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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

رییس جمهور باز هم دستور داد:   

آب منطقه ای درست می گوید یا روحانی؟

بازار طال و سکه  97/12/14 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,30,0004,120,000قدیم

سکه طرح 
4,468,0004,245,000جدید

2,500,0002,300,000نیم سکه

1,550,0001,410,000ربع سکه

830000750000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18411836373100 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

 کنترل قیمت ها را 
به شهروندان آموزش 

دهیم

گران فروش کیست و چه شخصی 
مشخص می کند که یک فرد در 
جامعه دست به گرانفروشی زده 
اســت؟ یکی از وظایف دولت در 
اقتصاد این است که قیمت ها را 
آزاد بگــذارد و خرید محصوالت 
و کنترل قیمت را به شهروندان 
واگذار کند تا اینکه خودشــان 
انتخاب کنند که محصوالت مورد 
نیاز را با چه قیمتی و از چه کسی 
خریداری کننــد؛در واقع خود 
مردم باید قیمت ها را کنترل و با 

فرد گران فروش مقابله کنند.
ما در ایران سازمان های عریض 
و طویلی مانند سازمان تعزیرات 
حکومتی و همچنین ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان داریم که در شــرایط 
اقتصادی کنونــی می بینیم که 
نقش آنها در کشورهیچ تاثیری 
ندارد و دولت ابتدا باید در کوچک 
کردن این سازمان ها تعجیل کند.

برای مدیریت این سازمان ها یک 
دفتر کوچک هم کافی است که 
تنها برخی از فعالیت های اداری 

را انجام دهند. ...

استاندار اصفهان: 

مدیریت نظارت بر روی 
قیمت کاالها ضروری است

اســتاندار اصفهان گفت : مدیریت بیش از پیش 
نظارت و کنتــرل بر روی قیمــت کاال از جمله 

گوشت و نان در این استان ضروری است.
عباس رضایی روز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم 
بازار استان در استانداری با اشاره به افزایش قیمت 
گوشت قرمز افزود: از هر طریق ممکن باید گوشت 

را وارد استان کنیم تا قیمت ها کاهش یابد.
وی با بیان این که افزایش قیمت گوشــت، ظلم 
بزرگی محسوب می شود، گفت: قیمت کاالها در 

اصفهان باالتر از تهران است.
استاندار اصفهان اظهار داشت: مدیران باید تمام 
َهم و غم خود را بکار گیرند و از هر طریق ممکن 

قیمت ها را بخصوص در ایام عید کاهش دهند.
وی اضافه کرد: امروز قاچاق دام زنده ...

خبرآنالین
یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

        هنوز 24 ساعت از آخرین صحبت های معاون آب منطقه ای اصفهان در خصوص غیرممکن بودن بازشدن زاینده رود نگذشته بود که رییس جمهوری طی یک دستور حکومتی خواستار باز شدن 
زاینده رود در ایام نوروز شد.

پدیده رمز ارز چالشی بزرگ برای 
بانک های مرکزی

دبیر انجمن فین تک گفت: پدیده رمز ارز در کشور حوزه 
بسیار پُر چالشی برای بانک مرکزی خواهد بود، همانطور 
که رمز ارزها چالشــی بزرگ برای بانک هــای مرکزی و 

قانونگذاران سیستم اقتصادی و بانکی بوده اند.
 مهدی عبــادی دربــاره فعالیــت تعداد چشــمگیری از 

استارت آپ های کشور در زمینه بالک چین و ارزهای رمزنگار 
گفت: پدیده رمز ارز در کشور حوزه بسیار پُر چالش و بزرگی برای 

بانک مرکزی است، همانطور که این پدیده جدید فناوری مالی چالشی ...
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   کمیته امداد تولیدکننده 
فقر نیست

مدیرکل کمیته امداد اســتان 
اصفهان افزود: در کمیته امداد 
دو سرفصل خدمات رساندن و 
زمینه فراهم کردن برای کمک 
و مشارکت مردم در بحث مالی 
کمک رســانی را داریم، البته خیر اشتغال زا و 
خدمات رســان را هم داریم؛ خدمات کمیته 
امداد در قالب حمایت های مــادی و دیگری 
خدمــات و حمایت ها در راســتای توانمندی 
مددجویان است؛ درست زندگی کردن را نیز 
باید به خانواده های نیازمند یاد بدهیم که تأمین 

نیازهای مادی، معنوی و فکری آنها است.
وی ادامه داد: کمیته امــداد تولیدکننده فقر 
نیست بلکه مثل بیمارستان است که وظیفه 
درمــان را دارد، 105 هزار خانواده در اســتان 
اصفهان تحت پوشــش داریــم و ماهیانه 25 
میلیارد تومان مســتمری پرداخت می کنیم 
که به طور متوسط برای هر خانواده 250 هزار 

تومان در نظر گرفته می شود.

   خبــر خــوش کمیته امــداد برای 
مستمری بگیرانش

متین پور در ادامه اعالم کــرد: به خانواده های 
مستمری بگیر یک ماه مســتمری به عنوان 
عیدی برای نخستین بار پرداخت خواهد شد، 
ســال آینده مســتمری ها 20 درصد افزایش 
خواهد داشــت؛ در 10 ماه ســال 97 مبلغ 9 
میلیارد تومان برای دو هزار و 600 خانواده در 
سطح استان برای خرید و ساخت مسکن شهری 
و همچنین خرید و ســاخت منزل روستایی و 

تعمیرات هزینه شد.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به 
این که مددجویان تک خدمتی کمیته امداد نیز 
عددی در حدود 105 هزار نفر هستند که به طور 
مثال در بحث درمان و اشتغال خدمت دریافت 
می کنند، مطرح کرد: کمک به ازدواج فرزندان 
مددجویان را نیز برای خانواده مستمری بگیر 
داریم که در همین قالب چهــار میلیون برای 
جهیزیه به دخترخانم ها و دو میلیون تومان به 
آقاپسرها برای کمک هزینه ازدواج داده می شود.

وی با بیان این که کمک های مردمی 25 درصد 

هزینه های کمیته امداد را تشــکیل می دهد، 
گفت: کمیته امداد مجموعاً 18 هزار دانش آموز 
و دانشــجو ) 15 هــزار دانش آمــوز و 3 هزار 
دانشجو( را نیز تحت پوشــش دارد که کمک 
هزینه تحصیلی و زندگی بــرای آن ها در نظر 
گرفته می شود؛ کمیته امداد در کل 43 خدمت 
برای خانواده های تحت پوشش دارد که پزشک 
خانواده یکی از این خدمات است که هزینه های 
درمان را نیز کاهش می دهد، همچنین 11 هزار 
خانم سرپرست خانوار بیمه تأمین اجتماعی 
شده اند که بعد از سن بازنشستگی مستمری 

دریافت کنند.

   شرایط اقتصادی سال 97 و اضافه شدن 
مددجویان

متین پور معاونت اشتغال را دیگر معاونت مهم 
کمیته امداد دانست که شعار اصلی آن »یاددادن 
ماهیگیری« است و توضیح داد: استعدادسنجی 
مددجویان یکی از کارهایی است که انجام شده 
و فرد با توجه به همین استعدادســنجی برای 
شغلی کاندیدا شــده و برای آموزش به فنی و 
حرفه ای و مراکز آموزشــی خصوصی معرفی 
می شــوند، کمیته امداد در گرفتن مجوزهای 

قانونی نیز به مددجویان کمک می کند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان ادامه داد: 
در کمیته امداد وام نیز بــه این افراد به صورت 
مرحلــه ای پرداخت می شــود و پرداخت هر 
مرحله منوط به عملی کردن موارد مرحله قبل 
است؛ همچنین تا 3 سال نظارت و حمایت از 

مددجو را بعد از ایجاد اشتغال داریم، شغل های 
ایجادشده بیشتر تولیدی هستند که در بازاریابی 
و فروش نیاز به حمایت دارنــد، کمیته امداد 
از طریق نمایشگاه ها و فروشــگاه ها و فروش 
 اینترنتی به فروش محصوالت این افراد کمک

 می کند.
وی با اشــاره به این که این افراد در زمانی که 
به درآمد حداقل اداره کار برســند دیگر تحت 
پوشش نخواهند بود، عنوان کرد: در سال 96 و 
97 هر سال 10 درصد از مددجویان را از تحت 
پوشش خارج کرده و خودکفا شدند؛ البته ما در 
سیاست ها انعطاف پذیر هستیم، در سال 97 به 
دلیل شــرایط اقتصادی 21 هزار خانواده و در 
حدود 30 درصد به خانواده های تحت پوشش 

در استان اصفهان اضافه شدند.

   کمک های هر شهرستان در همان جا 
خرج می شود

متین پور تقویــت مبانی فکــری و فرهنگی 
مددجویــان را از برنامه های معاونت فرهنگی 
این نهاد دانست و گفت: در همین راستا 10 هزار 
نفر در اردوهای تفریحی استانی و بین استانی و 

زیارتی شرکت کردند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با بیان 
این که در بعضی زمینه ها ارتباط مستقیم خیر 
و نیکوکار با نیازمند را ایجاد می کنیم، ابراز کرد: 
در بحث ایتام هم به طور کنترل شده این ارتباط 
برقرار می شــود و افراد خیر می تواند ببیند که 

کمکشان به خانواده نیازمند می رسد.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان:
افزایش کمک های مردمی با وجود مشکالت اقتصادی

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان تعدا خانواده های تحت پوشش این نهاد را 105 هزار خانواده اعالم کرد و گفت: کمیته امداد تولیدکننده فقر نیست 
بلکه مثل بیمارستان است که وظیفه درمان را دارد. محمدرضا متین پور در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت چهلمین سال تاسیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( اظهار کرد: توانمندسازی و اشتغال زایی مددجویان دو بحث مهم در کمیته امداد است که هنوز جامعه کمیته امداد را از این زاویه 
نگاه نمی کند، امام خمینی)ره( حمایت از اقشار ضعیف جامعه را از وظایف حکومت اسالمی می دانست و نهادی برای این وظیفه باید وجود داشته باشد.

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 استعدادسنجی 
مددجویان یکی از 
کارهایی است که 
انجام شده و فرد 
با توجه به همین 

استعدادسنجی برای 
شغلی کاندیدا شده و 
برای آموزش به فنی 

و حرفه ای و مراکز 
آموزشی خصوصی 

معرفی می شوند. 

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

اداره كل نوسازي مدارس استان اصفهان

چاپ دوم

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 شركت در مناقصه:             الف( سپرده )واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(        ب( ضمانتنامه معتبر بانکی
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 کنترل قیمت ها را 
به شهروندان آموزش 

دهیم

ادامه از صفحه یک:
...    توجه داشته باشید آمارهایی 
که این سازمان ها می دهند مورد 
توجه هیچ کسی قرار نمی گیرد و 
همین موضوع نشان می دهد که 
نمی توانیم انتظار عملکرد مثبتی 

از آنها داشته باشیم.
در کشوری مانند ایران که احزاب 
نقش تعیین کننده ای را در اقتصاد 
ندارند بایــد از رســانه ها انتظار 
پیگیری  بیشتر و با تاثیر گذاری 
بیشتری داشته باشــیم تا اینکه 
مسئوالن را زیر ذره بین خود قرار 
دهند و با شفاف سازی موضوعات 
اقتصادی بتوانند به کنترل بازار 

کمک کنند.
 این تعبیر اشــتباه اســت که ما 
همواره بگوییم باال و پایین رفتن 
قیمت ها در بــازار بر عهده دولت 
اســت. دولت هم باید پای خود 
را از ایــن موضوع کنار بکشــد و 
با آزادســازی قیمت ها فضا را از 
زیر پوشش خود خارج کند. اگر 
بتوانیم به کمک رسانه ها و صدا 
و سیما در مورد تنظیم قیمت در 
بازار فرهنگ سازی کنیم می توانیم 
بگوییم که قدم مثبتی را در این راه 

برداشته ایم.
شهروندان ما باید بدانند محصولی 
که گران می شــود و فــردی که 
گران فروشــی می کند باید کنار 
گذاشته بشود. همان طور که خود 
رییس جمهور هــم بارها به این 
موضوع اشــاره کرده است دولت 
نیاز به چابک سازی دارد. یکی از 
راه های چابک سازی در ایران در 
جهت بهبود فضای کار و اقتصاد، 
افزایــش دانشــگاه های فنی در 
مقابل دانشگاه های علوم انسانی 

و ... است.
یکی از مشــکالت ایــران که به 
اقتصاد هم ضربــه وارد می کند 
فرهنگ کارمند پروری است. این 
فرهنگ کارمندپروری در مقابل 
کاهش چشمگیر دانشگاه ها فنی 
و مراکز فنی و حرفه ای است. اگر 
بخواهیم بــازار را در آرامش نگاه 
داریم و به نوعی بخواهیم اداره آن 
را به دست شهروندان بدهیم باید 
نیروی کار متخصــص را افزایش 

دهیم.
برای حل بحــران در این حوزه 
مسئوالن باید یک تصمیم نهایی 
بگیرند و در ادامــه فرهنگ های 
نادرستی که در بازار وجود دارد، 
هم در زمینــه گرانی و هم زمینه 
گرانفروشــی را برچینیــم و با 
جلوگیری از سیاســت های غلط 
دســت افرادی که تنها به منافع 
شخصی خودشــان فکر می کند 

کوتاه شود.
همه این مــواردی کــه در این 
یادداشــت آوردم نیاز به اصالح 
قانون در مجلس دارد و تنها در این 
صورت است که هم فشارهایی که 
بر دولت وجود دارد کاهش پیدا 
می کند و هم ما می توانیم شاهد 
حضور پررنگ تر مــردم در بازار 
باشیم و نقش تعیین کننده آنها 
 را در تنظیم قیمت ها مشــاهده 

کنیم.
 اگر به جای حضور سازمان هایی 
مانند تعزیرات حکومتی و سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان که هیچ تاثیری در بهبود 
وضعیت ندارند، قیمت ها را آزاد 
کنند و به شهروندان آموزش داده 
شود که اجناســی که یک شبه 
قیمت آنها باال می رود را خریداری 
نکنند می توانیم شــاهد کنترل 
قیمت ها توسط مصرف کنندگان 

باشیم.

