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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 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بیان کرد:   

کیفیت، ضامن توسعه صنعت

 نقش تلوزیون
 در نوروز

تغییر و تحوالت روزانه در اوضاع 
سیاسی و اقتصادی کشور باعث 
شده اســت روحیه مردم دچار 
تنش شــود .به همیــن دلیل 
می طلبد با توجــه به تعطیالت 
نوروزی، تلوزیون تمهیداتی در 
این راســتا بیندیشــد تا اندکی 
خلق و خوی مردم از زخم های 
روزگار التیام یابد. شــاید یکی از 
دالیلی که فیلم های سینمایی 
طنز هرچه قدر هم که زرد باشند 
باز بــه فروش می رســند ، نبود 
شادی در جامعه است .متاسفانه 
تلوزیون هم در ســال های اخیر 
کوتاهی کرده و مدام فیلم هایی 
را به نمایش می گذارد که به غیر 
از قبرستان و زندان و بیمارستان 
لوکیشــن خاصی ندارد. خیلی 
 بخواهند هزینه کنند اندکی در 
خیابان های کشورهای همسایه 
قدم می زنند تا چند زن با پوشش 
متفاوت نیز در فیلم هایشان به 
نمایش بگذارند. کــه صد البته 
مشکل مردم ما با تلوزیون داخلی، 
نشان ندادن زن های بی حجاب 
نیست، مشکل توهین به شعور 

مخاطبینی است که ...

ظرفیت 211 نفری استان 
اصفهان در آزمون 
استخدامی کشور

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان گفت: ظرفیت پذیرش استان اصفهان 
در ششمین آزمون مشترک استخدامی فراگیر 

دستگاه های اجرایی کشور 211 نفر است.
نعمت اله اکبری در خصوص ششــمین آزمون 
مشترک استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی، 
اظهار کرد: متولی اصلی این آزمون سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور و نماینده سازمان در 
استان ها نیز ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

است.
وی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی با 
هماهنگی سازمان سنجش کشور هر سال یک 

یا دو بار نسبت به برقراری این...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
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      با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشکل های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های تولید محقق شده   است.

کاالبرگ بازگشت به عقب نیست؛

5 دهک نیاز به حمایت جدی 
غذایی دارند

یک اقتصاددان با بیان اینکه ارائه کاالبرگ الکترونیکی 
بازگشت به عقب نیست، گفت: اگر قرار بر تداوم مسیر ارز ۴2۰۰ تومانی 

است، بهترین کار در شرایط موجود پرداخت ما به التفاوت این ارز به مردم 
است. محمد صادق الحسینی در رابطه با کاالبرگ الکترونیکی، اظهار داشت: 
متأسفانه در ابتدای سال جاری دولت اقدام به استفاده از ارز ۴2۰۰ تومانی 

کرد...
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استاندار اصفهان اظهارداشت: 
حمایــت از طــرح هایی که 
متناســب با ویژگــی های 
اقلیمی، وضعیت خشکسالی و 
کم آبی مناطق مختلف استان 
باشد، حمایت از طرح هایی که 
منجر به کار آفرینی و افزایش 

اشتغال باشد در همین راستاست.
وی با اشاره به اینکه اصفهان در حوزه اشتغال 
درصدی پایین تر از میانگین کشوری است، 
افزود: متاسفانه این تفکر که اصفهان استانی 
برخوردار است به این مساله دامن زده است، 
در حالی  که اصفهان دارای مناطق بســیار 

محروم است.
رضایی تصریح کرد: مظلومیت اصفهان آن 
است که در خود شــهر اصفهان هم برخی 

مناطق محروم وجود دارد.
وی تاکید کرد: اصفهــان در دفاع مقدس و 
پیروزی انقالب پایگاه انقالب اسالمی بوده 
و این ضرورت توجه به مردم این خطه را دو 

چندان می کند.
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان در این نشست خواستار 
افزایش اختیار تخصیصی به طرح ها تا سقف 

1۰ میلیارد ریال شد.
سیدحسن قاضی عسکر با اشاره به ضرورت 
اولویت بندی ارائه تسهیالت به طرح های 
دارای سازگاری با وضعیت کم آبی استان، 
گفت: در حاشیه شــهر اصفهان محله ها و 
منطقه هایی وجود دارد که مناســب است 
بخشی از تسهیالت اشــتغال روستایی به 

این سمت سوق داده شود زیرا این مناطق به 
علت اینکه در دایره شهر قرار دارند از شمول 

استفاده از این تسهیالت محروم می شوند.
مدیرعامل صنــدوق امید کشــور در این 
دیدار با اشاره به پیشــرو بودن اصفهان در 
دریافت تسهیالت مشارکتی گفت: اصفهان، 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان 
و بلوچستان بیشــترین میزان تسهیالت 

مشترک را دریافت کرده اند.
اصغر نوراله زاده اظهارداشــت: برنامه های 
صندوق کار آفرینی امید در جهت حمایت 
از مناطق کمتر برخوردار، رونق کسب و کار، 
توزیع ثروت، تکثیر ثروت ایجاد اشــتغال 

است.
وی با بیان اینکه صندوق امید کشور یکی از 
چهار موسسه عامل ارائه تسهیالت اشتغال 
روستایی اســت؛ افزود: شایســته است با 
همکاری اداره کار و تعاون و اداره کل توسعه 

روستایی استان طرح های مناسب شناسایی 
و برای دریافت وام به صندق معرفی شوند.

مدیرعامل صندوق امیــد اصفهان در این 
دیدار گفت: از مجموع 2۰ طرح ارجاع شده 
از سوی شــرکت های با 25 نفر عضو یارانه 
بگیر، ارایه وام به 17 فقره طرح به تصویب 
رسیده است و از مجموع 3۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار این طرح تا کنون 1۴۰ میلیارد ریال به 

هشت طرح آن تخصیص یافته است .
احســان مهدوی از ارائه 69۰ میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه در سال 96 خبر داد 
و افزود: امسال 35۰ میلیارد ریال از اعتبارات 
اشتغال روستایی در اصفهان اختصاص داده 

شده است.
وی خاطر نشان کرد: در خصوص تسهیالت 
طرح های مشارکتی این میزان در سال 96 
حدود 2۴۰ میلیارد ریال بود که امسال به 

۴9۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

استاندار اصفهان:
کارآفرینان مستعد اصفهان حمایت شوند

استاندار اصفهان با اشاره به وجود استعدادهای بی نظیر کار آفرین در اصفهان، گفت: این استعدادها نیازمند حمایت مالی است.
عباس رضایی روز شنبه در دیدار با مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید کشور، افزود: ظرفیت های انسانی بسیار خوبی در استان وجود 

دارد که دارای ابداعات، ابتکارات و خالقیت های فراوانی بوده و نیازمند جهت دهی و پشتیبانی هستند.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب در خصوص اقتصاد مقاومتی، افزود: با جهت دهی و بهره گیری از این ظرفیت ها می توان در 

مسیر اقتصاد مقاومتی گام برداشت.

ایرنا
گـــزارش
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 برنامه های صندوق 
کار آفرینی امید 
در جهت حمایت 

از مناطق کمتر 
برخوردار، رونق کسب 

و کار، توزیع ثروت، 
تکثیر ثروت ایجاد 

اشتغال است.

بازار طال و سکه  97/12/19 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,430,0004,170,000قدیم

سکه طرح 
4,545,0004,314,000جدید

2,480,0002,380,000نیم سکه

1,620,0001,450,000ربع سکه

860000770000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18418069362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

خـــبــــر

کانال مالی اروپا و ایران به زودی راه اندازی می شود 

کمیسر عالی رتبه بازرگانی دولت بریتانیا گفت: شرکت های انگلیسی بسیاری 
هستند که در بازار ایران فعالیت می کنند و می خواهند با ایران روابط خود را 

توسعه دهند.
به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان سایمون پنی در دیدار با رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان، با بیان اینکه پیفام دولت بریتانیا به ایران، پایبندی به اجرای برجام 

اســت، افزود: پس از خروج آمریکا از برجام، بانک های بین المللی دسترسی 
شرکت های ایرانی را محدود کردند، اما سه کشور انگلیس، فرانسه و  آلمان با 
راه اندازی کانال مالی جدید خواستار تبادل مالی و تسهیل تجارت با ایران است.

وی تصریح کرد: شرکت های انگلیسی بسیاری هستند که در بازار ایران فعالیت 
می کنند و می خواهند با ایران روابط خود را توسعه دهند.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 5097003365000002
نوبت اول

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در نظر دارد مزایده )منافع( اجاره بدون ودیعه یازده ماهه بناهای 
ذیل به صورت یکجا و با کاربری های اعالم شده با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir با شماره مزایده 5097003365000002 به صورت الکترونیکی برگزار نماید. 
1- مبلغ برآورد کار: قیمت پایه براساس نظریه اعالم شده توسط کارشناسان رسمی کانون دادگستری استان اصفهان می باشد. 

2- مدت اجرای کار 11 ماه و محل اجرای موضوع مزایده، شهر اصفهان وکاشان می باشد. 
3- تضمین شرکت در مزایده برابر با مبلغ 90/000/000 ریال، فیش واریزی به حساب شماره 2172620212002 به نام تمرکز 

وجوه سپرده اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان نزد بانک ملی 
4- تاریخ انتشار در سایت 97/12/20

5- تاریخ اخذ اسناد مزایده از سایت: از تاریخ 97/12/20 لغایت تاریخ 97/12/26
6- تاریخ تحویل پیشنهادات: تا تاریخ 98/1/17

7- تاریخ بازگشایی: راس ساعت 10 صبح مورخ 98/1/18
8- محل، تحویل و بازگشایی پاکات: اصفهان خ بزرگمهر، کوچه شماره 13 پالک 3 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان اصفهان تلفن تماس 32648366
شرکت کنندگان موظفند عالوه بر ثبت و درج کلیه اطالعات پاکات در سایت سامانه تدارکات، تمام اسناد مزایده را طی پاکت الک و 
مهر شده حاوی 3 پاکت الف، ب و ج تا تاریخ مقرر تحویل دبیرخانه اداره کل نمایند. ثبت اطالعات در سامانه و تحویل فیزیکی پاکات به 
صورت تواماً الزامی است و در صورت عدم رعایت و انجام هر دو مورد به پیشنهادات ارسالی که تنها به صورت اینترنتی )ثبت سامانه( 

شناسه: 404611و یا فیزیکی ارایه شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 



 نقش تلوزیون
 در نوروز

ادامه از صفحه یک:
...   ساعت ها وقت می گذارند به پای 
فیلمی که نویسنده و کارگردان آن 
بدون هیچ پشتوانه فکری آن فیلم 
را ســاخته اند، تنها به دلیل اینکه 
بودجه ای از صدا و سیما دریافت 
کنند. اخیرا هم که دیگر مد شده 
هر شبکه ای را که روشن می کنیم 
یک مسابقه بی محتوا گذاشته اند و 
از مردم میخواهند با *؟*؟# تماس 
حاصل کنند و پولی به حســاب 

برنامه واریز کنند. 
 بــه همین دلیــل شــبکه های
  ماهــواره ای کــه روزی تــاش

 می کردند تا مخاطبــان ایرانی را 
به خود جلب کننــد و در این راه 
از هیچ کاری دریــغ نمی کردند، 
امروز دیگر کارشان بسیار راحت 
 شــده و بدون هیچ رقابتی جای 
شــبکه های تلوزیون داخلی را در 
خانه ها گرفته اند و با پخش چند 
آهنگ و گفتن دروغ هایی راجع به 
ایران و اخبار کشور ما برنامه های 
چند ساعته تولید می کنند و مردم 

را مجذوب خود کرده اند. 
هر روز هم موج نا امیدی بیشتر در 
دل مردم ایــران تزریق می کنند 
تا بگویند این مملکت دیگر توان 
خوشبخت کردن شــما را ندارد، 
حتی اگر تاش هــم بکنید دیگر 
به جایی نخواهید رســید و ... که 
البته در برخی مواقع با این سیاست 
 گذاری هایی کــه در داخل انجام 

می شود بی راه هم نگفته اند.
 هر جامعه ای می داند صدا و سیما 
یکی از تاثیر گذار تریــن ابزار در 
کشور است و باید با اندیشه در آن 

فعالیت نمود. 
اندیشه ای که نسل حاضر را بتواند 
جذب کند و مطمئنا این اندیشه 
با جوان گرایی حاصل می شــود. 
اما متاسفانه عده ای درهای صدا 
و سیما را بســته اند و سال هاست 
 نشســته اند برنامه می ســازند، 
برنامــه هایی که دیگر پاســخگو 
 جامعــه نیســتند و باید بــه روز 

شوند.
با توجه به مســائلی که امسال در 
کشور رخ داد ، روحیه مردم بسیار 
تضعیف شــده اســت و در نوروز 
امســال می طلبد طنزهای فاخر 
بیشــتری در صدا و سیما تولید و 

پخش شود.
مردم عمومــا در نــوروز منتظر 
تماشای ســریال ها یا برنامه هایی 
هستند که با نشاط و شادابی مردم 
همراه باشد. اصوال بر شادی جامعه 
بیفزاید و زبانش کمدی و طنز باشد. 
در واقع خانواده ها دور هم هستند 
این برنامه ها و سریال ها را ببینند 
هم به شــادی و خوشحالی آن ها 
اضافه کند و هم از سیمای تلویزیون 

لذت ببرند. 
هرچند برنامه هایــی با محتوای 
غم انگیــز کمتــر به ســمت نقد 
مســتقیم، انتقاد از مســئوالن و 
نقد شرایط موجود پیش می رود؛ 
و به همین دلیــل مجوزهای الزم 
را هم زودتر می گیــرد اما روحیه 
نقد پذیری جامعه با طنز است که 

افزایش خواهد یافت.
 به هر حــال صدا و ســیما وقتی 
نام رســانه ملی را بــر روی خود 
می گذارند، یعنی باید به تمامیت 
این ملت، نژاد، قومیت و فرهنگ ها 
و خرده فرهنگ های مختلف، توجه 
کنند و برنامه هایی با نگاه کان نگر 
تولید کرده تا تمامیت کشــور را 
حفظ و وحدت جامعه را تضمین 

کنند.
 اکنون جامعه ما نیاز به روحیه دارد 
و امیدواریم این مهم در برنامه های 

نوروزی مد نظر قرار گیرد.

