیمایی برای واردات آن، اکنون فعاالن بازار می 
گویند که با وجود رشد قیمت ها و به دنبال آن کاهش تقاضا، در 
هفته های اخیر به دلیل در پیش بودن نوروز خرید شهروندان 

افزایش یافته است.
بازار لوازم خانگی در ایران با وجود آنکه در ســال های اخیر 
صنایع مرتبط با آن پیشرفت های خوبی را در تولید برخی اقالم 
داشته و حتی عالوه بر خودکفایی، بازار صادراتی نیز برای خود 
دست و پا کرده است، باز هم به واردات و نیز برخی قطعات برای 

تولید محصول نهایی در داخل متکی است.

همانطور که پیش 
بینی می شد، جهش 
قیمت اقالم وارداتی 

لوازم خانگی در بازار، 
متقاضیان را به خرید 

تولید داخلی سوق 
داد.
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برگزیدگان کنفرانس ملی و استارت آپ ویکند »بافت فرسوده« معرفی شدند
مراسم اختتامیه کنفرانس ملی و استارت آپ ویکند »بافت فرسوده« در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار 
امام خمینی)ره( شهرری برگزار شد و برگزیدگان خود را شناخت.  مراسم اختتامیه کنفرانس ملی و استارت 
آپ ویکند »بافت فرسوده« با حضور سیدمصطفی حسینی مزینانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد یادگار امام خمینی)ره( شهرری، امیر محسنی شهردار منطقه ۱۷، تیم های شرکت کننده 

و جمع کثیری از استادان و دانشجویان در ســالن خوارزمی این واحد دانشگاهی برگزار شد. به گفته علی 
شهابی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام و دبیر کنفرانس ملی و استارت آپ ویکند 

»بافت فرسوده«، در این رویداد چند پنل تخصصی ایجاد شده بود که شرکت کنندگان با حضور در این پنل ها و ارائه 
مقاالت خود، با یکدیگر به رقابت پرداختند تا هیئت داوران از میان آنها بهترین را انتخاب کند. این مقاالت به صورت ۶۰ مقاله 

پوستر، ۱۸ ارائه مقاله شفاهی، ۱۴ مقاله و هشت ژورنال علمی بود. در این مراسم سیدمصطفی حسینی مزینانی در سخنانی با قدردانی 
از برگزارکنندگان جشنواره به ویژه تالش های امیر محسنی شهرداری منطقه ۱۷ گفت: آن چیزی که در برگزاری استارت آپ برای من اهمیت 
دارد، وجود فضای پرنشاط در این رویداد علمی است و یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این استارتاپ ها ایجاد روحیه امید و خودباوری در فضای 

علمی دانشگاه است و به نظرم برای ایجاد نشاط علمی در محیط دانشگاه، فضاهای استارت آپی بهترین فضا هستند.
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اگر شما نیز جزو آن دسته 
از کار مندانــی هســتید 
کــه دوســت داریــد به 
ارتقای شــغلی برسید اما 
راهکارهای رسیدن به آن 
را نمی دانیــد این مقاله را 

مطالعه کنید.
ارتقا شغلی پاداش در برابر عملکرد مثبت 
کارمندان و نشــان دهنده میزان رشــد 
کارمندان اســت . همانگونه که می دانید 
هر اداره و ســازمانی قوانین مخصوص به 
خود را دارد که میزان رشد کارمندان بر این 
اساس مشخص می شود .ارتقا شغلی گاهی 
منجر به پیشرفت در حوزه  کاری و تغییر 
در وظایف و مسئولیت ها اتفاق می افتد و 
گاهی منجر به افزایش حقوق و یا پاداش 

تشویق می شود.
نمی توانید دست روی دســت بگذارید 
و فکر کنید بعد از یک یا دو ســال خودبه 
خود ترفیع خواهید گرفت؛ چرا که ترفیع 
به شما داده نمی شــود، بلکه باید آن را به 
دســت آورید.اگر واقعاً می خواهید حرفه 
شغلی تان به سمت جلو حرکت کند، این 
ها مهارت هایی هستند که باید رویشان 

تمرکز کنید.

   قابل اطمینان بودن
عواملی کلیدی که مدیــران برای ترفیع 
کارکنان در نظر می گیرند این اســت که 
بتوانند روی آن ها حساب کنند و افراد وقت 
شناس، دارای ابتکار عمل و رفتار دوستانه 

با سایرین باشند.

