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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

نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد و لباس در اصفهان برگزار می شود؛   

ضیافت شیک پوشی

بازار طال و سکه  97/12/10 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,550,0004,170,000قدیم

سکه طرح 
4,680,0004,314,000جدید

2,00,0002,380,000نیم سکه

1,630,0001,450,000ربع سکه

850000770000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18431920362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

»ارز دولتی«،
»خرج اتینا«

حدود 40 میلیون از 80 میلیون 
ایرانی را بانوان تشکیل می دهند. 
در چند سال گذشته زنان ایرانی 
تغییرات زیادی را در زندگی خود 
شــاهد بودند و هر کدام الگویی 
متفــات بــرای ایــن تغییرات 
 خود انتخاب کرده انــد . در این

 سال ها حضور بانوان در جامعه 
بیشتر مشــهود اســت که این 
حضور به مدد جمعیــت بانوان 
دانشجو و کارمند افزایش یافته 
است درسال های اخیربانوان نه  
فقــط در ادارات دولتی بلکه در 
دل بازارهای اقتصادی نیز حضور 
دارند و حتی پا را فراتر گذاشــته 
و تعدادی ازبانوان کشــورمان  را 
در جایگاه شــغل هایی بســیار 
 مردانه می بینیم مانند رانندگی 
ماشین های سنگین، قصابی و ....

اما همین بانوان به دلیل حضور 
در جامعه و الگو بــرداری های 
متضاد دچار تنش هایی در ظاهر 
 و طرز لباس پوشیدن و آرایش نیز 
شده اند و در روند تغییراتی خود 
در زمینه پوشــش و آرایش نیز 
بسیار قوی و منحصر به فرد! وارد 

شده اند البته متاسفانه ...

 رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری:

 گردشگری با رفاه و شادی 
ارتباط مستقیم دارد

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری گفت: گردشگری یعنی صلح و 
صلح یعنی گردشگری و در دنیای امروز صلح 
اساس است و به همین علت همه بخش ها باید 
گردشگری را کاری بین بخشی ببینید نه فقط 

مختص یک بخشی.
علی اصغر مونســان در گفت و گو با ما ادامه 
داد: آنچه از دست ســازمان ما و همه دست 
اندرکاران و تصمیم گیران بر می آید تاکنون 
به نحو احسن انجام شده است اما باز هم کم 
است و باید همچنان بیشتر و بیشتر و بیشتر 

کوشش کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه...

فرزانه مستاجران
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

      مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان: پیش از این، پوشاک تحت عنوان فروش بهاره و پائیزه در محیط نمایشگاه ارائه می شد که از کیفیت مناسب و
 نگاه ویژه ای برخوردار نبود. 

  وزیر صنعت، معدن و تجارت  
در مراسم دومین جایزه ملی برندهای برتر:   

 دستیابی به بازارهای جهانی،
 از جاده »برندسازی« می گذرد

زمانی نه چندان دور تعداد کارخانه ها، میزان سرمایه  
و نوآوری ها تعیین کننده قدرت اقتصادی در 
جهان بودند، اما امروز »برند« )نشــان های 
تجاری( تعیین کننده جایگاه کشــورها در 

اقتصاد بین الملل هستند. ...
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اقالم به شرح زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
خریداری نماید. لذا با توجه به اینکه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت 

شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1397/12/9 می باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت الف )ضمانت نامه( به آدرس بهارستان 
بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 داخلی 232 تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است که مناقصه گذار مبالغ خرید را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی یا نقدی پرداخت 
می نماید.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 
و 85193768

شناسه: 396957

اصالح آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای شماره 97/04

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

نوبت دوم 

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی به صورت مشارکتی 
واقع در خمینی شهر اراضی خوزان به نشانی استان اصفهان – خمینی شهر – خیابان هفده شهریور – محله خوزان از طریق مشارکت 

اقدام نماید. 
لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی در پایه های اعالم شده انبوه سازی از وزارت راه و 
شهرسازی و یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند، دعوت به عمل می آید با مراجعه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

کشور به نشانی http://iets.mporg.ir تا روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15 اسناد فراخوان را دریافت نمایند. 

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/12/26
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1397/12/27

نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد 
تلفن: 031-36681068

شناسه: 396979

شماره 
مساحت زیر بنا )متر موضوع فراخوانفراخوان

پالک ثبتیمربع(
رتبه انبوه سازی 
از وزارت راه و 

شهرسازی

رتبه ابنیه از 
سازمان برنامه و 

بودجه

97/04
طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه 

مسکونی به صورت مشارکتی واقع در 
خمینی شهر اراضی خوزان

10/785
1237 و 1681 و 2602 
و 1239/4 فرعی از 85 

اصلی
چهاردو

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

علی عرب چم چنگی- مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر 

چاپ اول

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر براساس بند یک مصوبه مورخ 97/12/08 شورای سازمان در نظر 
دارد، عملیات اجرایی علف زنی سطوح فضای سبز با اولویت ناحیه شمال را به مدت یکسال با اعتبار اولیه 2/000/000/000 )دو میلیارد 
ریال( از محل ردیف اعتباری طرح های نگهداری فضای سبز بودجه عمرانی مصوب سال 98 طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می بایستی جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور مالی سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر واقع در شاهین شهر، خیابان دهخدا، فرعی یک شرقی، پالک 105 مراجعه و نسبت 
به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/12/28 به دبیرخانه حراست شهرداری اقدام نمایند. پیشنهادات 
رسیده راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397/12/28 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد. 

سایر شرایط: 
1- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 

2- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 100/000/000 ریال می باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره 0108798157003 
نزد بانک ملی واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارایه می باشد. 

3- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده باشد یا مبهم 
مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد. 

4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

شناسه: 399727
تعداد/موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

مقدار
مبلغ برآورد اولیه 

)ریال(
سپرده شرکت در 

مناقصه )ریال(
مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

مهلت ارایه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی

12097001352000021

موتورگیربکس 
آسانسور مدل الکامپ 
ساخت کشور ایتالیا 

اورجینال

 12
دستگاه

4/687/200/000234/360/000

تا ساعت 
19 روز 

دوشنبه مورخ 
1397/12/13

تا ساعت 
19 روز 

97/12/24

ساعت 10 
روز شنبه 
97/12/25

ریل با مارک مارازی 
)نورد سرد( ساخت 

کشور ایتالیا اورجینال

 84
جفت

سیم بکسل گستا ولف 
19×10 ساخت کشور 

آلمان اورجینال
960 متر

22097001352000022

لوله سیمانی پیش 
تنیده با قطر 1000 میلی 
متر مطابق با مشخصات 

فنی پیوست

350 متر

8/750/000/000437/500/000
لوله سیمانی پیش 

تنیده با قطر 1000 میلی 
متر مطابق با مشخصات 

فنی پیوست

350 متر

32097001352000022

 A3 میلگرد آجدار
سایز 16 تولید کارخانه 

ذوب آهن اصفهان

 35000
کیلوگرم

3/440/000/000172/000/000
 A3 میلگرد آجدار

سایز 18 تولید کارخانه 
ذوب آهن اصفهان

 45000
کیلوگرم



»ارز دولتی«،
»خرج اتینا«

ادامه از صفحه یک:
...  حضورشــان در این حــوزه روند 
مناسب و قابل توجیهی را طی نکرده 
و الگوهای بســیار نا مناسبی را پیدا 
کرده اند. به طــوری که یک مفتی 
عربستان در ســخنرانی خود گفته 
 بود »زنان ایرانــی الگوی زنان عرب 
شــده اند و ماهــواره الگــوی زنان 
ایرانی« و از مســئولین کشــورش 
خواســته بود زنان ایرانی و عرب را 
از یکدیگــر دور کنند تــا عرب ها 
 فرهنگشان دستخوش تغییرات غلط 

نشود!
 البته نا گفته نماند زنان عرب هنوز 
رتبه یکم مصرف لوازم آرایشــی در 
خاور میانه را دارنــد و ایرانی ها دوم 

هستند.
- نمی توان گفت تمــام  زنان ایرانی 
هر روز صبح به محض برخاســتن 
از خواب مشــغول آرایش می شوند. 
اما آمار اســتفاده از لوازم آرایشی در 
ایران نشــان می دهد بیشــتر زنان 
کشورمان حتی اگر بیمار هم باشند 
بر ایــن باورند کــه باید آراســته و 
 آرایش کرده در مجامع عمومی ظاهر

 شوند!
 این در حالی است که در کشورهای 
اروپایی و پیشرفته بانوان به زیبایی 
 پوســت، مو و اندام خــود اهمیت 
می دهنــد و مــی دانند بــا لوازم 
 آرایــش و لباس های بــدن نمااین

 زیبایی ها ایجاد نمی شود. در واقع 
آنها بیشتر به پیراستگی خود اهمیت 
می دهند تا یک عمر زیبا باشند نه 
 آرایشــی که با چند قطره آب تمام 

می شود!
به دلیل این رتبه نا مبارک کشورمان 
در مصرف لوازم آرایشــی  گردش 
مالی عظیمی نیز جریــان دارد. در 
وصف این میزان همین مثال کافی 
اســت که بگوییم  چندسال  پیش 
کمپانی »النکوم« فرانسه که یک برند 
معروف تولیدکننده لوازم آرایشــی 
است با گرفتن یک جشن در هتلی 
در تهران بازگشــت دوباره خود به 
 بازار لوازم آرایشــی ایران را جشن 

گرفت!
اما باید گفت آرایــش چه محصول 
 تبلیغــات رســانه ای باشــد چه 
محیط های عمومی استفاده بدون 
 ضابطه آن برای یک فرد آسیب های

 فراوانــی را بــه دنبال مــی آورد از 
ضررهای اقتصادی تــا ناامنی های 

اجتماعی و ارزشی. 
جالب اینجاست در کشورما به جای 
اینکه از این روند جلوگیری شود به 

آن کمک هم می شود!
بــر اســاس آمارهای اعالم شــده 
توسط گمرک در ۱۰ ماهه نخست 
ســال جاری، چیزی حدود ۴۶ تن 
»فرآورده ها برای آرایش ناخن دست 
و پا« به ارزش یــک میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان به کشــور وارد شده 

است. 
مبدا ایــن لــوازم آرایــش عمدتا 
کشــورهایی چون آلمان ، فرانسه و 

ترکیه بوده است. 
همان کشــورهایی که وقتی ایران 
درخواست دارو و تجهیزات پزشکی 
از آنها دارند به بهانه تحریم امتناع می 
کنند وجالب تراین که بدانید تمام 
این لوازم آرایشــی که فقط مختص 
ناخن بــوده و کلیه لوازم آرایشــی 
میزان بسیار زیادی بوده است با ارز 
دولتی خریداری شده و وارد کشور 
شده اســت هرچند در ایران با دالر 
آزاد فروخته می شــود اما مگر لوازم 
آرایش نان شب است که آنقدر لزوم 
 اســتفاده و واردات آن حس شــده

 است؟!
  اگــر لزوم اســتفاده آن احســاس 
می شود چرا از تولید داخل حمایت 
نمی شود تا دالر های دولتی »خرج 

اتینا« نشود؟!

اقتصاد استان
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ISFAHAN
N E W S

۷۵درصدنهادههایدامیبهاصفهانواردمیشود
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه کنجاله سویا و ذرت که از عمده ترین 
نهاده های دامی مورد استفاده کشور است از خارج وارد می شود،گفت: ۷۵ درصد از کل نهاده های دامی 

مورد استفاده در استان اصفهان از خارج از کشور واردات می شود.
امیرحسین افیونی اظهار کرد: نه تنها اصفهان بلکه کل کشور در تولید نهاده های دامی ضعیف است و در 

این زمینه در هیچ استانی به خودکفایی نرسیده ایم.
وی با بیان اینکه علت اصلی واردات نهاده های دامی از خارج کشور کمبود آب در ایران است، اعالم کرد: ۷۵ 

درصد از کل نهاده های دامی مورد استفاده استان اصفهان، وارد می شود، که این امر باعث خروج ارز از کشور شده، 
البته آمار دقیقی از میزان خروج ارز از کشور به این منظور در دست نیست.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: تاکنون دانشگاه ها و نهادهای عملی و پژوهشی طرحی برای خودکفایی 
در این زمینه ارائه نکرده اند، باید تحقیقاتی برای خودکفا شدن ایران در زمینه خوراک دام انجام شود.

هرساله مقدار زیادی از سهمیه ارز دولتی صرف خرید و واردات نهاده های دامی می شود و همین امر باعث شده است که نوسانات بازار ارز، 
تاثیرات زیادی بر قیمت نهاده های دامی داشته و منجر به ایجاد نوسانات در بازارهای گوشت قرمز و گوشت سفید شود.