اقتصاد استان
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سرمایه گذاران به تکمیل سالن اجالس کمک کنند
تزریق ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان به عنوان یکی 
از بزرگ ترین پروژه های نیمه کاره از خبرهایی اســت که اخیرا از سوی مسئوالن شهر اعام شده است و 
ابراز امیدواری می شود در صورت تامین اعتبار این سالن تا دو سال آینده افتتاح شود. مرکز همایش های 
بین المللی امام خامنه ای یکی از پروژه های شاخص و مهم شهر اصفهان است که در سال ۱۳۹۰ کلنگ  

احداث آن به زمین زده شد؛ محلی باعث افتخار برای شهر و کشور که قرار است تمام امکانات این پروژه مطابق 
با استانداردهای روز دنیا بنا شود. این مرکز در شرقی ترین نقطه اصفهان و در انتهای خیابان شهید روح االمین 

و مجاور بزرگراه کمربندی شرق اصفهان قرارگرفته است؛ ۳۰ هکتار از این سایت برای ساخت سالن ها و ۲۰ هکتار 
آن برای ساخت مراکز اقامتی و توریستی و تجاری اختصاص یافته است؛ سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی در طبقه 

همکف به صورت پارلمانی و دو طبقه برای جایگاه تماشاگران و خبرنگاران با ظرفیت ۱۲۰۰ نفر پیش بینی شده است، ۱۱۵۴ عدد صندلی برای 
تماشاگران در این مجموعه در نظر گرفته شده که ۶۱۶ صندلی در طبقه اول و ۶۱۶ صندلی در طبقه دوم قرار دارد. یک سالن چندمنظوره نیز با 
ظرفیت ۱۶۰۰ نفر ویژه نشست های استانی و برای پذیرایی در حال ساخت است، همچنین سالن سینما و تئاتر در این پروژه با ظرفیت ۵۵۰ نفر 

در حال احداث است که برای برگزاری نشست های استانی، کنفرانس های مطبوعاتی و کاس های دانشجویی در حد ۶۰۰ نفر مناسب است.

صندوق بازنشستگی فوالد باید از خودگردانی خارج و دولت گردان شود
رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان گفت: خواسته بازنشستگان فوالد این است که 
صندوق از خودگردانی خارج و دولت گردان شود، همچنین ذوب آهن وظایف خود در چهار حوزه درمان، 
عیدی، بیمه عمر،حادثه و ارائه خدمات را در قبال آنها انجام دهد. مجتبی احمدی با اشاره به تجمع و اعتراض 
بازنشســتگان فوالد در چند روز اخیر، اظهار کرد: اعتراض بازنشستگان فوالد شامل دو بخش مربوط به 

صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد و شرکت ذوب آهن می شود و مباحث زیادی را دربرمی گیرد از جمله 
پرداخت حقوق وعیدی، همسان سازی که باید در حقوق ها اعمال می شد اما نشد و ارائه خدمات به ویژه خدمات 

بیمه ای است. وی با بیان اینکه گویا قرار نیست عیدی و حقوق اسفندماه پرداخت شود هرچند گفته اند شاید عیدی 
را بپردازند، تصریح کرد: صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد باید این پرداخت ها را به موقع انجام می داد، اما متاسفانه مسئوالن 

این صندوق اردیبهشت ماه امسال به سازمان برنامه و بودجه تعهد داده اند که پرداخت  ماه های آخر سال را از محل اعتبارات خودشان 
 می پردازند. رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: بازنشستگان فوالد هیچ خواسته مضاعفی ندارند،  بلکه 
می خواهند صندوق از خودگردانی به دولت گردانی برگردد و راهش این است که تمام اموالی که به این صندوق داده اند، دولت پس بگیرد و به 

ما یک ردیف بودجه در جدول ۷ بدهند تا بتوانیم یک حقوق و درمان به موقع داشته باشیم.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

شفافیت اقتصاد اداری کشور از مصادیق حقوق مصرف کننده است

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان 
اصفهان گفت: یکی از مصادیق حقوق مصرف کننده که برای اجرای آن باید اهتمام 

جدی شود، شفافیت در اقتصاد اداری کشور است؛ اگر شفافیت وجود نداشته 
باشد به صورت طبیعی مصرف کننده نمی داند چه باید بکند.

ابراهیم جلیلی در دومین جشــنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان 
اصفهان، اظهار کرد: حق اطاع رسانی برای تولیدکنندگان نیز باید وجود داشته باشد تا 
کاال به صورت شفاف به مصرف کننده عرضه شود. در مقابل مصرف کنندگان نیز موظف 
هستند اگر کاالی با کیفیتی در کشور تولید شود آن را خریداری کنند، زیرا اگر تولیدکننده 
نتواند کاالی خود را در کشور عرضه کند به ثبات اشتغال در کشور لطمه وارد می شود. وی 
تصریح کرد: متاسفانه مشاهده می شود که امروز برخی از تولید کنندگان از جمله خودرو 
سازان به تعهدات خود پایبند نبوده اند، چه کسی پاسخگوی مصرف کننده ای است که در 
سال ۱۳۹۶ اموال خود را فروخته تا خودرویی تهیه کند و هنوز نتوانسته آن را دریافت کند. 
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با بیان اینکه من از مدعی 
العموم تقاضا دارم بر اساس قانون های مردم به حقوق مردم رسیدگی کنند، گفت: انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مقابل آن از تولید کنندگانی که این حقوق را رعایت 

می کنند همه ساله به پاس تقدیر و تشکر از اقدامات آنها تندیس ها و گواهینامه هایی در سطح 
ملی و استانی اعطا می کند. جلیلی یادآور شد: در کتب اسام و سیره پیامبر اسام، ائمه و مقام 
معظم رهبری تاکید زیادی بر رعایت حق الناس شده که همان رعایت حقوق مصرف کنندگان 
است. در قانون اساسی نیز رعایت حقوق مردم وظیفه ای است که حاکمیت و دولت ها مکلف 
به رعایت آن هستند تا از حقوق مردم در برابر رویدادها و مشکات مختلف جامعه دفاع کنند. 
وی افزود: حق؛ یک موضوع دو طرفه است و مردم و دولت بدون یکدیگر وجود نخواهند داشت، 
همینطور تولیدکننده و مصرف کننده نیز حق دو طرفه نسبت به یکدیگر دارند. در جایی که 
تولیدکننده کاالی بی کیفیتی تولید می کند، مصرف کننده حق برگرداندن این کاال را دارد 
و تولید کننده نیز وظیفه دارد آن را پس بگیرد، حتی واردکنندگان و فروشندگان نیز در برابر 
کیفیت کاال مسئولیت و وظیفه دارند زیرا در قبال آن پول دریافت کرده اند. رییس انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان گفت: رعایت حق الناس فقط منحصر به 
تولیدکنندگان و فروشندگان نیست، رعایت حق ارباب رجوع برعهده دستگاه های اجرایی و 
موسسات عمومی نیز گذاشته شده و براساس ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 

نمی توانند منکر مسئولیت خود در برابر مصرف کننده شوند. 
ایمنا

خـــبــــر

حقوق مصرف کنندگان 
از جمله موضوعاتی است 

که در سال های اخیر به 
صورت چشمگیری در 

مراتب گوناگون اقتصادی 
و اجتماعی مطرح است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بیان کرد:   

کیفیت، ضامن توسعه صنعت

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
کیفیت ضامن توسعه صنعت و تولید اســت و در واقع تحقق 

مشتری مداری است.
 اسرافیل احمدیه صبح دیروز )یکشــنبه( در دومین همایش 
حمایت از مصرف کننــدگان، اظهار کرد: تمــام آحاد جامعه 
مصرف کننده هســتند، چراکه روزانه تمام نیازهای خود را در 

زمینه تأمین کاال خریداری و مورد استفاده قرار می دهند.

ایسنا
گـــزارش
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       با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشکل های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های تولید محقق شده
  است.

 ظرفیت 211 نفری استان اصفهان 
در آزمون استخدامی کشور

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: 
ظرفیت پذیرش استان اصفهان در ششمین آزمون مشترک 
استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور 211 نفر است.

نعمت اهلل اکبری در خصوص ششمین آزمون مشترک استخدامی 
فراگیر دســتگاه های اجرایی، اظهار کرد: متولی اصلی این آزمون 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده سازمان در استان ها 

نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
وی با بیــان اینکه ســازمان اداری و اســتخدامی بــا هماهنگی 
سازمان سنجش کشور هر ســال یک یا دو بار نســبت به برقراری 
ایــن آزمون اقــدام می کنــد، افــزود: ایــن آزمون متناســب با 
 درخواســت و مجوز اســتخدام دســتگاه های اجرایی دولت برپا 

می شود.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهــان با تاکید 
بر اینکه این اســتخدام تنها مربوط به دســتگاه های دولتی است، 
افــزود: چند مــاه پیــش آزمــون اســتخدامی آموزش وپرورش 
برگــزار شــد و جمعه ایــن هفته ۱۷ اســفند مــاه نیــز آزمون 
 اســتخدامی دســتگاه های اجرایی همزمان با کشــور در اصفهان 

برگزار شد.
وی ادامــه داد: در ایــن آزمــون ۱۰ هــزار و ۶۴۱ نفر در اســتان 
اصفهان شــرکت کردنــد کــه البته برخــی شــرکت کنندگان 
 از ظرفیت پذیرش و نیاز دســتگاه های دیگر اســتان ها اســتفاده

 خواهند کرد. 
اکبری با بیان اینکه ظرفیت پذیرش اســتان اصفهان در این آزمون 
استخدامی ۲۱۱ نفر است، یادآور شد: سهمیه استخدامی این آزمون 
مربوط به دســتگاه هایی همچون بانک ملی، بنیاد شهید، سازمان 
امور اراضی کشور، ســازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تعزیرات، 
ثبت اسناد، ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان 
حفاظت محیط زیســت، شرکت مهندســی آب و فاضاب کشور، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و 

وزارت ورزش است.
وی در رابطه با موضوع کوچک ســازی دولت و برگزاری آزمون های 
استخدامی، گفت: این آزمون ها به نوعی در راستای کوچک سازی 
دولت است، چراکه به ازای هر دو نفر بازنشسته مجوز استخدام یک 
نفر صادر می شود، البته برخی ساختارها کوچک شده اند و سازمان 
امور اداری و اســتخدامی به دلیل اینکه متولی بهره وری پرسنل و 
نیروی انسانی است با توجه به این موضوع، به دستگاه های اجرایی 

مجوز استخدام می دهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه 
سازمان امور اداری و استخدامی برگزاری این آزمون را به واحدهای 
آموزشی از جمله دانشــگاه ها و ... واگذار می کند، یادآور شد: جهاد 
دانشگاهی کشور متولی برگزاری این آزمون اســت و این دوره در 
اصفهان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی، متولی برگزاری این آزمون 

در اصفهان بود.

گـــزارش

وی ادامــه داد: مصرف 
آخرین حلقه از فرایند 
تولیــد و جایی اســت 
کــه محصــول نهایی 
 مــورد اســتفاده قرار

 می گیرد. 
و  چرخــه  ایــن  در 
فراینــد تولید حقــوق قابل توجهی 
بــرای مصرف کننــدگان قابل  تصور 
است که عموماً این حقوق در قانون 
 حمایت از مصرف کنندگان ذکر شده 

است.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت 
اســتان اصفهان تصریح کرد: حقوق 
مصرف کنندگان از جمله موضوعاتی 
است که در سال های اخیر به صورت 
چشــمگیری در مراتــب گوناگون 
اقتصادی و اجتماعی مطرح اســت؛ 
اگرچــه این قانــون از قدمت زیادی 
برخوردار نیســت، اما در بسیاری از 

مواقع مورد توجــه و حمایت مردم 
قرار دارد.

وی بــا بیــان اینکــه اختصــاص 
دادن یــک روز از ســال بــه ایــن 
قانون بــه دلیل اهمیت آن اســت، 
گفــت: با تصویــب قانــون حمایت 
و  مصرف کننــدگان  حقــوق  از 
تشــکل های انجمن هــای حمایت 

مصرف کننــدگان،  حقــوق  از 
پیشــرفت و توســعه کشــور در 
 زمینه هــای تولیــد محقق شــده

  است.
احمدیــه تأکیــد کــرد: عــاوه بر 
حمایت های دولت در خصوص حقوق 
مصرف کنندگان حضور تشکل های 
مردم نهاد تأثیر به ســزایی خواهند 

داشت و کیفیت ضامن توسعه صنعت 
و تولیــد و در واقع تحقق مشــتری 

مداری است.
در پایان دومین جشــنواره تقدیر از 
حامیــان حقــوق مصرف کنندگان 
استان از بیست وچهار شرکت حامی 
مصرف کنندگان با اهدا لوح سپاس، 

تقدیر شد.

بازارلوازم خانگی  97/12/16 ساعت 20:00

قیمتنوع یخچال

42.000.000ال جی MDP860DB ساید بای ساید 34فوت 4درب

39.000.000 ال جی MDN770LB ساید بای ساید 1001 لیتر

22.500.000 ال جی SXB535NS ساید بای ساید

19.700.000سامسونگ FSR14 ساید بای ساید 34 فوت

15.500.000سامسونگ Polaris  ساید بای ساید 32 فوت

14.400.000 سامسونگ Rosso 2 ساید بای ساید 31 فوت

11.500.000اسنوا 2700TW-SS ساید بای ساید 27 فوت

26.400.000بوش KAD80A404 ساید بای ساید 30 فوت

    

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان 
افزود: سال نو یکی از مهمترین مقاطع 
در طول سال است، این مسأله را در کمیته امداد درک کرده ایم که 
احساس فقر از خود فقر بیشتر آزار داده و صدمه می زند؛ آن چه که در 
شهر تعیین کننده بوده زیر پوست شهر است و خیلی از رفتارها که در 

سطح شهر از افراد سرمی زند از خانواده نشأت می گیرد.
وی با اشاره به این که در ایام ســال نو قشر و دین خاصی مخاطب 
کمیته امداد نیستند، گفت: این درخواست را از شهرداری و شورای 
شهر داریم که همین طور که تاکنون همراه کمیته امداد بوده اند ما 
را همراهی کنند و کمک ویژه ای برای سال نو داشته باشند، فقر به 
خصوص در شهر که اختاف طبقاتی دیده می شود آزار بیشتری 

می دهد.
متین پور در ادامه با اشاره به این که توانمندسازی در اولویت فعالیت 
کمیته امداد است، توضیح داد: در سال گذشته هزار و ۱۵۰ شغل 
در شهر اصفهان توسط کمیته امداد ایجاد شده و هزار و ۷۰۰ نفر 
مشغول به کار شده اند، در همین راستا ۲۱ میلیارد تومان تسهیات 
اشتغال در اختیار مددجویان قرار داده شده است، همچنین ۲ هزار و 
۵۰۰ نفر آموزش بلندمدت دیده و۱۲۰ نفر با سیاست تشویقی برای 

کارفرماها به کارگیری شده اند.

