
2
2

سه شنبه| 14 اسفند 1397| 5 مارس 2019 | 27 جمادی الثانی 1440 | سال اول| شماره 181|  صفحه اول

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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

در نشست خبری رویداد »هفته مسقط در اصفهان« مطرح شد؛   

ایرانیان؛ از کشور دوم خود بازدید کنید 

بازار طال و سکه  97/12/13 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,420,0004,170,000قدیم

سکه طرح 
4,485,0004,314,000جدید

2,500,0002,380,000نیم سکه

1,570,0001,450,000ربع سکه

870000770000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18409758362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

به مناسبت روز 
نیکوکاری؛

 »هر کس
 به وسعت دید خود«

هر روزی کــه خداوند به ما عمر 
می دهــد فرصتی به مــا داده 
بــرای بهتــر زندگی کــردن و 
 نیکی و دستگیری از دیگران اما 
روزمرگی هــای زندگی چنان 
ما را در خود حــل کرده که هرز 
گاهی احتیــاج به یــک تلنگر 
اســت تا یادمان بیایــد هدف 
زندگیمــان چیســت؟! تعیین 
روز 14 اســفند ماه به عنوان روز 
احســان و نیکوکاری در تقویم 
کشورمان شاید همان تلنگری 
باشد که الزم است هر چند مدت 
به ما زده شــود تا بیدار شــویم . 
امروز بهانه ای وجــود دارد برای 
ســاختن یک لبخندگرم. شاید 
بگویید این وظیفه دولت اســت 
که مردم کشورش را چنان تامین 
کند که نیاز به کمک من و شما 
نداشته باشــد و مطمئنا درست 
می گویید.کشوری که پر است 
از مواهب الهی نباید در هیچ نقطه 
آن نیازمندی وجود داشته باشد 
اما بد نیست بدانید مقاصد بشر 

دوستانه در...

۱۵ اسفندماه؛

نمایشگاه های منسوجات 
خانگی و کاالی ایرانی در 
اصفهان برگزار می شود

محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان واقع در پل شهرستان از 1۵ اسفندماه 
به صــورت همزمــان میزبــان »چهارمین 
نمایشــگاه منســوجات خانگی، سرویس و 
کاالی خواب« و »نخســتین نمایشگاه کاال 
و محصوالت ایرانی، دکوراســیون و تزئینات 
خانگی« خواهد بود. به گزارش اداره رســانه 
شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، چهارمین نمایشــگاه منســوجات 
خانگی، ســرویس و کاالی خواب در 4۳۰۰ 
مترمربع فضای نمایشــگاهی و با حضور 4۳ 
مشــارکت کننده برگزار خواهد شــد و انواع 

سرویس و کاالی خواب، ...

کوثر بابایی
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

        با سرمایه گذاران مسقطی قرار دادی 50 ساله منعقد می شود که نوع این قرارداد به میزان سرمایه گذاری در مسقط بستگی دارد، در زمان حال شهرداری مسقط بر روی پروژه های تفریحی 
برای جذب توریست سرمایه گذاری می کند.

 افزایش سقف برداشت از خودپردازها 
تا 500هزار تومان

در آستانه ایام نوروز، بانک مرکزی مجوز افزایش سقف برداشت 
پول از دستگاه خودپرداز از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان را ابالغ کرد.
بر اساس این بخشنامه افزایش سقف برداشت پول تا ۵۰۰هزار 

تومان از ۲۰ اسفند تا 1۷ فروردین ماه اجرایی می شود. 
در آستانه فرارسیدن نوروز و همچنین با توجه به افزایش تقاضا برای 

پول نقد، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و فعال در سراسر کشور 
با دریافت مجوز از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی سقف برداشت از 

خودپردازها را از...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  33838   
مورخ    97/12/12      

اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان

چاپ اول
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شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ) ریال(

مبلغ برآورد اولیه به ریال )بر 
اساس فهرست بها سال 97(

نوبت 
مناقصه

اول8575/500/00011/500/855/007 ماه2097004038000027تکمیل مدرسه علوی )کودکان اسالم( برخوار 1
اول61/598/000/00031/952/885/133 ماه2097004038000032تکمیل مدرسه خالقی آران و بیدگل2
اول2150/500/0003/007/330/299 ماه2097004038000035تکمیل مدرسه عجمی ناحیه 34
اول4609/500/00012/180/834/652 ماه2097004038000037تکمیل مدرسه بنیاد برکت سیبک فریدونشهر4
اول41/040/000/00020/797/404/487 ماه2097004038000038تکمیل مدرسه شهید اسدی )جایگزین خشتی( مهردشت5
اول4436/000/0008/718/856/003 ماه2097004038000039تکمیل مدرسه بنیاد برکت خویگان فریدونشهر6

اول6526/000/00010/515/622/510 ماه2097004038000028تکمیل مدرسه حقی خوانسار7

8
تخریب و بازسازی مدرسه خشتی گلی صدرا )جایگزین( 

زرین شهر
اول6792/500/00015/846/296/942 ماه2097004038000036

اول5269/500/0005/385/480/842 ماه2097004038000041تکمیل سالن ورزشی پدر )مادر( کاشان9
اول6675/500/00013/501/505/223 ماه2097004038000043تکمیل مدرسه بنیاد برکت فارفان بن رود10
اول8762/000/00015/235/880/985 ماه2097004038000031تکمیل مدرسه مشارکتی تمدن خورزوق برخوار11

اول81/630/500/00032/602/802/566 ماه2097004038000030تکمیل مجتمع آموزشی مسکن مهر خمینی شهر12

اول6323/000/0006/451/531/210 ماه2097004038000029تخریب و بازسازی مدرسه خشتی گلی یثربی کاشان13

14
تکمیل تخریب هنرستان انقالب اسالمی )فؤادالفنون( 

ناحیه 5
اول6742/000/00014/839/906/593 ماه2097004038000044

اول4231/000/0004/616/509/280 ماه2097004038000040مدرسه 12 کالسه مسکن مهر گلپایگان 15
اول6545/000/00010/893/235/490 ماه2097004038000033تکمیل مدرسه موقوفه صارمیه شماره 7 ناحیه 164
اول6681/000/00013/618/847/110 ماه2097004038000034تکمیل مدرسه مهر خاتم االنبیاء )رحمانی( کاشان17
اول4259/000/0005/172/809/908 ماه2097004038000042تکمیل مدرسه ارشاد بیستجان زاینده رود زرین شهر18
اول6491/500/0009/826/693/483 ماه2097004038000045تکمیل مدرسه بنیاد برکت هونجان شهرضا19
اول3190/000/0003/791/737/380 ماه2097004038000046تکمیل مدرسه سماء )جایگزین خشتی( مبارکه20
اول4237/500/0004/742/562/429 ماه2097004038000048مدرسه 12 کالسه شماره 6 مسکن مهر شاهین شهر21

22
تخریب و بازسازی مدرسه خشتی گلی خلیلی )جایگزین( 

نطنز
اول81/348/000/00026/957/502/697 ماه209700403888000050

اول6771/500/00015/428/912/037 ماه2097004038000049تکمیل مدرسه بنیاد برکت بزمه فریدونشهر23
اول4140/500/0002/805/702/923 ماه2097004038000047مدرسه شماره 1 مسکن مهر شاهین شهر24

1- دستگاه مناقصه گزار:  اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 97/12/14   لغایت پایان وقت اداری مورخ  97/12/16  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  97/12/26
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  دوشنبه  مورخ  97/12/27 در محل سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاماً بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به جزء ردیف 14 که به صورت فهرستی می باشد بقیه موارد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )شماره 96/1299188 

مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22( می باشد.
4- نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )مراجعه به 

امور قراردادها جهت تحویل تضمین شرکت در مناقصه(                             )تلفن تماس: 32222889(
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:             الف( سپرده )واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(        ب( ضمانتنامه معتبر بانکی

6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتيwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت مي باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
 از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارك پرونده ارزیابي آنان تکمیل شده باشد. 

شناسه: 402336

آگهی مناقصه 

آگهی مزایده )نوبت اول( 

آگهی مزایده فروش زمین نوبت اول )چاپ دوم(

مسعود منتظری نجف آبادی  - شهردار نجف آباد 

حسن حجتی -  شهردار دولت آباد 

حسین دهقان - شهردار محمد آباد 

نوبت دوم

چاپ دوم

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

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

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

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

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

پیشنهادات مختار می باشد. 

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

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

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

شهرداری محمد آباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/561 مورخ 97/10/23 و 97/572 مورخ 97/10/30 شورای محترم اسالمی شهر محمد آباد نسبت به فروش تعداد 1 پالك زمین با کاربری کشاورزی با 
مشخصات ذیل اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده، دریافت و تحویل مدارك شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1397/12/23 به شهرداری 
محمد آباد مراجعه نمایند. 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 
زمان تحویل پیشنهادات: روز شنبه مورخ 97/12/25

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 97/12/26
تلفن تماس: 46652541-031 و 031-46652465

شناسه : 394040

شناسه : 393915

شناسه : 397104

آدرس محلسپرده شرکت در مزایدهقیمت کل کارشناسی پالك )ریال(مساحت/ متر مربعشماره پالكردیف

ضلع جنوبی جاده محمد آباد – شهرضا1-275002/750/000/000137/500/000



»هر کس به وسعت دید 
خود«

ادامه از صفحه یک:
...    سراســر دنیا با هر دین و مذهب 
 و سیاســتی دنبال می شــود و اگر 
 دولت ها در برخــی مواقع کوتاهی

 می کنند ما نباید از همســایه خود 
غافل شــویم. به خصــوص مردم 
ایران که اعتقاد به دین مبین اسالم 
 دارند و در این دین گفته شــده اگر 
همسایه ات شب گرســنه خوابید 
و شما سیر ســر بر بالین گذاشتید 
گناه کــرده اید.از ســال 1369 هر 
سال در اســفند ماه  ، مردم مهربان 
و نیکوکار کشور ما همزمان با هفته 
احســان و نیکوکاری در 14 اسفند 
در همایشــی عظیم که تبلور نوع 
دوستی، نیکوکاری و مهرورزی آنان 
است دست های پر محبت و عاطفه 
خویش را بر سر خانواده های نیازمند 
و کودکانشان می کشند و کمی ها 
 و کاســتی های دولت ها را برطرف 
می کنند به امید اینکه سال بعد دیگر 
نیازمندی وجود نداشــته باشد اما 
دریغ که همیشه عده ای باال دست 
هستند و عده ای به نان شب محتاج 
و باز این مردم هستند که دست یاری 

به سوی نیازمندان می برند . 
جالب اینجاســت که بدانید بیشتر 
افرادی که جز ثروتمندان کشــور 
محسوب می شوند پولی بابت کمک 
به نیازمندان نمی دهند و آمار نشان 
می دهد بیشترین کمک ها را قشر 
متوسط جامعه انجام می دهند زیرا 
آنها بیشتر باشرایط فقرا آشنایی دارند 

و دردشان را می دانند.
البته به غیر از کمکی که به نیازمندان 
 طــی جشــن نیکــوکاری انجام 
می شود)14تا 21اسفند(، این مراسم 
باعث می شود فرهنگ احسان و انفاق 
در جامعه بیدار شود و از مزایای این 
بیداری می توان به کمک به همنوع و 

انسجام اجتماعی اشاره کرد. 
نوع دوســتی و کمک به همنوع از 
دیدگاه آیین الهی و جهانی اســالم 
امری ذاتی و فطری اســت. در واقع 
خداوند متعال تمایل به کمک کردن 
به همنوعان را به صورت یک شناخت 
در قلب هر بشری الهام کرده است.  
قرآن مجید اجر و مــزد انفاق در راه 
خدا را هفتصد برابر بیشتر می داند. 
و نیز می فرمایــد: »اگر چیزی را در 
راه او انفــاق کنیــد، خداوند عوض 
 آن را مــی دهــد و جــای آن را پر

 می کند و او بهترین روزی دهندگان 
 اســت.« همچنین در آیه ای دیگر 
می فرمایند»تا مــی توانید تقوای 
الهی پیشــه کنید و گوش دهید و 
اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای 
شما بهتر است و کسانی که از بخل 
و حرص خویشــتن مصون بمانند، 

رستگارانند.«
همانطور کــه گفتیــم این کمک 
کردن ها فقــط برای ما و کشــور 
ما نیســت که تحریمش کنیم و به 
نشــانه اعتراض از اوضاع سیاســی 
ایــن عمر خیــر را کنــار بگذاریم. 
بــر عکــس در شــرایط اقتصادی 
سخت بیشــتر باید به همنوعانمان 
 کمــک کنیــم تــا این شــرایط

 بگذرد. 
در ســال 2۰1۰ میــالدی، 4۰ 
میلیاردر آمریکایی متعهد شــدند 
الاقل نصف ثــروت خــود را برای 
مقاصد نیکوکاری و بشردوستانه به 
 سازمان های غیرانتفاعی و ان جی او 

ببخشند. 
در میان ایــن افراد خیــر می توان 
اسامی بیل گیتس، مایکل بلومبرگ، 
جــورج لــوکاس، وارن بافت، لری 
 الیســون، پیر امیدیــار، و پل آلن

 را دید. 
به هر حــال فرصتی پیداشــده تا 
اندکــی از روز مرگی خــود بیرون 
 بیاییم، هــر کس به وســعت دید

 خود!

اقتصاد استان
02
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وضعیت اقتصادی کشاورزان اصفهانی همچون جنگ زده ها است
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: وضعیت اقتصادی مردم و کشاورزان غرب تا شرق استان در آستانه 

عید نوروز همچون جنگ زده ها و زلزله زده ها است.
پورمحمد شریعتی نیا ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: مردم همواره 
در صحنه هایی که نیاز بوده از نظام حمایت کرده اند اما اکنون فقر در جامعه به حدی رسیده که باعث تضعیف 

اعتقادات و کم رنگ شدن اعتماد آنها به وعده های مســئوالن شده است که رسیدگی و توجه مسئوالن را 
می طلبد. وی با اشاره به مشکالت اقتصادی موجود در جامعه بیان داشت: در آستانه عید نوروز عده ای از مردم در 

سختی و تنگ دستی به سر می برند و جوانانی نیز با داشتن بهترین تخصص ها و مدرک تحصیلی جویای کار هستند، 
کارگرانی نیز هنوز حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند و منتظر امروز و فرداکردن مدیران هستند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان از گرانفروشی بعضی اجناس و بی توجهی مسئوالن نسبت به وضعیت اقتصادی شهر و مشکالت کشاورزان 
در شرق و غرب اصفهان نیز سخن گفت و ادامه داد: مردم زندگی شرافتمندی از مدیران جمهوری اسالمی می خواهند، گرانی و بی سر و سامانی 
بازار مردم را نسبت به داشته ها، باورها، امید و آرزوها و وعده و وعیدهایمان بدبین کرده است؛ مسئوالن باید بیشتر به فکر مردمی باشند که هرجا 

نیاز بوده به صحنه آمده و حمایت کرده اند.