توزیعمیوهنوروزیاز۲۵اسفندماهدربازارهایروزاصفهان
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: میوه های 
نوروزی با قیمت مناسب از ۲۵ اسفند سال جاری تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده در بازارهای روز شهرداری 

اصفهان توزیع می شود.
محمد مجیری اظهارکرد: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان به 

منظور تامین میوه نوروزی شهروندان، هر ساله نسبت به توزیع پرتقال و سیب در بازارهای روز شهرداری اقدام 
کرده است. وی افزود: این محصوالت با کیفیت مطلوب و قیمت مصوب دولت در ایام پایانی سال از تاریخ ۲۵ 

اسفندماه سال جاری لغایت ۱۵ فروردین ماه سال ۹۸ به صورت تمام وقت با عنوان میوه دولتی در اختیار شهروندان 
اصفهانی قرار خواهد گرفت. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان تصریح 

کرد: تمامی اقالم مورد نیاز شهروندان از جمله میوه در این بازارها با کیفیت مطلوب و قیمتی مناسب به فروش می رسد.
وی تاکید کرد: شهروندان می توانند در هر ساعت از روز به بازارهای روز سطح شهر مراجعه و اقالم موجود در سبد غذایی خود را با بهترین شرایط 
تامین کنند. مجیری ادامه داد: در خصوص نیاز مردم و تامین میوه پایان سال، همچنین اماکنی در سطح شهر برای توزیع میوه در نظر گرفته 

شده تا با همکاری سازمان جهادکشاورزی، سازمان صنعت و معدن و تجارت این اقدام صورت گیرد.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

معاون فوالد مبارکه مطرح کرد:
عبور تولید فوالد مبارکه از پیش بینی ها

معاون بهره بــرداری فوالد مبارکــه گفت: تولید 
کالف گرم از مرز ۶ میلیــون و ۴00 هزار تن خواهد 

 گذشــت که این میزان تولید از برنامهٔ هدف گذاری شده بیشتر
 است.

به گزارش  روابــط عمومی فــوالد مبارکه، مختار بخشــیان با اشــاره 
به این کــه تولید گندله در ســال جاری بــا ۲.۷ درصد افزایش نســبت 
بــه برنامــه، بــه ۷ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تن خواهــد رســید، اظهار 
کــرد: تولیــد کالف گــرم از مــرز ۶ میلیــون و ۴۰۰ هزار تــن خواهد 
 گذشــت که ایــن میــزان تولیــد از برنامهٔ هدف گذاری شــده بیشــتر

 است.
وی پیش بینی تولید محصوالت سرد و پوشش دار تا پایان سال جاری را ۱ 
میلیون و ۵۵۵ هزار تن و ۴ درصد فراتر از برنامه اعالم و اضافه کرد: شرکت 
فوالد مبارکه این قابلیت را دارد تا نسبت به ظرفیت و نیاز بازار در سال آینده 

نیز رشد تولید داشته باشد.
معاون بهره برداری فــوالد مبارکه یکــی از برنامه های اصلی فــوالد مبارکه در 
ســال آتی را تمرکــز بر تولیــد محصــوالت ویــژهٔ موردنیــاز صنایــع نفت 

و گاز و محیــط گازتــرش، افزایــش تولیــد محصــوالت گــرم بــا ضخامت 
 کمتــر از ۲ میلی متــر و محصــوالت موردنیــاز صنایــع خودروســازی اعالم

 کرد.
وی گفت: در ســال جاری تولید ۵ نوع محصول جدید و با ارزش افزودهٔ باالتر در 
دستور کار قرار گرفت و یکی از محصوالت بسیار راهبردی و مهم که هم اکنون هم 
در حال تولید آزمایشی است، محصوالت مورداستفاده در محیط گاز ترش و تولید 

لوله های انتقال نفت و گاز است.
بخشــیان خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه تاکنــون به جز محصــوالت مذکور، 
سفارش های ویژهٔ دیگری ازجمله تولید ورق موردنیاز لوله های انتقال گاز شیرین، 
انتقاالت ســیاالت و آب را نیز دریافت کرده که پس از تولید، آن ها را به مشتریان 

تحویل داده است.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه گفت: ســال آینــده به منظور تامین 
حداکثری نیاز  بازار داخل، شــرکت فوالد مبارکه تولید ۷۰۰ هزار تن اسلب و ۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصوالت گرم، ســرد و پوشش دار را هدف گذاری کرده 

است. فارس
خـــبــــر

پیش از این، پوشاک 
تحت عنوان فروش 

بهاره و پائیزه در 
محیط نمایشگاه 
ارائه می شد که از 

کیفیت مناسب 
و نگاه ویژهای 
برخوردار نبود.

نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد و لباس در اصفهان برگزار می شود؛   

ضیافتشیکپوشی

نخســتین نمایشــگاه هنــر صنعــت مــد و لباس 
)Modex2019( در نمایشــگاه بیــن المللی اصفهان 
برپا شد. این نمایشــگاه که در فضایی به مساحت 2500 
مترمربع برگزار می شود، به ارائه توانایی ها و پتانسیل های 
طراحان و فعاالن حوزه مد و لبــاس می پردازد تا هر چه 
بیشتر هنر خود را در معرض بازدید عالقمندان و عموم 

مردم قرار دهند.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان: پیش از این، پوشاک تحت عنوان فروش بهاره و پائیزه در محیط نمایشگاه ارائه می شد که 
از کیفیت مناسب و نگاه ویژه ای برخوردار نبود. 

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

 گردشگری با رفاه و شادی ارتباط 
مستقیم دارد

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: گردشگری یعنی صلح و صلح یعنی گردشگری و در 
دنیای امروز صلح اساس است و به همین علت همه بخش ها 
باید گردشگری را کاری بین بخشی ببینید نه فقط مختص 

یک بخشی.

علی اصغر مونسان در گفت و گو با ما ادامه داد: آنچه از دست سازمان ما 
و همه دست اندرکاران و تصمیم گیران بر می آید تاکنون به نحو احسن 
انجام شده است اما باز هم کم اســت و باید همچنان بیشتر و بیشتر و 

بیشتر کوشش کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری کشور طی سال های اخیر روبه 
رشد بوده افزود: اما این در حالی است که تا دستیابی به نقطه مطلوب 
باید راه زیادی را طی کرد چون من اعتقاد دارم که دستیابی به اهداف 
برنامه ششم توسعه در حوزه گردشگری با توجه به ظرفیت های موجود 
کشور شدنی اســت اما برای تحقق پذیری این مهم برنامه ریزی ها و 
سیاست گذاری ها در مملکت بایدبه نحوی باشد که بخش خصوصی 

برای توسعه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری بیشتر ترغیب شود.
مونسان در ادامه با بیان اینکه صنعت گردشگری عالوه بر درآمدزایی باال 
از توانایی اشتغال آفرینی خوبی هم برخوردار است، بیان داشت: توسعه 
این صنعت نقش موثری در کاهــش بیکاری و همچنین بهبود توزیع 
درآمد و افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات های غیرمستقیم دارد 

و این یکی از موارد مهمی است که گردشگری را بین بخشی می کند.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین 
با بیان اینکه صنعت گردشــگری عالوه بر درآمدزایــی باال از توانایی 
اشتغال آفرینی خوبی هم برخوردار اســت، اذعان داشت: توسعه این 
صنعت نقش موثری در کاهش بیکاری و همچنین بهبود توزیع درآمد 
و افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات های غیرمستقیم دارد و این 

برگ برنده دیگر صنعت سبز گردشگری است.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه ضمن اشاره به اینکه در اثبات بین 
بخشــی بودن و اهمیت مقوله گردشــگری مورد بعدی این است که 
گردشگری آشتی آمیزترین صنعت اســت، اظهار داشت: گردشگری 
تنها صنعتی است که به طور مستقیم با صلح، آرامش و دوستی میان 
انسان ها و فرهنگ ها در ارتباط است و به همین دالیل است که از نظر 

من گردشگری یعنی صلح و صلح یعنی گردشگری.
 مونسان ادامه داد: برای این صنعت هیچ ضمانت و گارانتی وجود ندارد و 
یک بی توجهی می تواند باعث شود شهر به آن نتیجه ای که از گردشگری 
انتظار دارد نرسد. گردشگران در دنیای اقتصادی مشتریان ما هستند و 
همه فعاالن این صنعت در ارائه خدمات و جلب رضایت آن ها مسئولیت 
دارند. وی ادامه داد: متاسفانه چیزی که به دست فراموشی سپرده شده 
همین مسئولیت در قبال گردشگران است و اینکه آن ها در تمام طول 
سفر خود احساس آرامش و رضایت کنند. وقتی درباره جاذبه صحبت 
می کنیم بزرگ ترین جاذبه خود مردم بومی هر نقطه هستند و این یک 

موضوع جهانی است.
این فعال صنعت گردشگری گفت: گردشگری با رفاه و شادی ارتباط 
مستقیم دارد. باید مردم یک منطقه خود مردمان شاد و با انرژی باشند 
تا بتوانند فضایی شاد برای گردشگران ایجاد کنند. مهمان نوازی یک 
میراث جدید اســت چراکه وقتی به تاریخ و فرهنگ و فضای معماری 

کشور می نگریم؛ می بینیم مهمان نوازی در همه جا ظهور و بروز دارد.
وی در پایان بیان داشت: محققان بر این باورند که گردشگری، وسیله ای 
است مناسب که می توان از آن برای نزدیک کردن فرهنگ ها استفاده 
کرد. در واقع آن هــا معتقدند که جهانگردی، فرصتی گرانبها اســت 
که می تــوان از آن برای آموزش دادن انســان ها در مورد فرهنگ ها و 
محیط های دیگر بهــره برد. در واقع با مدیریت و استفاده»درســت و 
عقالنی از این پدیده«منحصربه فرد، بســیاری از تفاوت های سیاسی، 
ایدئولوژی های فریبنده و نگرش های متعصبانه کاهش یافته و می توان 
به تعاملی سازنده و اساســی در کنار ارتباطات صحیح بین فرهنگ ها 

رسید.

گـــزارش

  چیستی و چرایی 
صنعت مد

و  مــد  از  پیــروی 
و  زیبایی خواهــی 
تنوع پسندی، ریشه در 
نهاد انســان دارد. مد و 
مدگرایــی پدیــده ای 
است که کمابیش در میان همهٔ اقشار 
جامعه وجــود دارد. اما در این میان، 
جوانان و نوجوانــان بیش از دیگران 
 به »مد« اهمیت می دهند و »مدگرا« 

هستند.
امروزه جوانان با گســترش وسایل 
ارتباط جمعــی و فناوری های جدید 
رایانه ای، ارتباطات گســترده ای با 
جوامــع و فرهنگ هــای گوناگون 
یافته اند و موقعیت آن ها در شناخت 
و فهم ارزش هــا، باورهــا و انتخاب 
هنجارهــای مطلــوب، پیچیده تر و 

مشکل تر شده است.
 با توجه به اهمیــت روزافزون مد و 
تاثیر بسیار زیاد آن بر فرهنگ عمومی 
جامعه و همچنین اهتمام به عناصر 
مثبت و منفی مدگرایی، باید به تولید 
نوگرایی و زایش مداوم فرهنگی آن 
اندیشید و در عین پاســخگویی به 
نیازهای بشــری درزمینــهٔ پویایی، 
و  زیباگرایــی  حقیقت جویــی، 
کمال طلبــی، می بایســت به نحوی 
متقارن با تعلقات فرهنگی و هویتی 
به بهبود ســلیقه در لبــاس، آرایش 
 و ســبک زندگی جامعــه پرداخته 

شود.

   مداِکس 2019 چیست؟
نمایشــگاه مداِکس عبارتست است 
از یک فضای اقتصادی اســتثنایی 
یا یک موقعیــت اقتصــادی ویژه و 
خارق العاده که در آن عرضه کنندگان 
و بازدیدکننــدگان می تواننــد بــا 
فعالیت های سازمان یافته و هماهنگ 
به مبادله کاالها، خدمات و اطالعات 

اقدام کنند. 
نمایشــگاه مداِکــس محــل تالقی 
بازدیدکننــدگان وعرضه کنندگان 
کاال و خدمــات و نقطــه تالقــی و 
همسوســازی عرضه و تقاضاســت. 

مشارکت کنندگان در این نمایشگاه 
قادر خواهند بود در یک بازار رقابتی 
ســالم، نوآوری هــا، خالقیت هــا، 
ابتکارات و ماشین آالت خود را عرضه 
نمایند. نمایشگاه مناسب ترین شرایط 
را برای انجام داد و ستد و یا برقراری 
ارتباط در آینــده را مهیــا نموده و 
هزینه جســتجو جهت یافتن کاال و 
یا دسترســی به اطالعات را کاهش 

می دهد.
 لذا اصلی ترین نــکات حائز اهمیت 
شــرکت در یــک نمایشــگاه نقش 
 ارتباطــی و فضــای رقابتــی آن

 است.

   حضور اصفهانی ها پر رنگ تر 
بوده است

دبیر علمی هنری نخستین نمایشگاه 
هنر صنعت مد و لباس اصفهان درباره 
چگونگــی برگزاری این نمایشــگاه 
گفت: در کنار بخش فروش و ارائه آثار 
طراحان نمایشــگاه مدکس امسال، 
بخش نمایشــی تــک اثر بــا هدف 
اعالم توانمندی های طراحان لباس 
اصفهان با حمایت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزار 

می شود.
ســید رضا میرمحمدصادقی افزود: 
فعالیت هــای طراحــان لبــاس در 
اصفهان امسال به مدد سازمان های 
مربوطــه و نهادهــای دانشــگاهی 
بســیار پررنگ تــر از ســال های 
گذشــته اتفــاق افتــاده و تاکنون 
 گردهمایی های خوبی برگزار شــده

 است.

وی نمایشــگاه مدکــس اصفهــان 
را نتیجــه تالش یکســاله طراحان، 
تولیدکنندگان و فعــاالن حوزه مد 
و لباس دانســت و تاکید کرد: تمام 
تالش ما آن اســت که این نمایشگاه 
هر ســاله و با قدرت برگزار شود؛ بر 
این اساس، در نمایشگاه سال آینده 
و با حمایت اتحادیه پوشاک، حضور 
برندها را در کنــار تامین کنندگان 
 مواد اولیه و طراحان شاهد خواهیم

 بود.

