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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

پویش »من حامی یک قطره آب هستم« در شهر ورزنه مطرح شد؛   

کاهش چشمگیر مصرف سرانه خانگی در طی 10 ماه

بازار طال و سکه  97/12/6 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,700,0004,170,000قدیم

سکه طرح 
4,810,0004,314,000جدید

2,700,0002,380,000نیم سکه

1,720,0001,450,000ربع سکه

850000770000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18439538362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

امنیت غذایی، 
موضوع مغفول این 

روزهای مقامات 
دولتی

هم اکنون در بــازار مواد غذایی، 
همچنان شــاهد چســبندگی 
قیمت کاالهای اساسی هستیم 
کــه ضــرورت تجدیدنظــر در 
سیاست های گذشته را بیش از 

پیش نمایان می کند.
امنیت غذایی یک سیاست امنیت 
ملی است که کم و کیف آن، مقدار 
عرضه و کیفیت کاالی عمومی 
امینت ملی را در هر کشــوری 
تعیین می کند؛ بنابراین می توان 
گفت که عرضه یک سطح بهینه 
امنیــت ملی، مســتلزم تدارک 

سطح بهینه امنیت غذایی است.
در کشور ما به رغم تنوع و تولید 
باال در بخش کشاورزی، موضوع 
امنیت غذایی به دالیلی چون عدم 
مطلوبیت توزیع درآمد میان اقشار 
مختلف جامعه، برخورداری گروه 
کثیری از جامعه از درآمد ناچیز، 
افزایش بار تکفل به واسطه رشد 
جمعیت باالی کشــور در دهه 
۶۰، تنوع پایین رژیم غذایی در 
کشور و فشار مصرف روی چند 

نوع محصول کشاورزی،  ...

اصفهان رتبه دوم ایجاد 
شرکت های تعاونی بانوان را 

در کشور داراست
 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان 
با بیان اینکه این استان رتبه دوم کشوری در 
تعداد فرصت های شــغلی ایجاد شده توسط 
شرکت های تعاونی بانوان را داراست، گفت: 
تعداد فرصت های شــغلی این شرکت ها در 

استان 13 هزار و 957 نفر است.
محســن نیرومند افزود: تعداد فرصت های 
شغلی شــرکت های تعاونی بانوان در کشور 

122 هزار و 945 نفر است. 
وی با اشاره به اینکه این استان رتبه اول کشور 
در تعداد عضوهای شرکت تعاونی بانوان را به 
خود اختصاص داد، بیان کرد: تعداد این اعضا 
در کل کشــور 132 هزار و 585 نفر و تعداد 

اعضای این شرکت ها در اصفهان ...

مهر
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

        در سال گذشته آبی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان برای تامین آب شرب مردم با کمبود 3 هزار لیتر آب در ثانیه مواجه بود اما با اجرای برنامه های فرهنگی در سطوح مختلف موفق به 
کاهش مصرف سرانه آب شد.

خـــبــــر

تهیه برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: معاونت شهرسازی 
و معماری، بر بنیان تفکرات مهندسانی است که برآیند اقدامات آن در 

شأن شهروندان پایتخت فرهنگ و هنر جهان اسالم است.
سیداحمد حسینی نیا  ضمن تبریک روز مهندس به همه مهندسانی 
که با تفکری خالقانه، نوآورانه، پویا و هوشــمندانه در جهت توسعه، 
عمران و آبادانی جهان شهر اصفهان نقشــی بی بدیل ایفا می کنند، 
اظهارکرد: معاونت شهرســازی و معماری حوزه ای بر بنیان تفکرات 
مهندسی است که برآیند اقدامات آن در قالب تهیه طرح هایی شامل 
ایجاد فضاهای شهری دلپذیر، شــاد، آرام، ســرزنده، پویا، پایدار و 
زیست پذیر در شأن شــهروندان پایتخت فرهنگ و هنر جهان اسالم 

بروز می کند.

وی تاکید کرد: کارشناســان و مدیران این حوزه عموماً مهندسانی 
مبتکر و نوآور هســتند که با تولید ایده های خالقانــه اصفهان را در 
حوزه های شهرسازی و معماری در زمره یکی از کالنشهرهای پیشرو 

در کشور مطرح کردند.
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان اظهــار امیدواری 
کرد: ایــن معاونت بتواند بــه عنوان یکــی از ارکان اصلــی »تهیه 
برنامه جامع شــهر اصفهان با رویکرد نوین« با استفاده از این منابع 
انسانی ارزشــمند و ظرفیت های دانشی سایر دســتگاه های اجرایی 
اســتان و همچنین با بکارگیری تجربیــات به روز جهانــی بتواند 
 شــرایط ایجاد شــهری پایدار و زیســت پذیر برای آیندگان فراهم

 کند.

کارت های ملی خود را جایگزین عابر بانک 
کنید

این روزها ورود کارت های هوشــمند ملی برای استفاده به جای 
کارت های عابر بانک جدی تر شده و با اقدام بانک ها در این مورد 
مشــتریان می توانند از کارت های هوشمند ملی برای دریافت 

خدمات بانکی استفاده کند.
 از نیمه دوم سال گذشته بود که استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی از 

طریق کارت هوشمند ملی رسماً مطرح شد و در آن زمان بانک ملت و همچنین 
بانک ملی برای این مهم اقدام کردند. بر این اســاس با اجرای آزمایشــی استفاده از 

کارت های هوشمند ملی به جای کارت های ملی به تدریج ...

آگهی مناقصه 

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

آگهی مزایده )نوبت اول( 

آگهی مزایده )نوبت اول(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مسعود منتظری نجف آبادی  - شهردار نجف آباد 

حسن حجتی -  شهردار دولت آباد 

محمود صادقین - شهردار قهجاورستان 

نوبت اول

نوبت دوم

چاپ اول

 شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 96/4675 مورخ 96/11/29 شورای محترم اسالمی 
نجف آباد عملیات خرید سنگ قبور آرامستان شهرداری نجف آباد به همراه حکاکی و تحویل و نصب در آرامستان 
نجف آباد، با اعتباری به مبلغ 10/000/000/000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت طبق مشخصات و شرایط موجود در 

مدارک مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید توانایی و رزومه کاری مرتبط و همچنین ماشین آالت متناسب با 

موضوع مناقصه را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهرداری دارا باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/12/23 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه 

نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 500/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی ارایه نمایند. برندگان 

اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تلفن: 1113 ) 36611074-7( 
دورنگار: 36623116

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی زمین واقع در منطقه صنعتی شهر دولت آباد از طریق مزایده 
عمومی اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهرداری: روز یک شنبه مورخ 97/12/26
گشایش پاکت های مزایده: روز دوشنبه مورخ 97/12/27

محل دریافت اسناد: دولت آباد - بلوار طالقانی-  پایگاه اینترنتی www.dolatabad.ir تلفن: 031-45822010
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شهرداری قهجاورستان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 624/ق/ش مورخ 97/11/30 شورای محترم اسالمی شهر قهجاورستان نسبت به اجاره یکساله حدود 200 متر مربع سالن ساختمان 
آتش نشانی شهر تحت شرایط ذیل اقدام نماید. 

پیشنهاد دهندگان می توانند جهت اطالع از موقعیت مکان مورد اجاره و دریافت فرم پیشنهاد همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخه 97/12/14 به شهرداری 
قهجاورستان )امور مالی( مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. 

تلفن تماس: 35776601
زمان تحویل پیشنهادات: 97/12/15

زمان بازگشایی پیشنهادات: 97/12/18- ساعت 15
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

شناسه : 394040

شناسه : 394126

شناسه : 393915

شناسه: 390773
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نشانیسپرده شرکت در مزایدهقیمت کارشناسی اجاره هر ماهمساحت متر مربعشماره پالکردیف

قهجاورستان – ساختمان آتش نشانی 2/400/000 ریال 4/000/000حدود 1-200



امنیت غذایی، موضوع 
مغفول این روزهای 

مقامات دولتی

ادامه از صفحه یک:
...   از اهمیــت باالیی برخوردار 

است.
در این میان، شــاخص جهانی 
از   امنیــت غذایــی، یکــی 
شــاخص های معتبر و مهم در 
ارزیابی امنیت غذایی کشورها 
است که هر ساله، توسط واحد 
اکونومیست سازمان ملل متحد 
محاســبه می شــود، شاخصی 
که در بررســی امنیــت غذایی 
کشــورها، به مســائلی فراتر از 
گرسنگی نگاه می کند و عوامل 
اصلی موثر بر امنیت غذایی را، 
از سه جنبه استطاعت پذیری، 
در دســترس بــودن و کیفیت 
 مواد غذایی مورد بررســی قرار

 می دهد.
آخرین آمارهــای بانک مرکزی 
ایران نشــان دهنده آن است که 
هزینه ناخالص خانوار شــهری 
ایرانی از ۷۳ میلیون ریال ســال 
۸۶ به ۴۲۱ میلیون ریال در سال 
۹۶ رسیده که خود نشان دهنده 
افزایش بیش از ۵.۵ برابری هزینه 
ناخالص خانوار شهری طی ۱۰ 
سال گذشته است؛ ضمن اینکه 
افزایش هزینه خانوارها، کاهش 
سهم خوراکی ها و کوچک شدن 
سفره یک خانواده را در پی داشته 

است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی 
 ایران، خوراکی ها و آشامیدنی ها

 ســهم  ۲۳.۵ درصدی از هزینه 
ناخالص خانوارهــای ایرانی در 
سال ۹۶ داشته اند که نسبت به 
متوسط این سهم در بسیاری از 
کشورهای منطقه و جهان باالتر 
است؛ به نحوی که متوسط این 
سهم در کشــورهای آمریکای 
شــمالی ۱۳ درصد و در شمال 
آفریقا ۱۷ درصد است، سهمی 
که یکی از شاخص های مهم در 
اندازه گیری استطاعت پذیری 
محصوالت غذایی کشورها هم 

به شمار می رود.
در سال جاری با بازگشت تحریم 
ها به اقتصاد کشور، سیاست های 
تورم زای ارزی گذشته، تفاوت 
معنادار قیمت محصوالت غذایی 
در داخــل و خــارج از مرزهای 
کشور را رقم زده است و با ایجاد 
انگیــزه قاچاق مــواد غذایی به 
بیرون از مرزهای کشور، زمینه 
را برای افزایش هرچه بیشــتر 
قیمت مواد غذایی فراهم آورده 

است.
آمارهای بانــک مرکزی گویای 
افزایش بیــش از ۵۰ درصدی 
قیمت اکثر گروه هــای اصلی 
غذایی در ماه های گذشته بوده 
است؛ به گونه ای که جهش سهم 
هزینه خوراک خانوار شهری از 
هزینه ناخالصی خانوار در سال 
جاری، دور از انتظار نیســت؛ از 
این رو بسندگی و کفایت عرضه 
کــه در ادوار گذشــته در بحث 
امنیت غذایی کشور موضوعیت 
چندانی نداشته اســت، امروز 
به یکی از موضوعــات مهم این 
حوزه مبدل شــده که با وجود 
تالش هــای مقامــات دولتی 
در جهــت افزایــش واردات و 
عرضه محصوالت غذایی چون 
گوشــت قرمز به بازار، همچنان 
شاهد چســبندگی قیمت این 
محصوالت با سمت باال هستیم 
که لزوم تجدیدنظر در سیاست 
های گذشته را به منظور صیانت 
از امنیت غذایی کشور در  دوره 
تحریم ها بیش از پیش نمایان 

می کند.

اقتصاد استان
02
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32 تن انواع مواد مخدر در اصفهان کشف شد
فرمانده انتظامی اصفهان با بیان اینکه در ســال جاری در حوزه مقابله با موادمخدر نسبت به پنج سال 
اخیر موفق ترین استان بودیم، گفت: بیش از ۳۲ تن انواع موادمخدر سال جاری توسط نیروی این نهاد 

در استان کشف شده است.
ســردار مهدی معصوم بیگی در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر در اســتانداری اصفهان افزود: این 

کشفیات نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش داشــته که ۷۵ درصد آن ها مربوط به تریاک 
بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۲۳ هزار نفر اعم از معتاد، متجاهران، قاچاقچیان، فروشندگان عمده و خرد 
دستگیر شدند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۵ هزار نفر در حوزه قاچاقچیان، تولیدکنندگان و فروشندگان خرد و هفت هزار 

و ۸۰۰ نفر معتاد متجاهر بودند که نسبت به سال گذشته دستگیری ها ۱۵ درصد افزایش داشت.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی ۵۱ باند با اقدامات پیچیده و حرفه ای شناسایی و دستگیر شدند.

وی بیان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ طرح پاکسازی در معابر، خیابان ها و مکان های هدف اجرا و حدود ۹۵۰ خودرو توقیف و ۴۳ قبضه سالح 
گرم توقیف و کشف شده است.

سال آینده خدمات مربوط فقط با کارت هوشمند ملی ارایه می شود
مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت: کارت های غیرهوشمند ملی فقط تا پایان امسال اعتبار دارد و کسانی که 

مبادرت به تعویض نکنند ممکن است سال آینده برای دریافت خدمات با مشکل مواجه شوند.
حسین غفرانی افزود: در سال آینده مالک ارائه خدمات در ادارات و دستگاه ها، کارت هوشمند ملی خواهد 

بود.
وی اظهارداشت: تاکنون از سوی دولت تصمیمی برای تمدید زمان درخواست کارت هوشمند ملی برای 

سال آینده صادر نشده است.
مدیرکل ثبت احوال اصفهان خاطرنشان کرد : با آغاز عملیات صدور کارت هوشمند ملی از سال ۹۳ تاکنون بیش از 

۸۰ درصد مردم اصفهان موفق به تعویض و دریافت کارت شده اند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در این مدت پنج ساله، سه میلیون و ۲۰۰ هزار کارت هوشمند ملی دریافت کرده اند.

غفرانی با بیان اینکه فرصت کوتاهی تا پایان سال برای درخواست کارت هوشمند باقی ماند به شهروندان توصیه کرد که برای جلوگیری از ازدحام 
جمعیت و بروز هرگونه اشکال، سریع تر اقدام به ثبت نام و اخذ درخواست این کارت کنند.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان یادآور شد: شهروندان می توانند باید با مراجعه به سایت www.ncr.ir اقدام به ثبت نام کنند.