تعرفه برق در کاشان کاهش یافت
محاسبه برق در این منطقه با توجه به پیگیری های صورت گرفته، با تصویب هیات دولت کاهش داده شد.

تعرفه برق در کاشان کاهش یافت
سید جواد ساداتی نژاد روز یکشنبه به خبرنگاران افزود: با توجه به گرمای شدید کاشان در فصل تابستان 
با تصویب هیات دولت در هفته گذشته، تعرفه برق این منطقه به مدت ساالنه چهار ماه از 4 گرمسیری به 

3 تغییر کرد.
وی افزود: بر این اساس تعرفه برق شهرستان های کاشان و آران و بیدگل از ماه های خرداد تا شهریور بر اساس 
جدول گرمسیری 3 محاسبه خواهد شد که این امر هزینه برق مردم را نزدیک به یک چهارم کاهش خواهد داد.

نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس یادآور شد: شدت گرمای تابستان در منطقه کاشان به حدی است که مردم مجبور 
می شوند در شبانه روز به طور مستمر از کولرهای آبی استفاده کنند که موجب باال رفتن مصرف برق می شود.

منطقه کاشــان در فاصله نزدیک به 2۰۰ کیلومتری شــمال اصفهان 184 هزار و 242 مشــترک بــرق دارد که از این شــمار 151 هزار 
 و 132 خانگی، 22 هــزار و 888 تجاری، 6 هــزار و 55۰ عمومی، 2 هــزار و 95 صنعتی و یک هزار و 557 مشــترک بخش کشــاورزی

 هستند.

کوثر بابایی
ســـرمقاله
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خـــبــــر

تفاهم نامه همکاری دانشگاه فرهنگیان و صنعتی مالک اشتر منعقد شد

تفاهم نامه همکاری دانشــگاه فرهنگیان و صنعتی  
مالک اشتر اصفهان در زمینه های علمی، آموزشی، 

پژوهشی و اجرایی روز یکشنبه منعقد شد.

بر اساس این تفاهم نامه که به مدت چهار ســال اجرا می شود این 2 دانشگاه در 
زمینه های هم افزایی توانمندی ها از طریق اســتفاده از ظرفیت های مشترک، 
برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی، انجام طرح های تحقیقاتی، استفاده از 
امکانات موجود مانند آزمایشگاه ها، تبادل استاد، تدوین و تالیف اسناد و مدارک 

علمی و تبادل آنها و حمایت از پایان نامه ها باهم همکاری خواهند داشت.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در آیین امضای تفاهم نامه در محل 
سالن اجتماعات پردیس فاطمه زهرا)س( این دانشگاه گفت: این دانشگاه بدنبال 
همکاری با سایر موسســه های آموزش عالی بمنظور ارتقای کیفیت و استفاده از 

ظرفیت ها و توانایی هایی موجود است.
شهرام عروف زاد با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان، ماموریت گراست، افزود: در زمان 
حاضر 16 رشته تحصیلی در این دانشگاه در استان اصفهان ارائه می شود که در رشته 
های تربیت بدنی، علوم اجتماعی، فیزیک، شیمی، ریاضی و کودکان استثنایی، قطب 

کشوری بشمار می آید.
وی تعداد دانشجویان این دانشگاه را چهار هزار نفر اعالم و اضافه کرد: آنها بصورت 
شبانه روزی و بورسیه وزارت آموزش و پرورش هستند و مبلغ ُحکم ماهانه آنها هشت 

میلیون ریال است که 45 درصد آن بابت هزینه های دانشگاه کسر می شود.
عروف زاد با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان بدنبال استفاده از ظرفیت ها 
و داشته های موجود در جهت توسعه نگرش دانشجویان خود است، خاطرنشان کرد: 

حدود 6۰ تشکل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این دانشگاه فعال است.
مدیر ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر در اصفهان در این آیین گفت: این دانشگاه 
از سال 63 فعالیت خود را با نام » علوم و صنایع دفاعی« آغاز کرد و برای نخستین بار 

رشته مهندسی هوا و فضا در کشور در این مجموعه ارائه شد.
حسین ثقفی فر با بیان اینکه این دانشگاه از سال 77 به بعد از آموزش محور بودن 
به پژوهش محور شدن حرکت کرد، افزود: همچنین ارائه رشته های سنتی که در 
دانشگاه های دیگر بود، متوقف شد و از سال 8۰ سه رشته مورد نیاز صنایع دفاعی 

یعنی هوا و فضا، کشتی سازی و اپتیک و لیزر ادامه پیدا کرد.
وی با بیان اینکه رشــته های کارشناسی ارشد از ســال 79 و دکترا از سال 9۰ در 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ارائه شد، خاطرنشان کرد: این دانشگاه پژوهش محور و 
از نسل سوم شناخته می شود و 5۰ درصد از موظفی اعضای هیات علمی به کارهای 

پژوهش، تعلق دارد. ایرنا
خـــبــــر

چارچوب مالی برای 
سال 2019 کشور 

عمان در نظر گرفته 
که هدف آن مجموعه 

ای از اولویت ها 
از جمله پایداری 

اقتصاد مالی برای 
ادامه دستیابی به 

نرخ رشد و تکمیل 
برنامه های متنوع و 

توانمند سازی بخش 
خصوصی در چرخه 

اقتصادی برای 
فراهم کردن و ایجاد 

اشتغال است.

در نشست خبری رویداد »هفته مسقط در اصفهان« مطرح شد؛   

ایرانیان؛ از کشور دوم خود بازدید کنید 

رئیس توسعه اقتصادی شهرداری مسقط گفت: دولت عمان 
به تازگی تمرکز بر تطبیق قوانین و مقرراتی برای جذب و 

تسهیل سرمایه گذاری خارجی دارد.
عصام اسیبانی روز یکشنبه در نشست رویداد هفته مسقط 
در اصفهان در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: 
عالوه بر آن انگیزه هایی برای ســرمایه گذاران از جمله 
معافیت بر مالیات بر درآمدهای شخصی، معافیت برای کسب 
و کارها به مدت پنج سال و قیمت های رقابتی برای خدماتی 
که رعایت می شود و مالکیت خارجی سهام ها و شرکت ها، 
آزادی بازگشت سرمایه و سودی که حاصل سرمایه گذاران 

می شود، ایجاد کرده است.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

        با سرمایه گذاران مسقطی قرار دادی 50 ساله منعقد می شود که نوع این قرارداد به میزان سرمایه گذاری در مسقط بستگی دارد، در زمان حال شهرداری مسقط بر روی 
پروژه های تفریحی برای جذب توریست سرمایه گذاری می کند.

با افزایش 8 درصدی تحویل محصوالت نهایی صورت گرفت؛ 
تحقق اهداف فوالد مبارکه در تولید و تحویل 

کاال به بازار داخل 
در پایان بهمن ماه سال جاری تناژ تحویل محصوالت نهایی )انواع 
ورق( فوالد مبارکه به بازار داخل از مرز پنج میلیون تن گذشت و 
با رشد 8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5 میلیون و 67 

هزار تن رسید.
 

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه  در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار داشت: علی رغم وجود تحریم های ظالمانه، فوالد مبارکه توانست نیاز 
مصرف کنندگان داخلی به محصوالت فوالدی تخت را تامین کند و با افزایش 
تامین نیاز مشتریان، از خروج ارز جلوگیری و به حفظ سطح اشتغال در کشور 
کمک کند. محمود اکبری افزود: در یازده ماهه ســال جاری شرکت فوالد 
مبارکه 3 میلیون و 741 هزار تن محصوالت گرم و اسیدشویی را به مشتریان 
خود تحویل داده است که این میزان نسبت به سال گذشته 11 درصد رشد 
نشان می دهد. عالوه بر آن با توجه به نیاز مشتریان، این شرکت تناژ تولید و 
تحویل محصوالت گرم با ضخامت نازک را افزایش داده اســت؛ به طوری که 
درصد رشد محصوالت گرم با ضخامت کمتر از 3 میلی متر 1۰ درصد رشد  
داشته و از یک میلیون و 516 هزار تن به یک میلیون و 666 هزار تن رسیده 
اســت. معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه گفت: تناژ تحویل 
محصوالت سرد نیز رشد 3 درصدی نسبت به یازده ماه سال 1396 داشته و از 
یک میلیون و 48 هزار تن به یک میلیون و 82 هزار تن در سال جاری رسیده 
است. در سال جاری تحویل محصوالت سرد به تولیدکنندگان لوازم خانگی و 
صنایع بشکه سازی افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین بخشی از این 
محصوالت جهت پوشش دهی به کارخانه های مصرف کننده ورق گالوانیزه و 
ورق قلع اندود اختصاص یافته است. وی ادامه داد: محصوالت فوالد مبارکه در 
سال جاری به بیش از 925 مشتری تحویل داده شده است که ازنظر تعدادی 
نیز رشد 1۰ درصدی داشته است. فوالد مبارکه با افزایش تحویل محصول 
به مشتریان داخلی به تداوم تولید در کارخانه های تولیدی پایین دست کمک 
کرده است؛ ولی متاسفانه علی رغم تاکید دولت محترم بر صادرات محصوالت 
فوالدی توسط شرکت های تولیدکننده و اقدامات و پیگیری های صورت گرفته 
از طرف فوالد مبارکه، بخشی از ورق های فوالدی عرضه شده به بازار داخلی، 
بدون تبدیل شدن به محصوالت نهایی صادر می شود که به ایجاد اشتغال در 
کشــور و صادرات محصوالت با ارزش افزوده، خسارات جبران ناپذیری وارد 

می کند.

15 اسفندماه؛
نمایشگاه های منسوجات خانگی و کاالی 

ایرانی در اصفهان برگزار می شود
محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان 
از 15 اسفندماه به صورت همزمان میزبان »چهارمین نمایشگاه منسوجات 
خانگی، سرویس و کاالی خواب« و »نخســتین نمایشگاه کاال و محصوالت 
ایرانی، دکوراسیون و تزئینات خانگی« خواهد بود. به گزارش اداره رسانه شرکت 
نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان، چهارمین نمایشگاه منسوجات 
خانگی، ســرویس و کاالی خواب در 43۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی و با 
حضور 43 مشارکت کننده برگزار خواهد شد و انواع سرویس و کاالی خواب، 
تابلو فرش، ترمه، روتختی و حوله را به نمایش می گذارد. مشارکت کنندگانی از 
استان های اصفهان، تهران، تبریز و قم در این نمایشگاه حضور دارند که از جمله 
شــاخص ترین آنها می توان به کاالی خواب ازما، کاالی خواب برلین، کاالی 
خواب پروما، تولید و پخش مهتاب، تشک دیالیت، بازرگانی مرتضوی، تولید و 
پخش مومکس و بازرگانی مومنی اشاره کرد. در کنار این نمایشگاه، نخستین 
نمایشگاه کاال و محصوالت ایرانی، دکوراسیون و تزئینات داخلی نیز با حضور 
1۰۰ مشارکت کننده برگزار می شود. این نمایشگاه در پنج هزار مترمربع فضای 

نمایشگاهی برگزار می شود.

گـــزارش

گـــزارش

وی ادامــه داد: عمان 
یک ویژگــی طبیعی و 
اجتماعــی و فرهنگی 
بی نظیری دارد که یک 
محیط لــذت بخش و 
محرک برای ساکنان، 
تجــار، گردشــگران و 
توریســت ها فراهم می کند و از نظر 
راهبردی از منظــر بازارهای نوپا در 

حال شکل گیری است.
وی تصریح کرد : بخش هــا و منابع 
طبیعی اصلی در عمان عبارت از نفت، 
گاز، مس، شیالت، کشاورزی و بخش 
های اقتصادی است که برای توسعه و 

رشد بیزینس مناسب است.
وی ادامه داد: عمان شــاهد عملکرد 
بهبود یافته و بهینه در بودجه 2۰18 
نسبت به سه سال گذشــته بوده که 
انعکاسی از برخی اقدامات برای توسعه 
درآمدهای غیرنفتی و مخارجی که به 

صورت منطقی انجام می شود، دارد.
اســیبانی بیان کرد : چارچوب مالی 
برای سال 2۰19 کشور عمان در نظر 
گرفته که هــدف آن مجموعه ای از 
اولویت ها از جملــه پایداری اقتصاد 
مالی برای ادامه دستیابی به نرخ رشد 
و تکمیل برنامه های متنوع و توانمند 
ســازی بخش خصوصــی در چرخه 
اقتصادی بــرای فراهم کردن و ایجاد 

اشتغال است.
وی اظهارداشت: در همین زمینه ما 
در شهرداری مسقط مسیر طوالنی را 
برای ارائه خدمات در سطوح مختلف 
مطابق با دیدگاه شــفافی که عمان 
دارد، دنبال می کنیــم که هدف آن 
ارتقا و پیشبرد خدمات ارائه شده به 

جامعه است.
وی ادامــه داد: تا شــرایط وضعیت 
اقتصادی فعلــی مبنی بــر کاهش 
فشــارهای مالی برای دولت باشد تا 
بخش خصوصــی کارآمدی و کارایی 

خود را به اثبات برساند.
رئیس توســعه اقتصادی شهرداری 
مسقط ادامه داد : ما در این شهرداری 

راهبردی را اتخاذ کردیم که هم جهت 
با پروژه سرمایه گذاری مشترک است، 
هدف شهرداری مسقط این است که 
برخی از بخش های خدماتی از جمله 
خدمات تمیز سازی و فضای سبزی و 

کشتارگاه ها را خصوصی سازی کند.
وی اضافه کــرد: در نتیجه خصوصی 
سازی در شهرداری مسقط جنبه های 
مختلفی از جمله غلبه بر مشکالت و 
موانع اجرایی، کاهــش هزینه های 
اجرایی است که سطح خدمات ارائه 

شده را بهبود می بخشد.
اسیبانی اضافه کرد: شهرداری مسقط 
از هیچ تالشی برای غلبه بر مشکالت 
و موانع در راه سرمایه گذاری شرکت 
ها دریغ نمی کند و فرآیند ســرمایه 
گذاری در مســقط را به نحو مطلوب 

دنبال می کند.
وی اضافــه کرد : با ســرمایه گذاران 
مســقطی قرار دادی 5۰ ساله منعقد 
می شود که نوع این قرارداد به میزان 
ســرمایه گذاری در مسقط بستگی 
دارد، در زمان حال شهرداری مسقط 
بر روی پــروژه هــای تفریحی برای 
جذب توریست ســرمایه گذاری می 

کند.
رئیس توســعه اقتصادی شهرداری 
مســقط اظهارداشــت: پروژه های 
تفریحی به صورت کلی سرمایه های 
باالیی برای بازگشت سرمایه دارد که 
بر افزایش تعداد بازدید کنندگان در 
این راســتا باید توجه شود، به همن 
دلیل اکثر سرمایه گذاران در مسقط به 
دنبال آن هستند که کسب و کارهای 
کوچک در مراکــز خرید ایجاد کنند 
تا از میزان بازدیدکنندگان اطمینان 

حاصل کرده و از ســرمایه گذاری در 
مراکز تفریحی اجتناب می کنند.