   نگاه ویژه ایی به کیفیت ها شده 
است

مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان 
اصفهان نیز با اشــاره به اینکه برای 
نخســتین بار با در اســتان اقدام به 
برگــزاری نمایشــگاه تخصصی در 
حوزه پوشــاک شده اســت، گفت: 
پیش از این، پوشــاک تحت عنوان 
فــروش بهــاره و پائیــزه در محیط 
نمایشگاه ارائه می شد که از کیفیت 
مناســب و نگاه ویــژه ای برخوردار 
نبود. مجید نایب زاده تاکید کرد: به 
دلیل لزوم وجود بــه نگاه تخصصی 
به هنر صنعت مــد و لباس، مدکس 
بــا نگاهی ویــژه و تخصصــی برای 
پیشــرفت فعاالن حوزه پوشاک به 
 ویژه طراحان لباس تعریف و برگزار 

می شود.

   ارائه تک اثر برنامه ارشــاد 
استان بود

معــاون هنــری اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی اســتان اصفهان نیز 
دربــاره برگــزاری این نمایشــگاه 
گفــت: اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان در نمایشگاه مدکس 
اقدام بــه نمایــش آثــار طراحان 
 لبــاس به صــورت تک اثــر خواهد 

کرد.
محمدعلــی جعفری افــزود: طراح، 
تولیدکننــده، توزیــع کننــده و 
فروشــنده در کنار هــم می توانند 
باعث پیشــرفت حوزه مــد و لباس 
شوند و اداره ارشاد به جد از هرگونه 
 پیشنهاد و همکاری حمایت خواهد

 کرد.

   با برپایی چنین رویدادهایی 
امکان عرضه در عرصه ها فراهم 

می شود
نایب رییس اتحادیه پوشاک اصفهان 
نیز دربــاره برگــزاری نخســتین 
نمایشــگاه هنر صنعت مــد و لباس 
تاکید کــرد: طراحان لبــاس فقط 
با حضــور در نمایشــگاه های بزرگ 
مانند مدکــس قــادر خواهند بود 
در بازار پوشــاک جا داشــته باشند. 
باطنی افــزود: رویدادهای کوچک 
تحت عنــوان گردهمایــی عالوه بر 
اینکه اجازه فــروش ندارند، کمکی 
به روند پیشــرفت طراحان و تولید 
کنندگان نخواهد کرد؛ بنابراین نیاز 
به برگزاری نمایشــگاه هایی از این 
دست وجود دارد تا شاهد پیشرفت 
 روزافــزون عرصــه مــد و لبــاس

 باشیم.



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

Khoy 
Bazaar in 
Iran’s West 
Azarbaijan

Khoy Bazaar is 
a great bazaar 
from Safavid era 
which was the 
commercial center 
of that era in 
West Azarbaijan, 
northwest of Iran. 
It was located in 
the eastern side of 
Khoy City.
It is still popular 
after more than 
300 years and it 
is also considered 
as one of the 
most elegant and 
geometric bazaars 
in the country. 
This bazaar is 
registered in the 
list of national 
monuments.
Khoy Bazaar is 
located downtown 
and according to 
the scripts kept in 
Khoy treasuries, 
it has been built at 
the time of Shah 
Tahmasb and 
anipulations have 
been applied on 
it at the time of 
Abbas Mirza, the 
regent.
The bazaar is 
r e c t a n g u l a r 
that has 
undergone some 
m a n i p u l a t i o n s 
over the last 
decades for 
modernizat ion 
and expansion of 
Khoy county.
The remains of 
the bazaar are 
from the Safavid 
era onwards; 
especially most 
of its parts were 
built by Kurdish 
Donboli Ahmad 
Khan to the order 
to Qajar Abbas 
Mirza and at the 
early days of 
Qajarid period.
This old bazaar 
with numerous 
inns and 
“ C h a h a r s o gh s ” 
reminisce of 
e c o n o m i c a l l y 
prosperous days 
of the bazaar 
when the Silk Road 
(Jadeh Abrisham) 
would pass the 
city.
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Gavkhouni Saltmarsh

Prime minister of Armenia;

Iran not perceived well 
without visiting Isfahan

attraction

news

Gavkhouni is a wetland and saltmarsh 
located in the Iranian Plateau in central 
Iran. The majority of the wetland is located 
within the central province of Isfahan.
One of the most attractive ecotourist sites 
in Iran is Gavkhouni wetland. Gavkhouni, 
also written as Gavkhuni or Batlaq-e-
Gavkhuni, located in central Iran, east of the 
city of Esfahan, is the terminal basin of the 
Zayandeh River. Gavkhouni is a salt marsh 
with a salinity of 315% and an average depth 
of about 1 m. The salt marsh can dry up in 
summer. The Zayandeh River originates in 
the Zagros Mountains and travels around 
300 km, before terminating in Gavkhouni. 
Gavkhouni receives pollution from Esfahan 
and other urban sources.
However in recent years, due to the lack of 
precipitation in Isfahan and central Iran, 
there has been a big demand for drinking 
water as well as water for industrial and 
agricultural purposes, which forced 
provincial officials to redirect the scant 
water that had gathered in the Gavkhooni 
Wetland to meet these needs and leave the 
wetlands dry again and greatly endangered 
all living species such as fish, snakes and 
several types of wild and immigrant birds.
Gavkhouni is the terminal basin of the 
Zayandeh River. The saltmarsh of the 
international wetland is among the main 
tourist attractions of the region. It is 
economically an important feature of the 
region.
Driving from the village of Khara in southern 
area of the wetland, you pass through a 
desert with quicksand and enter a wide area 
of saltmarshes and salty crystals.
The Gavkhouni saltmarsh has a salinity 
of 31.5% and an average depth of about 
1 metre. The saltmarsh often dry up in 
summer. The Zayandeh River originates 
in the Zagros Mountains and travels 
around 300 km, before terminating in  
Gavkhouni.

“Considering the historical background of 
Isfahan that indicates the rich Iranian culture, it 
is not possible to perceive Persian culture deeply 
without visiting this city,” the prime minister of 
Armenia said.
“This trip can help both sides to develop the 
relationships, and certainly wider dimensions 
of cooperation between two countries will be 
flourished,” Nikol Pashinyan said.
Nikol Pashinyan visited Naghsh-e Jahan square 
and Imam Mosque on his first coming into the 
city. Masoud Nik Ayin, the Director General of 
protocol department of Isfahan governorate, 
provided the prime minister of Armenia and his 
delegation with explanations about Isfahan’s 
tourist attractions and the history of ancient 
monuments in the city.
Pashiniyan also visited the Vank Cathedral and 
its museum. Then he went to Ararat sport club to 
meet the Armenians living in Isfahan.

The Persian tradition of dome-
building dates back to the earliest 
Mesopotamian architecture 
(3,000 BC) when domes became 
an integral part of buildings due to 
the scarcity of wood in many areas 
of the Iranian plateau.
In Ancient Persia, domes were 
associated with the divine side 
of life, as their circular shape 
represented perfection, eternity 
and the heavens.
The Persian domes then became 
the inspiration for the domed 
baldachin of Roman and Byzantine 
practice, after Alexander the 
Great conquered the Achaemenid 
Empire.
Domes moved to the forefront 
of Persian architecture during 
the Sasanian period (224 to 651 
AD) and they evolved through 
different eras until the Safavid 
dynasty (1501–1732) when the 
last generation of Persian domes 
were characterized by a distinctive 
bulbous profile and astonishing 
tileworks.
In the Persian urban designing, 
domes in places of worship and 
public places, including traditional 
bazars, caravansaries, schools and 
baths, are designed in such a way 

that can be seen from different 
parts of urban or rural area.
The domes are normally double-
shelled. While the interior shell is 
designed to carry the weight of the 
structure, the exterior shell serves 
as both a decorative element and 
as insulation against the elements. 
The aerodynamic shape of the 
domes also makes the structures 
more sustainable.
In Esfahan’s Imam Mosque, due 
to its unique architectural design, 
if somebody makes a small sound 
exactly under the dome, the sound 
strongly resonates throughout 
the entire vast hall of the grand 
mosque. The quality has turned 
the mosque into one of the wonders 
among outstanding Iranian 
monuments. The UNESCO World 
Heritage mosque is a hub for many 
tourists from different parts of the 
world who are eager to directly 
witness the phenomenon at the 
site.
In the following video, a tourist 
hums a tune under the dome of the 
mosque, with her voice echoing 
throughout the chamber.
Domes also make the warm 
weather inside the building move 
up, allowing fresh air to flow inside 
the structure.
The symmetric geometric design 
of the domes also makes the 
buildings resistant against seismic 
activities and other pressures on 
the structure.
Decoration
The use of decorative ornaments 

in Persian domes blossomed in the 
Islamic period and it reached its 
zenith during the Safavid period, 
especially in the 16th century.
While bricks, tileworks and gold 
coating or a combination of them 
are used for the exterior shell of 
the domes, Persian artists also 
use breathtaking mirror works to 
decorate the interior shell which 
also serves as the ceiling of the 
structure.
The principle colors used in 
tileworks are blue, yellow, black, 
turquoise, pink, aubergine and 
green, mainly referred to as haft 
rang - which literally means “seven 
colors.”
Mosaic patterns include 
imaginative and creative geometric 
patterns, including triangles, semi-
circles and circles in harmony with 
the structures they are placed on. 
The patterns later evolved into 
design of natural subjects, such as 
plants, trees, animals and human 
beings, combined with calligraphy 
works of famous maestros.
The interior shell of Sheikh 
Lotfollah Mosque in the central 
Iranian city of Isfahan, which is 
considered as one of the most 
famous architectural masterpieces 
in Iran, includes the patterns of 
Peafowl feathers.
Mirror works at the domes of Imam 
Reza shrine in the northeastern 
city of Mashhad are also viewed as 
other examples of glorious artistic 
creations in Persian architecture.

Persian Domes: Embodiment Of 
Fine Art, Engineering Marvels

The principle 
colors used 
in tileworks 
are blue, 
yellow, black, 
turquoise, 
pink, 
aubergine 
and green, 
mainly 
referred 
to as haft 
rang - which 
literally 
means “seven 
colors.”

A phenomenal architectural 
innovation in human history, the 
design of Persian domes has for 
thousands of years embodied 
the combination of sustainable 
engineering marvels and sublime 
artistic heritage.   
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Iran is to host the 7th coordination 
council and the North South 
Corridor ministerial meeting on 
March 4 -5 in Tehran.
“The meeting is to be hosted by 
Iran’s Ministry of Roads and Urban 
Development. Representatives 
of 13 member countries of 
International North South 
Corridor (INSTC) have been 
invited,” Amin Tarafo the head of 
commercialization department at 
the Ministry, told Trend.
The official indicated the aim of 
the meeting is to facilitate the 

transportation procedures in the 
INSTC.
“Considering the coincidence 
of Qazvin–Rasht railway 
inauguration with the meeting, it 
is a good event for both domestic 
and international transportation,” 
he said.
“The secretariat of the 
international corridor has 
been transferred to the deputy 
department of Ministry of Roads 
and Urban Development to follow 
the activities more coherently,” 
Tarafo added.

AUTCUP 
2019 kicks off 
at Tehran’s 
Amirkabir 
University
The Amirkabir 
International Robotic 
and Artificial Intelligence 
Contest (AUTCUP 2019) 
kicked this morning at 
Tehran’s Amirkabir 
University of Technology 
(AUT) and will continue 
through March 4.
The three-day event is 
organized by AUT in 
collaboration with the 
International Federation 
of Robot Sports 
Association (FIRA) and 
the Iranian FIRA National 
Committee.
The contest is being 
held on the theme of 
research, skill and 
e n t r e p r e n e u r s h i p 
in order to empower 
the concept of the 
k n o w l e d g e - b a s e d 
economy.AUTCUP 2019 
holds leagues on artificial 
intelligence, FIRA Sport, 
FIRA Challenge, FIRA 
Drone, FIRA Youth and 
Demonstration.
A total of 542 robotic 
teams from 15 countries, 
namely Russia, Australia, 
Taiwan, China, Germany, 
South Korea, Brazil, 
Mexico, Italy, Canada, 
Indonesia, Turkey, 
Afghanistan, Lithuania 
and Iran are taking part at 
the competition.
The event aims to take 
the spirit of science 
and technology to 
the young generation 
and laymen, promote 
the development of 
autonomous multi-agent 
robotic system that can 
cooperate with each 
other and to contribute 
to the state-of-the-art 
technology improvement 
in this specialized 
field, bring together 
skilled researchers and 
students from different 
backgrounds such as 
robotics, sensor fusion, 
intelligent control, 
c o m m u n i c a t i o n , 
image processing, 
mechatronics, computer 
technology, artificial 
life, etc. into a new and 
growing interdisciplinary 
field of intelligent 
autonomous soccer-
robots to play the game 
of soccer.
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 Tehran to host International North–
South Transport Corridor meeting

Asia’s top four buyers of Iranian 
crude - China, India, Japan and 
South Korea - imported a total 
710,699 barrels per day of crude 
from Iran in January, 49 percent 
lower than the same month in 
2018, the data collated by 
Thomson Reuters showed.
US sanctions on Iran that took 
effect last November have affected 
its exports to Asia even though 
Washington gave waivers to eight 
countries allowing them to import 
lower volumes of Iranian oil for six 
months.
Buyers had to overcome shipping 
and payment issues which 
delayed the resumption of Iranian 
oil imports in Japan and South 

Korea. Iran is the fourth-largest 
oil producer in the Organization 
of the Petroleum Exporting 
Countries.
In January, Japan lifted its first 
Iranian oil cargo since the 
sanctions and the shipment is 
expected to arrive in February.
South Korea resumed imports of 
Iranian oil in January after a four-
month hiatus, but its shipments 
were down 75 percent from 
the same month last year, data 
from the Korea National Oil Corp 
showed.The third-largest buyer 
of Iranian oil in Asia has restricted 
its purchases to only condensate, 
an ultralight oil used in producing 
naphtha for petrochemical 

production.Imports by Japan and 
South Korea are set to pick up in 
the months up to May as buyers 
maximize the volume of oil they 
can lift during the waiver, trade 
sources said.February imports 
into Asia are expected to nearly 
double to 1.38 million bpd, 
Refinitiv data showed.
Iran’s biggest customer China 

imported 377,038 bpd in January, 
down from more than 500,000 
bpd in December. Still China’s 
January imports remained above 
the 360,000 bpd that Beijing can 
import under the waiver.
India also scaled back imports in 
January to 270,500 bpd, below 
the 300,000 bpd that Iran’s second 
largest client is allowed to import.

