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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

میهمانی 5 روزه خودروهای کالسیک، مدرن و آفرود در اصفهان برگزار می شود:   

 ماشین آباد در پل شهرستان

 مناطق آزاد
 یا مناطق قاچاق؟

تســریع در انجام امور زیربنایی، 
عمران و آبادانی، رشــد و توسعه 
اقتصــادی، ســرمایه گذاری و 
افزایش درآمــد عمومی، ایجاد 
اشــتغال ســالم و مولد، تنظیم 
بــازار کار و کاال، حضور فعال در 
بازارهای جهانــی و منطقه ای، 
تولید و صادرات کاالهای صنعتی 
و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی 
از اهدافی بود که در سال 1372 
برای تشــکیل مناطــق آزاد در 
کشور بیان شد. آیا بعد از 25 سال 
از تشکیل این مناطق، به اهداف 
مذکور نزدیک شده ایم و یا غایت 
اصلی جای خود را به بازار سیاهی 
برای ورود اجناس بنجل خارجی 
و خروج مایحتاج ضروری مردم 

داده است؟
مناطق آزاد بــه دالیل مختلفی 
از معافیت ها و امتیازات قانونی 
زیادی برخوردار اســت ، برخی 
معافیــت های مالیاتــی،آزادی 
بیشتر در ساخت و ساز و گرفتن 
مجوزهای الزم از مزیت های این 
مناطق به حســاب می آیند که 
مسلما تمامی این امکانات برای 

تجارت و اقتصاد روان تر ...

عدم آب دهی کافی چاه ها 
در اصفهان

مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان گفت: با فصلی شدن 
رودخانه زاینده رود از ۴۰۰ حلقه چاه در مدار 
حدود 133 حلقه چــاه دارای آبدهی محدود 
است که عدم آبدهی چاهها ناشی از فقر سفره 
آبهای زیر زمینی است که حاصل عدم جاری 

بودن رودخانه زاینده رود است.
به گزارش شرکت آبفای اســتان اصفهان، در 
دومین جلســه کمیســیون تخصصی آب زیر 
مجموعه شــورای راهبردی طرح جامع شهر 
اصفهان مدیر دفتر فنی و خدمات مهندســی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: طرح 
جامع شهر اصفهان باید به گونه ای تدوین شود 
تا زمینه ارائه خدمات پایدار پیرامون تامین آب 

شرب و جمع آوری، انتقال و دفع...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     در این بخش، مدل های جدید شرکت های خودروساز مانند بنز، بی ام و، شورولت و فورد به نمایش درمی آیند. در کنار تمامی برندهای مطرح خودرویی، خودروهایی از برندهای معروف جهان 
نظیر فورد، پورشه، مازراتی، بنتلی، المبورگینی، نیسان، کامارو، کوروت و چلنجر نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

مقایسه کارنامه یک ساله مسکن، ارز و سکه؛   

رشد مسکن پایین تر از بازارهای 
رقیب

ارزیابی رشد یک ساله ســه بازار رقیب یعنی مسکن، 
سکه و ارز نشان می دهد، مسکن از دو بازار دیگر جا 
مانده و با وجود رشــد ۸۰ درصدی قیمت طی 1۰ 
ماهه 13۹7 دقیقاً به همین میزان از سکه و ارز عقب 

مانده است. قیمت مســکن از فروردین 13۹5 یعنی 
زمانی که آرامش نسبی بر اقتصاد ایران حاکم بود تا بهمن ماه 13۹7...
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از ســال 13۸۹ بــا نگاهی 
جدید؛ بازارهــای روز کوثر با 
عرضه مستقیم میوه و تره بار، 
فرآورده های پروتئینی و لبنی، 
خوار و بار، کاالهای بازرگانی و 
به طور کلی مایحتاج عمومی و 
سبد کاالی خانوار و با هدف 
تامین نیاز و مایحتاج روزمره شــهروندان 
در نقاط مختلف شــهر احداث شده است 
و در حال حاضر با بررســی های انجام شده 
توانســته همواره با تحصیل رضایت مردم 
و موفقیت همراه شــود.  در سال های اخیر 
توسعه کّمی بازارهای تحت پوشش سازمان 
ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشاورزی شــهرداری اصفهان مورد توجه 
بوده، اما بُعد کیفی آنها مــورد غفلت قرار 
گرفته بود که در این دوره کیفی سازی ارائه 
کاال و خدمات انجام شــده است و به گفته 
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 
در آستانه سال جدید عرضه اقالم با کیفیت 
در اولویت کار سازمان قرار دارد.  برای کسب 
اطالعات بیشتر در خصوص طرح های کّمی 
و کیفی بازارهای کوثر، نحوه توزیع میوه های 
نوروزی، نحوه نظــارت بر کیفیت و قیمت 
گوشت و مواد پروتئینی، بازگشایی بازار گل 
و گیاه همدانیان، آخرین اخبار از پروژه بازار 
خشکبار اصفهان گفت و گویی را با »محمد 
مجیری« مدیرعامل ســازمان ساماندهی 
مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 

شهرداری اصفهان انجام داده ایم:

   تحوالت کّمی و کیفی عرضه مایحتاج 
مردم در فروشگاه های کوثر در سال جاری 

چگونه بوده است؟
1۴ فروشــگاه عرضــه مســتقیم کاالها 
و مایحتــاج مــردم بــا برند »کوثــر« در 
موقعیت هــای مختلف جغرافیایی شــهر 
اصفهــان دائر شــده اســت؛ از زمانی که 
مسئولیت این سازمان را عهده دار شدم، بر 
کیفی سازی خدمات در فروشگاه های کوثر 
تاکید داشتم و خوشــبختانه طی یکسال 
اخیر موفق به ارتقای سطح کیفی خدمات 

در این بازارها شدیم. دگرگونی خاصی تحت 
عنوان پوســت اندازی بازارها ایجاد شده و 
بازارها از لحاظ نور، ســرمایش، گرمایش و 
ارائه خدمات مجهز شدند که این اقدام در 
نوع خود طی مدت زمانــی کوتاه بی نظیر 
بوده است. یکی دیگر از موارد مهم بازارهای 
کوثر عرضه میوه و مواد پروتئینی اســت؛ 
بســیاری مردم درخواســت دست چین 
کردن میوه ها را داشــتند که این خواسته 
شهروندان در ســال جاری محقق شد و به 
شهروندان نوید می دهم که در تمامی بازارها 
این امکان وجود دارد و در جهت تکریم مردم 
وکیفی ســازی خدمات اتفاق می افتد، چرا 
که اعتقاد داریم انتخــاب مواد غذایی حق 
 مردم اســت و چیزی نباید به آنها تحمیل

 شود.

   با توجه به نوسانات قیمت ها، توزیع مواد 
پروتئینی در بازارهای کوثر چگونه است؟

طی روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت 
مواد گوشتی و پروتئینی، توزیع این کاالها 
با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و پشتیبانی 
امور دام انجام و گوشــت قرمز و سفید گرم 
و منجمد با هدف تنظیم بازار در کوثرهای 
1۴ گانه شهرداری اصفهان عرضه کردیم تا 

قیمت ها به تعادل برسد.

  برای توزیع میوه شب عید چه برنامه ای 
دارید؟

پرتقال و ســیب وارداتی یا خریداری شده 
از طریق تعاونی روستایی در فروشگاه های 

کوثر از 2۴ اسفندماه در 35 نقطه شهر توزیع 
می شود که شامل 1۴ بازار کوثر، 1۰ مرکز 
تعاونی روســتایی و 11 مرکز تعیین شده 

توسط اتاق اصناف است.

   توزیع گوشت منجمد در بازارهای کوثر 
چه زمانی انجام می شود؟

در حال حاضر عرضه گوشــت کم است و 
میزان گوشتی که توسط ستاد پشتیبانی 
امور دام اســتان اصفهان به بازارهای کوثر 
اختصاص داده می شود، در این بازارها توزیع 
می شود؛ ممکن است در طول هفته یک یا 
دو روز سهمیه گوشــت دولتی به اصفهان 
اختصاص پیدا کند، به هر حال تقاضا زیاد و 
عرضه کم است و باید به مشکالت رسیدگی 
کرد تا مردم برای تامین گوشــت با مشکل 

مواجه نباشند.
هر مقدار گوشــت به بازارهای شهرداری 
اختصاص یابــد، به صورت کامــل در بین 
خریداران توزیع می شود، البته مردم باید 
ثبت نام کرده و شماره دریافت کنند تا طبق 

نوبت، خرید خود را انجام دهند.
متأســفانه نمی توان اعالم کرد که گوشت 
دولتی چــه روزی در بازارهای کوثر توزیع 
می شــود، هرچند بهره برداران این بازارها 
می توانند زمان توزیع گوشــت را با ارسال 
پیامک به مشتریان خود اطالع رسانی کنند؛ 
باید سهمیه گوشت استان و شهر اصفهان با 
توجه به جمعیــت آن افزایش پیدا کند که 
ستاد تنظیم بازار در این باره تمهیداتی در 

نظر گرفته است.