مهر
یادداشـــت
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خـــبــــر

اصفهان رتبه دوم ایجاد شرکت های تعاونی بانوان را در کشور داراست

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با بیان اینکه 
این استان رتبه دوم کشوری در تعداد فرصت های شغلی 
ایجاد شده توسط شرکت های تعاونی بانوان را داراست، 

گفت: تعداد فرصت های شغلی این شرکت ها در استان 13 هزار و 957 نفر است.

محسن نیرومند افزود: تعداد فرصت های شغلی شرکت های تعاونی بانوان در کشور ۱۲۲ 
هزار و ۹۴۵ نفر است. 

وی با اشاره به اینکه این استان رتبه اول کشور در تعداد عضوهای شرکت تعاونی بانوان را 
به خود اختصاص داد، بیان کرد: تعداد این اعضا در کل کشور ۱۳۲ هزار و ۵۸۵ نفر و تعداد 

اعضای این شرکت ها در اصفهان ۱۳ هزار و ۹۵۷ نفر است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با اشاره به اینکه در چهار دهه گذشته تنها یک 
شرکت تعاونی بانوان با ۴۵ نفر عضو در زمینه تولید صناع دستی در استان اصفهان وجود 
داشت، افزود: این در حالیست که طی چهار دهه اخیر ۵۶۹ شرکت تعاونی بانوان در استان 
تشکیل شده است.  وی تصریح کرد: در زمان حال تعداد ۱۰ هزار و ۶۸ شرکت تعاونی بانوان 
با وضعیت فعال و در دست اجرا در سطح کشور مشغول هستند که از این تعداد ۲۶۴ شرکت 

تعاونی مربوط به استان اصفهان است.
نیرومند با اشاره به نقش برجسته جامعه زنان در چهل سال گذشته اظهار داشت: ۳۰ درصد 
از مدیریت مراکز مشاوره کارآفرینی را بانوان برعهده دارند و ۸۸.۹ درصد از تسهیالت مشاغل 

خانگی به بانوان پرداخت شده است. 
وی، افزایش کمی و کیفی مراجع حل اختالف کار در جهت حل و فصل سازشی اختالفات 
کارگری و کارفرمایی و کاهش مدت زمان رسیدگی، تاسیس اداره حمایت از پایداری مشاغل 
و رصد واحدهای مشکل دار، پیگیری، تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای 
اقتصادی بزرگ و شروع طرح بزرگ و فراگیر خودبازرسی به وسیله حضور مستمر افسران 
ایمنی در محیط های کارگری و آموزش تخصصی را از اقدامات صورت گرفته در این اداره کل 
دانست.  وی تاسیس گروه تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان بازوی 
آموزشی و پژوهشی این اداره کل در راستای تحقق استراتژی های کالن وزارت کار با هدف 
تقلیل حوادث ناشی از کار، کاهش بیماری های شغلی و ارتقا سطح آموزش های نیروی کار 
و بازآرایی آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی و 

معادن کشور از دیگر اقدامات عنوان کرد. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان، درباره حداقل دستمزد کارگران با احتساب نرخ 
تورم و آمار مقایسه ای از چهار دهه گذشته تا به امروز، اظهار داشت: حداقل دستمزد کاگران 
در سال های گذشته حدود ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال و در زمان حال به ۱۰ میلیون ۱۱۱ هزار 

ریال افزایش پیدا کرده است.  ایرنا
خـــبــــر

ورزنه در نقطه پایانی 
رودخانه زاینده رود 

قرار دارد جایی که به 
تاالب گاوخونی ختم 
می شود پس ساکنان 
این منطقه بیش از هر 
نقطه دیگر در استان 

قدر آب را بخوبی 
می دانند.

پویش »من حامی یک قطره آب هستم« در شهر ورزنه مطرح شد:   

کاهش چشمگیر مصرف سرانه خانگی در طی 10 ماه

مدیر روابط عمومی و رئیس آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در مراسم اختتامیه )پویش من حامی 
یک قطره آب در شهر ورزنه هستم(، خبر از کاهش مصرف 
سرانه آب در استان اصفهان داد و اعالم کرد: در سال گذشته 
سرانه مصرف آب خانگی در استان حدود 15۴ لیتر در شبانه 
روز بود این در حالیست که این رقم در ده ماهه سال جاری به 

کمتر از 1۴۴ لیتر در شبانه روز کاهش یافت.
سید اکبر بنی طباء گفت: کاهش سرانه آب شرب در استان 
حاصل تالش همه جانبه مردم و مســئوالن می باشد ولی 
همچنان انتظار می رود برای اینکه دغدغه کمبود منابع آبی 
برای مردم و مسئوالن برطرف شود همه بهره برداران باید 

آب را درست مصرف کنند

اخبار اصفهان
گـــزارش
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        در سال گذشته آبی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان برای تامین آب شرب مردم با کمبود 3 هزار لیتر آب در ثانیه مواجه بود اما با اجرای برنامه های فرهنگی در سطوح 
مختلف موفق به کاهش مصرف سرانه آب شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه فوالد مبارکه 
در سمپوزیوم فوالد 97:

  ایمیدرو و فوالد مبارکه 
تعامل بسیار موثری دارند

خداداد غریب پور با تاکید بر نقش فوالد مبارکه در صنعت فوالد 
کشور خاطرنشــان کرد: ایمیدرو و فوالد مبارکه ارتباط موثری 
دارند. موضوعات ایمیدرو و فوالد مبارکه به خوبی در حال پیشرفت 
است و در یک کالم باید گفت، ایمیدرو و فوالد مبارکه تعامل بسیار 

موثری دارند.

وی در پاســخ به این ســوال که ایمیدرو برای حمایت از فوالدسازان چه 
راهکارهایی در نظر دارد، اظهار کرد: با مشــارکت صنعتگران و واحدهای 
بزرگ تولیدی، بانک مرکزی و نیز گمرک، جلســه های متعددی برگزار 
کرده ایم که خوشبختانه تسهیالتی ایجاد شده و همکاری خوبی هم از جانب 

بانک مرکزی شکل گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص راهکارهای حمایتی از فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: تامین مواد اولیه یکی از مهم ترین مسائل فوالد 
مبارکه است که خوشبختانه با همکاری خوب ایمیدرو با این شرکت فوالدی 
این امر صورت پذیرفته و موضوعاتی همچون تسهیالت گمرکی و همکاری 

بانک مرکزی نیز در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: سایر موضوعات مطرح شده و موردنیاز شرکت فوالد مبارکه 
با ایمیدرو داخلی،  است که مدیران فوالد مبارکه عزم خود را جزم کرده اند 
و پای کار ایســتاده اند؛ اما باید در نظر داشت که بخشی از مسائل به سایر 

نهادهایی بازمی گردد که تصمیماتشان در این زمینه موثر است.
وی درخصوص بـــــرگزاری بیست  و  یکمـــــین سمپوزیوم فوالد نیز 
بیان کرد: این یک رویداد علمی است؛ یعنی صنعتگران نیازهایشان را مطرح 
می سازند و محققان مقاالت و دستاوردهای علمی شان را ارائه می کنند. 
آنچه مسلم است صنعت به نوسازی و استفاده از   فناوری های روز نیازمند  

می باشد.
همچنین مهندس حمیدرضا عظیمیان در جریـــــان بــــــرگزاری 
بیست  و  یکمـــــین سمپوزیوم فوالداظهار کرد: به طور حتم تشکیل این 
سمپوزیوم ها برای تبادل اطالعات، گفت وگوهای فنی و مهندسی، مذاکرات 

تجاری و انعقاد قراردادها بسیار موثر است.
وی با اشاره به این که در مذاکرات چهره به چهره و نزدیک، زمینۀ بسیاری 
از اتفاق های بعدی شــکل می گیرد، افزود: در برنامه های جنــــــــبی 
همایـــــش ها و رویدادهایی نظیر سمپوزیوم ها، کارشناسان می توانند 
با ارائۀ مقاالت علمی و تخصصی همگام با دانش روز و یافته های علمی، از 

نزدیک آشنا شوند و تجارب موثر را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید بر این که یکی از محورهای این سمپوزیوم 
»اثرات رشد نامتوازن صنعت فوالد بر پایداری آن« بود و همین امر یکی از 
دغدغه های صنعت فوالد است گفت: با توجه به چالش های مختلف اعم از 
تامین مواد اولیه، مسئلۀ آب،  محیط زیست و تامین تجهیزات خارجی بهتر 
است راه درست را با انضباط خاصی از ابتدا تا انتهای زنجیرۀ فوالد پیگیری 
کنیم. البته فوالد مبارکه همواره سعی کرده سهم خود را در مطالعه و ایجاد 
طرح های متوازن و همگن به خوبی انجام دهد که اجرای طرح های توسعه 

در جنوب نیز مصداق  همین امر است.
مهندس عظیمیان با اشاره به این که فوالد مبارکه در حال حاضر ۵۰ درصد 
فوالد موردنیاز کشــور را تولید می کند گفت: متاسفانه در اثر تحریم ها و 
محدودیت های بین المللی مشکالتی بر سر راه صادرات فوالد کشور ایجاد 
شده و برای رفع این مشکالت و چالش ها تالش های زیادی از مسیرهای 

مختلف در حال انجام است.
وی درخصوص بازار سرمایه و حضور فوالد مبارکه در این بازار بیان کرد: 
تولیدکنندگان فوالد ملزم اند که براساس قیمت مکشوفه در بورس، کاالی 
خود را به بازار عرضه کنند و این قیمت گذاری روند شفافی دارد و هر دو هفته 

یک بار در تاالر بورس فلزات کشف قیمت می شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان این که شرکت فوالد مبارکه از فرصت افزایش 
ســرمایه در ســه بخش نورد، تامین مواد اولیه و تولید محصوالت جدید 
بهره مند خواهد شد، تصریح کرد: نورد، جریان دائمی و بدون وقفه تامین 
مواد اولیه، محصوالت جدید و  مسئولیت های اجتماعی به ما دیکته می کند 
که برنامه ریزی درستی داشته باشیم و منابع خود را به درستی هزینه کنیم.

گـــزارش

وی ارتقاء ســواد آبی را 
یکــی از راه های مصرف 
صحیح آب برشمرد و بیان 
داشــت: در سال گذشته 
آبی شرکت آب وفاضالب 
اســتان اصفهــان برای 
تامین آب شرب مردم با 
کمبود ۳ هزار لیتــر آب در ثانیه مواجه 
بود اما با اجرای برنامه های فرهنگی در 
سطوح مختلف موفق به کاهش مصرف 
سرانه آب شد که این امر تأثیر بسزایی 
در تأمین پایدار آب شــرب مشترکین 
در فصل تابستان داشت. این امر در واقع 

بیانگر ارتقاءسواد آبی مردم می باشد. 
بنی طباء کانون پرورشی فکری کودکان 
و نوجوانان را یکــی از نهادهای مؤثر در 
ترویج فرهنگ صحیح آب دررده سنی 
میان ۶ تا ۱۵ دانســت و عنــوان کرد: 
کانون های پرورشــی فکــری کودکان 
ونوجوانان در سطح اســتان می توانند 
در قالب انعقاد تفاهــم نامه همکاری با 
شرکت آب وفاضالب برخی از فعالیتهای 

فرهنگی خــود را اختصاص به فرهنگ 
سازی مصرف صحیح آب در بین کودکان 

و نوجوانان قرار دهند.
وی بیــان کرد: شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در قالب تفاهم نامه ایی با 
اداره کل آموزش وپرورش و نیز بهزیستی 
فعالیتهایــی پیرا. مــون ترویج مصرف 

درست آب مد نظر قرار داده است.
بنی طباءبه تاثیر یادگیری باال در سنین 
پایین اشــاره کردو خاطرنشان ساخت: 
میزان یادگیری در سنین پایین به مراتب 
بسیار بیشتر از رده های سنی دیگر است 
بنابراین نهادهای آموزشی همانند ادارات 
آموزش وپرورش و کانون های پرورشی 
فکری باید برنامه های متنوع فرهنگی در 
راستای فرهنگ سازی صرف بهینه آب 

برای کودکان و نوجوانان در نظر گیرند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اظهارداشــت: در ماههای اخیر کانون 
پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شهر 
ورزنه بمنظور ترغیب کودکان و نوجوانان 
به مصرف صحیح آب، طرح )من حامی 
یک قطره آب هســتم( را در قالب ارائه 
فعالیتهای ادبی، هنری و دینی در دستور 

کار قرار داد.
وی اعــالم کرد: ورزنــه در نقطه پایانی 
رودخانه زاینده رود قرار دارد جایی که 
به تاالب گاوخونی ختم می شــود پس 
ساکنان این منطقه بیش از هر نقطه دیگر 

در استان قدر آب را بخوبی می دانند.
بنی طباء افزود: ساکنان منطقه کویری 
ورزنه برای ســازگاری بــا اقلیم گرم و 
خشــک باید آب را بهینه مصرف کنند 
تا در رفع نیازهای آبی خــود با چالش 

مواجه نشوند.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
کاهش مصــرف ســرانه آب را یکی از 
راههای ســازگاری با کم آبی برشمرد و 
اعالم کرد: از مردم کویر نشین شهر ورزنه 
انتظار داریم آب شرب را بهینه مصرف 
کنند تا در دسترسی پایدار به آب شرب 
 در ماه های گرم ســال با مشکل روبرو

 نشوند.
الزم به یادآوری است پویش من حامی 
یک قطره آب هستم در قالب فعالیتهای 
هنری مانند برگــزاری نمایش، ماکت 
سازی، داستان نویسی، شعر وقصه، سرود، 
کتاب و کتابخوانی در رده سنی ۶ تا ۱۵ 
سال میان دختران و پسران برگزارشد 
همچنین از بین بهترین آثار ارائه شده 
نمایشگاهی برپا شد که مورد استقبال 

عموم قرار گرفت.

    

ســید رضا میرمحمدصادقــی افزود: 
فعالیت های طراحان لباس در اصفهان 
امسال به مدد ســازمان های مربوطه و 
نهادهای دانشگاهی بسیار پررنگ تر از سال های گذشته اتفاق افتاده 

و تاکنون گردهمایی های خوبی برگزار شده است.
وی نمایشــگاه مدکس اصفهان را نتیجه تالش یکساله طراحان، 
تولیدکنندگان و فعاالن حوزه مد و لباس دانست و تاکید کرد: تمام 
تالش ما آن است که این نمایشگاه هر ساله و با قدرت برگزار شود؛ 
بر این اساس، در نمایشگاه سال آینده و با حمایت اتحادیه پوشاک، 
حضور برندها را در کنار تأمین کنندگان مواد اولیه و طراحان شاهد 

خواهیم بود.

مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان نیز با اشاره به اینکه برای نخستین بار با در استان اقدام به 
برگزاری نمایشگاه تخصصی در حوزه پوشاک شده است، گفت: پیش 
از این، پوشاک تحت عنوان فروش بهاره و پاییزه در محیط نمایشگاه 

ارائه می شد که از کیفیت مناسب و نگاه ویژهای برخوردار نبود.
مجید نایب زاده تاکید کرد: به دلیــل لزوم وجود به نگاه تخصصی 
به هنر صنعت مد و لباس، مدکس با نگاهی ویژه و تخصصی برای 
پیشرفت فعاالن حوزه پوشاک به ویژه طراحان لباس تعریف و برگزار 
می شــود. معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان نیز درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان در نمایشــگاه مدکس اقدام به نمایش آثار 

طراحان لباس به صورت تک اثر خواهد کرد.
محمدعلی جعفری افــزود: طراح، تولیدکننــده، توزیع کننده و 
فروشــنده در کنار هم می توانند باعث پیشرفت حوزه مد و لباس 
شوند و اداره ارشــاد به جد از هرگونه پیشنهاد و همکاری حمایت 
خواهد کرد. نایب رئیس اتحادیه پوشاک اصفهان نیز درباره برگزاری 
نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد و لباس تاکید کرد: طراحان لباس 
فقط با حضور در نمایشگاه های بزرگ مانند مدکس قادر خواهند 

بود در بازار پوشاک جا داشته باشند.
باطنی افزود: رویدادهای کوچک تحت عنوان گردهمایی عالوه بر 
اینکه اجازه فروش ندارند، کمکی به روند پیشرفت طراحان و تولید 

کنندگان نخواهد کرد.

فرش قرمز پیش پای مدکس در اصفهان

نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد و لباس )Modex2019( طی روزهای نهم تا یازدهم اسفندماه امسال با رویکرد توسعه و ارائه فرصت های خالقانه در اصفهان برپا 
می شود. این نمایشگاه که در فضایی به مساحت 2500 مترمربع برگزار می شود، به ارائه توانایی ها و پتانسیل های طراحان و فعاالن حوزه مد و لباس می پردازد تا هر 
چه بیشتر هنر خود را در معرض بازدید عالقمندان و عموم مردم قرار دهند. دبیر علمی هنری نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد و لباس اصفهان درباره چگونگی 
برگزاری این نمایشگاه گفت: در کنار بخش فروش و ارائه آثار طراحان نمایشگاه مدکس امسال، بخش نمایشی تک اثر با هدف اعالم توانمندی های طراحان لباس 

اصفهان با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزار می شود.

ایمنا
خـــبــــر



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

Iran’s 
Beauties 
in Photos: 
Garden of 
Stones in 
Sirjan

A stony protest 
a g a i n s t 
g o v e r n m e n t 
policies by a local 
in southeastern 
Iran turns into a 
popular tourist 
attraction decades 
later.
The Garden of 
Stones is located 
in the vicinity of 
Balvard Village, 
45 km to the 
southeast of 
Sirjan, a town in 
the southeastern 
province of 
Kerman. Darvish 
Khan Gong 
Esfandiyarpour, 
who festooned 
his dried and 
dead trees with 
stones back in 
1961 in protest at 
a series of planned 
land reforms 
introduced by 
Mohammad Reza 
Pahlavi, never 
thought that his 
garden would one 
day find a place on 
the list of tourist 
attractions in 
Kerman Province. 

Darvish Khan 
passed away in 
2007 at the age of 
90 and was buried 
in the same stone 
garden he had 
created.
Among other 
f i l m m a k e r s , 
Parviz Kimiavi, a 
famous director 
and screenwriter, 
has made two films 
about Darvish 
Khan. His first 
film featuring 
Darvish Khan and 
his family was 
produced in 1971. 
The second was 
a documentary 
entitled The old 
man and his garden 
of stones which 
came out 23 years 
later.
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The Ghadir 
garden came 
into operation in 
1993. There are 
various gardens 
in the Isfahan 
city to recreation 
for the Isfahan 
people and dear 
passengers. 
On the other 
hand, a four-
dimensional 
cinema is 
considered 
as another 
interesting 
section of the 
Ghadir garden 
which is very 
popular and 
considerable.

Isfahan’s identity should 
be preserved in urban 
beautification

Traditional Hotel: A Stay 
With Taste Of History

news

where to stay

“Currently, the appearance of Isfahan is not quite 
desirable, therefore, a strategic, dynamic, and 
operational beautification plan should be codified,” 
an urban design expert said.
 Saying that the appearance of Isfahan like 
other cities of the country has been subjected to 
government’s interests, Peyman Tutian said, “Fine 
and valuable monuments have remained from the 
past that indicate the combination of art, geometry, 
mysticism, and lifestyle of that time.”
“The Jurjir Jameh and Jameh mosques that 
respectively belonged to the Buyid and Seljuk eras 
are among the prominent monuments in Isfahan 
that benefited from different types of art. Also, by 
the beginning of Qajar dynasty and the possibility 
of communicating with the west, western elements 
have emerged in Iranian architecture,” he continued.
“Now we have arrived to witnesses the 
transformation in the appearance of the cities 
by developing the technology and promoting 
the international style, as well as expanding the 
relationship with the world through cyberspace; 
Isfahan is no exception in this regard,” he continued.
“Avoiding fashionable and diversityism throughout 
the city, paying attention to the originality, identity, 
and the nature of skeleton bed of the city in order to 
make effective decisions in the beautification field, 
abstaining from arranging the surface, preparing 
original plans, paying attention to the economic 
dimension in the field of aesthetics, and also 
observing the principle of “avoiding idleness” (one 
of the principles of Iranian architecture) are the 
factors in preparing beautification plans that can be 
can be referred in maintaining and improving the 
beauty quality of Isfahan,” he added.

The traditional hotel of Isfahan is 400 years old 
and can be considered as amonument related 
to the Safavid era.This center was turned to an 
accommodation center many years ago.The 
hotel is located in an old alley-garden in historic 
heart of the city and also close to commercial and 
shopping centers.Here, visitors experience an 
unique atmosphere and environment as if they are 
in a museum.In other words, all rooms surround 
a great and beautiful pool which fountains are 
located in center of it, just like old houses of the 
Isfahan.Here, passengers enjoy having wide range 
of drinks in a warm and friendly environment of 
the yard specially in evening times.On the other 
hand, fast and easy access to the Chaharbagh 
street, Naghshe Jahan square and most important 
historic and recreational attractions makes this 
residential center more attractive and reliable.
Actually, the traditional hotel of Isfahan is a calm 
and original accommodation center which creates 
an experience of stay in old houses of Iran and 
getting familiar with customs of the ancestors 
through high quality and modern amenities.
Here, you will face with an exceptional 4-star hotel 
which creates a Iranian traditional lifestyle for you 
and your companions.For instance, a Royal VIP 
room of the hotel is a masterpiece accompanied 
by amazing stuccos which will not be faded in your 
mind.Moreover, a traditional restaurant is ready 
to serve various Iranian and foreign foods which 
leave none of your wishes unanswered.

This complex having various facilities 
was built some years ago to public 
use.
The complex was constructed in an 
area with about 52 hectare space.
Here, dear visitors enjoy many 
facilities such as sports grounds, 
library, outdoor swimming pool, 
amphitheater salon etc.
In the following, we mention to 
various buildings of the complex and 
their features:

1)The memorial monument of the 
Allameh Amini:
This building is related to one of the 
Shia scholars, traditionist, theologian 
and jurist. Here is known as one of the 
main parts of the complex including 
a memorial museum of the Allameh 
Amini.

2)The public library of Allameh 
Amini:
This library having two separate 
salons for men and women is 
welcoming large number of clients 
from all over the world in an area 
with 750 square meters. The library 
includes about 12000 volumes of 
books which are very interesting 
and valuable for those interested in 
science and knowledge.
It is noteworthy that another library 
called Imam Ali computer library.

3)The sport complex(swimming 

pool, tennis court etc.):
This complex in known as another 
advantage of the Ghadir garden 
consisting most diverse amenities 
such as fitness club, massage room, 
Jacuzzi, dry and steam sauna etc. 
to provide more comfort and 
satisfaction. The sport complex was 
built in an area with about 3680 
square meters.

4)The child and young adult house:
This center is belonged to the 
Institution for Intellectual 
Development of Children and Young 
Adults with wide range of cultural 
and artistic activities in the field of 
mental and cultural development for 
children and young adults.
The organization was at the center of 
the vanguard of cultural production 
in the late 60s and early 1970s and 
is the platform through which many 
of Iran’s most regarded artists and 
filmmakers such as Abbas Kiarostami 
and Morteza Momayez, launched 
their careers. 
This section has been provided an 
instructive environment by hold 
various artistic classes, ceremonies 
and also offer many useful books.

5)The Sardab complex: 
This complex is also included two 
special salons to perform dramatic 
and artistic performances, exhibition 
affairs and some instructive classes.
It should be mentioned that large 
number of clients about 120000 
persons are visiting this beautiful 
attraction per annum. This amount of 
visitors usually come here to different 

purposes such as official work, 
participate in ceremonial events 
in the outdoor space of the Ghadir 
garden etc.
The Sardab complex consists of Al-
ghadir gallery, conference halls with 
capacity of 300 persons etc. Variety of 
events such as seminars, conferences, 
literary meetings, funerals etc. are 
held in this complex. The Sardab 
complex was built in an area with 
about 57 hectare.
The Ghadir garden came into 
operation in 1993. There are 
various gardens in the Isfahan city 
to recreation for the Isfahan people 
and dear passengers. On the other 
hand, a four-dimensional cinema is 
considered as another interesting 
section of the Ghadir garden which is 
very popular and considerable.
Those who are interested in sport will 
experience most enjoyable moments 
in the tennis court and other sport 
section of the Ghadir garden.
In addition, different hotels with 
different grades and prices are 
surrounding the Ghadir garden and 
passengers can easily choose their 
favorite accommodation center to 
experience pleasant moments.
The Ghadir garden is privileged to 
have excellent position and that’s why 
other important attractions are also 
close to here to visit and create more 
pleasant memories.
We strongly recommend you not to 
lose this cultural and recreational 
complex and experience one of your 
exceptional travels in the touristy 
Isfahan city including most diverse 
traditional and nostalgic attractions.

Ghadir Garden of  Isfahan: aCultural , 
Recreational Complex

The Ghadir cultural and recreational complex is located 
in west side of the Isfahan city which is available via the 
Sayyad-e Shirazi highway and Allameh Amini street.



Currency

USD 42000

47634

54888
42037

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,328.9 $

SudokuNO 165  Solution: NO 164

 Operator of South Pars Gas Field’s 
Phase 13 project said Sun. new 
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
units have come on stream in the 
onshore refinery of the phase, 
completing the production chain 
of the facility.
Payam Motamed added that the 
units 113, 114 and 115 of the 
refinery are now fully operational 
and the production of valued 
items like propane and butane 
(LPG) are the go in the facility.
He further said that the sulfur, 
gas sweetening, ethane, and gas 
condensate units of the refinery 

are also productive and the 
production chain of the refinery 
is now complete.
Phase 13 of the giant offshore gas 
field in the Persian Gulf, is one of 
the largest national projects in 
Iran which is being carried out 
on both offshore and onshore 
phases.
The phase is being developed 
for the production of 56 mcm/d 
of rich gas, 75,000 b/d of gas 
condensate, 400 tons of sulfur 
and 1.1 million tons/y of LPG as 
well as a million tons per year of 
ethane.

Three Airbus 
planes join Iran 
Air fleet
Iran’s national flag 
carrier Iran Air has 
purchased three Airbus 
passenger planes and 
will add them to its 
fleet by the end of the 
current Iranian year 
(March 20).
Three Airbus 319 
aircraft, manufactured 
in 2002, were 
purchased from 
Hungary a year ago and 
landed at an airport 
in the city of Mashhad 
in northwestern Iran. 
The newly-purchased 
planes will join Iran Air 
fleet in the coming days.

Iran Air plans to 
develop its fleet of 
aircraft to provide 
better services to its 
passengers.

Currently, the flag 
carrier has 29 aircraft 
operating flights in the 
country, which would 
rise to 32 after the 
addition of the three 
planes.
Iran’s Civil Aviation 
Organization (CAO) has 
given the green light to 
the domestic airlines 
to purchase and import 
planes, CAO head said 
last week.
Ali Abedzadeh added 
that CAO has issued the 
necessary permits for 
the domestic airlines 
to import airplanes, 
independent of the 
government.
According to him, the 
country needs at least 
500 civil airplanes 
and CAO is trying to 
facilitate the import of 
such aircraft.
The move comes in 
the wake of the US 
sanctions, which 
prevented Iran from 
receiving the brand 
new Airbus and 
ATR planes it had 
purchased.
To upgrade its aging 
fleet, Iran Air ordered 
200 passenger aircraft 
— 100 from Airbus, 
80 from Boeing and 20 
from Franco-Italian 
turboprop maker ATR 
— after the landmark 
2015 nuclear deal was 
reached between Iran 
and six other countries.
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SP Phase 13 refinery starts propane, 
butane production

“In the knowledge-based 
economy sector and 
the technology-based 
companies and start-ups, 
300,000 jobs have been 
created, and we plan to 
add at least 100,000 jobs 
annually which would 
create a great movement 
in the society,” Rouhani 
said in a meeting with the 
Ministry of Cooperative, 
Labor and Social Welfare’s 
officials in Tehran on 
Monday.Boasting about 
his administration’s 
success to combat 
unemployment over the 
past five and a half years, 
the president referred to 
unemployment as the root 
cause of social problems 
and crimes.
In the opening 
of a specialized 

pharmaceutical plant in 
Tehran in March 2018, 
Rouhani had assured 
the private sector of his 
administration’s support 
for knowledge-based 
projects and research 
activities contributing to 
national production.
“The administration will 
seriously support all 
private sectors in the field 
of production, particularly 
those doing knowledge-
based activities and the 
activities on the basis of 
knowledge and research,” 
Rouhani said at the time. 
In his Nowruz speech last 
year, Rouhani pledged 
that his administration 
will keep pursuing 
the policies to create 
jobs, support domestic 
products, combat poverty, 

stimulate investment, and 
support entrepreneurs in 
the new Iranian year. In 
December 2018, Iranian 
First Vice-President Eshaq 
Jahangiri highlighted 
the administration’s 
continued support for 
the country’s knowledge-
based companies, 
which he said should be 
actively present in foreign 
m a rke t s .“ S u p p o r t i n g 
k n o w l e d g e - b a s e d 
companies and science 
and technology parks has 
been considered in both 

the next year’s budget 
(bill) and general policies,” 
Jahangiri said, adding 
that five scientific and 
technological corridors 
have been set up in five 
provinces of the country.
The first vice-president 
also called on the 
government organizations 
in charge of knowledge-
based companies’ affairs 
to develop mechanisms 
and laws necessary to 
support knowledge-based 
companies and facilitate 
their activities.