اقتصاد استان
02
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اجرای بیش از ۲۰ پروژه داوطلبی هالل احمر اصفهان در بهمن ماه
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اجرای بیش از ۲۰ پروژه داوطلبانه در راستای کمک 
به محرومین و دستگیری از نیازمندان جامعه در بهمن ماه سال جاری خبر داد . علی محمد هاشمی با 
اشاره به اجرای بیش از ۲۰ پروژه داوطلبی به وسیله جمعیت هالل احمر استان اصفهان در بهمن ماه امسال 
اظهار کرد: این پروژه ها که به همت و با مشارکت داوطلبان و خیرین در شعب سراسر استان اصفهان در 

قالب کمک های حمایتی و معیشتی و به منظور رفع مشکالت اقشار محروم به ویژه بیماران نیازمند به اجرا 
در آمده است. وی افزود: این پروژه ها شامل اهدای هزینه دارو و درمان، اهدای کمک جهیزیه، ویزیت رایگان 

توسط پزشکان داوطلب، تجهیز بانک امانات تجهیزات پزشکی، اهدای هزینه تحصیل مددجویان، اعزام مددجویان 
به سفرهای زیارتی، برپایی ایســتگاه سالمت، توانمندسازی زنان بی سرپرســت و بد سرپرست، توزیع سبدهای غذایی 

بین نیازمندان و اعزام کاروان های سالمت به مناطق محروم، اهدای پوشــاک، پروژه های کار آفرینی و سایر پروژه های حمایتی بوده است. 
محمدهاشمی یادآور شد: با اجرای پروژه های داوطلبی یاد شده بیش از  هشت هزار و ۴۰۰ مددجو از خدمات این پروژه ها بهره مند شدند. وی با 
اشاره به مشارکت فعال خیران و داوطلبان در اجرای طرح های ملی نوروزی جمعیت هالل احمر استان از جمله »طرح فرشتگان رحمت« تصریح 

کرد : این طرح نیز ازجمله طرح هایی است که در ایام پایانی سال و به منظور کمک به خانواده های نیازمند اجرا می شود.

چالش گردوغبار اصفهان مدیریت نشود، همانند خوزستان می شویم
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر مجموع طرح های آبخیزداری 
استان از حوضه زاینده رود خارج شده است، گفت: اگر چالش گرد و غبار در استان اصفهان مدیریت نشود با 
شرایطی همچون خوزستان مواجه خواهیم شد. محمدحسین شاملی به مناسبت بزرگداشت هفته منابع 
طبیعی در جمع خبرنگاران، در خصوص انتقادات و اعتراضات کشاورزان از طرح های آبخیزداری در حوضه 

زاینده رود به خصوص در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: وسعت حوضه زاینده رود ۴35 هزار هکتار 
است که ۲9۰ هزار هکتار آن در استان اصفهان و 1۴5 هکتار آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد، با 

این وجود در محدوده استان اصفهان هیچ طرح بزرگ آبخیزداری اجرا نشده و طرح های موجود تنها برای کنترل 
رسوبات و سیالب است و تاکنون توسعه باغی در استان اصفهان نداشته ایم. وی با تاکید بر اینکه هیچ بند ذخیره  ای بزرگ در 

حوضه زاینده رود در محدوده استان اصفهان وجود ندارد، تصریح کرد: طرح آبخیزداری در ابعاد بزرگ در حوضه زاینده رود در محدوده 
استان اصفهان تعریف نشده است. مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه نباید با طرح های آبخیزداری، حوضه زاینده 
رود را محدود کرد، تصریح کرد: در حال حاضر مجموع طرح های استان اصفهان از حوضه زاینده رود خارج شده است، چرا که هدف از طرح های 

آبخیزداری ذخیره و استحصال آب نیست، اگر این گونه باشد با حکم قضایی با آن برخورد می شود.

خبرآنالین
یادداشـــت
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خـــبــــر

خبرهای خوش شهردار اصفهان در حوزه مترو؛

کاهش چهار دقیقه ای سرفاصله مترو با افزایش دو رام قطار

دکتر نوروزی شهردار اصفهان، از ایستگاه مترو میدان 
آزادی تا میدان امام حسین )ع( در مترو با شهروندان هم صحبت کرد و خبرهای 

خوشی به آن ها داد.

طی این بازدید شهروندان پیشنهادهای خود را در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات مترو با 
شهردار مطرح کردند. همچنین برخی از آن ها انتقاداتی که به مترو و خطوط اتوبوسرانی 

داشتند را با شهردار در میان گذاشتند.
شهردار اصفهان در پاسخ به سواالت شهروندان گفت: در جلسات هیات مدیره مترو، 
فعال شدن مترو در روزهای تعطیل سال آینده و همچنین افزایش تعداد کابین ها بررسی 

می شود.
دکتر قدرت اله نوروزی اظهار داشت: از چهارشنبه با افزایش دو رام قطار، سرفاصله زمانی 
در کل روز با چهار دقیقه کاهش به 11 دقیقه می رسد و در روزهای تعطیل پیش رو )دو 
جمعه آخر سال و روز ۲9 اسفند( مترو از ســاعت ۸: 3۰ صبح تا ۲1: 3۰ به شهروندان 
خدمت رسانی خواهد کرد تا شهروندان بتوانند راحت تر امور مربوط به پایان سال خود 

را انجام دهند.
وی ادامه داد: در جلسات هیات مدیره مترو، فعال شدن مترو در روزهای تعطیل سال آینده 

و همچنین افزایش تعداد کابین ها بررسی می شود. از فردا تعداد واگن های مترو اصفهان، 
افزایش می یابد و دو رام پنج واگنه به مترو اضافه می شود. با اضافه شدن واگن ها می توانیم 

شاهد کاهش سر فاصله حرکت مترو باشیم.
وی ادامه داد: در سال آینده هم مانند سال 97 ساعت حرکت مترو از 6:3۰ صبح تا ۲1:3۰ 
است. با اضافه شدن واگن ها می توانیم شاهد کم شدن سر فاصله حرکت مترو باشیم. امیدواریم 

سر فاصله حرکت مترو از 15 دقیقه به 11 دقیقه کاهش پیدا کند.
شهردار اصفهان از فعال بودن مترو در دو جمعه پایان سال و روز ۲9 اسفند خبر داد و گفت: در 
این روزها شهروندان می توانند از ۸:3۰ صبح تا ۲1:3۰ شب از مترو استفاده کرده و راحت تر 

به امور پایان سال رسیدگی کنند.
نوروزی افزود: خوشبختانه روز به روز شاهد افزایش مسافران مترو هستیم. همین دو روز 
گذشته روزانه در حدود ۸۰ هزار مسافر از قطار شهری استفاده کردند. یقین دارم که با افزایش 

تعداد واگن ها این تعداد مسافر به روزانه 1۰۰ هزار مسافر افزایش خواهد یافت.
وی خاطر نشان کرد: امیدوارم شهروندان نکته های مثبت استفاده از مترو را مد نظر قرار دهند 

و با استفاده بیشتر از مترو به زیست پذیر تر شدن شهر کمک کنند.
ایمنا

خـــبــــر

نباید جنبه تخصصی 
موضوع را نادیده گرفت، 

قطعا هیچ اصفهانی حاضر 
نیست به خاطر جلوه 

زیبای زاینده رود، آب 
شربش به خطر بیفتد و یا 
همشهری کشاورزش از 

کار بیکار شود.

رییس جمهور باز هم دستور داد:   

آب منطقه ای درست می گوید یا روحانی؟

هنوز 24 ســاعت از آخرین صحبت های معاون آب منطقه ای 
اصفهان در خصوص غیرممکن بودن بازشدن زاینده رود نگذشته 
بود که رییس جمهوری طی یک دستور حکومتی خواستار باز 

شدن زاینده رود در ایام نوروز شد.
در پی بارش های مناســب امســال به خصوص در باالدست 
ســد زاینــده رود، روزنه های امید بــرای جریــان دوباره 
زاینــده رود در دل اصفهانی ها شــکل گرفــت و در نهایت 
این اتفاق 8 بهمن مــاه و به مدت فقــط 20 روز رخ داد تا پس 
 از 18 ماه خشکی، بســتر رودخانه تاریخی اصفهان سیراب

 شود.

فارس
گـــزارش
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        هنوز 24 ساعت از آخرین صحبت های معاون آب منطقه ای اصفهان در خصوص غیرممکن بودن بازشدن زاینده رود نگذشته بود که رییس جمهوری طی یک دستور 
حکومتی خواستار باز شدن زاینده رود در ایام نوروز شد.

استاندار اصفهان: 
مدیریت نظارت بر روی قیمت کاالها 

ضروری است
استاندار اصفهان گفت : مدیریت بیش از پیش نظارت و کنترل بر 
روی قیمت کاال از جمله گوشت و نان در این استان ضروری است.

عباس رضایی روز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان در استانداری 
با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز افزود: از هر طریق ممکن باید گوشت 

را وارد استان کنیم تا قیمت ها کاهش یابد.
وی با بیان این که افزایش قیمت گوشت، ظلم بزرگی محسوب می شود، 

گفت: قیمت کاالها در اصفهان باالتر از تهران است.
استاندار اصفهان اظهار داشــت: مدیران باید تمام َهم و غم خود را بکار 
گیرند و از هر طریق ممکن قیمت ها را بخصوص در ایام عید کاهش دهند.

وی اضافه کرد: امروز قاچاق دام زنده به دیگر استان ها وجود ندارد اما دام 
ها به خارج از کشور قاچاق می شوند.

رضایی تصریح کرد: ما از مشکالت گرانی مطلع هستیم و دولت در تالش 
است تا در شرایط تحریم، فشارها روی مردم کاهش یابد.

وی با بیان اینکه تامین مواد غذایی و گوشــت از مواردی است که باید 
تصمیم سریع و دقیقی در باره آنها صورت بگیرد، اظهار امیدواری کرد تا 
با تصمیمات این جلسه، وضعیت کنونی بازار گوشت و مرغ تغییر یابد و 

دسترسی مردم به کاالهای اساسی آسانتر شود.
رضایی با اشاره به ضرورت توجه به بازار میوه در ایام عید گفت: میوه شب 
عید باید در استان اصفهان به اندازه کافی ذخیره شود تا مردم در این زمینه 

نگران نباشند.
وی افزود: هنوز قیمت های مصوب سیب و پرتقال تنظیم بازار اعالم نشده 

است اما به یقین کمتر از قیمت های کنونی بازار خواهد بود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: با توجه به فرارسیدن عید نوروز باید نظارت 
جدی تر و بیشتری روی بازار شــب عید صورت گیرد تا مردم در تامین 

کاالهای اساسی خود دچار مشکل نشوند.
وی با اشــاره به لزوم نظارت جدی تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و دستگاه های دیگر بر وضعیت بازار گفت: باید نیروهای 
این دستگاه ها به صورت جدی تر بر توزیع کاالهای اساسی و مایحتاج 

عمومی نظارت کنند. 
رضایی، وضعیت نان در استان را هم نامطلوب دانست و خاطرنشان کرد: 
توجه به تولید، توزیع، نرخگذاری و حمایت از آرد، گندم و نان در استان، 

بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار داشت: نظارت بر کیفیت نان تولیدی و توزیع آرد باید تشدید و 

نان مرغوب و سالم عرضه شود.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان نیز در 
این جلسه با اشاره به افزایش قیمت شکر گفت: برای کاهش قیمت شکر در 

استان باید نظام توزیع آن را گسترده تر کنیم.
سید حسن قاضی عسگر افزود: باید مراکز عرضه و توزیع شکر در استان، 

گسترده تر شود تا قیمت ها کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به این که برای جلوگیری از افزایش قیمت ها باید برنامه ریزی 
دقیقی انجام شود، اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار استان باید کمیته 
های تخصصی با حضور متخصصانی در زمینه گوشت، مرغ و شکر داشته 

باشد تا راهکارهای الزم را ارائه دهند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نیز در این نشست گفت : 

۲۴ هزار تُن شکر در استان نیاز داریم.
اسرافیل احمدیه با اشاره به این که۲۰ هزار تُن شکر برای استان و چهار هزار 
تُن برای اصناف مورد نیاز است، افزود: تامین و توزیع شکر وظیفه سازمان 
صنعت، معدن و تجارت است و واگذاری این وظیفه به سایر دستگاه ها، 

روش مناسبی نیست. 
وی تصریح کرد: نیاز استان به شکر بویژه در بخش صنعت بسیار زیاد است 

و با توزیع ۲ هزار تُن، کاری نمی توان انجام داد.
وی با اشاره نبود مدیریت برای تامین و توزیع کاال در استان اضافه کرد: کار 
تامین و توزیع کاالهای اساسی باید به کسانی واگذار شود که با آن آشنایی 
کامل دارند.  به گزارش ایرنا، ستاد تنظیم بازار استان اصفهان در سازمان 
جهاد کشاورزی مستقر است در حالی که در بیشتر استان ها، این ستاد در 

سازمان صنعت، معدن و تجارت فعال است.

گـــزارش

اتفاقی که ســه هفته ای  
آدرنالیــن  ســطح 
اصفهانی ها را در اوج نگه 
داشت و حتی ساعتی از 
شبانه روز نبود که حاشیه 
رودخانه یا همان »لبی 
آب« اصفهانی ها خالی 
بماند تا اینکه ۲۸ بهمن ماه زمانی که 
خروجی ســد بار دیگــر کاهش پیدا 
کرد، رودخانه رو به خشکی گذاشت تا 
چشمان میلیون ها نفر به انتظار جریان 
دوباره این رودخانه حیاتی ثانیه شماری 

کند.
همین انتظار بود که رسانه ها را به دنبال 
مســئوالن آب منطقه ای اصفهان به 
عنوان متولی امر فرستاد تا از بازگشایی 
رودخانه پــرس و جو کننــد، معاون 
آب منطقه ای پاســخ این کنجکاوری 
را با دو خبر خوب و یــک خبر بد داد؛ 
خبر خوب این که نگرانی بابت تامین 
آب شــرب وجود ندارد و دیگر این که 
بازگشایی آب برای نیمه دوم فروردین 
9۸ بررسی می شود و خبر بد این که باز 
 شدن رودخانه در نوروز عمال غیرممکن 

خواهد بود.
امــا هنــوز ۲۴ ســاعت از آخریــن 

صحبت هــای معــاون آب منطقه ای 
اصفهان در خصوص غیرممکن بودن 
بازشــدن زاینده رود نگذشته بود که 
رییس جمهــوری طی یک دســتور 
حکومتی خواستار باز شدن زاینده رود 
در ایام نوروز شد، دســتوری که برای 
مردم اصفهان یادآور همان وعده بهمن 
ماه 93 روحانی در مقابل دیدگان صدها 

هزار اصفهانی در میــدان امام بود که 
گفت »من در همین جا به وزارت نیرو، 
وزیر نیرو و اســتاندار محترم دستور 
می دهم اگر هم آب زاینده رود به اندازه 
کافی نباشد، زاینده رود نباید خشک 

شود«.
ناگفته پیداست که بازگشایی زاینده رود 
هر زمان و به هر شکل که باشد عموم 

مردم را خوشحال می کند، اگر این زمان 
ایام نوروز و تعطیالت هم که باشد چه 
بهتر! اما نباید جنبه تخصصی موضوع 
را نادیده گرفــت، قطعا هیچ اصفهانی 
حاضر نیســت به خاطر جلوه زیبای 
زاینده رود، آب شربش به خطر بیفتد 
و یا همشهری کشاورزش از کار بیکار 

شود.

