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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

توسعه اقتصاد خالق؛   

 درآمدزایی از شهر تا کشور

بازار طال و سکه  97/12/7 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,60,0004,120,000قدیم

سکه طرح 
4,660,0004,245,000جدید

2,620,0002,300,000نیم سکه

1,630,0001,410,000ربع سکه

850000750000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18426149373100 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

هر ایرانی یک مامور 
تعزیرات!

اسفند به شتاب در حال گذر است 
و بازار مثل هر سال روزهای شلوغ 
خود را ســپری میکند. اما بازار 
امسال با سال های گذشته اندکی 
تفاوت دارد و آن هم سر در گمی 
است که قیمت های بازار را احاطه 
کرده اســت . هر مغــازه نرخی 
متفاوت از مغازه کناری خود دارد 
و هر کدام هم دلیــل خاصی بر 
 این آشوب بیان می کنند. یکی 
می گوید اجناسمان در گمرک 
مانده و اجازه ترخیص نمی دهند! 
یکی می گوید مــا تولید کننده 
داخلی هســتیم اما مــواد اولیه 
نداریم که تولید کنیم و باید با دالر 
12 هزار تومان خرید کنیم! یکی 
ادعا دارد اجناسش را وقتی خریده 
که دالر18 هزار تومان بود و اکنون 
نمی تواند ضرر کند! وخالصه هر 
کدام دلیلی می آورند و آنچنان 
برآن استوار هستند که مشتری 
بیچاره یا مجبور است پول گزاف 
بدهد و بخرد و یا دست خالی به 
خانه برگردد . البته وجه مشــابه 
همه مغازه ها گران فروشی است و 
هر کس هر قدر توان داشته باشد 

گران تر می فروشد. ...

 رییس سازمان میراث فرهنگی
 از وزیر نیرو خواست؛

 زاینده رود در نوروز 
زنده بماند

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری در نامــه ای به وزیر نیــرو تداوم 
بازگشایی دریچه های سد زاینده رود را با هدف 
نشاط اجتماعی و رونق گردشگری در نوروز 98 

خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری، در نامه علی اصغر 
مونسان به رضا اردکانیان آمده است: شهر زیبا و 
تاریخی اصفهان یکی از مقاصد مهم گردشگری 
کشور بوده که هر ساله تعداد زیادی از گردشگران 
داخلی و خارجی با اشتیاق فراوان از جاذبه های 
ارزشمند این شهر کهن بازدید می کنند و زاینده 

رود به عنوان شاهرگ حیات اجتماعی،...

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

       شهر اصفهان در این زمینه پتانسیل زیادی دارد و عالوه بر صنایع دستی خالق، اقتصاد دانش محور، بافت تاریخی شهری که باعث جذب گردشگر می شود و نیز نخبگان و طبقه خالقی که در 
شهر وجود دارد، اکوسیستم کارآفرینی نیز در این شهر فراهم است.

برچسب گرانی این بار بر چای
این بار گرانی به نام چای زده شده و این در حالی است که عرضه چای 

بسته بندی در بازار کاهش یافته است.
در سال جاری با نوسان نرخ دالر و اعمال تحریم های آمریکا، تامین 
مواد اولیه در بازارهای مختلف با مشکل روبه رو شد و این موضوع بر 

میزان تولید و قیمت نهایی برخی از کاالها به خصوص کاالهای 
مصرفی و خوراکی تاثیر قابل توجهی داشت.

با کمبود مواد اولیه که میــزان تولید را کاهش داده بود، 
عرضه از سوی شــرکت های تولیدکننده و واردکننده 
کاهش یافت و این موضوع در کنار بار روانی کمبود کاال، ...
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مناقصه واگذاری امور حمل و نقل جمعیت هالل احمر استان اصفهان )97-21( 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوا خنک 
به ظرفیت واقعی 400 تن لبرید جهت بیمارستان آیت ا... کاشانی 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد بخشــی از امور حمل و نقل خود را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد 
تا ارایه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت های واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلی 
مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار در سامانه 97/12/2 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت 17 روز چهارشنبه 97/12/8

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد و ارایه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان تا ساعت 8 روز شنبه 
تاریخ 97/12/18

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 97/12/18 
جمعیت در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد و هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان – بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان – خزانه داری
 ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه )www.setadiran.ir( و همچنین دفاتر پیشخوان دولت 

منتخب که در سامانه مشخص می باشد امکانپذیر می باشد. 

 متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقی: 
1- تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت تصویر و آخرین آگهی تغییرات د ر روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان امضا 

مجاز شرکت 
2- تصویر پروانه ساخت و راه اندازی از مراجع ذیصالح مرتبط 

3- ارایه مستندات مبنی بر ساخت دستگاه ها توسط متقاضی در کشور و مستندات و کاتالوگ های دستگاه پیشنهادی شامل: مشخصات کامل 
تخصصی، فنی و کلیه متعلقات دستگاه، امکانات و قابلیت های دستگاه 

4- ارایه حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار ) تحویل قطعی( طی 5 سال گذشته و تایید کارفرمای مربوطه از عملکرد و خدمات پس از فروش 
دستگاه ها 

5- اعالم کتبی تعداد کل دستگاه های راه اندازی و در حال بهره برداری در مراکز درمانی کشور )با ذکر تاریخ( که توسط متقاضی انجام گردیده است. 
6- متقاضیانی که با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده اند باید رضایت مندی مدیریت امور فنی دانشگاه را در زمینه دستگاه های 

فروخته شده و خدمات پس از فروش شرکت را ارایه نمایند. 
7- ارایه پیشنهاد فنی دقیق و کامل شرکت جهت بررسی و ارزیابی در کمیته فنی و بازرگانی دانشگاه 

8- گواهی بازدید یکی از اعضای هیئت مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومی واحد رسیده باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/500/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1397/12/8 لغایت روز شنبه مورخ 1397/12/11

شناسه: 395107

شناسه: 395120

 به گفتــه وی روزانه حدود 
5 هزار عملیــات بیمه گری 
در اداره کل در حــال انجام 
اســت کــه ایــن عملیات 
شامل صدور، تمدید، ابطال 

والمثنی می باشد.

  اصفهان آغاز گرطرح الکترونیکی 
کردن اسناد بستری است

بانک، طی ارائه گزارشی در مورد اقدامات 
اخیر انجام شده در اداره کل بیمه سالمت 
اســتان اظهار داشــت، با توجه به کمکی 
که سازمان بیمه ســالمت استان از سمت 
صندوق توسعه ملی دریافت کرده توانسته 
بدهی های سال گذشته خود را که حدود 
سیصدوبیست میلیارد تومان بود پرداخت 
کند. وی در ادامه دو کار مهم این سازمان 
که در سطح کشور به صورت پایلوت انجام 
شده اســت را اول در بخش الکترونیکی 
کردن اسناد عنوان کرد وافزود: دردو بخش 
سر پایی وبستری این طرح در حال انجام 
است. به گفته این مقام مســئول، تبادل 
الکترونیکــی کردن اســناد بســتری در 
استان اصفهان به صورت پایلوت در سال 
96 در بیمارستان عیســی بن مریم آغاز 
به کار کرد. ودر اوایل ســال 97 به صورت 
رسمی در همین بیمارســتان به صورت 
آزمایشی انجام شــد. وی در مورد توضیح 
این سامانه خاطر نشــان کرد، به موجب 
این طرح پرونده بیمارستانی دیگر در کار 
نیست وحجم زیادی از اسناد کاغذی شامل 
صورت حســاب داروها ودیگــر پرونده ها 
حذف گردیده وهمه به صورت الکترونیکی 
انجام می شود. یکی دیگر از فواید این طرح 
به گفته مدیر کل بیمه سالمت این است 
که این اطالعات که به صورت الکترونیکی 
دریافت می شــود می تواند مبنای تحقیق 
وپژوهش قرارگیرد. دکتر حســین بانک 
اظهار داشت این طرح در استان های یزد 
و بیمارســتان های دانشگاه علوم پزشکی 
ایران درتهــران آموزش داده شــده وبه 
زودی قابل اجــرا خواهد بــود. واصفهان 
میزبان 31 اســتان دیگر در چندین روز 

متوالی برای آموزش این طرح خواهد بود. 
همچنین وی افزود: در بخش اســناد سر 
پایی هم کلینیک ها وپــار کلینیک های 
استان کرمان پایلوت این طرح شد. به گفته 
دکتر بانک این طرح هــا مراحل پایلوت را 
گذرانده وقرار اســت به صورت کشــوری 
اجرا شــود. از دیگر اقدامات این سازمان 
به گفته وی، ایجاد پل ارتباطی بین مردم 
ومسئولین از طریق سامانه 1666 است که 
به موجب آن روزهای دوشــنبه مسئولین 
 سازمان موظف هســتند به سواالت مردم 

پاسخ دهند.

  آگاهــی از روش صحیح مصرف 
داروموجب پیشگیری از اسراف است

حسین بانک در ادامه افزود: با اجرای طرح 
تحول ســالمت حدود چهار صد وپنجاه 
هزار نفر در استان به صورت رایگان تحت 
پوشش بیمه ســالمت در آمدند واز آنجا 
که هزینه سالمتی این افراد توسط دولت 
پرداخت می شود، همکاری بیشتر مردم 
را می طلبد. وی خاطر نشان کرد، دو سه 
هزار بیمار خاص در استان داریم و وهزینه 
داروودرمان آن ها سالیانه حدود 50 تا 60 
میلیارد تومان است، بنابر این به جاست که 
بیماران نسبت به مسائل درمانی از جمله 
نحوه ومیزان مصــرف داروها دقت کافی 
داشته باشــند، زیرا عدم صحیح مصرف 

دارو عالوه براینکه با عوارضی همراه است 
ونتیجه مطلوب حاصل نمی کند می تواند 
موجب اســراف در هزینه دارونیز شــود 
ومردم می بایســت نحوه مصرف صحیح 
دارو را از پزشــک خــودو مســئول فنی 

داروخانه سؤال کنند.

  روند صدور دفتر چــه بیمه تنها 
حضوری ممکن است

وی همچنین از بیمه شــدگان خواست 
دفتر چه هــای خودرا به افراد ســودا گر 
وســود جویی که فکر پر کردن جیبشان 
هســتند ندهند چرا که به انحا ء مختلف 

از این دفتر چه ها سواستفاده می کنند
 وی تصریــح کردبــه عنــوان مثــال 
سودجویانی که از دفتر چه اقوام خود وبا 
اســتفاده از جعل مهرپزشکان، داروهای 
گران قیمتی را در نقاط مختلف کشــور 
مانند اصفهان، قم، گیالن خر یداری کرده 
وبافروش آن ها در بازار ســیاه هزینه های 
کالن به جیــب زده بودند، ســرانجام در 

مشهد به دام افتادند. 
دکتر حســین بانک در پایــان به مردم 
هشــدار داد، دفتر چه بیمه سالمت تنها 
توســط ســازمان بیمه ســالمت صادر 
می شــود وفعالیت شــرکت هایی که به 
صورت صوری اقدام بــه صدور این کارت 

می کنند فاقد اعتبار است.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان:
صدور کارت بیمه سالمت توسط شرکت ها فاقد اعتبار است

»حدود 40 میلیون نفردر کشور تحت پوشش بیمه سالمت هستند که از این تعداد یک میلیون وچهار صد وپنجاه هزار نفر در استان اصفهان 
درقالب 5 صندوق بیمه ای شامل کار مندان دولت، ایرانیان، سالمت رایگان، روستائیان، عشایر وشهر های زیر بیست هزار نفر هستند«. 
حسین بانک مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان که نشست خبری با اصحاب رسانه سخن می گفت، ضمن اعالم این مطلب تصریح کرد: 

سرانه بیمه 75 تا 80 درصد بیمه شدگان توسط دولت پرداخت می شود.

آزاده سلیمان نژاد
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

با اجرای طرح تحول 
سالمت حدود چهار 
صد وپنجاه هزار نفر 
در استان به صورت 

رایگان تحت پوشش 
بیمه سالمت در آمدند 

واز آنجا که هزینه 
سالمتی این افراد 

توسط دولت پرداخت 
می شود.



 هر ایرانی
 یک مامور تعزیرات!

ادامه از صفحه یک:
...   در این بین هستند مغازه هایی 
 که شما خرید نکنید خوشحال تر

 می شــوند زیرا عقیــده دارند 
اجناسشــان فردا و یا حتی یک 

ساعت بعد گران تر می شود؟! 
البته نمی توان گفت مشکل اصلی 
مغازه داران هســتند و تمام این 
گرانی ها تقصیر آنهاســت اما هر 
کس دستی بر آتش دارد ، سعی 
می کند از این سفره نانی به غارت 
ببرد و مصداق این شعر است که 
می گوید » ای که دستت می رسد 
کاری بکن ، بیش از آن کز تو نیاید 
هیچ کار!« و مردم می مانند و مردم 
و این همه گرانی که فریاد رسی 

هم ندارد جز خدا.
 در ایــن بیــن مســئولین مدام

 می گویند نگران نباشید.» مردم 
نگران لباس شــب عید نباشند، 
مردم نگران گوشــت شب عید 
نباشند، مردم نگران آجیل نباشند 
و....«  باید به مسئولین عزیز گفت 
خیالتان راحت مــردم دیگر نه 
نگران لباس و نه نگران آجیل و نه 
گوشت هستند زیرا توان خریدش 

را ندارند! 
مردم فقط نگران نان شبشــان 
هستند و می ترسند همین نان 
بی کیفیت هم از سفره شان قطع 

شود.
دیروز سخنگوی سازمان تعزیرات 
حکومتی بیان کرده اســت که 
درشــب عید با نظارت های خود 
به حمایت از اقشــار اسیب پذیر 

خواهیم پرداخت. 
وی از 500 تیم گشت خبر داده 
که در سراسر کشورآماده نظارت 

بر بازار در ایام نوروز هستند . 
اما به نطر می رســد در این بازار 
آشــفته  هر مغازه 50 گشــت 
احتیاج دارد و 500گشت تعداد 
بســیار کمی اســت و مردم نیز 
باید دســت به کار شــوند و کم 
 و کاســت مســئولین را جبران

 کنند. 
شــاید با خواندن ایــن مطلب 
بگویید مردم اینقدر مشــکالت 
دارند که دیگر توانایی جر و بحث 
و شکایت را ندارند اما متاسفانه و 
یا خوشبختانه همیشه این مردم 
هســتند که مشــکالت کشور 
را حل مــی کنند و ایــن بار نیز 
مردم در یک از خود گذشــتگی 
 بایــد در مقابل گران فروشــی

 بایستند. 
شاکی شــدن از قیمت نجومی 
برخی کاالها موقعیتی است که 
حدودا بــرای همــه  پیش آمده 
یا وقتی برای خریــد به مغازه ای 
مراجعــه می کنیــم، متوجــه 
می شویم که قیمت ها کاالهایش 
 گرانتــر از دیگر هــم صنفانش

 است. 
اما سوال اینجاســت که با توجه 
به نزدیک شدن به روزهای آخر 
ســال و رونق گرفتن بازار شــب 
عید و سوءاستفاده برخی کسبه، 
خریداران بــرای پیگیری حقوق 
خود و شکایت از تخلفات کسبه 
باید به کدام نهاد و چگونه شکایت 

برند؟
شــماره تلفــن 124 از ســوی 
سازمان تعزیرات برای رسیدگی 
به شکایات مردمی در مورد گران 

فروشی است. 
شــاید به نظرتان در ایــن بازار 
گرانفروشــی این کار بی نتیجه 
باشد اما حداقل شما وظیفه خود 
را انجام داده اید و شــاید سازمان 
مذکور نیز وظیفه خــود را انجام 
 دهد و به شکایت شما رسیدگی

 کند.