توزیع میوه نوروزی در 35 نقطه شهر

در واپسین روزهای سال جمعیت زیادی از مردم را در خیابان های شهر می بینیم که برای خرید کاالهای مورد نیاز شب عید در رفت و آمد 
هستند، در این میان بسیاری شهروندان برای خرید مایحتاج خود به بازارهای شهرداری مراجعه می کنند.

در جوامع شهری امروزی اکثر شهروندان بخشی از مایحتاج روزانه خود را از بازارهای روز می خرند ، بازارهایی که حلقه اتصال مستقیم 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و با تعدیل قیمت ها فرصت مناسبی برای خرید مردم فراهم می سازد.

ایمنا
گـــزارش
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هر مقدار گوشت به 
بازارهای شهرداری 

اختصاص یابد، به 
صورت کامل در بین 
خریداران توزیع می 
شود، البته مردم باید 

ثبت نام کرده و شماره 
دریافت کنند تا طبق 

نوبت، خرید خود را 
انجام دهند.

بازار طال و سکه  97/12/21 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

آگهی مزایده عمومی 

داود بحیرایی - شهردار بهارستان 

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 1628/ش ب شورای محترم اسالمی 
شهر بهارستان نسبت به برگزاری مزایده عمومی با موضوع اجاره 20 متر از عرصه محوطه شمالی 
ساختمان شهرداری بهارستان جهت امور تایپ و زیراکس به مدت دو سال به شرح شرایط زیر 

اقدام نماید: 
1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 4/400/000 ریال می باشد. 

2- متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی تا مورخه 97/12/28 جهت دریافت اسناد مزایده به 
شهرداری بهارستان مراجعه نمایند. 

3- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهرداری روز شنبه 98/1/17
4- زمان بازگشایی پیشنهادات در روز یک شنبه راس ساعت 14 مورخ 98/1/18

5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. 
6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. 

7- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

شناسه: 410514



 مناطق آزاد
 یا مناطق قاچاق؟

ادامه از صفحه یک:
...   به این مناطق داده شــده است 
اما متاسفانه در سال های اخیر به 
مبدایی برای اجناس از مد افتاده 

خارجی تبدیل شده است. 
بهمن ماه امســال بود که گمرک 
ایران  مصوبه کمیسیون اقتصادی 
دولت در خصوص صــدور مجوز 
واردات ۱۴۰ میلیــون دالر کاالی 
گــروه ۴ ممنوعــه بــه مناطق 
آزاد را ابــاغ کرد. بر اســاس این 
بخشنامه مناطق آزاد می توانند با 
سهمیه های تعیین شده تا سقف 
۱۴۰ میلیون دالر کاال هایی نظیر 
لوازم تحریر، انواع میوه و خوراکی 
و همچنیــن منســوجات را وارد 
کنند. اما چرا باید چنین مجوزی 
صادر شود آن هم درست موقعی 
که تولیدات داخلی نیاز به حمایت 
بیشتر دارند. بهانه این مجوز تنظیم 
بازار و فشار نیامدن به اقشار کم در 
آمد بود که مسلما تا شب عید باید 
تاثیر خود را می گذاشــت اما بعد 
از بیش از یک مــاه از این مصوبه و 
ورود کاالهای بی کیفیت به کشور، 
 مردم هنوز در بازار البســه شاهد

 گرانی های بیش از حد هستند و 
تنها نتیجه این مصوبه زدن ضربه به 

بدنه تولید کننده بوده است.
اگر از پتانسیل مناطق آزاد به خوبی 
استفاده می شد و برای واردات مواد 
اولیه و صادرات کاالهای ســاخت 
ایران از آن بهره می بردیم رسالت  
وجودی مناطق آزاد انجام می شد. 
مناطق آزاد مکانی برای ســهولت 
واردات مواد اولیه اســت، نه اینکه 
با اعطای مجوز به واردات، بسیاری 
از اقام مشابه کاال های داخلی وارد 
کشور شود و تولیدکننده با وجود 
هزینه باالی تولیــد، دیگر نتواند 

حتی کارگر خود را تامین کند.
هرچنــد ایــن فرضیــه کــه  
سیاســت های وارداتــی بــه 
عنــوان مکانیزمی بــرای جبران 
کمبــود تولیــد داخلی بــه کار 
 مــی رود در این موضــوع صدق

 می کنــد اما این سیاســت برای 
شرایطی اســت که اقتصاد کشور 
در شرایط عادی به سر می برد نه در 

شرایط بحرانی .
 امروز اقتصاد کشور ما  در شرایط 
نامساعد اقتصادی به سر می برد 
تولیــد داخلی به شــدت صدمه 
دیده اســت، بــه همیــن دلیل 
افزایــش واردات از مناطق آزاد نه 
تنها تقاضا را کاهــش نمی دهد و 
به نفع مصرف کننده نیست؛ بلکه 
چرخ تولید تضعیف شده را نیز به 
شدت آســیب می زند و سود آن 
نصیب شــبکه توزیع می شود. که 
نتیجه آن در بــازار فعلی به خوبی 
مشهود است. در این مدت نه تنها 
کاالهای داخلی توان رشد نداشته 
اند بلکه اجناس خارجی نیز به بی 
کیفیت ترین حد خود رسیده اند 
و در باالتریــن قیمــت ممکن در 
 ایام نزدیک به عید نوروز به فروش 

می رسد.
 با ذکر شــرایط موجــود به نظر 
می رســد مناطق آزاد کشورمان 
نیازمند مدیریت بیشتری هستند 
و افزایش تعداد مناطق آزاد دردی 
از اقتصــاد کشــور دوا نمی کند 
 بلکه بر میزان قاچــاق کاال دامن

 می زند. 
دولتمــردان تصور مــی کنند با 
افزایش این مناطق، از انحصار خارج 
و به اقتصاد آزاد نزدیک می شویم، 
اما واقعیت چیز دیگری است و با 
 محدودیت ها بیشــتری رو به رو 
می شــویم. محدودیت هایی که 
منجر به قاچاق بیشــتر و ضربه به 

تولید داخل است.

اقتصاد استان
02
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توزیع گوشت قرمز توسط تعاونی های جامعه هدف در اصفهان
معاون امور بازرگانی و توسعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: با توجه به شیوه نامه 
جدیدی که از ستاد تنظیم بازار کل کشور اباغ شده است، توزیع گوشت قرمز وارداتی براساس جامعه 

هدف و توسط تعاونی هایی که این افراد را پوشش می دهد، انجام می گیرد.
اسماعیل نادری اظهار کرد: توزیع گوشت قرمز وارداتی در دو مرحله انجام می گیرد؛ مرحله اصلی شامل 

سرپرستان خانوار یارانه بگیری است که اطاعات کامل آنها موجود است.
وی افزود: بر این اساس افراد بدون صف بندی و انتظار می توانند به وسیله کارت یارانه خود، به خرید گوشت 

قرمز از فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی ها اقدام کنند. البته اجرای این مرحله کمی زمان بر است و حداقل به 
۲۰ روز زمان نیاز دارد.

معاون امور بازرگانی و توسعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه کرد: بنابراین قبل از اجرای این برنامه، یک مرحله دیگر 
انجام می گیرد که در آن، ستاد تنظیم بازار از امروز بر اساس اولویت و جامعه هدفی شامل کارگران، کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان 
به توزیع گوشت قرمز وارداتی به قیمت میانگین هر کیلو ۳۱ هزار تومان در شرکت های تعاونی پوشش دهنده این افراد و شرکت تعاونی 

روستایی اقدام کرده است.

افزایش ۸۰ درصدی مشارکت مردم کاشان در جشن نیکوکاری امسال
رییس کمیته امداد کاشان از افزایش ۸۰ درصدی مشارکت مردم کاشان در جشن نیکوکاری خبر داد و گفت: 

بالغ بر پنج میلیارد و ۵۰۰ ریال کمک های مردمی در قالب جشن نیکوکاری جمع آوری شد.
 امیرحسین شیخ استرکی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری 
در کاشان اظهار داشت: همکاران ما در سراسر شهرستان کاشان با ایجاد پایگاه های تعبیه شده نسبت به 

جمع آوری هدایا و کمک های مردمی نقدی و غیر نقدی اقدام کردند و مثل همیشه مردم مشارکت پرشوری 
در این زمینه از خود نشان دادند.

وی ضمن اشاره به میزان هدایای مردمی جمع آوری شده افزود: با مشارکت کم نظیر مردم کاشان در برگزاری باشکوه 
جشن نیکوکاری بیش از پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هدایا و کمک توسط مردن خیر و نوع دوست کاشانی جمع آوری 

شد که نشان دهنده حس نوع دوستی و همدردی مردم این خطه با نیازمندان و ایتام است.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( کاشان با بیان اینکه این کمک ها در بین نیازمندان این شهرستان توزیع شد، ابراز داشت: همکاران ما در این 
نهاد با برپایی ۳۰ پایگاه در سطح شهرستان کاشان از جمله مصلی نماز جمعه بقیه االعظم و ۱۶۸ مدرسه نسبت به جمع آوری هدایا و کمک های 

نقدی و غیرنقدی مردمی کاشان اقدام کردند.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

شهرضا آماده استقبال از میهمانان نوروزی است

 
شهرستان شــهرضا در جنوب اصفهان خود را مهیای 

پذیرایی از میهمانانی می کند که این خطه را برای گذران نوروز انتخاب کرده اند.