    

وی با بیان اینکه برخی شرکت ها نیز 
با وجــود پتانســیل های خوب خود، 
متاســفانه در بحث صــادرات موفق 
عمل نکردنــد، تاکید کــرد: البته برخی شــرکت ها با وجود 
تحریم ها و مشــکالت انتقال ارز، جابجایی بار، کشــتیرانی، 
بیمه و ...، با شناخت بازارهای هدف، صادرات خوبی داشته اند. 
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صمت استان 
اصفهان با بیان اینکه متاســفانه امروز هر شرکت و کارخانه، 
با هر میزان تولید به ســمت صادرات حرکت می کند، گفت: 
البته هنوز برای اســتاندارد ســازی محصوالت صادراتی و یا 

برندســازی در این حوزه، اقدامات الزم را انجام نداده ایم که 
این موجب رقابت معکوس در بازار شــده است. وی با اشاره به 
راهکارهای موجود، گفت: طی دو ســال گذشته شرکت های 
مدیریت صــادرات به عنــوان شــرکت های تخصصی حوزه 
صادرات برای بازاریابی محصوالت تولیدی شرکت ها در سطح 
کشور تشکیل شده اند که از 57 شرکت فعال، هفت شرکت در 
استان اصفهان فعالیت دارند و موجب بهبود شرایط صادرات 
استان شده است. نادری در خصوص وضعیت صادراتی استان، 
گفت: در حال حاضر اصفهان در صادرات فرش حتی نسبت به 
دوران پیش از تحریم ها خوب عمل کرده، اما در بحث طال به 

دلیل قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مشــکالت ورود شمش 
طال به کشــور در برهه ای از زمان دچار آسیب شد که البته با 
 مرتفع شــدن برخی خودتحریمی ها شرایط تا حدودی بهبود 

یافته است.
وی با تاکید بر اینکه اصفهان با واقع شــدن در مرکز کشــور 
برای توسعه صادرات دسترســی به دریا و هیچ بندری ندارد، 
اظهار کرد: برای رفع این نقیصه طرح بندر خشک باید هر چه 
سریع تر به نتیجه می رســید که متاسفانه هنوز عملی نشده و 
نیازمند پیگیری بیشتر از ســوی اتاق بازرگانی و دستگاه های 

ذی ربط است.

معاون سازمان صمت استان اصفهان:
توسعه صادرات اصفهان نیازمند بندِر خشک است

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان اصفهان گفت: متاسفانه امروز هر شرکت و کارخانه ای به سمت صادرات حرکت می کند، در حالی که برای 
استانداردسازی محصوالت صادراتی و یا برندسازی در این حوزه، اقدامات الزم را انجام نداده اند.

اسماعیل نادری در خصوص افزایش 47 درصدی درآمد گمرک اصفهان در سال جاری، اظهار کرد: باید توجه داشت که موضوع صادرات و بازرگانی، امری تخصصی 
است و میزان صادرات استان نسبت به سال گذشته به لحاظ ارزش و وزن رشد خوبی داشته است.

ایسنا
خـــبــــر
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Sistan & 
Baluchestan; 
Home to 
Ancient 
Culture, 
Civilisation

Sistan and 
Baluchestan province 
in south-eastern Iran 
is where one of the 
world’s oldest cultures 
and civilizations has 
been formed and 
developed.
The province is the 
origin of the first 
advanced human 
civilization and 
the centre of urban 
c o m m u n i t i e s . 
The 5,000-year-
old Burnt city, the 
mythological heroic 
stories of Rostam in 
Ferdowsi’s Book of 
Kings (Shahnameh), 
the land of windmills, 
and the slaves’ gate 
all show the ancient 
history of Sistan and 
Baluchestan. The 
Khajeh Mountain is 
also a rocky and solid 
fortress belonging to 
the Parthian-Sassanid 
era.
Undoubtedly, the 
most important 
and fundamental 
contributions of the 
Baluch ethnic group 
to the province is their 
language. Expert say 
Baluchs consider 
themselves Iranian.  
“Their language 
also belongs to the 
Persian language 
and dates back to the 
middle Pahlavi era. It 
is a unique language 
that has preserved 
itself as a treasure 
that is very useful for 
linguistic studies. The 
structural features 
and transformation 
of this language is very 
interesting as well,” 
says Dr Mahmoud 
Zand Moqaddam.
Native music and 
folk songs of the 
people of Sistan and 
Baluchestan have 
a special elegance, 
and are a complete 
diagram of the 
people’s evolution. 
The handicraft and 
garments of this 
region are also unique. 
The most important 
one is “needlework” 
or “Baluch Sewing” 
which is an identity for 
Baluch women.
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Margoon; Iran’s 
largest waterfall

Aghazadeh mansion in 
Abarkooh

nature

attraction

Margoon waterfall is located at altitude 
of 2,200 meters in the Zagros Mountains 
amid the valleys of a village under the 
same name (Margoon) in Sepidan 
County, Fars province
The name in Persian language means 
“snake-like”; it refers to the way that 
water moves through all pore and 
furrow of the rocks before it finally 
reaches to the ground. This natural 
attraction with the height of 70 meters 
and width of 100 meters is one of the 
most beautiful and largest waterfalls in 
Iran and has added more beauties to the 
village.
The water of Margoon waterfall is very 
cold, limpid, and digestible. In winter, 
this fall is frozen and during the warmest 
season of the year, its temprature is 
under 10 degree. In addition to high 
mountains and mossy rocks, there are 
some wild trees on the steep slope of 
the valley that multiply the beauty of the 
area around the waterfall.
It is recommended to all nature lovers 
to see this beautiful waterfall, since 
the camera lens can never show the 
glory of this natural attraction. When 
you step inside this area, the sound of 
water dropping, and the amazing feeling 
of fresh water on your skin make you 
wonder.

Aghazadeh mansion that was built during 
the Qajar dynasty, is located in Abarkooh 
city, Yazd province, Iran. This site with 
an area of 820 square meters belonged 
to Seyyed Hossein Abarghui, who was one 
of the wealthy individuals in Abarkuh. The 
mansion is registered in the list of Iran’s national 
monument with the registration number of 
1838, in 1996.
The two-story windcatcher in this mansion is 
one of the most important and attractive parts 
of the house. The ventilation tower which is 
18 meters high includes 19 air adjusting vents 
that are inter connected. There is a magnificent 
pergola beside the windcather that provides 
cool air and is able to light up the hall space 
below it.  
This mansion has been built in three different 
sections for different weather conditions; for 
example, the northern side of the house that 
has a panjdari (five-door room) with a heater 
is suitable for winter. This feature enables 
residents to live in different parts of the house 
based on the weather conditions in various 
seasons.

Naqshe Jahan square: The central 
historic square of the city registered as 
the world’s heritage sites comprising 
of three other sightseeing as 
following: 

Imam mosque:The most important 
mosques from Safavid era located 
in the southern side of the square. 
Main attraction of this mosque is the 
beautiful and artistic tile workings. 
It was also called as Shah mosque or 
Abbasi Jame mosque. Isfahan Tourism

Sheikh lotf Allah mosque: This 
mosque is built on Shah Abbas order 
in the eastern side of square. It’s 
different from other Safavid mosques 
in not having minaret and apron. 
Isfahan Tourism

Ali qa pu palace: This six story 
palace is located in the western side of 
Imam square. Sound reflection in the 
entrance hall, different decoration for 
each story and music hall is some of 

this palace features. 
Zayande river bridges: Over the 
years many bridges have been built 
on this river crossing through the city 
which Sio se pol and Khaju might be 
the most famous ones. 

Si-o-Seh pol(33 Bridge): This bridge 
which was built on Allah verdi Khan’s 
expense in time of Shah Abbas said to 
be one of the glorious bridges in the 
world. 

Khaju bridge: It is on the east of 
Sio se pol and more known than the 
other bridges because of beautiful tile 
working and architecture. 

Chehel sotun palace: This palace 
was built during Safavid era.This 
palace gets its name from the fact 
that reflection of the twenty pillar in 
the poll across the hall make it forty 
pillars. This palace also has beautiful 
paintings and tile workings on the 
walls and ceiling. 

Hasht behesht palace:This palace 
and the surrounding garden is one of 
the palaces remained from Safavid 
era.It has two story with beautiful 
decoration and ornaments. 

Vank cathedral: A historical church 
in the Armenian neighborhood of 
Isfahan city.It was built by Shah Abbas 
order for Armenians who migrated 
from Jolfa Azerbaijan.The paintings 

of walls and ceiling describes Jesus 
life and are inspired by italian painting 
style. 

Menar-e Jonban (shaking 
minarets): Some of the minarets in 
Iran have the ability to move which 
this is one of them. This place is tomb 
of Abu Abdullah, a dervish. The tomb 
is popularly known as Manar Jomban 
because pushing hard against one 
minaret will start it, and the other 
minaret, swaying back and forth. 
Isfahan Travel Guide

Grand bazaar: One of the most 
historic bazaars in Iran is a maze of 
carvanserais, mosques and schools 
which links Naghshe jahan square 
with Jame mosque. It can be entered 
at dozens of points, but the main 
entrance is via the Qeysarieh Portal at 
the northern end of Naqsh-e Jahan Sq, 
which is decorated with beautiful tiles. 

Shah Abbasi hotel (caravansary): 
A converted Safavid caravansary to a 
hotel is located in Chahar bagh Ave. It 
has formal gardens filling the center of 
the courtyard.

Chahar bagh school: A part of an 
expensive complex including a 
caravansary and Art bazaar.This 
school is one of the architecturally 
important buildings in Isfahan but 
unfortunately closed to the public for 
most of the year except in Nowroz. 

Isfahan: From Top To Bottom

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. 

Isfahan: Isfahan is located in 
prosperous plain of Zayanderud 
river. It is one of the most 
important cultural and trading 
centers in Iran that used to be 
capital in many historical periods 
mainly Safavid era.It is specially 
known for its islamic architecture 
with tree lined Chahar Bagh 
street,many palaces and pavilions 
and  mosques. 

New cultural garden 
inaugurated in 
Isfahan
The Abshar Pardis Honar (cultural garden) 
was exploited with the presence of deputy 
interior minister, the mayor of Isfahan, 
members of the city council and urban 
managers.
Abshar Pardis Honar has been constructed 

alongside the Zayande-Rood River, with 
the cost of 30 billion tomans. This project 
has special features; one of which is the 
open-air amphitheater with a capacity of 
about 2500 to 3000 seats that can be used 
to hold cultural events and ceremonies.
Covered greenhouse and park, like flower 
garden, and also cultural usages like 
geometric solid museum and children’s 
play park have been considered for this 
complex.
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The Director General of 
Kermanshah Customs 
Administration Khalil Heidari 
said that export of products 
from this province hit a 
significant 46 percent growth 
in 11 months of the current 
year (March 21 – Feb. 21).
Statistics showed that 
5,345,979 tons of products, 
valued at $2,640,000,282, 
were exported from customs 
and border marketplaces 
of the province in the 
same period, showing a 

considerable 46 and 32 
percent growth in terms of 
value and weight respectively 
as compared to the last year’s 
corresponding period.
He went on to say that 
3,650,417 tons of products, 
valued at $1,548,569,603 
worth of products, were 
exported from customs of 
Kermanshah, Parvizkhan, 
Khosravi and Paveh, showing 
a significant 86 and 58 percent 
grwoth in terms of value and 
weight respectively.

Pakistan’s 
railway 
minister 
due in 
Tehran for 
three-day 
visit
P a k i s t a n ’ s 
Railways Minister 
Sheikh Rashid 
Ahmad is set to 
arrive in Tehran 
later today for an 
official three-day 
visit.
During his stay, 
the Pakistani 
minister will 
meet Iranian 
President Hassan 
Rouhani to confer 
on bilateral 
relations.
On March 6, he 
will participate in 
the inauguration 
ceremony of 
R a s h t - Q a z v i n 
railway line, on 
an invitation 
extended by 
the Iranian 
government.
P a k i s t a n ’ s 
Railways Ministry 
s p o ke s p e r s o n 
said Sheikh 
Rasheed would 
convey a special 
message of 
Prime Minister 
Imran Khan and 
a message of 
President Arif 
Alvi to the Iranian 
president.
The federal 
minister would 
also convey 
a message of 
President Alvi 
to the Leader 
of the Islamic 
R e v o l u t i o n 
Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei.
The official 
will also hold 
several meetings 
with relevant 
organizations for 
partnership and 
i m p r o v e m e n t 
in the railway 
network.
Earlier in 
D e c e m b e r 
2018, Pakistan 
and Iran agreed 
to enhance 
their trade 
relations and 
improve railway 
connectivity.
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Kermanshah exports register up by %46 
in 11 months

According to ISNA, 
the Central Bank 
of Iran is obliged 
to lend 100,000 
households in 
rural areas $5,000 
a piece for five years 

through designated agent 
banks.
ISNA said the borrowers 
should repay the debt in 
installments within five 
years. The interest rate would 
be 4%.The Energy Ministry 
is in charge of installing 
the panels and must also 
guarantee the purchase of 
electricity from solar plants 
for 20 years, according to 
Financial Tribune.
According to Jafar 
Mohammad-Nejad, a 
spokesman for state-
owned Renewable Energy 
and Energy Efficiency 
Organization (Satba), the 
small-scale green energy 
plans in deprived areas can 
help contribute to the income 
of rural households and pave 
the way for the development 

of bigger renewable schemes.
“Rooftop PV systems can also 
help the national grid to avoid 
blackouts during peak hours 
in summer,” he said.
Underscoring the untapped 
potential to produce green 
energy in the country, 
he asserted that the 
Majlis and the Rohani 
administration have adopted 
a fresh approach towards 
renewables and Satba is 
doing all it can to encourage 
foreign and domestic 
investment in the green 
sector.
Each photovoltaic panel with 
one kilowatt capacity can 
generate 200 kW of power 
in 30 days. Satba buys one 
kilowatt of electricity for 8 
cents, meaning households 
selling one kilowatt can earn 
$16 per month.
Most rooftop installations 
have 5kW panels that 
produce 1000 kW a month. 
5-kW panels make a 
minimum of $75 per month.
Installing a 1kW panel costs 

$1,000, thus households 
need $5,000 for panels for 
five kilowatt capacity.
With more than 300 
sunny days a year, Iran has 
huge potential to expand 
solar farms and attract 
investments. The country 
is overly dependent 
on thermal power and 
renewables account for only 
750 megawatts of the total 
annual output that now is in 
the range of 82,000 MW.
Major Impetus
Development of 
renewables is expanding 
globally, according to the 
International Energy Agency. 
Renewables will present 
the largest single source 
of electricity production 
growth over the next five 

years by rising over 26% by 
2022 from 22% in 2017-- a 
remarkable shift in a limited 
period.
The IEA estimates that by 
2022, the amount of global 
electricity generation 
coming from renewables 
will be higher than today’s 
combined electricity demand 
of China, India and Brazil.
Scientists go as far as to claim 
that the potential and the 
technology is there to reach 
close to 100% reliance on 
renewable energy by 2050 
if major policy changes are 
made worldwide.
Iran, an underdeveloped 
market for renewables by 
international standards, has 
plans not to fall far behind the 
global trend in the key sector.