Iran, China trade exceeds 
$1.73b in January
Iran’s trade with China amounted to $1.734 
billion in January this year, registering a 
sharp fall of 54.8% compared with last year’s 
corresponding period.
Iran’s exports to China stood at 1.012 billion 
in the first month of 2019, witnessing a sharp 
decline of 51.9% from its previous $2.1 billion 
in January 2018.
The Islamic Republic’s imports from the East 
Asian country stood at $722 million in January, 
which also shows a 58.3% drop in comparison 
to its previous $1.73 billion during the same 
period in 2018.
Customs data show that the trades between the 
two countries stood at $3.83 billion in January 
2018.

Iran, Lebanon review 
promoting economic ties
 Iran envoy to Lebanon Jalal Firouznia and 
Lebanese Minister of Finance Ali Hassan Khalil 
discussed developing economic relations.
Iran, Lebanon review promoting economic ties
During the meeting, both sides reviewed 
broadening cooperation in economic field.
Earlier in a meeting with Lebanese Minister 
of State for Foreign Trade Hassan Mourad, 
Firouznia explored avenues for development 
of economic and trade relations between the 
two states.
Firouznia and Mourad surveyed also Tehran and 
Beirut’s bilateral relations, following formation 
of Lebanon’s new government.

Turkey invited to upgrade 
Quetta-Zahedan railway 
line
Government of Pakistan has invited Turkey to 
collaborate in upgradation of Quetta-Taftan-
Zahedan rail track, Radio Pakistan reported.
Federal Minister for Railways Sheikh Rasheed 
Ahmad made the offer during a meeting with 
Turkish ambassador to Pakistan Ihsan Mustafa 
Yurdakul in Islamabad on Friday.
Earlier the minister had told Ambassador of 
Iran to Pakistan Mehdi Honardoost that Quetta-
Taftan-Zahedan rail track will be upgraded on 
fast track basis.
“Collaboration in improving the rail network 
between Pakistan and Iran will be in the mutual 
interest of both the countries,” Sheikh Rasheed 
Ahmad said. 
Quetta-Taftan Railway route is one of four 
main railway routes in Pakistan, operated and 
maintained by Pakistan Railways. The line 
begins from Quetta station and ends at Koh-e-
Taftan station.

Asia’s crude oil imports from Iran dipped in January to 
the lowest in two months after top buyers China and India 
slowed down purchases and as Japan recorded zero imports 
for a third month, government and trade data showed.

Asia’s Iran Crude Oil Imports to Nearly 
Double in February: Reportnews

Iranian Official: Efforts Underway 
to Address Economic Woes
Head of Iran’s Plan and Budget Organization Mohammad 
Baqer Nobakht said efforts are underway to deal with the 
tough conditions caused by the cruel US sanctions.
Speaking to reporters on the sidelines of a gathering of traffic 
police officers in Tehran on Saturday, Nobakht said the US 
economic sanctions against Iran and its move to “wage an 
unequal inhumane war” on the Islamic Republic triggered 
difficult conditions in Iran.
Following the US government’s decision to withdraw from the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and re-impose 

cruel sanctions against Iran, the topic of economic indices in 
Iran attracted attention, he noted.
“Efforts are underway to weather the tough conditions in 
cooperation with one another, to meet the society’s demands 
and to move towards development,” Nobakht added.
Tensions between Iran and the US have escalated since US 
President Donald Trump walked away from the 2015 nuclear 
deal between Iran and world powers in May 2018 and re-
imposed sanctions on the Islamic Republic.
US officials have repeatedly claimed that they aim to cut Iran’s 
oil exports to zero.
Following the US exit from the nuclear deal, Iran and the 
remaining parties launched talks to save the accord.

Trump on August 6 signed 
an executive order 
re-imposing many 
sanctions on Iran, three 
months after pulling 
out of the Iran nuclear 
deal.
He said the US policy is to 
levy “maximum economic 
pressure” on the country.
The second batch of U S 
sanctions against the Islamic Republic took effect 
in November 2018.

It currently has 98 branches 
in 37 provinces both at 
home and abroad.
The next overseas branch of 
the brand, which previously 
opened branches in 
Germany, will be located in 

Iran. Bursa Kebap House has signed 
a master franchise agreement with 
Sweet World Trade Development 
PVT, Iran’s well-established trading 
company with active operations in 
Turkey, Daily Sabah reported.
With this master franchise agreement, 

it plans to open 30 branches in Iran 
in the first five years. The company, 
which has the right to sub-franchise 
with its own investments, will also 
carry out sales, marketing and 
distribution of Bursa Kebap House 
products.
The investor intends to grow its 
business in Iran by opening the 
first five branches in 2019 with an 
investment of $2.5 million.
The Iranian company, which will 
employ at least two Turkish citizens 
in each branch under the agreement, 
will pay $30,000 and a 4% royalty fee 

to Bursa Kebap House for franchising 
name rights.
Determined to make its brand global, 
Cem Helvaci, the chairman of Bursa 
Kebap House, urged Turkish brands to 
be courageous about entering foreign 
markets.
“The number of brands coming 
from all over the world to Turkey 
is increasing every day. While we 
compete with foreign brands in the 
country, we also believe a Turkish 
brand can make a name for itself and 
successfully grow abroad,” Helvaci 
said.

Turkish Chain Restaurant to Open 5 Branches in Iran
O ne of Turkey’s leading food chains, Bursa Kebap House, which started with three branches in 2010, has focused on foreign targets 
this year after growing through the management strategies of two entrepreneurial brothers as well as a franchising system.
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The investor 
intends to 
grow its 
business in Iran 
by opening the 
first five branches 
in 2019 with an 
investment of 
2.5$ million.

India committed to invest 
500$m in Chabahar Port
 India Global Ports Limited (IGPL) is committed to investing up to $500m 
to develop Chabahar Port in southern Iran as part of series of projects 
worth hundreds of millions of dollars, a senior official said.Alireza Jahan, 
the representative of the Iranian partner of IGPL, said the investments 
will be made over the next 10 years to equip the port of Chabahar with 
special loading and unloading harbor facilities.IGPL has been tasked with 
administering and running the terminal of the first phase of ‘Beheshti 

harbor’ at Chabahar Port.IGPL also officially is in charge of navigation 
in the port of Chabahar from January with $85 million investment.
According to Jahan, as soon as the Chabahar-Milak and Qazvin-Rasht 
railways are connected to Iran›s national railway network, Chabahar Port 
will have a bigger share in the Asian transportation market.The port is a 
key trade hub, providing Afghanistan with direct sea access.Iran, India 
and Afghanistan signed a trilateral agreement on the development of 
Chabahar Port in Tehran in May 2016 to establish a strategic transit and 
transport route connecting the three countries. The agreement aims at 
developing the southern Iran port into a regional trade hub. India began 
commercial activity at Chabahar on January 8th.



Pakistan embraces Iran’s 
mediatory role to ease 
tensions with India
Pakistan Army Spokesman Major General 
Asif Ghafoor welcomed the recent offer of the 
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif to help achieving a peaceful resolution 
for the differences between Pakistan and 
India.
Director General (DG) of the Inter-Services 
Public Relations (ISPR) said that Pakistan 
supports and encourages the offer of Iranian 
friends. “This is what we expect from our 
friend and brotherly country of Iran,” he told 
IRNA in a meeting which was held at army 
headquarters to brief the foreign media on 
recent developments in the subcontinent as 
well as growing tensions between Pakistan 
and India.
Mohammad Javad Zarif held a phone 
conversation on February 28 with his 
Pakistani counterpart Shah Mahmood 
Qureshi and offered mediation in the 
escalating tensions between India and 
Pakistan.
Ghafoor expressed his gratitude to the Iranian 
government for the offer adding that ‘Iran like 
our other friends Turkey and China has always 
followed a balanced policy on Pakistan-India 
ties.’
Elsewhere, he said that Pakistan is also 
considering fencing the common border with 
Iran in order to ensure security on border 
regions and that Islamabad would discuss the 
issue further with Iranian ‘brothers’.

 Rouhani’s visit to be 
turning point in Iran-Iraq 
ties: Baghdad
The imminent visit of Iran’s President Hassan 
Rouhani to Baghdad would be a turning point 
in the two countries’ relations, a senior Iraqi 
official said Saturday.
‘The visit is eagerly anticipated by Iraq’s 
government and people,’ the country’s Deputy 
Foreign Minister Nazar al-Khairullah told 
the Islamic Republic News Agency (IRNA) in 
the Iraqi capital speaking on a visit to Iraq by 
President Rouhani that is slated for March 11.
‘The visit in the current situation will be a 
historic, important one,’ he said.
The two countries share many commonalities 
and there is much understanding between 
them, and the visit by Iran’s president would 
be a turning point in their relations since a new 
cabinet has come to office in Iraq, Khairullah 
said.
Iraq’s Prime Minister Adel Abdul Mahdi also 
sees the visit as opening up new horizons in 
Iraq-Iran relations, he added.
Tehran and Baghdad have the political will 
for strengthening ties between the two 
neighboring nations, he said, adding that the 
enhancement of bilateral relations will be in 
the interest of the two countries, as well as the 
region.

 A Loud Message to Washington

It goes without saying that the 
goal was to thank Tehran for 
its support in the Syrian war. 
However, the main aim was 
to show that Iran and Syria, 
beside their allies, will guard 
the ‘Axis of Resistance’, come 
what may. It also sent a clear 
message to Washington that 
Damascus will never break 
ties with Tehran and that Iran 
will never leave Syria in its 
war against terrorism and 
extremism. 
This is an important message, 
as Secretary of State Mike 
Pompeo keeps saying that US 
forces will work with allies 
to “expel every last Iranian 
boot” from Syria. He also says 
there will be no US money for 
reconstruction of Syria, and 
that reinstated US sanctions 
against Iran are “the strongest 
in history and will keep getting 
tougher.”
First of all, Iran has no military 
bases in Syria but military 
advisers. They are there at 
the invitation of the Syrian 
government and will surely 
leave the moment Damascus 

says so.
In addition, Damascus has 
flatly dismissed US call 
for a withdrawal of Iranian 
forces from Syria. On the 
face of it, in Syria’s seven-
year-old conflict, Iran has 
provided vital support to 
the army and government in 
their fight against terrorist 
groups, including ISIL and 
Al-Qaeda. Iranian forces and 
Lebanon’s Hezbollah helped 
Damascus claw back control 
of major cities and towns from 
militants and terrorists with 
a helping hand from Russian 
airpower. That explains 
why President Assad says 
“Whether Iranian forces or 
Hezbollah withdraw or stay in 
Syria is not up for discussion 
because it’s the business of the 
Syrian government.”
According to Fars News 
Agency, last but not the 
least, per international law, 
Washington cannot claim 
Iran’s counter-terrorism 
activities can’t be allowed 
to continue in Syria, much 
less threaten that the US is 

prepared to act unilaterally 
and impose “the strongest 
sanctions in history” on Iran 
unless it takes dramatic steps. 
What is true is that Iran has 
no cutthroat strategy in Syria 
with the sole purpose to turn 
the country into a permanent 
client state to serve its so-
called malign interests. Unlike 
what the US, Israel and Saudi 
Arabia would like to suggest, 
Tehran is not building a 
land bridge from Iran to the 
Mediterranean Sea to threaten 
Israel and the entire Middle 
East. 
It’s in fact the ambitious plan 
by war-party Washington 
and company to draw a 
new Middle East map that 
threatens to destabilize the 

region. An Iran pull-out from 
Syria or disengagement from 
regional issues makes the 
likelihood of it happening so 
much more real.
Iran understands 
the consequences of 
disengagement. It will create 
a vacuum that terrorists - 
including ISIL and Al-Qaeda 
- would instantly fill. Iran’s 
enemies are waiting at the 
gates, ready to fill its place. 
There is no doubt that without 
a solid military support from 
Iran, Syria’s ability to counter 
terrorist groups would be put 
at severe risk. It would be a 
catastrophic blow to regional 
peace and stability - and a 
major strategic victory for 
terrorists and their patrons.