شهرضا از دیرباز مهد علما، حکما و فاسفه بوده به طوری که به یونان ایران تشبیه شده 
است ؛ این شهر را به سفال نیز می شناسند و انارش از پرطرفدارترین و شاخص ترین 

میوه های کشاورزی است.
از جاذبه های تاریخی و گردشگری آن می توان به امام زاده شاهرضا )ع(، بازار تاریخی 
شهر، بقعه سیده خاتون، بقعه امامزاده شاه ســید علی اکبر)ع(، قدمگاه خواجه خضر، 
زیارتگاه، مسجد نو، مسجد خان، کاروانسراهای مهیار، ملک و امین آباد و برج های کبوتر 
اشاره کرد. از آنجا که تمام مناطق شهرستان شهرضا برای دامداری و کشاورزی بسیار 
مستعد هســتند فرآورده های دامی و لبنی از قبیل انار، کشک و کتیرا و خامه، رب انار، 
قره  قوروت، فرش، منداب و گیوه بهترین سوغات آن محسوب می شود. مناطق روستایی 
شهرستان شهرضا دارای آب و هوایی خوش و باغ  های مصفاست که هر کدام تفرجگاهی 
زیبا و دلنشین محسوب می شود که می توان باغ  های اسفرجان، هونجان، زرچشمه، دزج و 
قمبوان را در این زمینه نام برد. عاوه بر این بیش از ۳۰۰ اثر تاریخی در شهرستان شهرضا 
وجود دارد که ۵۰ اثر آن در فهرست آثار ملی و این خطه سال گذشته به عنوان شهر ملی 
سفال ثبت شد. فرماندارشهرستان شهرضا گفت: ایام نوروز بهترین فرصت برای معرفی فرهنگ 

غنی، جاذبه های گردشگری و مذهبی، اماکن تاریخی و تمام ظرفیت های شهرستان به مردم 
کشور است. علی اصغر رفیعی نژاد تصریح کرد: کمیته های فرهنگی، امنیتی، پشتیبانی، نظارت 
و تنظیم بازار، خدمات امداد و نجات ، خدمات بهداشتی، سامت و محیط زیست، حمل و نقل، 
روستایی و دهیاری ها، اســکان و امورشهری کمیته ۱۰گانه ستاد خدمات سفر شهرستان 
شهرضا هستند. وی افزود: باتوجه به بارندگی های اخیر و مساعد بودن هوا پیش بینی می شود 

در نوروز 9۸، شهرضا میزبان ۸۰۰ هزار تا یک میلیون مسافر باشد.
وی با اشاره به آمادگی اعضای ستاد تسهیات سفر شهرستان گفت: کمیته اسکان شهرستان 
۳۶۰ کاس درس و ۱۸ نمازخانه را در قالب ۴7 آموزشگاه به منظور میزبانی از مسافران نوروزی 
آماده و ساماندهی کرده است. فرماندارشهرضا تصریح کرد: در این ایام ۳ پایگاه امداد و نجات 

جاده ای هال احمر در سطح شهرستان به مسافران خدمت رسانی می کنند.
رفیعی نژاد افزود: هفت پایگاه امداد پزشــکی،۲ باب داروخانه شبانه روزی، ۲بیمارستان،۳ 
درمانگاه، ۲ آزمایشگاه شبانه روزی مستقر در بیمارستان، چهار دندانپزشکی و هشت دستگاه 
آمبوالنس از اورژانس و سه دستگاه آمبوالنس از بیمارستان در حوزه بهداشت و سامت آماده 

خدمت رسانی به مسافران هستند.
ایرنا

خـــبــــر

 المبورگینی دست ساز 
نیز در این نمایشگاه 
به نمایش درمی آید 

که پیش از این در هیچ 
نمایشگاهی حضور 

نداشته  است.

میهمانی 5 روزه خودروهای کالسیک، مدرن و آفرود در اصفهان برگزار می شود:   

 ماشین آباد در پل شهرستان

نمایشگاه خودروهای کالسیک، مدرن و آفرود، چهل و نهمین 
عنوان و آخرین نمایشــگاهی خواهد بود که طی سال 97 در 

اصفهان برپا می شود.
این نمایشگاه که طی روزهای 23 تا 27 اسفندماه در محل برپایی 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان 
برگزار خواهد شد، خودروهای کالسیک، خودروهای آفرود و 
خودروهای مدرن، هوشمند و اسپرت روز دنیا را در معرض بازدید 

عموم مردم قرار خواهد داد.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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     در این بخش، مدل های جدید شرکت های خودروساز مانند بنز، بی ام و، شورولت و فورد به نمایش درمی آیند. در کنار تمامی برندهای مطرح خودرویی، خودروهایی از 
برندهای معروف جهان نظیر فورد، پورشه، مازراتی، بنتلی، المبورگینی، نیسان، کامارو، کوروت و چلنجر نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

تقویت هویت شهرها نیازمند محیط طبیعی 
و انسانی است

رییس اداره طرح های توسعه شــهری و معماری اداره کل راه و 
شهرسازی اصفهان گفت: برای بازنمایی و تقویت هویت شهر به 
عنوان یک هدف کالن مدیریت شهری باید مولفه  های سازنده 
شخصیت آن را در سه محیط طبیعی، مصنوعی و انسانی شناسایی 

کرد.

علی هنردان راهکارهای اجرایی و کوتاه مدت برای دســتیابی نســبی به 
هدف بازنمایی و تقویت هویت شــهری در ایام نوروز را براساس سه مولفه 
محیط طبیعی، محیط مصنوع و انسانی دانست. وی با اشاره به مولفه محیط 
طبیعی افزود: هر شهری از جایگاه ویژه طبیعی برخوردار است که آن را از 
سایرشهرها متمایز می کند، ویژگی های بستر طبیعی هر شهر، بخشی از 
هویت شهری آن را به تصویر می  کشد که از آن جمله می  توان به رشته کوه 
 ها، کویر، معادن طبیعی، رود، دره ها، چشــمه  ها و رودخانه  ها اشاره کرد. 
رییس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
اصفهان، راهکارهای اجرایی مؤلفه محیط طبیعی را در ایجاد ایستگاه  های 
بازدید در مجاور هریک از عناصر طبیعی و نورپردازی بخش های منتخب 
از آنها در شــب و برپایی رویدادهای شهری در مجاور عناصر طبیعی نظیر 
بازارهای خرید روزانه، نمایشــگاه صنایع دستی، کنسرت های موسیقی 
محلی و فســتیوال های هنری، ایجاد موزه های مردم شناسی، برگزاری 
مسابقات خانوادگی و تعریف و ایجاد مســیرهای پیاده روی امن و برپایی 
تورهای گردشگری طبیعی رایگان ایجاد امکانات اقامت موقت و با معماری 
بومی در مجاور عناصرطبیعی همچون ســیاه چادرها، کلبه های چوبی 
دانست. وی درباره مولفه محیط مصنوع تصریح کرد : معرف های مصنوع 
هویت هر شهر به صورت ســاختاری کالبدی درالیه  های مختلف زمان بر 
فضای شهر تبلور دارند و عناصری از گذشته تا به امروز را دربر می  گیرند. 
 به گفته هنردان از مهمترین عناصر ســاختی محیط مصنوع می توان به

 خیابان  های اصلی شهر، بناهای تاریخی، ساختمان های شاخص شهری، 
میادین، دروازه  ها، پارک های شهری، بازارها، محله ها مسکونی اشاره کرد. 

وی با اشاره به مولفه  های انسانی اضافه کرد : این مولفه  ها متاثر از نحوه اعمال 
آداب و رسوم، اعتقادات، روش زندگی، لهجه، زبان، ویژگی های جمعیتی و 
نحوه لباس پوشیدن ساکنان هر شهری است و بیش از هر چیز به جنبه های 

مدنی شهروندان بر می  گردد.  
رییس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان، فعالیت فرهنگسراها، سینماها و سالن های نمایش در ایام 
نوروز، برپایی رویدادهای شــهری مانند نمایش های پهلوانی، تئاترهای 
خیابانی، کنسرت های موسیقی محلی و خیابانی، برپایی نمایشگاه  های 
مردم شناسی به همراه فروش محصوالت بومی و محلی از راهکارهای اجرایی 

مؤلفه انسانی است.
 وی با اشاره به اصول کلی در کاربرد هر یک از راهکارهای اجرایی اظهارداشت: 
 پرهیز از هر گونه تقلید شــکلی از ســایر شــهرها و پرهیز از تمرکز همه

 فعالیت ها در یک نقطه، بومی سازی نشانه  های نوروز مانند تزیین سفره 
هفت سین شهریبا استفاده از صنایع و هنر بومی و هم افزایی بین دستگاهی 
و استفاده از ظرفیت و توان همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، 

تعریف و برنامه ریزی برپایی رویدادها به صورت اقتصادی و خوداتکا است. 