اقتصاد استان
02
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اگر مدیریت مصرف آب نباشد انتقال و شیرین سازی آن بیهوده است
سرپرست دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان اصفهان گفت: اگر مدیریت مصرف آب نباشد، انتقال آب 

بین حوضه ای و استفاده از آب های نامتعارف بیهوده است.
مهدی قیصری در نشست هم اندیشی مدیریت هوشمند آب در ایران ضمن تبریک روز زن و تسلیت شهادت 
مرزبانان ایران در حادثه تروریستی اخیر اظهار کرد: این برنامه با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه 

جامع علمی- کابردی و محوریت سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان برگزار می شود. سازمان جهاد 
کشاورزی در خصوص مصرف آب دغدغه دارد و برای حل و فصل این مشکل برنامه ریزی می کند.

وی گفت: راه های متفاوت و زیادی برای مدیریت بحران در شرایط کم آبی وجود دارد که یکی از آنها انتقال آب بین 
حوضه ای است، این اقدام سبب می شود که تقاضا افزایش یابد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان اصفهان افزود: شیرین  سازی آب و استفاده از آب های نامتعارف راهکار دوم مدیریت بحران در 
شرایط کم آبی است و سرمایه گذاری نیاز دارد باید توجه داشت که اگر مصرف را مدیریت نکنیم سرمایه گذاری ها نیز هدر رفته است.

قیصری تاکید کرد: نکته مهم این است که در مدیریت آب و افزایش بهره وری، اگر مدیریت مصرف نباشد انتقال آب و شیرین 
سازی آن موثر نخواهد بود.

برگزاری اختتامیه اولین اجالسیه کنگره ملی سرداران و 1400 شهید فالورجان
شهردار، ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر فالورجان، معاونین شهردار و بسیجیان پایگاه شهید 
کاظمی شهرداری فالورجان  در مراسم اختتامیه اولین اجالسیه کنگره ملی سرداران و 1400 شهید 
شهرستان فالورجان در روز یکشنبه 5 اسفند ماه 97 مصادف با روز حماسه و ایثار شهرستان فالورجان 

حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای اسالمی شهر فالورجان؛ شــهردار فالورجان ضمن 

بزرگداشت این روز چنین بیان نمود: شهرستان فالورجان در 5 اسفند ماه 1362 شاهد تشییع 146 الله 
پرپر عملیات خیبر بود، بر همین اساس این روز به عنوان روز ایثار و شهادت و روز شهرستان و هفته اول اسفند 

ماه به عنوان »هفته فرهنگی شهرستان« نامگذاری شده است.
مهندس جواد نصری در ادامه افزود: به همین خاطر مراسم اختتامیه اولین اجالســیه کنگره ملی سرداران و 1400 شهید 

شهرستان در این روز به یاد ماندنی برگزار شد.
وی در خاتمه یاد و خاطره شهیدان مدافع امنیت شهید محسن صفری و شهید محمدتقی مهرابی که در عملیات تروریستی محور 

خاش-زاهدان به شهادت رسیدند و مراسم هفتمین روز شهادتشان با این روز بزرگ مصادف گشته را گرامی داشت.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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خـــبــــر

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد

رشد 47 درصدی صادرات اصفهان در 11 ماه

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: طی 11 ماهه سال 97 استان 
اصفهان به مقصد 98 کشور جهان صادرات داشته که این میزان نسبت به مدت 

مشابه سال قبل از نظر وزن 2 درصد و از لحاظ ارزش 47 درصد رشد داشته 
است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک، استان اصفهان با داشتن توانمندی های 
گوناگون تولیدی،کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنایع دستی در کشور جز مهم ترین 
استان ها در زمینه صادرات کاال محسوب می شود به طوری که طی 11 ماهه سال 97 
بالغ بر 4 میلیون و 593 هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و  266 میلیون دالر، استان 
اصفهان به مقصد 98 کشور جهان صادرات داشته که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از نظر وزن 2 درصد و از لحاظ ارزش 47 درصد رشد داشته است.
احمدی ونهری عمده ترین کاالهای صادراتی از استان اصفهان را آهن و فوالد به ارزش 
697 میلیون دالر، محصوالت پتروشیمی 439 میلیون دالر، فرش 186 میلیون دالر و 
محصوالت شیمی آلی 149 میلیون دالر  برشمرد و  اظهار داشت: مهم ترین کشورهای 
مقصد کاالهای صادراتی اســتان  اصفهان عراق با 770 میلیــون دالر و 34 درصد، 
افغانستان  با 305 میلیون دالر و  13 درصد، امارات متحده عربی  با 219 میلیون دالر و 10  

درصد، پاکستان با 182 میلیون دالر و 8 درصد و عمان با 161 میلیون دالر و 7 درصد سهم 
از کل صادرات استان دارا هستند.

مدیرکل گمرک اصفهان اذعان داشت: 74 هزار و 35  تن کاال به ارزش 336 میلیون و 509 
هزار دالر به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 10 

درصد و از حیث ارزش 9 درصد کاهش  یافته است.
 مدیر کل گمرک اصفهان  اظهار داشت: در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی و با راه اندازی 
و استفاده از  سامانه های امور گمرکی و  پنجره تجارت فرا مرزی این اداره کل با داشتن 140 
کارمند، در 11 ماهه 1397، بالغ بر دو هزار و 553 میلیارد و 799 میلیون ریال درآمد کسب 
و به خزانه واریز نموده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 47 درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص مهم ترین کاالهای وارداتی گمرک اصفهان طی 11 ماه سال  1397 گفت: 
ماشین آالت مکانیکی 137 میلیون دالر، ماشین آالت برقی 35 میلیون دالر، اجزا و قطعات 
منفصله خودرو 28 میلیون دالر  بوده است؛ عمده ترین کشورهای صادرکننده به مقصد 
گمرک اصفهان، ایتالیا با  19 درصد، چین با 17 درصد، آلمان با 13 درصد، فرانسه 9 درصد 

و  ترکیه با 9 درصد، از کل واردات به مقصد گمرک اصفهان را به خود  اختصاص داده اند.
فارس

خـــبــــر

در شهر یا جامعه 
خالق ابتدا اکوسیستم 
کارآفرینی باید فراهم 

باشد و المان های مختلف 
اکوسیستم کارآفرینی 
از جمله نیروی انسانی، 
فضاهای اقتصادی باید 
در جامعه بهبود یابد تا 

اقتصاد خالق در این 
بستر پایه گذاری شود.

توسعه اقتصاد خالق؛   

 درآمدزایی از شهر تا کشور

توسعه اقتصاد خالق در جامعه در گرو فراهم شدن اِلمان های 
اکوسیستم کارآفرینی اســت و باید توجه داشت که فناوری، 

گردشگری و تقاضا پیشران  توسعه اقتصاد خالق است.
بخش های مختلف اقتصاد خالق شامل هنرها، صنایع دستی، 
میراث فرهنگی و مکان های باســتانی، کتاب هــا، فیلم ها و 
جشنواره ها اســت، هر یک از این بخش ها می تواند از طریق 
تجارت )صادرات(، حقوق مالکیت معنوی، ایجاد شغل با سطوح 
باالیی از مهارت حرفه ای به ویژه در کسب و کارهای کوچک و 
متوسط و یا جذب گردشگران موجب افزایش درآمد برای شهرها، 

مناطق جغرافیایی و حتی کشورها شود.

ایمنا
گـــزارش
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       شهر اصفهان در این زمینه پتانسیل زیادی دارد و عالوه بر صنایع دستی خالق، اقتصاد دانش محور، بافت تاریخی شهری که باعث جذب گردشگر می شود و نیز نخبگان 
و طبقه خالقی که در شهر وجود دارد، اکوسیستم کارآفرینی نیز در این شهر فراهم است

 ۳ اولویت اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم 
رییس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان 
پیگیری معضل آب، توسعه فرودگاه و تسریع روند تکمیل قطار 
سریع السیر اصفهان - تهران را ۳ اولویت اتاق بازرگانی در دوره 

نهم دانست.

 نشست خبری انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان در دوره نهم و معرفی اعضای لیست مورد حمایت 

تشکل ها و فعاالن اقتصادی عصر امروز دوشنبه برگزار شد.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در دوره هشتم 
در این نشست خبری با انتقاد از افرادی که تالش می کنند میزان صادرات 
اصفهان را کم جلوه دهند، اظهار داشت: بخشی از صادرات اصفهان به نام 
استان های مرزی که صادرات از طریق آنها صورت می گیرد، ثبت شده 

است. صادرات اصفهان کم نشده، بلکه خوب نبوده است.
وی افزود: هنوز داعش در سوریه حضور داشت که اتاق اصفهان به عنوان 
نخستین اتاق در دمشق حضور یافت. ما برای تفریح به کشورهای خارجی 
سفر نکرده ایم بلکه این سفرها به قصد پیدا کردن بازار صادراتی بوده است. 
ساعت 11 شب در دفتر سفیر ایران در سوریه بودیم که از دفتر نخست وزیر 
سوریه تماس گرفته و خواستار برگزاری نشست شدند. در آن نشست به 
نخست وزیر ســوریه گفتم ایران و به خصوص اصفهان در سوریه شهید 
داده اند و روا نیست در مســائل اقتصادی با کشورهای دیگر وارد مذاکره 

شوید و او هم تاکید کرد که ایران در اولویت است.
سهل آبادی ادامه داد: ادعا می کنند که ما برای عضویت در اتاق بازرگانی 
اصفهان پیر هستیم، اما زمانی که از حمایت از جوانان سخن می گوییم، 

می گویند می خواهید بزرگان را رها کنید.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تالش اتاق بازرگانی برای آزادسازی 
زمین به منظور توســعه فرودگاه اصفهان گفــت: در زمینه معضل آب 
زاینده رود تالش های بسیاری انجام دادیم و ان شاءاهلل هیاهوی انتخابات 
تمام شود تا اقداماتی که برای توسعه اصفهان انجام دادیم را تشریح کنیم.

وی تصریح کرد: برای احقاق حقوق از دست رفته فعاالن اقتصادی اصفهان 
از رییس امور مالیاتی کشور به دادســتان کل شکایت کردم و تهدید به 
شکایت شدم، اما پیگیری را رها نکردم و به نتیجه هم رسیدیم. سازمان 
تامین اجتماعی 1800 میلیارد تومان از دولت طلبکار است و تنها اتاق 
بازرگانی اصفهان پیگیر این موضوع بوده است و امیدوارم بتوانیم کارهای 

زمین مانده را ادامه دهیم.

  آب، فرودگاه و قطار سریع السیر در اولویت برنامه های اتاق بازرگانی
سهل آبادی موضوع آب، فرودگاه و راه آهن اصفهان را 3 اصل برنامه های 
اتاق بازرگانی اصفهان دانست و بیان کرد: قطار سریع السیر اصفهان - تهران 
می تواند زمان سفر بین 2 شــهر را به 2 ساعت کاهش دهد. همچنین تا 
زنده هستم بحث آب اصفهان را در هر جلسه ای مطرح می کنم و اخیراً 
در جلسه ای از استاندار خواستم فیلم شادی مردم اصفهان از ورود آب به 
زاینده رود را به وزیر کار بدهد تا او به رییس جمهور نشان دهد تا ببینند با 
بی کفایتی مسئوالن در دوره های مختلف چه بر سر زاینده رود آمده است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: در زمینه صادرات، مرکز رشد و 
توسعه صادرات را راه اندازی کردیم، اما عزیزانی که در این بخش مسئولیت 
داشتند کوتاهی کردند. البته اتاق بازرگانی اصفهان تا اردیبهشت 98 با 
همین تیم اداره می شود و این مرکز را به نحوی اداره می کنیم که در کشور 

نمونه شود.
وی درباره هجمه طیف مقابل انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان 
کرد: تمام کاندیداها ارزش های این شهر هستند. نمی دانم چه کسانی این 
کارها را انجام می دهند اما ما پاســخی به هیچ کس نمی دهیم و منتظر 
سخنان بدتری هم هستیم. در نهایت نیز به هر فردی در انتخابات موفق 

شود دست یاری می دهیم.
سهل آبادی درباره رکود اقتصادی شدید در استان اصفهان و وجود تحرک 
بیشتر در بازار سایر اســتان ها اضافه کرد: این موضوع به شکلی که نقل 
می کنند نیست. شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در این زمینه 
اقدامات خوبی صورت داده است. دلیل رکود اقتصادی در استان به جز 
مسائل خارجی، معضل زاینده رود است. در گذشته سالیانه 2.5 میلیون 
توریست به شهر اصفهان می آمد که اکنون به 700 هزار نفر کاهش پیدا 

کرده است و متاسفانه فکری به حال این مشکل نمی شود.