Iran, Nakhchivan confer 
on boosting bilateral ties
Senior officials from Iran’s Aras Free Zone 
and Nakhchivan Autonomous Republic met 
in Nakhchivan on Monday, and conferred on 
bilateral cooperation.
Heading an 18-member delegation, the 
Managing Director of Aras Free Zone Mohsen 
Nariman met with Chairman of Nakhchivan 
Autonomous Republic Vasif Talibov and 
discussed the ways to reinforce bilateral 
relations in economic, cultural, tourism and 
trade fields.
Referring to the current regional and 
international conditions, Nariman described 
Azerbaijan as one of the most important and the 
safest neighbors for Iran, which provides a good 
opportunity to boost foreign trades.
Talibov, for his part, pointed to the significant 
position of Iran, especially the Aras Free Zone, in 
Nakhchivan’s economic outlooks.
The Iranian delegation also held talks with 
Nakhchivan Autonomous Republic Economy 
Minister Famil Seyidov, discussing the ways 
to boost the presence of Iranian producers in 
Nakhchivan’s market.
During the meeting, Nariman expressed 
Iran’s readiness to embark on joint plans with 
Nakhchivan in tourism, railway, road and other 
industrial sectors.

Japanese companies 
looking forward to working 
with Iran
 Japanese ambassador to Tehran Mitsuo Saito 
said that Japanese companies are looking 
forward to continuing cooperation with Iran 
despite US sanctions.
He made the remarks Monday in a meeting with 
Mohammad Sadeq Motamedian, Governor of 
South Khorasan province, eastern Iran.
Japanese companies operating in Iran have 
continued their activities despite the withdrawal 
of many European companies, added the envoy.
Referring to the US failure to comply with JCPOA, 
he said that the Islamic Republic of Iran has 
always fulfilled its commitments under the 2015 
international deal.
Elsewhere, he said that South Khorasan province 
enjoys many potential and the investment of 
Japanese companies in the region requires more 
time, adding, “Japan will certainly review the 
requests made by Iran in different sectors.”
For his part, the Iranian official also described 
the capabilities of the province, especially in the 
economic sector, saying that South Khorasan 
embraces Japan’s investment in mineral 
industries. He expressed readiness to further 
enhance bilateral cooperation in this sector.

The Majlis Joint Commission, a parliamentary body responsible for 
reviewing the budget bill, on Saturday approved the 500$ million 
government-proposed funding for expanding rooftop photovoltaic 
systems in the next fiscal (March 20-2019).

Loans for Rooftop Photovoltaic Systems 
in Rural Householdsnews

Deputy industry min.:
SMEs export $3bn worth of 
products in 11 months
 Deputy Minister of Industry and Chief Executive of Iran 
Small Industries and Industrial Parks Organization 
(ISIPO) said on Tuesday that small- and medium-
sized enterprises (SMEs) exported $3 billion worth 
of products in 11 months of the current Iranian year 
(through Feb. 21).
A total of 60 exports consortia and 58 exports 
management companies have so far been set up in this 
organization, most of them are active in the field of 

food, dried nuts, stone and garment industries, Mohsen 
Salehinia added.
He put the current number of industrial areas in the 
country at 983, of which 561 and 412 are related to the 
industrial towns and industrial parks respectively.
Salehinia further said that some 147,000 hectares of 
land have been provided for the SMEs, adding, “59,000 
hectares has so far been registered and granted to the 
enterprises.”
This comes, while about 22 percent of industrial and 
production units in the country have faced recession 
during this year, he noted.
Creating necessary conditions for small- and medium-

sized enterprises (SMEs) to 
develop and promote their 
products has been cited 
as one of the main aims of 
ISIPO, he reiterated.
Attracting financial 
resources and liquidity 
is one of the major 
requirements of these 
economic enterprises, he said, 
adding that “in this way, internal resources of banks 
and National Development Fund of Iran (NDFI) will be 
used optimally.”

“During the last 90 days, the sides held 
three rounds of talks at the high level. 
Chinese Vice Premier Liu He has recently 
visited the United States for the talks as the 
head of a Chinese delegation. The process 
of consultations was extremely difficult 
and time-consuming. Due to the difference 
in state systems, culture and the stages of 
development the two countries are very 
different”, Zhong told reporters.
He added that Chinese and US working 
groups were continuing consultations as 
a lot of questions remained unresolved, 

Sputnik reported.
The statement comes after Chinese Foreign 
Minister Wang Yi said on February 25 
the outcomes of the latest round trade 
consultations gave reason to hope Beijing 
and Washington would achieve stability in 
their bilateral relations.
US President Donald Trump tweeted after 
the talks that he would delay an increase 
in tariffs on $200 billion worth of Chinese 
goods that was originally set for March 1. 
Trump also said he would be planning a 
summit with Chinese President Xi Jinping 

to conclude an agreement to end the trade 
standoff, “assuming both sides make 
additional progress”.
China and the United States have been 
engaged in a trade conflict since last June 
when Trump announced the United States 
would subject $50 billion worth of Chinese 
goods to 25 percent tariffs in a bid to fix 
the US-Chinese trade deficit. Since then, 
the two countries have exchanged several 
rounds of trade tariffs.The seventh round of 
the China-US high-level trade consultations 
was held in Washington on February 21-24.

China’s Commerce Minister Calls Trade Talks 
with US ‘Extremely Difficult’

 Trade consultations between China and the United States were “extremely difficult” due to the large differences between the two 
countries, Chinese Commerce Minister Zhong Shan stated.
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 borrowers 
should repay 
the debt in 
installments 
within five 
years. The 
interest rate 
would be %4.



Iran’s patience running 
thin: FM Zarif
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad 
Zarif posted a tweet, mentioning to the 
International Atomic Energy Agency (IAEA)’s 
latest report about Iran.
“Contrasting the constant lies that Netanyahu, 
Trump & Associates tell about Iran, the #IAEA 
once again—and for the umpteenth time—
affirms our standing by our word and adhering 
to the nuclear accord that the US has illegally 
violated. Our patience, however, is running 
thin,” Mr. Zarif wrote on his official Twitter 
account.

Iran-Iraq Ties Serving 
Both Nations: President 
Salih
Iraqi President Barham Salih highlighted 
the importance of an upcoming visit to the 
Arab country by his Iranian counterpart, 
Hassan Rouhani, and said Baghdad insists that 
close relations between the two neighboring 
countries are in the interest of both nations.
“Of course, President Rouhani’s trip to 
Baghdad will be an important one,” Salih said 
in an interview with a local Arabic-language 
media outlet.
Asked about Iraq’s position on dialogue 
between Iran and Saudi Arabia, he said, “I 
made a visit to Tehran, during which I had deep 
discussions with Iranian leaders, and many of 
these cases were dealt with.”
“Our relations with Iran are important,” 
he said, adding, “In all countries that I have 
traveled to, I have said that having good 
relations with Iran is in Iraq’s interest.”
It is in Baghdad’s interest to continues the 
relationship with Tehran and make it a basis for 
its regional relations, he went on to say.
Heading a high-ranking delegation, the Iranian 
president will visit the Arab country at the 
official invitation of Baghdad on March 11.
It will be Rouhani’s first official visit to Iraq 
during his tenure.

IRGC dismantles major 
fuel smuggling band
 Intelligence forces of the Islamic Revolution 
Guard Corps have dismantled a major fuel 
smuggling circle, seizing more than 10 million 
liters of fuel.
IRGC forces managed to intercept the export 
of a large cargo of smuggled fuel before it could 
leave Iran, IRIB reported on Monday, adding 
that the cargo consisted of over 10 million 
liters of petrol and kerosene and was intended 
to be carried away by a large smuggling band.
IRGC also said that it will publish more details 
of the case in the near future.
Although Iranian rial has experienced a 
severe depreciation against international 
currencies in recent months, fuel prices have 
remained unchanged and this has multiplied 
the lucrativeness of fuel smuggling in Iran.

Iran’s Top General Urges Vigilance in 
Face of New Threats

“We are facing new and diverse 
threats, because Islamic Iran does 
not tolerate the bullying behavior 
of arrogant countries, and its 
message is independence,” Major 
General Mohammad Hossein 
Baqeri said in a commencement of 
cadets in Tehran on Tuesday.
Iran is dealing with asymmetrical 
threats from the big powers, with 
proportional threats from their 
proxies, and with proxy wars and 
measures creating insecurity by 

terrorist groups, he warned.
Highlighting the Islamic 
Republic’s push for perfect 
relations with neighbors, Major 
General Baqeri said Iran has 
managed to provide security for its 
people in a region with the highest 
level of insecurity.In comments 
in January, the top commander 
said Iran has been facing military 
threats over the past years, but 
the country’s “effectual defensive 
deterrence” and the “enemy’s fear 

of the heavy casualties, damages 
and costs” in a war against 
Iran have prevented a military 
skirmish.In remarks in August 
2018, Iranian President Hassan 
Rouhani warned the enemies of 

the heavy costs of any military 
action against the country, saying 
the existing unity among the 
Iranian people, Leadership and 
the Armed Forces has made the 
Islamic Republic unbeatable.

“We are facing new and diverse threats, because Islamic 
Iran does not tolerate the bullying behavior of arrogant 
countries, and its message is independence,” Major General 
Mohammad Hossein Baqeri said in a commencement of 
cadets in Tehran on Tuesday.
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The fresh round of the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) 
joint commission 
meeting will be held in 
Vienna on Wednesday.
Co-chaired by Iranian 
deputy Foreign 
Minister for Political 
Affairs, Abbas Araqchi 
and European External 
Action Service Helga 
Schmid, the JCPOA joint 
commission meeting 
will be held in Vienna, 
Austria on Wednesday, 
with deputy foreign 
ministers of Germany, 
UK, France, Russia, and 
China in attendance.
In this regard, Iranian 
and other countries’ 
delegations have 
started bilateral and 
multilateral expert 
meetings from Monday, 
discussing ways to deal 
with the negative effects 
of the US withdrawal 
from the agreement 
and re-imposition of 
sanctions against the 
Islamic Republic.
The workgroup to 
implement lifting 
sanctions is scheduled 
to get underway in 
Vienna on Tuesday 
morning.
Araqchi will arrive in 
Vienna on Tuesday and 
hold separate bilateral 
meetings with his 
counterparts including 
Helga Schmid today.

Iran in touch 
with Pakistan, 
India for me-
diation
Iranian Minister 
of Foreign Affairs, 
Mohammad Javad 
Zarif announced, he 
has talked with his 
Pakistani counterpart 
and is in touch with 
Indian officials 
regarding Iran’s 
mediation in the recent 
conflict between the 
two neighboring 
countries.
“Continuation of this 
situation is harmful for 
the region,” Zarif said, 
referring to recent 
tensions in Kashmir 
border.
The top diplomat also 
said, “Iran’s Foreign 
Ministry is following 
up Iran-Pakistan 
border security issues. 
Pakistani officials 
have pledged to take 
necessary measures to 
avoid previous security 
problems”.

JCPOA Joint 
Commission 
to convene in 
Vienna

Iran
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Turkey’s New Envoy Slams 
Sanctions on Iran, Urges Strong 
Trade Ties
 Turkey’s incoming ambassador to Tehran Derya Ors decried foreign 
sanctions against Iran, stressing the need for closer interaction 
between the two neighbors to boost economic and political 
relations.In a meeting with Chairman of the Iranian Parliament’s 
National Security and Foreign Policy Commission Heshmatollah 
Falahatpishe in Tehran, the Turkish ambassador expressed 
dissatisfaction with the imposition of foreign sanctions against Iran.
Hailing the sense of fraternity and friendship between Turkey and 

Iran, Ors expressed hope that he could take positive steps to enhance 
the bilateral ties during his tenure.Pointing to the new path in Iran-
Turkey relations given the existing threats and opportunities, the 
envoy said the two neighbors could promote political, economic 
and cultural cooperation considering the great determination of 
the two countries’ officials.
Closer defense and security cooperation between Tehran and 
Ankara would guarantee security and stability along the border 
and prevent terrorist attacks, Ors added.He also stressed the need 
for closer parliamentary interaction between the two Muslim 
neighbors.The Iranian lawmaker, for his part, praised the strong 
interaction between the two sides in the highly volatile regional and 
international conditions.

Falahatpishe also emphasized 
the need for efforts to 
overcome regional and 
international obstacles 
on the path to reaching 
the target of $30-billion 
annual trade between Iran 
and Turkey.
Iran was ranked 19th in the 
list of top export destinations 
of Turkey and has been reported 
as the 7th major source of imports 
to Turkey in the first five months of 2018.

Yemeni Families Selling Their Kids 
for Food, Shelter: Oxfam
 A shocking report from Oxfam says families in Yemen 
are selling their daughters as young as three to stave off 
hunger as Saudi warplanes continue to bomb residential 
areas in the impoverished Arab country.
The humanitarian organization said the Saudi-led 
aggression, rising food prices and plummeting incomes 
in Yemen are forcing people to resort to desperate 
measures.
“Since the escalation in conflict in 2015, food prices 
in Yemen have soared while household incomes have 

plummeted, pushing the costs of basic foods beyond the 
reach of many,” according to the report carried by the 
official website of Oxfam recently.
The United Nations hopes to raise $4 billion this year for 
Yemen to help combat the crisis.
“Twenty million people cannot reliably feed themselves 
or their families,” said the UN Secretary-general Antonio 
Guterres in a meeting in Geneva.
“Almost 10 million are just one step away from famine.”
Oxfam said a family in Yemen sold their three-year-old 
daughter so they could buy food and shelter and save the 
rest of the family.
Since March 2015, Saudi Arabia and some of its Arab 

allies have been 
carrying out 
attacks against 
the Houthi 
A n s a r u l l a h 
movement in 
an attempt to 
restore power to 
fugitive former 
president Abd Rabbuh Mansour Hadi, a close ally 
of Riyadh.Thousands of Yemenis, including thousands 
of women and children, have lost their lives in the deadly 
military campaign.