وی خطاب بــه ایرانیان حاضر در این 
نشست خاطرنشــان کر: دعوت می 
کنم از کشــور دوم خود یعنی عمان 
بازدید کنید تا با دیدگاه شفاف سرمایه 
گذاران موجــود و امکاناتی که دولت 
به این سرمایه گذاران عطا می کند، 

آشنا شوید.
اســیبانی ابراز امیــدواری کرد این 
نشســت نتایج پرباری بــرای همه 

شرکت کنندگان داشته باشد.

    دیپلماسی عمومی در دنیا در 
حال رشد است

عضو شورای اســالمی شهر اصفهان 
در ادامه نشســت گفت: شورای شهر 
اصفهان در همین راستا برنامه ای را 
جهت توســعه روابط شهر اصفهان با 
شهرهای بزرگی مانند مسقط در دنیا 

برقرار کرده است.
کورش خســروی افــزود: این روزها 
در دنیا دیپلماســی عمومی در حال 
رشد است که شــهرها در این راستا 
نقش مهمی را ایفا می کنند، از این رو 
تالش شورای شهر این است که درگیر 
پروتکل های دست و پا گیر دیپلماسی 
رسمی نشــود و روابط اصفهان را با 
شهرهای مختلف دنیا گسترش دهد.

وی بیان کرد: در زمان حاضر میزبان 
تجار از عمان و عراق و مــاه آینده از 
فرایبــورگ و نجف و ... هســتیم که 
روابط اصفهان با این شهرها گسترش 

پیدا می کند.
وی اظهارداشت: تاکید شورای شهر 
اصفهان بر این است که این رویدادها 

مانند امروز توســط بخش خصوصی 
به دلیــل ایجاد پایــداری و تعدد در 
رویدادها باشــد تا برای برگزاری این 
رویدادها وابسته به مدیران دولتی و 

شهری نباشیم.
به گــزارش ایرنا، نشســت تجاری 
فرهنگی با کشور عنوان تحت عنوان 
»رویداد هفته مسقط در اصفهان« با 
هدف آشــنایی تاجران و صنعتگران 
عمانی با فرصت های سرمایه گذاری 
از دوازدهم تــا نوزدهم اســفند در 

اصفهان آغاز به کار کرد.
26 شــرکت از عمان و 2 شــرکت از 
عراق در این نشست شرکت کردند، 
همچنین اعضای شــرکت کننده در 
این نشست در خصوص رنگ و رزین، 
امالک و مســتغالت، مــواد معدنی، 
فرآورده های نفتی، پالستیک و تایر، 
ماشین آالت و تجهیزات، کشاورزی، 
صنایع دســتی، پوشــاک، توریست 
و هتلداری، فرش، مبلمــان، اثاثیه، 
صــادرات و واردات و لوازم پزشــکی 

هستند.
محورهای این رویداد، آشنایی تاجران 
و بازرگانان عمانی با توانمندی های 
صنعتگــران ایران، صــادرات بدون 
واســطه به عمان، مالقات با سرمایه 
گذاران عمانی، فــروش محصوالت 
ایرانی، مشــارکت با تاجران عمان، 
افزایش مراودات اقتصــادی عمان، 
ارائه برنامه هــای فرهنگی با هویت 
ایرانی، آشنای با نیازهای بازار عمان، 
معرفی شــرکت های دانش بنیان و 
محصــوالت آنها به تاجــران عمانی 
 و راه انــدازی خطــوط تولیدی در 

عمان است.



Iravani’s Historic 
House

Iravani’s Historic House is 
situated at the heart of the 
old fabric of the historical 
city of Isfahan, standing 
proud next to the very 
oldest religious edifice of 
Isfahan known as the Jame 
Mosque.
The unique architecture 
of this two-century-old 
Iranian monument dates 
back to the Qajar era in the 
early nineteenth century. 
It was registered in the 
list of the National Works 
of Iran following two 
years of restoration and 
renovation.
Iravani’s residence 
includes five rooms on 
three sides of the house 
overlooking the interior 
yard and providing a 
spectacular view of 
the pool, fountain and 
beautiful flower beds.
The architectural 
masterpiece of this 
monument is the 
Shahneshin, the room for 
important guests and the 
lord of the house, with 
colorful Orosi windows 
which attracts any visitor.
The terrace of this historic 
mansion, comprising 
lattice walls and providing 
a view of the dome and 
turquoise minarets of the 
Jame Mosque, is currently 
used as a coffee shop and 
provides an opportunity 
for a drink of coffee in a 
tranquil atmosphere. 
Iravani’s Historic House 
is a boutique hotel located 
at the center of the Isfahan, 
beside the oldest religious 
building known as the 
Jame Mosque.
Iravani hotel is comprised 
of five rooms on three sides 
of the house dominating 
the internal yard and 
giving an outstanding 
view of the pool, a fountain 
and beautiful flower beds. 
Each room is named in the 
Persian language.
General facilities of 
the hotel include free 
internet, safe box, 
breakfast, minibar, air 
conditioning and TV. The 
architectural masterpiece 
of this monument is the 
Shahneshin, the room for 
important guests and the 
lord of the house, with 
colorful Orosi windows 
which attracts any visitor. 
The terrace of this historic 
mansion provided a view 
of the dome and turquoise 
minarets of Jame Mosque, 
and it is presently used as a 
coffee shop.

Hotel
Attraction

ISFAHAN
N E W S

tourism
03ISFAHAN

N E W S

Tuesday,March5, 2019, No.181 ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

A day of pilgrimage to 
Shah-e Cheragh

attraction

Shah-e Cheragh (“King of Light”) is a major 
mausoleum and pilgrimage site in the 
touristic city of Shiraz, southern Iran.
 The dazzling shrine of mirrored tiles is 
where Sayyed Mir Ahmad, one of brothers 
of Imam Reza (AS), is laid to rest. Each day, 
it draws hundreds of the faithful from all 
over the country or even abroad.
The mausoleum boasts architectural 
elements and motifs from various 
centuries and its courtyard and 
tilework represent relatively modern 
embellishments from the late-Qajar 
period. Its blue-tiled dome is flanked by 
dazzling gold-tipped minarets.
There is also a modest museum in the 
northwestern corner of the courtyard, next 
to the shrine, which showcases shrine-
related objects, including some highly 
prized old Qurans and an exquisite door 
embellished with silver and gold.
Visitors are welcome to enter the courtyard 
in the middle of the complex but entrance 
to the shrine is not usually permitted to 
non-Muslims. Photography with large 
digital cameras are not permitted.
Women must wear chador (open cloaks 
that leave the face exposed) within the 
whole shrine complex, available for free at 
the women’s entrance.
The mausoleum has underwent various 
restoration projects over time. It was 
registered on the National Heritage List 
in 1939.
Here is a select of comments that visitors 
to the Shah-e Cheragh have posted to 
TripAdvisor, one of the most popular travel 
websites in the world:
“Pray place”
So nice place and many people is there for 
pray and I like here so much, in the night 
time very nice place. (Liam P. from Rome, 
Italy; reviewed January 2019)
“Just amazing!”
Wonderful shrine, and the attendant was 
so kind and helpful…Amazing mirrored 
spaces, but the colors are derived from 
the illuminating lights, not the myriad 
mirrors. If you are in Shiraz, this is not to be 
missed. (R-R2025 from Macclesfield, the 
UK; reviewed January 2019)
“Most beautiful mosque”
The interior of the mosque is amazing, 
covered in different color mirrors…a local 
guide takes you round for free. Not an in 
depth tour but they are there to answer 
any questions you may have. (FinnianOD 
from London, United Kingdom; reviewed 
December 2018)
“Must see”
This place is very famous among tourists 
and if you are lucky and get a guide, then 
the visit will be great, free entrance. (Piotr 
M. from Warsaw, Poland; reviewed October 
2018)
“Jaw-dropping mirror mosaics”
Decided to drop by this place on my last 
day in Shiraz. I was completely floored 
when I entered the first shrine. The entire 
ceiling and walls are completely covered in 
multi-colored mirror mosaics or different 
shapes and sizes giving the impression 
that the entire place is covered with 
shimmering diamonds…. “Bryan G. from 
Perth, Australia; reviewed September  
2018)

It is filled with many architectural 
wonders such as unmatched Islamic 
buildings, bazaars, museums, Persian 
gardens and tree-lined boulevards. It’s a 
city for walking, getting lost in its mazing 
bazaars, dozing in beautiful gardens, 
and meeting people.
Isfahan is renowned not only for the 
abundance of great historical bridges, 
but also for its ‘life-giving river’, the 
Zayandeh-Rood, which has long 
bestowed the city an original beauty 
and a fertility. Isfahan has long been 
nicknamed as Nesf-e-Jahan which 
is translated into “half the world”; 
meaning seeing it is relevant to seeing 
the whole world. In its heyday it was also 

one of the largest cities in the region with 
a population of nearly one million. 
The cool blue tiles of Isfahan’s Islamic 
buildings, and the city’s majestic 
bridges, contrast perfectly with the 
encircling hot, dry Iranian countryside. 
The huge Imam Square, best known 
as Naghsh-e Jahan Sq. (literary 
meaning “Image of the World”), is one 
of the largest in the world (500m by 
160m), and a majestic example of town 
planning. Built in early 17th century, the 
UNECO-registered square is punctuated 
with the most interesting sights in 
Isfahan. 
It was laid out under the reign of the 
Safavid ruler, Shah Abbas the Great, to 
signal the importance of Isfahan as a 
capital of his powerful empire.
It is hemmed on four sides by 
magnificent buildings: to the east, the 
Sheikh Lotfollah Mosque; to the west, 
the palace of Ali Qapu; to the north, the 
portico of Qeysarieh; and to the south, 

the eminent Imam Mosque.
“The square was at the heart of the 
Safavid capital’s culture, economy, 
religion, social power, government, and 
politics. Its vast sandy esplanade was 
used for celebrations, promenades, and 
public executions, for playing polo and 
for assembling troops,” according to the 
UNESCO website. 
Right at the northern limit of the 
Imam Square, one will find “Qeysarieh 
Gate”, which leads to the unique and 
unforgettable “Grand Bazaar of Isfahan”. 
This historical market is one of the 
largest and most labyrinthine bazaars of 
the country. Shops offering handicrafts, 
souvenirs, jewelry, silverware, 
traditional ceramics and authentic 
Persian carpets. 
Modern Isfahan is now home to some 
heavy industry, including steel factories 
and a nuclear facility on its outskirts, 
however its inner core wants to be 
preserved as a priceless gem.

Isfahan: Why It’s Great To Wandering About

Several 
palaces 
were built 
in Isfahan, 
during 
Safavid 
era few of 
them have 
survived. 
Even those 
which have 
survived 
were severely 
damaged. 
The palace of 
Chehel Sotun 
(palace of 
40 pillars) is 
located in a 
vast beautiful 
garden. 

Soaked in a rich history, 
Isfahan was once a crossroad 
of international trade and 
diplomacy in Iran and now 
it is one of Iran’s top tourist 
destinations for good reasons. 

Gonbad-e 
Soltaniyeh: Iran’s 
magnificent “Taj 
Mahal” 

 Locally known as Gonbad-e Soltaniyeh, 
the UNESCO-registered Mausoleum of 
Oljaytu is a prime tourism destination while 
traversing Iran.Dominating the skyline, 
the 14th-century monument is highly 
recognized as an architectural masterpiece 
particularly due to its innovative double-

shelled dome and elaborate interior 
decoration.According to UNESCO, the 
mausoleum’s interior decoration is so 
outstanding that scholars like A.U. Pope 
have described the building as “anticipating 
the Taj Mahal”.The dome is embellished 
with turquoise-blue faience tiles, the 
stunning structure dominates the skyline of 
Soltaniyeh, an ancient city of the same name 
in Zanjan province, north-western Iran. It 
rises dramatically 48m above from its base 
that neighbors dusty archaeological digs 
and crumbling walls.The city of Soltaniyeh 
was briefly the capital of Persia’s Ilkhanid 
dynasty (a branch of the Mongol dynasty) 
during the 14th century.UNESCO says that 
the Mausoleum of Oljaytu is an essential link 
and key monument in the development of 
Islamic architecture in central and western 
Asia.The fairly large dome is the earliest 
extant example of its type in the country, 
and became an important reference for the 
later development of the Islamic dome.
Also, the extremely rich interior of the 
mausoleum, which includes elaborate 

brickwork, glazed tiles, marquetry or 
designs in inlaid materials, stucco, and 
frescoes, can be conceived as a masterpiece 
in the arena of Islamic architecture.  The 
UN cultural body adds the Mausoleum 
of Oljaytu is an essential link and key 
monument in the development of Islamic 
architecture in central and western Asia. 
Here, the Ilkhanids further developed 
ideas that had been advanced during the 
classical Seljuk phase (11th to early 13th 
centuries), during which the arts of Iran 
gained distinction in the Islamic world, 
thereby setting the stage for the Timurid 
period (late 14th to 15th centuries), one 
of the most brilliant periods in Islamic 
art.Excavations carried out in the 790-
ha Mausoleum of Oljaytu property have 
revealed additional vestiges of the old 
city, and a large part of this property has 
retained its archaeological character. As 
the ancient capital of the Ilkhanid dynasty, 
Soltaniyeh represents an exceptional 
testimony to the history of the 13th and 
14th centuries in Iran.
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Iran’s transit income in the first 10 
months of this Persian year rose 
by 14 percent compared to the 
same period last year, the latest 
statistics showed.According to 
the statistics released by Iran’s 
Trade Promotion Organization, 
revenues received through transit 
of commodities during the period 
(March 21-January 20, 2018) last 
year was $ 2.547 billion while it has 
increased by 14 percent now. 
The figure stands at $ 2.905 billion 
this year accounting for the income 
gained through air, sea and land 

transit activities.
Lying along some international 
transport corridors, Iran is a 
hub for transit of goods through 
railway, road, air and maritime 
transportation.A major part of 
the revenues is received through 
railway transport , with a growth 
of 31 percent, followed by road 
transit with 18 percent growth.
Despite the overall growth, Iran’s 
transit revenues in aerial and 
maritime transport decreased 
respectively by 8 and 6 percent 
over the 10-month period.