گـــزارش

اقتصــاد خــالق موجب 
ارتقای خالقیت، فناوری، 
فرهنــگ، کارآفرینی و نو 
آوری شده و رشد و توسعه 
پایدار را به همراه دارد. هر 
نوع فعالیت اقتصادی که 
دارای یــک مولفه هنری 
قوی، جنبه های نمادین و وابستگی شدید 
به مالکیت معنوی باشد و در مقیاس بزرگی 
تولید شود در گستره صنایع خالق جای 
می گیرد. شــهر اصفهــان در این زمینه 
پتانســیل زیادی دارد و عالوه بر صنایع 
دستی خالق، اقتصاد دانش محور، بافت 
تاریخی شهری که باعث جذب گردشگر 
می شود و نیز نخبگان و طبقه خالقی که 
در شهر وجود دارد، اکوسیستم کارآفرینی 
نیز در این شهر فراهم است و برای توسعه 
بیشتر این پتانسیل ها به پیشران هایی که 
ذکر شد نیاز اســت.  صنایع خالق باعث 
می شــود مهارت به نیروی کار بازگردد و 
فرایند مهارت زدایی که از طریق عقالنیت 
ابــزاری و مالکان تولید اعمال می شــود 
متوقف شود زیرا از پاره پاره کردن شغل 
و یکنواخت ســازی جلوگیری می کند و 
ارتباطات انســانی را افزایش می دهد از 
طرفی تجارت جهانــی در صنایع خالق 
نشان داده که به رشدی پایدار منجر خواهد 
شد. اینکه اقتصاد خالق، المان های اصلی 
آن، کاربرد و نحوه درآمدزایی اش در شهر و 
کشور به چه صورت است را با محمدحسن 
قورچانی مدیر خالقیــت  و فناوری های 
نوین شــهرداری اصفهان بــه گفت وگو 

نشستیم که در ادامه آمده است:

  تعریف شما از اقتصاد خالق چیست 
و اقتصاد خالق چه رابطه ای با اقتصاد 

دانش محور دارد ؟
اقتصاد خالق مفهومی است که در مسیر 
توســعه پایدار حرکت می کند و رشد و 
توسعه اقتصادی را با تکیه بر دارایی های 
خالقانه به دنبال دارد، نکته قابل توجه این 
که ارتباط نزدیکی بین توسعه اقتصادی و 
توسعه فرهنگی در اقتصاد خالق جست و 
جو می شــود و این مهم بــر دارایی های 

خالقانه تکیه دارد.
در دیــدگاه کالن، اقتصــاد دانش محور 

زیرمجموعه ای از اقتصاد خالق اســت، 
اقتصاد خالق شامل دو بال اصلی بخش 
صنایع خالق و اقتصاد دانــش بنیان بر 
مبنای تحقیق و توسعه است، نوآوری های 
مبتنی بر دانش یکی از دو بال اصلی اقتصاد 
خالق است زیرا دانش محور بودن اقتصاد 
نیز بر دارایی های خالقانه، نوآوری، فرهنگ 
و توسعه تاکید دارد و به دنبال توسعه پایدار 

نیز هست.

  راهکارهای تحقق اقتصاد خالق در 
جامعه چیست؟

در شهر یا جامعه خالق ابتدا اکوسیستم 
کارآفرینی باید فراهم باشد و المان های 
مختلف اکوسیستم کارآفرینی از جمله 
نیروی انسانی، فضاهای اقتصادی باید در 
جامعه بهبود یابد تا اقتصاد خالق در این 

بستر پایه گذاری شود.
برای توســعه اقتصاد خــالق در جامعه، 
سه پیشــران مهم وجود دارد که فناوری 
یکی از آن ها است، استفاده از اینترنت و 
فناوری های ارتباطی نحوه تولید، توزیع 
و مصرف محتوای خالق را توســعه داده 
که کمک زیادی به اقتصاد خالق می کند.

پیشــران دیگری که منجر به توســعه 
اقتصاد خالق می شــود تقاضا است، اگر 
درآمدهای حقیقی خانوارها افزایش یابد، 
الگوی مصرف جامعه به ســمت صنایع 
خالق تغییر کند و جایگاه صنایع خالق 
در ســبد خانوار شــکل بگیرد، مصرف 
کنندگانی را ایجاد می کند که خودشان 
نیز خالقان محصوالت خالق هســتند 
زیرا مصرف صنایع خــالق نیز خالقیت 
را افزایش می دهد. پیشران سوم اقتصاد 
خالق، گردشگری است، توریستی که به 
یک کشور وارد می شود بیشتر به دنبال 
کاالهای فرهنگی است که یادآور فرهنگ 
آن جامعه اســت حتی کاالهای مصرفی 
از جمله موسیقی محلی و خرید صنایع 
دستی که گردشگر انجام می دهد چه به 
هدف رفع نیاز او باشد و چه برای هدیه، با 
افزایش تقاضای خارجی و ارزآوری باعث 

توسعه اقتصاد خالق می شود.
شهر اصفهان در این زمینه پتانسیل زیادی 
دارد و عالوه بر صنایع دستی خالق، اقتصاد 
دانش محور، بافت تاریخی شهری که باعث 
جذب گردشگر می شــود و نیز نخبگان 
و طبقه خالقی که در شــهر وجود دارد، 
اکوسیســتم کارآفرینی نیز در این شهر 
فراهم اســت و برای توســعه بیشتر این 
پتانسیل ها به پیشران هایی که ذکر شد 

نیاز است.

   چگونه اقتصاد خالق به توســعه 
پایدار اقتصاد کمک می کند؟

اقتصاد خالق مفهومی در مسیر توسعه 
پایدار است؛ توســعه پایدار نیز بر مبنای 
اقتصاد پایدار حاصل می شــود و اقتصاد 
پایــدار زمانی رقم می خــورد که در یک 
جامعه عالوه بر رعایــت مباحث محیط 
زیســتی و ارزش گذاری بــر مباحث و 
دارایی های فرهنگی، بخش های مختلف 
جامعه حتی حاشیه نشین ها در توسعه 
پایدار درگیر شــوند. یکی از خصوصیات 
اقتصاد خالق این است که مبتنی بر محیط 
زیست است زیرا مواد اولیه ای که در اقتصاد 
خالق مصرف می شود، محصول خالقیت 
و پردازش ذهنی انسان هاست و آسیبی 
به محیط زیست وارد نمی کند و می توان 
گفت اقتصاد خالق مبتنی بر اقلیم شهرها 
است. همچنین اقتصاد خالق مبتنی بر 
فرهنگ و دارایی های فرهنگی جامعه است 
زیرا اقتصاد خالق به دارایی های فرهنگی 
ارزش ارائه شدن در بازار می دهد تا بتوان 
از آن درآمــد ایجاد کرد. بــا توجه به این 
مهم، ذی نفعان مختلفی در گیر اقتصاد 
خالق خواهند شد، اقتصاد خالق می تواند 
مســائل اجتماعی جامعه را نیز حل کند 
و به دلیل اینکه راه اندازی اقتصاد خالق 
نیاز به ســرمایه مالی اندکی دارد در بین 
اقشار آسیب پذیر جامعه نیز می تواند شغل 
ایجاد کند بنابراین بسیاری از آسیب های 
اجتماعی که ناشی از بیکاری و فقر است 
را نیز کاهش می دهد و عدالت اقتصادی- 

اجتماعی در جامعه را نیز توسعه می دهد.

  بخش های مختلف اقتصاد خالق 
از جمله هنر، صنایع دستی، میراث 
فرهنگی، کتاب، فیلــم و ...چگونه 

می تواند اقتصاد خالق را رقم بزند؟
اگــر خالقیتی نباشــد هنری نیســت، 
صنایع دســتی ای وجود نــدارد و همه 
این بخش ها مبتنی بر خالقیت است، از 
طرفی دیگر همه این بخش ها مبتنی بر 
فرهنگ نیز هست، این فرهنگ مختص 
ما است و وارداتی نیست. همه این بخش ها 
فرآورده های نمادینی تولید می کند که 
در آن مالکیت های معنوی مهمی وجود 
دارد، همه این موارد مبتنی بر فرهنگ، هنر 
وخالقیت است و با توجه به تعریف اقتصاد 
خالق که توسعه اقتصادی مبتنی بر توسعه 
فرهنگی است، می توان گفت؛ این مولفه ها 
همگی به دنبال توســعه پایدار و کاهش 
استفاده از منابع فسیلی و متناسب با اقلیم 
و زیست بوم است که نشان می دهد این 

بخش ها پایه های اقتصاد خالق هستند.

   در کشورهای در حال توسعه  مانند 
ایران چگونه تجارت جهانی صنایع 
خالق می تواند رشــد پایدار ایجاد 

کند؟
صنایــع خــالق قابلیت صــادرات دارد 
و درآمدهــای ارزی را می توانــد افزایش 
دهد و به دلیل اینکه نیاز به هزینه کمی 
برای راه انــدازی دارد، به راحتی می تواند 
شغل های زیادی را ایجاد کند، به عنوان 
نمونه یــک قلمکار بــا کمترین مصالح 
می تواند این شغل را راه اندازی کند، هزینه 
کم راه اندازی در کشورهای در حال توسعه 
که با کمبود منابع مالی در روبه رو هستند 

تاثیر زیادی در ایجاد رشد پایدار دارد.
عالوه  بر این صنایع خــالق ارزش افزوده 
باالیی دارد زیرا ترکیبی است از قالب هنر 
که در آن خالقیت به کار گرفته شده است 
و نیز ایجاد شغل و توسعه گردشگری که 

نتیجه توسعه صنایع خالق است.



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

The slogan of 
national planting 
week;
Every sapling; a 
hope

“This year, the slogan of 
the National Tree Planting 
Week is “every sapling, a 
hope”, and the distribution 
of 40,000 saplings among 
Isfahani citizens will be 
continued till March 3,” 
the CEO of the parks and 
green space organization 
of Isfahan municipality 
said.
Pointing to this fact 
that every year, Isfahan 
municipality distributes 
saplings among citizens 
for free to promote 
the lovely costume of 
planting tree, Forough 
Mortezaeenejad said, 
“Considering the citizens’ 
warm welcome from the 
free saplings distribution 
plan to develop the private 
green space and enjoying 
the environmental, 
cultural, and social 
advantages, electronic 
registration plan of 
distributing saplings is 
being taken out for the fifth 
consecutive year.” 
Announcing the slogan of 
Tree Planting Week of this 
year as “every sapling, a 
hope”, she added, “40,000 
saplings including eight 
species of Sarvenaz, 
Paulownia, Crepe myrtle, 
apple, quince, jujube, olive, 
and persimmon trees will 
be distributed among 
people in this plan.”
“The type of selected 
saplings has been 
considered based on the 
people’s requests and 
sapling distribution in the 
last years, and the number 
of saplings to distribute in 
each district is according 
to the population of that 
area,” she continued.
“The parks organization 
is going to hold a photo 
contest for citizens titled 
“My historical garden 
city”, with the cooperation 
of cultural, social, and 
sport organization of 
Isfahan municipality. 
To participate in this 
competition and win the 
award, Citizens can send 
photos with the themes 
of trees role in the houses, 
influence of old trees in 
the city, and also the 
position of trees in the art 
of Isfahan,” she noted.
Citizens can send their 
photos from March 6 to 
April 4.    
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According to 
the existing 
information, 
there are about 
13churches at 
the moment in 
Isfahan. Every 
church has its 
own and special 
features but the 
Vanak cathedral 
is shining like a 
diamond in the 
middle attracting 
you toward 
its interesting 
world.

Kashan, desert pearl

Bali Hotel: Hotel In Heart 
Of Central Desert Of Iran

attraction

where to stay

This adventure will take you to a desert oasis 
named Kashan, which shines like a pearl in the 
midst of the dry surrounding deserts and where the 
three wise men of Persia, who followed a shooting 
star to Bethlehem to witness the nativity of Jesus 
Christ, are said to have originated.
Here you will see human adaptation to the desert 
climate and the artistic approach Iranians have 
taken to home architecture. In May, when the 
annual Rose and Rosewater Festival is held you can 
visit rosewater distilleries and see the traditional 
extraction process practiced by generation after 
generation of the people of Kashan.
Day 1: Start your Kashan stay by visiting the bride 
of all traditional Persian homes the Tabatabaei 
and Boroujerdi Houses. The delicate decorations 
used in these Qajar homes will be sights difficult 
to forget.
Have a traditional Persian lunch on the carpeted 
platforms of one of the many exotic restaurants in 
Kashan.
See workshops where the 2,000-year-old art of zari 
bafi (weaving with a gold thread) is still thriving.
Day 2: Visit the ancient Sialk Mound (Tepe 
Sialk) where man first used a form of mortar in 
construction and where cloth weaving, spooling 
and casting were invented.
Take a tour of Fin Garden, one of the prime 
examples of the UNESCO registered Persian 
Garden, and let its Qajar and Safavid baths please 
your eyes.
Note:
We have designed our tour packages to cover a 
wide-range of tastes and to be fun. If you don’t find 
what you are looking for here please contact us and 
we will design a package especially for you.

The Bali hotel is a 3-star hotel which came into 
operation in 2009.This hotel is located in heart of 
central desert of Iran and is suitable for those who 
intend to experience special moments in desert.This 
hotel has been attracted large number of foreign 
passengers due to its unique position.Here, clients 
enjoy two different types of rooms. The first group 
of rooms are just like other hotel including bed, 
desk, chair and etc. The second group of rooms are 
completely traditional and offer nostalgic appearance 
accompanied by cotton and velvet quilt and mattress. 
Actually, these traditional tools and old walls of these 
rooms make a lifestyle of long years ago for you and 
your companions.By staying here, you will make 
an amazing and unique experience for yourself in 
central desert of Iran.Laundry, coffee shop, green 
space, safety box, wireless internet and etc. are among 
other facilities of the hotel in an unique environment 
and far from crowd of the city.In addition, various 
rooms from twin to quadruple are available to provide 
more options for dear guests.Moreover, appropriate 
and satisfying cost of services can be considered 
as another advantage of this special hotel which 
provides more comfort for large number of families.
Additionally, enjoy wide range of tasty and delicious 
nostalgic cuisines in heart of desert which can be a 
completely different experience.In other words, if 
you intend to have a relaxing stay in a pleasant and 
calm atmosphere accompanied by suitable facilities, 
this desert hotel is highly recommended definitely.
Experience an unique stay in an unique environment.

Here was built in the Shah Abbas II era. 
The Vanak means monastery in the 
Armenian language. The cathedral was 
established in 1606, dedicated to the 
hundreds of thousands of Armenian 
deportees that were resettled by Shah 
Abbas I. The varying fortunes and 
independence of this suburb across the 
Zayande River and its eclectic mix of 
European missionaries, mercenaries 
and travelers can be traced almost 
chronologically in the cathedral’s 
combination of building styles and 
contrasts in its external and internal 
architectural treatment.
The temples are relaxing places to 
worship god who is present and 
observer in every second of life and 
will not leave us alone definitely.
On the other hand, the endless 
kindness of this passionate and 
merciful creator motivated his 
creatures try their best and construct 
many amazing and unparalleled 
temples. 
They constructed beautiful and eye-
catching buildings to enjoy spiritual 
environment.
Moreover, the existence of Christian 
people in Iran was the main cause 
to build many churches and provide 
possibility to perform religious 
ceremonies of Christian compatriots.
The Vanak church is considered among 
these churches and is known as one of 

the most famous churches of Iran and 
also the largest church of Isfahan due 
to variety of historical paintings and 
embellishments.
This church was built based on 
combination of Persian and Armenian 
architecture which is completely 
unique around the world.
In addition, the cathedral is privileged 
to have excellent location making 
possible to spend happy and joyful 
moments in most famous cafes of Iran.
It should be noted that all travelers are 
amazed upon arrival to the Jolfa district 
of Isfahan as if people are traveling to 
the past periods.
According to the existing information, 
there are about 13churches at the 
moment in Isfahan. Every church 
has its own and special features but 
the Vanak cathedral is shining like a 
diamond in the middle attracting you 
toward its interesting world.
Here was the most important center 
to teach a large number of priests. 
This cathedral is the most important 
church among Armenian people and 
can be considered as a link between 
Armenians of Isfahan and south of Iran 
with the world.
On the other hand, this cathedral is 
hosting a large number of tourists as 
the largest museum in Isfahan.
In addition, the library of this 
complex is also known as one of the 
most important Armenian centers 
of the world due to having historical 
documents gathered in the course of 
about 400years.
Here was registered as a national 
property with No.85 in Iran’s cultural 
heritage organization in 1972 due to 

its unique and unparalleled features.
It is noteworthy that lots of Armenian 
famous elders are buried in the 
outdoors of the cathedral.
All churches of Isfahan were built by 
Armenian architects but it should 
be noted that there is no similarity 
between them and churches of 
Armenia. For instance, the façade of 
Isfahan churches located in the Jolfa 
district are completely different from 
other Armenian churches having some 
features similar to the Isfahan houses 
with no embellishments.
Furthermore, all domes of churches 
of Armenia were constructed in 
cone shape but domes of churches 
in Iran are in arch shape inspired by 
architectural style of mosques.
Due to wide range of very beautiful 
paintings on the internal walls, here is 
highly recommended to visit and enjoy 
in the best possible way.
In other words, the Armenian artists 
created very eye-catching paintings 
related to the Holy Bible on the walls 
of Isfahan churches based on Iranian 
and Armenian art and also inspired by 
European especially Italian style.
The area of the complex was expanded 
over time and new functions and 
sections were added such as printing 
house, library, official sections, 
museum etc. 
The museum of the complex includes 
variety of amazing and exciting 
parts such as collection of books and 
manuscripts, metal objects, paintings, 
collection of fabrics and handicrafts, 
porcelain and pottery, wooden objects 
etc.Hope to enjoy and have a nice stay 
in Isfahan.