‘Working hard’ path to 
overcoming sanctions: 
Iran’s president
 Iran’s President Hassan Rouhani Monday 
highlighted quality work as a way to 
confront sanctions through achieving 
independence.
Speaking at Ministry of Cooperative, 
Welfare and Social Labor, he said that 
relying on young Iranian talents can help 
the country overcome the hardships of 
sanctions era.
The president also urged creating 
a conductive environment so that 
everybody feels proud of their work.
He described ‘job creation’ a major 
responsibility of all Iranian authorities, 
adding that unemployment is the mother 
of all types of corruption.
President Rouhani urged the authorities 
to work for improving the livelihood of 
Iranian people.
The Iranian president also emphasized 
the importance of promoting non-oil 
exports and the companies that are active 
in related fields.

NIDC drills 123 wells 
in 11 months
The National Iranian Drilling Company 
(NIDC) has completed drilling operations 
for 123 oil and gas wells over the course of 
the first 11 months of the current calendar 
year, which began on March 21.
According to NIDC, the caretaker of 
drilling operations department of NIDC, 
Mohammad Alekhamis, said the wells 
were spudded by the round-the-clock 
efforts of NIDC staff and were presented 
to their applicants.
The wells included 57 development/
appraisal wells and 66 workover wells.
88 wells were drilled in the areas operated 
by the National Iranian South Oil Company 
(NISOC), 8 wells were ordered by the 
Iranian Offshore Oil Company (IOOC), 
2 were drilled in the fields developed by 
the Iranian Central Oil Fields Company, 
14 others were ordered by the Petroleum 
Engineering and Development Company 
(PEDEC) and 11 wells were completed as 
drilling projects by NIDC, he said.
The official further said that NIDC was 
currently drilling two wells, adding a 
heavy drilling rig for onshore operations 
was about to start operation soon.
NIDC enjoys 72 drilling rigs used in 
onshore or offshore projects. 50 of the 
rigs operate in the National Iranian South 
Oil Company (NISOC) fields.

Iranian President Hassan Rouhani said his 
administration has plans to reduce unemployment 
and create jobs by supporting knowledge-based 
economy and technology-based companies.

Iran’s President Unveils Plan To 
Increase Employment Via Knowledge-
Based Firms

news

Iran-Russia’s $500mn trade ties 
can hike due to potentials: envoy
Iranian ambassador to Moscow, Mehdi Sanaei, said Iran and 
Russia’s economic relations have hit $500 million worth of 
trade, saying the level could be raised even higher given the 
two countries’ vast potentials.
Sanaei made the remark in a national conference on 
multilateralism in Iran’s foreign policy on Sunday.
“Unfortunately, the previous round of sanctions left an 
adverse impact on the economic ties between Iran and 
Russia, to the point where our banking and trade ties were 
nearly paralyzed,” the Iranian ambassador noted.

He went on to add, however, that “currently, we are making 
efforts to revitalize our economic relations, and we believe 
that the new round of US sanctions will not have a serious 
impact on the two countries’ relations.”
He said Russians have not abandoned any serious project in 
their interactions with Iran.
“Russia is our partner, and I don’t think the positions of 
any country in the region are as close to Iran as those of 
Russia,” Sanaei said. “I also think that the Russians have 
the same opinion that Iran’s positions in the international 
and regional arenas are the closet to them, although the 
two countries have their own particular views on certain 
issues.”

Sanaei further noted that 
in the past five years, 
Iranian and Russian 
presidents had met 
and held talks for 
some 16 times, and 
Iranian Foreign 
Minister Zarif had 
visited Russia and 
held talks with the 
country’s officials for 
over 20 times in the same 
period.

Afghanistan has started 
exporting goods to India 
through Iran’s southeastern 
port city of Chabahar, Afghan 
officials said.
They said 23 trucks carrying 
57 tons of dried fruits, textiles, 
carpets and mineral products 
were dispatched from the 
western Afghan city of Zaranj 
to Iran’s Chabahar port on 
Sunday.
The consignment will be 
shipped to the Indian city of 
Mumbai, Reuters reported.
At the inauguration of the new 
export route, Afghan President 
Ashraf Ghani said his country 
was slowly improving its 
exports in a bid to reduce its 
trade deficit.

“Chabahar port is the result of 
healthy cooperation between 
India, Iran and Afghanistan, 
this will ensure economic 
growth,” he said.
The Iranian port of Chabahar 
provides easy access to the sea 
to Afghanistan.
Chabahar is the closest and 
best access point of Iran to 
the Indian Ocean and Iran 
has devised serious plans to 
turn it into a transit hub for 
immediate access to markets in 
the northern part of the Indian 
Ocean and Central Asia.
 The governments of Iran, 
Afghanistan, and India in May 
2016 signed the Chabahar 
Agreement, which is a regional 
transport network initiative.

It aims to create a reliable 
transport corridor for the 
smooth transport and transit 
of goods and services through 
Chabahar Port between the 
three countries.
India Ports Global and Aria 
Banader Iranian Port signed 
a deal in 2016 to equip and 
operate containers and multi-
purpose terminals at Shahid 
Beheshti port in Chabahar 
with the capital investment 
of $85.21 million and annual 
revenue expenditure of $ 22.95 
million on a 10-year lease.
In 2018, the US government 
granted an exception to 
certain American sanctions 
that allowed development 
of Chabahar port as part 

of a new transportation 
corridor designed to boost 
Afghanistan’s economy 
and meet its needs of non-
sanctionable goods such as 
food and medicines.
India has sent 1.1 million tons 
of wheat and 2,000 tons of 
lentils to Afghanistan through 
Chabahar.
Both countries established an 
air corridor in 2017. Afghan 
exports to India stood at $740 
million in 2018, making it the 
largest export destination, 
officials said.
 In comments in January, Iran’s 
ambassador to New Delhi 
lauded the growing investment 
that Indians have been making 
in Chabahar.

Afghanistan Begins Exports to India via Iran’s Chabahar

“In the 
knowledge-
based economy 
sector and the 
technology-
based companies 
and start-ups, 
300,000 jobs 
have been 
created, and we 
plan to add at 
least 100,000 
jobs annually 
which would 
create a great 
movement in the 
society,”



Iran, Iraq discuss ways to 
strengthen military ties
 Iranian Deputy Minister of Defense Brigadier General 
Qassem Taqizadeh met with Iraqi Chief of Staff 
Othman al-Ghanmi to discuss ways to strengthen 
military ties between the two neighboring nations.
The meeting was also attended by Brigadier General 
Mostafa Moradian, the Iranian military attaché 
in Iraq.Bolstering stability and security in the 
region, examining the most recent collaborations, 
and enhancing cooperation ti fight terrorism were 
discussed in the meeting.Iran’s deputy minister of 
defense also met Iraqi Defense Minister Caretaker 
Mohammad-Javad al-Ebadi in a separate event.Iran 
and Iraq, alongside Syria and Russia, have cooperation 
in the framework of countering terrorism, especially 
Daesh (ISIS).The intelligence command center for 
the quadrilateral cooperation to fight terrorism is 
headquartered in Baghdad. 

US-Taliban talks in Qatar to 
focus on US’ Afghanistan exit
Taliban spokesman Zabihollah Mojahed said in an 
exclusive interview with Mehr that today’s US-Taliban 
talks in Qatar will focus on the withdrawal of American 
troops from Afghanistan and safety of other countries 
from terrorist attacks from Afghan territory.
Speaking to Mehr News correspondent ahead of 
US-Taliban peace talks in Doha on Monday, Taliban 
spokesman Zabihollah Mojahed said the talks would 
focus on the details of a framework deal that the 
two sides reached in principle last month. Under 
that framework, all foreign troops, particularly the 
American ones, would withdraw from Afghanistan 
in return for a guarantee that Afghan territory would 
never be used by terrorists against any other countries.
According to him, the Taliban delegation will be 
represented by Taliban’s political chief Sher 
Mohammad Abbas Stanikzai.
This is while other news outlets have reported that the 
Taliban would be represented by the group’s deputy 
leader, Mullah Abdul Ghani Baradar.
Mojahed maintained that it was too early to predict the 
results of today’s talks in Qatari capital, promising to 
announce the results at the earliest opportunity.

Iran frees French citizen 
detained for illegal entry
Iranian Foreign Ministry spokesman, Bahram 
Qassemi says the country has released a French 
national who had been detained for unauthorized 
entry.In response to IRNA’s question, Qassemi said 
the French citizen has been freed in the past few days 
after legal proceedings were completed and other 
charges were dropped.Qassemi did not provide 
further details about the French citizen’s case, but 
French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian had 
announced on Wednesday that the detainee was a 
businesswoman named Nelly Erin-Cambervelle.
Le Drian told lawmakers on February 20 that the 
59-year-old woman from the French Caribbean 
island of Martinique was arrested on Kish Island in 
southern Iran back on October 21, 2018, for allegedly 
“signing an illegal mining contract” and “carrying out 
an unauthorized trip.”

US Military’s New Ground Vehicle Not 
Operationally Suitable: Pentagon

The Joint Light Tactical Vehicle 
has been touted as the rugged, 
protected and highly mobile 
vehicle to replace some of the 
more vulnerable Humvees on 
a contested battlefield.
The vehicle has ballistic 
protection equal to the mine-
resistant, ambush-protected 
vehicles, but is one-third 
lighter and 70 percent faster 
off road than the MRAP, 
officials said, Military Times 
reported.
The first JLTVs were fielded 
to the 1st Armored Brigade 
Combat Team, 3rd Infantry 
Division at Fort Stewart, 
Georgia in mid-January.
But a number of deficiencies 
were noted in a recent annual 
report published by the 
Director of Operational Test 
and Evaluation for the Defense 
Department. It provides an 
overview of Army, Navy and 
Air Force programs. The Army 
section contains two dozen 
systems with reviews and 
recommendations.
The vehicle comes in two- 
and four-seat versions with 
four basic configurations 
— general purpose, utility 
vehicle, heavy guns carrier 
and close combat weapons 
carrier.
Developed by the Oshkosh 

tactical vehicle producer, the 
JLTV program is estimated to 
cost the Pentagon over $53.3 
billion in its lifetime -- $1.1 
billion for research and at least 
$52.3 billion for procurement. 
Each JLTV has an estimated 
cost of over $430,000.
The program plans to procure 
approximately 49,099 
vehicles for the Army, 9,091 
vehicles for the Marines, and 
80 vehicles for the Air Force. 
That fielding will happen over 
the course of the next two 
decades for the Army and the 
next decade for the Marines.
All variants were deemed 
“not operationally suitable 
because of deficiencies in 
reliability, maintainability, 
training, manuals, crew 
situational awareness, and 
safety,” according to the 
report.
And the close combat 
weapons carrier was further 
deemed “not operationally 
effective for use in combat and 
tactical missions.”
That was because the close 
combat version “provides less 
capability to engage threats 
with the (Tube-launched, 
Optically tracked, Wire-
guided) missiles” over the 
Humvee.
“The missile reload process is 

slow and difficult for crews,” 
according to the report and 
the close combat version has 
“less storage space than other 
JLTV variants and accessing 
mission-essential equipment 
from the cargo area is a 
challenge,” according to the 
report.
Also, the crew has “poor 
visibility due to blind spots 
around the vehicle.”
The term “operationally 
effective” is used by testers 
to determine if the system 
can accomplish the mission 
it is intended to in as realistic 
an environment that can be 
tested.
“Operationally suitable” 
means whether the system 
can be placed in field use and 
be reliable and sustained 
within the unit and support 
available.
Crews had problems getting 
out of the JLTV and saw 
“numerous reliability failures 
of doors not opening impeded 
the ability of the soldiers and 
marines to safely ingress and 

egress the JLTV.”
And maintaining the vehicle is 
proving to be a challenge early 
in the fielding.
“Units cannot maintain 
the JLTV without support 
from the contractor field 
service representatives 
due to vehicle complexity, 
ineffective training, poor 
manuals, and challenges with 
troubleshooting the vehicle,” 
according to the report.
The reliability-specific 
problems included engine 
wiring problems, flat and 
damaged tires and brake 
system faults.
Overall, the JLTV will require 
more maintenance than the 
Humvee.
Also, none of the variants are 
operationally effective when 
using a towing trailer.
“The trailer has less mobility 
than the JLTV, which slowed 
the operational tempo of 
the test units. The Army has 
made no decision to procure 
the JLTV companion trailer,” 
according to the report.

 The US military’s newest ground vehicle has problems 
with its maintenance, reliability and crew situational 
awareness and its most heavily armed version has been 
deemed “not operationally effective” in a Pentagon 
report.
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Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
Lieutenant Commander 
Brigadier General 
Hossein Salami said 
despite the enemies’ 
attempts to destroy Iran’s 
Establishment over the 
past decades, the Islamic 
Republic has managed to 
become “a true model of 
Islamic civilization”.
“The Islamic Republic of 
Iran’s Establishment is a 
practical and true model 
of Islamic civilization,” 
Brigadier General Salami 
said in a speech in Tehran 
on Monday. 
“Our 40-year-old struggle 
with the enemies is on 
this very issue that if 
this model succeeds, it 
will cross geographical 
boundaries,” the 
commander added.
“In the meantime, all that 
you have experienced 
during the past forty 
years by the enemy plots, 
ranging from military 
invasion to embargos 
and economic pressure, 
psychological operations 
and security interference, 
is the story of a failure in 
defeating the Islamic 
Revolution,” he stated.
It has been proven 
that no world power 
is able to defeat the 
Islamic Revolution, the 
commander went on to 
say.
In a speech in December 
2018, Leader of the 
Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei dismissed 
comments by US officials 
that the Islamic Republic 
would not see its 40th 
anniversary, saying 
the Iranian nation will 
celebrate the 40th 
anniversary of the victory 
of the Revolution this 
year more magnificently 
than before.
Pointing to the uncovered 
plots that Americans 
have hatched over the 
past two years to harm 
Iran, such as imposing 
sanctions and assisting 
Iran’s foes, the Leader 
also noted that the US 
objective was to create 
bipolarity and division 
in Iran through sanctions 
and anti-security 
measures.
The Iranian nation 
toppled the US-backed 
Pahlavi regime on 
February 11, 1979, 
ending the 2,500 years of 
monarchy in the country.