گـــزارش

نمایــش خودروهــای 
کاســیک نظیر فورد، 
دوج، بــی ام و، بنــز و 
خودروهــای امریکایی 
تنهــا بخشــی از این 
خواهــد  نمایشــگاه 
بــود کــه پیش بینی 
می شــود بــا اســتقبال مطلوبی از 
ســوی مردم روبــرو شــود. در این 
بخش، المبورگینی دست ســاز نیز 
به نمایش درمی آید که پیش از این 
 در هیچ نمایشــگاهی حضور نداشته

 است.
 نمایــش خودروهــای مــدرن 
کمپانی های بزرگ خودرویی از دیگر 
بخش های این نمایشــگاه به شمار 
مــی رود. در این بخــش، مدل های 
جدید شرکت های خودروساز مانند 
بنز، بی ام و، شورولت و فورد به نمایش 

درمی آیند.

در کنــار تمامی برندهــای مطرح 
خودرویی، خودروهایی از برندهای 
معروف جهان نظیر فورد، پورشــه، 
مازراتــی، بنتلــی، المبورگینــی، 
نیســان، کامارو، کــوروت و چلنجر 
نیز در این نمایشــگاه حضور دارند 
تا مردم و عاقمنــدان با جدیدترین 
 مدل های خــودرو در جهان آشــنا 

شوند.
بخش دیگــری از این نمایشــگاه به 

نمایش خودروهای آفرود اختصاص 
دارد. خودروهای آفرود، خودروهای 
شاسی بلند دو دیفرانسیلی هستند 
که توانایی رانندگی در مســیرهای 
ناهموار محیط های ســخت و خشن 
طبیعت را دارنــد و چگونگی گذر از 
جاده های صعب العبــور را به چالش 
می کشند. در سیســتم تعلیق اکثر 
این خودروهــا از فنربندی و کمک 
فنرهای مغناطیسی و خاص استفاده 

شده ولی سطح فنی خودرو و مهارت 
مناســب راننده هر دو بــا هم عامل 
تأثیرگــذار در چگونگــی عملکرد 

خودرو است.
عاقمندان به بازدید از این نمایشگاه 
می تواننــد طی روزهــای ۲۳ تا ۲7 
اسفندماه و از ســاعت ۱۵ تا ۲۴ به 
محل برپایی نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان واقع در پل شهرستان 

مراجعه کنند.

بازارلوازم خانگی  97/12/20 ساعت 15:00

قیمتنوع ماشین لباسشویی

 F4J6TNP8S 5,200,000 تا 7,380,000ال جی 8 کیلویی مدل

 B1242 4,238,900 تا 4,930,000سامسونگ 6 کیلویی

 S-AES7513 3,780,000آبسال 5 کیلویی

 843S-WM* 6,220,000 تا 8,100,000 ال جی 8 کیلویی – مدل

 Q1255 4,574,000 تا 5,740,000سامسونگ 8 کیلویی

 712-WM 2,805,200 تا 3,000,000پارس خزر 7 کیلوگرمی مدل

 841-SWM 5,000,000اسنوا 8 کیلویی مدل

 7112CC-DWK 4,347,000 تا 4,634,000دوو 7 کیلویی مدل

    

محســن صالح افزود: طــرح آمایش 
ســرزمین، بر دو اصل جمعیت و زمین 
استوار است، به گونه ای که سایر عوامل 
را در خدمت این دو فاکتور اساسی قرار می دهد این در حالیست 
که عناصر محوری و پایه، فقط جمعیت و زمین نیســتند، بلکه 
مســئله حائز اهمیت در طرح های  آمایش ســرزمین و جامع، 
پتانسیل تامین  آب است که تعیین می کند تا چه میزان اجازه 

بارگزاری داریم.
وی توسعه شهر را مستلزم وجود زیرســاختهای الزم دانست و 
عنوان کرد: در طرحهای توسعه شهری باید طبیعت، تاریخچه 
شهر و روند تغییرات آن شناســایی شود همچنین توسعه شهر 
باید مبتنی بر ظرفیت حوضه آبریز صورت گیرد و نیز دسترسی 
پایدار ساکنین حاشیه رودخانه، ذینفعان و ذی مدخان به منابع 

آبی مدنظر قرار گیرد.
مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضاب استان 

اصفهان با بیان اینکه در  مبانی طراحی و مدیریت شهری موضوع 
تامین آب شرب باید لحاظ شود عنوان کرد: در مدیریت شهری 
موضوع افزایش تقاضا و مسائل مربوط به کمیت و کیفیت آب باید 
مورد بررسی قراگیرد تا در ارائه خدمات پایدار خللی ایجاد نشود.

صالح با اشاره به توسعه شــهر اصفهان گفت:در سال ۱۳۸۵ افق 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ به پایان رسید این در حالی است که 
در این ۱۲ سال طبق برآوردهای صورت گرفته حدود ۴۰ درصد 
به تعداد انشعابات آب افزوده شده است.اما با وجود افزایش تعداد 
مشترکین و کاهش منابع تامین آب با اعمال راهکارهای مدیریتی 

و استفاده از تکنولوژی توانسته کمبود ها را مدیریت کند
وی محدودیت منابع آبی را یکی از چالش های بزرگ در تامین 
آب شرب مشترکین برشمرد و خاطرنشان ساخت: نهایت ظرفیت 
آبرسانی تصفیه خانه باباشــیخعلی ۱۱.۵ الی ۱۲ مترمکعب در 
ثانیه است این در حالی ست که نیاز آبی مشترکین در ایام پیک 
مصرف  بین ۱۴ تا ۱۴.۵ مترمکعب در ثانیه می باشدو از سویی 

در سالهای اخیر با فصلی شدن رودخانه زاینده رود از ۴۰۰ حلقه 
چاه در مدار قرار داشته اند هم اکنون حدود ۱۳۳ حلقه چاه دارای 
آبدهی محدودی می باشــد که عدم آبدهی چاه ها ناشی از فقر 
سفره آبهای زیر زمینی است که حاصل عدم جاری بودن رودخانه 

زاینده رود است.
صالح مدیریت مصرف و تقاضا را رمز موفقیت تامین آب شــرب 
مردم در اصفهان دانست و عنوان کرد: در سال های اخیر به رغم 
محدودیت شدید منابع آبی، آب شــرب مردم در سطح استان 
تامین شــد که این امر ناشــی از مدیریت بهینه مصرف آب در 

اصفهان است.
وی به میزان مصرف ســرانه آب در اصفهان اشاره کرد و عنوان 
نمود:در سال 9۶ سرانه مصرف آب در اصفهان حدود ۱۵۴ لیتر 
درشبانه روز بوده است که این مهم بر مبنای تاش هایی که در 
عرصه اقدامات  فنی ومهندسی، بهره برداری و فرهنگی محقق 

شده است.

عدم آب دهی کافی چاه ها در اصفهان
مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: با فصلی شدن رودخانه زاینده رود از ۴00 حلقه چاه در مدار حدود ۱33 حلقه چاه دارای 

آبدهی محدود است که عدم آبدهی چاهها ناشی از فقر سفره آبهای زیر زمینی است که حاصل عدم جاری بودن رودخانه زاینده رود است.
به گزارش شرکت آبفای استان اصفهان، در دومین جلسه کمیسیون تخصصی آب زیر مجموعه شورای راهبردی طرح جامع شهر اصفهان مدیر دفتر فنی و خدمات 
مهندسی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: طرح جامع شهر اصفهان باید به گونه ای تدوین شود تا زمینه ارائه خدمات پایدار پیرامون تامین آب شرب و 
جمع آوری، انتقال و دفع بهداشتی فاضالب شهری  فراهم شود چراکه اکنون باید به جای واژه طرح جامع از جمله شهر آب پایه  )WSC( استفاده شود به طوریکه مبنای 

طراحی و توسعه شهری  پتانسیل تامین آب باشد.