LNG 
Oversupply 
May Be 
Looming

Although China will 
continue to raise its 
liquefied natural gas 
(LNG) imports this 
year, the 2019 rise 
in the world’s key 
LNG demand growth 
market may not be 
enough to absorb all 
the new supply coming 
on stream over the 
next months.
According to analysts 
at this week’s LNGgc 
Asia conference 
in Singapore, new 
demand this year 
would be lower than 
the expected new 
supply, Oil Price 
reported.
Jason Feer, head of 
business intelligence 
at Poten & Partners, 
said that the company 
expected 33 million 
tons of new global 
LNG supply to hit 
the market this year, 
while demand is seen 
growing by just 16 
million tons, Reuters 
reported.
China will still see its 
LNG demand growing, 
but at a slower pace 
than the growth 
between 2017 and 
2018, according to 
Financial Tribune.
China’s LNG imports 
reached a new record-
high in January, but 
as the winter heating 
period is coming to 
an end in mid-March, 
imports are expected 
to drop.
At the same time, 
oversupply in Asia’s 
LNG market resulted 
in Asian spot LNG 
prices dropping again 
last week to the lowest 
since September 2017.
China’s breakneck 
demand surge of 
the past two years 
is expected to slow 
down this year as 
Beijing is determined 
to avoid severe 
shortages by boosting 
pipeline connectivity, 
building more 
storage and import 
terminals, and raising 
domestic natural gas 
production.
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Iran gains 14 pct more revenues via 
transit: Statistics

Addressing the 
opening session 
of the seventh 
C o o rd i n a t i n g 
Council meeting 
for INSTC in 
Tehran on 

Monday, Eslami urged 
the need to improve the 
Corridor’s infrastructures 
saying, “formation of joint 
transportation and logistics 
companies among the 
member states will definitely 
help increase INSTC’s 
transportation capacity.”
The official expressed hope 
that the member states, as well 
as the countries situated along 
the strategic Corridor’s routes, 
would gear up their political 
will to remove the hurdles in 
developing the mega project.
This could help bring 
economic prosperity to the 
regional governments and 
nations, he added.
Eslami further noted that 
Iran, for its part, is making 

every effort to accelerate the 
development of the projects 
related to the transportation 
network’s capacity.According 
to him, the strategic “Qazvin-
Rasht” railway, which will be 
inaugurated this Wednesday, 
will reduce a significant share 
of cargo transportation costs 
between Asia and Europe.The 
164-kilometer-long stretch 
was a missing link in INSTC, 
which will connect Iran with 
Russia’s Baltic ports and give 
Russia rail connectivity to both 
the Persian Gulf and the Indian 
rail network.
The minister added 
that concurrent with 
the inauguration of the 
Qazvin-Rasht railway, 
the construction of the 
Rasht-Astara railroad will 
commence, opening new 
opportunities for the entire 
Eurasian region.
He added that the 
construction of Chabahar-
Zahedan railway is currently 

underway, which will connect 
the country’s northern and 
southern ports and borders 
upon the completion.
Eslami further said plans are 
high on the agenda to link the 
country’s eastern and western 
points so as to multiply the 
corridor’s capacity.
INSTC is a major transit route 
designed to facilitate the 
transportation of goods from 
Mumbai in India to Helsinki 
in Finland, using Iranian 
ports and railroads, which 
the Islamic Republic plans to 
connect to those of Azerbaijan 
and Russia.Once completed, 
goods could be transported 
from Mumbai to the Iranian 
port of Bandar Abbas and 

further to Baku. They could 
then pass across the Russian 
border into Astrakhan before 
proceeding to Moscow and 
St. Petersburg, and then 
on to Europe.INSTC would 
substantially cut the travel 
time for everything from Asian 
consumer goods to Central 
Eurasia’s natural resources to 
advanced European exports.
The multimodal route is 
estimated to reduce the time 
and cost of transportation 
of goods between India and 
Europe from 40 to 15 days.
The corridor is said to have the 
potential of delivering up to 10 
million tons of India-Europe 
trade via its transportation 
network.

US not to triumph in its 
economic war against Iran: US 
top businessman
 Deputy Chair of US-China Partnership Foundation 
believes Washington could never win its economic 
war against Tehran as Iran enjoyes huge capacities 
and potential to fight the war.In an exclusive interview 
with IRNA on Sunday, John Milligan-Whyte said the US 
measures against other countries such as China and 
Iran which comes in the form of economic pressures 
on them are wrong.Such moves cannot be interpreted 
as peaceful, he said.The US pressures on Iran cannot 
be expected to last long and succeed, he said, since Iran 
is a very powerful country with a civilization much 
older than the US.Referring to China as a country with 
peaceful policies, Milligan-Whyte said Beijing keeps its 
relations with Iran and other countries, and will never 
surrender to Washington’s policies and strategies that 
are creating tensions in the Middle East.The civilized 
countries such as China and Iran have pursued peaceful 
ways of cooperation with others, he said.Iran is an 
important country in the Middle East and is capable 
to manage its own affairs and protect its national 
interests, according to the American businessman.

Goods transit through Iran 
grows by 14%
 Iran’s transportation sector posted a total of $2.905 
billion in revenue through the land, marine, and air 
transit of oil and non-oil commodities during the first 
10 months of the current fiscal (through Jan. 20).
The figure shows a 14% growth in comparison to last 
year’s corresponding period when the country gained 
some $2.547 billion from the transit of foreign goods.
Some $133 million of the said figure was generated 
through road transportation over the 10-month 
course, registering an 18% increase year on year.
Transportation of goods through railroad amounted 
to $1.96 billion, which indicated a 31% hike compared 
with last year’s similar time span.
However, revenues generated through marine and 
air transport stood at $133 million and $366 million, 
respectively, which observed a 6% and 8% decrease 
year on year.

Iran, Switzerland ink 
agriculture cooperation 
agreement
The Islamic Republic of Iran and Switzerland signed 
an agreement on developing cooperation to share 
experiences and know-how in the field of agriculture 
and research, technology, modern methods of 
education and adaptation to climate change.
At a ceremony held Sunday in Tehran, the head of 
the Agricultural Research, Training and Promotion 
Organization said, ‘One of the most important axes of 
bilateral cooperation is the production of vegetable 
seeds and related technologies.”

Iran’s Roads and Urban Development Minister Mohammad Eslami 
called on the member states of the International North-South 
Transport Corridor (INSTC) to establish joint logistics companies to 
increase the Corridor’s transportation capacity.

Joint Logistics Companies Key To Boost 
North-South Corridor’s Capacitynews

By: Morteza Rahmani

Iran’s Energy Ministry, IRGC Forge 
Partnership for Cloud Seeding
 Iran’s Energy Minister Reza Ardekanian said his organization has 
come up with a joint plan with the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) to carry out cloud seeding projects across the country.
Iran’s Energy Ministry, IRGC Forge Partnership for Cloud Seeding
In an interview with Tasnim, Ardekanian said the Energy Ministry 
and the IRGC have devised a cooperation plan for cloud seeding, 
expressing hope that it would produce the desired results.Noting 
that Iran is located in an arid and semi-arid region, he said the 
Energy Ministry has been working on cloud seeding projects 
for years and has established a center for it.Ardekanian added 

that the ministry is also considering other initiatives to ease the 
shortage of water, including wastewater recycling and treatment, 
seawater desalination, and feasibility studies on extraction 
of deep water tables.In January 2018, IRGC Aerospace Force 
Commander Brigadier General Amir Ali Hajizadeh voiced readiness 
to help the Energy Ministry carry out cloud seeding operations, 
saying his forces were at the Iranian nation’s service and would 
mobilize all equipment to help the administration.It came after 
frequent droughts and low rainfall in Iran in last autumn forced the 
administration to opt for cloud seeding in the hope of squeezing 
more precipitation out of the atmosphere.Last month, an IRGC 
official said the Aerospace Force had created a specialized drone unit 
to carry out cloud seeding projects in five regions across the country, 

describing the pilotless aircraft as 
a perfect option in cloud seeding 
practices considering their high 
maneuverability and low costs of 
flight.Cloud seeding originated in 
the US in the 1940s. The method 
generally used in the winter involves 
ground-based generators set at high 
elevations that are literally fired up to 
release plumes containing silver iodide crystals into storm clouds. 
When water vapor or droplets attach to the silver iodide crystal, 
latent heat is also released, and it increases cloud size and the 
duration of storms.

The Wall Street Journal reported on Sunday 
Washington could lift most or all of its 
tariffs on Beijing while a summit between 
U.S. President Donald Trump and his 
Chinese counterpart Xi Jinping to sign a 
final trade deal could happen later this 
month.
That followed comments from Trump 
last week that he had asked China to 
immediately remove all tariffs on U.S. 
agricultural products because trade talks 
were progressing well. He also delayed 
previously scheduled plans to impose 25 
percent tariffs on Chinese goods.
All of that proved positive for risk 
sentiment with E-mini futures for the 

S&P500 and the Dow rising 0.5 percent 
each on Monday.
Chinese shares were the biggest gainers in 
Asia, with the blue-chip index up 3 percent. 
Australian shares rose 0.5 percent and 
Hong Kong’s Hang Seng index added 0.7 
percent.
That left MSCI’s broadest index of Asia-
Pacific shares outside Japan with gains of 
0.4 percent. Japan’s Nikkei strengthened 
more than 1 percent.The Asia ex-Japan 
index has risen almost 10 percent so far this 
year.“Following a robust recovery for risk 
assets since the start of the year, a number 
of events in March are going to set the 
tone for global investors on whether this 

rebound is sustainable,” said Tai Hui, Asia 
Pacific Chief Market Strategist at JPMorgan 
Asset Management.
Tai listed the prospective Trump-Xi trade 
summit among such events while China’s 
National People’s Congress could provide 
clues on new policies aimed at boosting 
Asia’s largest economy.
“These policies will be influential to 
maintain the upbeat onshore sentiment 
that has driven a strong rebound in the 
A-share market,” Tai said.
China’s CSI300 index rallied last week 
after index provider MSCI quadrupled its 
weighting for mainland shares in its global 
benchmarks.

Stocks jump as U.S., China inch closer to trade deal
Asian shares started the week on the front foot on signs the United States and China were close to striking a tariff deal to end their 
protracted trade war while the dollar eased as traders wagered Federal Reserve policy would remain accommodative.
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The minister 
added that 
concurrent with 
the inauguration 
of the Qazvin-
Rasht railway, 
the construction 
of the Rasht-
Astara railroad 
will commence, 
opening new 
opportunities 
for the entire 
Eurasian region.



Iran: John Bolton suffering 
from obsessive anti-Iran 
attitude
Iran Foreign Ministry spokesman, referring to 
US National Security Advisor John R. Bolton’s 
imminent trip to Australia to create anti-Iran 
consensus, said it is a usual business for him.
Bolton is touring the world to spread hostility 
against Iran, Bahram Qasemi said on Monday. 
He added by presenting false information and 
image, promoting provocative claims and even 
by buying some sources in line with Iranophobia 
in some weaker countries, he is trying to create a 
negative atmosphere against Iran.
Tehran believes that Bolton is obsessed with an 
anti-Iran attitude, Qasemi noted.
Bolton falsely thinks that Iran is a threat against 
him and the US, he reiterated. 
He went on to say that the US National Security 
Advisor does not want to accept Iran as playing a 
constructive role and remains to adopt a special 
hostile approach towards Iran. Bolton’s hostility 
has gone beyond a normal politician and it seems 
that it has turned out to be a serious condition 
which needs treatment, Qasemi stressed.Earlier, 
Iranian Foreign Ministry spokesman condemned 
remarks by Bolton about the 40th anniversary 
of victory of the Islamic Revolution, saying he is 
suffering from a chronic illusion.

Syria will not stand still for 
terrorists’ continuous crimes, 
says FM source
The terrorist groups launched at dawn on Sunday 
a new terrorist attack planned in advance on 
the Syrian armed forces deployed on the axis 
of al-Masasneh in the northern countryside of 
Hama, a source at the Foreign and Expatriates 
Ministry announced.The attacking terrorist 
groups launched their assault from their positions 
in the areas covered by the de-escalation zone 
agreement, and used various types of weapons, 
exploiting the bad weather conditions, the source 
said, SANA reported.A number of Syrian army 
members were killed and others were injured in 
the terrorist group’s attack, to which the armed 
forces responded and inflicted heavy losses upon 
the attackers in personnel and equipment, with 
some of the bodies of the terrorists having been 
withdrawn, while other bodies were left out in the 
open, according to the source.The Foreign Ministry 
expressed Syria’s strong condemnation of the 
terrorist attack, saying it “comes as a new episode 
in a series of the terrorist groups’ violations of the 
de-escalation zone agreement.”

Don’t Rely On Eu Package For Resolving 
Economic Issues: Ayatollah Khamenei

You should follow 
tasks in a serious way 
within the laws of the 
country. You should 
not wait for anything 
or anyone. One day, we 
made the economy of 
the country dependent 
on the JCPOA [the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action]. The JCPOA 
failed to eliminate our 
economic problems and 
to help us in a noticeable 
way. The result was 
that the people became 
“conditional” towards 
the JCPOA so much 
so that when that 
dude [Donald Trump] 
announced that he 
wanted to get out of the 
deal, we experienced 
turbulences in our 
market. This has 
continued since 
he has declared so. 
Consequently, we have 
become conditional. We 
have conditioned the 
people to this situation, 
too.
As for the European 
packages and proposals, 
we should not condition 
the people again. Of 
course, the Europeans 
have no other 
choice, much to their 
displeasure! They should 
say how they want to 
defend our interests 
through these proposals 
which are referred to as 

“packages”. However, you 
should not turn this into 
one of the main issues of 
the country. Whether or 
not European packages 
are offered to us, we 
have certain tasks to 
carry out in the country. 
We have certain duties 
and regulations. These 
duties should be fulfilled 
and you should pursue 
them. We should not tie 
down the economy of the 
country to something 
which is not in our 
control.
Of course, they are 
behaving in a nasty 
way—I do not want to 
enter into the discussion 
about the European 
packages, European 
behavior and the like, as 
this requires a detailed 
discussion—I have 
said to Mr. President 
that they are sticking 
to their November 
timetable and they are 
constantly putting it 
off to November so that 
they give us very little 
or give us nothing once 
everything is firmly 
established and once 
sanctions are fully in 
place. This is what they 
are after. This shows 
their malevolence.
I read in the newspaper 
that Trump has said 
that he wanted to give 
some words of advice 

to Theresa May about 
adopting strict measures 
against Iran, but that it 
was her, instead, who 
gave him words of advice 
in that regard. They 
are such people. Then, 
they call Dr. Rouhani to 
express respect and to 
show their good will. 
They should be viewed 
like this [with suspicion] 
because they are vicious 
people. They are very 
vicious. I have tons of 
things to say about the 
Europeans, not because 
of their present-day 
policies, rather because 
of the viciousness that 
European governments 
have shown in the course 
of the past centuries. I 
have many things to say, 
but I do not want discuss 
these matters now.
In any case, you should 
not tie down the 
economy of the country 
to European packages. 
We have certain tasks 
to carry out inside 
the country and we 
should attend to them. 
Of course, they should 
certainly abide by it [the 
packages]. However, 

we will not rely on them 
for the resolving our 
problems.
Of course, I believe that 
relations should be 
maintained. Friends 
who have been in contact 
with me all these years 
know that when it comes 
to diplomatic relations, 
I believe that relations 
should be strengthened, 
developed, actualized 
and expanded. This is 
what I believe in. I do 
not believe in isolation, 
breaking off relations 
and the like, except for 
a few cases like that of 
the US. Apart from that, 
I do not believe in these 
things. Our relations 
with the East should 
be strengthened. Our 
relations with the West 
should be strengthened 
as well and we should do 
this as much as we can. 
The operational and 
purposeful activities in 
the realm of diplomacy 
should be expanded. 
In other words, the 
diplomacy of the 
country should expand 
its activities: purposeful 
activities.