IRGC Gen-
eral Says Iran 
True Model of 
Islamic Civili-
zation

Iran
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Pres. Rouhani urges 
entrepreneurs to shift focus 
toward non-oil exports
President Hassan Rouhani on Monday called on domestic 
companies and entrepreneurs to turn to non-oil exports to 
tackle hurdles created by sanctions.
Addressing a meeting of senior officials at the Ministry of 
Cooperatives, Labor and Social Welfare on Monday morning, 
Rouhani said, “although we are under sanctions, helping 
resolve people’s problems, especially employees, is our duty.”
He urged the need to promote non-oil sectors saying, 

“entrepreneurship should focus on non-oil exports.”
Rouhani also highlighted the importance of boosting the 
quality of domestic brands and goods as something that could 
help regain people’s confidence and promote employment 
in the society.“Unemployment is the main cause of social 
problems and creating jobs is a national responsibility,” the 
president said, stressing that production of high-quality 
brands would be a great approach to gain people’s confidence 
and help create more jobs.“A worker and an engineer who work 
well create social confidence and vitality.”Rouhani stressed 
that “building confidence between the employer and the 
employee is one of the most important missions of the labor 
ministry.”

Stating that the employment 
rates during his presidency 
have increased to 24 million 
people from 20.6 million, 
he said the government is 
still far from its envisaged 
plans.
“ K n o w l e d g e - b a s e d 
services and companies 
have a huge capacity for 
employment,” he continued, adding that 
such enterprises have had billions of dollars of income in 2017, 
and created over 300,000 jobs in the same year.

Pompeo ‘Erupted’ over Pence’s 
Scolding of US Allies on Iran
 When US Vice President Mike Pence in Germany 
and Poland this month urged European leaders to 
follow the United States’ example in abandoning the 
2015 nuclear deal between Tehran and world power, 
Secretary of State Mike Pompeo reportedly was not 
happy.
Pence’s comments shattered a “fragile unity” Pompeo 
had cobbled together for talks about Iran with US allies, 
The New York Times reported Sunday in a lengthy new 
profile of Pompeo’s tenure at the US Department of 
State.

Publicly, the secretary kept silent. But behind closed 
doors, the story says, he raged at Pence’s untimely 
message.
“Privately, Pompeo briefly erupted. Aides said he 
complained Pence had undermined diplomacy 
— which one European official said included near-
agreement about imposing new sanctions on Iran’s 
ballistic missile tests — and prompted fresh headlines 
about trans-Atlantic tensions,” the paper said.
It added, “Pompeo unfailingly sticks to the presidential 
line. For example, he publicly refuses to acknowledge 
the intelligence agencies’ assessments — including 
those prepared by his former staff at the CIA — that 
contradict Trump” on matters like North Korea, Iran, 

Saudi Arabia, 
and Daesh 
(ISIL or ISIS).
Trump has 
r e w a r d e d 
P o m p e o ’ s 
loyalty by 
a n o i n t i n g 
him the point 
person on several signature issues. Those include 
North Korea and Afghanistan, a subject on which 
one American official said Pompeo and Trump speak 
directly to each other, sidelining (National Security 
Adviser John) Bolton.
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 Iran Hopes for Growing 
Ties with Kuwait
Iranian President Hassan Rouhani hoped for 
the expansion of relations with Kuwait in a 
message congratulating the Arab country’s 
ruler and people on its National Day.
In a message to Kuwaiti Emir Sheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah on Monday, 
Rouhani congratulated the Kuwaiti people 
and government on the National Day.
He also expressed hope that relations 
between the two brotherly and Muslim 
countries would further grow in various 
fields in light of rapport, cooperation, and 
mutual efforts.
Kuwait’s National Day is celebrated on 
February 25 each year. This holiday marks 

the day when Sheikh Abdullah Al-Salem Al-
Sabah ascended to the throne in 1950.
Kuwait is a member of the (Persian) Gulf 
Cooperation Council that has excellent 
historical and developing relations with the 
Islamic Republic of Iran.
Iran and Kuwait have developed closer 
political relations in recent years, and have 
held several sessions of a Joint Political 
Committee.
In March 2018, Iran’s Foreign Ministry 
spokesperson hailed the positive remarks 
by deputy prime minister of Kuwait about 
the initiatives to ensure lasting relationship 
between Iran and the Persian Gulf states.
“The Islamic Republic of Iran always regards 
relations with the neighbors as its top 
foreign policy priority for cooperation, and 

believes that a developed, strong and safe 
region would be achieved only through 
collective cooperation among all neighbors,” 
Bahram Qassemi said in response to the 
Kuwaiti deputy prime minister’s emphasis 
on close relations with Iran.
Highlighting the significance of collective 
action to ensure development and economic 
progress in the regional countries in the 
contemporary era, Qassemi also said Iran 
has been always prepared for such joint 
efforts.
His comments came after Kuwait’s Deputy 
Prime Minister and Foreign Minister Sheikh 
Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah 
stressed the need for interaction with Iran 
at the closing session of Kuwait Investment 
Forum 2018.



Iran’s President Unveils Plan To Increase 
Employment Via Knowledge-Based 
Firms

Iranian filmmaker wins Academy Award
 Rayka Zehtabchi, an Iranian filmmaker, received the Short Film (Live 
Action) award for her film, ‘Period. End of Sentence.’Zehtabchi, 25, 
said in her speech when receiving the prize that she couldn’t believe 
that a film about health problems could win an Oscar.Zehtabchi and 
Melissa Berton made the film about the health problems of women 
in India.The 25-minute movie narrates the poor sanitary conditions 
of women in a village in India. The women living in the village don’t have 
access to sanitation products. Some girls of the village leave school due to t h e 
shame of the problems.To make the movie, Zehtabchi visited India twice in 2017, when she 
had just graduated from the School of the Arts and Architecture of University of California at Los 
Angeles (UCLA) a year earlier.

The Consumer Price 
Index of “Food and 
Beverages” (using the 
Iranian year to March 
2017 as the base year) 
stood at 188.2 in the 
Iranian month of 
Bahman (Jan. 21-Feb. 
19), indicating a 4.6% rise 
compared to the previous 
month.
According to the 
Statistical Center of Iran, 
the “Food and Beverages” 
index registered a year-
on-year increase of 
62.8% compared with 
the similar month of last 
year. 
CPI of “Food and 
Beverages” group in the 
12-month period ending 
Feb. 19 increased by 
31.2% compared with 
last year’s corresponding 
period.  
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Mohammad Hossein Adeli, a 
former secretary general of the Gas 
Exporting Countries Forum, made 
the statement on the sidelines of the 
3rd Iran International Exploration & 
Production Congress and Exhibition 
that opened in Tehran on Sunday, 

ISNA reported.
Adeli said the present global population at 7.5 
billion is forecast to soar by 1.7 billion over 
the period, of which 1.6 billion will settle in 
urban areas.
“With the rising population global energy 
demand will also intensify,” he said, stating 
that most of the people will be living in 
countries with limited sources of energy, 
according to Financial Tribune.
Nations that follow the right path in boosting 
energy trade, he said, will be able to expand 
their footprint in international energy 
markets and increase profit margins.
He took stock of Iran’s huge natural gas 

reserves and stressed that this can and should 
help improve GDP and create wealth for the 
coming generations.
“Fossil fuels will account for at least 76% of 
the world’s energy demand in the next two 
decades.”
Gas meets 22% of global energy needs and the 
figure will reach 26% in 2042. Nonetheless, 
world demand for crude oil is projected to 
decline from 32% to 29% in the period, he 
added.
“The world’s annual natural gas consumption 
will jump  by 50% in 20 years,” he said, noting 
that as much as 2 billion cubic meters of gas 
per year is expected to be added to the current 
consumption that is 3.8 trillion cubic meters, 
most of which will be used in Asia and Europe.
Adeli said there is sufficient gas supply in the 
market, though demand is growing at a slower 
pace compared to the past, which is boosting 
competitiveness among exporters.  
Regarding liquefied natural gas, Adeli said 
LNG accounts for 25% of the global energy 
basket and is forecast to reach 40% by 2042.
Energy experts say LNG can be a bargaining 
chip as it is able to help exporting countries 
circumvent political constraints.

The two leaders will meet in Hanoi 
on Wednesday and Thursday, eight 
months after their historic summit in 
Singapore, the first between a sitting 
US president and a North Korean 
leader, Reuters reported.
The two leaders pledged to 
work toward the complete 

denuclearization of the Korean peninsula, but 
their vague agreement has produced few results. 
US Democratic senators and security officials 
have warned Trump against cutting a deal that 
would do little to curb North Korea’s nuclear 
ambitions.
As Kim made his way across China by train for 
the summit, North Korean state media warned 
Trump on Sunday not to listen to US critics who it 
said were disrupting efforts to improve ties.
Trump, speaking in Washington on the eve of his 
departure for Vietnam, said he believed he saw 
eye to eye with Kim and that they had developed 
“a very, very good relationship”.
“I’m not in a rush. I don’t want to rush anybody,” 
Trump said. “I just don’t want testing. As long as 
there’s no testing, we’re happy.”
North Korea conducted its last nuclear test, 
its sixth, in September 2017. It last tested an 
intercontinental ballistic missile in November 
2017.
The Trump administration has pressed the North 
to give up the nuclear weapons program, which 
combined with its missile capabilities, pose a 
threat to the United States, before it can expect 
any concessions.
But in recent days, Trump has signaled a possible 
softening, saying he would love to be able to 
remove sanctions if there is meaningful progress 
on denuclearization.
Trump said he and Kim expected to make further 
progress at the summit and again held out the 

promise that denuclearization would help North 
Korea develop its economy.
He scoffed at critics of his handling of North Korea, 
and added that Chinese President Xi Jinping has 
been supportive of US efforts on North Korea.
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said the 
United States asked Russia for advice on North 
Korea but there was no quick solution to tension 
on the Korean peninsula, Interfax news agency 
reported.
Trump will arrive in Vietnam on Tuesday evening, 
Vietnam’s foreign ministry said. He will meet 
Vietnam President Nguyen Phu Trong, who is 
also general secretary of the ruling Communist 
Party, on Wednesday morning, the ministry said.
Vietnam has released few details about 
arrangements for the summit including its 
specific venue or timing.
Kim is traveling to Vietnam, through China, by 
train. He passed through the Chinese city of 
Changsha at around 1.10 p.m. (0510 GMT), South 
Korea’s Yonhap news agency reported.
That would put him on track to arrive in Vietnam 
by early Tuesday.
A South Korean presidential spokesman told 
reporters in Seoul the two sides might agree to 
declare a formal end to the 1950-1953 Korean 
War at the summit.
The war ended in a truce, not a treaty, and the 
North has long called for a treaty to end it. It also 
wants security guarantees.
The United States has for years demanded North 
Korea’s complete, verifiable and irreversible 
denuclearization, before any concessions will be 
granted. North Korea denounced that stance as 
unilateral and “gangster like”.
Trump’s latest comments would appear to 
support speculation his administration is open 
to seeking a limited deal at the summit.
Officials in Washington and Seoul have said 
discussions have included allowing inspectors 
to observe the dismantlement of North Korea’s 
Yongbyon nuclear reactor and opening US-
North Korea liaison offices.Declaring an end to 
a technical state of hostilities that has existed 
since the 1950s, and allowing some inter-Korean 
projects like opening a tourism zone in North 
Korea were other possibilities.

Iran on Monday unveiled a state-
of-the-art propulsion system, 
which has been fully designed and 
manufactured by domestic experts 
with the cooperation of Iranian 
universities.  
The “national waterjet” was unveiled 
in a ceremony in Tehran on Monday 
attended by Iranian Defense Minister 
Brigadier General Amir Hatami.
Speaking on the sidelines of the 
ceremony, Hatami said Iran is 
a country with maritime borders 
and has numerous opportunities 
which should be tapped to boost the 
country’s power.
“Propulsion devices are one of the 
most important requirements and 
equipment in the maritime industry,” 
he said, adding that earlier last year, 

Iran unveiled a 1300hp diesel engine 
that has many applications in the 
maritime and rail sectors.
“And today, the waterjet propulsion 
system, which is one of the 
essential requirements of military, 
commercial and recreational vessels 
in the country, was unveiled,” the 
minister added. 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.Iranian officials 
have repeatedly underscored that 
the country will not hesitate to 
strengthen its military capabilities 
which are entirely meant for defense, 
and that Iran’s defense capabilities 

will be never subject to negotiations.
Back in February 2018, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei called for efforts to 
maintain and boost Iran’s defense 
capabilities.“Without a moment of 
hesitation, the country must move 
to acquire whatever is necessary for 
defense, even if the whole world is 
opposed to it,” Ayatollah Khamenei 
said at the time.

Huge Increase Forecast in Global Gas DemandTrump in No Rush on North Korea as Long as No 
Weapon Tests

Iran Unveils Waterjet Propulsion System

Global natural gas demand will rise by almost %50 
over the next 23 years and Iran will be among the major 
suppliers alongside Russia and the United States.US President Donald Trump has said he would be happy 

as long as North Korea maintains its pause on weapons 
testing, and he was in no rush to strike a nuclear deal with 
its leader, Kim Jong Un, when they hold their second summit 
this week.
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population 
global energy 
demand will also 
intensify,”

“I’m not in a rush. 
I don’t want to 
rush anybody,” 
Trump said. “I 
just don’t want 
testing. As long 
as there’s no 
testing, we’re 
happy.”