خبرآنالین
خـــبــــر



Abarkouh hidden 
pearl

Yazd- Abarkouh, a city with a 
thousand years of splendid 
background, is located in 
southwest of Yazd province, 
with an area of 5,641 square 
kilometers.
Abarkouh has tens of 
landmarks, including castles, 
traditional mansions, an ice 
house and importantly a 
4500-year-old cypress tree. 
The ice house or its equal 
in Persian (yakh-chal) is 
located right at the entrance 
of the city as an unmissable 
structure.
Boasting an elegant 
design, the ice house gets 
everybody’s attention, 
prompting travelers to stop 
and take a few photos at least.
This building is almost 300 
years old. When there was no 
electricity, no refrigerators, 
no appliances, people kept 
a huge amount of water 
outside of the ice house next 
to a very high wall. The high 
wall cast a shadow that kept 
the water cool.But how it 
preserved ice for the locals in 
its heyday?
Easy! Water turned into ice in 
during the wintertime. Then 
people cut the ice into many 
portable parts and put them 
in the ice house, then covered 
the surface of the ice with 
a special local grass called 
Pizoo.This structure is built 
high to minimize the contact 
of warm air with the ice 
surface as the warm air floats 
upwards. The feature of the 
ice house was essential to its 
functioning. Amazingly there 
is a well behind the ice house 
that is 25 meters deep. And 
there is a connective canal at 
the bottom of the ice house 
with the well with a slight 
slope.What has been the 
purpose of this well? When 
people piled up the ice, a little 
amount of water remained 
under the heap of ice. If the 
water was not removed it 
would make the rest of the ice 
melt.By channeling the water 
into the well, not only did 
they prevent the ice stored in 
the ice house from melting, 
but also they had cold and 
tasty water during summer 
months when the weather 
go up to 40 degrees Celsius.
They made this structure 
in cony form to decrease 
and divide the pressure 
onto other parts in case of 
collapsing. It’s a wonder how 
people at that time knew how 
to meet their needs by living 
in harmony with nature and 
the seasons.
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Isfahan ready to host 
spring

Masnavi Rumi to be 
registered globally

news

culture

“Coincide with the beginning of the New Year, 
400 urban elements will be installed in 15 
municipal districts of the city,” the head of 
beautification organization of travel service 
coordination headquarter of Isfahan said.
“Creating space for urban artworks and using 
abstract and conceptual symbols in various 
areas of the city has been planned for Nowrouz 
2019,” Hassan Moazeni said.
Saying that Pop-Up postcards is one of the 
programs and elements of Nowrouz 2019 
which will be installed at the intersections and 
squares of the city, he added, “This year, several 
Haftseen tables in the united forms will be set 
in 15 municipal districts of the city.”  
Pointing to the beautification idea cup, 
he continued, “About 160 plans were sent 
following the call, finally 20 of them were 
chosen by the expert judges; the best proposals 
will be implemented in various parts of the city 
in Nowrouz 2019.”
“60 elements in the squares and 20 light 
elements in large sizes will be installed 
throughout the city and be exposed to citizens 
and Nowrouz travelers. 70% of Nowrouz 
elements are being created and implemented 
by the beautification organization of Isfahan 
municipality, and 30% of them by the private 
sector,” he said.
“To cover the indecorous parts of the city,  
beautification operations on walls with the title 
of “artistic brick walls” will be implemented, 
and a program called “spring” is going to be 
held in urban spaces with the cooperation of 
Isfahan’s Child House,” he also said.

“We are doing our best to register “Masnavi 
Rumi”, the great book of Mawlana Jalaluddin 
Rumi, so that the valuable poetry book 
will be known throughout the world and 
become fixed in people’s memory,” the head 
of National Library and Archives of Iran 
(NLAI) said.
During an official meeting, Ashraf 
Boroujerdi and Shoazim Minovarov, the 
director of the Islamic Civilization Center 
in Uzbekistan, signed a memorandum of 
understanding for advanced cooperation.
Saying that the National Library of Iran 
has two duties of maintaining inscribed 
works such as books and magazines, and 
preserving and restoring the historical 
documents, Boroujerdi said, “The record 
office of the National Library preserve and 
restore documents relating to the history of 
Iran such as pictures, maps, audio files, and 
historical letters.”
“About 9 million documents are kept in the 
record office of the library, so, it is necessary 
to pay special attention to the documents 
in order not to destroy them,” he added. 
“Jame al-Tawarikh or Tarikh rashidi written 
by Rashid al-Din Fazlollah Hamedani 
has already been registered globally in 
UNESCO,” he also said.

1000-year-old Ghoortan Citadel
The ancient Ghoortan old citadel is located 12km west 
of Varzaneh, and you can reach it directly from Isfahan, 
being 90km east of Isfahan city. It’s located on the bank 
of the Zayanderud river and has survived natural 
disasters and many wars for 1000 years. Having 
very thick walls made of adobe mud brick) made it 
a protected complex for people living in the region. 
The thickness of walls varies from 3 to 4m and they 
are about 9m high. The citadel has an area of 40,000 
square meters. Nowadays, only four families are 
living inside. The citadel is containing four mosques, 
a pigeon house, a water reservoir, a mill and many 
houses. It is protected by fourteen round towers and 
you would enter through two gateways.
Dovecote
In dry regions, like Varzaneh district, the droppings 
were prized by farmers and collected for fertilizing 
their arid fields. From Varzaneh to the west, until 
Ezhieh (a town 25km west of Varzaneh), and also 
from south to Hassanabad (a town 25km south 
of Varzaneh) there are plenty of dovecotes 

or pigeon houses. The dovecotes are also called 
Kabootarkhaneh in Persian literature, which 
means simply house of pigeons. There is conflicting 
information about the antiquity of such towers. The 
estimation is from 1000 to 300 hundreds years old, 
quite a big gap.
Life in this region is very connected to farming, as more 
than 70 percent of people’s businesses are directly or 
indirectly connected to agriculture. In below picture, 
you can see one of the pigeon houses of Varzaneh by 
the close view, located on the north at Zayanderud 
bank. It had been the host of 7000 pairs of pigeons, 
having an area of 250 square metres and being 13m 
high. This structure much probably dates backs to 
300 years ago, the Safavid era. However, there is a lot 
of argument about its exact date of establishment. The 
camel-mill is located next to the river. 
Camel-mill Complex
An old system of grinding wheat has been revived 
for using male camels. Historically, the last time 
Iranian were using this system was a century ago. 
Mr. Mohammadi, the owner and founder of the 

camel-mill, is using it mostly for tourist purposes, 
though he grinds wheat occasionally for family and 
relatives. He sings, while pulling the rope of camel, a 
very nice folklore song. The building is designed in the 
completely traditional manner, as you can see in the 
pictures. The camel-mill is located off the road of the 
cemetery of town. Mr Mohammadi will offer you tea if 
somebody visits camel-mill. 
Caravansary
Caravansary, Varzaneh, Isfahan
There is a saying that King Abbas I established 999 
caravanserais in the Persian empire to facilitate 
and promote trade and traveling, one of them is in 
Varzaneh. You can find this caravansary in eastern exit 
road of Varzaneh, being about 400 years old.
Other touristic spots
There are many other attractions worth sightseeing, 
including windmills around river and small waterfalls 
over Zayanderud river. Shakh-kenar waterfall is a 
must-see in way going to wetland. There is a hot spring 
also in the way to the salt lake, closed to Hasan-Abad 
village, where you can swim all the year for free.

Varzaneh :Last Civilization On 
The Zayanderud River 

Shaking minarets, 
enigmatic 
destination worth 
visiting once!

For centuries Menar Jonban (“shaking 

minarets”), which is located in Isfahan, 
central Iran, has been a source of charm 
for Iranians and even foreign visitors 
because its dual minarets are really 
prone to vibrate!
The minarets are almost 17 meters in 
height from the ground level, and in a 
distance of about 10 meters.
The popular destination is in fact a burial 
monument surmounted by two brick 
towers that can be swung with little 
pressure; when one is shaken by the 
human force, the other starts to vibrate 
automatically.
It was originally built some 700 years 
ago as a mausoleum for “Amu Abdullah” 
who was a mystic figure in the Ilkhanid 
era (1256-1353 CE). Archeological 
studies suggest that the dual minarets 
were later added to the mausoleum 
during the Safavid era (1501–1736).
The unique characteristic of the shaking 
of the minarets, and the entire building, 
have been repeatedly studied. The 
findings of most of such researches 
indicate that the specific dimensions and 
proportions of the building and minarets 
and even the material forming the bricks 

used for the building contributes to the 
vibrations.
Following physical experiments, it was 
suggested that this phenomenon is 
similar to the mirror image vibrations 
observed when connecting two vertical 
identical pieces of string to a connecting 
horizontal one. Should the two vertical 
strings be of different lengths or weights 
the same results would not be achieved.
However, such a theory also has its 
skeptics and is dismissed as a mere 
coincidence under the guise that most 
buildings also have such vibrations 
(although on a smaller scale) and it’s 
only the height of the minarets that make 
it so visible in this particular case.
The city’s historical relics are standing 
almost close to each other but the 
“shaking minarets” are located on the 
outskirts. Used to be one of capitals of 
the mighty Safavid Empire, Isfahan is a 
top tourist destination for good reasons. 
Unlimited visual appeals such as tree-
lined boulevards, Persian gardens and 
majestic Islamic buildings has named 
the city a living museum of traditional 
culture.
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Secretary General of the 
Economic Cooperation 
Organization (ECO) Hadi 
Soleimanpour arrived in 
Islamabad this morning 
for a four-day visit aimed at 
expansion of cooperation 
between ECO members.
This is his first visit to Pakistan 
since he assumed office as 
the secretary general of the 
Organization in August last 
year.
Reportedly, Soleimanpour will 
meet with Pakistani President 

Arif Alvi, Prime Minister Imran 
Khan and Foreign Minister 
Shah Mahmood Qureshi.
The Iranian official will also 
discuss issues related to ECO 
including cultural cooperation 
among ECO member countries, 
infrastructure development 
agenda of ECO, regional 
connectivity and trade 
liberalization with the Federal 
Ministers of Information, 
Finance, Planning, 
Development and Reforms 
and Communication.