On Monday, for the first time Syrian President Bashar al-Assad 
paid a surprise visit to Iran.
During his stay, the Syrian president met with Leader of Islamic 
Revolution Ayatollah Khamenei, President Hassan Rouhani and 
other top officials.
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The Expediency 
Council’s Saturday 
meeting on joining 
the UN Convention on 
Transnational Crime 
(Palermo bill) ended 
without conclusion, 
leaving the fate of 
the bill unknown till 
the next Iranian year 
(starting in March 
21), a member of the 
council said.
Upon the request 
of Government 
and Parliament 
representatives to 
decide the fate of 
Palermo and CFT, 
Expediency Council 
will be given more 
time to review the bills, 
member of Expediency 
Council Seyyed 
Mostafa Mirsalim said 
on Saturday.
Another member the 
Council Gholamreza 
Mesbahi also said the 
next session to review 
the bills has been 
postponed to the next 
Iranian year (starting 
in March 21).
The Palermo bill had 
been once examined in 
the Guardian Council 
and then in the high 
supervisory board 
of the Expediency 
Council, where the 
bodies found some 
flaws with it and 
referred it back to the 
Parliament. However, 
the Parliament insisted 
on its endorsement 
and returned the bill 
to the Expediency 
Council for the final 
verdict.
Together with the bill 
on Iran’s accession 
to the convention 
against the funding 
of terrorism 
(CFT), Palermo is a 
controversial FATF-
related bill that Iran 
has been requested 
to endorse in order to 
join the anti-money 
laundering watchdog 
and get off the body’s 
blacklist.
The Palermo bill needs 
at least two third 
of the votes today to 
be endorsed by the 
Expediency Council.
The Paris-based 
Financial Action 
Task Force (FATF) 
watchdog said on Feb. 
02 that it has extended 
Iran’s deadline to June 
to strengthen its anti-
money laundering 
legislation.

Palermo, CFT 
review post-
poned to next 
Iranian year
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Iran Rejects UN Special 
Rapporteur’s ‘Baseless’ 
Allegations
The Iranian Judiciary’s High Council for Human Rights 
rejected recent allegations leveled against the country by 
the United Nation’s special rapporteur as “baseless”, saying 
the person is misusing his position to propaganda against 
the Islamic Republic.
In a statement issued on Saturday, the High Council for 
Human Rights said Javaid Rehman’s numerous interviews 
with various media outlets including the BBC, which is well 

known for its hostile reports against Iran, are “a blatant 
violation” of the UN framework, within which he has been 
chosen as special rapporteur.
“Undoubtedly, his propaganda activities, which are 
accompanied by the misuse of a UN official title, and his 
baseless allegations against Iran, seriously cast doubt on 
his competence as a rapporteur,” the statement read.
In his latest report submitted to the UN Human Rights 
Council on February 27, Rehman raised allegations 
over purported human rights violations in Iran, paying 
particular attention to the way the death penalty is carried 
out in the Islamic Republic. 

In a meeting in 
Geneva in March 
2018, the United 
Nations Human 
Rights Council 
(UNHRC) passed 
a resolution 
against Iran 
and extended 
the special 
r a p p o r t e u r ’ s 
mandate for another 
year.

Syrian MP says Assad visit to Tehran 
proof of Resistance’s victory
 The historic visit of the Syrian President Bashar al-Assad 
to Iran and the warm welcome he received was a display 
of triumph of the Resistance, a member of the Syrian 
Parliament told the Islamic Republic News Agency (IRNA).
‘Given the friendly and sincere ties between the two 
countries, the visit was quite natural though the timing 
came as a surprise,’ said Mohammad Foaz.
Noting that Iran and Syria are the ‘backbone’ of the 
Resistance, Foaz added, ‘Iran and Syria are standing against 

the Zionist-US plans in the strongest way possible.’
‘The visit was a strong response to the direct and indirect 
messages which were sent to Syria , sometimes through 
mediators, urging it to cut relations with Iran and 
Hezbollah in return for reconstruction assistance.’
Foaz said that al-Assad’s meeting with the Supreme Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
sent them the message that this will not happen. 
The Syrian MP added that after the visit, the people of 
Resistance countries rested assured that their leaders 
won’t let them alone and that they will be protected by their 
leaders; they can trust their leaders’ decisions, because 

their insight, 
precision and 
honesty have 
been proven.
He further 
said that the 
Resistance had 
surprisingly 
gotten stronger 
everyday despite sanctions, pressures and the eight-year 
war, and added that the Resistance proved it is capable of 
victory without help of Western countries.

News

Saudi Arabia will refer a group of 
prominent women’s rights activists 
to court, the public prosecutor said, 
moving forward in a case that’s sparked 
controversy at home and abroad.
Investigations in the case are complete 
and an indictment has been prepared 
against the defendants, who are accused 
of “coordinated activity to undermine 
the security, stability and social peace of 
the kingdom,” the public prosecutor said 
in the statement, published Friday night 
by the official Saudi Press Agency.
The prosecutor added that “all the 
defendants, in this case, enjoy all the 
rights that the law guarantees them.”
Authorities had detained the activists 
last May, along with several of their male 
supporters. Most of them had fought for 
years for the right for women to drive, 
only to be arrested a month before that 
right was granted by the government 

in June.
According to Bloomberg, their 
detention has become a symbol of a 
political crackdown led by Crown Prince 
Mohammed bin Salman.
Prince Mohammed also has come under 
international pressure since the murder 
of Washington Post columnist Jamal 
Khashoggi by Saudi agents in Istanbul 
last October. The government has 
denied that the crown prince played any 
role in the killing. US President Donald 
Trump has said, “maybe he did, maybe 
he didn’t.”
The government hasn’t named 
the activists who were detained -- 
supporters say they include Loujain 
Al Hathloul, Aziza Alyousef, and Eman 
Al Nafjan -- and has denied assertions 
by family members and human rights 
groups that some of them were tortured 
and subjected to electric shocks. The 

government did not say how many are 
being referred to the courts.
Some of those detained had been sent 
home recently, leading Ali Shihabi -- 
who heads a pro-Saudi think tank in 
Washington -- to write on Twitter that he 
was getting “strong signals from Riyadh 
that this nightmare” would be over soon.
Al Hathloul had received a visit in jail 
recently from an official who asked her 
to sign a petition requesting a pardon 
from King Salman, her sister Alia Al 
Hathloul said.
“He said everything is repairable,” Alia Al 
Hathloul said. “We were kind of hopeful, 
and I was really thinking she was going 
to be released now and I’m so surprised 
to see this. It’s very confusing.”
It is possible the activists could be put 
on trial, convicted and then given a royal 
pardon.

Detention of Saudi Women A ‘Political Crackdown’ Led by MbS: Report



Iranian Official: Efforts Underway 
to Address Economic Woes

Iran FM to Trump: You’ll never get a better deal than 
JCPOA
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif mocked U.S. President Donald 
Trump over the collapse of a summit on North Korean denuclearization, saying 
Washington would not get a better deal than Iran nuclear deal.“President Trump 
should’ve now realized that pageantries, photo-ops & flip-flops don’t make for 
serious diplomacy. It took 10yrs of posturing plus two years-literally thousands of 
hours-of negotiations to hammer out every word of the 150 page JCPOA. You’ll never 
get a better deal,” Mr. Zarif wrote on his official Twitter account.A second summit between Trump 
and North Korean leader Kim Jong Un collapsed on Thursday over sanctions, and the two sides gave conflicting 
accounts of exactly what happened, raising questions about the future of their denuclearization talks.

Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Bahram 
Qassemi strongly 
condemned a recent 
move by the British 
government to list 
Lebanon’s Hezbollah as a 
terrorist group and said 
the movement, which itself 
is a victim of terrorism, 
is highly popular in 
Lebanon.“Currently, 
Hezbollah not only has 
a number of seats in the 
parliament, but also is 
present in the Lebanese 
cabinet, and is supported 
by a wide range of people 
in Lebanon and the 
region for its brilliant 
record of defending the 
country’s sovereignty 
and territorial integrity 
against the Zionist 
regime’s occupation and 
aggression,” Qassemi said .
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“Britain, itself, is one of the backers of 
terrorism and a member of alliances 
that invade regional nations,” Sheikh 
Naim Qassem said in a speech in the 
Lebanese city of Baalbek on Friday.
The British government is not 
entitled to determine who should be 

listed as terrorist, the Hezbollah official added.    
Britain’s move to include Hezbollah on the terrorism 
list, which is condemned, indicates that the country is 
seeking to revive “its dark history of colonialism”, he 
went on to say.Earlier this week, the UK proscribed the 
Lebanese Shiite group’s political wing as a terrorist 
organization, after previously distinguishing it from 
its military branch.Hezbollah said in a statement that 
the decision was motivated by “servile obedience 
to the US administration,” and said that “the British 
government is but a mere follower in service of 
its American master.”The British government has 
insulted the sentiments and the will of the Lebanese 
people by adopting this decision,” it added.

‘President Trump should’ve 
now realized that pageantries, 
photo-ops & flip-flops don’t 
make for serious diplomacy,’ 
Iranian foreign minister 
Mohammad Javad Zarif said in a 
message released in his twitter 

account.
He made the remarks in reaction to failure 
of the US President Donald Trump’s direct 
talks with North Korean Leader Kim Jong-
Un.

A summit between Donald Trump and the 
North Korean leader Kim Jong-un ended 
without agreement after the US refused 
North Korean demands for sanctions 
relief, the US president has said.
North Korea has denied Trump’s claim 
that the country demanded total sanctions 
relief during a failed summit in Hanoi.
‘It took 10yrs of posturing plus two 
years-literally thousands of hours-of 
negotiations to hammer out every word 
of the 150 page JCPOA. You’ll never get a 
better deal,’ Zarif said in his message.
The US president had called for 
negotiation to reach a better deal with 
Iran before the country withdrew the deal, 
known also as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).

The Syrian government strongly denounced the 
British government’s decision to list Hezbollah 
as a terrorist organization, a report said.
A Syria Foreign and Expatriates Ministry official 
said the decision is proof of Britain’s deep-
rooted hostility against Lebanon, describing 
London as the godfather of partitioning the 
Arab nation via the infamous Sykes-Picot 
agreement that literally cut the Middle East as 
we know it into pieces, SANA reported.“Britain 
has also been a constant and main partner in 
all forms of aggression against the Arab nation, 
beginning with the tripartite aggression on 
Egypt, and most recently taking part in the 
tripartite Western aggression on Syria in April 
2018, which showed Britain subservience to 
the US project in the region,” the official added.
The official went on to say that it is no secret to 
anyone that Britain is harboring various Takfiri 
organizations to serve Israeli interests in the 
region.
“Those who follow such policies are devoid 
of credibility, and have no right to level 
accusations at anyone, particularly against 
Hezbollah which is a national resistance 
movement against the Israeli occupation, and 
its legitimacy is guaranteed by international 
law and the UN Charter, not by an unjust 
decision made by a history with a dark history 
of enslaving people and usurping their rights.”
UK Home Secretary Sajid Javid said on Monday 
that the government will designate the entire 
Hezbollah organization as a “terrorist” entity 

as of Friday subject to the approval of the 
parliament.
Javid, an extreme right-wing politician of 
Pakistani origin, said the UK government was no 
longer able to maintain a distinction between 
Hezbollah’s political and military activities and 
thus will include the group’s political unit in its 
blacklist.
“Hezbollah is continuing in its attempts to 
destabilize the fragile situation in the Middle 
East – and we are no longer able to distinguish 
between their already banned military wing 
and the political party,” said Javid, adding, 
“Because of this, I have taken the decision to 
proscribe the group in its entirety,” he added in 
a statement.
Britain has become increasingly angered by 
Hezbollah’s role in an anti-militancy campaign 
in Syria, where London has for the past eight 
years supported terrorist groups opposed to 
the government of President Bashar al-Assad.

Belgian Lawmaker Says 
Mocking Islam by Catholic 
School Leads to Islamophobia
The reaction came after a video 
released on Instagram showing 
high school seniors wearing 
head scarfs and suicide belts 

while imitating the movement of Islamic 
prayer.Senior students traditionally 
celebrate graduation ceremonies 100 
days before the end of school year, Mahinur 
Ozdemir, an independent member of 
parliament from Brussels Regional 
Parliament, told Anadolu Agency.
“However, it is scandalous that these 
students chose the theme as ‘Islam and 
Saudi Arabia’ and imitated prayer moves 
wearing headscarves and bombed 
belts, therefore relating Muslims with 
terrorism.”
Principal Jan de Gendt of the College Paters 

Jozefieten, the Catholic school in Ghent 
where the students attend, defended 
their actions and said it is an event for 
entertainment and does not aim to 
provoke or upset anyone.
Ozdemir said the principal’s remarks 
normalizes such events and that leads 
to Islamophobia.“Is it free to wear 
headscarves for entertainment, while it is 
forbidden to wear it at schools?” Ozdemir 
asked.
It is intolerable that students wear 
traditional Arab clothes and relate Islam 
and Muslims with terrorism and violence, 
said Coskun Beyazgul, the head of religious 
affairs in Belgium.“This behavior, which 
is incompatible with the culture of 
coexistence and causes the dissemination 
of negative Islamic perception in the 
public, is seen as a manifestation of anti-
Islamic and hate speech,” he added.

Britain Sponsor of Terrorism: Hezbollah OfficialZarif describes Trump approach to diplomacy as flip-
flops

Belgian Lawmaker Says Mocking Islam by Catholic 
School Leads to Islamophobia

Syria Strongly Slams UK Decision to Ban Hezbollah

Hezbollah’s second-in-command Sheikh Naim 
Qassem condemned a recent move by the British 
government to list the Lebanese movement as 
a terror group, saying that London, itself, is a 
sponsor of terrorism.

Iranian foreign minister criticized the US president’s 
approach to diplomacy, describing it as pageantries, photo-
ops and flip-flops.

independent member of parliament from Brussels Regional Parliament Mahinur Ozdemir reacted to a high 
school event in which students mocked Islam dressed like suicide bombers, as normalizing Islamophobia.
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“However, it 
is scandalous 
that these 
students chose 
the theme as 
‘Islam and Saudi 
Arabia’ and 
imitated prayer 
moves wearing 
headscarves 
and bombed 
belts, therefore 
relating Muslims 
with terrorism.”