آوایــی بــا بیــان اینکه 
پاسخگویی خودروسازان 
این است که تعهدات خود 
را بــه مردم بــا قیمتهای 
متعارف و واقعــی انجام  
دهند، توضیح داد: واقعیت 
این اســت که خــودرو 
مجموعه ای از ابزارهایی است که بسیاری 
از مواد خام و ابزار آن دارای افزایش قیمت 
یافته است ولی مهم این است که قیمت 
باید واقعی و منصفانه باشد تا خودروسازان 
کارشان به ورشکستگی نکشد و مردم هم 
بیش از حق و انصاف پرداخت نکنند. جمع 

کردن این مسایل هم بسیار مهم است.
در این نشست، آخرین آمار پرونده های 

خودرویی کــه در تعزیرات رســیدگی 
شد هم بیان شــد. طبق آمار ارائه شده از 
سوی سازمان تعزیرات، در سال ۹۶، ۸۶۹ 
پرونده بود که امسال تاکنون به ۶ هزار و 
۱۹۶ پرونده بوده است. رشد و روند ۳۵۲ 
درصدی پرونده های مختومه و ۷۲ برابری 
محکومیتهای ریالی متخلفات نشان می 
دهد رسیدگی به تخلفات خودروسازان 
با جدیت پیگیری می شود. بیش از ۳۵۲ 
میلیارد تومان خودروسازان جریمه شدند.

همچنیــن در ۱۱ ماهه امســال بیش از 
۲۷۰۰ شــکایت از خودروســازان، فی 
المجلس رضایت هموطنان جلب شد و 
خودرو تحویل داده شد یا ما به تفاوت را 

دریافت کردند.

   قراردادهای فروش خودرو شفاف 
شود

تعیین نشــدن نرخ نهایی خودرو هنگام 
انعقاد قــرارداد فروش با مــردم، یکی از 
مواردی اســت که باعث ایجاد نارضایتی 
بین مشتریان خودروسازی ها شده است، 
در این رابطــه وزیر دادگســتری درباره 
شــفافیت در قراردادهای فروش خودرو 
هم به خودروسازان هشــدار داد. یکی از 
مهمترین کارها در خودروسازیها، شفاف 
کردن قراردادهاســت. سازمان تعزیرات 
پیشنهادی در این باره به معاونت حقوقی 
رئیس جمهور داده اند تا قراردادها شفاف 
باشد و حقوق مصرف کنندگان محفوظ 

بماند. خودروسازان باید به سیاست تعدیل 
قیمت دولت توجه کننــد و نرخ ها باید 

منطقی باشد.
آوایــی ادامه داد: نــگاه و تکلیف دولت و 
سازمان تعزیرات در این بخش، این است 
که به صنعت خودرو در امر تولید و اشتغال 
و همچنین مطالبــات مردم کمک کند، 
طبعا وظیفه خودروســازان هم توجه به 
نرخهاســت و احیانا اگر دقت نشود و از 
موازین خارج شوند، حتما سازمان تعزیرات 
به وظیفه قانونی خود عمل می کند. چون 
از طرف مجموعه حکومت، آنچه وظیفه 
دولت بوده اســت، از نظرهــای مالی و 

حیثیتی انجام داده است.
وزیر دادگستری در ادامه افزود: در موضوع 
خودرو، از همه شــیوه هایی که فکر می 
کردیم به حال مردم موثر است، استفاده 
کردیم. تعدادی از مشــکالت با مصالحه 
حل شد و ارجاع داده شد تا خودروسازان 
رضایت مشــتریان را جلب کند. بخشی 
هم با صدور احکام تعزیراتی همراه بوده 
است. کارگروه های مختلفی هم در این 
باره تشکیل شده اســت. چند روز پیش 
جلسه ای با حضور خودروسازان و مدیران 
تعزیرات برگزار شــد و تالش کردیم کار 

متوازنی در این خصوص انجام شود.
او همچنین گفت: در ایام نوروز مقابله با 
گرانفروشی از ضرورت بیشتری برخوردار 
است. شرایط امسال هم تغییر کرده است 
و متناسب با آن اقدامات سازمان تعزیرات 

تغییر خواهد کرد. گشت های تعزیراتی از 
هفتم اسفندماه آغاز به کار می کنند و تا 
۱۶ فروردین ۹۸ با ۵۰۰ تیم گشت فعالیت 
دارند. هر یک ریال که به نرخها اضافه می 
شود، ما در دولت شرمنده می شویم. مگر ما 
از وضعیت اقشار ضعیف خبردار نیستیم؟ 
واقعیت این است که جنگ اقتصادی تلفات 
دارد. ما می بینیم به عده ای فشــار وارد 

میشود و ما عذرخواه مردم هستیم.

   چندهــزار پرونــده علیــه 
خودروسازان در راه است

انصاری رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ 
به این ســئوال خبرآنالین که چه کسی 
باید خودرو را قیمت گذاری کند و مبنای 

برخورد شما با خودروسازان بر اساس چه 
قیمتی است، گفت: نمی توان گفت چه 
کسی می تواند قیمت بگذارد یا نه، آنچه 
مسلم اســت تعیین تکلیف در موضوع 
قیمت خودرو حداقل معنی اش این است 

که در اختیار کارگروه تنظیم بازار است.
او ادامه داد: زمانی اختیار داده شد ۵ درصد 
یا ۲۰ درصد خودرو در حاشیه بازار فروخته 
شود و گرانی حاصل این است. همین االن 
پرونده های گرانفروشــی در تعزیرات به 

واسطه قیمتهای خودروهای قبلی است.
انصاری گفت: مصوبه ســتاد تنظیم بازار 
و خودروســازان این اســت که تعهدات 
خودروســازان تا ۳۰ دیماه با نرخ قبلی و 
پس از آن حداکثر تا ۳۰ درصد داده شود. 

حاال این تلقی نشــود که وزارت صنعت 
خودسرانه دارد قیمت می گذارد. وزارت 
صنعت اختیار فروش خودرو به حد ۵ تا 
۲۰ درصد را در حاشیه بازار داشته باشند. 
پایه ورود تعزیرات به پرونــده ها، بر این 

اساس است.
رئیس ســازمان تعزیرات از ورود قریب 
الوقوع چند هزار پرونده جدید گرانفروشی 
خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی خبر 
داد و گفت: ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان چند هزار پرونده شکایت 
را درباره خودروسازان آماده کرده است که 
در اختیار ما قرار می دهد و ما وظیفه داریم 

برخورد کنیم.

هشدار وزیر دادگستری به خودروسازان:   

قیمت ها را متعارف کنید

خبرآنالین
گـــزارش
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وزیر دادگستری به خودروسازان هشدار داد قیمت های خود 
را متعارف و واقعی کنند. آوایی از صنعت خودروسازی کشور 

خواست قراردادهای فروش خود را هم شفاف کنند.
سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری امروز در نشست خبری 
خود درباره برخورد سازمان تعزیرات با خودروسازان توضیح 
داد. او با اشاره به اینکه سیاست های کلی دولت نسبت به بحث 
خودرو سیاستهای حمایتی است، گفت: دولت خود را مکلف 
می داند از خودروسازان، تا حدامکان حمایت کند تا اشتغال در 
این بخش آسیب نبیند. بخش عمده ای از این حمایتها، توجه 
به حقوق مصرف کنندگان است. با همه محدودیت هایی که 
وجود دارد، توقع دولت پاسخگویی خودروسازان به این کمک 

و مساعدت است.

تعیین نشدن 
نرخ نهایی خودرو 

هنگام انعقاد قرارداد 
فروش با مردم، یکی 
از مواردی است که 

باعث ایجاد نارضایتی 
بین مشتریان 

خودروسازی ها شده 
است. 

گردشگری

ایسنا
گـــزارش

چرا تبلیغات گردشگری 
ایران بی حاصل است؟

یــک کارشــناس 
سیر  گردشــگری، 
صنعت  پیشــرفت 
گردشگری ایران در ســال های اخیر را 
الکپشــتی توصیف و تصریح کرد: ایران 
اکنون نیازمند حرکت خرگوشی همراه با 
خیزش و گام های بلند در زمینه گردشگری 
است تا بتواند به اعتالی صنعت گردشگری 

و جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.

 محمدرضا اورمزدی برگزاری نمایشــگاه های
 بین المللی داخلی کشور را یک شو آف تبلیغاتی 
و بی حاصل توصیف کرد و توضیح داد: رویکرد 
نمایشگاه های بین المللی داخلی صرفا اجرای 
هرساله یک نمایش تبلیغاتی است و برگزاری 
ساالنه این نمایشگاه ها با تکرار صحنه های گذشته 
توام شده و اتفاق نوینی در غرفه ها و پس از اتمام 

آن در جهت بهبود صنعت گردشگری نمی افتد.
وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ها باید عالوه 
بر تبلیغات و اطالع رسانی با ظرفیت باالتری انجام 
شده و محصوالت ارائه شده طراحی به روزتر و 
جذاب تری نسبت به سال گذشته داشته باشند، 
افزود: حضور نیافتن کشورهای مطرح و صاحب 
نام این صنعت در نمایشگاهی که نام بین المللی 
را یدک می کشــد چیزی بیشتر از یک نمایش 
تبلیغاتی نبوده و مشخصا خروجی مطلوبی ندارد.

این کارشناس گردشــگری با انتقاد از برگزاری 
چنین نمایشگاه هایی، خروجی آن را نامشهود 
و بی تاثیر عنوان کرد و افــزود: در واقع باید پس 
از برگزاری یک نمایشگاه بین المللی حقیقی، 
اتفاقات مناسبی در حوزه گردشگری برای کشور 
رخ داده و پیشــرفت آن با حضور گردشــگران 

مشهود باشد.
اورمزدی با اشاره به سند توسعه چشم انداز افق 
۱4۰4 و جایگاه مشخص گردشگری در آن اظهار 
کرد: باید با اتکا به روابط بین المللی در سیاست 
خارجی از طریق سفرا و نمایندگان سایر کشورها 
حوزه فعالیت را گسترش داد، در غیر این صورت 
تکرار صحنه های قبل به معنای درجا زدن است.

وی از نمایشــگاه فیتور اســپانیا به عنوان یک 
نمایشگاه بین المللی مناســب یاد کرد و افزود: 
نمایشگاهی موفق خواهد بود که بتواند در سطح 
بین المللی بازتاب مطلوب و رضایت بخشــی 

داشته باشد.
این کارشناس گردشگری تصریح کرد: اینکه چه 
تعداد خبرنگار خارجی از رسانه های متنوع جهان 
در نمایشگاه بین المللی ایران حضور داشتند و یا 
چند نماینده و ســفیر از کشورهای صاحب نام 
این صنعت در نمایشگاه دعوت شدند، باید مورد 
 بررســی قرار گیرد؛ آیا می توان مدعی بازتاب

 بین المللی  این نمایشگاه ها شد یا نه.
اورمزدی، جایگاه دوازدهمین دوره نمایشــگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران 
را در سطح ملی و منطقه ای ارزیابی کرد و افزود: 
یک نمایشگاه بین المللی باید ارزآوری داشته و 

سبب حضور گردشگر در منطقه شود اما غیر 
از ورود مسافران عراقی نمود و بازتاب دیگری 

مشاهده نشده است.
این کارشناس و مجری تورهای گردشگری با 
اشاره به ظرفیت باالی گردشگری مازندران و به 
ویژه غرب استان ضمن انتقاد از حضور نداشتن 
آژانس های مسافرتی این منطقه در نمایشگاه 
گفت: حضور نداشتن حداکثری آژانس ها، مراکز 
اقامتی، جامعه هتلداران و مراکز تفریحی استان 
مازندران یکی از نقاط ضعــف و بحث برانگیز 

نمایشگاه امسال است.
وی با یادآوری توانمندی و ظرفیت باالی کشور 
اعم از چهارفصــل بودن، تاریخ ۸ هزار ســاله و 
دارابودن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار صنایع 
دستی تاکید کرد: جایگاه واقعی ایران با این حجم 
از توانایی اکنون رضایت بخش نیست و نیازمند 

ارتقا است. 
این کارشــناس گردشگری با اشــاره به اینکه 
ســفارتخانه ها نقش رایزنان فرهنگی در جذب 
گردشــگر را دارند، گفت: چنانچه سفارتخانه 
 های ایران در سایر کشورها نقش خود را با ارائه

 پکیج های شــکیل و تبلیغات جذاب درست 
 ایفا کنند می توان شــاهد حضور گردشــگران

 بین المللی از سراسر دنیا بود.
پکیج های تبلیغاتی گردشگری در ایران نهایتا در 
سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی توزیع می شود

اورمــزدی، پرداختن به مباحــث تبلیغاتی در 
گردشگری را بسیار ضعیف، توصیف و خاطرنشان 
کرد: پکیج های تبلیغاتی گردشــگری در ایران 
نهایتا در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی توزیع 
می شــود در حالیکه در یک نمونه بین المللی 
ترجمه به چندین زبان رایج دنیا از جمله فرانسه، 

آلمانی، اسپانیایی و غیره به چشم می خورد.
وی نمایشــگاه را یک رویداد، گذرگاه و بارانداز 
توصیف کرد و با اشاره به شــهر دبی که اکنون 
کانون برگزاری بسیاری از نمایشگاه های متنوع 
جهانی است، گفت: اکنون دبی به عنوان یک هاب 
) Hub ( بین المللی معرفی شده و اکثر کشورهای 
جهان برای شرکت در نمایشگاه های این شهر 

اعالم آمادگی می کنند.
این کارشناس و مدیر تورهای گردشگری از ورود 
پر قدرت کشــورهای امارات، عمان و کویت به 
عرصه برگزاری نمایشگاه های بین المللی سخن 
گفت و تصریح کرد: آیا امروز نمایشگاهی در کشور 
وجود داشته که یارای رقابت با کشورهای همسایه 
را داشته باشد، بنابراین لزوم حضور پر قدرت ایران 
در تمامی عرصه ها به خصوص گردشگری ابتدا 

در منطقه، سپس در آسیا امری قطعی است.

خبرهای دو خطی
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     سازمان اداری و استخدامی کشور، شرایط تبدیل وضعیت از قرارداد پیمانی به رسمی آزمایشی در 
دستگاه های اجرایی را ابالغ کرد.

     با اینکه درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ظرف سه سال اخیر رشد 35 درصدی داشته اما در 10 
ماهه امسال 46.21 درصد از درآمدهای پیش بینی شده، محقق شده است.

     معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی: مجوز واردات 300 هزار تن گوشت 
به 274 شرکت صادر شده و انحصاری در زمینه واردات گوشت قرمز به کشور وجود ندارد.

     وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: اولین مرکز توسعه کسب و کار مبتنی بر صنعت فضایی کشور به 
زودی در مازندران به بهره برداری خواهد رسید.

     نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار: در نخستین جلسه با موضوع تعیین افزایش حقوق و دستمزد 
سال 98 کارگران، میزان افزایش اعالم نشد و مقرر شد تا پیشنهادات در جلسه آینده مطرح شود.