Iran, Iraq ink 
22 industrial-
trade 
Minister of 
Industry, Mine 
and Trade Reza 
Rahmani on Tue. 
said that Islamic 
Republic of Iran 
and Iraq inked 
22 cooperation 
agreements in 
industrial and 
trade areas.
I n d u s t r y 
minister, who 
has traveled to 
Iraq concurrent 
with the Iranian 
President’s visit 
to this country 
with the aim of 
consulting with 
Iraqi officials 
and developing 
trade and 
economic ties, 
added, “the two 
countries of Iran 
and Iraq poised 
for broadening 
i n d u s t r i a l 
and trade 
cooperation.”
He went on to 
say that the 
two countries 
have planned to 
increase trade 
exchange volume 
to $20 billion in 
future.
C o n s t r u c t i v e 
talks were 
held between 
Iranian and Iraqi 
officials which 
led to signing 
and sealing 
22 important 
agreements in 
various industrial 
and trade 
fields, Rahmani 
reiterated.
M o r e o v e r , 
d e v e l o p i n g 
bilateral ties 
between Tehran 
and Baghdad, 
e f f e c t i v e 
measures have 
been taken in the 
field of increasing 
m u t u a l 
i n t e r a c t i o n s , 
promoting trade 
and business 
activity coupled 
with generating 
employment in 
different areas, 
minister of 
industry added.
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ECO’s Iranian secretary general arrives in 
Pakistan on -4day visit

European Commission head 
Jean-Claude Juncker agreed 
to additional assurances 
in an updated Brexit deal 
with British Prime Minister 
Theresa May on Monday, 
but warned UK lawmakers 
would not get a third chance 
to endorse it.
Sterling, which had 
risen ahead of the talks 
between May and Juncker, 
extended gains in hopes 
the changes may be enough 
to sway rebellious British 
lawmakers who have 
threatened to vote down 
May’s plan again on Tuesday.
The pound was up 0.5 
percent, buying $1.3215 
and taking its gains over 
two days to more than 1.5 
percent.
A lower likelihood of 
crashing out of the EU 
with no Brexit deal could 
help to inject some bullish 
sentiment into equity 
markets by eliminating 
one of the three major 
concerns of global investors, 
alongside trade and slowing 
global growth, said Greg 
McKenna, strategist at 
McKenna Macro.
“Take Brexit off the table 
and I think some of the real 

money flows that appear 
to have turned up late last 
week are likely to be there 
again. So I think it helps 
change the backdrop a little 
bit,” he said.
MSCI’s broadest index of 
Asia-Pacific shares outside 
Japan .MIAPJ0000PUS was 
up 1.08 percent, with early 
gains reinforced by a rise 
in Chinese shares and oil 
companies, which were 
buoyed by higher oil prices.
Chinese blue chips .CSI300 
rose 1.3 percent, extending 
the previous day’s 2 percent 
gain.
Despite slowing domestic 
economic growth and 
uncertainty about 
the outlook for trade 
negotiations between 
China and the United States, 
Chinese markets have 
been buoyed this year by 
investors’ expectations of 
more stimulus to cushion 
any downturn.
The CSI300 index has risen 
more than 25 percent this 
year.
But Oliver Jones, market 
economist at Capital 
Economics cautioned that 
the Chinese rally is “built on 
shaky foundations.”

“The surge in China’s 
mainland equity markets 
since the start of the year 
looks excessive, even 
allowing for renewed 
optimism about stimulus in 
China and the possibility of a 
US-China trade deal,” he said 
in a note.
“Since we are anticipating 
more economic weakness 
in both China and the rest 
of the world regardless, we 
suspect that the Shanghai 
and Shenzhen markets will 
fall back sharply later in the 
year.”
Australian shares were up 
0.4 percent, while Japan’s 
Nikkei stock index .N225 
jumped 1.9 percent, helped 
by a weaker yen.
The amended Brexit deal 
gave a further boost to 
investors’ appetite for 
riskier assets, after global 
equity indexes climbed 
overnight on gains in 

technology stocks and 
expectations of more 
stimulus from China.
U.S. shares rebounded 
from a week-long losing 
streak, with news that U.S. 
chip supplier Nvidia Corp 
(NVDA.O) has agreed to 
buy Israeli chip designer 
Mellanox Technologies Ltd 
(MLNX.O) for $6.8 billion 
helping to boost tech shares.
[.N]A nearly 7 percent gain 
in Nvidia shares helped 
to propel the Nasdaq 
Composite .IXIC 2.02 
percent higher, to 7,558.06 
points.
The Dow Jones Industrial 
Average .DJI rose 0.79 
percent, with gains 
tempered by a 5.3 percent 
drop in Boeing shares after 
some airlines grounded the 
company’s new 737 MAX 
8 passenger jet following a 
second deadly crash of the 
airliner in five months.

 Iran Resolved to Boost 
Exports to Iraq: President
 

The president of Iran voiced the country’s 
readiness to expand trade ties with Iraq and 
increase exports to the neighboring state.
“We are ready to have our tradespeople 
more active in Iraq and supply the required 
goods so that we can reach a good balance,” 
Iranian President Hassan Rouhani said at 
the Economic-Trade Forum of Iran and Iraq 
in Baghdad on Monday, his website reported.
Extensive economic and trade cooperation 
between Iran and Iraq would benefit the both 
nations and the region, the president stressed, 
adding, “The two Iranian and Iraqi nations 
have always been together in recent years in 
creating security and stability.”
“The Iranian nation and government are very 
happy that they have been alongside the Iraqi 
nation and army from the beginning in their 
fight against terrorism,” Rouhani noted.
Referring to the achievement of stability 
and security in Iraq, Rouhani said, “Iranian 
economic and trade executives have stood by 
the Iraqi nation even when the country was 
insecure.”
As regards the agreement reached during 
his meeting with Iraqi official, Rouhani said, 
“It was also decided that visas still remain in 
place, but the fees were decided to be removed 
and visas be issued free of charge.”
“Iran is ready to develop relations in different 
fields such as energy, and supplying power 
and gas to Iraq,” he emphasized.
Stressing that Iran is determined to increase 
trade relations with Iraq to $20 billion from 
$12 billion, Rouhani said, “Facilitating 
banking relations can create a historic 
opportunity for the two nations.”
“Today, we are witnessing the closest 
relations between the two countries… This 
historic opportunity can be a turning point in 
the relations between the two countries,” he 
concluded.
Heading a high-ranking delegation, Rouhani 
arrived in Baghdad on Monday at the official 
invitation of the Iraqi government. It is 
Rouhani’s first official visit to Iraq during his 
tenure.

The pound jumped and Asian shares rallied on 
Tuesday after the European Commission agreed 
to changes in a Brexit deal ahead of a vote in the 
British parliament on a divorce agreement.

Pound soars, Asian shares rally 
after Brexit deal changesnews

Iraq settles part of Iran’s claim 
for exports: CBI
Central Bank of Iran (CBI) reported that Iraq on Monday 
(March 11) settled first part of Iran’s claim for exports to 
the neighboring country.
The CBI Governor Abdolnaser Hemmati and his Iraqi 
counterpart Ali al-Allaq held talks in Baghdad Monday on 
ways to follow up implementation of a mutual agreement 
reached by the two sides on February 5.
Hemmati along with other top Iranian officials is 
accompanying Iranian President Hassan Rouhani during 
his visit to Iraq that started on March 11 for three days.

The two sides in the meeting also reviewed the ways 
to facilitate banking cooperation, launch Iranian bank 
branches in Iraq and use Dinar instead of Dollar in trade 
exchanges.
According to CBI, gas and electricity comprise for four out 
of 12 billion dollars of Iran’s exports to Iraq.
Hemmati, at the end of his February visit to Iraq, told 
reporters that the two sides have held good talks on 
removing the obstacles to trade exchange.
He also informed the reporters of the two sides’ 
determination to implement mutual agreements on 
economic cooperation.
In a related development, Iran’s Ambassador to Baghdad 

Iraj Masjedi in an article 
published on March 10 
said the Iraqi officials 
have repeatedly 
reiterated that they 
would not go with the 
US at its unilateral 
sanctions against Iran, 
the sanctions which 
re-imposed on Tehran in 
Nov 2018 after Washington 
unilaterally withdrew from the 
Iran Deal in May in the same year.