   پوشش 21 هزار خانواده در شهر اصفهان
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در رابطه با مباحث حمایتی 
مطرح کرد: ۲۱ هزار خانواده در شهر اصفهان تحت پوشش هستند، 
۲۳ هزار زن سرپرست خانوار داریم و ۶ هزار و 8۰۰ دانش آموز در 

شهر اصفهان تحت پوشش داریم.
وی ادامه داد: در بحث اشــتغال نیازمند حمایت برای تشــکیل 
بازارچه ها هستیم که به صورت دوره ای به مددجویان داده شود و 
افرادی که ضعیف تر هســتند تا وقتی که قوی تر شوند از ظرفیت 

بازارچه ها استفاده کنند و افراد جدید جایگزین آن ها شوند.
متین پور با بیان این که توزیع کارت اتوبوس را در ســال گذشته با 
کمک شهرداری داشــتیم، عنوان کرد: کارت منزلت را نیز برای 
خانواده های مسن داشتیم، در مراسم هفته سالمندان خیلی دلخور 
بودند که این می توانست برایشان التیام باشد؛ تا سال ۹۵ کمک نقدی 
چندصد میلیونی از طرف شورای شهر و شهرداری داشتیم، امید 
دارم امسال و سال گذشته که کمک نبود کمک ها به دست ما برسد.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با تأکیــد بر این که تاش 

می کنیم با هم افزایی به نیازمندان کمک کنیم، ابراز کرد: اعتبارات 
هیچ کدام از دستگاه ها به تنهایی پاسخگوی نیاز نیازمندان نیست و 
در این مورد هم افزایی اهمیت پیدا می کند، بسیج مستضعفین هم 
در حال تهیه سبد غذایی هستند، استانداری هم در حال تهیه بسته 
حمایتی است؛ در راستای هم افزایی حاضر هستیم منابع در یک جا 

تجمیع شده و کمک رسانی و توزیع بهتری داشته باشیم.
وی همچنین مطرح کرد: از سوی ستاد تنظیم بازار ۱۵ تن گوشت 
یخی به قیمت هر کیلــو ۳۴ هزار تومان مجوز داده شــد که بین 
نیازمندان توزیع شد، تهیه گوشت یخی هم به دلیل توزیع بهتر بود 
که کیفیت هم ارزیابی شد و مناسب بود؛ ۱۲ تن را به شهر اصفهان 
اختصاص دادیم و ۳ تن نیز به شرق اصفهان اختصاص داده شد و یک 

سوم خانواده هایی که مورد نظر بود را پوشش دادیم.
متین پور با بیان این که شعار امسال »عیدی برای همه« است که 
تاش می کنیم این شعار عملی شــود، عنوان کرد: به هر میزانی 
که توسط دستگاه ها و ادارات و خیریه ها کمک شود خودمان هم 
به همان میزان از منابع دیگر تهیه کــرده و در اختیار نیازمندان و 
جامعه مخاطب قرار می دهیم که سیاست تشویقی کمیته امداد 

کشور است.

توزیع 15 تن گوشت در بین نیازمندان اصفهانی؛
تالش برای شعار »عیدی برای همه«

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان گفت: از سوی ستاد تنظیم بازار 15 تن گوشت یخی به قیمت هر کیلو 34 هزار تومان مجوز داده شد که بین نیازمندان 
توزیع شد. محمدرضا متین پور به مناسبت سالگرد تشکیل کمیته امداد در جلسه علنی شورای شهر حاضر شد با اشاره به این که با وجود این که اولویت اصلی در 
کمیته امداد ایجاد اشتغال است، اظهار کرد: در برخی مقاطع مانند شروع سال تحصیلی و عید نوروز نقش حمایتی هم پررنگ تر شده و یک هم افزایی بیشتری طلب 

می کند که حمایتی که جامعه نیاز دارد انجام شود.

فارس
خـــبــــر



Haidarzadeh 
House, Tabriz, 
Iran

Tabriz is a favorite tourist 
attraction to many and 
it’s often packed with 
enthusiast tourists and 
sightseers.
Springtime is truly the best 
time to visit the city when 
you can stroll around the old 
neighborhoods, enjoying 
the pleasant air and the 
enchanting scent of fresh 
flowers and blossoms.
The mountainous land with 
its old buildings and finely-
preserved structure bring 
Iran’s past to life before 
your eyes; impressively 
built houses of Salmasi, 
Behnam, and Ganjei Zade 
will make for a memorable 
experience. Take a walk 
through its promenades 
to view the picturesque 
scenes of Koocheh Bagh 
(narrow alleys lined with 
trees).
An old monument, 
Heidarzadeh House, is 
assumed to have been built 
by the great architect Haj 
Habib Lak 130 years ago; it 
is a striking city landmark 
and a national historic 
site thanks to its splendid 
architecture and friendly, 
vibrant atmosphere. The 
glamorous mansion has 
recently undergone some 
restoration.
In an area of 3,000 square 
meters including the 
courtyard, the two-
storey building includes 
two Andarooni (private 
quarter) and Birooni 
(public reception area) 
courtyards which are 
detached through a 
magnificent hall with inlaid 
carved-wood windows. 
Other halls also feature 
inlaid windows with 
typically set stained glass. 
Some believe that the 
architecture was inspired 
by Russian buddings.
There is a charming 
Howzkhaneh (literally 
pond house) downstairs, 
decorated with graceful 
arches and painted 
brickwork. The wide flight 
of stairs adds to the beauty 
of the house and makes it 
look even larger.
As an elegant work of 
architecture, Heidarzadeh 
House surprises and 
amazes people of different 
nationalities. In fact, one 
interesting point about this 
house is that you feel you are 
visiting a familiar place, and 
the sense of belonging here 
won’t let you leave it readily.
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It is noteworthy 
that currently 
three houses 
are known 
with the name 
of “Bekhradi’s 
house” in Isfahan, 
which the first 
one is located in 
Ibn-e Sina Street 
in Sonbolestan 
neighborhood, 
and it was 
renovated by 
its last owner, 
Engr. Morteza 
Bekhradi and it 
is now used as a 
traditional inn 
for foreigner 
tourists. 

Kianpour Historical 
Hotel

where to stay

Kianpour Historical Hotel is a majestic 4 
star Hotel in Isfahan that located in Gol e 
Davoodi Blind Alley. Based on the evidences, 
this great house dates back to Qajar era and 
is constructed in Isfahani style and is mostly 
famous because of its fantastic unique 
Iranian architecture of the building.
Reconstructed and traditional style 
rooms provide comfortable space and 
unforgettable holidays in Iran. If you travel 
to Iran for visiting Isfahan’s attractions 
and monuments, you can Book Isfahan 
Kianpour historical house. 
With staying in this Hotel in Isfahan 
experience accommodate in a traditional 
atmosphere. Isfahan Kianpour House 
includes restaurant and coffee shop which 
serve various foods and hot and cold drinks.
Here is great for tourists who has especial 
aesthetic taste in architecture hence it is 
full of outstanding Iranian decorative works 
in walls, roof, portal, vestibule, squinchs, 
square chamber and recesses which are 
embossed and embellished with beautiful 
architectural works such as mirror works, 
carved stucco, stucco relief, fresco, cornice, 
stalactite work, marquetry, wood carving 
and arabesque designs (in royal winter 
chamber), using especial ornamental 
motifs and unique Iranian art with attention 
to the central pool in the yard and also 
the especial introverted and centralized 
architecture of Isfahan and such desert 
structure cities, which tells about local 
people’s thoughts and culture in addition 
to preserving hot weather in winter from 
wasting (so does cold weather in summer)
Location of Kianpour Hotel Isfahan in this 
area provides easy access to airport with 30 
minutes driving and 20 minutes distance to 
railway. Also it has 20 minutes far away from 
terminal and 5 minutes to tourist places in 
Isfahan. There is a lot of transportation that 
makes easy going to allover of city. 
Visit Tourist attractions and monuments 
in Isfahan such as Khajoo Bridge , Sio Seh 
Pol, Bridge Chehel Sotune , Menar Jonban 
Minaret , Niyasar Cave, Hasht Behesht 
Palace, Kooh Sangy Fire Temple , Fin 
Historical Edifice and Garden and Sialk Hills 
make your holiday in Iran, so memorable.
P.s :
Kianpour ‘s historical house has 2 floors, 
one yard (Miyansara), terrace (Ivan 
Mahtabi) and roof space and the building 
consists of six suites with the names: 1) Konj 
(twin room, limited height (170 cm),
suitable for teens & young adults), 2) 
Feraghatkhaneh (twin suit, was known as 
“Gooshvar” room in the past),
3) Vosaq (twin suit, was known as 
“Gooshvar” and wedding room in the past), 
4) Khabestan (Imperial suit, was known 
as “panjdari” or summer residence hall 
or guest house in the past), 5) Khoftanja 
(Deluxe suit, was known as winter 
residence hall in the past, consist of 2 
separate rooms with an interior connecting 
door that connects “Orosi room” (larger 
room) to “Sedari room” (smaller room) 
with shared equipment and facilities) and 
6) khabkhaneh (Imperial suit, was known 
as winter residence hall in the past, consist 
of 2 separate room (Orosi and Sedari room 
with shared equipment and facilities)). 
which all suites have yard view and high 
quality services and equipments.
each suite reflects of the Qajar era, the 
history, art and architecture. This hotel with 
all its historical adornment traditional has 
interior equipment modern and up to date 
world, to make an unforgettable memory 
for you throughout your stay in Isfahan and 
Iran.

Martha Peters House
Martha Peters’ house is one of the old and 
beautiful houses of Isfahan located in the 
historical neighborhood of Jolfa in this 
town. The origin of this house goes back 
to the Safavid era. As it was built during 
the reign of Shah Abbas Safavid.
Martha Peters’ house which is also 
known by the name of Jaee’s house 
(father of Martha Peters) has gained 
its name from its last owner, i.e. Martha 
Peters.
Martha Peters’ house was registered 
in the list of Iran’s historical relics in 
1974 by Ancient Relics Preservation 
Organization with the registration 
number of 990. In 1978 it was allocated 
to Farabi Art University and it was 
seriously renovated and rebuilt since 
then, and now it is the central building of 
the university.

House of Colonel Bekhradi
Colonel Bekhradi’s house is from Qajar 
dynasty and it is located in Isfahan, 
Chehar Baq Paeen Street, Masjed Aqa 
Khademi alley. This relic was registered 
in December 26th, 1996 with the 
registration number of 1819 as one of 
Iran’s national relics.
It is noteworthy that currently three 
houses are known with the name of 
“Bekhradi’s house” in Isfahan, which the 
first one is located in Ibn-e Sina Street 
in Sonbolestan neighborhood, and it 
was renovated by its last owner, Engr. 
Morteza Bekhradi and it is now used as 
a traditional inn for foreigner tourists. 
The second one is located in Sabzeh 
Meydan  and it is being renovated by 

Engr. Bekhradi, and the third one is the 
same house mentioned above, located 
in Chehar Baq Street, and Bahrainis alley 
and Colonel Bekhradi was its last owner.

Sheykh ol-Eslam’s House, Isfahan
Sheykh ol-Eslam’s House is a 
memorandum from Safavi and Qajar 
eras and has become one of the most 
elegant historical monuments in Isfahan. 
Primary construction of the building 
was done in Safavid era and it was a gift 
by Shah Abbas to his daughter, “Sarv 
Ghad Khanoum” and his son-in-law, 
“Mohaghegh Sabzevari”, one of the great 
scholars of Safavid era. There used to be 
religious ceremonies such as mourning 
for Imam Hossein’s martyrdom in the 
mosque owned by Sheykh ol-Eslam 
Isfahan. This house is now under repair 
by Cultural Heritage, Handcrafts and 
Tourism Organization of Isfahan and is 
dedicated to traditional art workshops 
such as pottery, gold weaving and 
Chinese knot.

Nilforoushan House
The house of Mohammad Bagher 
Nilforoushan is related to Qajar era and 
is located in Dardasht Neighborhood in 
Isfahan. This building was registered in 
the list of Iran’s national monuments on 
29th of Shahrivar 1353 with registration 
number 1001.

Sheikh Bahai House
Third of Ordibehesht is registered in 
calendars in the name of Sheikh Bahai, 
the scientist whose skills in architecture 
can be seen in all the monuments 
remained from Safavid era and now his 
most vivid memorandum is his house in 
Isfahan and close to Jameh Mosque of the 
city which dates back to Seljuk period.
Sheikh Bahai House was owned by Shah 
Abbas’s aunt (Maryam Sultan Beigom) 
which was later on yielded to Sheikh 
Bahai by Shah Abbas. The history of this 
house is also in the book on Shah Abbas’s 
life compiled by Dr. Nasrollah Falsafi.
Sheikh House was registered in the list 
of Iran’s national monuments in 1357 
and is now known as the most elegant 

historical house in Asia and Oceania 
by Cultural Heritage Organization. 
This house has been an example for the 
other historical houses in Isfahan and its 
current residents, Jalali’s are considered 
the best guardians of cultural heritage.

Malek Vineyard
The Malek vineyard is a historical house 
in Isfahan, Iran which has been taken as 
tax from the people in the era of Nader 
Shah and was for a long time a part of 
assets of a rich man in the city. During 
the reign of Naser al-Din Shah Qajar 
it was confiscated by the king. Naser 
al-Din Shah’s successors declared it 
as a public asset and a part of national 
treasury. In the Mohammad Ali Shah‘s 
era, a Hussainiya was built in the garden 
and its administration was handed over 
to an Isfahanian businessman called 
Malekot-Tojar. Parts of the vineyard 
and its building have been destroyed 
during the expansion and development 
of the city. The remaining parts include a 
central yard and a dining room. Presently 
Malek vineyard is used as Hussainia and 
a permit is needed for visiting.

Alam’s House
The Alam’s house is a historical house 
in Isfahan, Iran. The owner of the house 
was one of the Qajar aristocrats. The 
house has a yard, which is surrounded 
from every side by residential parts. 
The northern part is distinguished by a 
columned veranda and has a reception 
hall. There are two rooms on the two 
sides of the reception hall. In this hall, 
there are stucco and decorations with 
cut mirrors. The hall faces to veranda 
by seven sash windows and leads to 
the rooms by Khatamkari doors. The 
southern part of the house is a narrow 
and long dining room, which has painted 
windows. Eastern and western parts 
have identical plans. Both of them have 
reception halls, which lead to the smaller 
rooms. All parts of the house have been 
decorated by brickwork, tiles, stucco 
and gilding. The limpid water in the stone 
Howz (pool) in the middle of the yard 
reflects the beauty of the house.

Isfahan Historical Houses, Pieces 
Left over from the Past

A historic house generally meets several criteria 
before being listed by an official body as "historic." 
Generally the building is at least a certain age, 
depending on the rules for the individual list. A 
second factor is that the building be in recognizably 
the same form as when it became historic. Third 
is a requirement that either an event of historical 
importance happened at the site, or that a person 
of historical significance was associated with the 
site, or that the building itself is important for its 
architecture or interior.
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 Iran’s exports in industry 
and mine sections have 
reached $14 billion and 
$970.2 million respectively 
during first 9 months of 
current Iranian fiscal year.
The weight of Iran’s non-oil 
exports reached 86.9 MT 
worth $33.4 billion during 
the 9-month period, with 
5.4% increase in terms of 
dollar value comparing 
to the same period last 
year, Iran’s Ministry of 

Industry, Mine and Trade 
announced.
During the period, Iran’s 
exports in industry and 
mine sections stood at $14 
billion and $970.2 million 
respectively.