Isfahan Vanak Cathedral: One of 
Important Attractions of Country

The Vanak cathedral is one of the important 
attractions of the country located exactly in the Jolfa 
district, Isfahan.
This church is one of the historical churches of Isfahan 
related to the Armenians.
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 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.

Int’l 
conference 
on Chabahar 
development 
kicks off
 A ceremony was held 
on Tuesday morning 
in the southeastern 
port of Chabahar 
to celebrate 
‘Chabahar Day’ with 
an international 
c o n f e r e n c e 
being held on the 
development of the 
port.
Foreign guests from 
17 world countries 
as well as Minister 
of Roads and Urban 
D e v e l o p m e n t 
Mohammad Eslami 
attended the 
Chabahar event. 
Chabahar Day 
conference is aimed 
at introducing 
i n v e s t m e n t 
capacities of the 
important and 
strategic Iranian port 
city to the world.
On the sidelines 
of the conference, 
several economic 
projects will be 
inaugurated in 
Chabahar, Director 
General of Ports 
and Maritime 
Organization of 
s o u t h e a s t e r n 
Iranian province of 
Sistan-Baluchestan 
Behrooz Aqaee told 
the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) 
on Feb 25.
Chabahar Day is a 
“great opportunity 
for businessmen, 
traders, freight 
companies, national 
and international 
Liners from 
Iran, India, and 
Afghanistan as well 
as other countries 
to reach the main 
goals of Chabahar 
Agreement, Ministry 
of Roads and Urban 
D e v e l o p m e n t 
announced in 
January.
The guests are 
planned to visit 
the economic and 
transit capacities 
of Chabahar Port as 
well as facilities and 
infrastructure of 
Shahid Beheshti Port 
as part of Chabahar.
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SP Phase 13 refinery starts propane, 
butane production

Abdolnaser Hemmati, 
Governor of the Central 
Bank of Iran (CBI), 
addressed the 56th 
Central Bank Annual 
Meeting on Tuesday in 
Tehran, where President 
Rouhani and a number 
of senior officials were 
present.“I started my 
tenure as the governor of 
the Central Bank seven 
months ago; during this 
period, we came under the 
US most severe sanctions; 
yet, the foreign currency 
rate only jumped by 
12% during these seven 
months, whereas the 
US president had said 

he would destroy Iran’s 
national currency,” 
Hemmati said in his 
address to the Central 
Bank Annual Meeting.
He said Iran’s financial 
market was the enemy’s 
most important target, 
adding “currently, the 
market has come under 
proper control, to the 
point where the liquidity 
trend has not changed 
compared to the previous 
months.”The CBI chief 
maintained that the recent 
negative developments 
did not leave the slightest 
impact on the country’s 
liquidity, stressing that 

the Iranian banks are in a 
better condition now.
“The conditions 
permeating the 
currency market are, at 
the moment, desirable, 
and we are going to take 
better decisions in the 
coming months that 
would improve people’s 
livelihood,” he said.
Hemmati further noted 

that the country’s 
banknote reserves are in 
a good condition, adding 
“we managed to control 
the market by spending 
the least expenses. The 
country’s reserves, 
meanwhile, have been on 
the rise, and our currency 
reserves outside the 
country are at a desirable 
level for imports.”

Massive natural gas 
reserve discovered in 
China’s Bohai Sea
China’s largest offshore oil and gas 
producer announced on Monday that it 
discovered a 100-billion-cubic-meter 
natural gas reserve in the Bohai Sea off 
North China, the largest in the area in more 
than 50 years.
Massive natural gas reserve discovered in 
China&#39;s Bohai Sea
China National Offshore Oil Corporation 
(CNOOC) said the reserve could sustain a 
city with a million residents for more than 
100 years. The size of the natural gas field 
is larger than 100,000 National Aquatic 
Centers, China Central Television (CCTV) 
reported on Monday. 
It also marks the largest natural gas 
discovery in the Bohai Gulf Basin in the 
past 50 years, said the report. 
Liu Baosheng, a project manager with the 
CNOOC, told the media that 11 wells have 
found oil and gas in the Bohai Sea and a 
twelfth well has reached 4,700 meters 
below the seabed. 
Most domestic natural gas bases are 
located in western China, while 70 percent 
of the natural resource is used in the 
central and eastern part of the country, 
CCTV reported.

US-led geopolitical 
campaign against 
Huawei won’t affect 
its future: Rotating 
chairman
 In spite of political pressure from the 
US government, Huawei will cooperate 
with partners around the world to 
succeed in the 5G era, the company’s 
rotating chairman told the Global Times 
ahead of the Mobile World Conference in 
Barcelona, Spain.
‘Huawei is ahead in 5G technologies by a 
year thanks to our continuous investment 
in research and development,’ said Guo 
Ping, rotating chairman of the Chinese 
company, which is also the largest 
telecoms equipment provider worldwide. 
‘Over the past few months, we have faced 
cyber security challenges by a certain 
country,’ Guo said, referring to the US 
government, which has been lobbying its 
major allies to block Huawei equipment 
for building the next generation of mobile 
wireless technologies, citing security 
concerns. 

Governor of the Central Bank of Iran (CBI) said 
Tue. that except for a ‘psychological atmosphere’, 
nothing can negatively affect the country’s foreign 
currency market.

Central Bank Chief:
Nothing But ‘Psychological Atmosphere’ 
Can Affect Currency Market

news

CBI annual general assembly 
held with President Rouhani 
attendance
The 58th Annual General Assembly of the Central Bank of 
Iran was held on Tuesday with President Hassan Rouhani 
attendance.
During the meeting, a report was presented to the President 
on the credit and monetary policies of the central bank.
The assembly also approved the balance sheet of current 
Iranian fiscal year.
President Rouhani said, “Governor Dr. Hemmati took 

over the responsibility of the central bank in very difficult 
conditions”.
“Managers and officials should do their best to solve 
problems and create better conditions for the country,” he 
continued.
The President added, “Today, one of the very important 
responsibilities of the central bank is creating a balance in 
currency rates”.
He continued, “Establishing better banking relations with 
the world, wise political decisions and precise planning 
of the central bank can have good effects on our country’s 
currency and banking conditions”.
Stressing the importance of monitoring banking and 

monetary exchanges, 
Dr. Rouhani said, “We 
should monitor 
payments precisely”.
“The central bank 
should sell its 
properties and 
enterprises, because 
it is very good for 
the government in 
terms of both economy 
and management,” he 
said.

India’s deputy minister 
of transport said on Tue. 
that Chabahar port will be 
considered as India’s sole 
connecting point for the 
development of Afghanistan.
He made the remark in the 1st 
International Conference on 
the Development of Chabahar 
Port in Sistan and Baluchestan 
province.
He reiterated that the Indian 
trade and business delegation 
is the largest foreign 
delegation taking part at the 

conference.
The Indian deputy minister 
pointed to the history of 
economic and cultural 
cooperation between the 
two countries, adding “our 
bilateral business and trade 
ties date back to many years 
ago. Iranian and Indian people 
have traditionally traded with 
one another from long time 
ago.”
He then pointed to the 
significance of Chabahar 
port for India’s trade with 

Afghanistan and said, 
“presently, a major portion of 
India’s economic exchanges 
are done via Chabahar port, 
and we have considered 
Chabahar port to ship products 
to neighboring Afghanistan.”
Afghanistan’s first cargo of 
products was shipped to 
India’s Bombay port via 
Chabahar port, he added.
Turning to the significance 
of completion of Chabahar-
Zahedan railway for boosting 
India’s trade exchanges with 

Afghanistan and the need to 
complete infrastructures in 
Chabahar port, he said, “once 
the construction operation of 
Qazvin-Rasht-Astara Railway 
is put into operation, it can 
be used as two connecting 
corridors of India with the 
Central Asia and Caucasus.”
He also pointed to the 
exemption of Chabahar port 
from US sanctions, adding 
that the opportunity can be 
used for the development of 
Afghanistan.

Indian deputy min.:
India’s link to Afghanistan will certainly be via Chabahar port

“currently, the 
market has come 
under proper 
control, to the 
point where the 
liquidity trend 
has not changed 
compared to 
the previous 
months.”

35% Growth in 
Fars Exports
 A total of 307,256 tons of 
commodities worth $256 million 
were exported from Iran’s 
southwestern Fars Province 
during the first 11 months of 
the current Iranian year (March 

21,2018-Feb. 20), showing 
a 49% and 35% increase 
compared with the similar 
period of last year.
According to Director General of 
Fars Customs Offices Khodadad 
Rahimi, the main export 
items were dairy products, 
tomato paste, licorice extract 

and powder, urea, dates, heat 
exchangers, cement, tiles and 
ceramics, wheat flour, carpets 
and other types of floorings,.
These products mainly headed 
to Iraq, Afghanistan, the UAE, 
Germany, Qatar, Kuwait, India, 
Pakistan, Turkey and Oman.
About 17,678 tons of products 

worth more than $91 million 
were imported into the province 
from 45 countries over the same 
period, indicating a 15% decline 
in volume and a 20% rise in value.
China, Germany, South Korea, the 
UAE, Turkey, Sweden, Pakistan, 
Thailand and Poland were the 
biggest exporters.



Pakistan must go an extra mile 
to address Iran grievances: 
Analyst
 A Pakistani analyst in an article on Tuesday urged 
Islamabad to try to address Iran grievances pertaining 
to the security threats posed by terrorist groups.
“Pakistan must run an extra mile to address Iranian 
grievances regarding the security threats posed by 
terrorist organizations,’ Kashif Hussain wrote in his 
article published by ‘Daily Times’.
Iran and Pakistan through their collaboration can 
ensure peace along the joint borders, Hussain said. 
‘Interestingly, Pakistan stands against the US-Zionist 
stance on JCPOA and Jerusalem. The country also 
abhors any such idea designed and promoted in 
Warsaw,” he said.
He noted the defectors from the proscribed terrorist 
organizations, after experiencing a befitting defeat 
at the hands of Pakistani security forces, have 
taken refuge in Afghanistan and most of them have 
submitted their allegiance to Daesh (ISIS).
“However, it is still possible that a foreign power 
might exploit the angry few still resisting the writ of 
government for their vested interests,” warned the 
analyst.

Zarif Resignation Not to 
Change US Policy toward Iran: 
Pompeo
US Secretary of State Mike Pompeo said his Iranian 
counterpart’s resignation would not change 
Washington’s policy toward Iran.
“We note @JZarif ’s resignation,” Pompeo said in a 
Twitter post on Monday.
“We’ll see if it sticks… Our policy is unchanged,” he 
added.
Last night, Zarif announced his resignation from the 
cabinet in a post on his Instagram account.
“Many thanks for the generosity of the dear and 
brave people of Iran and its authorities over the past 
67 months. I sincerely apologize for the inability to 
continue serving and for all the shortcomings during 
my service. Be happy and worthy,” Zarif wrote on his 
Instagram page on Monday night.
Meanwhile, the Iranian president’s chief of staff, 
Mahmoud Vaezi, has rejected media reports that 
President Hassan Rouhani has accepted Zarif ’s 
resignation.
“The reports that the president has accepted Dr. Zarif’s 
resignation are strongly rejected,” Vaezi said in a post 
on his Twitter account.

Zarif had handed in resignation 
‘many times’: senior MP
Foreign Minister Zarif had submitted his resignation 
many times in the past, said Chairman of National 
Security and Foreign Policy Committee of Iranian 
Parliament.
“Zarif had tendered his resignation many times in 
the past. The public disclosure of his resignation this 
time shows that he wants the president to accept it,” 
Heshmatollah Falahatpisheh told ISNA on Tuesday.
Saying that Zarif is the best choice for managing Iran’s 
foreign policy, Falahatpisheh hoped that he would 
remain in office.

Brazil: US Can’t Use Our Territory to Invade 
Venezuela

Brazil is opposed to any 
military intervention by 
the US in Venezuela, said 
Hamilton Mourao, speaking 
during a meeting of the Lima 
Group in Bogota, Colombia, 
Anadolu Agency reported.
The group is a bloc of 14 
Latin American nations 
focused on finding a peaceful 
resolution to Venezuela’s 
longstanding crisis.During a 
televised interview in Brazil, 
Mourao also said his country 
is working to ensure that the 
crisis in Venezuela does not 
turn into an armed conflict 
in the region.His comments 
come a day after US Secretary 
of State Mike Pompeo lashed 
out at Venezuelan President 
Nicolas Maduro, saying 
time is running out for his 
administration.
“We’re very hopeful in the 
days and weeks and months 
ahead the Maduro regime 
will understand that the 
Venezuelan people have made 
its days numbered,” Pompeo 

said in an interview on ‘Fox 
News Sunday’.
In the Bogota summit’s 
statement, the Lima Group 
called on the International 
Criminal Court to consider 
Maduro’s refusal to allow in 
humanitarian aid as a “crime 
against humanity”.The 
group condemned Maduro 
for depriving people of food, 
medicine and basic needs.
Also, the countries that are still 
cooperating with Venezuela 
will be called on to help 
resolve the political crisis in 
the country, the statement 
said.
Emphasizing that Venezuela’s 
self-proclaimed interim 
president Juan Guaido will 
be supported permanently, 
the statement called on 
Venezuela’s judiciary and 
armed forces to recognize 
Guaido.“The transition 
to democracy must be 
conducted peacefully by 
Venezuelans within the 
framework of the constitution 

and international law, 
supported by political and 
diplomatic measures, without 
the use of force,” it said. 
Mexico did not participate in 
the meeting despite being in 
the Lima Group.
At least four people were 
killed and 200 others 
injured Saturday during 
anti-government protests in 
Venezuela. Fifty-one people 
were also arrested as they 
clashed with security forces at 
the Colombian border.
The protesters were 
calling for the government 
to open borders and allow 
US humanitarian aid into 
Venezuela.Asked if military 
force will be used against 
Maduro, Pompeo said all 

options are on the table.
“We are going to do the things 
that need to be done to make 
sure that the Venezuelan 
people’s voice [is heard], that 
democracy reigns and that 
there is a brighter future for 
the people of Venezuela,” he 
added.Venezuela has been 
rocked by protests since 
Jan. 10, when Maduro was 
sworn in for a second term 
following a vote boycotted by 
the opposition.
Tensions escalated when 
Juan Guaido, who heads 
Venezuela’s National 
Assembly, declared himself 
acting president on Jan. 23, a 
move which was supported 
by the US and many European 
and Latin American countries.