News

Iran expels two 
Dutch diplomats 
as reciprocal 
action
 Iran’s Foreign Ministry 
spokesman, Bahram Qassemi says 
two Dutch diplomats have been 
expelled from Iran as a reciprocal 
move.
“The two diplomats at the 
Dutch embassy in Tehran were 

recognized as persona non 
grata within the framework of 
a reciprocal action and were 
asked to leave our country’s 
soil on March 3 and 4,” said the 
spokesman.“Following the 
baseless accusations levelled 
against two Iranian diplomats 
by the Dutch government and 
their expulsion from that country, 
relevant officials put reciprocal 
action on their agenda, and after 
comprehensive reviews at the 
Supreme National Security 

Council, finally it was decided 
that two of Dutch diplomats be 
expelled from Tehran,” he noted.
Qassemi expressed regret that 
the Dutch government did not 
rethink its decision despite the 
fact that the prosecutor general, 
foreign and interior ministers of 
the Netherlands admitted that the 
Iranian diplomats had not been 
involved in the events which took 
place in the European country.
“The Islamic Republic of Iran 
expects Dutch authorities to 

have a proper understanding 
of the sensitive regional and 
international situation and not 
act in line with the desires of 
the opponents and ill-wishers 
of relations between the two 
countries,” he said.
“The Islamic Republic of Iran does 
not want tensions in its relations 
with European countries, but 
will respond in kind to any move 
against its national interests in due 
time and in line with protecting 
the country’s interests,” he said.

Araghchi reiterates regret over 
Germany›s ban of Mahan Air
Iranian Deputy Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi has once again 
reiterated Tehran’s regret over the banning of Mahan Air by Germany, 
saying the German government›s decision runs counter to the spirit of 
deep-rooted relations between the two countries.In his Monday meeting 
with German Foreign Office›s Director for the relations with the Middle 
East and North Africa Philipp Ackermann in Tehran, Araghchi once again 
slammed Germany’s decision over the banning of the Iranian airline, 
saying the measure is not in favor of the two countries’ long-standing 
relations.

The German government withdrew permission for Mahan Air to operate 
in Germany in January, following unfounded claims over Iran’s spying on 
Germany.The official called on Germany and other European countries 
to accelerate the implementation of ‹INSTEX› – the long-awaited 
mechanism created for facilitating trade with Iran – saying Tehran 
expects the Europeans to pace up the implementation of the mechanism 
to show their commitment Iran’s nuclear deal, also known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).Ackermann, for his part, once 
again expressed the German government’s support for preservation of 
JCPOA.He said despite Washington’s unification with Europe, Germany 
is opposed to the US’s unilateral actions and reimposition of sanctions 
against the Islamic republic.

Trump seeks ‘commercialization’ of 
security: Maj. Gen. Safavi
 Top Military Aide to the Iranian Leader, Major General Yahya Rahim Safavi, 
said US President Donald Trump seeks to commercialize security in the 
region and the world.“[Trump] has told some regional Arab states that if 
they want the US to continue its presence in the region and protect their 
security, they must pay the costs,” said Major General Yahya Rahim Safavi 
on Monday among a gathering of Imam Hossein University students.
“The entirety of Trump’s strategy in the region and the world is to the 

American government’s economic benefits and against the security and 
political independence of nations,” he added.
“Venezuela’s problems and US interference in the fate of Venezuelan 
people, which is contrary to the international law, is one of these issues,” 
said Safavi, adding “this is while Mr. Trump is still unaware that the era of 
superpowers and domination over other governments and nations has 
long passed.”“The US’ power is declining, and Americans know they are 
weakened and are no longer the world’s superpower; they would have 
overthrown the Assad government if they were still able to,” he added.



Deputy industry min.:

SMEs export 3$bn worth of products in 11 months

Iranian, Russian officials to discuss latest 
development in Venezuela
Director General of Iran’s Foreign Ministry Department for the 
Americas, Mohsen Nahavandi arrived in Moscow on Tuesday 
to coordinate position of Iran and Russia toward Venezuela.
During the visit, Nahavandi is expected to meet with some 
of Russian officials and discuss Iran and Russia cooperation in 
international level.
Mohsen Baharvand’s visit is intended to create coordination between 
Iran and Russia on international affairs, especially the political situation in Venezuela.

The Turkish Foreign 
Minister referred to Turkey 
negative stance toward anti-
Iran sanctions, saying both 
countries will continue their 
solidarity to stand against 
sanctions.
According to Turkish 
media ‘Anadolu Agency’, 
Mevlüt Çavuşoğlu made 
the remarks addressing a 
meeting in Hatay Province.
Turkey has adopted firm 
position as regard Iran 
sanctions, he added.
Turkey opposes all false 
measures against Iran, he 
reiterated.
Referring to the efforts 
made by Iran, Turkey and 
Russiato to put an end to 
war in Syria, Çavuşoğlu said 
Turkey attaches importance 
for stability and territorial 
integrity of Syria.
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“I have talked with Pakistani 
foreign minister and we are 
also in touch with Indian 
officials to do what is possible,” 
Zarif told ICANA on Tuesday.
“Continuation of tensions 
is not in favor of the region,” 

he highlighted.Tensions between the 
two neighboring countries mounted 
when Indian aircrafts 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.
Zarif also said that Foreign Ministry is 
following issues of border security with 
Pakistan, noting, “Pakistanis have said 
that they would do their all to prevent 

the occurrence of past issues.”
Zarif was referring to the suicide attack 
on February 13, which targeted a 
bus carrying Islamic Revolutionary 
Guards Corps personnel near Zahedan 
in Sistan and Baluchestan province, 
which claimed the lives of 27 people and 
injured dozens of others.
The so-called Jaish ul-Adl terror group, 
which is based across the border in 
Pakistan and is responsible for 
kidnapping Iranian border guards and 
carrying out other terrorist attacks of 
this kind in Zahedan over the past years, 
claimed responsibility for the attack.

Araqchi on Monday held 
a meeting with Philipp 
Ackermann, Director-General 
of Germany’s Foreign Ministry, 
who is responsible for political 
relations with 110 states in the 
Near and Middle East, Africa and 

Latin America.In the meeting in Tehran, 
Araqchi criticized the lengthy process 
of finalization of INSTEX (Instrument in 
Support of Trade Exchanges), the payment 
channel that France, Germany and Britain 
have proposed to continue trade with 
Tehran and bypass the US embargoes.
Araqchi said creation of INSTEX was 
only part of the commitments that the 
EU3 has undertaken under the JCPOA, 
stressing, “The European side is expected 
to make more serious efforts for (the 
achievement of) practical and tangible 
results of the JCPOA and for the immediate 
implementation of INSTEX.”
The Iranian diplomat underlined that 
“political will alone” would not suffice for 

saving the JCPOA, urging Europe to “take 
practical measures and pay the price” to 
salvage the nuclear deal.
Araqchi further deplored Germany’s 
decision to halt flights by Iranian carrier 
Mahan Air to its airports, calling on Berlin 
to review its decision.
For his part, Ackermann hailed the JCPOA 
as a successful result of diplomacy, 
decried the US move to withdraw from the 
nuclear deal, and reaffirmed his country’s 
determination to support it.
He also said that German companies 
have become more interested in working 
with Iran after formation of the INSTEX, 
stressing that Berlin prioritizes efforts to 
implement the payment channel.
INSTEX is planned to be based in Paris and 
be managed by a German banking expert. 
Britain will head the supervisory board.
The European countries are reportedly 
going to use the channel initially only to sell 
food, medicine and medical devices in Iran.
In May 2018, the US president pulled his 
country out of the JCPOA, the nuclear deal 
that was achieved in Vienna in 2015 after 
years of negotiations among Iran and the 
Group 5+1 (Russia, China, the US, Britain, 
France and Germany).
Following the US exit, Iran and the 
remaining parties launched talks to save 
the accord.

Zarif says continuation of Pakistan-India tensions ‘not 
in favor of region’

Iran Urges Europe’s Practical Measures to 
Implement INSTEX

 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif voiced 
concern over tensions between India and Pakistan, 
saying that Iran is trying to settle the differences between 
the two sides.

Iran’s Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi called on 
Europe to adopt practical measures for saving the 2015 Iran 
nuclear deal and intensify efforts to implement INSTEX -a 
payment channel that the three EU signatories to the JCPOA 
have set up to maintain trade with Iran.
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 “The European 
side is expected 
to make 
more serious 
efforts for (the 
achievement 
of) practical 
and tangible 
results of the 
JCPOA and for 
the immediate 
implementation 
of INSTEX.”

“Continuation of 
tensions is not 
in favor of the 
region,”

Vienna to host JCPOA joint commission 
meeting Wednesday
A diplomatic source verified that the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) joint commission 
meeting will be held in Vienna, Austria on Wednesday.
The meeting will be co-chaired by Secretary General of 
the European External Action Service Helga Schmid and 
Iran Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi.
Deputy foreign ministers of Germany, UK, France, Russia 
and China will participate in the meeting.
Bilateral and multilateral expert meetings between 
Iranian and other parties’ delegations started on Monday.
The meetings focus on the impacts of US illegal 
withdrawal from Iran nuclear deal and re-imposition of 

sanctions and the way to implement remaining parties’ 
commitments. 
The work group to implement lifting sanctions is 
scheduled to get underway in Vienna on Tuesday 
morning. 
Araqchi is to arrive in Vienna on Tuesday.
He is supposed to hold bilateral meetings with his 
counterparts and with Schmid as well.
Earlier, Russian Permanent Representative to the UN 
Office and Other International Organizations Mikhail 
Ulyanov said The meeting will be held in political 
directors’ level.He added that the upcoming JCPOA joint 
commission is likely to solve ambiguities regarding 
implementation of INSTEX.

Kamal Kharrazi, head of Iran’s 
Foreign Policy Strategic Council, 
held talks on Tuesday with a 
visiting French delegation from 
Institut Montaigne, a pioneering 
independent think tank dedicated 
to public policy in France and 
Europe.
During the meeting, Kharrazi 
maintained that the West’s 
pressure policy has made Iran 
severely sensitive about FATF-

related issues.
“Europe’s approach toward 
the JCPOA (Iran nuclear deal) 
has further exacerbated the 
sensitivities, and resulted in 
Iranian public opinion’s distrust 
toward Europe,” Kharrazi 
stressed.
He further stressed that Europe’s 
faster implementation of its trade 
mechanism for Iran, known as 
INSTEX, may change the current 

atmosphere against Europe for 
the better.

Kharrazi:
EU’s faster implementation of INSTEX may dissipate Iran’s distrust

The head of Iran’s Foreign Policy Strategic Council Kamal Kharrazi said Tue. that Europe’s faster 
implementation of its trade mechanism for Iran (INSTEX) may dissipate the Iranian nation’s current distrust.



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

مونسان در برنامه تلویزیونی:
گردشگری از شرایط کنونی سوءاستفاده نکرد

رییس سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه ماده ارائه بسته 
سفر ارزان به معلمان هســتیم گفت:معلمان دارای کرامت 
هستند و اسکان در مدرسه با کمترین امکانات اتفاق بسیار 

بدی است.

علی اصغر مونسان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شامگاه ۱۱ اسفند ۹۷ با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک به سواالت مخاطبان 

این برنامه در سه حوزه ماموریت و وظایف سازمان پاسخ داد.
معاون رییس جمهوری با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و سفرهای 
نوروزی گفت: »ایام تعطیالت نوروز، اوج گردشگری کشور است، 
ستاد هماهنگی خدمات سفر در سطح ملی و استانی از یک ماه 
قبل تشکیل شده و تمام تمهیدات الزم برای اینکه مردم سفرهای 

خوب و بانشاطی داشته باشند اندیشیده شده است.«
او تصریح کرد: »۲۸ دستگاه اجرایی در ستاد هماهنگی خدمات 
سفر عضویت دارند، دستگاه هایی که ایمنی، امنیت، امداد و نجات، 
بهداشت، اطالع رســانی و ... را بر عهده دارند و ادارات کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها آماده ارائه خدمات 
به گردشگران نوروزی هستند، و از ۲۵ اسفند این ستاد در حالت 

آماده باش کامل برای ارائه خدمات خواهد بود.«

      آمار گردشگری داخلی بر اساس اقامت در مراکز رسمی است
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان 
اینکه در نوروز ۹۷، ۷۰ میلیون شب اقامت در کشور ثبت شده است، 
اضافه کرد: »امیدواریم در نوروز ۹۸ شاهد افزایش آمار گردشگری 
داخلی باشیم، پیچیدگی اعالم آمار سفر در همه نقاط دنیا وجود دارد، 
اما آماری که از سوی ســازمان میراث فرهنگی اعالم شده براساس 
اقامت شب و آماری اعالمی از سوی مراکز اقامتی رسمی کشور است، 
این آمار به غیر از آمار گردشگران و مســافرانی است که در فضاهای 
عمومی و ویالهای شخصی اقامت دارند.« او در ادامه با اشاره به اینکه در ایام نوروز مراکز اقامتی 
و گردشگری افزایش قیمت نخواهند داشت، یادآور شد: »به واسطه همراهی بخش خصوصی و 
فعاالن صنعت گردشگری، تنها بخشی که در کشور از شرایط کنونی سوءاستفاده نکرده و افزایش 
قیمت نداشته، گردشگری بوده است، هرچند هزینه های عمومی مانند خوراک، پوشاک و ناوگان 
هوایی با افزایش قیمت مواجه بوده اما این موارد موجب کاهش سفر در کشور نشده است چراکه 
مردم به سفر و نشاط نیاز دارند.« مونســان اضافه کرد: »موضوع عدم افزایش قیمت در حوزه 
گردشگری با همراهی بخش خصوصی این صنعت اتفاق افتاده است، گرانی و افزایش قیمت در 
بسیاری از بخش ها بی انصافی بوده چراکه هنوز اجزا گران نشده و نباید با اعالم یک خبر این طور 
گرانی اتفاق بیفتد، خوشبختانه فعاالن حوزه گردشگری انصاف داشته اند و با کنترل قیمت ها، 

برای ایام نوروز افزایش نرخ نداشته اند، پس از تعطیالت نوروز، افزایش قیمت حوزه گردشگری 
مورد بررسی قرار می گیرد و اعالم می شود.« او تصریح کرد: »در تعطیالت نوروز اگر گردشگران 
با افزایش قیمت برخورد کردند، گزارش و شکایت خود را به سامانه تلفنی ۰۹۶۲۹ اعالم کنند.«