Industrial 
exports’ value 
hit $14bn in 9 
months
Statistics showed 
that exports value 
of industrial 
sector in the nine 
months of the 
current Iranian 
calendar (March 
21 – Dec. 21) 
hit $14 billion at 
large.
According to 
the statistics of 
the Ministry of 
Industry, Mine 
and Trade, $970.2 
million worth of 
mineral products 
was exported from 
the country in the 
same period.
Some 86.9 million 
tons of non-oil 
products, valued 
at $33.4 billion, 
was exported 
from the country, 
showing a 
significant two 
percent decrease 
and also 5.4 
percent increase, 
as compared to 
the last year’s 
c o r re s p o n d i n g 
period.
In this period, 
exports value of 
industrial and 
mineral sectors 
hit $14 billion and 
$970.2 million 
respectively.
The loans paid 
by banks and 
f i n a n c e - c re d i t 
associations to 
the industrial and 
mineral sectors 
registered a 
significant 16.1 
percent hike as 
compared to the 
same period of last 
year.
In line with 
implementation 
of projects within 
the framework 
of ‘resistance 
e c o n o m y ’ , 
c o n s i d e r a b l e 
facilities and loans 
have been paid to 
the industrial and 
mineral sectors 
of the country in 
the nine months 
of the current year 
(March 21 – Dec. 
21).
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Iran’s exports in industry section 
reach 14$billion

Touching upon the necessity of 
Iran’s more active foreign and 
energy diplomacy to keep and 
increase its share in regional and 
world gas market, Omid Shokri 
believes Iran is even losing 
Turkey’s gas market.
In near future, gas refineries of 
phases 13, 22, and 24 of South 
Pars will be inaugurated officially. 
This means Iran’s greater share of 
gas field against its rival Qatar, but 
situation of Iranian gas exports is 
not very good.
To know more about the issue 
we reached out to Washington-
based Senior Energy Security 
Analyst Omid Shokri Kalehsar. He 
is currently serving as a Visiting 
Research Scholar in the Schar, 
School of Policy and Government 
at George Mason University.
Why Iran has not been successful 
in exporting gas despite its success 
in gas production so that the 
project of exporting Iranian gas to 
Pakistan and Oman have not been 
fruitful after many years?
Exporting natural gas to neighbors 
is Iran’s priority.  According to 
strategy of Ministry of Oil, after 
all phases of South Pars will be 
online, Iran would be able to 
exports about 200 mcm natural 
gas to neighbors.  Iran has some 
natural gas projects. Iran-Pakistan 
pipeline will be one of Iran natural 
gas projects.  Iran completed 
required infrastructure by 2014 
to deliver natural gas to Iran-
Pakistan border. But Pakistan 
due to financial problems and 
capabilities did not build pipeline 
to Iran-Pakistan border. Saudi 
is trying play important energy 
diplomacy in Pakistan.  And during 
Bin Salman’s visit to Pakistan they 
signed some agreements in energy 
sector and it seems that it will not 
be easy for Iran to export natural 
gas to Pakistan in short-term.
Iran has also planned to deliver 
natural gas to Oman by 2020, but 
by March 2019, there is going to 
be a major development in Iran-
Oman pipeline. According to the 

agreement Iran must export 1.5 
bcm natural gas to Oman. Iran 
also is interested to use Oman 
LNG facilities to produce LNG 
and export LNG. By October 
2018, Oman Ministry of Oil set a 
tender to choose a company for 
construction pipeline in Oman 
territory.
Only %20 of Iran’s gas export 
pipeline capacity to Basra, Iraq is 
active. Why Iran has not been able 
to utilize the full capacity of the 
pipeline?
The major problem is due 
to sanctions. Iraq can’t pay for 
natural gas which imported 
from Iran. I think there is no 
major problem in natural gas 
production. During Summer Iran 
export more natural gas rather 
than Winter. During winter 
domestic consumption is high 
and Ministry of Oil has to transit 
more natural gas to domestic 
pipeline network.  It can be 
expected by coming months’ 
capacity of natural gas export to 
Iraq to be increased. Domestic 
consumption in Iran is too high. 
Iran needs to use energy efficiency 
in all sectors to increase domestic 
consumption. At present majority 
of natural gas agreements are long 
term (20 or 25 years) and it is not 
clear why Iran-Iraq natural gas 
pipeline period is just for six year. 
It possible for Iran to get oil and gas 
debt with Iraq currency Dinar.
Only 5 to 6 years remain to 
termination of the contract for 
the sale of Iranian gas to Turkey 
and Iraq, and on the other hand, 
Iran has not been able to find new 
markets for its gas. What should 
Iran do for exporting regarding 
to the increase of gas production?
Exporting natural gas to EU 
market is Iran second priority.  
Natural gas export to Europe 
requires a much longer pipeline 
than the Persian Gulf states. As 
you know, the only logical route 
to export gas from Iran to Europe 
is Turkey, although in the past, 
several transit routes were 

considered, including Iraq, Syria, 
the Islamic pipeline, Armenia and 
Georgia, but at present, Turkey is 
the right option for Iran to export 
gas exports to Europe.
The pipeline needed to transport 
gas from Assalouyeh to the 
Turkish border is about 2,000 
kilometers. Exporting gas from 
Turkey to the first European 
country also requires at least 
another 2,000 kilometers of 
pipeline, which is much longer 
than the 200-kilometer pipeline 
to the Persian Gulf states. Turkey, 
on the other hand, is not willing 
to transit Iran’s gas because of its 
adoptive policies. It wants to be 
the gas hub itself, the recipient 
and distributor of gas, which is 
by no means accepted by Iran. 
In addition to the logistical and 
geopolitical issues associated with 
Iran’s gas exports to Europe, there 
is also a price dispute.
During past year Iran and Turkey 
hold a round of negotiations to 
extend Iran-Turkey natural gas 
pipeline period. But there is no 
major progress in negotiations. 
Iran asked Turkey to import more 
natural gas and Turkey asked Iran 
to give more discount in natural 
gas price. Turkey is importing 
natural gas from TANAP project 
from Azerbaijan and by 2019 
and Turkey will begin to import 
more natural gas from Russia 
via Turk Stream project. Turkey 
also increase LNG import from 
Qatar and doubled importing LNG 
from US. Turkey also made huge 
investment in renewable energy. 
It means that Iran natural gas in 
Turkey energy market is losing 
its importance. Iran needs more 
active foreign policy and energy 
diplomacy to keep its share in 

regional market and also increase 
its share.
What will be the possible effect of 
completion of the North Stream II 
project on the future of Iranian gas 
exports?
In EU market there is major 
competition between Russia, 
Qatar, US and Australia. Russia is 
using different pricing system and 
export policy for every country in 
EU market to keep and increase 
its share in EU market. US is 
against EU’s more dependency on 
Gazprom. Last December US asked 
EU members to import more LNG 
from Qatar instead of importing 
natural gas from Russia. At present 
Russia has two major projects to 
deliver natural gas to EU market. 
Turk Stream and North Stream II. 
US is against North Stream II.
US due to shale gas revolution is 
trying to export more natural gas 
and LNG to neighbors and its allies. 
Germany needs Russia natural gas 
and has welcomed North Stream 
II project. All developments show 
that Iran will face major challenges 
to be a key player in natural gas 
market in both regional and world 
natural gas markets and also in 
short term or midterm it will 
be hard to Iran to be natural gas 
exporter to EU.
Due to US sanctions no major 
foreign energy firms are 
interested to invest in Iran energy 
sector.  In my opinion the major 
problem in Iran energy sector is 
that to attract foreign investment 
you need a legal framework, an 
efficient and fast decision process 
and political stability (especially 
in the international context). 
These variables are far from being 
achieved as we speak,”.

Pakistan keen on boosting 
railway coop. with Iran
Pakistan’s Railways Minister Sheikh Rashid Ahmad says 
his country welcomes Iran’s readiness for reconstruction 
of Pakistan railways.
He made the remarks in Islamabad after returning from a 
three-day visit to Iran. He said that cooperation with Tehran 
will be the golden era of Pakistan’s railways.
“The issues of cooperation with Iran and Turkey to expand 
internal railways, reconstructing and connecting to various 
countries, including Central Asia, have been discussed with 
Prime Minister Imran Khan,” he mentioned.
He added that joint railroad projects with Iran will start 
after the Pakistani prime minister’s approval.
Referring to the need to strengthening the railway 
connectivity between Iran and Pakistan, Iran’s Minister of 
Roads and Urban Development, Mohammad Islami said, 
“Pakistani tenders will definitely help our plans to establish 
rail connections and trade exchanges.”
The Iranian official said that Iran is prepared to provide 
passenger trains for Pakistani pilgrims to the holy city of 
Mashhad in northeastern Iran, and also to Karbala up to 
Kermanshah under the existing conditions.

Exports value of non-oil 
products in Arvand Free Zone at 
$1.2bn in 11 months
Investment and Business Development Deputy of Arvand 
Free Zone Organization Seyed Ali Mousavi said that more 
than $1.2 billion worth of non-oil products was exported 
from Arvand Free Zone in 11 months of the current year 
(March 21 – Feb. 21).
Of total $1.2 billion worth of non-products exported from 
the country in the same period, $938 million of which 
was exported from the country to neighboring Iraq via 
Khorramshahr and Shalamcheh borders, showing a 
considerable 23 percent hike as compared to the same 
period of last year.
He went on to say that fresh fruits and vegetables, chemical 
products, kitchen garden products, steel products and 
construction materials were of the main products exported 
from the country to neighboring Iraq in the same period.
 Mousavi put the products exported from Abadan Port at 
$93 million and said, “in this period, $93 million worth of 
non-oil products was exported from Abadan port to the 
Persian Gulf littoral states, registering a significant 91 
percent hike as compared to the same period of last year.”
Most products were exported from Abadan port to the 
countries including India, Kuwait and European countries, 
he said, adding, “foods, dates, dried nuts, apparels, bitumen, 
downstream industries’ products, metal, chemical, 
electronic and electrical products are of the main products 
exported from this port to the aforementioned countries, 
he stated.
Turning to the export of products produced in Arvand 
Free Zone, he said, “$200 million worth of products 
manufactured in Arvand Free Zone was exported 
to neighboring Iraq in 11-month period, showing a 
considerable 20 percent hike as compared to the same 
period of last year.”

Touching upon the necessity of Iran’s more active foreign and 
energy diplomacy to keep and increase its share in regional 
and world gas market, Omid Shokri believes Iran is even 
losing Turkey’s gas market.

Iran Losing Regional, World Gas 
Market: Energy Expertnews

Iran sees no limit to expanding 
economic ties with Azerbaijan
The Speaker of the Iranian Parliament Ali Larijani said that 
Iran welcomes expansion of economic ties with neighboring 
countries, including Republic of Azerbaijan.
Parliament Speaker Ali Larijani made the comments in a 
meeting with the Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan 
Elmar Mammadyarov in Tehran on Saturday. 
Larijani said in the meeting that “we see no limit to expanding 
economic relations with neighboring countries, including 
Azerbaijan.”
The top Iranian legislator referred to the North-South 

Transport Corridor (INSTC), hailing the strategic North-
South railway for linking the Persian Gulf to the Caspian Sea.
Larijani further called on Azerbaijan to waiver visas for 
Iranian citizens, just as Iran has already done for Azeri people 
visiting the Islamic Republic. 
The Azeri foreign minister, in turn, said that “there are no 
problems with bilateral relations between Iran and the 
Republic of Azerbaijan in political, cultural and human fields,” 
calling for expanding relations in the economic areas as well.
Elmar Mammadyarov also said that he had discussed 
expanding economic relations in his meeting with his Iranian 
counterpart earlier today, saying that the two countries have 
the capacity to enhance annual economic trade to $1 billion.

He described the North-South railway as a strategic project, 
adding that his country also pays attention to Rasht-Astara 
railway project.
He added that the joint Iran-Azerbaijan economic 
commission will get together to discuss economic issues on 
March 12-15.
The Azeri foreign minister referred to the agreement 
reached with President Rouhani, saying the agreement on 
extracting oil from the Caspian Sea is one of the joint projects 
between the two countries, adding that the work on the 
implementation of the joint project is at the expert level.
He further noted that “we are trying to minimize the effects of 
sanctions on Iran by carrying out these projects.”



Larijani calls for better 
utilization of Constitution’s 
capacities
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani says the 
Constitution of the Islamic Republic of Iran has 
remarkable potentials which need to be utilized 
properly.
In an interview with the Persian daily ‘Sazandegi’, 
Larijani referred to the recent debates over 
making some changes in the country’s 
Constitution, saying that the Constitution has 
remarkable potentials which only need to be 
implemented properly.
Noting that the deficiencies emanate from 
inefficient use of the capacities, the official said as 
long as the potentials of the Constitution are not 
fully tapped, making amendments will not change 
anything.
He pointed to the ongoing pressures of the US 
against the Iranian nation and said that currently, 
changing the constitution is not a priority for the 
country since all efforts should be aimed at dealing 
with the US hostile policies.

Iran-Azerbaijan ties 
cementing in all fields
Iranian President described relations between 
the Islamic Republic of Iran and the Republic of 
Azerbaijan developing in all fields, and stressed 
the importance of further development of the 
relations.
Speaking with the Minister of Foreign Affairs of 
the Republic of Azerbaijan, President Hassan 
Rouhani said, “The authorities of the Islamic 
Republic of Iran are determined to further develop 
relations with Azerbaijan in all fields of mutual 
interest”.
“The Rasht-Astara Railway is an important step for 
the region, serving the interests of the two nations 
and we hope that its process beings as soon as 
possible,” he said.
The President also described relations between 
the two countries in dam and power plant 
construction, as well as energy very important 
and said, “Iran and Azerbaijan have always sought 
peace and stability in regional and international 
issues”.
On the significance of the tripartite summit of Iran, 
Azerbaijan and Russia, Dr. Rouhani said, “There 
are various projects in the region that we can 
follow in trilateral and multilateral frameworks”.
The Minister of Foreign Affairs of the Republic 
of Azerbaijan, Elmar Mammadyarov also said, 
“There are no obstacles on the path of developing 
relations between the two countries”.
Referring to the joint Rasht-Astara Railway 
project, he said, “With the launch of this railway, 
Russia, the Republic of Azerbaijan and Iran will be 
linked to each other, and Iran will be connected to 
the Black Sea through Georgia”.
He also presented the official invitation of 
President Ilham Aliyev of Azerbaijan to Dr. 
Rouhani for attending the next round of the Non-
Aligned Movement Summit, which is going to be 
held in Baku next year.

Biden Tops 2020 Iowa Presidential Poll, 
Sanders Gains Momentum

Biden, who has not announced 
whether he is running in the 
2020 election, is the first choice 
for president of likely Iowa 
Democratic caucus-goers with 
27 percent in the Des Moines 
Register/CNN/Mediacom Iowa 
Poll. Sanders, 77, got 25 percent.
“If I’m Joe Biden sitting on the 
fence and I see this poll, this might 
make me want to jump in,” J. Ann 
Selzer, president of Selzer & Co, 
which conducted the poll, told the 
Des Moines Register.
The newspaper’s Iowa poll has 
a long track record of relative 
accuracy in the state that kicks 
off the presidential nominating 
process. In this cycle, Iowa will 
hold the first contest in the 
Democratic race in February 2020.
Nearly 65 percent of the voters 

said Biden, 76, who was also a U.S. 
senator first elected in 1972, has 
more experience than any other 
candidate and should enter the 
race, while 31 percent said his time 
as a candidate has passed.
Sanders, a progressive populist 
who held a rally in Iowa as the poll 
was being conducted last week, 
gained 6 percentage points from 
19 percent in the group’s previous 
poll released in December. Biden 
fell 5 percentage points from 32 
percent in the last poll.
At least a dozen major candidates 
already have jumped into the 
Democratic contest to pick a 
nominee to challenge Republican 
President Donald Trump, and 
Democrats are still waiting for 
decisions in coming weeks from 
other big names such as Biden 

and former Congressman Beto 
O’Rourke of Texas.
In most national polls of 
Democrats, Biden has a solid lead 
while Sanders, who lost the 2016 
Democratic nomination to Hillary 
Clinton, typically is in second. 
In those polls, Senator Kamala 
Harris of California has vaulted 
into third ahead of other senators 
including Elizabeth Warren of 
Massachusetts, Amy Klobuchar 
of Minnesota and Cory Booker of 
New Jersey.
 In the Iowa poll, Warren was 

third with 9 percent of voters, and 
Harris was fourth with 7 percent. 
O’Rourke got 5 percent of voters, 
down 6 percentage points from 
December.
 It was the Register’s first Iowa 
poll since candidates began 
jumping into the race at the 
beginning of the year. The poll also 
surveyed support of likely Iowa 
caucus-goers on issues that have 
dominated the early discussion 
and drawn support from most 
of the Democratic presidential 
contenders.