Brazil’s vice president said Monday his country will 
not allow the United States to intervene militarily in 
Venezuela from Brazilian territory.
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According to 
spokesperson for 
the Parliament’s 
national security 
c o m m i t t e e , 
the majority of 
lawmakers have 
signed a letter 
in support of 
Zarif, asking him 
to continue his 
tenure as Iran’s 
foreign minister.
Ali Najafi 
K h o s h r o u d i , 
spokesperson for 
the Parliament’s 
National Security 
and Foreign Policy 
Committee, told 
reporters on the 
sidelines of today’s 
open session 
that a letter has 
been penned 
by a number of 
lawmakers in 
support of Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad 
Zarif.
“So far, the 
majority of 
lawmakers have 
signed the letter,” 
he said, adding 
that he was 
also one of the 
supporters.
According to 
him, the letter 
is addressed to 
President Rouhani 
and demands that 
Zarif continue 
his tenure as the 
country’s foreign 
minister.
M o s t a f a 
Kavakebian, a 
member of the 
national security 
committee, told 
reporters that 150 
MPs have signed 
the letter.
Zarif announced 
his resignation 
in an Instagram 
post on Monday. 
His request still 
needs Rouhani’s 
approval to take 
effect.
M e a n w h i l e , 
Chairman of 
national security 
c o m m i t t e e , 
H e s h m a t o l l a h 
Fa l a h a t p i s h e h , 
told Mehr News 
c o r re s p o n d e n t 
on Tuesday that 
the committee 
will hold an 
e x t r a o r d i n a r y 
meeting today to 
address Zarif ’s 
resignation.

Lawmakers 
want Zarif to 
stay: security 
cmte. spox
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Rouhani:
Zarif, Zanganeh, Hemmati, at 
front line of fighting US
 Iranian President Hassan Rouhani said that the 
country’s foreign ministry, oil ministry, and the Central 
Bank are standing at the front line of the fight against 
Washington.
He made the remarks Tuesday in a meeting with officials 
of Central Bank of Iran (CBI) in Tehran.
“Today, Foreign Ministry, CBI and Oil Ministry are at the 
front line of this fight. I want to appreciate the resistance 

of Mr. Zarif, Mr. Hemmati, and Mr. Zanganeh. These are 
the forces fighting in the front line. Of course, the rest of 
economic ministries are on the second line of defense,” 
he said.
Rouhani’s appreciation for Zarif came as the top 
diplomat announced his resignation from his post as 
Iran’s foreign minister on Monday.
The president went on to say that Iran has had many 
great achievements despite US sanctions and economic 
pressures.
“In general, we should not have had a positive trade 
balance in times of sanctions, but today, this balance 
is desirable; our non-oil exports are worth $40 billion 

while the imports are 
at $38.5 billion. So 
our balance is +$1.5 
billion.”
Rouhani also touched 
upon yesterday’s 
visit of Syrian 
President Bashar 
Assad to Tehran, saying 
his trip was aimed at 
voicing appreciation for the 
Iranian government and nation 
for supporting Damascus.

 Zarif says resignation ‘a nudge’ to 
return foreign ministry to rightful 
place
 Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said 
Tuesday that his resignation was a ‘nudge’ to bring 
the foreign ministry back to its rightful place.
Zarif made the remark in reaction to the 
announcement of a number of diplomats and 
managers at the Iranian foreign ministry that 
they would resign from their posts should Zarif ’s 
resignation take effect.

“My request for dear colleagues at the foreign 
ministry is that they follow up their duties in defense 
of the country with all strength, and strictly avoid 
taking such measures [resigning],” said Foreign 
Minister Zarif a few hours after he announced his 
resignation from his post.Zarif went on to voice 
hope that his resignation would serve as a ‘nudge’ to 
return the Iranian Ministry of Foreign Affairs to its 
rightful place in foreign relations.Zarif announced 
his resignation in an Instagram post on Monday. His 
request still needs Rouhani’s approval to take effect.
Meanwhile, the majority of lawmakers have signed 

a letter in 
support of 
the veteran 
d i p l o m a t , 
asking him 
to continue 
his tenure as 
Iran’s foreign 
minister.
Parliament’s National Security and Foreign Policy 
Committee will hold an extraordinary meeting today 
to address Zarif’s resignation.
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“The transition 
to democracy 
must be 
conducted 
peacefully by 
Venezuelans 
within the 
framework 
of the 
constitution 
and 
international 
law, supported 
by political 
and diplomatic 
measures, 
without the use 
of force,”

President in a meeting with 
his Syrian counterpart:
Iran to stand by Syrian 
gov’t, nation like before
Iranian President, Hassan Rouhani referred 
to the country’s seriousness for cooperation 
and helping the Syrian government in the 
process of reconstruction of Syria and 
consolidating security and peace in the 
country, adding, “The Islamic Republic of 
Iran will stand by the Syrian government and 
people like before”.
Speaking on Monday evening in a meeting 
with the President of Syria Bashar Assad, 
Dr. Hassan Rouhani said, “In fighting 

terrorism in Syria, the Islamic Republic of 
Iran has always stood by the people and the 
government of the country, sparing no effort 
in this regard”.
Iran is ready to have a role in Syria’s 
reconstruction, said Rouhani, adding, 
“Tehran supports Damascus in the process 
of stability and return of refugees”.
He said, “Iran and Syria have many religious 
and cultural bonds and relations between 
the two countries is based on brotherhood 
and unity”.
Expressing satisfaction over multilateral 
cooperation and the status quo of security 
in the region, Dr. Rouhani said, “In the 
latest Sochi Summit, the presidents of Iran, 
Russia and Turkey stressed maintaining the 

territorial integrity of Syria”.
He also described the Iranian First VP’s visit 
to Syria effective and successful, adding, 
“The path of Tehran-Damascus cooperation 
is clear and the Islamic Republic of Iran will 
be alongside the Syrian government and 
people”.
“The guidelines of the Supreme Leader of 
the Islamic Revolution are a strong support 
for development of cooperation and 
relations between the Iranian and Syrian 
governments,” he said.
President of Syria Bashar Assad, for his part, 
said, “Syrian people and government always 
appreciate the Iranian Leader, government 
and nation’s support in fighting terrorism in 
Syria and the region”.

Qatar Urges World 
to Adopt ‘Inclusive’ 
Approach toward 
Iran, Region
The Qatari foreign minister urged 
international powers to be more 
inclusive in their approach to the 

region, saying one-sided initiatives 
that excluded either the Iranians or 
Palestinians did not work.“Anyone 
that looks at the situation right 
now – the polarization in the region 
– is quite certain that things will not 
remain like this,” Mohammed bin 
Abdulrahman al-Thani, Qatar’s 
deputy prime minister and foreign 

minister, said, according to the 
Guardian on Tuesday.“You cannot 
keep people under oppression 
for a long time, so to prevent this 
instability from happening, we just 
want leaders to start reforming. 
We have to practice preventative 
diplomacy rather than reactive 
diplomacy.”He also called on 

Saudi Arabia to cooperate with 
the inquiry set up by the UN to look 
into the death of the Washington 
Post columnist Jamal Khashoggi.
Khashoggi, a one-time royal 
insider who had been critical of the 
crown prince recently, was killed 
after entering the Saudi consulate 
in Istanbul in early October.



Central Bank Chief:
Nothing But ‘Psychological Atmosphere’ 
Can Affect Currency Market

Mine clearance top priority: Iran defense minister
Iran’s minister of defense said Tuesday mine cleaning is a priority of 
engineering department at his ministry.
‘The absolute cleaning-up of abandoned mines is impossible, but 
people expect us to do our best,’ Brigadier General Amir Hatami said 
at a congress of Iranian defense engineers.
The areas contaminated with landmines and explosive remnants of 
war are mostly in five Iranian border provinces of Khuzestan, Ilam, West 
Azarbaijan, Kurdestan and Kermanshah.
The website of Landmine and Cluster Munition Monitor that updates the data on landmines 
and unexploded ordnances, reported in 2018 that a total of 9,925 war remnants explosions have 
killed 2,823 and injured 7,095 in Iran. 

 An official at the Iranian 
Parliament, Hossein Amir-
Abdollahian, said Monday 
that more national and 
regional victories are on 
their way.
Special Assistant to 
the Speaker of the 
Iranian Parliament for 
International Affairs, 
Hossein Amir-Abdollahian, 
made the remark in a tweet 
on Monday, which came 
attached with a photo of 
the Leader Ayatollah 
Khamenei’s meeting with 
Syrian President Bashar 
Assad on Monday in Tehran.
“The Islamic Republic of 
Iran is standing strongly 
by the Syrian side and its 
regional allies … more 
great national and regional 
victories are on their way,” 
he wrote.
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By Moonis Ahmar
The US-dominated Warsaw 
conference on ‘Peace and 
Security in the Middle East’ 
held last week was more on 
isolating Iran than focusing 
on the real threat to peace 

and security in the region, i.e. Israel.
At the same time, Russian President 
Vladimir Putin, Iranian President 
Hassan Rouhani and Turkish 
President Recep Tayyip Erdogan met 
in Russian resort of Sochi to counter 
American drive to economically 
cripple Tehran by the reimposition 
of its sanctions after it withdrew from 
the Iran nuclear deal of 2015.
The Iranian president while 
commenting on Warsaw conference 
rightly observed, “We see what’s 
happening in Warsaw. It’s an empty 
result, nothing.”
Forty years ago, the outbreak of anti-
American and anti-Shah Iranian 
revolution, which dismantled the 
two-pillar policy of the US in the 
Persian Gulf, led to far-reaching 
geopolitical changes in the Middle 
East and Central, West and South Asia.
From a pro-American state, Iran 
took a 180 degree shift and became 
anti-US while also pursuing an anti-
Israeli policy. Iran survived the US-led 
campaign to topple the revolutionary 
system and emerged as what is 
perceived as a major threat in the 
Persian Gulf region.
From any standpoint, it is Israel and 
not Iran which is a threat to the Arab 

and the Muslim world. Unlike Israel, 
which has annexed Golan Heights, 
East Jerusalem [Al-Quds] and 
occupied West Bank and besieged 
Gaza, Iran is not involved in acts of 
aggression.
Israel has refused to comply with the 
UN Security Council resolutions 242 
and 338 which were passed after 
the June 1967 and the October 1973 
Arab-Israeli wars, calling upon Tel 
Aviv to withdraw from the occupied 
areas. Then why is it so that the focus 
of Persian Gulf Arab countries, Egypt 
and Jordan is not to liberate Arab 
areas from the Israeli occupation but 
to confront Iran?
The bashing of Iran has caused 
enormous harm to Muslim unity 
and the Palestinian cause. Since 
the Islamic Revolution of Iran in 
February 1979 till today, Iran has 
been consistent in its support 
to the Palestinian struggle for 
emancipation.
Instead of taking Iran along with 
them, majority of the Arab countries 
tend to fall into the trap of the US and 
Israel to isolate Iran and destabilize 
its system.
Israel and not Iran is a major threat 
to the Arab-Muslim world because 
of three main reasons. First, Iranian 
support for the liberation of Palestine 
from the clutches of Israeli occupation 
is without any shadow of doubt.
Iran has practically supported 
anti-Israeli PLO, Islamic Jihad and 
Hezbollah whereas no other country 
has come to salvage millions of 
Palestinians who are a victim of Israeli 
aggression and occupation since the 
June 1967 Arab-Israeli war.
Before the Iranian revolution, Shah’s 
monarchial regime had cordial 
diplomatic relations with Israel but 
the first policy decision which was 
taken by the custodians of Iranian 

revolution was to cut off Tehran’s 
ties with Israel and provide practical 
support to the Palestinian struggle for 
emancipation.
Second, it is American bias, 
hostility and paranoia against the 
revolutionary Iran which has led to 
consistent US policy to isolate Iran 
except during the second term of the 
then American president, Barack 
Obama, which paved the way for 
signing a nuclear deal with Iran in 
2015 and the gradual lifting of US 
sanctions against Tehran in place 
since 1979.
The US-Israeli nexus has been 
instrumental in pushing Arab 
regimes turn against Iran and deviate 
from their prime responsibility, 
i.e. liberation of occupied areas of 
the Arabs and formation of an 
independent Palestinian state, 
with East Jerusalem [Al-Quds] as its 
capital.
Third, while the US is raising a hue 
and cry over Iran’s nuclear program 
and has asked European powers, 
particularly France and Germany, to 
withdraw from the Iran nuclear deal, 
it has totally disregarded the fact 
that in the Middle East it is only Israel 
which is a nuclear regime.
Washington’s uneven policy on 
nuclear proliferation is a cause of 
major conflicts in the Middle East. 
The 2015 nuclear deal had ensured 
Tehran’s commitment for capping 
and rolling back its nuclear program 
as a quid pro quo for the lifting of US 
sanctions against Iran.
Unfortunately, it is not Iran but the 
Trump administration which has 
withdrawn from the Iran nuclear deal 
and reimposed sanctions against 
Tehran.
Calls to isolate Iran will be 
counterproductive because such a 
policy will give an impetus to hardline 

elements in the Iranian establishment 
and deepen anti-Americanism in 
the Middle East. Despite 40 years of 
efforts to isolate Iran and destabilize 
its political system, Iran has been 
able to withstand such pressures and 
maintain its influence in Iraq, Syria, 
Lebanon and parts of Yemen.
The US used the Warsaw conference 
for ‘Iran bashing’ and thus giving 
Israel space despite its occupation 
of Arab areas, including Al-Aqsa 
Mosque. Representatives from 
the Arab world sat for a dinner in 
the Royal Castle in Warsaw with 
Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu who is held responsible 
for destroying the Oslo peace process 
and unleashing a reign of terror in 
Gaza and West Bank.
Netanyahu proudly pointed out in 
Warsaw the “unusual force, clarity 
and unity against the common threat 
of the Iranian regime”. On the other 
hand, US Vice President Mike Pence 
criticized Europe for not supporting 
American sanctions against Iran, 
calling such a policy “an ill-advised 
step that will only strengthen Iran, 
weaken the EU and create still more 
distance between Europe and the 
United States. The time has come for 
our European partners to withdraw 
from the Iran nuclear deal and join 
with us.”
However, Germany which is a core 
member of the European Union and 
Europe’s strongest economic power 

rejected American rhetoric on Iran 
when German Foreign Ministry 
official Niels Annen said, “Europe 
is not divided on the issue of Iran. 
Europe supports the nuclear accord 
with Iran.”
German Foreign Minister Heiko Maas, 
while speaking at the Munich Security 
Conference held the other day, made it 
clear, “Together with the Brits, French 
and the entire EU, we have found ways 
to keep Iran in the nuclear agreement 
until today.”
Realistically speaking, the Arab threat 
perception in the Middle East is totally 
misplaced because it is Israel and not 
Iran which is a major threat in the 
region with its nuclear weapons and 
carrying out brutal atrocities against 
the Palestinians of Gaza and the West 
Bank. Its military involvement in Syria 
and Lebanon with the support of the 
US is another manifestation of its 
aggressive and militaristic ambitions 
in the region.Certainly, much harm 
has been caused to the Palestinian 
struggle by compromising with Israel. 
It is a matter of regret that not one 
word expressing solidarity with the 
Palestinian struggle for emancipation 
was uttered in Warsaw conference 
and there was a mum over Israeli 
policy to inundate West Bank with 
illegal settlements and replace Tel 
Aviv with Jerusalem [Al-Quds] as 
its capital.The opinion piece first 
appeared in The Express Tribune 
(tribune.com.pk) on February 22, 