    بسته ارزان سفر با قطار و بوم گردی
معاون رییس جمهوری گفت: »در ایام نوروز ۹۸ بسته های ارزان سفر را خواهیم داشت، به این 
معنی که اگر مردم با استفاده از وسایل حمل و نقل ریلی سفر کنند و در اقامتگاه های بومگردی 
اسکان داشته باشند، می توانند بسته ارزان سفر را تجربه کنند، خوشبختانه بازه خوبی از ارقام 
باال و اقامت در هتل های ۴ و ۵ ستاره تا ارقام پایین و اسکان در اقامتگاه های بومگردی در حوزه 

گردشگری کشور ایجاد شده است که امکان سفر برای تمام اقشار جامعه را فراهم می کند.«
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: »بسته سفر ارزان به معنای 
بی کیفیت بودن خدمات نیست، چند جز کنار هم قرار گرفته اند تا بسته سفر ارزان تحقق پیدا 
کند، بومگردی های در سراسر کشور مورد استقبال گردشــگران خارجی قرار گرفته است و 
ظرفیت بسیاری از این اقامتگاه ها تا ۲ ماه آینده تکمیل است، ارزان بودن بومگردی ها به دلیل 
پایین بودن هزینه های تمام شده است، خوشبختانه بخش گردشگری منصفانه در خدمت مردم 
بوده و بدون سوءاستفاده از شرایط، با در نظر گرفتن سود منطقی، به مردم خدمات ارائه می کند.«

   کرامت و شان معلمان باید حفظ شود
معاون رییس جمهوری در مورد اسکان گردشگران و معلمان در مدارس و کالس های درس، 
گفت: »اینکه بخش دولتی حق رقابت با بخش خصوصی را ندارد جزو سیاست های کلی کشور 
است، همچنین هیئت دولت مصوبه ای دارد که بر اساس آن دستگاه های دولتی از ارائه خدمات 
اقامتی منع شده اند، دستگاه های نظارتی باید بیشــتر در این حوزه تمرکز داشته باشند که 

دستگاه های دولتی موجب بر هم خوردن تعادل بازار گردشگری کشور نشوند.«
مونسان اظهار کرد: »در مورد اسکان در مدارس هم، وزارت آموزش و پرورش با نیت ارائه بسته 
ارزان سفر به معلمان این کار را انجام می دهد، ما در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش اعالم کردیم 
که آماده ارائه بسته سفر ارزان به معلمان هســتیم، چراکه شان و جایگاه معلمان عزیز بسیار 
باالست، اسکان در کالس های درس همه ساله پس از ایام تعطیالت نوروز هزینه های هنگفتی 
را برای تعمیر و مرمت بر دوش آموزش و پرورش می گذارد عالوه بر اینکه کالس درس امکانات 
و تجهیزات الزم برای اسکان را ندارد، معلمان دارای کرامت هستند و اسکان در اینگونه اماکن با 

کمترین امکانات اتفاق بسیار بدی است.«

عکس هایی از »قاب خاطره« در کتابخانه مرکزی
مدیر دفتر تخصصی سالمندان )باغ تجربه( گفت: نخســتین نمایشگاه عکس سالمندی با عنوان 
»قاب خاطره« توسط دفتر تخصصی سالمند در گالری شماره دو کتابخانه مرکزی افتتاح می شود.

 فهیمه السادات کدخدایی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در نخستین نمایشگاه عکس 
سالمندی قاب خاطره، دغدغه ها و توانمندی های ســالمندان در قالب ۳۰ تابلو به تصویر کشیده 

شده است.
وی افزود: تا کنون نمایشگاه عکس سالمندی در شهر اصفهان برگزار نشده بود و برای اولین بار برگزار 

می شود. مدیر دفتر تخصصی سالمندان )باغ تجربه( تصریح کرد: نخستین نمایشگاه عکس سالمندی با 
عنوان »قاب خاطره« تا روز پنج شنبه هفته جاری همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر و بعداز ظهرها از ساعت 

۱۳ تا ۱۷ آماده بازدید عالقه مندان است.
وی ادامه داد: سالمندان آیینه آینده ما بوده و در قرآن کریم و دین مبین اسالم به عنوان نصب العین )در نظر داشتن( بر احترام 
به این قشر تاکید فراوان شده و آنان را مایه خیر و برکت خوانده اســت، از این رو توجه به این قشر همواره مورد تاکید مدیریت 

شهری اصفهان بوده است.

آماده باش نیروهای آتش نشانی در چهارشنبه پایانی سال
 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: این سازمان همچون
 سال های گذشته برای مقابله با حوادث احتمالی آیین چهارشنبه سوری، تدابیر ایمنی ویژه ای 

اندیشیده و تمام ایستگاه های خود را به حالت آماده باش درآورده است.
محسن گالبی اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن چهارشنبه سوری جلساتی با حضور نمایندگان ادارات 

ذی ربط از جمله نیروی انتظامی، اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش برگزار و تقسیم 
وظایف انجام شده است.

وی از توزیع سی دی های آموزشی در مدارس شهر اصفهان خبر داد و افزود: طی هماهنگی انجام شده با اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان، تعدادی سی دی آموزشی که شامل کلیپ هایی از حوادث واقعی بازسازی شده 

و انیمیشن است از سوی آتش نشانی اصفهان در اختیار این سازمان قرار می گیرد تا پس از تکثیر در مدارس بین دانش آموزان توزیع 
شود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به آمار حوادث رخ داده در چهارشنبه سوری سال های 
قبل گفت: در چهارشنبه سوری سال ۹۵ تعداد ۳۰ حادثه و حریق در شهر اصفهان اتفاق افتاد که در جریان آنها ۹ نفر مجروح شدند، 

در سال گذشته نیز ۴۴ حادثه به سازمان آتش نشانی گزارش شد.
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سایه روشن ادغام بانک ها در 
شرایط خاکستری؛

پاسخی به دلمشغولی 
سپرده گذاران

بانک مرکزی تصمیم گرفته سفره 
گســترده نظام بانکــی را به لحاظ 
تعداد بانک ها کوچــک کرده و در 
مقابل،گامــی در جهت اصالحات 
این بخش از اقتصاد کشــور بردارد.

اما این ادغام با اماواگرهایی مواجه 
اســت.  بر اســاس تصمیم جدید 
شورای پول و اعتبار، قرار است که 
پنج بانک انصــار، قوامین، حکمت 
ایرانیــان، مهر اقتصاد و موسســه 
اعتباری کوثر، حداکثر ظرف ۴ ماه 
آینده گام در مسیری پر فراز و نشیب 
بگذارند. مسیری که تجربه اش در 
اقتصاد ایران وجود نداشته و همین 
مســاله، فضای خاکستری را پیش 
روی سیاســتگذاران و تحلیلگران 
نظام بانکی قــرار می دهد. واقعیت 
آن اســت کــه همیــن ۵ بانک و 
موسســه اعتبــاری، نزدیــک به 
۲۱۵ هزار میلیارد تومان ســپرده 
از مــردم و دســتگاه های دولتی و 
غیردولتی در اختیــار دارند که به 
هر حال، تصمیم گیــری در مورد 
آن، فضایی بســیار سخت و همراه 
با پیچیدگی های خــاص را پیش 
روی مجریان ادغــام قرار می دهد؛ 
به خصــوص اینکه ایــن ۵ بانک 
و موسســه اعتباری، قرار است که 
در یکــی از بانک های قدیمی ایران 
ادغام شــوند که وضعیت آن، اما و 
اگرهایی را هم در پی دارد. بر اساس 
گفته عبدالناصر همتی، رییس کل 
بانک مرکزی، در حــال حاضر ۲۴ 
میلیون سپرده گذار در این بانک ها 
و موسسات حضور داشــته و رقم 
کل تسهیالتی که این بانک ها ارائه 
داده اند، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود؛ ضمن اینکه 
بررســی ها حکایت از آن دارد که 
۲۵۰۰ شــعبه این بانک قرار است 
که در ۱۶۰۰ شــعبه بانک سپه در 
سراسر کشور، ادغام شده و دارایی ها، 
بدهی ها و زیان های انباشته آنها را هم 
در خود جای دهد. آنگونه که مقامات 
بانک مرکزی می گویند ســبدی از 
بانک های قوی و ضعیف در مجموعه 
ادغامی جمع شده و دارایی های آنها 
باید از سوی نیروهای مسلح منتقل 
شود تا ناترازی های آنها پوشش داده 
شوند، به همین دلیل بانک مرکزی از 
این بانک ها خواسته تا مجامع خود را 
برگزار نموده و یک مرحله تا ادغام 
در بانک سپه، پیش بروند. از سوی 
دیگر، قرار بر این است که تا یک ماه 
آینده، با هماهنگی سازمان بورس 
و اوراق بهادار، نماد بانک ها باز شود 
تا بر اســاس ارزش اسمی سهام یا 
ارزش زمان بسته شدن نماد، سهام 
سهامداران را خریداری کرده و در 
غیر این صورت، مسیری ۴ ماهه را 
سپری کنند تا بلکه تغییرات سهام 
تحت مالکیت خود را بررسی کرده و 

سپس تصمیم گیری نمایند.
اما آنگونــه که رییــس کل بانک 
مرکزی می گوید، تکلیف سهامداران 
مشخص است و آنها به هیچ عنوان 

مشکلی نخواهند داشت.
در این میان اگرچه بانک مرکزی، 
ســپرده های مردم در این بانک ها 
را تضمین کــرده و قــول داده که 
هیچ گونه خدشــه ای در آنها وارد 
نشود، اما به هر حال دغدغه و نگرانی 
نسبت به حجم پولی که مردم در ۵ 
بانک و موسســه ادغامی دارند، کم 
نیست و همین امر، نگرانی هایی را 
برایشان به دنبال داشته که شاید در 
نگاه اول طبیعی باشد؛ اما واقعیت آن 
است که شورای پول و اعتبار، کامال 
این شــرایط را لحاظ کرده و اجازه 
نخواهد داد تا خللی در سپرده های 

مردم ایجاد شود.
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مسعود نصری در سمینار 
تخصصی رشــد و توسعه 
بخش مرکزی شهرستان 
شاهین شــهر که توسط 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
شاهین شهر برگزار شد در 
جمع مســئوالن اجرایی 
شهرستان شاهین شهر و میمه، متخصصان 
و سرمایه گذاران استان اصفهان، اعضای 
شورای اسالمی شــهر و دهیاران بخش 
مرکزی شهرستان، ضمن تاکید بر ضرورت 
توجه به توسعه نواحی و مناطق روستایی 
در طرح های باال دستی خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از جمعیت 
کشور در ۶۱ هزار روستای کشور ساکن 
هستند و توجه به رفع مشکالت معیشتی 
بعنوان یک وظیفه اصلی شــرعی و رفع 
فقر در مناطق روســتایی، بهبود سطح و 
کیفیت زندگی روستائیان و بهره وری آنان 
و اســتفاده از طرحهای استراتژیک برای 
توسعه روستاها یکی از ملزومات توسعه 

روستایی است.
وی افزود: روســتاها بعنوان مراکز تولید 
محور دارای ارکان ۱۴ گانه هستند که هر 
کدام از این ارکان می تواند زیرساختهای 
توسعه کشور باشند به نحوی که استفاده 
از سرمایه های عظیم روستائیان، استفاده 
از صادرات تولیدات روســتایی و مسائل 
مختلف می تواند نقش اساسی در زمینه 

رشد و توسعه روستائی ایفا کند.
عضو هیات علمی منابع طبیعی با اشاره به 
وضعیت کشاورزی در ایران، تصریح کرد: 
نگاهی به کشاورزی در ایران نشان می دهد 
که حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی 
به این بخش اختصاص دارد و بیش از ۹۰ 
درصد غذای کشــور از این بخش تامین 
می شــود و اشــتغال حدود ۲۰ درصد از 
جمعیت باالی ۱۰ سال مربوط به بخش 

کشاورزی است.
وی افزود: تنوع شرایط اقلیمی با بیش از 

۱۰ اقلیم متنوع موجــب به وجود آمدن 
زیرساخت های اساسی خصوصاٌ در مسائل 
تولید انواع محصوالت کشاورزی و باغی در 
سطح کشور است و در حال حاضر بیش از 
۲۹ میلیون هکتار اراضی زمینهای زراعی 

در کشور وجود دارد.
نصری با اشاره به اهداف توسعه روستائی 
خاطرنشــان کرد: برای تحقــق اهداف 
توسعه روستائی می بایست به توسعه پایدار 
کشاورزی در روستاها توجه کرد. امروزه به 
دلیل محدودیت های شدید کمبود آب، 

کشاورزی دچار نقصان گردیده است.
وی افزود: اهمیت اساسی کشاورزی برای 
همگان محرز می باشد و برقراری امنیت 
غذایی متناســب با رشد جمعیت، فراهم 
نمودن محیط مناسب کسب و کار و ایجاد 
و افزایش اشــتغال و درآمــد در مناطق 
کشاورزی و روستایی و حمایت از بخش 
کشاورزی و محیط زیســت باید مدنظر 

قرار گیرد.
این چهره دانشگاهی اذعان داشت: شرایط 
خاص کشــاورزی ایران از یک طرف به 
گونه ای است که ۳۳/۴۷ میلیون واحد بهره 
برداری کشور یعنی ۸۶/۷ درصد از اراضی 
کشور که دارای کاربری کشاورزی هستند 
مساحت کمتر از ۱۰ هکتار دارند که بحث 

تولیدات صنعتی را دچار مشکل می کند.
وی افزود: پراکنش بسیار باالی زمین های 
کشــارزی، ســطح کشــت ناهمگون 
محصوالت کشاورزی و مباحث مختلف 
موجب می شود که ســرمایه گذاری های 
مختلف در راستای نظام کلی دارای ریسک 

پذیری مناسبی باشد.
این استاد دانشــگاه به سهم ۹۵ درصدی 
بخــش خصــوص در تولیــد و خدمات 
کشاورزی اشــاره کرد و تصریح کرد: باال 
بودن ریسک بخش کشاورزی نسبت به 
سایر بخشها فعالیت در این بخش را دچار 
نقصان می کند و خروج سرمایه از بخش 
کشاورزی به بخشهای خدمات وجود دارد.

وی افزود: طبق پیش بینی انجام شده در 
ســال ۲۰۲۵ تقریبا ۹۳ درصد از اشتغال 
کشورها دربخش خدمات و سه درصد در 
بخش کشــاورزی و چها درصد در بخش 
صنعت خواهد بود و این در حالی است که 
شاهد آن هستیم که کشاورزی به سمت 
روش های نوین و استفاده از تکنولوژی های 

نو در حال حرکت است.