   یادگیری از شکست ها
همه ما در حرفه شــغلی گاهی شکست 
هایی را تجربه می کنیم ولی، نحوه برخورد 

با شکســت ها می تواند در عوض کردن 
اوضاع به سمت موفقیت موثر باشد .

   مکالمه مؤثر
راجع به اهداف خود با رئیستان صحبت 
کنید واز مطرح کردن نگرانی ها، مشکالت 
یا سؤاالت خود با رئیستان ترس نداشته 
 باشــید، مطرح کــردن این ســوال ها 
می تواند نقشی مهم در پیشرفت شغلی 

شما داشته باشد.

   همکاری و تعامل
اگر می خواهید در شغلتان ترفیع در محیط 
کار می توانید از کســی کمــک بگیرید. 
توانایی شــما در همکاری و تعامل سبب 
می شــود همکارانتان بیشتر تحت تأثیر 
قرار بگیرند، رییس شما نیز در مورد اخالق 

کاری تان چیزهایی بیشتری بشنود.

   حس مالکیت
مدیران به کســانی ترفیع می دهند که 
نسبت به خروجی پروژه شان حس مالکیت 
نشان دهند، به این معنی که هر کاری که 
الزم است برای به انجام رساندن آن انجام 

دهند.

   تالش
مقدار تالشی که شــما به خرج می دهید 
اهمیت زیادی نزد رئیستان دارد و آن ها 
کارمندانی را ارتقا می دهنــد که هر روز 
تالش زیادی از خود نشان دهند. حتی اگر 

مهارت کمتری دارند.

   صداقت
صداقت داشته باشید و هرگز سر کار دروغ 
نگویید زیرا رئیس شما قدر صداقت شما 

را می داند.

   خالقیت
مدیران معموالً افرادی را ارتقا می دهند که 
خارج از محدوده های موجود فکر کنند و 
خالقیت دارند و در مواچهه با مشکالت راه 

حل هایی را ارائه می کنند .

   استقالل کاری
به طور مستقل کار کنید ؛توانایی شما در 
کار کردن به صورت مســتقل کمک می 
کند که رئیستان متوجه شود شما چقدر بر 
وظایف و پروه ها حس مالکیت دارید و به 
همه می فهمانید که شما فرد مناسب برای 

این شغل هستید.

   کار سخت
 بــا کمــی کار ســخت و تمرکــز روی 
 مهــارت هــای خاصــی که رئیســتان

 می خواهد شما داشــته باشید، به زودی 
به ترفیع شغلی دست پیدا خواهید کرد.

تشویق کارمندان به خاطر عملکرد خوب 
آنها، در حفظ روحیه کاری و انگیزه  آنها 
بسیار مؤثر است. با مزایای دادن ارتقا شغلی 

به کارمندان آشنا شوید:
ارتقا شغلی موجب امنیت شغلی می شود 
و کارمندان این احســاس را می کنند که 

تالششان در محیط کار دیده می شود.
ارتقا شــغلی موجب باال رفتــن تالش و 
پشتکار افراد، باالرفتن انگیزه و بهره وری 
در کار می گردد. ارتقا شغلی موجب ایجاد 
حس رضایت می شود و اگر فردی با وجود 
تالش ارتقا شــغلی نگیــرد ؛ یک حس 

نارضایتی در وی به وجود می آید که اصال 
به نفع سازمان نیست و عملکرد کاری فرد 

را کاهش می دهد .
دادن ارتقا شغلی به یکی از کارمندان انگیزه 
ســایرافراد برای انجام کاررا باال می برد و 
فضای رقابتی سالمی را در اداره یا سازمان 

ایجاد می کند.
ارتقا شــغلی موجب باال رفتــن انگیزه 
کارکنان ، افزایش خالقیت، رشد و بهبود 

شرایط کاری سازمان می شود.
ارتقاء شغلی میزان وفاداری و حس تعلق به 
محیط کاری را باال می برد و شخص تمام 
تالش خود را برای رشد بیشتر سازمان می 
کند. ارتقا شغلی موجب می شود افراد یک 
اداره فکر پیدا کردن یــک محیط کاری 
جدید بیافتند و با عالقه  بیشــتری کار را 

دنبال کنند.
دادن ارتقا شغلی به نفع مدیر و رئیس بوده 

و باعث می شود او کمتر به فکر استخدام 
افراد جدید و صرف وقــت و هزینه برای 

آموزش آنها باشد.