Israel, not Iran, is a threat
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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گردشگری

ایرنا
گـــزارش

رییس سازمان میراث فرهنگی از 
وزیر نیرو خواست؛

زاینده رود در نوروز زنده 
بماند

رییس ســازمان 
میراث فرهنگی، 
و  دستی  صنایع 
گردشــگری در نامه ای به وزیر نیرو 
تداوم بازگشــایی دریچه های سد 
زاینده رود را با هدف نشاط اجتماعی 
و رونق گردشــگری در نــوروز 98 

خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در 
نامه علی اصغر مونســان به رضا اردکانیان 
آمده است: شــهر زیبا و تاریخی اصفهان 
یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور بوده 
که هر ســاله تعداد زیادی از گردشگران 
داخلی و خارجی با اشتیاق فراوان از جاذبه 
های ارزشمند این شــهر کهن بازدید می 
کنند و زاینده رود به عنوان شاهرگ حیات 
اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی از جایگاه 
ویژه ای در اذهان عمومی برخوردار بوده و 

کانون جاذبه های گردشگری است.
در بخش دیگری ازاین نامه آمده اســت: 
رودخانه ای که ســال ها طروات و شادابی 
را بــرای مــردم بــه ارمغــان آورده طی 

خشکسالی های 
اخیر با تبعــات منفی قابــل مالحظه ای 
همراه بوده به طوری که با تایید متخصصان 
و کارشناســان ذی ربط، اســتمرار آن در 
درازمــدت و نبود جریــان آب رودخانه و 
کاهش تراکم خاک بستر منطقه، تاثیرات 
ســو و تهدیدی جــدی برای ســاختار و 
اســتحکام تمام آثار تاریخی شــهر اعم از 
ابنیه، بافت ها و آثار ثبت جهانی که متاثر از 
جریان »مادی«ها است؛ به ویژه در سالمت 
ســازه ای پل های تاریخی مسیر رودخانه 

داشته است.
این نامه ادامه یافته است: از آن جا که این 
عناصر تاریخی و فرهنگی همواره کانونی 
برای جذب گردشــگران داخلی و خارجی 
و فرصتی برای سپری شدن اوقات خوش 
برای مسافران و گردشــگران بوده است، 
بازگشایی دریچه های سد زاینده رود می 
تواند در آستانه سال جدید و نوروز موجب 
رونق گردشگری و ایجاد شــادابی و شور 
و نشاط اجتماعی نزد مســافران و به ویژه 

مردم عزیز اصفهان شود.
در بخش پایانی نامه آمده است: با عنایت 
به این که در راستای تجدید حیات زاینده 
رود اقدامات ارزشــمندی صورت گرفته، 
خواهشــمند است دســتور فرمایند روند 
بازگشایی دریچه های سد زاینده رود تا 10 

فروردین 1398 تداوم یابد.
زاینده رود به طول بیش از 380 کیلومتر به 

عنوان بزرگترین رودخانه 
منطقه مرکــزی ایران از 
کوه  های زاگرس مرکزی 
سرچشمه می گیرد و در 
نهایت به تاالب بین المللی 
گاوخونی در شرق اصفهان 

می  ریزد.
این رودخانــه در دهه های 
اخیر بدلیل خشکســالی، 
تراکم جمعیــت و افزایش 
برداشــت، به یک رودخانه 
فصلی تبدیل شده و در پایین 
دســت در بیشــتر ایام سال 
بویژه فصول گرم با خشــکی 
مواجه می شود که این موضوع 
 مشــکالت بســیاری را برای

 بخش های آشامیدنی، صنعت، 
کشاورزی، گردشگری و محیط 
زیست اســتان اصفهان بوجود 

آورده است.
کاهــش بارش در ســال زراعی 
قبل در حوضه آبریز فــالت مرکزی ایران 
که زاینده رود بزرگتریــن رودخانه آن به 
شمار می رود، باعث شده است تا میزان آب 
ورودی به سد زاینده رود نیز به حداقل خود 
برســد و امکان تخصیص آب برای کشت 
 کشــاورزان غرب و شــرق اصفهان وجود

 نداشته باشد. 
 شرایط ذخیره آب در ســد زاینده رود به 
گونه ای است که مســووالن تنها قادر به 
برنامه ریزی برای تامین آب آشــامیدنی 
مــردم هســتند و تخصیــص آب بــرای 
 کشــاورزی را بــه افزایــش بارندگی در 
ماه های آینده و افزایش ذخیره سد موکول 

کرده اند.
حوضه آبریز زاینــده رود دارای 26 هزار و 
917 کیلومتر مربع است که 92.9 درصد 
آن در اســتان اصفهــان و 7.1 درصد در 
 اســتان چهارمحــال و بختیــاری قــرار

 دارد. 
این رودخانه که عالوه بر جاذبه تفریحی و 
فرهنگی، همواره نقشی موثر در کشاورزی و 
اقتصاد منطقه بویژه شرق اصفهان و هستی 
تاالب گاوخونی داشته اســت که به علت 
تغییرات اقلیمی، خشکسالی های متوالی، 
تراکم جمعیت و افزایش برداشت بی رویه 
به یک رود خانه فصلــی تبدیل و در محل 
پایین دست در فصول گرم بویژه تابستان 

با خشکی مواجه شده است.

در ایام پایانی سال، هوای شهر را داشته باشیم
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: از شهروندان انتظار داریم که هنگام خانه تکانی با قراردادن 

به موقع پسماندها خارج از منزل، هوای شهر را داشته باشند.
غالمرضا ساکتی اظهارکرد: در آستانه فرارسیدن ایام نوروز اقدامات ویژه ای در دستور کار اداره خدمات شهری 
قرار می گیرد که می توان به این موارد اشاره کرد، زیباسازی شــامل رنگ آمیزی جداول، نرده ها و المان های 

شهری، حذف برچسب ها، دیوارنویسی ها و تبلیغات غیرمجاز، رنگ آمیزی دیوارهای شهر و نظافت شامل غبار 
روبی، شن گیری؛ هم چنین الیروبی معابر اصلی شهر و کانال های دفع آب های سطحی و پاکسازی شامل شستشوی 

المان ها و اصالح عالیم ترافیکی، رفع خطر از معابر اصلی و فرعی، حذف تمام زوائد بصری، پاکسازی رفیوژها و زمین های 
بایر و شناسایی و اعالم نواقص عمرانی و ترافیکی به واحدهای مربوطه و هماهنگی با ادارات و ارگان ها مثل ادارات برق و مخابرات 

برای رنگ آمیزی المان های مربوطه، ساماندهی حیوانات موذی و سگ های ولگرد، آذین بندی و نورپردازی میادین و خیابان ها و سایر 
اموری که به شادابی شهر کمک می کند. وی در خصوص چگونگی جمع آوری اقالم حجیمی که به واسطه خانه تکانی ها دورریز می شود، گفت: 
برخی اقالم حجیم مثل کمد، مبلمان، ظروف مستهلک و دیگر وسایل منزل که آسیب دیده و در ایام خانه تکانی دور ریز می شود، با برنامه ریزی های 

انجام شده توسط ماشین آالت شهرداری در محالت شهر بارگیری می شود.

پدیده فرونشست در گلپایگان و دامنه
دشت شمال گلپایگان به علت استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی و حفر چاه های غیر مجاز آب 
دچار پدیده فرونشست زمین شده است. با این حال به دلیل بارش های فصلی باران و برف، تمام 
حفره های فرونشست پر شده و نمود بیرونی خود را از دست داده اند.  مطابق بررسی های صورت 
گرفته نخستین فرونشست کشور در سال 46 مربوط به دشت رفسنجان است و امروز بسیاری از 

استان ها و دشت های کشور درگیر این پدیده شده اند. در استان اصفهان نیز از 35 محدوده مطالعاتی، 
امروز 27 دشت ممنوعه است که از این تعداد 10 دشت ممنوعه بحرانی اعالم شده و ورود و خروج آب در 

این دشت ها با یکدیگر همخوانی ندارند. امروز تخلیه آبخوان های استان تا جایی پیش رفته که دشت کاشان 
از حدود 40 سال پیش ممنوعه اعالم شد. 

فرونشست زمین در شهر دامنه نسبت به گلپایگان پیشرفت بیشتری داشته است و تعداد زیادی از ساختمان های مسکونی این منطقه 
دچار فرونشست شدید شده است. برخی گزارش ها حاکی از عمق فرونشست یک متر در برخی از منازل است. دشت دامنه نیز جز 
 دشت های ممنوعه کشور به حساب می آید.  گفتنی است؛ هر دو منطقه گلپایگان و دامنه در لیست دشت های ممنوعه کشاورزی

 قرار دارند.
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برچسب گرانی این بار 
بر چای

این بار گرانی بــه نام چای زده 
شــده و این در حالی است که 
عرضه چای بسته بندی در بازار 

کاهش یافته است.
در ســال جاری با نوسان نرخ 
دالر و اعمال تحریم های آمریکا، 
تامین مواد اولیــه در بازارهای 
مختلف با مشــکل روبه رو شد 
و این موضوع بر میــزان تولید 
و قیمت نهایــی برخی از کاالها 
به خصوص کاالهــای مصرفی 
و خوراکی تاثیــر قابل توجهی 

داشت.
با کمبود مــواد اولیه که میزان 
تولید را کاهش داده بود، عرضه 
از سوی شرکت های تولیدکننده 
و واردکننده کاهش یافت و این 
موضوع در کنار بار روانی کمبود 
کاال، میزان تقاضــا و قیمت را 

افزایش داد.
در ماه های اخیر هراز چند گاهی 
یکی از بازارهــا به طور مقطعی 
دچار کمبود کاال، تولید و عرضه 
شــد که بعد از کمبود در بازار 
رب، روغــن، گوشــت، مرغ و 
خودرو، این بار قرعه به نام چای 

در آمده است.
بررسی های میدانی نشان از آن 
دارد که قیمت چــای ایرانی و 
وارداتی باز )فله( که به صورت 
کیلویی خرید و فروش می شود، 
به شــدت افزایــش یافته و هر 
کیلو چای درجــه یک ایرانی را 
باید بیــش از 100 هزار تومان 

خریداری کرد.
فروشندگان برای آنکه تقاضای 
مشتریان و نیاز آنها پاسخ داده 
شــود در شــرایط فعلی چای 
بسته بندی را پیشنهاد می کنند، 
اما همین چای بســته بندی در 
چند روز اخیر با کاهش عرضه از 
سوی شرکت های پخش مواجه 

شده است.
در شرایطی که عرضه کنندگان 
خرد بــرای تامین نیــاز واحد 
صنفی و پاســخگویی بــه نیاز 
مشــتری به واحدهای صنفی 
بنکداری رجوع می کنند یکی 
از فروشــندگان ســطح شهر 
مدعی شــده با وجــود آنکه بر 
روی بســته های چای قیمتی 
در حدود 30 هزار تومان برای 
مصرف کننــدگان درج شــده 
است، باید هر بسته را به قیمت 
35 تا 36 هزار تومان خریداری 
کرد که این رقــم قیمت خرید 
مصرف کننــده را در ســطح 
خرده فروشــی به بیــش از 40 

هزار تومان افزایش می دهد.
در این رابطه یکی از فروشندگان 
سطح شــهر گفت: شرکت های 
پخش مدعی آن هســتند که 
عرضه چــای کاهــش یافته و 
این موضوع به دلیل مشــکالت 
ایجاد شده در زمینه تامین ارز 

از سامانه نیما است.
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درباره چرایی رشد مصرف 
ســوخت در کشــور از 
 عوامل مختلفــی نام برده 
می شــود که از مهم ترین 
آنها می توان به نرخ ارزان، 
مصرف بی رویه، قاچاق و 
کیفیت پاییــن خودروها 
اشــاره کرد. در میان ایــن عوامل، آنچه 
که تاکنــون کمتر بدان پرداخته شــده 
ســهم خودروهای بی کیفیتی است که 
استانداردهای مصرف سوخت را رعایت 
نکرده و بیش از اســتانداردهای جهانی 

سوخت مصرف می کنند.
وضعیت خودروهای تولید داخل در مصرف 
سوخت به حدی است که در آخرین مرحله 
توزیع برچسب های انرژی که امسال انجام 

شــد، هیچ خودرویی نتوانست باالترین 
نشــان کیفیت یعنی برچســب )A( را 
دریافت کند و همچنین هشت خودرو نیز 
نتوانستند اصال هیچ رتبه ای از برچسب 

انرژی را اخذ کنند.

    مردم نباید تاوان خودروهای بی 
کیفیت را بدهند

»محمدرضا محمدخانی« معاون ســابق 
مرکز پژوهش های مجلس گفت: در بحث 
مصرف سوخت باید بارهایی که بر دوش 
مردم گذاشته شده است برداشته شود که 
از جمله آنها می توان به هزینه های اضافی 
ناشی از عرضه خودروهای پرمصرف و بی 

کیفیت داخلی اشاره کرد.
وی با بیان اینکــه مردم در ســال های 
گذشته گروگان خودروســازان بوده اند، 
افزود: خودروســازان باید ناچار شوند که 
خودروهای استاندارد تولید کنند، مردم 
نباید تــاوان خودروهای بــی کیفیت را 

بدهند.