Iran, Russia continue talks on 
15th joint economic commission
 Iran’s Energy Minister Reza Ardakanian was confirmed to 
have held a phone conversation with Russia’s Minister of 
Energy Alexander Novak for further coordination of the 15th 
Iranian-Russian Joint Commission.
According to the Russian Energy Ministry, the ministers 
addressed several matters, including the 15th Iranian-Russian 
Joint Commission during their phone talk.
They also explored ways to boost bilateral relations between 
the two countries in the field of economy and shed light 
on stronger cooperation in energy, industry, transit and 
agriculture sectors.
Tehran is set to host the 15th round of the commission. The 
date of the event will be announced later.

During the 14th meeting of the commission, which was held in 
Moscow in March 2018, the two sides signed 14 Memoranda 
of Understanding (MoUs) on cooperation in the fields of 
electricity, nuclear energy, transportation, industry, trade, 
customs, and banking transactions.
Accordingly, an MoU was signed between the working groups 
of the Russian Ministry of Energy and the Iran’s Oil Ministry for 
cooperation on the India-Iran-Pakistan gas pipeline, an MoU 
on geology cooperation, an MoU on financing and investment 
in Iran’s mines and industries, as well as an MoU on joint 
research and development on underground resources and 
Caspian seabed.
The two sides also inked an agreement on joint investment 
in thermal power plans, an MoU on cultural cooperation, 
transportation, as well as a trilateral agreement between Iran, 
Russia and Kazakhstan on transit and wheat swap.

“Since we are 
anticipating 
more economic 
weakness in 
both China and 
the rest of the 
world regardless, 
we suspect that 
the Shanghai 
and Shenzhen 
markets will fall 
back sharply later 
in the year.”



Rouhani discusses regional 
issues with Iraq’s Islamic 
Supreme Council chief
 Iranian President Hassan Rouhani and President 
of the Islamic Supreme Council of Iraq Ammar al-
Hakim discussed mutual relations and regional 
issues in Baghdad on Tuesday.
President Rouhani has already had meetings with 
several other Iraqi officials including President 
Barham Salih, Prime Minister Adil Abdul-Mahdi and 
Parliament Speaker Mohammed al-Halbousi.
Accompanied by a politico-economic delegation, 
Iran’s president arrived in Baghdad on Monday. His 
visit to Iraq is taking place upon the official invitation 
of Iraqi president Salih and prime minister.
During his three-day visit to Iraq, President Rouhani 
is to confer with the senior Iraqi cleric, Ayatollah 
Seyyed Ali Sistani.
Exploring avenues for promoting bilateral relations 
in the political, economic and cultural fields are 
among the main objectives of the Iranian president’s 
official visit to Iraq.
Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
travelled to Iraq on Saturday to do the necessary 
arrangements for President Rouhani’s official visit 
to the neighboring state.

US ex-officials urge 
Washington to go back to Iran 
Deal
 More than 50 retired generals and diplomats, 
in a recent statement, have urged the United 
States to reenter the Iran nuclear deal and resume 
negotiations without any preconditions.The 
statement, issued by the American College of 
National Security, said that the United States should 
rejoin the Iran nuclear deal, formally known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). The 
JCPOA was signed in 2015 between Iran and the 
permanent members of the Unites Nations Security 
Council plus Germany. In the deal, Iran accepted 
to limit its nuclear program to provide assurances 
that it would not develop weapons, and in return 
enjoy economic benefits suggested in the deal, 
including lifting all the nuclear-related sanctions of 
the United Nations Security Council (UNSC) and the 
US imposed on Tehran.US President Donald Trump 
was among the opponents of the deal from before 
taking office. He repeatedly called it ‘the worst’ deal, 
and eventually when he took office, he pulled the US 
out of it in May 2018, which was fiercely criticized 
by the other signatories of the deal and other world 
leaders.The statement wrote that Iran has been 
honoring the deal, which has been confirmed by 
the UN nuclear watchdog, the International Atomic 
Energy Agency (IAEA), fourteen times so far and 
went on to give reasons as why the US should return 
to the deal. “Iran is complying with the agreement. 
In a recent report, the International Atomic Energy 
Agency confirmed Iran’s compliance to the 2015 
nuclear deal, despite the United States’ withdrawal 
from the deal and re-imposition of economic 
sanctions. Tehran’s continued adherence to the 
agreement demonstrates the Iranian government’s 
commitment to its initial pledge.’ It wrote,

Issuing visas for Iranian, Iraqi pilgrims, 
tourists to become free: President Rouhani

Speaking in a joint press 
conference with the Prime 
Minister of Iraq, President 
Hassan Rouhani appreciated 
the warm welcoming of the 
Iranian delegation by the 
Iraqi nation and government.
He said, “In our negotiations 
with the Prime Minister of 
Iraq, we agreed to further 
develop relations between 
the two peoples, and in doing 
so, Iran announces that it 
will not receive any fees for 
visas, and the Iraqi side will 
announce that it will not 
receive any fees”.
“The Iraqi side currently 
prefers the visa regime, but 
there is no payment for a visa, 
which is a step forward in the 
process of facilitating the 
relations between the two 
nations,” he said.
Dr. Rouhani said that 
the development of trade 
cooperation was another 
topic of dialogue, adding, “We 
agreed that on issues related 
to preferential tariffs, the 
two sides continued their 
negotiations”.
“The third thing that was 
discussed was standard, 
and we could agree that the 
exchange of goods in the 
field of goods, agriculture 
and medicine be done more 
easily,” the president said.

Stating that the Shalamcheh-
Basra railway project will 
begin, adding, “Due to the 
connection of the Iranian 
railway network with 
Pakistan, Afghanistan, 
Turkmenistan, Kazakhstan, 
Azerbaijan and Turkey, we 
hope that in the future we will 
be able to connect the railway 
between the two countries”.
He also referred to 
environment issues and 
added, “On environmental 
issues, our existing 
agreements should be 
implemented more quickly 
so that we can discuss the 
issue of dust between the 
two countries and with other 
countries of the region”.
The two countries have good 
cooperation with each other 
in energy, he said, adding, 
“Iran supplies electricity 
and gas to Iraq, and we have 
announced that we are ready 
to export more electricity to 
the country”.
The president added, 
“Regarding   banking, which 
is one of the key topics of 
discussion between the two 
countries, we emphasized 
quicker implementation of 
the agreements between the 
two central banks”.
Dr. Rouhani said, “We agreed 
on the necessary maritime 

relations an d  facilities, 
and we hope that Abadan, 
Khorramshahr  and Basra 
will have a better use of the 
border river”.
The President referred to 
the agreements between the 
two countries in the area of   
scientific cooperation and 
said, “I have announced to 
the Prime Minister that in 
the field of nanotechnology, 
we will prov i de some 
laboratories to a university 
of their choice”.
“We have also announced 
that we can e quip the 
universities of their choice, 
and develop scientific and 
technological cooperation 
between the two countries,” 
said Rouhani.
Dr. Rouhani added, “We are 
also interested in developing 
security relations between 
the two countries. We have 
always helped each other in 
recent years. Iran is proud 
to have helped the countries 
of the region, including Iraq, 
from the first day that the ISIS 
began their terrorist acts”.
The president added that 
the two coun t ries’ views 

on regional affairs are very 
close, adding: “We hope that 
the close relations between 
the Iranian g overnment 
and people with the people 
and governme n t of Iraq 
will enable us to have more 
security and stability in the 
region”.
Dr. Rouhani said, “We have 
taken good steps in the field 
of technical and engineering 
services, and we hope 
that with the banking and 
financial measures, this 
cooperation can continue”.
The Prime Minister of Iraq 
said in the press conference, 
“This visit, in our view, is a 
very important and historic 
one that aims to mark 
a different start for the 
development of relations 
between the two countries 
and the two nations”.
Adil Abdul-Mahdi said, “Iraq 
seeks to further develop 
relations with the Islamic 
Republic of Iran in all areas of 
mutual interest”.
He also went on to say, “We 
are willing to have the best 
of relations with the Islamic 
Republic of Iran”.

After the signing of five memoranda of 
understanding between Tehran and Baghdad, 
Iranian President announced that the two countries 
had agreed to make issuing visas for Iranian and 
Iraqi pilgrims and tourists free.
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China advised its long-
time ally Pakistan and 
India to work together 
on defusing the 
simmering tensions and 
build a lasting peace to 
guarantee stability in the 
region.
Chinese State Councilor 
and Foreign Minister 
Wang Yi said that Beijing 
played a constructive 
role in de-escalating the 
recent tensions between 
Pakistan and India, and 
referred to Pakistan as 
“China’s iron brother”.
“China played a vital 
role in defusing the 
conflict between the two 
countries. Islamabad and 
New Delhi should meet 
each other to deescalate 
the crisis”, Wang said 
at a press conference 
on the margins of the 
second session of the 
13th National People’s 
Congress, Sputnik 
reported.
He then expressed hope 
that Islamabad and 
New Delhi would start a 
constructive dialogue to 
solve the crisis.
“China hopes Pakistan 
and India will replace 
confrontation with 
dialogue, settle a 
disagreement by 
goodwill and create a 
better future through 
cooperation. China also 
hopes Pakistan and India 
will transform the crisis 
into opportunity and 
meet each other halfway. 
We advise both parties 
to quickly turn this page 
and seek a fundamental 
long-term improvement 
in their relations”.
While reiterating 
support for Pakistan, 
Wang stressed that 
“Chinese dragons and 
Indian elephants won’t 
clash. Instead, they will 
dance with each other”.
Wang’s comments come 
several days after China’s 
Vice Foreign Minister 
Kong Xuanyou paid a 
visit to Islamabad. During 
the visit on 6 March, he 
reaffirmed Beijing’s 
support for Pakistan 
regarding peace and 
stability in the region, 
and acknowledged 
Islamabad’s steps against 
terrorism.