زمان مناســب برای دادن ترفیع به 
یک کارمند
   عملکرد:

زمان مناســب برای دادن ترفیع به یک 
کارمند، بررسی عملکرد فرد مورد نظر در 

یک بازه  زمانی مشخص است.

   طول خدمت:
هرچند تعداد ســال هایی که فرد در یک 
ســازمان خدمت می کند، می تواند در 
تصمیم گیری برای ارتقا شغلی فرد مؤثر 
باشــد اما میزان آمادگی روحی و شرایط 
فردی کارمند برای دریافت ارتقا شــغلی 

اهمیت بیشتری دارد.

   شایستگی و توانایی:
برای سنجش کارآمدی فرد شایستگی و 

توانایی بسیار مهم است.

   کیفیت مدارک آموزشی و فنی:
یکی ازمــوارد بــرای ســنجش توانایی 
کارمندان جهت دریافت ارتقا شغلی سطح 

تحصیالت و مهارت های فنی است.

   توجه به آخرین زمان دریافت ارتقا 
شغلی فرد:

برای قرار گرفتن در لیست ترفیع ؛ زمان 
دریافت آخرین ارتقا شغلی هم باید مورد 

توجه قرار گیرد.
   آموزش:

در انتخاب فرد مورد نظر برای ترفیع سطح 
سواد، تحصیالت فرد و تالش وی نیز باید 

مورد توجه قرار گیرد.

   کدام افراد همواره مشمول دریافت 
ارتقا شغلی می شوند؟

ذهنشــان همواره برای افکار و ایده های 
بزرگ، آماده است

کارمندان نمونه در برنامه ریزی های خود، 
بسیار هشیار بوده و در اوقات خالی خود 
به تفکر در مورد اموری مــی پردازید که 
نیازمند تمرکز بیش از حد است تا همواره 
بهترین نتیجه را از تــالش های خود به 

دست آورند.
همکاران خود را دوست دارند

همواره هماهنگی باالیی با اطرافیان خود 
داشته و تالش می کنند با اطرافیان خود 
رابطه ای یک رنگ داشــته و آنها را درک 

نمایند.
 محیــط کاری مناســب را بر حســب

 استعداد های خود انتخاب می کنند
تصمیم بگیرید جایی کار کنید که ارزش 
کارتان درک شــود، زیرا سخت می توان 
 تبدیل به یــک کارمند نمونه شــد اگر 
نیاز های شرکتی که در آن کار می کنید، 
با توانایی، استعداد و ارزش های شما تمایز 

بسیاری داشته باشد.
به آنچه برای مدیرشــان ارزشمند است 

توجه می کنند
کارمندان نمونه همواره تالش می کنند تا 
اهداف مدیر خود عالوه بر اهداف مدیران 
ارشــد و اهــداف کلی کمپانــی را درک 

نمایند.«

راهکارهایی طالیی برای ارتقای شغلی؛   

برای صعود برنامه داشته باشید

هرچند تعداد
 سال هایی که فرد در 
یک سازمان خدمت 
می کند، می تواند در 

تصمیم گیری برای ارتقا 
شغلی فرد مؤثر باشد اما 

میزان آمادگی روحی 
و شرایط فردی کارمند 

برای دریافت ارتقا 
شغلی اهمیت بیشتری 

دارد.

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

بدترین تصمیم ممکن است.

 
استارت آپ

فراز و نشــیب های 
قیمت دالر و تاثیر آن بر معیشت خانواده ها بر کسی پنهان 
نیست. از طرفی این فراز و فرودها بر بازار کار هم تاثیر گذاشت و تعداد زیادی از 

مردم که سال ها شاغل بودند، منبع درآمد خود را از دست دادند.