    افزایش 40 درصدی مصرف بنزین 
توسط خودروهای بی کیفیت داخلی
 در ایــن ارتباط، معــاون ســابق مرکز

 پژوهش های مجلس بر ضرورت افزایش 
اســتاندارد و کیفیت خودروهای داخلی 
اشاره کرد و اظهار داشت: اگر امروز همه 
خودروهای تولید داخل را جمع آوری و به 
جای آنها خودروهای استاندارد خارجی را 

وارد کنند، به یکباره 40 درصد از مصرف 
بنزین در کشور کاسته می شود.

وی تصریح کرد: این درســت نیست که 
از یک ســو مردم مجبور به اســتفاده از 
خودروهای بی کیفیت باشــند و از سوی 
دیگر ناچار شــوند که هزینه های مربوط 
به مصرف سوخت باالی این خودروها را 

بپردازند.
محمدخانی بــا انتقاد از خودروســازان 
گفت: خودروسازان با وجود کیفیت پایین 
تولیدات خود، هر وقت که دلشان بخواهد 
اقدام به افزایش قیمت خودروها می کنند.

    زنگنه: مشــکل بنزین را باید در 
کارخانه های خودروسازی جستجو 

کرد
بی توجهی خودروســازان بــه کیفیت 
مصرف سوخت خودروها نیز چندی پیش 
توسط وزیر نفت مورد انتقاد قرار گرفت، 
بیژن زنگنه در نشست خبری 16 بهمن 
امسال گفت: بارها گفته ام مشکل بنزین 
 را در کارخانه های خودروســازی دنبال

 کنید.
وزیر نفت با بیان اینکه مصرف بنزین در 
کشور باالست، تصریح کرد: مشکل مصرف 
باال، مردم نیســتند زیرا مردم خودرویی 
را که به آنها عرضه شــده است را استفاده 
می کنند؛ بنابراین روش های غیرقیمتی 
نیز برای ســاماندهی و مدیریت مصرف 

وجود دارد.

    بــی توجهی خودروســازان به 
استانداردهای مصرف سوخت

تولید و تــردد خودروی غیراســتاندارد، 
پرمصرف و آالینده در کشــورهای دیگر، 
قابل پذیرش نیست و برای آنها جریمه های 
سنگینی در نظر گرفته می شود؛ هدف از 
وضع جریمه و عوارض برای خودروهای 
غیر استاندارد این است که تولید و استفاده 

از آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد.
اما در کشــورمان به دلیل انحصارهای در 
نظر گرفته شده برای صنعت خودروسازی 
و حمایت های بی دریــغ از این صنعت، 
خودروسازان توجهی به کیفیت تولیدات 
ندارند، بطوری که به دلیل فناوری پایین 
عالوه بر آالیندگی زیاد، سوخت زیادی نیز 

مصرف می کنند.

پیش از این، »مریــم مهدی نژاد« رییس 
امور اســتاندارد و تدوین معیار در بخش 
حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف 
ســوخت به خبرنگار ایرنا گفت: بیشــتر 
خودروهــای داخلی به دلیــل کیفیت 
پایین، دارای آلودگی زیاد و مصرف باالی 
سوخت هستند؛ بطوری که در سال 1396 
میانگین مصرف سوخت خودروهای کشور 

7.7 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر بود.
مهدی نژاد اضافه کرد: در اتحادیه اروپا در 
سال 2015 میانگین مصرف سوخت 5.5 
لیتر به ازای هر 100 کیلومتر بوده که قرار 
است در سال 2020 به 4.1 دهم لیتر در هر 

100 کیلومتر کاهش یابد.
وی گفت: در حالی میزان صرف سوخت 
خودروها در کشور بسیار باالست که سرانه 

مالکیت خودرو در ایران نســبت به سایر 
کشورها در حد پایین قرار دارد.

مهدی نژاد یادآور شد: در ایران به ازای هر 
یک هزار نفر 200 دستگاه خودرو وجود 
دارد؛ در حالی که این سرانه در آمریکا 797 

و در ایتالیا 679 است.
وی ادامه داد: مشکل دیگر خودروهای ما 
»پایداری پایین« آنهاســت، یعنی اینکه 
پس از ورود به ناوگان جاده ای به سرعت 
و به راحتی مصرف سوخت آنها از حالت 

عادی خارج شده و باال می رود.
برای خودروهــا نیز مانند لــوازم برقی و 
خانگی، برچســب مصرف انرژی تعریف 
شده است که مرحله نخست آن در سال 
1394 و مرحله دوم ایــن طرح از اول تیر 

1397 اجرا شد.

مردم یا خودروسازان؛

مقصر افزایش مصرف بنزین کیست؟ 

ایرنا
گـــزارش
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اقتصاد کالن

تصمیمات جدید برای بهبود معیشت مردم
رییس کل بانک مرکزی از اتخاذ تصمیماتی برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم در ماه های آینده 
خبر داد و اعالم کرد: نرخ دالر نسبت به هفت ماه پیش )زمان حضورش در بانک مرکزی( حدود ۱۲ درصد 
رشد داشته و با وجود جو روانی منفی که هر از چند گاهی در بازار ارز ایجاد می شود، به سرعت بازار را 
مدیریت می کنیم و نوسان زیادی در بازار ارز نمی بینیم. اکنون هم عرضه و تقاضا در ثبات نسبی قرار دارد.

 عبدالناصر همتی در پنجاه و هشتمین مجمع ساالنه بانک مرکزی که با حضور رییس جمهوری، رییس سازمان برنامه 
و بودجه و وزیر نفت برگزار شد، در جمع مدیران بانکی با بیان این که دشمن برنامه وسیعی برای نابود کردن اقتصاد 
ایران چیده بود، اظهار کرد: مهم ترین بخش های اقتصاد ما بازار ارز و پول است و دشمن می خواست این دو بازار را برهم 
بزند. وی با بیان این که بانک مرکزی به عنوان عمود خیمه مجموعه اقتصاد کشور باید از این شرایط محافظت می کرد، 
تصریح کرد: روالی که اکنون در بازار پول و ارز موجود است سیگنال ها و آمار نشان دهنده موفقیت خدمت گزاران مردم 

در نظام بانکی است.

   رشد ۱۲ درصدی نرخ دالر نسبت به 7 ماه پیش
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به حضور هفت ماهه خود در بانک مرکزی، اظهار کرد: زمانی که این مسئولیت را برعهده 
گرفتم، دالر 11 هزار و 600 تومان بود و بعد از دو مرحله اجرای سخت ترین تحریم ها در مرداد و آبان ماه، در شرایطی 

هستیم که قیمت دالر در بازار ارز نسبت به آن زمان حدود 10 تا 12 درصد رشد کرده است.
همتی افزود: ترامپ گفته بود که پول ملی ایران را نابود خواهیم کرد و بازار پول مهم ترین هدف دشمن بود، اما امروز 

مشاهده می کنیم که با وجود کنترل بازار، روند رشد نقدینگی تفاوت چندانی با سال های گذشته ندارد.

   چاره ای نداشتیم جز اینکه جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیریم
به گفته رییس کل بانک مرکزی، شتاب رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم کاهش یافته و امسال نیز این کاهش 
شتاب ادامه داشته است. وی با اشاره به تعدیل نرخ سود بانکی، کاهش هزینه بانک ها و بهبود وضعیت مالی آنها تصریح 
کرد: این اتفاقات در شرایط عادی موفقیت محسوب نمی شود، اما در شرایط سخت تحریم ها این ها موفقیت های بزرگی 
است که ما به دست آوردیم. همتی با بیان این که توانستیم در این شرایط عمده کاالهای اساسی مورد نیاز کشور را از 
جمله دارو فراهم کنیم، اظهار کرد: با وجود این که نقل و انتقال پول بسیار دشوار است اما توانستیم به هر نحوی که شده 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین کنیم. رییس کل بانک مرکزی با بیان این که وظیفه دولت و بانک مرکزی ایجاد 
بهبود در شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است، گفت: اما در این شرایط ما چاره ای نداشتیم جز این که تالش کنیم 
جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیریم. با این وجود اکنون اعالم می کنم در شرایطی هستیم که ما آمادگی داریم در ماه های 

آینده تصمیمات بهتری را برای بهبود رفاه و معیشت مردم اتخاذ کنیم.

معاون سابق مرکز پژوهش های مجلس گفت: »مردم نباید تاوان 
خودروهای غیر استاندارد و پرمصرف را بدهند؛ این خودروها 

عالوه بر مصرف باال دارای آالیندگی نیز هستند«.
 مصرف باالی سوخت در کشور و نگرانی از پیشی گرفتن تقاضا 
از عرضه، از چالش های مهم ماه های اخیر بوده است، بطوری که 
برای مدیریت مصرف بنزین، طرح ها و پیشنهادات مربوط به 

سهمیه بندی و حتی افزایش قیمت نیز مطرح شده است.
دولت و مجلس تاکنون هیچ طرحی را برای ســهمیه بندی 
ســوخت و بنزین تصویب نکرده و تنها اقــدام جدی آنها، 
بسترسازی برای استفاده اجباری از کارت های سوخت بوده 

است.

تولید و تردد خودروی 
غیراستاندارد، 

پرمصرف و آالینده 
در کشورهای دیگر، 

قابل پذیرش نیست و 
برای آنها 

جریمه های سنگینی 
در نظر گرفته

 می شود.
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انتشار»حقوقاستارتآپها«
کتاب »حقوق استارت آپ ها« نوشته خدایار سعیدوزیری )دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه 
طباطبایی( و سحر سیدتفرشی ها )کارشناسی  ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی( در بخش های 
»چارچوب حقوقی«، »قراردادها«، »مالکیت معنوی«، »حقوق کاربر« و »قوانین مرتبط« ۲۰۷ صفحه، با 

شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۲۸ هزار تومان توسط نشر یادشده منتشر شده است. 
در بخشــی از مقدمه کتاب آمده است: در کتابی که در دســت دارید و موضوع آن به حقوق استارت آپ ها 

اختصاص یافته، سعی برآن بوده است تا مسائل حقوقی که معموال استارت آپ ها با آن ها دست به گریبان اند، 
اعم از آن چه زیرساخت های آن ها را تشکیل می دهد یا در ادامه فعالیت به آن ها نیاز پیدا می کنند شکافته و توضیح 

داده شود و رویکرد حقوقی قوانین و مقررات کشورمان در این موارد تبیین شود و لذا بسیاری از موارد اگرچه مواردی عمومی 
است اما با رویکرد موردنیاز استارت آپ ها توضیح داده خواهد شد. در این راستا مطالب در پنج بخش تقسیم شده است که در بخش اول به 

چارچوب های حقوقی خود استارت آپ  و آن چه از ابتدای شروع به کار تا شکل گیری آن و رسیدن به ثبات  به عنوان یک مجموعه اقتصادی نیاز 
است پرداخته می شود، در بخش دوم به انواع قراردادها و تفاهم نامه ها و موافقت هایی پرداخته خواهد شد که به طور معمول یک استارت آپ  در 

مسیر فعالیت به آن ها نیاز پیدا می کند و در بسیاری موارد به نوعی مکمل قوانین و مقررات موجود خواهند بود.
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  ۱- بــه ارتباطات 
اهمیت دهید

گــری واینرچــاک، 
مدیرعامل  و  موسس 
واینرمدیا با ۶00 کارمند 
و درآمد ساالنه بیش از 

۱00 میلیون دالر
من همیشه ارتباطات خود را با کارمندان 
حفظ می کنم. کارمندان مشکالت شخصی 
و رفتارهای متفاوتی دارند. آن ها می توانند 
به راحتی در مورد نگرانی هایشــان با من 
صحبت کنند. وقتی همه به راحتی با هم 
صحبت کنیم، نیازی نیست کارها را چند 
بار توضیح دهم. نکته  مهم این اســت که 
بیش از حد در مورد جزئیات بحث نکنید. 
هدف را مشــخص کنید و همراه با تیم به 

سمت آن حرکت کنید.

  ۲- دوستان بهترین کارمندانتان را 
استخدام کنید

تای لوپز، سرمایه گذار و مشاور کسب 
و کار، صاحب 8 کسب و کار آنالین

کسب و کار مانند ازدواج است. اگر مجرد 
هســتید، همیشــه بهترین انتخاب ها 
به سختی پیدا می شــوند. اگر بتوانید فرد 
بااســتعداد و مفیدی برای شرکت خود 
استخدام کنید، بهتر است از او بخواهید 
که دوســتان خود را نیز به شــما معرفی 
کند. این گونه استخدام برای تشکیل تیم 
منسجم هم مفید است. در شرکت ما هر 
فردی که دوســتی را معرفــی کند و آن 
شــخص بیش از ۹۰ روز در کسب و کار 
ما بماند، جایزه ای ۱۰۰۰ دالری دریافت 

می کند.

  ۳- دلیل بااستعداد بودن افراد را 
پیدا کنید

رابرت ارکی، تهیه کننده و نویسنده  
هالیوود که فیلم ها و ســریال های 
او بیش از ۵ میلیــارد دالر درآمد 

داشته اند
یک مشاور کســب و کار این نصیحت را 

ارائه می دهد که باید افرادی باهوش تر از 
خود را استخدام کنید. باید به این تناقض 
دقت کنید. افراد باهوش دوســت دارند 
شناخته شــوند؛ اما همیشــه به رهبری 
شــما نیز نیاز دارند. پس بهتر است افراد 
باهوش تر از خود را اســتخدام کنید و با 
تمامی مهارت های خود، آن ها را در معرض 
چالش قرار دهید. این بهترین روش برای 
عالقه مند نگه داشتن آن ها در کنار پرورش 

استعدادهایشان است.

  ۴- از متقاضیان ویدیو درخواست 
کنید

گرنت کاردون، فروشنده  حرفه ای 
صاحب امپراطوری ۵00 میلیون دالری 

مشاوره  امالک
سعی کنید افرادی با اشتیاق فراوان مانند 
خودتان پیدا کنید. ما بــرای پیدا کردن 
این افراد از تکنیک ویدیو استفاده کردیم 
و به رزومه ها توجه زیادی نداشتیم. پس از 
مطالعه  کلی رزومه، از متقاضیان خواستم 
در یک ویدیوی ۶۰ ثانیه ای، چیزی به من 
بفروشند. اگر نتوانند این کار را انجام دهند، 
برای فروش مناسب نیســتند. در مثالی 
دیگر، یک مصاحبه تلویزیونی اجرا کردیم 
و از بین ۱۵۰ نفر، ۱۵ نفر را انتخاب کردیم. 
این ۱۵ نفر در مجمــوع ۱۰ میلیون دالر 

درآمد کسب کردند.