 In a meeting with the cabinet members on July 
2018 ,15, the Supreme Leader of the Islamic 
Revolution, Ayatollah Khamenei made important 
statements regarding the European Commission’s 
support package for Iran. These statements are 
published for the first time by Khamenei.ir. Here 
is the full text of Ayatollah Khamenei’s statements:

Politics
Tuesday,March5, 2019, No.181

ISFAHAN
N E W S 05

News

 

The spokesperson 
for Yemen’s National 
Salvation Government 
denounced the British 
foreign secretary’s 
comments during a visit 
to Yemen as a testimony 
to the “dirty” role that 
the UK has played in the 
occupation of the Arab 
country.
In response to British 
Foreign Secretary 
Jeremy Hunt’s remarks 
during a visit to Aden, 
Zaifullah al-Shami, the 
Yemeni government’s 
spokesperson,  said 
Hunt’s stances left no 
doubt that the UK has 
been playing a dirty 
role in the occupation of 
Yemen.
On Sunday, British 
Foreign Secretary Hunt 
claimed that a peace 
process in Yemen’s port 
city of Hudaydah “could 
be dead within weeks.”
“There is a narrative in 
Saudi, the United Arab 
Emirates and the Yemen 
government that you 
simply cannot trust the 
Houthis; they never 
do what they promise 
to do and that will be 
confirmed if this does 
not happen,” Hunt said 
in criticism of Houthi 
Ansarullah movement.
In comments on 
Saturday, chairman 
of Yemen’s Supreme 
R e v o l u t i o n a r y 
Committee criticized 
Hunt’s comments 
about efforts for peace 
in Yemen, denouncing 
London as an accomplice 
in the foreign aggression 
against Yemeni people.
Mohammed Ali al-Houthi 
slammed Hunt’s remarks 
as “misleading”, saying 
the UK foreign secretary 
must realize that the 
Yemeni people are well 
aware that Britain is 
literally an accomplice 
in the military campaign 
against Yemen, as 
Yemenis are being killed 
by the British weapons.
Hunt knows that the 
British draft resolutions 
on Yemen are unfair 
and meant to serve the 
US and Israeli interests 
at the UN Security 
Council, al-Houthi had 
announced.
He also stressed that 
Hunt could not play the 
role of a just mediator 
and has no right to 
present himself as an 
evenhanded party.

Spokesman 
Decries UK’s 
‘Dirty’ Role in 
Occupation of 
Yemen
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Indian, Pakistani Troops 
Trade Fire in Kashmir after 
Brief Ceasefire – Ministry
Indian and Pakistani troops have exchanged fire in 
the disputed Kashmir region after a brief lull since 
a dangerous escalation between the two countries 
that erupted last week, Indian Defense Ministry 
spokesman Lieut. Col. Devender Anand has stated.
“At about 3 am Today [21:30 GMT on Sunday], the 
Pakistan Army resorted to unprovoked ceasefire 
violation by shelling and firing in the Akhnoor 

sector. Our positions effectively retaliated. The firing 
exchanges stopped at 6.30 am,” Anand told reporters.
According to the Indian Army, all educational 
institutions within a distance of 5 kilometers (about 3 
miles) from the Line of Control – a military control line 
between the Indian-and Pakistani-controlled parts 
of Kashmir – remained closed on 4 March, Sputnik 
reported.
The incident follows airstrikes on 26 February when 
Indian aircraft attacked what it said was a militant 
camp in Pakistan in retaliation for a deadly assault that 
killed at least 40 Indian troops in Indian-administered 
Kashmir on 14 February.

Pakistan, which denied 
any involvement in 
the 14 February 
attack, retaliated 
with airstrikes that 
led to an Indian 
fighter jet being shot 
down in Pakistan-
administered Kashmir. 
The pilot, who was 
captured by Pakistan, 
was released on 1 March in a 
“goodwill gesture”.

Muslim Parents Withdraw Children 
from UK School over Promotion of 
Homosexuality
An estimated 600 Muslim children have been withdrawn 
from a UK school in protest against lessons about 
homosexuality and gender equality, a report said.
The pupils, aged between 4 and 11, are being kept home 
from Parkfield Community School in Birmingham to 
protest the school’s ‘No Outsiders’ program, which 
teaches children about LGBT lifestyles, the Daily Mail 
reported.
The children involved in the mass exodus represent about 
80 percent of the school’s entire enrolment.
The Alum Community Rock Forum said the pupils were 
pulled out of the classroom because the school was 
‘undermining parental rights and aggressively promoting 
homosexuality’.
‘Dialogue, petitioning and protests by parents have been 
repeated and arrogantly ignored,’ the forum said.
‘Our children, our choice - work with parents not against 

them.’
Friday’s action comes after weekly demonstrations 
against the school’s program, including one that was 
attended by 300 parents and children last month.
Some Muslim demonstrators said they would rather leave 
the UK than allow their children to continue attending 
Parkfield Community School.
Some joined in with the chants and held placards reading: 
‘Education not indoctrination.’
One child carried a handwritten sign which said: ‘Let kids 
be kids.’
Parents’ anger is aimed at the school’s assistant head 
Andrew Moffat, who is behind the No Outsiders lessons.
He created the scheme to teach children about the 
Equality Act and British values.
Pupils at the school – rated outstanding by Ofsted – have 
five of these lessons a year, covering areas outlined in the 
Act: age, disability, gender reassignment, marriage and 
civil partnership, pregnancy or maternity, race, religion 
or belief, sex and sexual orientation.
The program was first piloted at the school in 2014 and is 

now also taught 
at dozens of 
other schools in 
the country.
Moffat, who 
is in a civil 
partnership, was 
made an MBE 
for services to 
equality and diversity in education in 2017.
He is currently shortlisted for a ‘world’s best teacher’ 
award.
He resigned from a previous teaching post at another 
school after a row with Christian parents over lessons 
challenging homophobia – and is now facing even more 
vocal complaints from parents at Parkfield, where 98 
percent of the 750 pupils are said to be from an Islamic 
background.
Mariam Ahmed, whose four-year-old daughter attends 
the school, organized a petition against the No Outsiders 
project.

News
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5 killed in medicopter crash in SW Iran
Five people were killed in a medical helicopter crash incident in 
Chaharmahal and Bakhtiari province in southwest of the country on 
Monday, a local official said.
‘One medical helicopter belonging to the province’s medical university 
crashed near Kiar County on duty,’ the Political and security deputy of 
Chaharmahal and Bakhtiari Province Jafar Mardani said.
Ali Fath Nasirian , Governor of the Kiar city near where the incident took 
place, also confirmed the death toll, saying that all people aboard the craft have 
reportedly lost their lives.The helicopter hit a power mast and caught fire after crashing into the land. 
Three crew members and two paramedics were killed in the crash. Their bodies have been taken out of 
the debris and transferred out of the place.

Bushehr Nuclear Power Plant, 
located in Iran’s Bushehr 
province, has temporarily 
ceased its activity for repair 
and fuel replacement, 
Behrouz Kamalvandi, 
spokesman for Iran’s Atomic 
Energy Organization, said.
According to the program, 
Bushehr Nuclear Power 
Plant has been recently 
shut down for about two 
months, Kamalvandi added, 
Trend reports referring to 
Iran’s iranenergy website.
Kamalvandi added that this 
work was carried out in 
coordination with the Iranian 
Atomic Energy Organization 
and the Energy Ministry.It 
would have been better for 
the plant to carry out this work 
in summer. Annual repair 
usually accounts for March to 
prevent electricity shortages, 
he said.
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Current research shows 
celebrity endorsement and 
television advertising of 
unhealthy foods increases 
children’s intake of these 
foods. However, children 
are increasingly exposed to 
marketing through digital 

avenues, such as on social media, and 
the impact of marketing by YouTube 
video bloggers (vloggers) on these 
outcomes has, until now, not been 
known.
According to a recent report by 
Ofcom children in the UK now access 
social media more than ever before. 
Approximately 93% of 8-11-year-olds 
go online, 77% use YouTube and 18% 
have a social media account. In older 
children (12-15-year-olds), 99% go 
online, 89% use YouTube and 69% have 
a social media account. Both age groups 
watch YouTube vloggers, Medical 
Xpress reported.
Vloggers’ influence
Ph.D. student Anna Coates, from the 
University’s Appetite and Obesity 
research group, conducted a study 
to examine the effect of social media 
marketing of snack foods (healthy and 
unhealthy), via vloggers’ Instagram 
pages, on children’s snack intake.
During the study 176 children, aged 
between 9 and 11 years, were randomly 
split into three equal groups and were 
shown artificially created, but realistic, 
Instagram pages of popular vloggers 
(each has millions of followers). One 
group was shown images of the vlogger 
with unhealthy snacks, the second 
group was shown images of the vlogger 
with healthy snacks and the third group 
was shown images of the vlogger with 

non-food products. The participants’ 
subsequent intake of snacks (healthy 
and unhealthy options) were measured.
Children in the group that viewed the 
unhealthy snack images consumed 
32% more kcals from unhealthy snacks 
specifically and 26% more kcals in total 
(from healthy and unhealthy snacks) 
compared with children who saw 
the non-food images. There was no 
significant difference in total kcal intake, 
or healthy snack kcal intake, between 
children who saw the Instagram profile 
with healthy images and those who saw 
the non-food images.
Impactful and exploitative
Of the study Anna Coates, said: 
“These findings suggest that the 
marketing of unhealthy foods, via 
vloggers’ Instagram pages, increases 
children’s immediate energy intake. 
The results are supported by celebrity 
endorsement data, which show 
unhealthy food endorsements increase 
children’s unhealthy food intake, but 
healthy food endorsements have little or 
no effect on healthy food intake.“Young 
people trust vloggers more than 
celebrities so their endorsements 
may be even more impactful and 
exploitative. Tighter restrictions are 
needed around the digital marketing 
of unhealthy foods that children are 
exposed to, and vloggers should not be 
permitted to promote unhealthy foods 
to vulnerable young people on social 
media.”

“The enemies of the Islamic 
Establishment have always 
changed and updated their 
tactics and spared no effort to 
harm the Islamic Iran, therefore, 
our sustainable security hinges 
upon increasing deterrence 

power,” Major General Baqeri said in an 
address to a military industrial research 
conference in Tehran on Monday.
Pointing to Iran’s delicate position in the 
region and various threats against the 
Islamic Republic over the past 40 years, 
the commander underlined the need 
for constantly upgrading the country’s 
military power by monitoring the threats 
and the country’s defense needs.
He also said that major defense projects 
in Iran prove to be a significant deterrent 
factor, since they change the tone of 
powerful countries vis-à-vis Iran.
The senior general went on to say that 
copying defense equipment would not 
satisfy Iran’s needs, emphasizing the need 
for innovation, homegrown technologies, 
and enhancement of technical know-how 
by relying on the local scientific potential.
“The sustainability of security in 
the country and the region would be 
preserved only with new and innovative 
moves in the defense spheres,” the 
commander added.

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei has reiterated on 
various occasions that Iran’s defense 
capabilities and power are not subject to 
negotiations.
“We will have no bargaining and dealing 
with the enemy over the country’s means 
of defense and over whatever provides or 
supports the national power,” Ayatollah 
Khamenei said in October 2017.
In comments in November 2018, Ayatollah 
Khamenei urged the Iranian Armed Forces 
to boost their military capabilities and 
preparedness in such a way that the 
enemies would not ever dare think of 
threaten the country.
The Leader said that Iran’s enhanced 
military preparedness would frighten the 
foes and be deterrent against the enemies, 
underlining, “The Islamic Republic is not 
intending to begin a war against anyone, 
but you (the Iranian military forces) 
should boost your capabilities in such 
a way that not only the enemy would be 
fearful and afraid of attacking Iran, but 
also thanks to the solidarity, might, and 
effective presence of the Armed Forces, 
the specter of threats against the Iranian 
nation would be swept away.”

Children’s Food Intake Negatively Affected by Social 
Media: Study

Top General: Iran’s Security Hinges on Deterrence 
Power

New research highlights the negative influence that 
social media has on children’s food intake.

Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major General 
Mohammad Hossein Baqeri emphasized the need for 
growing capabilities of the country’s military capabilities, 
saying reliable deterrence power guarantees Iran’s 
security.
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“We will have no 
bargaining and 
dealing with the 
enemy over the 
country’s means 
of defense and 
over whatever 
provides or 
supports the 
national power,” 
Ayatollah 
Khamenei said in 
October 2017.

According to a 
recent report by 
Ofcom children 
in the UK now 
access social 
media more 
than ever before. 
Approximately 
%93 of 
-11-8year-olds 
go online, %77 
use YouTube 
and %18 have 
a social media 
account. In 
older children 
(-15-12year-
olds), %99 go 
online, %89 
use YouTube 
and %69 have 
a social media 
account. Both 
age groups 
watch YouTube 
vloggers, 
Medical Xpress 
reported.