با این روند چند سال می توان بدون کسب درآمد از اندوخته خورد؟ برای همین هر گروه از راه 
و روشی شروع به کسب درآمد کردند، گروهی دست فروش شدند و آنهایی که امکان داشتند 
شروع به کار حمل و نقل کردند. در این میان بودند افراد تحصیل کرده و با استعدادی که 

دست به کار آفرینی زدند و استارت آپ ها شکل گرفت.
استارت آپ ها کسب و کارهای نوپایی هستند که با استفاده یا بدون 
اســتفاده از تکنولوژی روز، برپایه ایده و فکر نو موجب کسب و کار 

می شوند.
یک جامعه شناس با بیان اینکه شرایط به صورتی است که مردم دنبال 
این هستند که کسب و کاری داشته باشند تا درآمدی به دست آورند و در 
هر صورت راهش را پیدا می کنند، ممکن است در کوتاه مدت این راه ها 
به نتیجه نرسد اما در بلند مدت افراد برای رسیدن به درآمد تالش خود 
را می کنند اما فکر نمی کنم چنین روندی در جامعه ما به نتیجه برسد 
چون همه چیز در این روند وضعیتی موقتی دارد چون از نظر اقتصادی 

عکس این مساله مطرح است.
وضعیت اقتصادی ما پایدار نیســت و اینها گزینه های موقتی اند که در 
دورانی انجام می شوند، اما پایدار نخواهند بود. محمود حریرچی در ادامه 
به وجود امکان مشاوره در دیگر کشورها برای شروع کارهای نوآورانه اشاره 
می کند و ادامه می دهد: تا جایی که من اطالع دارم چنین ساختار سازمانی 

در کشور ما وجود ندارد.
باید این مشاوره در کشور وجود داشته باشد تا بتوانیم از آنها کمک بگیریم. 
کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند مشاوره های غیرمستقیمی در سطح 

کشوری به مردم برای سرمایه گذاری و این دست اقدامات می دهند.
به گفته حریرچی سرمایه گذاری در کشور ما تابع جبری است که پیش آید و جریاناتی که 

مردم وارد آن شوند، او ادامه می دهد: این مساله موقتی است که امروز شاهد آن هستیم.
وضعیت اقتصادی کشور ما نامشخص است و رابطه با سازمان تجارت جهانی که سال هاست 
در تالش برای ساخت آن هستیم برقرار نشده است. مراکزی هم که اینگونه مشورت ها را ارائه 

دهد و مراکزی که به عنوان بخش خصوصی به مردم مشورت دهند وجود ندارد.
این جامعه شناس در بررسی جنبه اجتماعی شکل گیری استارت آپ ها در جامعه توضیح 
می دهد: وضعیتی از نظر اقتصادی در ایران به وجود آمده است که مردم برای گذران زندگی 
خود ریسک پذیر شده اند. این ریسک پذیری برای ما مشکل ایجاد کرده است که به دنبال 

آن شاهد ورشکستگی ها و کالهبرداری های بزرگ هستیم.
با همه اینها مردم باز هم ریسک می کنند. االن وجه رایج مملکت ما ریسک پذیری در همه 
چیز است. در تفریحات، استفاده از مواد مخدر، سرمایه گذاری و... ریسک می کنند چون چاره 
دیگری ندارند. ریسک برای زمانی است که درگیر یک موضوع شویم و اگر اتفاقی برای سرمایه 

افتاد حمایت قانونی در کار نباشد. این است که نگرانی در میان افراد جامعه باال می رود.

   در جامعه انتخابی نداریم
حریرچی با بیان اینکه در جامعه ما به اندازه کافی ناامیدی وجود دارد، توضیح می دهد: وقتی 
نسبت به آینده هیچ اعتمادی ندارید، ریسک می کنید. انتخابی ندارید که نشان دهنده 
ناامیدی نسبت به آینده و وضعیت اقتصادی کشور است که یکسری خدمات ارائه می دهد و 

وقتی افراد شکست می خورند این ناامیدی تکثیر می شود.
اما باز هم افراد به دلیل نبود اعتماد به یکدیگر بنا براینکه حتما افراد دیگر در جایی اشتباهی 
داشتند دست به ریسک پذیری می زنند. به گفته این جامعه شناس اعتمادی که الزم است 
تا برای جامعه سالم داشته باشیم در دنیای مجازی رنگ مجازی به خود گرفته است و این 
می تواند برای جامعه و آینده اش خطرناک باشد. ما توانایی نداریم مقداری دورتر از خود را 
ببینیم. برای همین همه افراد وارد این مرحله می شوند که همه خطرها را به جان بخرند. 
او توضیح می دهد: توسعه یافتگی در حق انتخاب های بیشتر است، جامعه ای توسعه یافته 
است که برای مردمانش حق انتخاب قائل باشد. ما این حق انتخاب را نداریم چون جامعه 

توسعه یافته ای نیستیم.