Former U.S. Vice President Joe Biden topped a poll of Iowa 
voters on Saturday that also showed Senator Bernie Sanders 
gaining momentum against him in the No. 2 spot.
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Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani 
called on the Azeri 
government to lift 
visa requirements 
for Iranian citizens 
visiting the Caucasus 
country in a bid 
to boost bilateral 
relations between 
the two neighbors.
Speaking at a 
meeting with 
Azeri Foreign 
Minister Elmar 
M a m m a d y a r o v , 
Larijani hailed 
Tehran-Baku ties as 
cordial and said there 
is a positive view 
about Azerbaijan 
in the Iranian 
parliament.
“We have no 
restriction for 
economic activities 
with neighboring 
countries, including 
Azerbaijan,” the 
parliament speaker 
said.
“Now that we 
have lifted the visa 
( r e q u i r e m e n t s ) 
for the citizens of 
Azerbaijan, we want 
you to remove visa 
( r e q u i r e m e n t s ) 
for Iranians, like 
Turkey, to facilitate 
the travels,” Larijani 
stated.
The Azeri top 
diplomat, for his 
part, said there is no 
problem in political 
and cultural relations 
between the two 
countries, adding 
that the economic 
cooperation should 
also develop 
accordingly.
 Iran and Azerbaijan 
have accelerated 
efforts in recent 
years to forge a 
closer partnership in 
various areas.
Azeri President 
Ilham Aliyev has 
made several official 
visits to Tehran over 
the past few years.
In one of the trips 
in 2016, the two 
sides signed eleven 
m e m o r a n d u m s 
of understanding 
and agreements to 
promote mutual 
cooperation in a 
range of fields.

Larijani Urges 
Azerbaijan to 
Remove Visa 
Restrictions 
for Iranians
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Iran awaiting Pakistan’s firm 
action against terrorists
 Iran’s President described the relations between the Iranian 
and Pakistani nations exceptional and historical, stressing 
that the senior officials of the two countries have a heavy 
responsibility for sustaining and strengthening relations 
between the two nations.
Speaking with Prime Minister Imran Khan of Pakistan, 
Iranian President Hassan Rouhani called for Islamabad’s 
strong action against anti-Iranian terrorists, saying, “We 
must not let decades of friendship and fraternity between 
the two countries to be undermined because of terrorist 

groups’ actions, who we know where they are being 
sponsored from”.He added, “We must not let third parties 
to affect relations between Iran and Pakistan with these 
actions”.Stating that Iran knows exactly where the terrorist 
groups that use the Pakistani soil to carry out terrorist 
attacks on the Iranian nation are located, the President 
said, “We are awaiting your strong action against these 
terrorists”.He went on to refer to the Khash-Zahedran 
Road terrorist attack that took the lives of Iranian border 
guards, saying, “We are witnessing many terrorist attacks 
by terrorists who are unfortunately located on the Pakistani 
soil, and in dealing with these terrorists, whose existence are 
not in favour of us, you and the region, we are fully ready to 

cooperate with the Pakistani army 
and government”.
“The continuation of these 
terrorists’ activities from the 
Pakistani soil can undermine 
the relations between the two 
countries,” he continued.
President Rouhani also stressed 
that the Iranian forces were ready 
to cooperate with Islamabad to give a 
strong response to the terrorists, and said, “ W e 
are willing to continue our friendly relations with Pakistan”.

Maduro Blames US for Venezuela 
Power Cut
Venezuelan President Nicolas Maduro said one of his 
country’s eclectic facilities was subjected by high-tech 
cyber attacks on Saturday.
Speaking in an anti-imperialist rally in capital Caracas, 
Maduro said the attack was committed by using “high-tech” 
weapons that “only the US government has in the world”.
“Today we have restored power supply in 70 percent of the 
country’s territory, but at noon, another cyber-attack was 
committed against one of the facilities, which until then 
worked perfectly. For this reason, all the progress we had 

achieved by mid-afternoon was interrupted,” he added, 
Anadolu Agency reported.
He stated the spies inside Venezuela’s national electricity 
firm are behind the power outage and vowed to identify and 
punish them as soon as possible.
“These attacks were carried out with the use of high 
scientific achievements, there were electromagnetic 
attacks against national electric lines.”
Accusing the US of the blackout, Maduro described the 
US backed opposition leader, Juan Guaido as “clown” and 
“puppet”.
Venezuela has been suffering a major power cut since 
Thursday leaving 21 out of 23 states of Venezuela in dark.

The outage was 
previously termed 
as a “sabotage”. 
Local media outlet El 
Pitazo reported the 
outage appeared to be 
the result of a failure 
at the Simon Bolivar 
hydroelectric plant also known as the Guri Dam in 
the southern state of Bolivar.
The Guri Dam is one of the world’s largest hydroelectric 
stations and the main power supply to Venezuela’s 
electrical grid.

News

Over two tons of narcotics seized in 
SE Iran
Iran’s police uncovered more than 2,300 kilograms of 
narcotics following two separate operations in southeast of 
the country, a local police officer said Sunday.Anti narcotics 
forces managed to seize two big consignments of illegal 
drugs and detain a number of the members of a smuggling 
cell in the two operations, said Ahmad Taheri, Deputy 
Police Commander in Sistan-Baluchestan Province.The 
first operation took place in Saravan City, as result of which 
two Peugeot sedans stashed with 900 kg of opium, 327 kg of 
hashish and two Kalashnikov rifles were seized, according 
to the deputy commander.

Turkey’s Plan to Buy Russian 
S400- Has Nothing to Do with US
Turkey’s deal to buy Russian S-400 missile defense systems 
had “nothing to do” with the security of the US, President 
Recep Tayyip Erdogan said after a Pentagon warning.
He was speaking on Saturday, a day after Washington warned 
Ankara of “grave consequences” should the deal go ahead.“It 
is very clear why Turkey has bought this air defense system, 
under what conditions it has bought them and how it will be 
used,” Erdogan said in the southeastern city of Diyarbakir, 
AFP reported.“Everyone knows that this issue has nothing to 
do whatsoever with NATO, the F-35 project and the security 
of the US,” he said during the televised speech.

Rouhani’s visit to Iraq 
good opportunity for 
concluding serious 
MoUs: Zarif
Iranian Foreign Minister, Mohammad 
Javad Zarif stressed that President 
Hassan Rouhani’s upcoming visit to 
Baghdad is a suitable opportunity 
for concluding serious memoranda 
of understanding (MoUs) between 
Tehran and Baghdad.
Talking to reporters upon his arrival in 
Baghdad, the Iranian foreign minister 
added that during his trip to Baghdad 
he will make necessary coordination 
for President Rouhani’s visit to Iraq.

“Rouhani’s trip to Baghdad is a 
historic visit and good opportunity 
for achieving serious memoranda 
of understanding between the two 
countries,” he said.
Commenting on Rouhani’s schedule 
in Iraq, he said that he will discuss 
political and economic cooperation in 
various fields including transit, energy, 
and industry with the Iraqi officials.
Referring to wide areas of cooperation 
between the two countries, he said, 
“We have good cooperation with 
Iran in different fields from health 
to security.”Asked about certain 
countries’ efforts to damage Tehran-
Baghdad relations, Zarif said, “Iran 
and Iraq are the two neighboring states 

with numerous geographical, cultural 
and social commonalities.”
No country has the right to interfere 
in the two countries’ ties, he stressed, 
according to IRNA.
Rouhani will also travel to Iraq and 
Najaf to meet religious authorities, 
political officials, elites and heads of 
tribes in the two major Iraqi cities, 
Zarif said.



Iran Losing Regional, World Gas 
Market: Energy Expert

Iran Offers Condolences to Ethiopia over Plane Crash
 Iran’s Foreign Ministry expressed condolences to Ethiopia after an Ethiopian Airlines flight 
with 149 passengers and eight crew members on board crashed on Sunday.
In a statement on Sunday, Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi offered 
condolences to the Ethiopian government, nation and families of victims of the air crash.
The Boeing 737 plane was on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya when it crashed on 
Sunday.
“The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to 
express its deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on 
Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning,” 
the office of Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed said.

Pars Khodro, a subsidiary 
of Iranian car company 
SAIPA, reportedly 
presold 36,000 Renault 
cars which it now says it 
cannot deliver because 
the new US sanctions 
have disrupted the supply 
of parts.The company 
used to sell Renault 
Logan (locally known as 
Tondar 90) plus Sandero 
and Sandero Stepway.
According to the Persian-
language economic 
newspaper  Donya-e-
Eqtesad, before the US 
re-sanctioned Tehran, 
the firm presold 36,000 
Renault cars.After the 
latest sanctions, the 
French carmaker, fearing 
the wrath of mercurial US 
President Donald Trump, 
put its Iran operations on 
hold. 
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Iran to unveil new scientific 
achievements soon
 Head of the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI) Ali Akbar Salehi said that Iran will unveil 
new achievements in scientific and research 
fields soon.
Addressing a cultural festival in Alborz province 
next to captial, Salehi referred to on April 9 as the 
inauguration date of the projects.
He also pointed to enemies’ attempts to 
disappoint Iranians and stressed that in spite 
of pressures, Iranian people have always been 
successful. 
The event was held in literature, calligraphy, 
music, film and theatre fields.

Earlier, speaking to the Islamic Republic News 
Agency (IRNA), Salehi pointed to some of Iran’s 
brilliant achievements in various fields including 
radio-medicines.
He noted that Iran, as an advanced country 
in West Asia which pioneers introducing and 
developing radio-medicines, is presently sending 
the drugs to 15 world countries.
These countries include Egypt, India, Pakistan, 
Iraq, Lebanon, Syria and some European 
countries, he added.
Noting that Iran is both producing and conducting 
research on radio-medicines, he said the latest 
kind of these radio-medicines which was 
manufactured in Iran is used for curing Prostate 
cancer.

Iranian, Malaysian 
officials welcome further 
scientific cooperation
 Iranian and Malaysian academic officials held a 
meeting here on Sunday and reviewed ways to 
develop scientific relations.
The meeting was attended by caretaker of 
department for non-Iranian students affairs 
affiliated to Iran’s Ministry of Science, Research 
and Technology Abdolhamid Alizadeh and 
Director General of Malaysian Ministry of Higher 
Education’s department Datin Siti Hamisah.
In the meeting, Alizadeh said Iran is ready 
to develop relations with Malaysia in all-out 
scientific areas, particularly in exchanging 

students.
Then, he elaborated on Iran’s policies on 
attracting university students and promoting 
educational cooperation in the international 
arenas.
He also expressed Iran’s readiness to carry out 
joint research on various scientific issues.
For his part, the Malaysian official described his 
visit to University of Tehran which took place on 
Sunday morning as positive.
Hamisah said Malaysian ministry of science is 
keen to enhance educational cooperation with 
Iran.He called on the Muslim countries to hold 
dialogues on different issues and make efforts 
to develop a common attitude through academic 
research.

“A trade delegation from UK, 
along with UK government’s 
commerce envoy and the 
country’s ambassador to 
Iran attended Tehran’s 
Chamber of Commerce 
and held negotiations with 
representatives of Iran’s private 

section and the international deputy of 
the Chamber of Commerce,” Member of 
Tehran’s Chamber of Commerce Ferial 
Mostofi said, in an exclusive interview 
with ISNA.During the session, the 
officials discussed ways of preserving 
economic cooperation and continuing 
the merchants’ activity in Iran, 
Mostofi said.According to the member 
of Tehran’s Chamber of Commerce, 
the delegation had a positive view on 
increasing their presence in Iran’s 
economy and their assets shows that 
UK’s economic activists have a positive 
approach to Iran.
Pointing to the recent conference 

held in UK for discussing economic 
opportunities, the Iranian official said, 
“During the conference, investment 
opportunities in Iran, Iraq and 
Afghanistan were reviewed and UK 
officials considered Iran as a better 
opportunity, comparing to the two other 
countries and expressed willingness to 
have economic cooperation with Iran”.
“Currently, the main concentration of 
the negotiations is dedicated to ways 
of implementation of Instrument in 
Support of Trade Exchanges (INSTEX). 
The UK’s delegation has promised 
to take necessary measures toward 
the issue”.Mostofi also announced, a 
European delegation will soon pay a 
visit to Tehran to discuss conditions of 
INSTEX’s activity and make necessary 
decisions.

He made the remarks in 
talks with Iraq’s al-Furat 
outlet earlier and published 
simultaneously with his arrival 
in Baghdad.
Asked about his proximity with 
reformists and his candidacy 

in presidential elections, he said that he 
is not a member of political current and 
he will run in no elections.Commenting 
on his resignation, he reiterated that his 
resignation was not due to Bashar Assad’s 
trip to Iran and he will soon travel to Syria 
and talk to him.On President Rouhani’s 
upcoming trip to Iraq, he said that this 
is his first visit to the country as Iran 
president, which is a turning point in 
bilateral relations.His priority in visiting 
the neighboring state is to help widen 
bilateral relations, he said, noting that 
creating common economic facilities in 
the field of transportation and transit can 
forge a good communications form Sea of 
Oman to Iraq. 

“We consider Iraqi people and government 
as owner of sovereignty in Iraq and all 
things belong to Iraqis. We are there 
for cooperation with them and create 
common opportunities for the two 
nations,” he said.“We will convey message 
of regional cooperation from Iraq, as we do 
not it as the site of conflict; rather it is the 
place for regional collaboration,” he said.
“Iraq’s ties with other countries have 
nothing to do with that of Iran. What is 
important to us is how to cooperate with it 
in a bid to improve public situation in the 
country,” Zarif said. “We always consider 
Iraq as a pillar of regional security and 
we believe it will not exist without Iraq,” 
he said.On Iraqi nation’s supportive 
stance vis-à-vis US sanctions against 
Iran, he added that Iran appreciates its 
principled stances of the Iraqi nation.
Iran is seeking all-out ties with Iraq, as 
they boast of numerous commonalities 
which can develop strategic relations, Zarif 
said.Welcoming regional cooperation, 
Zarif said that Iran has a principle and it 
is that regional cooperation should be 
comprehensive and not against one and 
all regional states should be part of the 
cooperation.

UK’s trade delegation willing to cooperate with 
Iran

Zarif says he will not run for president in 2021 
elections

UK’s trade delegation has a positive approach on 
extending their presence in Iran’s economy, a member of 
Tehran’s Chamber of Commerce said.

 Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said on Saturday 
certainly, he will not be a candidate in Iran’s 2021 
presidential elections.
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the delegation 
had a positive 
view on 
increasing their 
presence in 
Iran’s economy 
and their assets 
shows that 
UK’s economic 
activists have 
a positive 
approach to Iran.

Asked about his 
proximity with 
reformists and 
his candidacy 
in presidential 
elections, he 
said that he is 
not a member of 
political current 
and he will run in 
no elections.