سرپرست واحد شاهین شهر توجه مدیران 
و تصمیم گیران در بخش روســتایی به 
شاخص های توسعه پایدار ضروری برشمرد 
و خاطرنشان کرد: ابعاد شاخص های توسعه 
پایدار به مسائل محیط زیست، اجتماعی 
و اقتصادی توجه دارنــد به نحوی که اگر 
در برخی از مناطق به مســائل اقتصادی 
توجه بیشتر شده باشد شاهد آن هستیم 
که در مســائل دیگر دچار نقصان شده و 
دچار معضالت و مشکالت منابع طبیعی 
و محیط زیست شــدند و این سه بعد که 
موجب توسعه پایدار می شود باید بصورت 

متوازن مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در کیفیت محیطی پایدار وقتی 
که به مسئله توسعه پایدار روستایی توجه 
کنیم باید عالوه بر بخش های اقتصادی و 
اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، بحث 
حکمرانی مدیریتی و کاربری فضایی را باید 

مورد توجه قرار گیرد.
نصری ارتقای زیرساخت ها را برای افزایش 
خدمات در بخش گردشگری را ضروری 
دانست و افزود: در طراحی پایدار عالوه بر 
اینکه ما باید به مسائل پایداری اجتماعی 
که یکی از اساسی ترین آنها انسان و جامعه 
است توجه کنیم و افزایش همبستگی های 
اجتماعی و مشــارکت مردمی را بعنوان 
یک نقش اساسی و محوری در طرح های 

توسعه مطرح کرد.
وی افزود: در نظام اسالمی توجه به الگوی 
زندگی مــردم یکی از ضروریات بشــمار 
رفته است و کیفیت زندگی کانون توسعه 
اجتماعی انسانی است و ارتقا کیفیت به 
بحث سالمت، محیط زیســت و امنیت 
اجتماعی و فیزیکی و حتی شرایط بهتر 
مسکن روستائیان می بایست مورد توجه 
قرار گیرد و مشکالت مربوط به حوزه آب و 
محیط زیست را برای برنامه ریزی آتی در 

دستور کار قرار دهیم.
نصری، با اشــاره به پتانســیل مطلوب و 
مناسب روســتاهای بخش های مرکزی 
و میمه شهرســتان به دلیل همجواری با 
شاهین شهر اذعان داشت: در اهداف توسعه 
روســتایی بحث حفظ حقوق طبیعت و 
انسان بسیار مهم است و مشارکت محوری، 
دانش محــوری و عدالت محوری و حفظ 
ارزش ها و میراث فرهنگی باید مورد توجه 

قرار گیرد.
وی افزود: بنابراین اهداف توســعه پایدار 

بطور کلی بهبود معیارهــای زندگی، باال 
بردن بهــره وری در مناطق روســتایی، 
تضمین فرآیند توسعه و خودگردان کردن 
با توده مــردم و همچنین کمترین قطع 
رابطه با رسوم سنتی و عدم تمرکز اداری 
است که بتوان فعالیتهای مختلف را در این 

حوزه شاهد باشیم.
مدرس منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی، 
مشارکت گروههای مورد نظر و مردم در 
تصمیم گیری را از نکات قابل توجه دانست 
و خاطرنشــان کرد: راهبردهای توسعه 
روستایی در دولتهای مختلف مورد توجه 
بوده اســت و در برنامه های پنجم، قبلی 
و آتی توســعه در مواد مختلف به مسئله 
توسعه روستایی توجه شده است که بحث 
ایجاد صندوق های محلی اعتبارات و بحث 
الگوهای مدیریتی از نکات بارز آن بشمار 

می رود.
وی افــزود: در عصر امروزه کــه به عصر 
اطالعــات نامگــذاری شــده مدیریت، 
توانایی و دانش بســیار مهــم و ضروری 
اســت و توجه به مدیریــت کارآفرین در 
عصر حاضــر مهمترین بخش توســعه 
 اقتصادی و اجتماعی در مراکز جمعیتی 

می باشد.
سرپرســت دانشگاه آزاد اســالمی واحد 
شاهین شهر بررســی تجربه کشورهای 
پیشرفته و استفاده از منویات رهبری در 
خصوص اقتصاد مقاومتــی و کارآفرینی 
را در رشــد و توسعه بخش روستائی مهم 
برشــمرد و افزود: ایران اســالمی دارای 
استعداد سرشار معنوی و مادی با ذخایر 
غنی و متنوع و زیرساخت های گسترده 
و برخورداری از نیروی انســانی متعهد و 

کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت 
است و اگر الگوی اقتصادی بومی برگرفته 
از فرهنگ انقالبی انجام شــود و مباحث 
اقتصاد مقاومتی که یکی از اساسی ترین آن 
استفاده از جمعیت جوان تحصیل کرده و 
متخصص اســت مدنظر قرار گیرد، عصر 
کنونی می تواند عصر طالیی برای جهش 

اقتصاد در کشور باشد.
نصری با اشــاره به ضــرورت تعامل بین 
صنعت و دانشــگاه تصریح کرد: توجه به 
سرمایه گذاری های مشارکتی و سرمایه 
گذاری سهام در پروژه می تواند در توسعه 
بخش روستایی نقش بسزایی ایفاد کند که 
یکی از اساسی ترین آن بحث شرکت های 
تعاونی اســت که می تواند بعنوان یکی از 

منابع درآمدی در روستا باشد.
وی افزود: دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
شاهین شهر با تدوین طرح های تحول و 
رشد و توسعه از آمادگی الزم برای همکاری 
مشترک با سرمایه گذاران و دستگاههای 
اجرایی مرتبط برخوردار است و با استفاده 
از پتانســیل موجود در دانشگاه می توان 
گامهای موثری در رشد و اعتالی میهن 

اسالمی برداشت.
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه در 
ادامه این سمینار با اشاره به ظرفیت های 
شهرســتان در حوزه هــای مختلف به 
ویژه گردشگری در روستاها گفت: یکی 
از طرح های اصلی دولــت در برنامه های 
پنجم و ششم توسعه، توجه جدی به رشد 

روستاها در حوزه گردشگری است.
علیرضا بصیری، مهاجرت از روستاها به 
دلیل نبود اشتغال و صنعت را از معضالت 
جامعه برشــمرد و افزود: باید بستر الزم 

جهت سرمایه گذاری در روستاها فراهم 
شود به نحوی که همه خدماتی که مردم 
در شهرها دریافت می کنند، در روستاها 
نیز برای روستاییان فراهم باشد تا انگیزه 
 ماندن در روســتا برای جوانــان فراهم

 شود.
وی به سفر شش میلیون گردشگر خارجی 
به کشور در نه ماهه نخست امسال اشاره 
کرد و گفت: خوشبختانه همه روستاهای 
شهرستان شاهین شهر و میمه با داشتن آب 
و هوایی خوب و مناظر و طبیعت دیدنی، 
قابلیت سرمایه گذاری در زمینه گردشگری 
را دارند و چه خوب است که با فراهم آوردن 
بسترهای الزم در روستاهای شهرستان، 
زمینه حضور گردشگران خارجی فراهم 

شود.
نماینده عالــی دولت در شهرســتان به 
حمایت هــای دولت از ســرمایه گذاران 
حوزه گردشگری هم اشاره ای کرد و اظهار 
داشت: دولت تمام قد، همه حمایت های 
الزم از افرادی که در زمینه گردشــگری 
قصد فعالیــت دارند را انجــام می دهد و 
کلنگ زنی مجموعه مهستان نقش جهان با 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه که هفته 
گذشــته با حضور معاون محترم رییس 
جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری انجام شد، گواه 

این مدعاست.
وی افزود: بررســی دســتاوردهای روز 
دنیا در حوزه گردشــگری، فراهم کردن 
زیرساخت های توسعه روســتایی برای 
جلوگیری از مهاجرت و زمینه های الزم 
برای سرمایه گذاری گردشگری روستا از 

نکات قابل توجه به شمار می آید.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهین شهر گفت:

توجه دانشگاه آزاد اسالمی با رویکرد حل المسائلی به رشد و توسعه مناطق روستایی

اخبار اصفهان
گـــزارش
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سرپرست دانشگاه آزاد اســامی واحد شاهین شهر گفت: 
دانشگاه آزاد اسامی در گام دوم انقاب که مقام معظم رهبری 
پس از چهلمین سال پیروزی انقاب اسامی ترسیم کردند به 
بحث رشد و توسعه مناطق روستایی با رویکرد حل المسائلی 

توجه دارد. 

در عصر امروزه که 
به عصر اطاعات 

نامگذاری شده 
مدیریت، توانایی 

و دانش بسیار مهم 
و ضروری است و 
توجه به مدیریت 

کارآفرین در عصر 
حاضر مهمترین بخش 

توسعه اقتصادی و 
اجتماعی در مراکز 
جمعیتی می باشد.
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استارت آپ های خالق در فرهنگسرای فناوری اطالعات معرفی می شوند
استارت آپ های محتوایی صنایع خالق و فرهنگی توسط فرهنگسرای فناوری اطالعات در باغ 

کتاب تهران رونمایی شدند.
 به نقل از فرهنگسرای فناوری اطالعات، مراســم رونمایی از استارت آپ های محتوایی خالق 
و فرهنگی، روز سه شنبه ۱۴ اســفند با حضور محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه 

فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری در باغ کتاب تهران برگزار شد.

این برنامه در راستای حمایت از کارآفرینی توسط فرهنگسرای فناوری اطالعات برگزار شد.
رونمایی از چهار استارت آپ و معرفی آنها و آشنایی با عملکردشان در کنار معرفی یک شتاب دهنده 

حوزه محتوایی در صنایع فرهنگی، بررسی موانع و مشکالت پیش روی استارت آپ ها و تقدیر از فعاالن حوزه 
محتوا و استارت آپ های از برنامه های این مراسم بود.

در این مراســم پنل تخصصی با محوریت آینده بازاریابی محتوایی و اشتباهات رایج در آن برگزار شــد که در آن به سواالت 
 مرتبط با این موضوع پاسخ داده شد و فرصتی برای شبکه سازی و آشنایی فعاالن عرصه استارت آپ صنایع فرهنگی با یکدیگر 

بود.
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 در بسیاری از سایت  های
 اینترنتی معتبر در زمینه 
مدیریت، بیشتر بر لزوم 
منظــم برگزار شــدن 
جلســات و رعایت نظم 
 و مقررات در آنها تاکید 
می  شــود. اما یک نکته 
بسیار مهم در اغلب این سایت  ها نادیده 
گرفته شده است و آن عالقه و گرایش 
شــرکت  کنندگان به حضور در جلسه 
و ایفای نقش در آن اســت. جلســات 
کاری حتی اگر بــرای مدتی کوتاه و با 
 نهایت نظم هم برگزار شوند در صورت 
بی انگیزه و بی عالقه بودن حضار، ثمری 
ندارند و به بیراهه می روند. اما اگر یک 
جلسه کاری برای افراد جذابیت داشته 
باشــد افراد با خالقیت و انگیزه باالیی 
در آن حضور داشــته و ارتباط به نحو 
مطلوب تری شکل می گیرد و در چنین 
جلســاتی اســت که همه افراد کمک 

می کنند تا راه  حل بهتری پیدا شود.
در اینجا چند ایــده  ای که می  تواند به 
لذت بخش  تر و موثرتر شدن جلسات 
 کاری یاری کــرده مورد اشــاره قرار 

می  گیرد. با ما همراه باشید:

   شــمردن نکات مثبت و مرور 
موفقیت  ها

در پایان هر جلسه  ای امکان دارد، برخی 
از حاضرین با خود بگویند: »خدا را شکر 
که جلسه تمام شــد و من می توانم به 
سر کارم برگردم و یک کار مفید انجام 
دهم« برای اجتنــاب از ایجاد چنین 
احساسی الزم اســت از همه حاضرین 
خواسته شود حداقل یک نکته مثبت 
که از آن جلسه به دست آورده، را بیان 
کنند. اگر این خواسته از آغاز جلسه با 
افراد در میان گذاشته شود، آنها با تمرکز 

و توجه بیشتری در جلسه شرکت کرده 
و مسئولیت  پذیرتر می شوند. بهترین 
قسمت این قضیه به بیان دیدگاه  های 
گوناگون ارتباط دارد، امری که خروجی 
 هــر جلســه  ای را غنی  تــر و موثرتر

 می کند.

   هدف  گذاری
از ۱۰ درصد دیگر جلساتی که من در 
آنها حضور یافته ام، ۵ درصد جلسات 
مفید و موثر بوده  و ۵ درصد نیز باوجود 
برنامه ریزی، به نتایج مورد نظر نرسیده 
اند چــون که هدف روشــنی را دنبال 
نمی کردند. اگر در پایان یک جلســه 
کاری، شما خود را در همان موقعیتی 
دیدید که پیش از آغاز جلسه داشتید، 
پس بدانیــد که دور یک دایره بســته 
چرخیده  اید. شما باید پیش از شروع 
جلسه،  یک یا دو هدف خاص را در ذهن 
خود ترسیم کرده باشــید. تعداد زیاد 
اهداف می  تواند موجــب پراکندگی 
تمرکز و پریشانی تان شــود و افراد را 
خسته و دلزده خواهد کرد. با محدود 
کردن دایره اهداف، شما می دانید که 
کدام کار را باید در اولویت قرار دهید و 

کدام نیاز، دست یافتنی تر است.

   ترسیم خطوط راهنما
هــر جلســه  ای نیازمند یک ســری 
اســتانداردها اســت و درصورت عدم 
وجود این اســتانداردها، جلســات به 
بیراهه می روند. اگر در شــرکت شما، 
جلســات ۳۰ دقیقه ای مرسوم است، 
طبق همان استاندارد عمل کرده و به 
یاد داشته باشید که اگر جلسه خود را در 
یک چارچوب زمانی مشخص محدود 
کنید، می توانید کارهای بیشتری را در 
مدت زمان کوتاه تری انجام دهید. من 
خودم دوست دارم در پایان هر جلسه، 
پنج دقیقه آخر را بــه مرور کلی و اخذ 
تصمیمات اختصاص دهم درحالی که 
در بسیاری از جلســات، دقایق پایانی 
به تعارفات بیهوده مختص می شــود. 
هر مدیری بهتر از هر کســی، شرکت 
یا سازمان متبوع خود را شناخته و به 
همین دلیل باید نهایــت تالش خود 
را به کار ببندد تــا در کوتاه  ترین زمان 
ممکن، جلسات کاری را به نتیجه نهایی 
و مطلوب برســاند. از بیســت و چهار 

ســاعت قبل از برگزاری جلسه،   همه 
شــرکت کنندگان را در جریان اهداف 
جلسه قرار دهید. در ۹۰ درصد جلسات 
کاری کــه من شــخصا در آنها حضور 
داشته ام، بسیاری از افراد بدون آمادگی 
ذهنی قبلی در جلســه حضــور یافته 
و همین مســاله موجب می  شد تا نه 
موضوع بحث مشخص باشد،  نه توضیح 

قانع کننده ای ارائه شــود و نه هدفی 
تعیین شود. اگر چه همه افراد دوست 
دارند خالقیت داشته باشــند اما این 
تمایل نباید به بهای به هم ریختن همه 

چیز و هرج و مرج در جلسه تمام شود.