     معاون پشتیبانی و تحقیقات اتاق تعاون ایران: این اتاق با توجه به ظرفیت های برگزاری و ساخت 
سایت های نمایشگاهی به دنبال صادرات صنعت نمایشگاهی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس است.

فعالیت های اقتصادی باید غیر سیاسی باشد
سخنگوی تشکل تولید و تجارت از استان اصفهان گفت : فعالیت های اقتصادی باید به دور از نگاه سیاسی و 

با هدف بهبود کسب و کار انجام شود.
 مسعود گلشیرازی یکشنبه شب در نشست خبری در هتلی در اصفهان افزود : یک نهاد مدنی زمانی اثر 
بخش است که هم کارآمد و هم اثربخش باشد و الزم است اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مدنی ویژه فعاالن 

اقتصادی هم این ویژگی را داشته باشد.
تشکل تولید و تجارت متشکل از ۱۵ فعال اقتصادی اصفهان، کاندیدای کسب کرسی های این دوره از انتخابات 

اتاق بازرگانی اصفهان است. وی اظهارداشت: برای مقابله با جنگ اقتصادی که از سوی دشمنان خارجی علیه مردم 
ایران به راه افتاده است به جای شعارها و رفتارهای پوپولیستی فعالیت ها را بر پایه اهل فکر بوده بود.

سخنگوی تشکل تولید و تجارت تصریح کرد : اتاق بازرگانی اتاقی برای همه نیست بلکه برای همه فعاالن اقتصادی است و لذا باید 
به دور از سیاسی کاری به دنبال کار بود. وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی متعلق به بخش خصوصی است و ویژه فعاالن اقتصادی است که 
جنس و سن در آن شرطی نیست.  گلشیرازی تصریح کرد: محیط کسب و کار اصفهان در بین ۳۰ استان دیگر در رتبه های آخر قرار دارد ولی 

این وضعیت اطالع رسانی مناسبی نمی شود.

احداث فاز نخست خط دو مترو اصفهان در یک سال
مشاور عالی شهردار اصفهان با اشاره به آغاز عملیات حفاری تونل خط دو مترو اصفهان در هفته جاری، گفت: 

احداث فاز اول خط دوم مترو اصفهان حدود یک سال است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، جواد شعرباف، اظهار کرد: خط دو مترو اصفهان از 
شمال غربی اصفهان در جاده حبیب آباد آغاز مي شود و در مسیر شهرک امام حسین)ع(، زینبیه، عاشق 

اصفهانی، میدان قدس، میدان امام علی )ع(، چهار راه شکرشکن، چهار راه فلسطین و میدان امام حسین )ع(، 
ایستگاه خواهد داشت. وی ادامه داد: این ایستگاه ها از محور خیابان طالقانی به بیمارستان کاشانی و از اتوبان 

شهید خرازی به خیابان مدرس نجفی امتداد می یابد و در نهایت به ایستگاه میدان شهدای خمینی شهر ختم خواهد 
شد. مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: طول خط دوم مترو از ایستگاه شهرک امام حسین )ع( تا میدان امام علی )ع( ۷.۸ کیلومتر 

و از ایستگاه میدان امام علی )ع( تا خیابان مدرس نجفی ۶.۷ کیلومتر است که ساخت این دو بخش جزء اولویت های ما در پروژه خط دوم قطار 
شهري اصفهان است. وی با بیان اینکه احداث فاز اول خط دوم متروی اصفهان حدود یک سال است که آغاز شده و قرارداد ساخت 4 ایستگاه آن 
منعقد شده، گفت: این ایستگاه ها شامل ایستگاه های شهرک امام حسین )ع( )دارک(، عاشق اصفهانی، زینبیه و عمان سامانی )مهدیه( است که 

عملیات اجرایی سازه  نگهبان آنها از سال گذشته آغاز شده است.

اقتصاد ایران
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کارت های ملی خود را 
جایگزین عابر بانک کنید

این روزها ورود کارت های هوشمند 
ملی برای استفاده به جای کارت های 
عابر بانک جدی تر شــده و با اقدام 
بانک هــا در این مورد مشــتریان 
می توانند از کارت های هوشــمند 
ملی برای دریافــت خدمات بانکی 

استفاده کند.
 از نیمه دوم ســال گذشته بود که 
اســتفاده از خدمات غیرحضوری 
بانکــی از طریق کارت هوشــمند 
ملی رسماً مطرح شد و در آن زمان 
بانک ملت و همچنیــن بانک ملی 
برای این مهم اقــدام کردند. بر این 
اساس با اجرای آزمایشی استفاده 
از کارت های هوشمند ملی به جای 
کارت های ملی بــه تدریج امکانات 

بیشتری به خدمات آن اضافه شد.
این در حالی است که چندی پیش 
همتی » رئیس کل بانک مرکزی« 
بر اهمیت اســتفاده از کارت های 
هوشــمند ملی به جای کارت های 
بانکی تاکید کــرده و گفته بود که 
تبدیــل کارت های مغناطیســی 
به کارت های هوشــمند می تواند 
کمک مناسبی به نظام بانکی بوده و 
عالوه بر ارتقای سطح امنیت، امکان 

پرداخت همراه امن را فراهم آورد.
همتی همچنین به این موضوع اشاره 
کرده بود که تکنولوژی استفاده از 
کارت هوشمند ملی در داخل کشور 
بومی سازی شده و می تواند تحوالتی 

در زمینه تجارت فراهم آورد.
اما ماجرای اســتفاده از کارت ملی 
هوشمند در شبکه بانکی از این قرار 
است که بانک ها با همکاری سازمان 
ثبت احوال اقدام به انتقال اطالعات 
بانکی روی تراشه کارت هوشمند 
ملی کرده و قابلیت هایی را برای انجام 
خدمات بانکی در آن ایجاد می کنند. 
این در حالی است که انجام خدماتی 
نظیر واریز و برداشــت پول، افتتاح 
حساب بانکی، انتقال وجه، افتتاح 
حساب، کلیه عملیات بانکی داخل 
شعبه، وصول چک و اموری از این 
قبیل از جمله خدماتی است که از 
طریق کارت های هوشمند عملیاتی 

است.

ایسنا
خـــبـــر
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کسب و کار
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استارت آپ ها راهی برای رفع معضل بیکاری هستند
 رییس دانشگاه علمی کاربردی کشور، استارت آپ ها )کسب و کارهای نو با ایده های خالقانه( را راهی برای 

رفع معضل بیکاری دانست و گفت: این دانشگاه در این حوزه گام های بلندی برداشته است.
دکتر امید در حاشیه افتتاح نخستین باشگاه استارت آپ و کارآفرینی قزوین افزود: دانشگاه علمی کاربردی 
همواره به دنبال توان افزایی دانشجویان خود بوده و به همین لحاظ در مجموعه های آموزشی خود مراکز 

نوآوری دایر کرده  تا دانشجویان بتوانند در آن ضمن تاسیس شرکت، ایده های خود را توسعه داده و ما نیز در 
این راه به آنان تسهیالت می دهیم. 

 وی تاکید کرد: دانشجویان علمی کاربردی به اصطالح آچار به  دســت بوده و چون بیشتر در محیط کار آموزش 
می بینند بنابراین افرادی فنی و متخصص محسوب می شوند و آموزش های فراگیر، آنان را به انسان هایی فنی و آموزش دیده 

تبدیل کرده و آماده ورود به بازار کار و همچنین مشارکت در حوزه های کارآفرینی هستند.
این مسئول دانشــگاهی اضافه کرد: دنیا خیلی قبل تر از ما وارد حوزه استارت آپ شــده و با توجه به اینکه جوانان ما افرادی خوش فکر، با 
 هوش و مستعد محسوب می شوند و همیشــه نیز دارای ایده های نو هستند اما مشکل اینجاست که متاسفانه پیشرفت را در زمینه تقویت 

خالقیت های خود نمی دانند.
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   ۱- هدف خودتان را 
پیدا کنید

برند شــما همــان قولی 
است که به مشتری های 
خودتان می دهید. هدف 
از ســاختن برند، پایه و 
اساس اصلی شرکت شما 
را تعریف می کند. برای پیدا کردن هدف 
باید از خودتان بپرسید چرا می خواهم 
این کسب و کار را راه اندازی کنم؟ احتماال 
اولین پاســخی که به ذهنتان می رسد 
این اســت که می خواهید پولدار شوید. 
هیچ ایرادی در این پاســخ وجود ندارد. 
همه ی ما دوســت داریم پولدار شویم. 
اما این دلیل نمی تواند تنها هدف شــما 
از راه اندازی کسب و کار باشد. در دنیایی 
که همه با هم رقابت می کنند، برند شما 
باید به فکر ارائه  یک مورد متفاوت باشد.

شما می خواهید یک کسب و کار کوچک 
راه انــدازی کنید؛ پس نیازی نیســت 
هدفتان تغییر دادن دنیا باشد. به عنوان 
مثال تصور کنید صاحب یک رستوران 
کوچک هســتید و می خواهید غذایی 
مشابه رســتورانی که چند مغازه با شما 
فاصله دارد سرو کنید. در چنین شرایطی 
اســتفاده از مواد اولیه ی محلی و حتی 
کاشته شده توسط خودتان می تواند وجه 
تمایز شما با رقیبانتان باشد. کمک کردن 
به کشاورزان محلی نیز می تواند هدف 
کلی شما از راه اندازی این رستوران باشد. 
مطمئن باشید که مشــتری ها متوجه 
حسن نیت شــما خواهند شد و به شما 

وفادار خواهند ماند.

   ۲- صدای خودتان را پیدا کنید
شخصیت دادن به یک برند و نسبت دادن 
احساسات انسان به آن یکی از راه هایی 
اســت که باعث می شــود مشتری ها 
راحت تر با برند شما ارتباط برقرار کنند. 
به عنوان مثال ریچارد برنسون و برند او 
یعنــی Virgin را در نظر بگیرید. او برای 

توصیف برند خود از واژه های جســور، 
سرگرم کننده و ماجراجو استفاده می کند 
و این توصیف، قانون ۱۱۸ ثانیه ی برند او 
را تعریف می کند. ۱۱۸ ثانیه، مدت زمانی 
اســت که فرصت دارید مشــتری ها را 
تحت تأثیر قرار دهید. درواقع شــما ۸ 
ثانیه برای جلب توجه مردم و ۱۰۰ ثانیه 
برای تحت تأثیر قرار دادن آن ها فرصت 
دارید. شما باید در این مدت خودتان را 
به مردم نشان بدهید و برندتان را به آن ها 

معرفی کنید.
در ابتــدا بــا عبــارات و توصیف های 
تأثیرگذار سعی کنید توجه مشتری ها را 
جلب کنید و سپس با توضیحات کامل تر 
و یک شــروع و پایان قوی، خودتان را 
بــرای همیشــه در ذهن مشــتری ها 
مانــدگار کنید. دلیــل آوردن و مجبور 
کردن مشتری ها به خرید کردن از شما 
هیچ تأثیر مثبتی در ذهن آن ها نخواهد 
گذاشت. مردم زمان اضافه ندارند که به 
سخنرانی های شما گوش دهند. بنابراین 
توضیحات خود را خالصه کنید و فقط 
نکات مهم را ذکر کنید. مشتری ها زمانی 
پیام شما را متوجه می شوند که بتوانند 

هیجان و اشتیاق شما را احساس کنند.

   ۳- ساده، مختصر و مفید باشید
بســیاری از چیزهــا وجــود دارند که 
می توانند برند شــما را بزرگ و متمایز 
نشــان دهند. اما برای جذب مردم باید 
سعی کنید تا جای ممکن پیغام خودتان 
را ساده بیان کنید. سادگی کلید موفقیت 
است. به یاد داشته باشید که موفق ترین 
برندهــا ســاده ترین برندها هســتند. 
به عنوان مثال همه  ما چه طرفدار نوشابه 
باشیم و چه نباشــیم با برند کوکاکوال 
آشنایی داریم. این برند لوگوی خودش 
را از قرن نوزدهم تا به حال تغییر نداده 
است. شــاید رنگ های آن کمی تغییر 
کرده باشند اما لوگوی اصلی ثابت باقی 

مانده است.
ساده بودن به شناخته شدن و برقراری 
رابطه ی احساســی با مشتری ها کمک 
می کند. مبهم بودن را کنار بگذارید؛ زیرا 
مشتری احساس می کند شما چیزی را 
پنهان می کنیــد و همین موضوع باعث 
فراموش شدن برند شــما می شود. در 
عوض ســعی کنید پیغامتــان را واضح 
و شــفاف بیان کنید. همچنین مرتبط 
نبودن پیــام با برندتــان باعث کاهش 
ماندگاری آن در ذهن مخاطب می شود. 
سراغ استفاده از کلیشــه ها هم نروید؛ 
زیرا برنــد شــما را تنبل و غیــر آماده 
معرفی می کند. جامعه از نظر فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی در حال تغییر است. 

و از همین جهت مشــتری ها به دنبال 
برندهایــی هســتند که بــه اعتقادات 

خودشان پایبند باشند.

   ۴- از مشتری ها کمک بگیرید
تبلیغ و آگاهی رساندن کردن وظیفه ی 
شما و کارمندانتان اســت. آن ها باید به 
مشتری ها بگویند چرا برند شما بهترین 
است و آن ها را قانع کنند که محصوالت 
شما را بخرند. زمانی که مشتری ها برند 
شما را درک کنند و پیغام آن را متوجه 
شوند، با اشتیاق به ســمتتان خواهند 
آمد و محصــوالت شــما را خریداری 
خواهند کرد. و اگر از کیفیت محصوالت 
یا خدمات شما راضی باشــند، آن ها را 
به دوستان و آشــنایان خود نیز معرفی 
خواهند کرد و این برای حفظ ماندگاری 
برند شما بسیار مهم است. درواقع آن ها 
برای شما کار می کنند؛ بنابراین زمانی 
که انتظار ندارند به آن ها پاداش بدهید. 
به عنوان مثال هر از گاهــی تخفیفات 

ویژه ای برای آن ها در نظر بگیرید.
هر کمپین تبلیغاتی باید توســط یک 
فرد حرفه ای برگزار شــود. این فرد باید 
شناخت درستی از برند شما داشته باشد 
و قبل از اینکه موضوع را به اطالع عموم 
برســاند، همه ی جوانب کار را در نظر 
بگیرد. زیرا کوچک ترین اشــتباه ها هم 
می توانند خســارات جبران ناپذیری به 

برند شما وارد کنند.