هنرمندان صنایع دستی اصفهان به انگلیس دعوت شدند
» سایمون پنی« کمیسیونر بازرگانی وزارت امور خارجه انگلیس با سفر به اصفهان، از هنرمندان صنایع دستی 

این شهر برای شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی لندن دعوت کرد.
کارشناس اقتصادی نمایندگی وزارت امورخارجه در استان اصفهان افزود: این نمایشگاه بین المللی قرار است نیمه 
اول سال آینده شمسی در انگلیس برگزار شود از اینرو سایمون پنی کمیسیونر بازرگانی وزارت امور خارجه انگلیس 

در دیدار با مسئوالن اتحادیه صنایع دستی اصفهان از هنرمندان این شهر برای شرکت در این نمایشگاه دعوت کرد. 
بر اساس آمار موجود 199 رشته صنایع دستی در اصفهان فعال است و دو سوم صنایع دستی کشور در این استان 

تولید می شود. 
شورای جهانی صنایع دستی، روز چهاردهم شهریور 94، اصفهان را از بین شش شهر جهان که نامزد ثبت جهانی صنایع دستی 

شده بود به عنوان شهر جهانی صنایع دستی برگزید. 
احمد سیفی کارشناس اقتصادی نمایندگی وزارت امورخارجه در استان اصفهان با اشاره به اینکه سفر یک روزه این مسئول وزارت امور خارجه 
انگلیس به اصفهان روز جمعه انجام شد، بیان کرد: در جریان این سفر سایمون پنی با رییس اتاق بازرگانی اصفهان دیدار و گفت و گو کرد و با ظرفیت 

های گردشگری این شهر تاریخی آشنا شد. 

فعالیت ۱۶ ایستگاه دوچرخه در ایام نوروز
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: در ایام نوروز 1۵ ایستگاه دوچرخه در سطح شهر و یک 

ایستگاه در باغ فدک با امکان ارائه خدمات جدید و متنوع فعال می شود.
 علیرضا صلواتی در هشتمین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان اظهارکرد: ایستگاه های 
دوچرخه با ارائه دوچرخه های معمولی، برقی، اسکوترهای برقی و دوچرخه های دو نفره پاسخگوی سالیق 

اقشار مختلف خواهد بود.
وی با بیان اینکه هماهنگی های الزم با مرکز کنترل ترافیک انجام شده تا برنامه زمانبندی چراغ های تقاطع ها 
در لحظه انجام شود افزود: هماهنگی با پلیس راهور انجام و مقرر شده نیروهای پلیس راهور در شهر دو برابر شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: خط کشی تمام بزرگراه ها و خیابان های اصلی شهر توسط پنج 
پیمانکار از حدود یک هفته پیش آغاز شده و در حال انجام است.

وی با بیان اینکه از مراکز اسکان سرویس ویژه اتوبوس به سمت قطار شهری برقرار خواهد شد، گفت: افزایش زمان فعالیت خطوط اصلی شرکت 
واحد اتوبوسرانی روزهای پایانی از ساعت ۲1:۳۰ تا ساعت 11:۳۰ انجام شده تا جابه جایی مسافران به نحو احسن انجام شود. صلواتی اظهارکرد: 
سرفاصله زمانی مترو به 11 دقیقه کاهش پیدا کرده و این وسیله نقلیه پاک و ارزان روز ۲9 اسفندماه نیز به شهروندان سرویس دهی خواهد کرد.
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کاالبرگ بازگشت به عقب 
نیست؛

۵ دهک نیاز به حمایت 
جدی غذایی دارند

یک اقتصاددان با بیــان اینکه ارائه 
کاالبــرگ الکترونیکی بازگشــت 
به عقب نیســت، گفت: اگــر قرار 
بر تداوم مســیر ارز 4۲۰۰ تومانی 
است، بهترین کار در شرایط موجود 
پرداخت ما به التفــاوت این ارز به 

مردم است.
محمد صادق الحسینی در رابطه با 
کاالبرگ الکترونیکی، اظهار داشت: 
متأســفانه در ابتدای سال جاری 
دولت اقدام به استفاده از ارز 4۲۰۰ 
تومانی کرد که حداقــل 1۰ هزار 
تومان با ارز بازار تفاوت داشت؛ این 
مساله منجر به بروز رانت گسترده و 
فساد آن هم در شرایط تحریمی شد.

این اقتصــاددان با بیــان اینکه ارز 
4۲۰۰ تومانی مبنای جعلی دارد و 
باید حذف می شــد، گفت: اگر قرار 
نیســت که این ارز از اقتصاد کشور 
حذف شود بهتر است ما به التفاوت 
آن به صــورت نقدی و یــا همان 

کاالبرگ به مردم پرداخت شود.
صادق الحســینی افزود: البته ارائه 
کاالبــرگ الکترونیکی با این پیش 
فرض است که هیچ راهی جز ادامه 
ارز 4۲۰۰ تومانــی وجــود ندارد و 
دولــت مجبور به تداوم مســیر ارز 

4۲۰۰ تومانی است.
این اقتصاددان با بیــان اینکه ارائه 
کاالبرگ روش پیشرفته ای در دنیا 
محســوب می شــود، گفت: اینکه 
عــده ای در رابطه با این سیاســت 
از لفظ هایی هم چون »بازگشــت 
کوپن«، »بازگشت به عقب« و غیره 
یاد کردند درست نیست؛ حتی در 
آمریکا که اقتصاد بزرگ دنیا است 

این کار انجام می شود.
وی توضیــح داد: در آمریــکا 1۵ 
طرح حمایت غذایی وجــود دارد 
که یکی از این طرح ها، برنامه ای به 
نام food stamp اســت که در واقع 
کارایی ســبد کاالی ما را دارد. در 
حال حاضر این سبد با بودجه حدود 
۶۵ میلیــارد دالری به 44 میلیون 
خانواده پرداخت می شود که البته 
رقم این سبد در بحران ها به شدت 
افزایش یافت و به عنــوان مثال در 
بحران ۲۰۰۸ از ۳۰ به ۶۰ میلیارد 

دالر رسید.
صادق الحسینی افزود:  در این برنامه، 
متوســط پرداختی هر نفر حدود 
1۲۶ دالر اســت که به وسیله آن 
می تواند مواد غذایی بخرد. در این 
طرح 14 درصــد آمریکایی ها )44 
میلیون( عضو هستند در حالی که 
برخی محاسبات معتبر از وجود  1۰۰ 
میلیون فقیر در آمریکا )۳۰ درصد( 

حکایت دارد.
 وی ادامه داد: اگر در  آمریکا درآمد 
افراد کمتر از 1۲ هــزار دالر )برای 
خانواده یک نفــره( و 1۶ هزار دالر 
)برای خانواده ۲ نفره( باشد مشمول 
طــرح food stamp آن هم با 
شرایط خاص می شــوند. به عنوان 
مثال اگر در حســاب بانکی فرد و 
اعضای خانواده بیش از ۲۲۵۰ دالر 

باشد مشمول این طرح نمی شود.
 صادق الحســینی گفــت: در یک 
تحقیق نشان داده شده که هر یک 
دالر خرج در برنامه حمایت غذایی 
food stamp در  آمریــکا بین 
۳ تــا ۸ دالر در هزینه های درمانی 
صرفه جویی می کنــد و هر دالری 
که در ایــن برنامه خرج می شــود 
1.۷۳ دالر به تولید ناخالص داخلی 
اضافه می کند. این مســاله نشان از 
 موفقیت اجرای این دست طرح ها 

دارد.
 این اقتصاددان تاکید کرد در ایران 
حداقل ۵ دهک باید مورد حمایت 

جدی غذایی قرار بگیرند.

مهر
گــزارش
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   آغاز جشن نوروزی 
دقیقا از چه ســالی 

خورده شد؟
ســال 94 بــود کــه با 
تشکیل یک گروه اقدام 
به برگزاری یک جشــن 
نوروزی کردیــم و حاال 
چهارسالی می شود که پیش از شروع 
شدن ســال نو، آمدن نوروز این عید 
باستانی را به شهروندان نوید می دهیم. 
ساده تر بگویم به نقطه ای رسیدیم که 
با نزدیک شدن به ایام نوروز برگزاری 
 ایــن جشــن را وظیفه ای بــر خود 
می دانیم. چرا که معتقدیم نوروز برای 
ما یک میراث است که باید به آن ارج 

بگذاریم. 

   در جشنی که هفته گذشته برپا 
شد شما از کودکان نیز در اجرای 
برنامه بهره برده بودید؟ چه شد 
که تصمیم به مشارکت کودکان 

گرفتید؟
یکی از مهم ترین اهداف ما در اجرای 
این برنامه تقویت ســنت ها و باورها 
اســت. این که مردم نوروز را به عنوان 
یک میــراث نگاهبانی کننــد. ایلماه 
نوروزی، محمد حســین کدخدایی و 
مهدیه نوروزی همــکاران کودک ما 
بودند در رنج سنی 9 تا 1۲ سال قرار 
داشــتند. کودکانی که آموزش آن ها 
از تابستان آغاز شــد و دوره های فن 
بیان، گویندگــی و مجری گری را با 
موفقیت پشت سر گذاشتند. از طرفی 
باید گفت که حضــور کودکان نفس 
قشــنگی دارد و یک احساسی به من 
می گفت که می توانیم به صورت موفق 
از آن ها استفاده کنیم. از نظر من این 
نسل خیلی خوب کار کردند و حتی در 

بسیاری از موارد بداهه گویی داشتند 
و من از این که با نسلی برنامه اجرا می 
کنم که خیلی خوب به نیازها پاســخ 

می دهند، لذت بردم.  

   خود این کودکان چه احساسی 
از شرکت در این جشن نوروزی 

داشتند؟
هر سه آن ها بسیار خوشحال بودند که 
توانسته اند در یک برنامه شاد اجرای 
برنامه داشته باشــند و آمدن نوروز را 
نوید دهند. به طوری که مهدیه نوروزی 
شب ها خواب برنامه را می دید و بیشتر 
از همه قسمت داستان وطن را دوست 
داشت و می گفت از اینکه درباره وطن 
خود صحبت می کند خوشحال است. 
قسمتی که محمدحسین کدخدایی 
نیز از آن به عنوان بخش مورد عالقه 
خود صحبت می کند. البته در قسمتی 
از برنامه نیز هنرمند نوپا مجبور بود که 
با واژه خانه تکانی خود را بلرزاند که با 
وجود ســختی آن را دوست دارد و از 
نویسنده تشکر می کند. ایلماه نوروزی 
نیز معتقد است اگرچه برای اجرای این 
برنامه تالش زیادی کردند اما به قدری 
کار را دوســت دارد که امیدوار است 
بتواند در نوروز نیز به روی صحنه برود.  

   به جز این کــودکان تاکنون 
با کــدام هنرمنــدان همکاری 
داشــته اید و در نظر دارید این 

همکاری را ادامه دهید؟
استفاده از توانایی ها و توانمندی های 
هنرجویان مرکز خانه کودک ) وابسته 
به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهــان( و همچنیــن 
استفاده از توانمندی های هنرمندان 
اصفهانی  و آینــده دار و ارج گذاری به 
هنرمندان کهنســال همواره از مهم 

ترین اهداف ما بوده است. 

   از توانمندی هنرمندان بومی 
گفتید، از آنجایی که مردم دوست 
دارند شخصیت های محبوب خود 
را در چنین برنامه هایی ببینند 
آیا نترســیدید که برنامه مورد 
استقبال قرار نگیرد؟ یا آن طور 
که انتظار می رود رضایت بخش 

واقع نشود؟
سوال خوبی است. در جواب باید بگویم 
قصد ما از همکاری با هنرمندان جوان 

اصفهانی به نوعی برند ســازی است. 
افراد مشــهور خود به نوعی یک برند 
محسوب می شــوند اما استعدادهای 
درخشان تازه ای نیز در شهر ما وجود 
دارند که باید به آن ها فرصت داده شود 
تا خود توانایی های خود را به همگان 

نشان دهند.

   اگر ممکن است تعدادی از آنها 
را که فکر می کنیــد آینده ای 

درخشان دارند را معرفی کنید؟
اگر بخواهم تنهــا از چند نفر نام ببرم 
فک می کنم بی انصافی باشد چرا که 
همه آن ها تمام تالش خــود را برای 
هر چه بهتر شدن برنامه انجام دادند 
و از تمام توان خود اســتفاده کردند. 
از ایــن رو ترجیح میدهــم حاال که 
فرصتی دســت داده از تمامی آن ها 
نام ببرم. ســعید الهیاری کارگردان 
و بازیگر، جواد نظری، محمدحســن 
نصیری )بازیگــران(، علــی قیومی 
کمــدی اســتنداپ، ســارا کریمی 
و عاطفــه حیدریان )گزارشــگران(، 
استاد غالمرضا خوشــحالپور )نقال و 

شــاهنامه خوان(، زهرا کاظمی مدیر 
محترم خانه کودک که اگر همراهی 
ایشان نبود این مهم به ثمر نمی رسید، 
جناب آقای جواد گروهی مدیرعامل 
محترم شــرکت ســالم راه سپاهان 
که حمایت هایی همــه جانبه از این 
برنامــه داشــتند. همچنین تشــکر 
می کنم از دکتر عیــدی مدیرعامل 
محترم ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان، حسن 
افتخاری رییس هیئت هندبال استان 
اصفهان، مریــم گروهی مدیر محترم 
شــرکت طراحی و معماری. در ادامه 
نیز تشــکر می کنم از گروه موسیقی 
آتش به سرپرستی مســعود امیری، 
خوانندگی مهدی کریمی، نوازندگی 
متین برجوئیان، علی رفیعی، اردوان 
جهانشاهی، بهشــاد مژگانی، علیرضا 
نصیــری، همایون فروغــی، مهدی 
قربانیان و مســعود امیری. ســمیه 
لندی ) نویسنده(، حسینعلی رحیمی 
)کارگردان هنــری(، پیمان نوروزی 
)کارگــردان فنــی(، ســینا وظیفه 
مســتعان )مدیر هماهنگی(، مسعود 

خودسیانی )مدیر تولید(، فروغ حاج 
هاشــمی )مدیر روابط عمومی(، زهرا 
گروهی )طراح دکور(، دانش تاجمیر 
ریاحی )مدیر تیم نماهنگ( ، فردوس 
نیکنام )منشی صحنه( و سیما نظر پور 

)طراح گرافیک(. 

   چه شــد که به نوروز عالقمند 
شدید و تصمیم گرفتید هر سال 
پیش از شروع ســال نو چنین 

جشنی را اجرا کنید؟ 
من عاشق عید هســتم و زمانی که به 
این زمان از سال می رسیدم احساس 
خوبی داشــتم. خانه تکانــی، خرید 
 عید، بوی شــبوها، باز شدن غنچه ها

 و ... .  این ها مواردی هستند که من را 
به وجد می آورند. من احساس می کنم 
نوروز در خون ما است و برای این است 
که شــاعر می گوید بوی عیدی، بوی 
توپ، بوی کاغذ رنگی و ... این شعر زیبا 
گویای یک حقیقت اســت. حقیقتی 
که می گوید مــا نباید از نــوروز، این 
عید باستانی غافل شــویم و نباید آن 

را فراموش کنیم.