‘President 
Trump 
should’ve 
now 
realized that 
pageantries, 
photo-ops & 
flip-flops don’t 
make for serious 
diplomacy,’



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

انتظار برای یک نوروز پرسفر داخلی
هتل ها در حال پر شدن 

است
آنطور که رییس جامعه 
هتلداران کشور پیش 
بینی می کند امسال 
هتل های استان های جنوبی پر از مسافر 
می شــود بنابراین از هم اکنون باید برای 

سفرهای نوروزی برنامه ریزی کرد.

گران شدن سفرهای خارجی امسال باعث خواهد 
شد تا سفرهای داخل کشور در ایام عید بیشتر 
شود. اکنون هر سفر خارجی با هواپیما حداقل 
دو میلیون تومان هزینه بلیت دارد آن هم برای 
سفر به یکی از کشورهای نزدیک به ایران. حتی 
دیگر سفر به استانبول ترکیه نیز ارزان نخواهد بود 
چون بلیت هواپیما دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
است و تورهای خارجی برای یک هفته اقامت در 
استانبول نیز کمتر از چهار میلیون تومان در ایام 

عید نیست.
این هزینه برای کشــورهایی مانند گرجستان، 
ترکیه، ارمنستان کم نیست. از طرف دیگر هزینه 
عوارض خروج از کشور نیز چه در مرز زمینی و 
چه در مرز هوایی حداقل برای بار اول ۲۲۰ هزار 
تومان است و برای دفعات بعد تا سه برابر بیشتر 
خواهد شــد. دالر و یورو نیز کــه در این روزها 
همچنان نوسان قیمت دارد و تا ۱۴ هزار تومان 
نیز نرخ یورو باال کشید. بنابراین سیاست کمتر 
شدن ســفر خارجی با گران کردن هزینه های 
آن موفق شد تا ایرانی  ها را ترغیب کند به داخل 

کشور بیشتر سفر کنند.
از سوی دیگر سفر به شمال کشور نیز برای خیلی 
از مردم دیگر تکراری شــده اســت. وحشت از 
ترافیک سنگین جاده های شمالی در ایام عید 
مسافران نوروزی تهرانی را از سفر به این شهرهای 
شمالی منع می کند. هوای ســرد این روزهای 
استان های غربی و شمالی نیز توجه عده زیادی را 
به سمت استان های خوش آب و هوا می کشاند 
آب و هوای معتدل و گرمی که در اســتان های 

جنوبی بیشتر می توان آن را پیدا کرد.

   اشغال هتل ها در بهمن
به همین دلیل در روزهــای تعطیلی مانند ۲۲ 
بهمن هتلداران استان های جنوبی کشور با سیل 
عظیم جمعیت مسافرانی مواجه شدند که از همه 
شهرها به جنوب کشــور آمده بودند. هتل های 
استانهای هرمزگان، بوشهر، چابهار پر شده بود 
و خیلی از مسافران در چادرها اقامت کرده بودند 
و بسیاری نیز جایی برای اقامت پیدا نمی کردند 
و مجبور شدند در خانه های محلی اسکان پیدا 
کنند. حاال این وضعیت در ایام نوروز نیز بیشتر 

از چند روز تعطیالت بهمن بوجود خواهد آمد.
تعداد هتل های استان های جنوبی کشور زیاد 
نیســت و مردم تصمیم دارند نوروزشــان را در 
کنار دریا بگذرانند. بنابراین عید سال ۹۸ تعداد 
بیشتری به واسطه تعطیالت ۱۸ روزه به جنوب 
کشــور ســفر خواهند کرد و هتلهای کشور به 
خصوص استان های جنوبی در ایام نوروز بیشتر 
از سال پیش اشغال می شــوند این پیش بینی 
جمشید حمزه زاده رییس جامعه هتلداران کشور 
است که با بررسی برخی از رزرو ها در ماه اسفند 

انجام داده است.
حمزه زاده گفت:در اســتان های جنوبی و 
شــهرهایی مانند کیش و قشــم رزرو هتل 
نسبت به ســال گذشته بیشــتر بوده است. 
هنوز برخی از اســتان ها آمار خــود را اعالم 
نکرده اند و وضعیتشــان معلوم نیست مانند 
تهران و همدان یا استان های غربی کشور. در 
مجموع پیش بینی ما این اســت که وضعیت 
اشغال هتل ها بهتر از سال گذشته است. البته 
هر انــدازه به عید نزدیک می شــویم راحت تر 
 می توان نظــر داد چون تعداد رزروها بیشــتر 

خواهد شد.

   تخفیف ندادن هتــل ها به معنی گران 
بودن نیست

وی افزود: ما تصور می کنیم که امسال از استان 
های جنوبی و کرمان استقبال زیادی شود. چون 
رزروی که در این استان ها شده بسیار خوب بوده 
است. میزان اشغال هتلها در سال ۹۷نسبت به 
سال ۹۶کمتر بود. اما امسال جبران خواهد شد. 
چون از وضعیت درخواست رزروهای انجام شده 
 در ماه بهمن و ا ســفند این طور می توان تصور 

کرد.
قریبا هر سال هتلداران اعالم می کنند که هیچ 
افزایش نرخی در ایام عید نخواهند داشت و این 
گران شدن هتل ها در مهر ماه اتفاق می افتد اما 
همچنان شاهد هســتیم که برخی از هتلداران 
در ایام عید تا جایی که می توانند نرخ را باال می 
برند چون مسافری که جای اقامت ندارد به هر 
دری می زند و حاضر اســت هر قیمتی بپردازد 
تا خود و خانواده اش مکان اقامت داشته باشند. 
 برخی از هتلداران نیز از این موضوع سو استفاده 

می کنند.
حمزه زاده با تاکید بر  اینکه امسال هم افزایش 
نرخ نداریم گفت: هتل ها معموال در ایام ســال 
تا ۶۰ درصد هم تخفیف می دهنــد. اما در ایام 
عید این تخفیف را برمــی دارند. این موضوع به 
بحث عرضه و تقاضا برمی گردد وقتی تقاضا زیاد 
باشــد هتلدار همان نرخ مصوب را می دهد. اما 
مردمی که قبال نرخ هتل را با تخفیف ارائه شده 
می دانســتند تصور می کنند که آن هتلدار در 
عید گران کرده است در حالی که این طور نیست 
و همان نرخ مصوب را می گیرد. با این وجود اگر 
هتلداری خارج از نرخ مصوب اقدام به گران کردن 
اتاق هتل کرد، مسافران می توانند این موضوع را 
با جامعه هتلداران آن اســتان در میان بگذارند 
همکاران ما هم به این موضوع رسیدگی و با آن 

برخورد می کنند.

آموزش ۲۵۰۰ راننده تاکسی در قالب برنامه »بانوی شاد، جامعه شاد«
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: ۲۵۰۰ نفر از رانندگان سرویس مدارس شهر 
اصفهان در قالب برنامه »بانوی شاد، جامعه شاد« آموزش های الزم را در قالب برنامه های متنوع و شاد 

فرا گرفتند.
هادی منوچهری اظهارکرد: این دوره از برنامه »بانوی شــاد، جامعه شاد« با همکاری کمیته بانوان و 

روابط عمومی سازمان تاکسیرانی طی مدت ۱۰روز در محل سازمان تاکسیرانی واقع در پل تمدن اجرا 
و با استقبال بی نظیر رانندگان، مدیران شرکت های حمل ونقل و اعضاء شورای شهر اصفهان مواجه شد.

وی هدف از اجرای چنین برنامه هایی را آموزش و بیان مشکالت ناوبران سرویس مدارس و خانواده ها عنوان کرد 
و گفت: در سال آینده ادامه این برنامه برای دو هزار نفر از رانندگان سرویس مدارس برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: در سازمان تاکسیرانی اصفهان حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر راننده خانم 
در حال فعالیت هستند.

وی با تاکید بر تاثیرگذاری تالش بانوان در جامعه، افزود: در سازمان تاکسیرانی ظرفیت خوبی برای حضور بانوان شکل گرفته است و در 
این راستا آماده تسهیل شرایط کار و ایجاد موضوعات آموزشی و فرهنگی برای آنان هستیم.

پیشرفت ۴۷ درصدی فاز نخست نمایشگاه بزرگ اصفهان
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان گفت: پروژه ساخت فاز نخست نمایشگاه بین المللی 
اصفهان ۴۷ درصد پیشرفت دارد که با عملیاتی شدن تعهدات مالی سهامداران آن، مرحله نخست 

این پروژه در آینده ای نه چندان دور به اتمام می رسد.
علی یارمحمدیان اظهارکرد: پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان به وسعت ۴۵ هکتار در روشن دشت واقع 

شده که ۱۵هزار مترمربع فضای مسقف و ۳۵ هزار متر فضای باز نمایشگاهی برای آن در نظر گرفته 
شده است. وی با بیان اینکه فاز اول پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان ۱۷ هکتار است، گفت: در حال حاضر 

فاز اول پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پیمانکاران در ۱۷ جبهه 
کاری مشغول فعالیت هستند. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان اظهار امیدواری کرد: سهامداران به 

تعهدات خود عمل کنند تا هرچه زودتر این پروژه که ویترین شهر اصفهان است و به رونق اقتصاد شهر کمک می کند، مورد بهره برداری 
قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه فاز دوم پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان را با افزایش سرمایه شرکت یا مشارکت بخش خصوصی اجرا 
خواهیم کرد، گفت: در فاز دوم هشت سالن جدید نمایشگاهی ایجاد می شود که در این صورت متراژ نمایشگاه چند برابر افزایش می یابد؛ 

در این صورت نمایشگاه اصفهان به نخستین شهرک نمایشگاهی کشور تبدیل خواهد شد.

۱۰۰ برند برتر جهان یک 
هــزار و ۹۷۲ میلیارد دالر 
ارزش دارد که معادل ۱۱ 
درصد کل صادرات جهان 
است؛ در این میان، ۱۰ برند 
نخست حدود ۴۲ درصد 
از کل ارزش برندها و پنج 
درصد از مجموع صادرات جهان را به خود 
اختصاص داده اند؛ در این شــرایط، نمی 
 توان از اهمیت این مســاله چشم پوشی

 کرد.
این در حالی اســت که ایران با سابقه ای 
طوالنی در امر تولید و تجارت، در این زمینه 
با مشکالت متعددی دســت و پنجه نرم 
می کند و به گفته »محمدرضا مودودی« 
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، در 
۴۰ سال اخیر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد دالر 
درآمد ارزی داشتیم اما ۱۰ نشان تجاری 
پرقدرت نداریم که به پشــتوانه خود، نام 
ایران را به عنوان کشوری که فناوری دارد 

معرفی کنند.
وی می گوید: در کشــورمان کاالیی که 
همراه با برند خود، برند ایران را هم همراه 
کنند، بسیار کم است. حدود ۱۰ هزار واحد 
صادرکننده در کشــور داریم، اما کمتر از 
۵۰۰ واحد، صادرات بــاالی ۱۰ میلیون 

دالر دارند.
این مقام مسئول اظهار داشت: از کل این 
۵۰۰ واحد صادراتی، فقط یک یا دو واحد 
صادراتی باالی یک میلیارد دالر صادرات 

دارند.
مودودی اضافه کــرد: نزدیک به ۲۰ هزار 
واردکننده در ســال ۹۶ داشتیم که ۹۰۰ 
واردکننده باالی ۱۰ میلیون دالر واردات 
کردنــد؛ بنابراین در بخــش واردات نیز 
شــاخص »برند« مورد توجه قرار نگرفته 

است.

   تحریــم های داخلــی، دغدغه
 برندها

در ایــن پیونــد، مدیرعامل یــک برند 
تولیدکننده ماکارونی اظهار داشت: این 
روزها تولید به کاری سخت و دشوار تبدیل 

شده است.
به گفتــه »مرتضــی ســلطانی«، همه 
دغدغــه صاحبــان برندهــا تولیــد، 
اشــتغالزایی، بهبود معیشــت افــراد و 
افزایش صادرات اســت؛ هرچند ســعی 
مــی کنیــم تحریم هــای خارجــی را 
جدی نگیریم، اما ۸۰ درصد مشــکالت 

 مــا از تحریم ها و ســنگ انــدازی های
 داخلی نشات می گیرد.

وی بیان داشت: این روزها شرایط به گونه 
ای رقم خورده که پس از ســالیان سال 
تالش و زحمت، تازه باید »اهلیت« خود 

را به مسئوالن وزارت صنعت ثابت کنم.
این کارآفرین ادامه داد: همه مســئوالن 
وقتی به صاحبان برندها می رسند، شروع 
به تعریف و تمجید می کنند و از حمایت 
و تشــویق دم می زنند، اما »جزیره ای« 
عمل می کنند که این مساله سدی بزرگ 

فراروی تولیدکنندگان است.
وی یادآور شــد: »ما صاحبــان برندها و 
تولیدکنندگان بــزرگ فرزندان همین 
سرزمین هستیم و به مراتب بیشتر از برخی 
مسئوالن دغدغه تولید و اشتغال را داریم، 
اما عملکرد برخی مســئوالن به گونه ای 

است که انگار از کره دیگری آمده ایم«.
سلطانی مدعی شــد »با شرایط موجود، 
اگر بیل گیتس به عنوان یکی از بزرگترین 
کارآفرینان جهان به ایــران بیاید حتی 
برای یک هفته نمی تواند یک قهوه خانه 

را اداره کند«.