   در جریان برگزاری جلســه، 
 تنفس فراموش نشود

در بســیاری از جلســات طوالنــی، 
حاضرین پــس از مــدت کوتاهی در 
صندلی  های خود فرو رفته و در انتظار 
پایان جلسه می  مانند.  بهترین راه برای 
جلوگیری از وقــوع چنین حالتی این 
اســت که به آنها فرصت حرکت داده 
شود. کافی اســت به مدت پنج دقیقه 
به افراد استراحت داده شود تا بتوانند 
در این دقایــق بلند شــده و حرکتی 
 کنند و چیزی بنوشــند. پــس از آن

 می بینید که رفتارشان چقدر متفاوت 
 شده و بر مشارکت  شان در بحث اضافه 
می شــود. هنگامی که حاضرین بعد 
از این پنج دقیقه به ســر جایشان باز 
گشتند، یک دقیقه به آنها فرصت دهید 
تا در صندلی  های خود مستقر شده یا 
چند حرکت کششی انجام دهند. با این 
کار،   جریان خون در بدن آنها راحت  تر 
صورت گرفته و ســطح انرژی افراد به  

شدت باال می رود.

   اجراسازی حتمی این ایده  ها
از بین بردن عادت  هــای غلط، کاری 
دشوار و طاقت  فرسا اســت و مدیران 

ســازمان تان به احتمال زیاد ترجیح 
می دهند جلسات را به سبک و سیاق 
قبلی برگزار کنند. این عذر و توجیه ها 
به هیچ عنوان پذیرفته نیســت و شما 
باید جذاب  تر کردن جلسات کاری را به 
یک رسالت و هدف کلیدی در سازمان 
خود تبدیل ســازید. فقط در جلسات 
جذاب و پویا اســت که ایده  های ناب 
و پیشرو مطرح شــده و به پیشرفت و 
تعالی سازمان منتهی می  شوند. صرف 
اینکه چون موضوع جلسه، موضوعی 
خشک اســت، نمی تواند باعث شود تا 
جلسه به کندی و کســالت پیش رود. 
پس اجازه داده تا چنــد لطیفه هم در 
حین برگزاری جلســات مطرح شده 
و در این شــرایط نباید چندان نگران 
کنترل جلسه و حفظ نظم آن بود، چرا 
که ســختگیری بیش از اندازه در این 
زمینه باعث تنفر افراد از موضوع جلسه 
می شود. بدانید که هر چه بیشتر بتوانید 
از نقاط ضعف و محدودکننده جلسات 
خود کم کنید، فضای بیشــتری برای 
نقش آفرینی عوامل مثبت و لذت  بخش 

بوجود می آید.

ایده هایی که جلسات کاری شما را خوشایند تر می کند؛   

یک جلسه کاری جذاب

 اجازه داده تا چند لطیفه 
هم در حین برگزاری 
جلسات مطرح شده 
و در این شرایط نباید 
چندان نگران کنترل 
جلسه و حفظ نظم آن 

بود، چرا که سختگیری 
بیش از اندازه در این 

زمینه باعث تنفر افراد 
از موضوع جلسه 

می شود.

چطور در جذاب تر شدن جلســات کاری مان قدم به قدم 
پیش برویم؟

 به نظر بســیاری از کارشناســان تمام مشکالتی که باعث 
می شود، جلسات کاری به جلساتی تاثیرگذار تبدیل نشود، 
به یک مشکل بنیادین بر می گردد و آن اینکه جلسات کاری 
جذاب و دوست داشتنی نیستند. واضح است که وقتی افراد 
در جایی احساس لذت و شادی نکنند، عالقه ای به آنجا و آن 

کار ندارند.

 
استارت آپ

استارت آپ Health IQ با اندازه گیری خطر ابتال 
به بیماری یا مرگ مشتریانش، بیمه  عمر و سالمتی شرکت های بیمه را با 

قیمت ارزان تری به آن ها عرضه می کند.

مانجال شاه، کارآفرین سریالی است که استارت آپ های موفقی در کارنامه  کاری اش ثبت 
کرده است. او استارت آپ پیشین خود را با مبلغ درخورتوجهی به گوگل فروخت؛ اما فردای 
همان روز و بعد از شرکت در مسابقه  دوِ ۱۰ کیلومتر، دردی در قفسه  سینه احساس کرد و 
بعد از انتقال به اورژانس، در بیمارستان بستری شد. با اینکه این عارضه حمله  قلبی نبود، 
زنگِ خطری بود که مانجال بیشتر به سالمتی اش اهمیت دهد و همچنین، ایده  استارت آپ 

بعدی خود را پیدا کند.

پدر او نیز در ۴۰ سالگی مشکل مشابهی تجربه کرده بود و مانجال 
نیز هنگام تجربه  درد قفسه  سینه ۳۷ ســال داشت. او با کم کردن 
وزن سعی کرد زندگی سالم تری داشــته باشد و با ایده  استارت آپی 
جدیدش، سایر مردم را نیز به این کار تشــویق کند تا دنیا به مکان 

بهتری تبدیل شود.

Health IQ ایده  استارت آپ   
هدف اســتارت آپ Health IQ این اســت که هزینه  بیمه را برای 
افرادی کاهش دهد که به ســالمتی خود اهمیت می دهند. تا به حال، 
کســب وکارهای زیادی تالش کرده اند مردم را به روش های مختلفی 
به حفظ سالمتی تشویق کنند و همه  آن ها مردم را به نوعی به این کار 
مجبور می کنند. بااین حال، Health IQ روش جدید و تشویقی برای 

این کار در نظر گرفته است.
آن ها به افرادی که به سالمتی شان اهمیت می دهند، تخفیف می دهند 
و آن ها را با هزینه  ارزان تری بیمه می کنند. درواقع، آن ها با آزمون هایی 
که طراحی کرده اند، خطر ابتال به بیماری و مرگ مشتریان را اندازه گیری 
می کنند. سپس، این اطالعات را به شرکت های بیمه ارائه می دهند و آن ها 
نیز با اعتماد به داده های اســتارت آپ Health IQ خدماتشان را به کسانی با تخفیف 
بیشتری ارائه می دهند که خطر کمتری دارند؛ درست همان طورکه رانندگان محتاط و 
کسانی که تابه حال تصادف نکرده اند، در دوره های بعدی بیمه  خودرو تخفیف می گیرند. 
استارت آپ Health IQ در ابتدا تنها خدمات بیمه  عمر ارائه می داد؛ اما درحال حاضر، 

سایر بیمه ها مانند بیمه  ناتوانی را نیز به خدماتش اضافه کرده است.

   شرکت داده های حجیم که خدمات بیمه ارائه می دهد
Health IQ برای افرادی که زندگی سالمی دارند، نرخ بیمه  ارزان تری دارد. البته، هدف 
مانجال این نبود که شرکت تخصصی بیمه داشته باشد؛ بلکه قصد داشت آگاهی مردم درباره  

سالمتی را افزایش دهد.
افرادی که بیشتر به سالمتی خود اهمیت می دهند و موادغذایی مناسب استفاده می کنند، 
کمتر از دیگران مریض می شوند و به خدمات درمانی احتیاج پیدا می کنند. مانجال قصد 
داشت کسب وکارش را بر این اساس اجرا کند؛ اما متوجه شد هیچ راهی برای اندازه گیری این 
موضوع وجود ندارد و هنوز شاخصی برای سنجیدن خطر بیماری و مرگ افراد اختراع نشده 
است. بنابراین، او و سایر اعضای تیم ۳۰،۰۰۰ سوال برای سنجش آگاهی از سالمتی طرح 
کردند و بعد از بازبینی، تعداد آن ها را به ۳،۰۰۰ سوال کاهش دادند؛ بدین ترتیب، نخستین 
آزمون آی کیوی سالمتی ساخته شد. سپس، تبلیغات گسترده ای انجام شد و میلیون ها 

کاربر به این آزمون پاسخ دادند.
نتایج آزمون شگفت انگیز بود. آن ها زندگی افراد شرکت کننده در آزمون را زیرنظر گرفتند 
و متوجه شدند در طول سه سال، میزان مرگ ومیر در کسانی که در این آزمون نمره  خوبی 

گرفته بودند، ۴۱ درصد کمتر از کسانی بود که نمره  خوبی نگرفته بودند.
بدین ترتیب، Health IQ اولین دیتاِست و فریم ورک ریاضی را ساخت که هزینه  بیمه  عمر 
را برای افرادی کاهش می دهد که به سالمتی خود بیشتر اهمیت می دهند. مانجال می گوید:

دیتاِستی که ساخته ایم یکی از جدول های بزرگ و جدید مرگ ومیر است که در صد سال 
اخیر، بعد از پیدایش بیمه، به ویژه بیمه  عمر ساخته شده است. البته، قصد ساختن چنین 

دیتاِستی نداشتیم و این اتفاق تصادفی بود.
برخی مردم بابت این موضوع اعتراض کردند و معتقدند انجام دادن یا ندادن برخی کارها 
یا حتی بخت واقبال در طول عمر مردم تاثیرگذار اســت و این، دلیل قانع کننده ای برای 
تخفیف دادن نیست. باوجوداین، مانجال معتقد است هدف استارت آپ ها آن ها افزایش 
آگاهی مردم درباره  سالمتی است. او می گوید: برایمان اهمیتی ندارد که افراد گیاه خوار کمتر 
از دیگران می میرند؛ بلکه این مهم است که اگر سبک زندگی شخصی خطر مردن او را کاهش 
می دهد، باید برای بیمه  عمر هزینه  کمتری درمقایسه با دیگران بپردازد. مهم نیست این 
افراد روزانه ورزش می کنند یا خانه شان را با مواد غیرسمی تمیز می کنند یا گیاه خوار هستند. 
بررسی دلیل اصلی مردن یا نمردن افراد هدف کسب وکار ما نیست؛ بلکه فقط می دانیم چه 

افرادی خطر مردن کمتری دارند و به آن ها تخفیف می دهیم.
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در بسیاری از جلسات 
طوالنی، حاضرین پس از 

 مدت کوتاهی در 
صندلی  های خود فرو رفته 

و در انتظار پایان جلسه 
می  مانند. بهترین راه برای 

جلوگیری از وقوع چنین 
حالتی این است که به آنها 
فرصت حرکت داده شود.

زومیت
گـــزارش

استارت آپ Health IQ و ایده ی جالب آن برای افزایش سالمتی

پدیده رمز ارز چالشی 
بزرگ برای بانک های 

مرکزی

دبیر انجمن فین تک گفت: پدیده 
رمز ارز در کشــور حوزه بســیار پُر 
چالشی برای بانک مرکزی خواهد 
بود، همانطور که رمز ارزها چالشی 
بزرگ برای بانک هــای مرکزی و 
قانونگذاران سیســتم اقتصادی و 

بانکی بوده اند.
 مهدی عبادی درباره فعالیت تعداد 
چشــمگیری از اســتارت آپ های 
کشور در زمینه بالک چین و ارزهای 
رمزنگار گفت: پدیده رمز ارز در کشور 
حوزه بسیار پُر چالش و بزرگی برای 
بانک مرکزی است، همانطور که این 
پدیده جدید فناوری مالی چالشی 
بزرگ برای بانک های مرکزی و قانون 
گذاران سیستم اقتصادی و بانکی 
جهان بوده؛ رمــز ارزها بخش های 
مختلفی دارند کــه قانون گذاری و 
نحوه فعالیت فین تک هــا در آن به 

پارامترهای مختلفی ارتباط دارد.
دبیر انجمن فین تک با اشــاره به 
قانونگــذاری و مقــررات در حوزه 
ماینینــگ ادامــه داد: در بخــش 
ماینینگ ارزهای رمزنگاری شده، 
شرایط کشــور برای آغاز فعالیت 
فین تک ها حتی با وجود عدم قانون 
گذاری از ســوی مراجــع ذیربط 
مطلوب است چرا که در کشور برق 
ارزان و نیروگاه های برق قدرتمندی 
با توان اضافه تولیــد وجود دارد که 
در کنار توجه ویژه سرمایه گذاران 
خارجی به کسب و کارهای استخراج 
رمز ارزها در ایران شرایط مناسبی 

برای فعالیت را ایجاد کرده است.
وی در خصــوص تولید، انتشــار و 
ســرمایه گذاری در حوزه ارزهای 
رمزنگاری شــده خاطر نشان کرد: 
در زمینه تولید رمز ارز وابســتگی 
بسیار زیادی به سیاست های بانک 
مرکزی در خصوص ارزهای رمزنگار 
وجود دارد و شروع فعالیت و دریافت 
سرمایه گذاری نیاز به تعیین تکلیف 

وضعیت آن در کشور دارد.

   خریــد و فــروش ارزهای 
رمزنگار حــوزه جذابی برای 

فعالین صنعت رمز ارز در ایران
عبادی با بیان اینکه خرید و فروش 
رمز ارز از حوزه هــای جذاب برای 
فعالین حوزه بالک چین و ارزهای 
رمزنگار اســت، اظهار داشت: یکی 
از بخش هــای محبــوب فعالیت 
فین تک های حوزه ارز رمز، پرداخت 
و خریــد و فــروش آن اســت که 
سیاست های دولت کمترین تاثیر در 
آن را دارد و بهترین رویکرد برای آن 
تالش و ارائه سرویس تا زمان تعیین 
تکلیف شدن به منظور استفاده از 
زمان و دریافت سهم بازار است چرا 
که  تنها راهکاری که دولت به منظور 
ایجاد محدودیــت در فین تک های 
مبادالت ومعامالت ارزهای رمزنگار 
می توانــد از آن اســتفاده کنــد، 
فیلترینگ است که با توجه به ضریب 
باالی دسترســی مــردم و فعاالن 
اکوسیســتم به فیلترشکن دیگر 
فیلترینگ و این دسته از راهکارها 

بی معنی به شمار می  رود.
دبیر انجمن فین تــک تاکید کرد: 
فین تک های رمز ارز در ایران بسیار 
جوان هســتند و باید با اســتفاده 
درســت از زمان برای ایجاد بازار و 
گســترش صنعت با قبول سختی 
کارهای الزم را انجام دهند، اعتقاد 
دارم آینده کسب و کارهای فین تکی 
حوزه ارزهای رمزنگار با اســتفاده 
از ظرفیت ها و تالش بســیار زیاد 

می تواند روشن باشد.

ایبنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