Iran, in frontline of innovation in global arena
The Director General of World Intellectual Property 
Organization (WIPO) Francis Gurry said that Islamic Republic 
of Iran is at the frontline of innovation in international arena 
and is a valuable member of this organization.”On Monday, 
WIPO’s representative Omar Katbi read the message of 
Director General of World Intellectual Property Organization 

(WIPO) Francis Gurry at the closing ceremony of 32nd 
Khwarizmi International Award (KIA).The message is read 
as follows, “World Intellectual Property Organization (WIPO) 
is very proud of its long-term interaction and cooperation 
with prestigious Iranian Scientific and Industrial Research 
Organization in a way that WIPO has interacted with IKA since 
its establishment in 1987.”



رویکردهای»بازآفرینیومدیریتشهری«بررسیمیشود
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: سی و یکمین نشست راهبردهای شهرسازی و معماری 

با موضوع »بازآفرینی و مدیریت شهری« در اصفهان برگزار می شود.
سید احمد حسینی نیا اظهارکرد: امروزه بافت  های فرسوده و قدیمی و رفع ناپایداری آنها به موضوعی جدی و 
محوری تبدیل شده، به گونه  ای که سازمان  های ذی ربط را به تکاپوی ساماندهی و بازآفرینی بافت های مذکور 

سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها را در دوره  های مختلف زمانی مطرح کرده  است.
وی افزود: رویکردهای مرمت و بهسازی شهری از بازسازی، باززنده سازی، نوسازی و توسعه مجدد به بازآفرینی و 

نوزایی شهری تکامل یافته و در این مسیر، از توجه صرف به کالبد، به سمت مالحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و هنری گذر کرده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: از این رو در ادامه سلسله نشست راهبردهای شهرسازی و معماری، با توجه به 
ضرورت و اهمیت موضوع، سی و یکمین نشست به »بازآفرینی و مدیریت شهری« اختصاص یافته چرا که بازآفرینی شهری یکی از موضوعات 
مهم مدیریت شهری محسوب می شود که به دنبال رفع مشکالت فرسودگی شهری از طریق بهسازی مناطق محروم و در حال اضمحالل 

در شهرها است.

کاهش7.44درصدیمصرفآبشربدراستاناصفهان
معاون خدمات امور مشترکان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه حدود 25 درصد 
ادارات فاقد مخزن ذخیره هستند، گفت: در سال 97 میزان مصرف آب شرب در بخش خانگی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 7.44 درصد کاهش یافته است.
به گزارش شرکت آبفا اصفهان، رضا رضایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 116 کارگاه 

آموزشی تغییر سبک زندگی با محوریت سازگاری با کم آبی برگزار شد، اظهار کرد: این کارگاه ها برای 9 
هزار و 785 نفر از مدیران، کارکنان سازمان ها، اصناف، نهادها، مراکز درمانی، بهداشتی، آموزشی، ورزشی 

و درمانی، اماکن مذهبی و بقاع متبارکه در سطح استان برگزار شد، در حالی که از این تعداد حدود 4 هزار نفر 
مشترک پرمصرف بودند.وی با بیان اینکه در سال 97 بیش از 20 هزار نفر به تعداد مشترکان آبفا اضافه شد، افزود: با 

توجه به برگزاری دوره های توجیهی برای مشترکان، میزان مصرف آب شرب در بخش خانگی نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.44 
درصد کاهش یافته است. معاون خدمات امور مشترکان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: هم اکنون حدود 75 درصد آب در 
بخش خانگی و حدود 25 درصد در بخش غیرخانگی مورد استفاده قرار می گیرد و مطابق بررسی ها در سال جاری میزان مصرف آب در 

بخش  غیرخانگی نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.25 کاهش یافته است.

غائله ترخیص خودروهای 
وارداتــی از گمــرک در 
حالــی وارد دوازدهمین 
ماه ســال می شــود که 
رئیس کل گمــرک روز 
گذشته از ترخیص تنها 
200 خــودرو از 1۳ هزار 
خودروی موجود در گمــرک خبر داد؛ 
200 خودوریی که کمتر از دو درصد از 

کل خودروها را شامل می شود.

   »خریداران« بازندگان اصلی بازی 
عدم ترخیص

مساله اصلی در ترخیص خودروها که از 
مردادماه سال جاری به »مساله« تبدیل 
شده اســت به خریداران این خودروها 
مربوط می شود؛ کسانی که با فراخوان 
نمایندگی های واردات خــودرو اقدام 
به ثبت نام و پرداخت مبالغی به عنوان 

»پیش پرداخت« کردنــد و حاال بعد از 
گذشت حدود 9 ماه از این قضیه، هنوز 

هیچ خودرویی را دریافت نکرده اند.
بعد از کش وقوس های فراوان باالخره نهم 
بهمن ماه، دستورالعمل اجرایی مصوبه 
هیات وزیران در مــورد تعیین تکلیف 
خودروهای دپو شــده و ضوابط ورود و 
ترخیص خودروهــا از گمرکات مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعالم شــد 
که به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت 

هم رسید.
با گذشت حدود یک ماه از ابالغ ضوابط 
مرتبط با ثبــت ســفارش و ترخیص 
خودروهــای دارای قبض انبــار اماکن 
گمرکی، روز گذشته مهدی میراشرفی، 
رئیس کل گمرک ایران از ترخیص 200 
خودرو از پارکینگ های گمرک خبر داد.

جدا از کند بودن روند ترخیص خودروها 
علی رغم دستورالعمل های صریح برای 
ترخیص خودروها پیگیری های ایسنا از 
گمرک ایران برای کسب اطالع از انواع 
مدال های ترخیص شده و همچنین نام 
نمایندگی های واردکننده بی نتیجه ماند. 
استدالل مســئوالن گمرک برای عدم 
ارائه اطالعات در این باره، طوالنی بودن 
فرایند کسب آمار مربوط به خودروهای 

ترخیص شده است!

   دستورالعمل ترخیص خودروها 
آماده است

دستورالعمل اجرایی مصوبه هیات وزیران 
در مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو 
شده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها 
از گمرکات مناطق مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی و بنادر در نهم بهمن ماه اعالم 
شــد که به تایید وزیر صنعت، معدن و 
تجارت نیز رسید و ضوابط مرتبط با ثبت 
ســفارش و ترخیص خودروهای دارای 
قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی ابالغ شد.
در دســتورالعمل جدیــد وضعیــت 
خودروهایــی که تــا پیــش از تاریخ 
مردادماه 97 دارای قبض انبار هستند، 
تعیین تکلیف و مشــخص شده تا کلیه 
خودروهای وارداتــی باید تمام ضوابط 
فنی مربوطه نظیر اســتاندارد، محیط 
زیســت و آالیندگی را رعایــت کرده و 
دارای قرارداد گارانتــی و خدمات پس 
 از فــروش در نمایندگی هــای مجــاز

 باشند.
این دستورالعمل تا حدودی دغدغه های 
بانک مرکزی را هم پاسخ گفت، چراکه 
تاریخ مصوبه را به چنــد ماه قبل یعنی 
زمانی که خودروها ثبت سفارش بودند 
بازگرداند و این باعث شــد خودروهایی 
که بعداً و بعضاً حتــی به صورت قاچاق 
وارد شده بود از دستورالعمل ترخیص 

مستثنی شوند.

   ۲۰۰۰ هزار خــودروی گمرکی 

پرونده قضائی دارند
با این حال دو روز گذشته و بعد از انتقاد 
رســانه ها از تعداد انــدک خودروهای 
ترخیص شده سامانه گمرک بخشنامه ای 
را به نقل از فریده زبیدی - مدیرکل مبارزه 
با جرایم ســازمان یافته - منتشر کرده 
است که بر اساس آن مشخص می شود 
بخشی از خودورهای وارداتی پرونده ای 
در شعبه 5 دادسرای عمومی و انقالب 
)کارمندان دولت( دارند. پرونده هایی که 
ظاهراً متعلق به تعداد ۳9 نفر از اشخاص 
حقیقــی و حقوقی در جریــان واردات 

خودرو از گمرک است.

در این بخشــنامه آمده است» تا اطالع 
ثانوی درباره کلیــه خودروهای متعلق 
به تعداد ۳9 شخص حقیقی و حقوقی 
معرفی شده که در گمرکات کشور وجود 
دارند و به لحاظ قاچاق بودن یا در راستای 
اجرای ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز توقیف شده اند را از ترخیص، مرجوع 
کردن آنها، تبدیل عنوان اظهار یا ابطال 
آن و تغییر مالک و دیگر مندرجات قبض 
انبار خودروهای اشــخاصی مورد نظر و 

موصوف، جدا جلوگیری شود«.
پیــش از این نیز مهدی میراشــرفی - 
رئیس کل گمرک - اعالم کرده بود که 

» از 1۳ هزار خودرو دپو شده در گمرک 
2000 خودرو در محاکم قضائی دارای 
پرونده در حال رســیدگی هستند و تا 
زمانی که این پرونده ها مختومه نشوند، 
این تعداد خودرو از مصوبه هیات وزیران 
برای ترخیص خودروها مستثنی خواهند 

شد«.
طبق اظهار نظر میراشرفی، از 1۳ هزار 
خودروی موجود در گمرک فقط 2000 
هزار دستگاه از آنها دارای پرونده قضائی 
هستند که در این صورت برای ترخیص 
11 هزار خودروی دیگر نباید مشــکلی 

وجود داشته باشد.

ترخیص کمتر از ۲ درصد خودورهای وارداتی پس از ۹ ماه؛   

وقتینوعخودروهایترخیصیمشخصنیست!

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

عدم ترخیــص خودروهــا از گمــرک علی رغــم ابالغ 
دستورالعمل های صریح برای ترخیص، در حالی به پایان سال 
می رسد که خریداران از ۹ ماه  پیش مبالغ قابل توجهی را به 
عنوان »پیش پرداخت« به نمایندگی های واردکننده پرداخت 
کرده اند. البته روزهای اخیر ۲۰۰ خودرو ترخیص شده که کمتر 
از دو درصد از کل خودروهای دپو شــده است و گمرک نیز از 
اعالم نوع آنها خودداری کرد و اعالم کرده که کسب آمار از نوع 

خودروهای ترخیص شده طوالنی است!

جدا از کند 
بودن روند ترخیص 
خودروها علی رغم 
دستورالعمل های 

صریح برای 
ترخیص خودروها 

پیگیری های ایسنا 
از گمرک ایران برای 
کسب اطالع از انواع 
مدال های ترخیص 

شده و همچنین 
نام نمایندگی های 

واردکننده بی نتیجه 
ماند. 

اقتصاد ایران
۰7
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افزایش سقف برداشت 
از خودپردازها تا 
۵۰۰هزار تومان

در آستانه ایام نوروز، بانک مرکزی 
مجوز افزایش سقف برداشت پول 
از دستگاه خودپرداز از 200 به 500 

هزار تومان را ابالغ کرد.
بر اساس این بخشــنامه افزایش 
سقف برداشــت پول تا 500هزار 
تومان از 20 اسفند تا 17 فروردین 

ماه اجرایی می شود. 
در آســتانه فرارســیدن نوروز و 
همچنین با توجه به افزایش تقاضا 
برای پول نقد، بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری مجــاز و فعال در 
سراسر کشــور با دریافت مجوز از 
ســوی اداره نظام هــای پرداخت 
بانک مرکزی ســقف برداشت از 
خودپردازها را از 200 هزار تومان 
 بــه 500  هــزار تومــان افزایش

 می دهند.
افزایش سقف برداشت از عابر بانک

 امســال نیز همانند سال گذشته 
بانک مرکزی ابتدای اســفند ماه 
، مجوز افزایش ســقف برداشت 
خودپردازها به 500 هزارتومان را به 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
دولتی و خصوصی از نیمه اسفند 
ماه داده که در همین زمینه افزایش 
سقف برداشت پول از دستگاه های 
خودپرداز در هفته آینده توســط 
بانک ها برای عید با بروزرســانی 

خودپردازها عملیاتی می شود.
سقف برداشت 500 هزار تومانی 
از خودپردازها از تاریخ 20 الی 25 
فروردین ماه آغاز و تا 17 اسفند ماه 
98 در دسترس مشتریان سیستم 
بانکی به عنوان یکی از تمهیدات در 
ایام نوروز به منظور بهرمندی از پول 

نقد است.
متقاضیان دریافت پــول نقد در 
ایام نوروز برای اســتفاده از سقف 
برداشت 500 هزار تومانی باید به 
خودپرداز بانک عامل مراجعه کنند 
و در صورت مراجعه به خودپرداز 
سایر بانک ها در هر تراکنش تا 200 
هزار تومان قابلیت برداشــت پول 

دارند.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

گردشگری

دنیای اقتصاد
گـــزارش

از آرزو تا راهکار عملی،
فرمول توزیع نوروزی 

سفرهای داخلی
معموال در تعطیالت 
نوروز تعــدادی از 
مقاصد سنتی مورد 
اقبال گردشگران داخلی قرار می گیرد؛ اما 
مقاصد کمتر شناخته شده با استقبال کمی 
مواجه می شوند. این در حالی است که بارها 
مسووالن از اقدامات خود در راستای توزیع 
مکانی سفر خبر داده اند. آنها راهکارهایی 
را هم به عنوان راه حــل روی کاغذ ارائه 
داده اند که به دلیل ضعف در بخش تبلیغات 
و معرفی مقصد، نتیجه عملی و قابل قبولی 
به دست نمی آید. در کنار این موضوع، ضعف 
زیرساخت ها نیز در تصمیم مردم بی اثر 

نبوده است.

حاال بازهم در آســتانه نوروز بــار دیگر معاون 
گردشگری کشــور از توزیع ســفر می گوید و 
معتقد است که آنچه باعث شده تاکنون توزیع 
ســفر داخلی رخ ندهد عدم معرفی این مقاصد 
است. با اینهمه کارشناسان بر این باورند تبلیغات 
و بازاریابــی برای مقاصد کمتر گردشــگرپذیر 
تنها وظیفه ســازمان میراث فرهنگی نیست و 
سایر ارگان ها همچون شــهرداری، فرمانداری، 
استانداری، بخش خصوصی و... هم الزم است در 

این بخش ورود کنند. از سوی دیگر، گرچه برخی 
از استان های کمتر شناخته شده سعی می کنند 
با برنامه پیش بروند؛ اما برخی نیز اساسا برنامه 
جامع و مدونی در این زمینــه ندارند. بنابراین 
کارشناســان معتقدند برای توزیع مکانی سفر 
عالوه بر برنامه ریزی مدون، باید تبلیغات بهتر و 
موثرتری برای مقاصد کمترشناخته شده صورت 
گیرد و در کنار آن، زیرساخت ها را نیز متناسب با 

تقاضا توسعه داد.