   توجه ویژه به برندها، الزمه حضور 
در بازارهای جهانی

همچنین مدیرعامل یک برند تولیدکننده 
باتری خودرو گفت: امروز اقتصاد ملی کشور 
بیش از هر چیز به تالش و جدیت آگاهانه 
نیاز دارد تا از وضعیت موجود رهایی یابیم.

»مسعود گل شیرازی« خاطرنشان کرد: 
اقتصــاد مقاومتی با ۲ مشــخصه اصلی 
درونزایی و برون نگری، نیازمند شاخص 
اندازه گیری است تا بدانیم به معنای واقعی 
کلمه در راستای این خواسته رهبر معظم 

انقالب در حرکتیم یا خیر؟
وی تاکید کرد: امروز اقتصاد کشور نیازمند 
توجه به این شاخص ها و استمرار در مسیر 

بهبود و ارتقای خود است.
گل شیرازی، حضور در بازارهای صادراتی 
را نیازمند توجه ویــژه به برندها به عنوان 

شاخص های مهم در اقتصاد ملی برشمرد.
 پیش از این »رضا رحمانی« وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در مراسم دومین جایزه 
ملی برندهای برتر اظهار داشــت: مسائل 
و مشــکالت تولیدکنندگان و برندها را 
می شناســیم و واقفیم؛ امروز برندسازی 
یک ضرورت اســت و اگر بخواهیم کاالی 
ایرانی را به جهانیــان بقبوالنیم، راه آن از 

برند سازی می گذرد.
وی گفت: صادرات جهان نیز در سال های 
گذشته به همین شیوه یعنی برندسازی 

تقویت شده است و امروز برندها در سطح 
جهان با هم رقابت می کنند نه کشور ها.

به گفته رحمانی، برندسازی تقویت یک 
ملت و اقتصاد است، در این پیوند باید کار 

فرهنگی و رسانه ای انجام دهیم.
در مراســم دومین جایزه ملی برندهای 
برتــر کــه هفتــم اســفندماه در محل 
دائمــی نمایشــگاه بین المللــی تهران 
برگزار شــد، ۲۶ برند برتر کشور با اهدای 
 تندیس و لــوح یادبود مــورد تقدیر قرار 

گرفتند.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت  در مراسم دومین جایزه ملی برندهای برتر:   

دستیابی به بازارهای جهانی، از جاده »برندسازی« می گذرد

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

زمانی نه چندان دور تعداد کارخانه ها، میزان سرمایه  و نوآوری ها 
تعیین کننده قدرت اقتصادی در جهان بودند، اما امروز »برند« 
)نشان های تجاری( تعیین کننده جایگاه کشورها در اقتصاد 

بین الملل هستند.
 امروزه همه بازرگانان و مدیــران واحدهای بزرگ و کوچک، 
تضمین بقای سازمان ها و حضور در بازار را برندسازی و توجه 

به آن می دانند.

سلطانی مدعی شد 
»با شرایط موجود، اگر 

بیل گیتس به عنوان 
یکی از بزرگترین 

کارآفرینان جهان به 
ایران بیاید حتی برای 

یک هفته نمی تواند 
یک قهوه خانه را اداره 

کند«.

انرژی
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نیروگاه برقابی سد 
 زاینده رود فعال 

می شود

 معــاون حفاظت و بهــره برداری 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
گفت: نیروگاه برقابی ســد زاینده 
رود کــه در چنــد مــاه اخیر به 
دلیل کاهش شــدید ذخیره سد، 
از مــدار تولیــد خارج شــده بود 
 تــا ۱۰ روز آینــده دوبــاره فعال 

می شود.
حسن ساســانی افزود: راه اندازی 
نیروگاه و توربین های سد زاینده 
رود به دست کم ۱۷۰ میلیون متر 
مکعب آب پشت سد نیاز دارد و با 
توجه به ۱۵۲ میلیون متر مکعب 
کنونــی و با احتســاب میزان آب 
ورودی به سد، ۱۰ روز آینده تولید 
برق توسط این نیروگاه از سر گرفته 

می شود.
وی توان این نیروگاه آبی را ۵۶.۵ 
مگاوات اعالم کــرد و ادامه داد: در 
صورت تداوم بارش هــا و افزایش 
ذخیره سد و کاهش نیافتن به کمتر 
 از ۱۷۰ میلیون متــر مکعب طی

 ماه های آینده این نیروگاه نیز کار 
خود را ادامه خواهد داد.

معــاون حفاظت و بهــره برداری 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
اضافه کرد: ورودی فعلی به سد ۲۵ 
و خروجی از آن ۱۱ متر مکعب در 

ثانیه است.
وی مقــدار بارش ها در ایســتگاه 
اندازه گیری ســد زاینــده رود از 
ابتدای ســال آبی جاری)مهر ۹۷( 
تاکنــون را یکهــزار و ۳۴۴ میلی 
متر اعالم کرد و گفــت: این مقدار 
در مدت مشــابه ســال گذشــته 
۴۱۰ میلی متر و در متوسط بلند 
مدت)۴۴ ســاله( ۹۰۰ میلی متر 

بود.
ساسانی با اشاره به بارش به نسبت 
مناســب برف در سرشــاخه های 
ایــن رودخانه، خاطرنشــان کرد: 
هم اکنون ارتفــاع برف در منطقه 
کوهرنگ ۱۹۵ سانتی متر است در 
حالی که پارسال تنها پنج سانتی 

متر برف بر روی زمین نشسته بود.
معــاون حفاظت و بهــره برداری 
شــرکت آب منطقــه ای درباره 
بازگشــایی زاینــده رود و نوبت 
دوم آبیــاری مزارع کشــاورزان 
کالنشهر و شــرق اصفهان در بهار 
ســال آینــده اظهارداشــت: این 
 موضــوع بــه درجه دمــا و حجم

 بــارش ها طــی روزهــای آینده 
بستگی دارد.

مهر
خـــبـــر
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سناریوی افزایش تعرفه برق در سال آینده

یک کارشناس گفت:به نظرمی رسدکه وزارت نیرو درنظر دارد تعرفه برق۸0درصد از مشترکین را به 
میزان 7درصد در سال آتی افزایش دهد،امادرصد افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف رابه تدریج وبیش 

از دیگران قراردهد.
 بررسی روند افزایش قیمت برق طی سال های اخیر نشان می دهد که وزارت نیرو طی سال های ۹۳ تا ۹۷ چهار مرتبه 
تعرفه های برق را افزایش داد، اما هیچگاه بین مشترکین کم مصرف و پرمصرف تفاوتی قائل نشد. این در حالی است که 
صحبت های اخیر وزیر نیرو نشان داده است که این دفعه این وزارتخانه عزم جدی بر افزایش قیمت غیریکنواخت بین 

مشترکین دارد. شیوهایی که کامال منطبق بر تجربیات جهانی بوده و باید مورد حمایت و تصویب قرار بگیرد.
در اسفندماه سال ۱۳۹۲ وزارت نیرو توانست مجوز ۲۴ درصد افزایش قیمت برق را از هیات دولت دریافت کند. این 
وزارتخانه پس از دریافت مجوز چند سناریو را برای افزایش بهای برق  در پیش رو داشت. ساده ترین راه ممکن این بود 
که افزایش قیمت را به همه بخش ها اعم از خانگی و صنعتی و به طور یکسان اعمال کند. اما از آنجایی که بر خالف 
کشورهای پیشرفته، قیمت برق صنعتی ایران گرانتر از بخش خانگی بود، در درجه اول این وزارتخانه تصمیم گرفت 
که متوسط بهای برق خانگی را ۵۰ درصد و بخش صنعتی را ۱۰ درصد افزایش دهد. این شیوه افزایش قیمت منجر به 

حمایت از بخش تولید شده و زمینه رونق این بخش را برای سال های آتی فراهم می کرد.
همچنین در اسفندماه سال ۹۲، میزان افزایش برق خانگی به طور یکســان برای همه مشترکان اعمال نشد بلکه 
شیوه افزایش قیمت به گونه ای بود که مشــترکین پرمصرف با درصد افزایش قبض بیشتری روبه رو شدند. اما پس 
از زمان کوتاهی این اقدام توســط رییس جمهوری باطل و درصد افزایش قیمت برق برای همه مشترکین و حتی 
بخش خانگی و صنعت یکسان و برابر ۲۴ درصد در نظر گرفته شــد.  عالوه بر این با ایجاد یک قید مبنی بر »حفظ 
 ساختار تعرفه« در مصوبات ساالنه، دست وزارت نیرو برای افزایش بیشــتر بهای برق مشترکین پرمصرف تا امروز 

بسته شد. 

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه 1- تعمیر و تجهیز استخر اردستان 
2- تکمیل سالن چهار راه سمیرم را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
 اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/12/12 می باشد. 
شایان ذکر است هر گونه اطالع رسانی یا اصالح از طریق سامانه انجام می گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف می باشند تا آخرین 
روز مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهی است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده 

ایشان می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 سه شنبه 97/12/14

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 10 صبح روز یکشنبه 97/12/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 ظهر روز یکشنبه تاریخ 97/12/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف: 
آدرس: اصفهان – خیابان آبشار – بعد از پل غدیر – اداره کل ورزش و جوانان اصفهان – تلفن 0313630۸212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
مرکز تماس: 27313131 

دفتر ثبت نام: ۸۸969737 و ۸519376۸
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گزار 

موجود است. 
شناسه: 399654
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پخش صدا هوشمند شد
»تونل صدا« محصولی از فناوران ایرانی است که با تولید آن ایران در جایگاه پنجم کشورهای دارای این 

فناوری قرار گرفت. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، »تونل صدا« ایده ای 
جالب و هیجان انگیز که توسط گروهی از جوانان به محصول تبدیل شد. این محصول نوعی اسپیکر است که 

صدا را تنها در یک جهت ارسال می کند. به این معنا که اگر دستگاه به سمت شما باشد صدا آن را می شنوید 
اما افراد دیگری که تونل صدا به سمت آنها نیست صدایی نمی شنوند.

این استارت آپ در مجتمع خدمات فناوری شریف مستقر است. استارت آپی که در حوزه فناوری های جدید صوتی 
و تصویری در حال فعالیت است و با بررسی مداوم نیازهای موجود در این حوزه توسعه فناوری های درامدزا را مد نظر دارد.

رضا منتظری مدیر این استارت آپ درباره »تونل صدا« توضیحات بیشتری ارائه داد و بیان کرد: در توسعه این محصول از فناوری فراصوت 
استفاده شده است. به گونه ای که صدا در هوا و نزدیکی گوش مخاطب تولید شود.

منتظری همچنین عنوان کرد: کاربرد این دستگاه در مکان های نیازمند صدا است اما آلودگی صوتی را باید حذف کرد. پس در فضایی همچون 
نمایشگاه می توان صدا را تنها در مکان های مدنظر پخش کرد و از ایجاد سر و صدا در سایر مکان ها خودداری کرد.
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  بصورت مستقیم با 
مشکل روبرو شوید

اگر کارمندی عملکرد 
ضعیفی دارد، باید سریعاً 
و مستقیماً با او صحبت 
کنید. جوزف وینتراب 
استاد دانشگاه بابسون 
و نویسنده کتاب شکوفایی استعدادها 
در کسب و کار معتقد است مشکالت 
مربوط به عملکرد اکثرا توسط مدیران 
نادیــده گرفته می شــود و بیشــتر 
مدیران به طور مستقیم با آنها روبرو 
نمی شوند و اغلب آنها شخص مورد 
نظر را از جایی به جای دیگر منتقل 
می کنند یا اینکه دیگر هیچ کاری به 
او نمی دهند. عملکرد پایین شــبیه 
یک عفونت است و باید آنرا درمان و 
به بهبود آن کمک کرد وگرنه شیوع 
پیدا می کند. ژان فرانسیس مانزونی، 
اســتاد مدیریت در دانشگاه اینسد و 
نویسنده کتاب »چگونه مدیران باعث 
ســرافکندگی کارکنان مستعد می 
شوند«، معتقد اســت نادیده گرفتن 
 مشــکالت، یکــی از ضعیــف ترین 
روش هــا در مدیریت اســت. اجازه 
ندهید کــه عملکرد پاییــن در تیم 
شما شــایع شــود. چنین مشکالتی 
به خودی خود حل نمی شوند، فقط 

بدتر می شوند.

  دلیل ریشه ای را پیدا کنید
اگــر یک کارمنــد برای یک شــغل 
مناسب نیست، این تقصیر شماست. 
اگر مهارت هــای الزم را ندارد، این 
نیز مشکل شماست. این ها مواردی 

هستند که می توانند با آموزش رفع 
شوند. ممکن است شما در انتظارات 
خود دچار سوتفاهم شده باشید. شما 
باید نسبت به مســئولیت های خود 
و کارمندان شــناخت کامل داشته 
باشید. ممکن است شــما عامل این 
شــرایط نابســامان باشــید. شما و 
کارمند، هردو باید برای حل مشکل 
پیش آمده و ایجــاد تغییرات تالش 

کنید.

  بی طرف باشید
نباید با تعصب به موضوع نگاه کنید. 
اگر اشــتباهات یک کارمند شــما را 
عصبانی می کند، از مدیران ارشــد 
خــود بخواهید کــه کار او را نظارت 
کنند. بهتر اســت به مدیــران خود 
بگویید: »من نگرانم کــه عصبانیتم 
از این کارمند بــر روی قضاوتم تاثیر 
بگــذارد، تنها چیزی که مــن از این 
شخص می بینم اشتباهات پی در پی 
است. من می خواهم به طور صادقانه 
دلیل بروز این مشکالت را پیدا کنم.« 
ممکن اســت مشــکالت ارتباطی، 
مسائل سیستمی و ضعف در آموزش، 

عامل این عملکرد ضعیف باشد.