نمناک
یـــادداشت
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ارتقا شغلی موجب امنیت 
شغلی می شود و کارمندان 

این احساس را می کنند 
که تالششان در محیط کار 

دیده می شود.
ارتقا شغلی موجب باال 
رفتن تالش و پشتکار 

افراد، باالرفتن انگیزه و 
بهره وری در کار می گردد. 

آرمان
گـــزارش

استارت آپ ها از سد تحریم مي گذرند

نسل دوم استارت آپ ها 
فناورانه و محصول محور 

است

به اعتقاد معاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهــوری، نســل بعدی 
استارت آپ ها در حوزه فناوری های 
پیشــرفته حرکت  می کند اگرچه 
هنــوز هــزاران ایده اســتارت آپ 
خدماتی وجــود دارد و پایه فروش 
محصوالت دانش بنیان اســت اما 
جهت گیری اســتارت آپهای حوزه 
فناوری هــای پیشــرفته و دارای 

محصول فناورانه است
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در دیــداری که 
حجت االســالم والمسلمین دکتر 
حســن روحانی با شــرکت های 
دانش بنیان و اســتارت آپی پارک 
علم و فناوری پردیس داشت، بیان 
کرد: بارور شدن نهال نوپای اقتصاد 
دانش بنیان، حاصــل تالش های 
جدی دولت های یازدهم و دوازدهم 
است. اکنون بر فراز قله ای ایستاده ایم 
که بیش از ۴هزار و 2۰۰ شــرکت 
دانش بنیان و ۶هزار استارت آپ در 
حوزه های گوناگون فناوری، افتخار 

آفرینی می کند.

    بر فراز قله زیست بوم
رییس ســتاد فرهنگسازی اقتصاد 
دانش بنیان همچنین از تحول یافتن 
مفاهیم مرســوم همچون آموزش 
به مدد ایجاد شــدن زیســت بوم 
کارآفرینی و نوآوری گفت: مفاهیم 
آموزش به معنای مرسوم آن تحول 
یافتن از تو به سمت و سوی حرکت 
می کنیم که مفهومی چون آموزش 

تالحظه مرگ چهره نمایانده است.
ستاری به گام های بلند برای تحول 
آفریدن در زیســت جامعه و شهر 
اشــاره داشــت و بیان کرد: تالش 
کردیم تا کارخانه هــای نوآوری و 
منطقه های نوآورانــه قلب فضای 
شهری پا بگیرد و شیرینی دانش و 

فناوری را جامعه بچشاند.

    رویش نهال های نوآوری و 
فناوری در کارخانه

رئیس ســتاد فرهنگسازی اقتصاد 
دانش بنیان بیان کرد: ایجاد کارخانه 
نــوآوری در دل پایتخت و با تغییر 
کاربری کارخانه ها و اماکن متروک، 
نخســتین گام مهم در این راه بود. 
نخســتین کارخانه نوآوری کشور 
در دل پایتخت اکنون ۱5۰۰ نفر از 
جوانان خالق و تحصیل کرده را به 
اشــتغال نوآورانه گمارده است و با 
تکمیل شدن فاز نهایی این کارخانه 
در اردیبهشت ماه سال 9۸، حدأقل 
3هزارو 5۰۰ نفر جوانان مشــغول 
کسب و کار نوآورانه می شوند. این 
روند نهال های خالقیت و نوآوری 

جوانان را بارور و تنومند می کند.
او ادامــه داد: اکنون زیســت بومی 
ایجاد شده است که بخش خصوصی 
مشــتاقانه روی ایده های خالقانه 
ســرمایه گذاری می کند؛ کارخانه 
 نــوآوری که زایشــگاه نــوآوری 
جوان ها و گلخانه ای برای روییدن 
ایده های خالقانه است و این حرکت 
فکری در حال فراتر رفتن از پایتخت 

و گسترش در دیگر شهرها است.
ستاری، از رسالت مهم آینده یعنی 
بردن نوآوری و دانش به متن زندگی 
مردم و جامعه گفت و ادامه داد: مردم 
باید طعم شیرین فناوری و نوآوری را 
در زندگی روزمره خود حس کنند؛ 
این کار با هزاران ایــده نوآورانه ای 
که توسط جوان های خالق همین 
کشور، کسب و کار می شود دست 

یافتنی است.

نوپانا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