    ضعف در تبلیغات است، نه زیرساخت!
اما ولی تیموری معاون گردشــگری ســازمان 
میراث فرهنگی بــه »دنیای اقتصاد« می گوید: 
»هم اکنون مشکل ضعف عدم توزیع سفر، ضعف 
در معرفی مقاصد کمتر شــناخته شده است. 
مشکل فعلی ما نداشتن زیرساخت نیست؛ بلکه 
عدم شناخت و معرفی اســت و سازمان میراث 
فرهنگی یک طرف این جریان قــرار دارد.« او 
ادامه می دهد: »ســازمان ابزار و امکانات کافی 
را در زمینه معرفی این مقاصد نــدارد اما تمام 
تالش خود را می کنیم تا مدیران استانی از جمله 
شهرداری، فرمانداری، استانداری و... را برای این 
موضوع ترغیب کنیم.« به باور معاون گردشگری 
کشــور، معرفی این مقاصد موجب خواهد شد 
تقاضا تحریک شود و به این ترتیب، تقاضا خود به 
خود عرضه را نیز تقویت خواهد کرد. او در پاسخ به 
این سوال که در صورت معرفی و جذب گردشگر 
آیا آســیب به جاذبه های طبیعی و تاریخی رخ 

نمی دهد، می گوید: »در حال حاضر 
آموزش و مشارکت جوامع محلی به 
موازات معرفی مقصدها در حال انجام 
و توانمندسازی جوامع محلی نیز در 

حال پیگیری است.«

   پرهیز از هیجان
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود 
این اســت که برای رســیدن به توزیع 
ســفر متوازن به صورت اصولی و دائمی 
چه فعالیت هایی باید انجــام داد تا هم 
اکثر استان ها در ایام سفر دارای مسافر 
باشند و هم زیرساخت های الزم برای ورود 
گردشگر مهیا شود؟ محسن حاجی سعید، 
رییــس هیات مدیره کانون سراســری 
انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری 
کشــور با انتقاد از اینکه چنین هدفی در 
حال حاضر چه در سازمان و چه در استان ها 
به صورت هیجانــی در حــال پیش روی 
اســت، به »دنیای اقتصاد« می گوید: »در 
حال حاضر گردشــگری روند رو به رشدی را در 
پیش گرفته اســت؛ اما این روند کامال هیجانی 
بوده چون برنامه ای در ایــن زمینه وجود ندارد. 
این وضع نه تنها در ســازمان میراث فرهنگی، 
بلکه در تک تک اســتان ها محسوس است.« او 
ادامه می دهد: »بخش اعظمی از مسافرانی که به 
مقصدهای گوناگون سفر می کنند از پایتخت و 
ابرشهرهای کشورند؛ اما برای معرفی مقصدهای 
کمتر شناخته شده فعالیت  خالقانه ای صورت 

نگرفته است.«
حاجی سعید با انتقاد از منفعل بودن سازمان ها 
و ارگان هایــی که باید در جــذب و معرفی این 
مقاصد فعالیت کنند، می گوید: »بعد از نمایشگاه 
گردشگری که اخیرا برگزار شد از جمله اقدامات 
مفیدی که باید شهرداری ها انجام می دادند این 
بود که بیلبوردهای شهر را به معرفی مقاصد کمتر 
شناخته شده اختصاص دهند. وزارت راه هم در 
این زمینه باید ورود می کرد تا بحث معرفی را به 
کالن شهرهای کشور تعمیم دهد؛ اما در عمل 

چه می بینید؟«
 البته به اعتقاد این فعال گردشگری در صورت 
معرفی این مقاصد و سفر مردم به آنها، با معضل 
تازه ای هم مواجه خواهیم شــد و این موضوع 
نبود ظرفیت مقصد برای جذب گردشگر است: 
»نبود زیرســاخت های الزم باعث خواهد شد تا 
ظرفیت مقصد برای این میزان گردشگر کافی 
 نباشــد و برای همین با معضل تازه تری مواجه 

می شویم.«

خبرهای دو خطی
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     مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک از افزایش بیش از ۱۸ درصدی صادرات و کاهش ۳۸ درصدی 
واردات محصوالت حوزه نساجی، پوشاک، چرم و کفش در ده ماهه سال ۹7 خبر داد.

     معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه ای از برنامه ریزی برای پروژه محور 
شدن آزمون های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار خبر داد.

     رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با وجود اشکاالت متعدد اجرایی به مصوبه مجلس، دولت با 
جدیت آن را اجرا خواهد کرد.

     معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ذخیره سازی 7۰ هزار تن میوه برای شب عید گفت: نیازی به 
واردات میوه برای تنظیم بازار عید نداریم.

     مدیرعامل سازمان حمایت از ارسال پرونده بهمن موتور و کرمان موتوربه تعزیرات خبر داد و گفت: به 
تمام عرضه کنندگان و خودروسازهایی که تعهدات معوق دارند، تذکر داده شده است.

     مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از اضافه شدن روزانه ۱۰۰ پرواز عبوری به حریم 
هوایی ایران ناشی از تنش هند و پاکستان خبر داد.
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فراخوان	ثبت	نام	در	هشتمین	دوره	جشنواره	فاوا	اعالم	شد	
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، فراخوان هشتمین جشنواره فاوا را با هدف شناسایی و حمایت از نخبگان 

و فعاالن این حوزه منتشر کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات، هشتمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات با رویکرد نوین و با هدف 
شناسایی و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر فعاالن بخش خصوصی این حوزه و ایجاد شور و نشاط 

علمی، اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ همزمان با روز ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار می شود.
بر اساس اعالم دبیرخانه این جشنواره، مهلت ثبت نام متقاضیان این دوره تا ۲۰ فروردین ماه سال ۹۸ است.

http://festava.ict.gov. متقاضیان شرکت در این جشنواره می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس
ir نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

هشتمین جشنواره فاوا در ۶ محور، استارت آپ برتر در حوزه ICT، دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی، توسعه کسب و کار در حوزه 
فاوا، پژوهش های منتهی به فناوری، شرکت های برتر IT در توسعه اقتصادی و فناوری فضایی و خدمات فضاپایه برگزار می شود.

بر اساس اعالم دبیرخانه هشتمین جشنواره فاوا، اسامی برگزیدگان این جشنواره در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم می شود و از 
آنان در قالب بسته های حمایتی تقدیر به عمل می آید.
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بدیهی اســت کــه تنوع 
فرهنگی و اختــالف آراء 
در ســازمان ها می توانــد 
موجب بروز ناهمســازی 
کاری و کشــمکش بین 
تیمی شــود. هرچند که 
وقتی تفاوت های فرهنگی 
در ســازمان شــناخته شــده و به طور 
موفقیت آمیزی مدیریت شوند، می توانند 
منشا اثر شده و به منابع پایدار مزیت های 
رقابتی منجر شــوند. به این ترتیب شاید 
یکی از مهم ترین و بلکه سخت ترین وظایف 
مدیران، حل اختالفــات و تعارض ها در 

محیط کار باشد.

   استراتژی فراگیر و واحدی برای 
مدیریت تعارض وجود ندارد

این نکته را به خاطر داشته باشید که رویکرد 
و استراتژی هر مدیر نســبت به موضوع 
مدیریت تعارض در سازمان باید متفاوت 
از دیگری بوده و درواقع نمی توان نسخه  

واحدی برای همه پیچید.
در هیچ کجای دنیا نمی تــوان دو تیم با 
سبک مدیریت کامال مشابه یافت. این بدان 
معنی است که رویکرد مدیران در مواجهه 
با مسائل سازمانی و مدیریت تعارض باید 
متفــاوت از یکدیگر باشــد، هرچند که 
راهکارهای مشابه و کارآمدی نیز در این 

خصوص وجود دارد.
در ادامه  این مقاله، راهکارهایی مشترک 
و کاربــردی را بــرای مدیریــت بهینه  
اختالف نظرها در محل کار مرور می کنیم.

   با نادیده گرفتن تنش، یک فضای 
مثبت کاذب ایجاد نکنید

الیه های مسئول و دارای قدرت در سازمان 
گاه می کوشــند به هر قیمتی که شده، 
نسبت به ایجاد هماهنگی و فضای مثبت 
در سازمان اقدام شود؛ هرچند که این فضا 

کاذب و غیرواقعی باشد.
حتــی ممکن اســت یک مدیــر میانی 
بخواهد به منظور خدشــه دار نشدن نگاه 
مدیر باالدستی خود، طوری وانمود کند 
که گویی اوضاع بر وفق مراد اســت؛ چرا 
که تصور می کند مدیران ارشــد از ایجاد 
فضای تعارض در سازمان بیزارند و ممکن 
است مدیران میانی را به دلیل بروز اختالف 
ســرزنش کنند. حال  آنکه تعارض، یکی 
از مهم تریــن و بدیهی ترین وجوه زندگی 
شــخصی و حرفه ای انســان را تشکیل 
می دهد و صــرف انکار صورت مســئله، 
نمی توان واقعیت موجــود را کتمان کرد. 
درواقع، الپوشانی کردن اختالف نظرها و 
مخفی ساختن مشکالت تنها موجب ایجاد 
فضای بی اعتمادی و مسموم شدن فرهنگ 
سازمانی خواهد شــد؛ حال آنکه پذیرش 
تعارض و اداره  درست آن می تواند اسباب 

سازندگی و پیشرفت سازمان شود.
ازایــن رو، دســت و پنجه نرم کــردن با 
تقابل های بالقوه و همسو ساختن تعارض ها 
در جهت اهداف سازنده  سازمانی، بخشی 
از وظایف ذاتی مدیریت سازمان به شمار 
می رود. خودداری از مواجهه با تنش های 
جاری در محیط کار و جانبداری کورکورانه 
از یک طرف درگیر، می تواند به سرعت جو 
اعتماد در ســازمان را متزلزل و پایه های 
اطمینان متقابل را سست کند. در عوض، 
ایجاد فضایی شــفاف و روشن، پیش نیاز 
مدیریت تعارض اســت؛ فضایی که همه  
اعضای سازمان بتوانند بی دغدغه و نگرانی 
از عواقب اقــدام خــود، از درگیری ها و 
اختالفاتشان در ســازمان نزد شما پرده 

بردارند. 

   زمان مناسب برای ورود به مسئله 
را بدانید

زمان می توانــد به دالیلــی، اصلی ترین 
عامل تعیین کننده در حــل اختالفات و 
تعارض های محیط کار باشد. به طور حتم 
بارها در قامت یک مدیر شــاهد و شنوای 
مشاجره  دو همکار خود در مورد موضوعی 
که چه بســا بی اهمیت به نظر می رسد، 
بوده اید. شاید اختالف آن ها بر سر پروژه  

مشترکی است که هر دو در حال کار کردن 
روی آن هستند. در این شرایط، مدیران 
کم تجربه و خام تصمیــم می گیرند که 
بی فوت وقت در موضوع مداخله کنند. با 
این وجود، دانستن زمان مناسب برای ورود 

به بحث، امری حیاتی است.
این خطر وجود دارد که ورود شــما برای 
حل هر مسئله ای نه تنها به رفع آن کمکی 
نکند بلکه موجب دامنه دارتر شدن موضوع 
نیز بشود. لذا هر کسی در لباس مدیریت 
سازمان موظف است که پیش از ورود به 
غائله برای حل تعارض، اوضاع را سنجیده 
و شرایط موجود را سبک و سنگین کند. 
با فــرض اینکه شــما نیروهــای خود را 
می شناســید، آیا ادامه دار شدن اختالف 
میان برخی از آن ها و عدم دخالت شــما 
می تواند به توانمندی بیشتر آن ها و کسب 
مهارت های حل تعارض کمکی کند؟ و آیا 

بهتر است که زودتر مداخله کنید؟
زمان مداخله را وابسته به محتوای اختالف 
نکنید، بلکه شــکل تعارض در این زمینه 
تعیین کننده است و مشخص می کند که 
چه موقع باید به مسئله ورود کنید. مدیران 
باید بتوانند ریشه های هیجانی و احساسات 
دخیل در اختالفات محل کار را تشخیص 
دهند. عالوه بر این، توانایی کنترل و تسلط 
بر احساسات خود نیز بسیار حیاتی است. 
احساســات برای اختالف نظر مانند هوا 
برای آتش هستند که آن را از کنترل شما 
خارج می کند. اجازه ندهید احساسات و 
 عواطف شــما آتش اختالف نظر را تندتر 

کنند.

   اگر فرهنگ سازمان در خطر بود، 
دست به کار شوید

موارد دیگری نیز وجــود دارد که مداخله 
مدیران در حــل آن ها ضــروری به نظر 
می رســد، از جمله بروز تقابل های آشکار 
فرهنگی و نیز ارتکاب به خطاهای گسترده 
و مخرب. گاهی برخــی کارکنان بر طبل 
مخالفت می کوبند و ساز مخالف می زنند، 
به گونه ای که ممکن اســت اقداماتشان 
خالف میل شــما باشــد. در این شرایط 
شاید به نقطه ای برسید که احساس کنید 
ضرورت دارد زودتر دخالت کرده و به این 
ترتیب غائله را ختم کنید. اما به این نکته 
توجه داشته باشید که ممکن است این عده 
تنها به اعمال تغییراتی جزئی در روش کار 

خود و تمایز در برنامه هایشان نیاز داشته 
باشند. در این مورد، دخالت بیجا می تواند 
آتش اختالفی را که از اساس وجود نداشته، 
شعله ور کند. آیا این تقابل ها و تفاوت های 
فرهنگی منجر به بهره وری پایین و کاهش 
کیفیت کار منجر شده اند؟ اگر پاسخ منفی 
است، به جای نزاع و دخالت بهتر است از در 
صلح و سازش وارد شوید و راه دیپلماسی و 

استراتژی نرم را در پیش بگیرید.
در برخی موارد، زمان مناسب برای ورود به 
مسئله وقتی است که شاهد تخلفی علنی 
باشیم و فرهنگ سازمان را در معرض خطر 
ببینیم. در این شرایط باید با اتخاذ تدابیر 
الزم، مســئولیت امور را شخصا بپذیریم. 
زیرا گرفتن انگشت اتهام به سوی دیگران 
و مقصر جلوه دادن آن هــا، نه تنها به افول 
جایگاه مدیریت شما منتهی می شود بلکه 
برای تمام اعضای سازمان نیز ناخوشایند 
بوده و فرهنگ سازمانی را متزلزل می کند. 
شــانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و 
مدیریت ضعیــف، تعارض برانگیز بوده و 
موجب بروز نارضایتی در میان کارکنان 

می شود.