  گفتگو را شروع کنید
اکنون شما، اطالعات به دور از تعصب 
را جمع آوری کرده اید و وقت آن شده 
که با کارمند با کارایی پایین صحبت 
کنید و به او بگوییــد که چه چیزی 
را مشــاهده کرده اید، و اینکه چقدر 
کارهای ضعیفش بــر عملکرد تیم و 
شرکت تاثیر گذاشــته است و تاکید 
کنید کــه برای کمک کــردن آمده 
اید. باید به او بگویید که عملکردش 
ضعیف است و مطمئناً می تواند آن را 
بهبود بخشد و از او بپرسید که چه راه 
حلی برای این مشکل دارد. او را تحت 
فشــار قرار ندهید، بلکه با استفاده از 
طوفان فکری بــه او چند روز فرصت 
دهید کــه برنامه ای بــرای حل این 

مشکل به شما ارایه دهد.
کارمند را هدایت و برنامه را اجرا کنید

اگر کارمنــد عالقه مند نیســت که 
هدایت شود و هیچ کاری برای تغییر 

عملکرد او نمی توان کرد، اینک وقت 
تصمیم گیری است. اگر کسی گفت 
“من همینم که هستم” و فهمیدید که 
قصد تغییر ندارد، باید بررسی کنید 
که ماندن یا رفتن او چه هزینه هایی 
دارد. اما اگر فهمیدید که او عالقه به 
یادگیری و تغییــر دارد، باید برنامه 

ریزی کنید. باید مشــخص کنید که 
چه اقداماتی باید انجام شود تا عملکرد 
او ارتقا یابد. اقدامات را در برنامه خود 
بیاورید که قابل اندازه گیری و نظارت 
باشند. فشــار زیاد به او وارد نکنید. 
نسبت به اهدافتان واقع گرا باشید و 
به او وقت دهید. هر کسی برای تغییر 

و یادگیری نیاز به زمان دارد.

  فرآیند ها را پیگیری و نظارت 
کنید

شــما باید عملکرد کارمند را نظارت 
کنیــد وگرنه همــه اقدامات شــما 
بیهــوده خواهد بــود. از او بخواهید 
که یــک کارمندی که بــه او اعتماد 
دارد را معرفــی کنــد، تــا در انجام 
کارها بــه او کمک کند. ســپس از 
آن کارمند بخواهید کــه به صورت 
 محرمانه عملکرد او را به شما گزارش

 دهد.

  در صورت نیــاز اقدمات الزم را 
انجام دهید

پس از انجام تمامی ایــن کارها، اگر 
بهبودی حاصل نشد، زمان آن رسیده 
اســت که رفتار خود را تغییر دهید. 
اگر کارمند شــروع به سو استفاده از 
مهربانی، مشاوره و هدایت شما کرد، 
منتظر نمانید. شما باید فرآیند هدایت 

را متوقف کنید و با او در مورد عواقب 
عملکرد ضعیفش صحبت کنید. بهتر 
اســت به او بگوییــد: “بگذارید این 
موضوع را روشــن کنم، این سومین 
بار است که شما این اشتباه را مرتکب 
می شوید و به دلیل اینکه رفتار شما 
تغییر نکرده اســت، من باید در مورد 
عواقب این کار با شما صحبت کنم”. 
شما باید با جدیت اقدامات انضباطی 

الزم را انجام دهید.

  او را بــه خاطر تغییــر و بهبود 
تشویق کنید

اگر یک کارمند عملکــردش بهبود 
یافت و رفتارش تغییر کرد باید به او 
جایزه بدهید. آنها نباید احساس کنند 
که یــک تبر درســت در کنار گردن 
آنها قــرار دارد. باید به این کارمندان 
احساس آرامش بدهید. اعضای تیم 
شــما باید از این کارمند الگو برداری 
کنند و این پاداش می تواند مشــوق 

خوبی برای تیم باشد.

انگیزه بدهید؛   

مدیریت کارکنان با کارایی پایین 

شما باید عملکرد 
کارمند را نظارت کنید 

وگرنه همه اقدامات 
شما بیهوده خواهد بود. 

از او بخواهید که یک 
کارمندی که به او اعتماد 
دارد را معرفی کند، تا در 

انجام کارها به او کمک 
کند. 

این وظیفه شماست که به سربازان خود انگیزه بدهید، اما در 
مورد کارکنانی که هیچ انگیزه ای ندارند چه کار باید بکنید؟ 
بسیاری از مدیران معتقدند ما همگی بالغ هستیم، بنابراین 
اگر یکی از کارمندان، خود را باال نمی کشد، در نهایت باید او 

را اخراج کرد.
قبل از اینکه مشکل به اینجا برسد، آیا شما تالش کافی را برای 

توانمندسازی کارکنان خود کرده اید؟
 Harvard Business ایمی گالو، سردبیر مجله معتبر
Review راهکارهای زیر را برای ایجاد انگیزه در کارکنان با 

کارایی پایین معرفی کرده است:

 
استارت آپ

شبکه ســازی میان شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها با 
تســهیل گری کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار ودر جهت 
 افزایش بازدهی ، رفع مســائل و چالش های فناورانه صنعت شــکل 

می گیرد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در نخستین نشست هم اندیشی کانون های هماهنگی 
دانش، صنعت و بازار با اشــاره به نقش کانون ها در توســعه و نفوذ فناوری در 
 صنعت گفت: کانون ها باید ضمن شناســایی و جلب عضویت استارت آپ ها و

 شرکت های دانش بنیان درحوزه فعالیت تخصصی 
خود، برای برقراری ارتباط میان آن ها و صنایع بزرگ 
در جهت افزایش بهره وری و رفع مسائل و چالش های 

فناورانه، شبکه های همکاری ایجاد کنند.
 صالحی با اشاره به تعداد کانون ها و محوریت مدیریت 
دولتی در برخی از آنها در دوره اول اظهار کرد: رویکرد 
معاونت در تاســیس کانون ها در دوره دوم بر اساس 
نیاز صنعت است و اداره کانون نیز به بخش خصوصی 

سپرده شده است. 
 تمرکــز فعالیت هــای کانــون تنها منحصــر به یکی 
بخش های صنعت و بــازار یا علمی نیســت و فعالیت 
این نهاد بر اســاس مدل مارپیچ چهارگانه و در راستای 
ایجاد تعامل و شــکل دهی شــبکه های همکاری میان 
 این چهار رکن دولت، صنعت، دانشــگاه و جامعه خواهد 

بود.
ایشان به ضرورت تدوین یا بازنگری استانداردها در حوزه 
فعالیت هر کانون اشــاره کرد و گفت: با توجه به توافقات 
صورت گرفته میان معاونت علمی و فناوری و ســازمان ملی استاندارد، امکان 
صدور گواهی انطباق استاندارد در موضوعات مورد توجه کانون ها فراهم شده 

است و کانون ها می توانند از این ظرفیت در حوزه فعالیت خود استفاده کنند. 
صالحی با تشریح برنامه های حمایتی معاونت از صادرات محصوالت دانش بنیان 
و حضور در نمایشــگاه های بین المللی خاطر نشان کرد: کانون ها می توانند از 
این ظرفیت در جهت حمایت و معرفی شــرکت های دانش بنیان عضو کانون 

بهره گیری کنند.
معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با تاکید بر اهمیت موضوع فرهنگ ســازی در حوزه فعالیت کانون ها گفت: در 
راستای تعامالت صورت گرفته میان معاونت و سازمان صداو سیما و حمایت آن 

ســازمان از تبلیغ محصوالت دانش بنیان، در تالش هستیم تا کانون ها بتوانند 
در برنامه های تلویزیونی به تشــریح نقش فناوری و ترویج آن در حوزه فعالیت 

خود بپردازند.
 وی ضمن اعالم آمادگــی معاونت علمی برای حمایت از پیشــبرد برنامه های 
کانون ها گفت: کانون ها با توجه به مصوبه شــورای عالــی انقالب فرهنگی از 
پشتوانه قانونی مناسبی برخوردار هســتند و همچنین با توجه به حضور افراد 
متخصص و با ســابقه در ترکیب هیئت مدیره خود می توانند از این ظرفیت ها 
در ایجاد تعامل و شبکه های همکاری با ســایر نهادها و حمایت از تولید داخل 

بهره گیری  کنند .
وی همچنین خاطر نشــان کرد: کانون ها از ظرفیت شرکت های استارت آپی، 
دانشگاه های نظری ومهارتی و نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران در 
حوزه های تخصصی بهره گیری کنند. همچنین عضو گیری و شبکه سازی در 
جهت گسترش و نفوذ بیشتر فناوری در صنعت و ایجاد ارزش افزوده، به صورت 

جدی پیگیری شود. 
در این نشســت عبدالرضا مجدالدین مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت 
و بازار نیــز به اهمیت و نقش فعالیت کانون ها در توســعه فنــاوری در صنعت 
و لزوم تدوین و ارائه برنامه های عملیاتی توســط کانون ها با توجه به آســیب 
شناسی زنجیره ارزش اشاره کرد و گفت: این دفتر در تالش است تا با برگزاری 
دوره ای نشســت های هم اندیشی، زمینه مناســبی را جهت انتقال تجربیات 
 و ایجاد جریــان یادگیری در جهت توســعه فعالیــت های کانــون ها ایجاد 

کند.
در این نشســت، روســاء و اعضای هیات مدیــره کانون های زنجیــره گندم، 
آرد و نان، جواهرات و ســنگ های قیمتــی، گل محمــدی و گیاهان معطر، 
تجهیزات آزمایشــگاهی ســاخت ایران، حمــل و نقل ریلی درون شــهری، 
آبزیان، فرش دســتباف و رنــگ و رزین، گــزارش کاملــی از اقدامات صورت 
 گرفتــه در ســال 97 و برنامه های پیشــنهادی خــود در ســال 1398 ارائه 

کردند.

ایران تلنت
یـــادداشت
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،،
 نباید با تعصب به 

موضوع نگاه کنید. اگر 
اشتباهات یک کارمند 

شما را عصبانی می کند، 
از مدیران ارشد خود 
بخواهید که کار او را 

نظارت کنند.

فارس
گـــزارش

با تسهیل گری کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار؛
شبکه سازی میان شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها شکل می گیرد

آینده بازار کار در دست 
استارت آپ ها

معاون وزیرتعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی مراکز آموزش فنی و 
حرفه ای را پل ارتباطی میان بازار 
کار و مراکز آموزشی عالی رسمی 
دانست و توسعه استارت آپ ها و 
فناوری های نویــن را در آینده 

بازار کار موثر خواند.
سلیمان پاک سرشــت  اظهار 
کــرد: در حــال حاضــر بیش 
مخاطبــان  درصــد   ۴۰ از 
کســب آموزش هــای مهارتی 
در مراکــز فنی و حرفــه ای را 
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی 
تشکیل می دهند و طی مذاکرات 
صورت گرفته بــا وزارت علوم، 
دانشــجویان به جای آنکه بعد 
از دوران فارغ التحصیلــی بــه 
مهارت های فنــی روی بیاورند، 
می تواننــد هنــگام تحصیــل 

آموزش های مهارتی ببینند.
وی مهارت آمــوزی را دغدغه 
امــروز مســئوالن و خانواده ها 
دانســت و گفــت: بســیاری 
زمینــه  در  خانواده هــا  از 
ســرمایه گذاری بــر فرزندان 
خود به ویژه در حــوزه مهارت 
آموزی مشــکل دارند به همین 
دلیل عالوه بــر ایجاد هم افزایی 
و تعامل میان دســتگاه ها برای 
پاســخگویی به مطالبات حوزه 
مهارت آمــوزی، الزم اســت با 
برنامه ریزی مناســب و اصولی 
در زمینه توسعه مهارت آموزی، 
خال سیاست های توسعه کسب 

و کار را جبران کنیم.
به گفته معاون وزیر کار، تغییر 
روش های آمــوزش در کیفیت 
بخشی آموزش ها اثرگذار است 
و موجــب هماهنگی بیشــتر 
بین صنعت و بــازار کار و جذب 
بهتر نیروهــای کار پس از طی 
دوره هــای آمــوزش مهارتی 

می شود.
پاک سرشت ورود تکنولوژی های 
جدیــد و دیجیتــال به صنعت 
کشــور را موجب ایجاد فاصله 
بین نیروهای کار آموزش دیده 
و صنعت دانســت و گفت: باید 
نیروی انســانی مورد نیــاز را با 
تحوالت روز آشــنا و در کیفیت 
آموزش هــا تغییراتــی حاصل 
کنیم تا بتوان آموزش های الزم 

را برای مشاغل آینده ارائه کرد.
رییس ســازمان آموزش فنی 
و حرفه ای در پایان گســترش 
اســتارت آپ ها و فناوری های 
نوین را در آینده بازار کار و جذب 

متقاضیان کار موثر خواند.
بر اســاس آمارها نزدیک به ۲3 
هزار استارت آپ در ایران فعالیت 
دارند در حالی که در چهار سال 
گذشته تنها ۴۰۰۰ استارت آپ 
در کشور وجود داشت. قرار است 
مرکز حمایت از اســتارت آپ ها 
در ایــران با توافق کشــورهای 
آذربایجان، روسیه و ترکیه ایجاد 
شود تا اکوسیســتم جدیدی را 
برای رشــد اســتارت آپ ها و 
شــرکت های دانــش بنیان در 

سطح منطقه ای به وجود آورد.
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