   برند شخصی خود را چگونه پیش 
ببریم؟

اینکه بدانیــد چگونه صدای خودتان 
را به گوش دیگران در سراســر دنیا 

برسانید یک مهارت ارزشمند است.
این روزها جامعه به ســرعت در حال 
پیشرفت است؛ به طوری که همه چیز 
از خرید کردن گرفته تا نفوذ اجتماعی 

بــه ســمت دیجیتال شــدن پیش 
می روند. بنابراین یکــی از مهم ترین 
دارایی های یک شخص می تواند نام 
تجاری شخصی او باشد. مهم نیست 
یک دانش آموز ۱۶ ساله باشید یا یک 
کارمند باتجربه ی ۴۰ ســاله، داشتن 
یک شخصیت آنالین به شما اعتبار و 

هویت می بخشد. 
اول از همه باید بدانید که یک برند به 
شما اعتبار می دهد. یکی از مؤثرترین 
راه ها بــرای جبران کــردن کمبود 
تجربه در حوزه کسب و کار این است 
که خودتــان را به عنــوان یک رهبر 

سرسخت نشان دهید.
نکته دوم این اســت که ساختن یک 
برند شــخصی باعث به  وجود آمدن 
یک شــبکه ی قوی خواهد شد. شما 
با مصاحبه کــردن با یک شــخص 
می توانید رابطه ی خوبی با او به وجود 
آورید و در صورت نیاز از کمک های او 

بهره مند شوید.
ســومین و آخرین نکته این است که 

وجود برند شخصی برای شما امنیت 
شــغلی به همراه خواهد داشــت. در 
دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم 
همه چیز با ســرعت در حــال تغییر 
است و هیچ شــغلی از امنیت کامل 
برخوردار نیست. داشــتن یک برند 
شخصی به شــما اطمینان می دهد 
که شــغل مورد عالقه تان همیشــه 
در دســترس اســت. هیچ ضمانتی 
وجود ندارد که برند شــخصی شــما 
به موفقیت برســد، اما احتمال یک 
 درآمد موفــق را برای شــما افزایش

 می دهد.
ساختن یک برند کار سختی نیست و 
اولین چیزی که باید بدانید این است 
که بســیاری از امکاناتی که جوانان 
امــروزه در اختیــار دارنــد، راه های 
مناسب برای ســاختن برند شخصی 
هستند. در شبکه های اجتماعی مانند 
اسنپ چت، فیســبوک، اینستاگرام و 
لینکدین فعالیت کنیــد و محوریت 
محتوای خود را موضوعاتی قرار دهید 
که به آن ها عالقه مند هســتید. برای 
اینکه دیگران متوجه ارزش شما شوند، 
باید بر یک موضوع خاص تمرکز کنید 
و از طریق یک روش تأثیرگذار دیگران 
را تحت تأثیر قرار دهید. در مرحله بعد 
باید با افرادی کــه در حال حاضر در 
زمینه ی تخصصی شما برندهای قوی 
دارند، ارتباط برقــرار کنید و از آن ها 
بخواهید با شــما مالقات و مصاحبه 

کنند.
بســیاری از افراد از راه انــدازی برند 
شخصی خودشان می ترســند؛ زیرا 
فکر می کنند با ایــن کار مورد انتقاد 
دیگــران قــرار می گیرنــد. به جای 
خجالــت کشــیدن باید بــا رهبران 
و افراد متخصص در حــوزه فعالیت 

خودتان صحبت کنید. از آن ها مطالب 
جدید یاد بگیرید و ســپس آن ها را 
با فالوئرهــای خودتان به اشــتراک 
بگذارید. درنهایت برای شروع ساخت 
برند شــخصی خودتان سعی کنید با 
نگاه کردن به محتواهای نوشــتاری، 
صوتی و تصویری زمینه عالقه مندی 
خودتان را پیدا کنید. سپس پلتفرمی 
را که در آن بهترین هستید، برای ارائه 

محتوای خود انتخاب کنید.
یکی دیگــر از مزایای ســاختن برند 
شخصی که کمتر در مورد آن صحبت 
شده، این اســت که اهمیت عیب ها 
و نواقص شــما را کمرنــگ می کند. 
کارآفرینــان جوان با ســاختن یک 
برند شخصی با ترس های خود روبه رو 
می شــوند. آن ها همچنیــن متوجه 
خواهند شد که می توانند در پیشرفت 
حوزه ی تخصصی خودشــان ســهم 
مهمی داشته باشند. با این  حال افراد 
جوان باید دو نکته مهم را در رابطه با 
ساختن برند شخصی در نظر داشته 

باشند.

اول: نباید تقلبی باشــند. آن ها باید 
شخصیت واقعی  خودشان را بپذیرند 
و آن را با تمام دنیا به اشتراک بگذارند. 
همه ی مردم دارای استعداد هستند 
و می تواننــد با کمی فکــر کردن به 
زمینــه ی  عالقه مندی هایشــان، 

استعداد خود  را پیدا کنند.

دوم: خود را بایــد در خدمت تقویت 
کــردن شبکه شــان قــرار دهنــد. 
ساختن یک برند شخصی به تنهایی 
امکان پذیر نیســت؛ بلکــه در کنار 
 مردم و با کمک کردن به مردم انجام 

می شود.

ماندگاری برندتان را با این ۴ راه افزایش دهید؛   

برند شما،  اعتبار شماست

بسیاری از چیزها وجود 
دارند که می توانند برند 

شما را بزرگ و متمایز 
نشان دهند. اما برای 

جذب مردم باید سعی 
کنید تا جای ممکن 

پیغام خودتان را ساده 
بیان کنید.

چرا بازاریابی برند مهم است؟
 با بازاریابی برنــد، عالوه بر معرفی خــود و محصوالتتان 
می توانید مشتریانتان را با ارزش ها و قوانین برندینگ خود 
آشنا کنید. قوانینی که از اهداف شما سرچشمه میگیرد و 
راهنمای کار شما خواهد بود. با بی توجهی به این ارزش ها، کار 
خود را زیر سوال خواهید برد. اما با تعهد به قوانین و کارتان 
در شرایط خوب و بد، می توانید اطمینان مشتریان را به خود 
جلب کنید. تغییر کردن در کسب و کار یک امر اجتناب ناپذیر 
بوده و رقیبان یکی پس از دیگری در بازار کار ظاهر خواهند 
شــد. آن ها ایده ها، مفاهیم و لوگوی شما را کپی می کند یا 
حتی آن ها را می دزدند. اما تنها چیزی که نمی توانند تصاحب 

کنند، برند شما است. 

 
استارت آپ

استارت آپ ها شکل جدیدی از کسب وکارها هستند که نیروی انسانی 
از سرمایه های اصلی آنهاست. مدیر استارت آپ، مغز همه فعالیت هاست 
و عملکردش بر تمام تیم اثر می گذارد. تعیین استراتژی، ساختن تیم و 
مذاکرات سرمایه گذاری از کارهایی است که بر دوش مدیر استارت آپ 

است و برای آنها برنامه ریزی می کند. برای مدیریت 
خوب یک استارت آپ ویژگی های زیر اثرگذار به نظر 

می رسد:

 خوب گوش کردن و اهل تعامــل بودن: مدیریت خوب 
وابسته به خوب گوش کردن اســت. فرقی نمی کند مشکالت 
سازمانی یا ایده های مشتریان در میان باشد. یک مدیر با خوب 
شنیدن و بحث درباره موضوعات می تواند مشکالت را شناسایی 
و حل کند. هرچه تعامل با اطرافیان )همکاران یا ذی نفعان( بهتر 

باشد مشکالت سریع تر و راحت تر حل خواهند شد.
 یافتن یا تربیت کردن متخصصان هوشــمند: تیم های 
اســتارت آپی معموال با هزینه محدود شــروع به کار می کنند. 
به کارگیری نیروهای متخصص که بتوانند کارها را دقیق و با هزینه 
مناسب انجام دهند ضروری است. هر چقدر مدیر استارت آپ در 
یافتن یا تربیت این نیروها موفق تر عمــل کند در منابع )مادی و 

معنوی( صرفه جویی کرده است.
 برقرارکننــده ارتباط خوب میان اســتارت آپ و ســرمایه گذاران: 
ســرمایه گذاری نقشــی حیاتی در مقیاس پذیری اســتارت آپ ایفا می کند. 
اگر مدیــر نتواند ســرمایه ای جذب کند نمی تواند رشــدی را برای ســازمان 
 رقم بزند. قــدرت مذاکره خوب مدیر می تواند رشــد را ســریع تر از حد انتظار

 رقم بزند.
 برقرارکننده ارتباط خوب میان محصول و مشــتریان: همان قدر که 
جذب سرمایه برای یک استارت آپ مهم است، داشتن مشتری نیز اهمیت دارد. 
بدون مشتری استارت آپ دیر یا زود شکســت خواهد خورد. منبع اصلی تغذیه 
استارت آپ مشتری است. یک مدیر خوب می تواند پل مناسبی میان محصول 

و مشتریان ایجاد کند.
 عالقه مند به یادگیری: هر چقدر مدیر به یادگیری عالقه مند باشد، تیم پویا 
و عالقه مند به یادگیری ای خواهد داشت. مدیر یک اســتارت آپ الگوی دیگر 
افراد تیم است و فعالیت های او بر سایر افراد مشغول در استارت آپ اثر مستقیم 

می گذارد.
 مســلط به فناوری های محصول: مدیر خوب باید نســبت به فناوری های 
استفاده شده در محصول آگاه باشد. به عنوان فردی که محصول را می فروشد یا 
سرمایه جذب می کند، تسلط هر چه بیشتر منجر به ارائه بهتر و قوی تر خواهد 
شد. همچنین در جذب نیروها و برنامه ریزی برای مسیرهای توسعه ای، تسلط 

مدیر به این فناوری ها اثرگذار خواهد بود.
 توانایی برنامه ریزی و مشــخص کردن نقاط عطف: هرقــدر مدیر یک 
استارت آپ نقشــه راه بهتری ترســیم کند و نقاط عطف دقیق تری برای رشد 
مشــخص کند، مســیر حرکت برای تیم شــفاف تر خواهد شــد. برنامه ریزی 
 با کمک همه افراد و توجــه به امکانات رشــد در برنامه ریزی خــوب اثرگذار 

است.

ایران تلنت
یـــادداشت
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شخصیت دادن به یک 
برند و نسبت دادن 

احساسات انسان به 
آن یکی از راه هایی 

است که باعث می شود 
مشتری ها راحت تر با 

برند شما ارتباط برقرار 
کنند. 

جام جم آنالین
گـــزارش

۷ مهارت برای مدیریت درجه یک استارت آپ

رئیس کمیسیون تجارت 
اتاق بازرگانی اصفهان مطرح 

کرد:
جایگاه کسب وکار اصفهان 

در بین پنج استان آخر 
کشور

رئیس کمیســیون تجــارت اتاق 
بازرگانی اصفهان گفــت: مطابق 
آمارهــای وزارت اقتصاد، محیط 
کســب وکار اصفهــان در بین 3۰ 
استان کشور در بین پنج استان آخر 
و حتی بعد از سیستان و بلوچستان 

قرار گرفته است.
مسعود گلشیرازی در جمع فعاالن 
اقتصادی استان، با تاکید بر اینکه 
اتــاق بازرگانی متعلــق به بخش 
خصوصی واقعی اســت و این نهاد 
باید شاخص داشــته باشد، اظهار 
کــرد: اتاق غیرسیاســی و فعاالن 
اقتصادی شاه کلید گفتمان پارلمان 
بخش خصوصی هستند، از سوی 
دیگر فعالیت سیاســی باید جای 
خود را در اتاق بــه گفتمان بخش 

خصوصی واقعی دهد.
وی با اشــاره به گــزارش وزارت 
اقتصاد از برخی شاخص های استان 
اصفهان، گفت: مطابــق آمارهای 
وزارت اقتصاد، محیط کسب وکار 
اصفهان در بین 3۰ اســتان کشور 
در بین پنج استان آخر و حتی بعد 
از سیستان و بلوچستان قرار گرفته 
اســت. امروز زاینده رود خشکیده 
و وضعیت اقتصــادی اصفهان نیز 
همانند این رودخانــه حکایت از 

شرایط سخت دارد.
رئیس کمیســیون تجــارت اتاق 
بازرگانی اصفهــان، توجه به تمام 
ابعاد رشد و توسعه استان اصفهان 
را از وظایف مهم و ضروری فعاالن 
اقتصادی اســتان دانست و تأکید 
کرد: نباید نســبت بــه وضعیت 
یکدیگــر بی تفاوت باشــیم و باید 
 بستر رشد و توسعه استان را فراهم 

کنیم.
وی گفت: البته کمیسیون تجارت 
اتــاق بازرگانی بــا ارائه تخصصی 
ســندی راهبــردی و همچنین با 
تعیین هدف، مســیر مشخص و 
بودجه معطوف منجر به اثربخشی 

این عوامل شد.
گلشــیرازی همچنین بــا تأکید 
بر ضرورت ایســتادگی در جنگ 
اقتصادی کشور، گفت: امروز باید 
بــرای پیروزی در ایــن جنگ، در 
داخل کشور به خوبی فکر و عمل 

کنیم.
وی اظهار کرد: معیارها و شاخص ها 
مشخص است و سیستم وارد شونده 
باید به جای شــعار دادن، پارلمان 
بخــش خصوصی را محلــی برای 
فعالیت تمام فعاالن اقتصادی بداند 
و در پس بهبود فضای کسب وکار 

تأثیرگذار باشد.
رئیس کمیســیون تجــارت اتاق 
بازرگانی اصفهان با اشاره به دوره 
جدید اتاق بازرگانــی، اظهار کرد: 
تمام اعضای اتــاق بازرگانی باید از 
بخش خصوصی واقعی باشند و با 
مسائل واقعی فعاالن این بخش و 
دغدغه های اصلــی آنها از نزدیک 
آشنا باشند و وقتی اعالم می شود 
خط فقر در اصفهــان باالی چهار 
میلیون تومان در ماه است، نگران 
این باشند که چه بالیی بر سر واحد 

تولیدی آنها می آید.
وی شرط موفقیت یک نهاد مدنی را 
برخورداری همزمان از اثربخشی و 
کارایی دانست و گفت: اتاق در دوره 
قبل کارایی داشــت، اما اثربخش 
نبود و امیدواریم در دوره نهم این 

دو شرط الزم در اتاق ایجاد شود.

ایسنا
گــزارش
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