  ۵- ابتدا از شبکه خود شروع کنید 
و سپس آگهی های هدفمند منتشر 

کنید
کام میرزا، مدیر هولدینگ میرزا با 

درآمد ۵00 میلیون دالری
من به ندرت از شــرکت های استخدامی 
و کاریابــی کمک می گیــرم. ابتدا درون 
شبکه  ارتباطی خود به دنبال افراد مناسب 
می گردم و سپس آگهی های آنالین مناسب 
با موقعیت شغلی مورد نظر منتشر می کنم. 
یک کارمند عالی می تواند وظایف زیادی 
از دوش مدیر و موســس بردارد و رشــد 
شرکت را به میزان ۱۵ درصد افزایش دهد. 
با داشــتن ۶ کارمند حرفه ای از این نوع، 
می توانید رشــدی باورنکردنی به شرکت 

خود بدهید.

  ۶- به شخصیت، ارزش ها و اشتیاق 
افراد توجه کنید

کریگ هندلی، موسس و مدیرعامل 
ListenTrust

کسب و کار شما نیاز به افرادی با ارزش ها، 

اهداف و شــخصیت های مشابه دارد. من 
سابقه  استخدام افرادی با رزومه  عالی دارم 
که برای شرکت من مناسب نبوده اند. این 
موضوع برای آن ها بد بود و برای ما نیز یک 
شکست بزرگ تلقی می شد. ما ۳۰ سوال 
استخدامی آماده کردیم که افراد را از لحاظ 
هماهنگ بودن با اهــداف و فرهنگ کلی 
شرکت بررســی می کند. برخی از آن ها 

عبارتند از:
خالقیت: کشتی شــما غرق شده است؛ 
اما غذا و آب برای مدت یک ســال دارید. 
کدام یــک را بــرای نجات درخواســت 

می کنید: وسایل ضروری یا افراد؟
شخصیت: با یک همکار که در حال نابود 
کردن تیم است چگونه برخورد می کنید؟

سرگرمی ها: چه چیزی می توانید به من 
بگویید که در رزومه به آن اشــاره نکرده 

باشید؟

اشــتیاق برای موفقیت: برای این که شما 
را به عنوان یک متخصص فروش آموزش 

دهیم، چقدر حاضرید پرداخت کنید؟

  ۷- بر موارد ناملموس تمرکز کنید
جی جرجی، موسس انویدیا

من باید بتوانم به افراد اصلی شرکتم اعتماد 
کنم. من آن ها را در شــرایط سخت قرار 
می دهم تا مقاومت و تالششان را ارزیابی 
کنم. در جایگاه های اصلی مدیریتی نیاز به 
افرادی ندارم که به راحتی حرف های من را 
قبول کنند. همیشه تحقیقات گسترده ای 
در مورد متقاضیان انجام دهید و جلسات 
متعددی با آن ها داشته باشید. سعی کنید 
در فضایی خارج از شرکت جلسه داشته 
باشید تا رفتارهای عمومی آن ها را بررسی 
کنید. در شــبکه های اجتماعی نیز آن ها 
را دنبال کنید تا رفتار شــخصی را بهتر 

متوجه شوید. در مجموع، فردی که رفتار 
مناســبی در خارج از فضای کاری ندارد، 
برای استخدام مناسب نیست. من اعتقاد 
دارم کــه مهم ترین مــورد در کارمندان، 
پایه های شخصیتی و مهارت های اخالقی 
اســت؛ بقیه  موارد حرفه ای همه قابل یاد 

دادن هستند.

  8- برندی جذاب بسازید
پکا کاسکینن، کارآفرین، سرمایه گذار 

Leadfeeder و موسس
کارمنــدان باهــوش می داننــد کــدام 
استارت آپ ها جذاب تر هستند. آن ها در 
مورد نظر مشتریان در ارتباط با شرکت شما 
تحقیق می کنند. پس اولین مرحله برای ما 
این است که به استارت آپی مورد اعتماد و 
با رشد سریع تبدیل شویم. سپس به جذب 
نیرو از شبکه ای که تشکیل داده ایم مشغول 
می شویم. بهترین افراد برای تبلیغ ارزش 
محصوالت ما، کاربران قدیمــی و وفادار 
شرکت هستند. برای تشکیل تیم تحقیق 
و توسعه نیز بهترین مکان برای جستجو، 
در میان کارمندان فعلی است. مزیت اصلی 
استخدام افراد حرفه ای در استارت آپ این 
است که بدون مدیریت جزئیات می توانید 
به موفقیت دست پیدا کنید؛ چرا که همه  
افراد نقش خود را به خوبی می دانند و برای 

انجام وظایف تالش می کنند.

  ۹- به آهســتگی اســتخدام و 
به سرعت اخراج کنید

ریف فرست، کارآفرین، سرمایه گذار 
Crowdfunder و موسس

فرآیند استخدام را به آهستگی انجام دهید 

تا تمامی جوانب شــخصیتی و حرفه ای 
فرد را ارزیابی کنید. این کار به شما اجازه 
می دهد حس کار کردن در کنار متقاضی 
را نیز درک کنید. در غیر این صورت ممکن 

است با مشکالتی جدی مواجه شوید.

  ۱0 – افراد بااستعداد را به صورت 
دورکاری به کار گیرید

گری نیلون، مدیر گروه The Rox و 
Nealon Solutions

ما با افراد بااســتعداد به صورت دورکاری 
قرارداد می بندیم. با این کار هم هزینه های 
کارمندی را کاهش می دهیم و هم آن ها را 
در شرایط دلخواه خودشان قرار می دهیم. 
این گونه افراد بیشتر تمایل دارند به صورت 
دورکاری کار کنند. به عنوان مثال تیم های 
AdWords و تبلیغات فیسبوک ما از 
بهترین افراد هستند و به صورت دورکاری 
با ما همکاری می کنند. با این کار نه تنها 
هزینه ها را کاهش دادیم بلکه بازگشــت 
ســرمایه در تبلیغات نیز برای ما بیشتر 

شده است.

  ۱۱- با افراد حرفه ای مانند شرکای 
تجاری رفتار کنید

روی مک دونالد، موسس و مدیرعامل 
OneLife

ما روند مشــخصی برای استخدام داریم. 
بهترین افراد را برای موقعیت مورد نظر پیدا 
می کنیم و پس از اســتخدام، به کار آن ها 
احترام می گذاریم. ما با آن ها مانند شرکای 
تجاری رفتار می کنیم و حقوق خوبی نیز 
پرداخت می پردازیم. بهترین مشتریان ما، 

کارمندان ما هستند.

استخدام، از بزرگترین چالش های مدیران است؛   

رازهایاستخدام،اززبانکارآفریناننخبه

کارمندان باهوش 
می دانند کدام 

استارت آپ ها جذاب تر 
هستند. آن ها در مورد 

نظر مشتریان در ارتباط 
با شرکت شما تحقیق 

می کنند. پس اولین 
مرحله برای ما این است 
که به استارت آپی مورد 

اعتماد و با رشد سریع 
تبدیل شویم. 

اســتخدام بهترین افراد، همواره از بزرگترین چالش های 
مدیران بوده است.

برای بهترین بودن، باید بهترین افراد برای شما کار کنند. ۱۱ 
کارآفرینی که در ادامه، داستان و تجربیات آن ها را می خوانید، 
توانسته اند با استخدام بهترین ها، کســب و کار خود را به 

موفقیت برسانند. 

 
استارت آپ

دبیر ســتاد توســعه فناوری های حوزه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری گفت: استارت آپ های 
حوزه انرژی می توانند زمینه ساز بهینه سازی مصرف انرژی در کشور 

باشند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی محمدی دبیر ستاد 
توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی معاونت علمی و 

فناوری ریاســت جمهوری در پنل تخصصی »استارت آپ ها 
راهکار جدید برای مشکالت قدیم« با اشاره به مسائل موجود 
در زمینه مقررات حوزه انرژی کشور، گفت: به دلیل آنکه بازار 
و خدمات حوزه انرژی کشــور در تصدی دولت است به شدت 
تحت تاثیر ســرمایه گذاری و مقررات در بخش های آب و برق 

و نفت و گاز است. 
وی افزود: تا دولت به موضوع انرژی ورود پیدا نکند و شرکت های 
بزرگ دولتی همچون توانیر،  شــرکت گاز و نفت سازوکارهای 
الزم برای ورود اســتارت آپ ها را فراهم نکننــد امکان حضور 

استارت آپ ها در این حوزه بسیار سخت خواهد بود.
دبیر ســتاد توســعه فناوری های حــوزه اقتصــاد دیجیتال و 
هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با 
تاکید به لزوم حضور استارت اپ ها در حوزه های مختلف کشور، 
تصریح کرد:  قاعدتا شرکت های دولتی باید از خوابی که در روزهای 
پیشرفت اســتارت اپ ها رفته اند،  بیرون بیایند و از ظرفیت های 

گسترده استارت اپ ها در حوزه های مختلف بهره ببرند.
وی در تشریح زنجیره ارزش ناکارآمدی در کشور،  توضیح داد: در حوزه 
انرژی کشــور به دلیل وجود مشــکالت تاریخی، یک زنجیره ارزش ناکارآمدی 
شکل گرفته است که باعث شده تا شرکت ها در کل حوزه زنجیره ارزش انرژی با 
بهره وری و کارایی پایین و نوآوری کم، خدمــات خود را ارائه کنند، که این روند 

بیشتر به دلیل حضور پر رنگ بخش دولتی به وجود آمده است.
محمدی خاطرنشــان کرد: برای از بین بــردن ناکارآمدی های موجود در حوزه 

انرژی، باید سیستم های استارت آپی انرژی را در ۴ الیه تولید،  توزیع، بهینه سازی 
مصرف و سیستم های مدیریت انرژی فعال کرد و از ظرفیت آن بهره برد که البته 

هرکدام از این الیه ها نیازمند سیستم های حمایتی است.
وی ادامه داد: فرصت هایی که استارت آپ ها در ۴ الیه ذکر شده می توانند ایجاد 
کنند مبتنی بر ۳ حوزه تکنولوژی شــامل فناوری های مرتبط با انرژی های نو و 
تجدیدپذیر، فناوری های نوظهــور دیجیتال  همچون هوش مصنوعی، داده های 
کالن، اینترنت اشیا و بالک چین و پالت فرم های اقتصاد اشتراکی هستند که هر 

کدام به نوعی می توانند به حوزه انرژی کمک کنند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری تشریح کرد: فناوری های حوزه انرژی های نو و 
تجدیدپذیر که همخوان با سیاست های کاهش آالینده ها و کاهش کربن در هوا 
هستند در حال تقویت و رشد در بازارهای انرژی دنیا هستند که از سال ۲۰۲۲ به 

بعد شاهد رشد فزاینده ای در این حوزه خواهیم بود.
وی خاطرنشــان کرد: فناوری هــای نوظهور اقتصاد دیجیتــال همچون هوش 
مصنوعی، داده های کالن، اینترنت اشــیا یا بالک چین ها، بسترهای مهمی در 
حوزه تولید، بهینه سازی مصرف و توزیع و سیستم های مدیریت انرژی هستند 
که می توانند از طریق فعالیت های استارت آپی ظرفیت های گسترده این بخش 

را فعال کنند.
محمدی با تاکید بر لزوم حضور استارت آپ ها در حوزه انرژی کشور، گفت: استارت 
اپ های حوزه انرژی در پالت فرم های اقتصاد اشــتراکی نیز می توانند ورود پیدا 
کنند وزمینه اشتراک گذاری دارایی های انرژی خانگی و مصرف آن در راستای 

بهینه سازی مصرف را فراهم آورند.

نمناک
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،

سعی کنید افرادی با 
اشتیاق فراوان مانند 

خودتان پیدا کنید. ما 
برای پیدا کردن این افراد 
از تکنیک ویدیو استفاده 
کردیم و به رزومه ها توجه 

زیادی نداشتیم.

مهر
گـــزارش

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال:

استارت آپ ها زمینه ساز بهینه سازی مصرف انرژی می شوند 

معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری خبر داد:

فروش ۶00 هزار 
میلیارد ریالی 

شرکت های دانش 
بنیان

معاون علمــی و فناوری رییس 
جمهوری با بیــان اینکه چهار 
هــزار و ۲۰۰ شــرکت دانش 
بنیان در کشــور فعال هستند، 
گفــت: این شــرکت ها ســال 
گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد ریال 
فروش داشــته اند که امســال 
قطعا به عدد باالتری در فروش 
 محصوالت خود دست خواهند

 یافت.
سورنا ســتاری معاون علمی و 
فناوری رییــس جمهوری روز 
سه شنبه در حاشــیه بازدید از 
یک واحد صنعتــی بیان کرد: 
چهــار هــزار و ۲۰۰ شــرکت 
دانــش بنیان در کشــور فعال 
هستند که ســال گذشته ۶۰۰ 
 هــزار میلیــارد ریــال فروش 

داشته اند.
او ادامه داد: شرکت های دانش 
بنیان امســال قطعا بــه عدد 
باالتری در فــروش محصوالت 

خود دست خواهند یافت.
معاون علمــی و فناوری رییس 
جمهوری با بیان اینکه بیشــتر 
شــرکت هــای دانــش بنیان 
محصول برنامه ریــزی دولت 
تدبیــر و امید هســتند، اضافه 
کرد: این شرکت ها یک حرکت 
جــدی در صنعــت و جامعــه 
هســتند که نســل جدیدی از 
کارآفرینان جــوان را به محیط 
کارآفرینی کشــور تزریق می 
کنند و امیدواریم این حرکت با 

صالبت ادامه یابد.
وی با اشــاره به اهمیت جوانان 
در بیانیــه گام دوم انقــالب 
مقام معظــم رهبــری، افزود: 
جوانــان حــدود ۶۰ درصــد 
شــرکت هــای دانــش بنیان 
و اســتارت آپ ها در کشــور 
 راه انــدازی کــرده و مدیریت 

می کنند.
ســتاری اضافه کرد:هم اکنون 
بسیاری از شــرکت های دانش 
بنیان نوپای کشور فروش چند 
هزار میلیارد تومانی در ســال 
دارند و به زودی به شرکت های 
بزرگ کشــور و منطقه تبدیل 

می شوند.
وی با اشاره به ضرورت تجاری 
سازی ایده های فناورانه، افزود: 
این شرکت ها و استارت آپ ها 
بستری هستند تا هرچه سریعتر 
ایده های برتر به تجاری سازی 
رســیده و به رونق اقتصادی و 
شکوفایی صنعتی کشور کمک 

کنند.
معاون علمــی و فناوری رییس 
جمهوری با اشــاره به جایگاه 
علمــی کشــور، گفت:ایــران 
اســالمی هم اکنــون رتبه ۱۵ 
جهــان و رتبــه اول منطقه و 
کشورهای اســالمی را دارد و 
قطعا امســال یک رتبه از نظر 
علمی در جهــان ارتقا خواهد 

یافت.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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