   این برنامه نوروزی شــامل چه 
بخش هایی می شود؟

برنامه شامل با یک پیش آهنگ شروع 
می شــود و پس از آن شخصیت های 
نوروزی مانند حاجی فیروز، ننه سرما 
و نیمچه فیروز وارد برنامه می شــوند. 
در ادامه نیز این شخصیت ها به همراه 
مجریان برنامه با زبان طنز به مسائلی 

همچون خانه تکانی و ... می پردازند. 

    اجرای این برنامه شاد در ایام 
نوروز تا چه اندازه قطعیت دارد؟

امیدوارم امســال شــهرداری مانند 
همیشــه بــا حمایت های خــود در 
ســتاد نورورزی کمک کنــد تا این 
 برنامه در چند شــب میهمان شــهر

 شود.
 اما هنوز به صورت صد درصد قطعی 
نیست و تنها امیدواریم با حمایت های 
شــهرداری و اعضای شورای اسالمی 
شــهر اصفهان در زمینه های سخت 
افزاری و نرم افزاری ایــن برنامه را از 
۲9 اسفند شروع و تا 1۲ فرودین ادامه 

دهیم.  

سیر تا پیاز جشن نوروز باستانی که به میزبانی اصفهان برگزار شد؛

باید میراث ماندگار نوروز را ارج بدانیم 

مهر
گـــزارش
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چندی پیش اصفهان با اجرای یک جشــن یک ماه زودتر به 
استقبال نوروز رفت. عیدی باستانی که با خود نوید نو شدن و تازه 
شدن می آورد. این حرکت نه از سوی یک ارگان یا سازمان دولتی 
بلکه از سوی جمعی از میراث دوستان به سرپرستی نوید وظیفه 
مستعان انجام شد. تا در این اوضاع به مردم یادآوری کنند که فارغ 
از همه مشکالت اجتماعی و اقتصادی اکنون دیگر فصل نو شدن 
و تازه شدن نزدیک است. اجرای این برنامه اقدامی مشارکتی از 
سوی دو نسل بود. جوانان امروز و جوانان فردای این سرزمین، 
دو نسل با تفاوت های بسیار که توانستند در اجرای این برنامه 
به زبانی مشترک برسند. در این رابطه گفت و گویی داشتیم با نوید 

وظیفه مستعان که در ادامه می خوانید. 

یکی از مهم ترین 
اهداف ما در اجرای 

این برنامه تقویت 
سنت ها و باورها است. 

این که مردم نوروز را 
به عنوان یک میراث 

نگاهبانی کنند.

بازار

سوءاستفاده از نگرانی مردم برای گران کردن کاال

قیمت اقالم خوراکی در سال جاری در بازه های مختلف 
زمانی روند افزایشی به خود گرفت که بررسی ها نشان از 
آن دارد که در بسیاری از محصوالت کمبودی وجود ندارد 
و نیاز مصرف کننده آنقدر نیست که کمبودی در بازار ایجاد کند و تنها برخی افراد 

سودجو برای کسب سود از ترس مردم برای گران کردن کاال استفاده می کنند.

در سال جاری به واسطه رشد افسارگسیخته نرخ ارز به ویژه دالر، اقتصاد و بازار مصرفی جامعه 
تحت الشعاع قرار گرفت و قیمت انواع محصوالت رشد قابل توجهی کرد. اما نکته قابل توجه 
آن است که با کاهش قیمت دالر، به همان نسبت قیمت محصوالت و اجناس کاهش پیدا 
نکرد و از سوی دیگر محصوالت سطح بازار به صورت خرده فروشی و عمده فروشی با نوسان 
لحظه ای دالر افزایش قیمت را به خود می گرفتند و این در حالی بود که محصوالت سطح 

بازار و حتی کارخانه و انبار در ماه های قبل تأمین ارزی شده بودند.
این نوسانات و بار روانی منفی در سطح جامعه شرایط را به سمتی سوق داده که با تغییر 
قیمت محصوالت مصرفی همچون گوشــت، مرغ، رب، روغن، چای و در چند روز اخیر 
شکر، برخی از مصرف کنندگان نهایی از ترس کمبود، بیش از نیاز واقعی خود به خرید در 
بازار می پردازند. این اتفاق در برهه ای از زمان برای روغن، دستمال کاغذی و محصوالت 
بهداشتی بانوان رخ داد که با گذشت زمان و کاهش بار روانی این موضوع، میزان عرضه و 
تقاضا متعادل شد و بسیاری از افراد همچنان از روغن و محصوالت بهداشتی که در تابستان 

خریداری کرده اند استفاده می کنند.
اما در چند روز گذشته باز هم خبر افزایش قیمت و کمبود محصول دیگری اعالم شد که 
حتی کار را به جایی رساند که قرار شد پای شکر به نمایشگاه های بهاره تهران باز شود. در 
کنار آن اگر سری به فروشگاه های زنجیره ای بزنید متوجه می شوید که برخی افراد به صورت 
کارتنی روغن خریداری می کنند، روغنی که در روزهای اخیر هیچ افزایش قیمت و کمبودی 

نداشته است.
در این زمینه علی که در یکی از فروشگاه های زنجیره ای غرب تهران به خرید ۶ کارتن روغن 
ســرخ کردنی و خوراکی پرداخته بود گفت: خانواده ما از سه نفر تشکیل شده و عموماً هر 
شیشه روغن سرخ کردنی را طی دو هفته و هر شیشه روغن خوراکی را طی سه هفته استفاده 
می کنیم. او در پاسخ به این پرسش که ۶۰ عدد روغن برای یک خانواده در یک مرتبه خرید 
بسیار زیاد است، بیان کرد: عموماً روغن را دانه ای خرید می کنیم اما شنیده ام که در روزهای 

انتهایی سال روغن گران خواهد شد برای همین این تعداد روغن خریداری کردم.
یک حساب سر انگشتی نشان می دهد که با خرید ۶۰ عدد روغن که نیمی از آن سرخ کردنی 
و نیمی دیگر خوراکی است این خانواده تا 1۵ ماه دیگر نیازی به خرید روغن سرخ کردنی 
ندارند، حال زمانی که قدرت خرید عموم خانواده ها کاهش یافته، این خرید بیش از نیاز عاملی 
می شود که فرد مصرف گرا شود و از سوی دیگر سرمایه خود برای خرید مایحتاج زندگی را 

تا 1۵ ماه تنها درگیر خرید روغن کرده است. همچنین اگر در همین شرایط اعالم شود که 
محصول دیگری گران می شــود، این خانواده می خواهد چه تصمیمی بگیرد؟ مگر انباری 
خانه های امروزی ایرانی ها تا چه حد وسعت دارد که بتواند تمام مواد مصرفی را در آن برای 

مصرف چندین ماه دپو کند!؟
اما قضیه شکر. در روزهای اخیر صحبت هایی از افزایش قیمت شکر در میان بود و حتی قیمت 
آن تا محدوده 1۰ هزار تومان هم افزایش یافت اما در حال حاضر به قیمت قبلی خود نزدیک 
شده و آنچنان نوسان قیمتی ندارد اما بررسی های میدانی نشان از آن دارد که بسیاری از مردم 
برای تهیه شکر به واحدهای عرضه کننده مراجعه کرده اند و تعدادی از آنها دلیل این موضوع 
را با وجود آنکه اصالً مصرف شکر ندارند و حتی چای صبحانه را تلخ می خورند، اخبار و شایعات 

پیرامون قیمت شکر بیان می کنند.
اگر تنها چند دقیقه ای را در واحدهای صنفی عرضه کننده شکر صبر کنید متوجه خواهید 
شد که حجم قابل توجهی از افراد برای آن به خرید شکر روی آورده اند که فردی از روزهای 
گذشته به آن ها اعالم کرده است که شکر گران می شود، با همین ترفند برخی افراد قیمت 
شکر را گران کردند و محصوالت خود را با قیمت قابل توجهی آن هم در زمانی که مصرف شکر 

مردم کاهش یافته است، در بازار عرضه کردند.
بررسی ها نشان از آن دارد که در ابتدای سال میزان تولید شکر نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با رشد ۳۵ درصدی مواجه بوده و بیش از 1 میلیون و 994 هزار و ۶۳۷ تن شکر در 
کشور تولید شده است که این آمار و ارقام در عمر 1۲۲ ساله صنعت شکر بی سابقه بوده است.

همچنین براساس آمار گمرک ایران در 1۰ ماهه نخست سال جاری بیش از 1۵۳ هزار و ۸4۷ 
تن شکر به کشور وارد شده که در مجموع می توان گفت عرضه شکر با این آمار و ارقام در حدود 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده است که این میزان دقیقاً با نیاز کشور که سالیانه ۲ میلیون 
و ۲۰۰ تن است برابری می کند، البته ناگفته نماند که در این آمار میزان تولید شکر پاییزه 

محاسبه نشده و آمار واردات شکر در بهمن و اسفندماه هم منتشر نشده است.

ایسنا
خـــبــــر
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چراغ های دوچرخه تان را بپوشید
 یک استارت آپ انگلیسی سیستم پوشیدنی خاصی را برای تامین روشنایی دوچرخه ها طراحی کرده که

 می تواند جایگزین چراغ های سنتی شود.
یک استارت آپ انگلیسی به نام ویوی یک سیستم پوشیدنی خاص برای تامین روشنایی دوچرخه ها طراحی 
کرده که می تواند جایگزین چراغ های سنتی شود. این سیستم روشنایی پوشیدنی متشکل از بیش از ۲۰۰ 

چراغ ال ای دی است که به خوبی و با جزئیات فراوان قابل تنظیم هستند و بر روی وسیله ای شبیه به کوله 
پشتی یا ژاکت نصب می شوند. همچنین یک کاله ایمنی و یک کنترل از راه دور کوچک نیز به همراه مجموعه 

مذکور عرضه می شود که همگی از ابعاد مناسبی برخوردار هستند. بر روی تمامی این سه بخش یک ایکس بزرگ 
نقش بسته که برای متمایز سازی افراد به خصوص در تاریکی شب به کار می رود. در طرفین این مجموعه نیز فلش هایی قرار 

گرفته که روشن شدن آن ها و چشمک زدنشان به معنای تالش برای پیچیدن به سمت راست یا چپ است. کنترل از راه دور این مجموعه 
هم که بر روی دسته دوچرخه نصب می شود فعال کردن سریع و ساده آن را ممکن می کند. این مجموعه همراه با یک اپلیکیشن تلفن همراه 
عرضه می شود که برای مدیریت همه چراغ ها، تنظیم روشنایی، کنترل شارژ باتری و ... کاربرد دارد. البته در این مجموعه چراغ ترمز در نظر 
گرفته نشده است. شارژ باتری این محصول در عرض ۳۰ دقیقه انجام شده و برای ۵ روز استفاده کاربرد دارد. قیمت این محصول ۹۸ دالر است.

ISFAHAN
N E W S

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: گلریز
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

یــک  شــرکت  ایــن 
کســب و کار خانوادگی 
است و سهام اصلی آن به 
نام خانواده  والتون است. 
آن ها حدود ۲.۳ میلیون 
کارمند در سراســر دنیا 
دارند و بزرگ ترین شرکت 
از نظر تعداد کارمند به شــمار می روند.  
والمارت در سال ۱۹۷۲ وارد بازار بورس 
نیویورک شده و در سال ۱۹۸۸ به عنوان 
پرســودترین خرده فروشــی آمریــکا 
شناخته شد. در ادامه با ما همراه باشید 

تا این شرکت موفق را بهتر بشناسید.
در سال ۱۹۴۵ یک تاجر و کارمند سابق 
شــرکت J. C. Penney یعنی سم 
 Ben والتون یکی از شعبات فروشگاه
 Butler را از بــرادران Franklin
اجاره کرد. هدف او از اجاره  این فروشگاه 
این بود که بتواند محصوالت بیشتری 
را با ســود کم تر به فروش برساند. او در 
ابتدای کار خود با شکست های زیادی 
روبه رو شد زیرا هزینه  اجاره و خریداری 
مواد اولیه بســیار باال بود. اما توانست 
تأمین کنندگان دیگری را پیدا کند که 
محصــوالت خود را بــا قیمت کمتری 
عرضه می کردند. او سود حاصل از فروش 
محصوالت را پایین آورد و توانست نرخ 
کلی فروش را ۴۵ درصد افزایش دهد. 
روند افزایشی میزان فروش طی ۵ سال 
بعد نیز ادامه داشــت. بعد از گذشــت 
۵ ســال قرارداد اجاره  او تمام شــد و 
نتوانســت برای تمدید آن با مالکان به 
توافق برسد. بنابراین مغاز ه  جدیدی را با 
 Walton’s Five and Dime نام
راه اندازی کرد. امروزه این مغازه تبدیل 

به موزه  وال مارت شده است.
والتون در تاریخ ۲ جوالی سال ۱۹۶۲ 
اولین فروشگاه تخفیف دار وال مارت را 

در شهر راجرز ایالت آراکانزاس راه اندازی 
کرد. این شرکت در ۵ سال اول فعالیت 
خود توانســت تعداد شعبه های خود را 
به ۲۴ عدد در سراســر ایالت آرکانزاس 
افزایش دهــد. در ســال ۱۹۶۸ اولین 
فروشگاه وال مارت در خارج از آرکانزاس 
و در ایالت اوکالهاما افتتاح شد. شرکت 
وال مارت در تاریخ ۳۱ اکتبر سال ۱۹۶۹ 
به ثبت رسید. در سال ۱۹۷۰ اولین دفتر 
و مرکز توزیــع آن در ایالت آراکانزاس 
افتتاح شد. این شرکت در آن زمان ۳۸ 
شعبه و ۱۵۰۰ کارمند داشت. وال مارت 
در دهه  ۱۹۸۰ به رشد سریع خود ادامه 
داد. به طوری که در بیســت وپنجمین 
سالگرد تأســیس خود در سال ۱۹۸۷ 
تعداد ۱۱۹۸ کارمند و حدود ۱۶ میلیارد 

دالر درآمد داشت.

10 قانــون طالیی والتــون برای 
راه اندازی کسب و کار موفق

   1- به کسب و کار خود پایبند باشید
بیشتر از هر شخص دیگری به کار خود 
ایمان داشته باشید. اگر عاشق کار خود 
باشید هر روز با انگیزه و اشتیاق به محل 
کار رفتــه و برای موفقیــت آن تالش 

خواهید کرد.

   ۲- سود خود را بین همه  همکاران 
تقسیم کنید

با همکاران خود مانند شرکای تجاری 
برخورد کنید تــا آن ها هم همین رفتار 
را در برابر شما داشــته باشند. این کار 
کمک می کند در کنار هم به بزرگ ترین 

خواسته های خود برسید.

   ۳- به همکاران خود انگیزه دهید
پول و مالکیت کافی نیســتند. اهداف 
بزرگ تنظیم کرده و بین همکاران خود 
رقابت سالم ایجاد کنید. همچنین سعی 
کنید بیــش از اندازه قابــل پیش بینی 

نباشید.

   ۴- با همکاران خود رابطه  خوبی 
برقرار کنید

آن هــا هــر چقــدر بیشــتر در مورد 
موضوعات اطالع داشته باشند، شرایط 
را بهتر درک می کنند و در نتیجه اهمیت 

بیشتری به شرکت شما می دهند.