   آسیب پذیری و نقاط ضعف خود 
را بپذیرید تا بتوانید مناقشــات را 

مدیریت کنید
ساختارهای ســازمانی سلسله مراتبی و 
انعطاف ناپذیر، کمبود یا فقدان امکانات، 
سیســتم های ارتباطی نارسا، و باالخص 
سوءمدیریت ها و عدم پذیرش نقاط ضعف 

از سوی مدیریت سازمان، موجب متالطم 
شدن اکوسیستم کاری و مستعد شدن فضا 
نسبت به انواع تنش ها، تعارض و ناسازگاری 
خواهد شد. حل مناقشات می تواند برای 
هر مدیری دشــوار و مالل آور باشــد و به 
نظر می رسد که در این شرایط نمی توان 

به راحتی خود را از مهلکه رهاند.
بهترین کاری که می توانید در این شرایط 
انجام دهید و به این ترتیب با زیردستانتان 
کنار بیایید، این است که ابتدا نقاط ضعف 
خود را بشناسید و آن را تصدیق کنید. اگر 
شــما یک مدیرید، به این معنی است که 
دارای نقاط ضعف نیز هســتید. شما یک 
ابرقهرمان نیستید و هیچ قدرت خارق العاده  
نیز ندارید. بلکه انسانی عادی با مهارت های 
خاص هستید که در نقش مدیریت یک 
سازمان قرار گرفته اید. گوش شنوا داشته 
باشید، این مسئولیت شــما است که به 
حرف زیردســتان خود گــوش کنید و 
دغدغه هایشــان را مورد رســیدگی قرار 
داده و حسب نیاز اقدام به انجام تغییرات 

الزم کنید.
در دنیای مدرن، جایی برای کله شقی 
و غرور بیجــا وجود نــدارد. همه ما 
فارغ از جایگاه شغلی و اجتماعی مان 
آسیب پذیر هستیم، و پذیرش همین 
عامل موجب می شــود تا هیچ مانعی 
نتواند ســد راهمان شود. لذا پذیرش 
نقاط ضعف و تالش در راستای بهبود 
آن ها می تواند در پیشــبرد مدیریت 

تعارض مفید واقع شود. 

مدیران بزرگ چگونه تعارض های محیط کار را مدیریت می کنند؛   

در	قلب	کشمکش

این خطر وجود دارد 
که ورود شما برای حل 
هر مسئله ای نه تنها به 

رفع آن کمکی نکند 
بلکه موجب دامنه دارتر 

شدن موضوع نیز 
بشود. لذا هر کسی در 

لباس مدیریت سازمان 
موظف است که پیش 
از ورود به غائله برای 
حل تعارض، اوضاع 

را سنجیده و شرایط 
موجود را سبک و 

سنگین کند. 

به وجود آمدن اختالف نظر و تعارض در محل کار امری کاماًل 
طبیعی است، زیرا افراد با پیشــینه های متفاوت فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی گرد هم می آیند.
جای تعجب نیســت که همه   اعضای یک سازمان، نظرات 
یکسانی درباره مسائل مختلف نداشته باشند؛ اما اگر مدیریت 
صحیح این اختالف نظرها از سوی مدیران بنگاه های اقتصادی 
نادیده گرفته شود، سازمان در نتیجه  سوءمدیریت به تدریج با 

بحران های مختلفی مواجه خواهد شد.
دراین میان، رهبران و مدیران سازمان باید ایفاگر نقش های 
گوناگونی بوده و بتوانند رویه ها و کارکردهای متنوع فرهنگی 

را اجرایی و مدیریت کنند.

 
استارت آپ

Waze  نرم افزاری بر مبنای سامانه موقعیت یاب جهانی 
است که از سیستم ناوبری گام به گام استفاده می کند. اپلیکیشن ویز بهترین 
مسیر را از مبدا تا مقصد و همچنین نقاط پرترافیک و بسته شدن جاده ها را 

لحظه به لحظه به کاربران اطالع می دهد.
این نرم افزار توسط یک شرکت استارت آپ اسراییلی به نام ویز ایجاد شد و 
گوگل در ۱۱ ژوئن ۲0۱۳، ویز را به قیمت ۱٫0۳ میلیارد دالر آمریکا خریداری 

کرد.

ویز اطالعات نقشه، زمان ســفر و اطالعات ترافیکی را از کاربران جمع آوری می کند و 
به سرورهای ویز بدون هیچ هزینه ای می فرســتد. کاربران ویز یا »ویزرها«  می توانند 
تصادفات، ترافیک، سرعت و دوربین های پلیس را گزارش دهند و از طریق ویرایشگر 
نقشه آنالین می توانند جاده ها، نشانه ها، شماره های خانه و غیره را به روزرسانی کنند. 
سپس ویز براساس اطالعات جمع آوری شده، در موقعیتی قرار می گیرد که مسیریابی و 

به روزرسانی های ترافیکی در زمان واقعی را ارایه می دهد. ویز همچنین می تواند 
ایستگاه سوخت را در نزدیکی کاربر یا در طول مسیر خود تشخیص دهد.

ویز را می توان در هر نقطه از جهان استفاده کرد، اما نیاز به کاربران اولیه کافی 
برای ایجاد نقشه ها و به طور مداوم به روزرسانی داده ها برای آن مفید است. در 
حال حاضر تنها ۱۳ کشور دارای نقشه پایه کامل هستند، دیگران به طور کامل 
نقشه برداری شده اند و نیاز به کاربران برای ضبط جاده ها و ویرایش نقشه ها دارند.

ویز با استفاده از ناوبری صحیح صدا، ترافیک در زمان واقعی و سایر هشدارهای 
مکان خاص کاربران را تشــویق می کند تا با ارایه امتیــازات ترافیک، خطرات 
جاده ای را گزارش دهند. افزودنی ها توابع را گسترش می دهند و این تعامل را با 
برنامه شخصی می کنند؛ به عنوان مثال افزونه ها می توانند دوستان فیس بوک را 

به ویز متصل کنند.
ویز با اختراع برنامه شهروندان متصل  )CCP(، یک برنامه به اشتراک گذاری داده 
رایگان را که توسط بیش از ۲۰۰ دولت، ادارات حمل ونقل و شهرداری ها برای تجزیه 
و تحلیل ترافیک، برنامه ریزی جاده ها و اعزام نیروی کار اضطراری مورد استفاده قرار 
گرفته، آغاز کرده  است. در  سال ۲۰۱۴، ریودوژانیرو شروع به جمع آوری داده ها برای 
سیستم مدیریت ترافیک خود کرد. ریو از اطالعات زمان واقعی رانندگان استفاده می کند 
که از برنامه ناوبری Waze و عابران پیاده اســتفاده می کنند که از Moovit برنامه 
حمل ونقل عمومی استفاده می کنند. ریو همچنین با صاحبان برنامه دوچرخه سواری 
Strava  صحبت کرد تا حرکات دوچرخه سواران را کنترل کند. مشخص شد که اگرچه 
در ابتدا داده هایی که برنامه ها به اشتراک گذاشته بودند، ناشناس بود، شناسایی دقیق تر 
ممکن بود، اگر مردم از طریق گوشــی های هوشمند خود نظارت داشتند و مزایای آن 

را می دیدند.

   انتقاد به ویز
نگرانی هایی درباره این که برنامه های موجود روی گوشی های هوشمند می تواند برای 

کنترل حرکات توسط افراد قابل شناسایی مورد استفاده قرار گیرد، ابراز شده است.
بعضی از طرفداران ایمنی جاده، نسبت به چشم انداز بیشتر رانندگان با استفاده از ویز ابراز 

نگرانی کرده اند که گفته می شود توانایی آنها را با تکان دادن آیکون ها و اعالن ها منحرف 
کرده و آنها را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد.

دســامبر ۲۰۱۴، در نامه ای که به گوگل ارسال شد، فرمانده پلیس لس آنجلس درباره 
ویژگی پلیس یاب شکایت و ادعا کرد که »می تواند توسط کسانی که با هدف جنایتکارانه 
در معرض خطر افسران پلیس و جامعه هســتند« مورد سوءاستفاده قرار گیرد. گفته 
می شود اسماعیل برینسلی، که در آن ماه دو نفر از افسران پلیس نیویورک را کشت و 
به قتل رساند، از برنامه ویز قبل از قتل استفاده کرده بود و یک عکس از ساعت ها قبل 
از تیراندازی از نرم افزار در حساب کاربری خود داشت. کاربران می توانند حضور افسر 
را با یک آیکون کوچک نشان دهند و مشخص کنند که افسران قابل مشاهده یا پنهان 
هســتند. LAPD در میان آژانس های پلیس دیگر، به گوگل برای غیر فعال کردن 
ویژگی در برنامه فشــار آورد. گوگل می گوید که دانســتن موقعیت یک افسر ترویج 

رانندگی امن تر است.
در ژانویه  ســال ۲۰۱۲، این برنامه ۱۲ میلیون بار در سراسر جهان دانلود شد. در ژوئیه 
۲۰۱۲ ویز اعالم کرد که به ۲۰ میلیون کاربر دسترسی داشــته  است؛ نیمی از آنها در 
۶ماه گذشته  استخدام شــده اند. به گفته یاهو از ژوئن ۲۰۱۳ حدود ۵۰ میلیون کاربر 

ویز وجود داشتند.

   خریداری توسط گوگل
با توجه به شایعات، فیس بوک و سایر شرکت ها عالقه مند به خرید ویز بودند، اما توافق 
نکردند. در ماه ژوئن ۲۰۱۳ اعالم شــد گوگل ویز را ۱٫۳ میلیارد دالر خرید و اطالعات 
اجتماعی را به کسب وکار نقشه برداری آن اضافه کرد؛ بعد معلوم شد که قیمت واقعی 

۹۶۶ میلیون دالر بود.
در ماه ژوئن ۲۰۱۳، کمیســیون تجارت فدرال ایاالت متحده به بررسی این که خرید 
گوگل از ویز ممکن است نقض قانون رقابت باشــد، پرداخت. ویز یکی از رقبای بسیار 
کمی در بخش نقشــه برداری تلفن همراه به گوگل مپس خود گوگل بود. اداره تجارت 
عادالنه انگلیس و سازمان ضد تروریستی اسراییل همچنین آن را مورد بررسی قرار دادند 

و اجازه خرید را گرفتند.

زومیت
یـــادداشت
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،،
در برخی موارد، زمان مناسب 

برای ورود به مسئله وقتی 
است که شاهد تخلفی علنی 

باشیم و فرهنگ سازمان را 
در معرض خطر ببینیم. در این 

شرایط باید با اتخاذ تدابیر 
الزم، مسئولیت امور را شخصا 

بپذیریم. 

شهروند
گـــزارش

مقایسه ای جالب بین  Google Maps و Waze کدام اپلیکیشن مسیریابی بهتر است؟
 راه بلدهای حرفه ای

اولین دورهمی مدیران 
شتابدهنده  های کشور 
به همت مرکز شتابدهی 

نوآوری برگزار شد

مدیــران  دورهمــی  اولیــن 
شتابدهنده  های کشــور به همت 
مرکــز شــتابدهی نــوآوری نهم 
اسفندماه در پارک فناوری پردیس 
برگزار شد. در این رویداد چهار پنل با 
عنوان های »شتاب دهنده تخصصی 
یا عمومــی؟«، »یافتــن تیم های 
استارت آپی با کیفیت؛ مساله مهم 
شــتاب دهنده ها«، »چالش های 
حقوقی پیش روی شتاب دهنده ها« 
خــروج  »اســتراتژی های  و 
شــتاب دهنده از اســتارت آپ ها« 
با حضــور مدیــران تعــدادی از 
شتاب دهنده های کشور برگزار شد.

در ابتدای این برنامــه، علی هزاوه 
مدیر مرکز شتابدهی نوآوری پارک 
فنــاوری پردیس گزارشــی را در 
رابطه با عملکرد مرکز شــتابدهی 
در حــوزه های حمایــت از رویداد 
های اســتارت آپی و کارآفرینی و 
شــتاب دهنده های نــوآوری ارائه 
داد. هــزاوه در ارتباط با ایجاد مرکز 
شتابدهی نوآوری گفت: »ین مرکز 
از تابســتان ۱۳۹۳ فعالیت خود را 
باهدف ترویج فرهنگ کارآفرینی 
در کشــور، حمایــت از برگزاری 
رویدادهای کارآفرینی و همچنین 
حمایت از ایجــاد فضاهــای کار 
اشتراکی و شتابدهنده های نوآوری 

آغاز کرده.«
به گفتــه مدیر مرکز شــتابدهی 
نوآوری پارک فناوری پردیس، این 
مرکز از شــروع کار خود تاکنون، 
در بخش رویدادهــای کارآفرینی، 
متولی حمایت از برگــزاری ۲۸۲ 
رویداد چندســاعته و چنــدروزه، 
با حضــور بیــش از ۲۱ هــزار نفر 
شــرکت کننده کــه مهارت های 
کارآفرینی را آموزش دیده اند، بوده 
است. او صحبت هایش را ادامه داد 
وگفت: »در همین راستا در آذرماه 
ســال جاری شــاهد گرد هم آیی 
دوروزه  پردیس ســامیت با حضور 
برگزارکنندگان رویدادها بودیم که 
نخستین رویداد با محوریت و موضوع 
رویدادهای کارآفرینی و استارت آپی 
در کشور به شــمار می آید. در حال 
حاضر نیز ۳۲ شتاب دهنده از سراسر 
کشور عضو این مرکز هستند و در 
طی چهار ســال گذشــته حدود 
۱۳۰۰ تیم، فرآیند پیش شتابدهی 
و شــتابدهی خود را در این مراکز 
گذرانده و ۱۳۵ استارت آپ ثبت شده 
به عنوان خروجی این شتاب دهنده ها 

به ثبت رسیده اند.«
سپس پنل اســتراتژی های خروج 
شتاب دهنده از اســتارت آپ ها با 
حضور مهــدی صداقت مدیر خانه 
نوآوری، رضا کالنتری نژاد مدیر گروه 
هم آوا و بنیان گذار شــتاب دهنده 
شــزان، احمدرضا مســرور مدیر 
شــتاب دهنده دیموند، مصطفی 
مکارم مدیر شتاب دهنده فردوسی، 
امیرحسین معین مدیر شتاب دهنده 
سالمت الکترونیک کارا و با مدیریت 
پنل شهرام شریف بنیانگذارآی تی 

ایران برگزار شد.
دومین پنلی که در اولین دورهمی 
مدیران شــتابدهنده  های کشــور 
برگزار شــد، پنل نقش حاکمیت 
در توسعه شــتاب دهنده ها بود که 
ســیده فاطمه حســینی نماینده 
تهران در مجلس شورای اسالمی، 
مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری 
و ارزیابــی راهبردی معاونت علمی 
 و چنــد تــن دیگــر در آن حضور

 داشتند.

آرمان اقتصادی
گــزارش
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