   ۵- از کارمنــدان خود قدردانی 
کنید

هیچ چیز بیشتر از یک قدردانی صادقانه 
با استفاده از کلمات مناسب نمی تواند 
در روحیه  کارمندان تأثیر مثبت داشته 
باشــد. پس در زمان مناسب از کلمات 

مناسب برای قدردانی استفاده کنید.

   ۶- موفقیت های خود را جشن 
بگیرید

زیاد به خودتان ســخت نگیرید. خوش 
بگذرانید و از کاری که انجام می دهید 

لذت ببرید.

   ۷- به حرف همه  کارمندان گوش 
دهید

برای پیدا کردن ایده های جدید باید با 
کارمندان خود صحبت کنید و نظر آن ها 

را جویا شوید.

   8- انتظــارات مشــتری ها را 
برآورده کنید

چیزی که مشتری ها می خواهند را حتی 
کمی بیشتر در اختیارشان قرار دهید. 

اشتباهات خود را بپذیرید و بابت آن ها 
معذرت خواهی کنید.

   ۹- هزینه هــا را بهتــر از رقبا 
مدیریت کنید

مدیریت هزینه ها بهترین راه برای پیشی 
گرفتن از رقبا است.

   10- خالف جهت رودخانه شــنا 
کنید

اصول متعارف را نادیده گرفته و خالف 
جهــت رودخانــه حرکت کنیــد. اگر 
رقیبتان از مسیر خاصی حرکت می کند، 

شما مخالف جهت او حرکت کنید.

   وضعیت کنونی برند وال مارت
شــرکت وال مارت فعالیت خودش را 
از یک فروشــگاه خرده فروشی با شعار 
فروش بیشتر و ســود کمتر آغاز کرد. 
هدف والتون این بود که بتواند با عرضه  
محصوالت با قیمت کم تر، به مردم کمک 
کند که زندگی بهتری داشته باشند. این 
شرکت به اندازه ای رشد کرد که امروزه 
به عنوان بزرگ ترین خرده فروشی دنیا 
شناخته می شود. هر هفته ۲۶۰ میلیون 
مشتری به طور متوســط از شعبات و 
فروشــگاه های اینترنتی این شــرکت 
بازدید می کنند. لوازم الکترونیکی، فیلم 

و موسیقی، لوازم خانگی، لباس، کفش، 
جواهرات، اسباب بازی، لوازم سالمتی و 
زیبایی، کاالهای ورزشی، لوازم حیوانات 
خانگی، لوازم خــودرو، لوازم صنعتی و 
مواد غذایی از جمله محصوالتی هستند 
که در شعبه های این فروشگاه به فروش 
می رسند. فروشگاهی که سم والتون در 
 ۱۰&۵ Walton's سال ۱۹۵۰ با نام
راه اندازی کرد، امــروزه تبدیل به موزه 

شده است. 
مردم با بازدید از این موزه می توانند در 
زمان ســفر کنند، با تاریخچه  این برند 
آشنا شده و از عکس ها و لوازم شخصی 

خانواده  والتون دیدن کنند.
خانواده  والتون با در اختیار داشتن ۴۸ 
درصد از سهام این شــرکت، به عنوان 

مالکان اصلی آن شناخته می شوند.
 این شــرکت تا تاریخ ۳۱ ژانویه ســال 
۲۰۱۷ تعداد شعبات خود در ۲۸ کشور 
را ۱۱۶۹۵ عدد اعالم کرده است. البته 
این فروشــگاه در کشــورهای مختلف 
از نام های متفاوت اســتفاده می کند. 
به عنوان مثال در انگلستان با نام آسدا 
)Asda( و در ژاپن با نام گروه ســیو 
)Seiyu Group( فعالیت می کند. 
برخی معتقدند اگر وال مارت یک کشور 
بود، تبدیل به بیست وهشتمین اقتصاد 

بزرگ دنیا می شد.

داستان یک برند؛   

وال مارت، بزرگترین خرده فروشی دنیا

با همکاران خود مانند 
شرکای تجاری برخورد 
کنید تا آن ها هم همین 

رفتار را در برابر شما 
داشته باشند. این 

کار کمک می کند در 
کنار هم به بزرگ ترین 

خواسته های خود 
برسید.

وال مارت به عنوان پردرآمدترین شــرکت دنیا شــناخته 
می شود.

شرکت وال مارت یک شرکت خرده فروشی آمریکایی است 
که در سال 1۹۶۲ توسط سم والتون )Sam Walton( راه اندازی 
شد. این شــرکت دارای بزرگ ترین شبکه ی فروشگاه های 
زنجیره ای تخفیف دار هایپرمارکت و مواد غذایی است. وال 
مارت بیش از 11 هزار شعبه در ۲8 کشــور دارد و به عنوان 

بزرگ ترین شرکت دنیا از نظر درآمد شناخته شده است. 

 
استارت آپ

نهمین دوره  انتخابات هیات  نمایندگان اتاق های 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی هفته گذشته برگزار شد. نکته 
مهمی که انتخابات ســال جاری اتاق تهران را از دوره های قبل متمایز 
می کرد، پیروزی ائتالفی بود که در آن، در کنار بزرگان و اعضای قدیمی 
اتاق تهران، حضور مدیران شرکت های کارآفرین و فناوری محور به چشم 
می خورد. شــرکت هایی که هرچند از آغاز فعالیت آنها نزدیک به یک 
دهه می گذرد، اما آنها استارت آپ های قدیمی بودند که پس از پشت سر 
گذاشتن مراحل مختلف جذب سرمایه به عنوان شرکت های موفق به 

فعالیت خود در مقیاس های بزرگ تر ادامه دادند. 

در واقع، کســب وکارهایی فناوری محور که مدیران آنها به جمع 
نمایندگان اتاق راه پیدا کرده اند، دیگر استارت آپ نیستند و در واقع 
آنها کسب و کارهایی با مدل جدید هستند که با نمونه های سنتی 
فرق داشته و قابل اسکیل آپ شدن است. به عبارت دیگر، اسکیل آپ 
شرکتی است که توانسته است مدل کســب و کارش را به یک مدل 
تکرارپذیر تبدیل کند و تطابق محصولش با نیازهای بازار را تایید کرده 
و به این اطمینان رسیده است که مدل اقتصادی در ابعاد کوچک جواب 
می دهد و اگر ابعاد را بزرگ تر کند باز هم جواب خواهد داد. به این ترتیب، 
لزوما دیگر به آنها استارت آپ گفته نمی شود و این شرکت ها نماینده 
استارت آپ ها در اتاق بازرگانی تهران نیستند. با این حال، حضور آنها در 
اتاق بازرگانی تهران را می توان برای فضای کسب وکاری کشور و به ویژه 

استارت آپ ها به فال نیک گرفت. 
در این باره، شهاب جوانمردی، یکی از مدیران کارآفرین که در انتخابات 
اخیر اتاق بازرگانی تهران پیروز شد، گفت: برای بهبود فضای کسب وکار 
کشــور، باید به کل زنجیره ارزش آن توجه کرد، چرا که نگاه یک سویه از 
یک طرف باعث می شود کسب وکارهای نوپا هیچ وقت بالغ نشوند، تجربه و 
دانش کسب وکاری پیدا نکرده و نتوانند به الیه های تاثیرگذار نفوذی پیدا 
کنند. از طرف دیگر، نوسازی بدنه سنتی کسب و کار نیز متحول و به روز نخواهد 
شد چراکه تفکر جدید وارد آن نمی شود. در واقع، مدیران شرکت های جدید با این دیدگاه 
وارد انتخابات شدند و خوشبختانه تیمی که ائتالف برنده را چیده بودند، از این مشارکت 
استقبال کرد. به عبارتی، هم از سمت کسب و کارهای جدید این رویکرد وجود داشت که برای 
توسعه باید نقش جدی تری ایفا کند و هم اعضای قدیمی اتاق پذیرفته بودند که مشروعیت 
اتاق بازرگانی زمانی تداوم خواهد داشت که چترش باالی سر همه کسب وکارها اعم از نوپا 
و سنتی باشد. البته این نخستین باری نیســت که کسب وکارهایی از جنس استارت آپی 
توانستند تعامالت رسمی با رقبای سنتی خود داشته باشند. پیش از این نیز آنها با کاندیدا 
شدن در انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، به هیات مدیره آن راه یافتند. 
در این راستا، جوانمردی به »دنیای اقتصاد« گفت: در همان چهار سال گذشته که توانستیم 

در انتخابات نظام صنفی یارانه ای کشور برنده شده و وارد هیات مدیره شویم، تصمیم بر این 
بود که تعامالت و حضور شرکت های نوآور و کارآفرین در محافل بزرگ تر مانند اتاق بازرگانی 
را توسعه دهیم چرا که تاثیرگذاری یک کسب وکار جدید در اقتصاد کشور مستلزم آن است 
که بتواند در بخش مهم فضای کسب وکاری کشور مانند اتاق  بازرگانی که نقش موثری در 
تصمیم گیری ها را ایفا می کنند، حضور جدی داشته باشد. از طرفی عدم حضور به این شکل 
تعبیر می شود که این کسب وکارها درGDP کشور و ساماندهی و حجم کسب و کارها نقش 
جدی ندارند. به همین ترتیب، رایزنی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حدود 
دو سال گذشته آغاز شد تا به جای توزیع پول، پرداخت وام و حمایت بی نتیجه از رویدادهای 
مختلف، باید سیاستی را اتخاذ کنند که کسب وکارهای نوپا وارد فضای اصلی کسب و کاری 
کشور شوند. بازی برد-برد عملکرد موفق شرکت های استارت آپی در سال های اخیر، در 
شرایط رکود اقتصادی که کسب وکارهای ســنتی تعطیل می شوند، تلنگری به مدیران 
قدیمی بود تا بپذیرند مدل کسب وکاری آنها نیاز به تحول دارد. در میان همه بخش ها اعم از 
شرکت ها و بخش های دولتی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی مایل بودند از این ظرفیت 
استارت آپ ها بهره مند شوند و از سیستم استارت آپی برای کارهایشان الگوبرداری کنند. اما 
به دالیل مختلف معموال تعلل صورت می گرفت اما ترکیب جدید هیات  اتاق بازرگانی تهران 
حاکی از آن است که دیگر زمان آن رسیده تا فضای کسب وکار کشور با بخش های جدید و 

به روز متحول شود. 
در این راستا، رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، گفت: واحدهای 
سنتی در هر دو بخش  خصوصی و دولتی مایل بودند از دستاوردهای  فضای کسب وکاری 
بهره مند شوند، با این حال، معموال نقش این کسب وکارهای نوپا جدی گرفته نمی شد. اما 
این بار بخش خصوصی در اتاق بازرگانی برای تحقق این خواسته پیشگام شد تا ترکیب اعضا 
را تغییر دهد و در رویکرد جدید منافع کارآفرینانه این کسب وکارها را در کنار سنتی ها جدی 
بگیرد. همچنین از طرف دیگر، فرصت برای حضور شرکت های جدید دریچه ای به سوی 
شرکت های استارت آپی و دانش بنیان باز خواهد کرد تا بتوانند دستاورد و مطالباتشان را از 
طریق نهادی که تعامل بهتری با سیستم حاکمیت و بخش اقتصاد دارد، منتقل کنند. از 
ظرفیت های قانونی اتاق برای کاهش مشــکالت، موانع و محدودیت ها استفاده کنند. از 

ظرفیت های اقتصادی و سرمایه اعضای اتاق برای توسعه شرکت های نوپا بهره مند شوند. 
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اصول متعارف را نادیده 
گرفته و خالف جهت 

رودخانه حرکت کنید. اگر 
رقیبتان از مسیر خاصی 

حرکت می کند، شما 
مخالف جهت او حرکت 

کنید.

شعار سال
گـــزارش

بازی برد-برد استارت آپ ها و کسب وکارهای سنتی 

در راستای انعقاد یک 
تفاهمنامه محقق می شود؛
ارتقای بنیه فناوری و 

توانمندی های تولید در 
کسب و کارها

تفاهمنامــه ای بین معاونت علمی 
و شرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی با هدف ارتقای بنیه فناوری 
و توانمندی های تولید در کسب و 
کارهای این شرکت سرمایه گذاری 

منعقد شد.
 مراسم انعقاد تفاهم نامه بین معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و شرکت ســرمایه گذاری تأمین 

اجتماعی )شستا( منعقد شد.
ایــن تفاهمنامــه در راســتای 
سیاســت های کلی کشــور و در 
چارچوب تحقق اقتصاد دانش بنیان 
بین دکتر سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و دکتر 
محمد رضوانی فرد مدیرعامل شستا 
به امضا رســید. هدف از انعقاد این 
تفاهمنامه استفاده از ظرفیت های 
موجود شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی و شرکت های تابعه برای 
توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری 
به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان 
و ترویج فرهنگ سازی علم و فناوری 
به عنوان یکــی از مؤلفه های مهم 

اقتصاد مقاومتی است.
و  فنــاوری  بنیــه  »ارتقــای 
توانمندی هــای تولید در کســب 
و کارهــای حوزه های مــورد نیاز 
شســتا«، »توســعه بازار داخلی 
و خارجی محصــوالت و خدمات 
استارت آپ ها و شرکت های دانش 
بنیــان در حوزه هــای مــورد نیاز 
شســتا«، »ســاماندهی و حمایت 
هدفمند و اثربخش از تجاری سازی 
محصوالت شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها«، از محورهای این 

تفاهم نامه محسوب می شود.
معاونت علمی وظیفه شناسایی و 
اولویت دهی شــرکت های دارای 
صالحیت و استارت آپ ها، شتاب 
دهنده ها، صندوق های جســورانه 
دارای توجیه فنی – اقتصادی را دارد 

و می بایست به شستا معرفی کند.
همچنین حمایت از ترویج و فرهنگ 
سازی، آموزش و مشاوره در حوزه 
مورد نیاز شستا از وظایف معاونت 

علمی محسوب می شود.
کمک به تامین بخشــی از سرمایه 
پذیری کســب و کارهــای نوپا در 
قالب قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و تســریع فرآیند اخذ 
تائیدیه دانش بنیــان و خالق برای 
شرکت های زیرمجموعه شستا از 
جمله وظایف معاونت علمی در این 

تفاهم نامه محسوب می شود.
همچنین از ســوی دیگر معاونت 
علمی در راســتای تهیه مدل های 
جدیــد تأمیــن مالــی و اعطای 
تسهیالت به شــرکت های دانش 
بنیان زیرمجموعه شســتا فعالیت 

می کند.
تسهیل و تسریع در فرآیند تجاری 
ســازی محصوالت دانــش بنیان 
شــرکت های زیرمجموعه شستا و 
تالش در جهت شناسایی مشتری 
و بازارسازی برای آنها از دیگر وظایف 
معاونت علمی در این تفاهم نامه به 
شــمار می رود. مدت زمان و اعتبار 
تفاهم نامه ۵ ســال است. رضوانی 
فرد مدیرعامل شــرکت ســرمایه 
گذاری تأمین اجتماعی )شســتا( 
در این مراسم گفت: قرار است کمیته 
مشترکی بین معاونت علمی و شستا 
ایجاد شود تا با توجه به ظرفیت ها و 
پتانسیل هایمان در توسعه زیست بوم 

نوآوری گام برداریم.

مهر
گــزارش
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