China Calls Is-
lamabad ‘Iron 
Brother’ amid 
India-Paki-
stan Tension
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 MPs appreciate Leader’s 
decision to appoint Raeisi as 
judiciary chief
Members of the Iranian Parliament appreciated the 
Leader of Islamic Revolution Ayatollah Khamenei’s 
decision to appoint Hojjatoleslam Seyyed Ebrahim 
Raeisi as the new judiciary chief of the country.
On Tuesday, 260 Iranian lawmakers signed a statement 
to praise the Leader’s choice
The statement notes that Raeisi’s long experience in the 
Judiciary Branch will significantly help the body to deal 

with different issues.
“We also expect the new judiciary chief to tap the 
potentials of young Revolutionary elite and to put effort 
to uproot corruption in the society,” added the statement.
Lawmakers also appreciated efforts of Ayatollah Amoli 
Larijani for his 10-year tenure in the Judiciary Branch, 
wishing him health and success.
Hojjatoleslam Seyyed Ebrahim Raeisi was appointed 
as Judiciary Chief of the country last week by the decree 
of Islamic Revolution Leader Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei.
Raeisi has held several top-level posts in the judiciary. 
He was the prosecutor of several cities, including 

the capital Tehran, Karaj and 
Hamedan, before serving 
as the prosecutor-general 
of the country. Later, He 
also became the head of 
the General Inspectorate 
Organization of Iran 
which is affiliated to the 
judiciary.
Since 2016, Raeisi has been the 
custodian of Astan Qods Razavi, 
a major institution in charge of the h o ly 
shrine of Imam Reza (PBUH), the eighth Shia Imam.

Iran welcomes intl. cooperation for 
demining: diplomat
 Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs 
Gholamhossein Dehghani said that Iranian Foreign Ministry 
is committed to facilitating international interactions, 
joint cooperation, and international support for demining 
activities.
He made remarks in the international conference on 
humanitarian demining in Tehran on Tuesday.
“The negative consequences of using destructive weapons 
during the wars continue to affect people’s lives even many 
years after the end of the war,” he said.“Humanitarian actions 

of the armed forces, including mine clearance, are a prominent 
example of the military forces’ involvement in humanitarian 
activities,” said Dehghani, adding, “many of these people and 
military personnel have been killed in demining activities in 
various countries.”“Mine-clearance and resolution of post-
war issues are a common and international goal; the Islamic 
Republic of Iran has made many efforts in this regard as one 
of the main victims of landmine explosions,” the official noted.
He stressed that “our national program includes clean-up of 
contaminated areas, educating people on the risk of landmines 
in those areas, supporting mine victims and international 
interactions in mine clearance.”
Referring to the most important achievement of Iran regarding 

the mine clearance, 
he said, “Iran is 
keen on sharing its 
valuable experiences 
which it gained with 
high financial and 
human costs.”
The Iranian official 
said that holding this meeting in Tehran is a good 
opportunity to increase international interactions and 
cooperation in the field of mine clearance, adding that this 
kind of events will have a positive effect on the lives of civilians 
around the world.

News

Iran Boosting 
Defense Might 
to Prevent War: 
Minister
 Iranian Defense Minister 
Brigadier General Amir Hatami 
highlighted the country’s 
military preparedness to 
counter foreign threats and said 
the Islamic Republic is boosting 
its defense power to prevent 
war.
Addressing an international 
meeting on humanitarian 
demining held in Tehran on 

Tuesday, Brigadier General 
Hatami pointed to the Iraqi 
imposed war on Iran in the 
1980s and said during the 
8 years of war, more than 4.2 
million hectares of Iranian land 
were “infested with mines”.
The mines had been handed 
over to Iraq’s then dictator 
Saddam Hussein by those who 
call themselves advocates of 
human rights, the minister 
added.
“What they are telling us today 
is that you should not have 
missiles and defense power 
while they allow other countries 

to make our region filled with 
weapons and bombs,” Brigadier 
General Hatami said, adding 
that this strategy would lead to 
a region full of mines and deaths.
“We will not allow this to 
happen, and we will certainly 
increase our defenses power so 
that war does not take place,” he 
went on to say.    
Iranian officials have repeatedly 
underscored that the country 
will not hesitate to strengthen 
its military capabilities, 
including its missile power, 
which are entirely meant for 
defense, and that Iran’s defense 

capabilities will be never subject 
to negotiations.
Back in February 2018, Leader 
of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
called for efforts to maintain 
and boost Iran’s defense 
capabilities, hitting back at 
the enemies for disputing the 
country’s missile program.
“Without a moment of 
hesitation, the country must 
move to acquire whatever is 
necessary for defense, even if 
the whole world is opposed to 
it,” Ayatollah Khamenei said at 
the time.

Dr. Rouhani 
said that the 

development of 
trade cooperation 

was another 
topic of dialogue, 

adding, “We 
agreed that on 
issues related 
to preferential 

tariffs, the 
two sides 

continued their 
negotiations”.



Issuing Visas For Iranian, Iraqi Pilgrims, 
Tourists To Become Free: President Rouhani

ISIS after waging religious, sectarian wars, Iran president says
 Iranian President Hassan Rouhani says the reason behind promotion of ISIS (Daesh) by the enemies 
was fanning religious and sectarian wars among regional countries.
Enemies, by creating and supporting Daesh, wanted to set the region on fire and promote animosity, 
war and bloodshed among people, President Rouhani said Addressing a meeting of heads of Iraqi 
tribes on Tuesday.Regional nations with Iraqi people standing on the top have foiled this conspiracy 
and defeated terrorism, he said, adding it is an honor for Iran to stand by Iraqi people and government.
Despite the existing media hype, US and the West had no role in defeating Daesh and they just 
conducted some fake operations. He warned that terrorism still exists and the Americans have other 
dreams for the region and are transferring terrorists to other places in the region, including Central 
Asia, Caucasus and Afghanistan. 

Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
said late on Monday 
that even the eight-
year-old war could not 
create a gap between 
the two nations, and the 
US would not be able to 
stop Tehran-Baghdad 
ties.
In an interview with 
BBC News Arabic 
service, he added that 
Iran does not intend to 
compete with the US in 
Iraq, saying that it is the 
US which pressures the 
Iraqis to choose Iran or 
the US.
“We have never asked 
the Iraqis to pick up. We 
have good ties with Iraq. 
It is our neighbor and 
the US is unable to bring 
their bilateral ties to a 
halt,” he said.
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As many as 250 experts have 
signed a United Nations and 
World Health Organization 
petition warning against the use of 
numerous wireless devices.
Around 28 million AirPods have 
been sold worldwide since they 

were launched in 2016 to tackle the menace 
of tangled earphones, the Sun Online 
reported.
Like many pieces of modern tech, AirPods 
harness Bluetooth technology - a type 
of electromagnetic frequency (EMF) 
radiowave that can transmit data.
They use this to play music from a wearer’s 
phone or tablet directly into their ears.
But it’s this proximity to the user’s inner 
skull that has left some experts concerned 
about the detrimental health impact it 
could be having.
Jerry Phillips, a professor of biochemistry 
at the University of Colorado, told Medium: 
“My concern for AirPods is that their 
placement in the ear canal exposes tissues 
in the head to relatively high levels of radio-
frequency radiation.”
He is among the large group of scientists 
to have signed a petition calling for 
“protection” from the technology.
It reads: “Based upon peer-reviewed, 
published research, we have serious 
concerns regarding the ubiquitous and 
increasing exposure to EMF generated by 
electric and wireless devices.”
It mentions cancer, neurological disorders, 
and DNA damage as among the possible 
harms some research has linked to EMF 
exposure.
The International Agency for Research 
on Cancer recently determined that EMF 
is “possibly carcinogenic” to humans, the 
petition adds.

DEBATE OVER EMF RISK
EMF is a form of radiowave similar to - but 
not as powerful or dangerous as - X-rays 
or UV.
At high levels EMF can generate heat, cause 
burns and affect cell growth in humans.
But overall, the scientific community is 
yet to rule conclusively on the impact of 
large amounts of relatively low-level EMF 
exposure.
Kenneth Foster, a professor of 
bioengineering at the University of 
Pennsylvania, insists that when viewed in 
the whole, the evidence suggests there is no 
harm in using EMF-emitting devices.
He said: “There are many thousands of 
papers of varying quality and relevance to 
health that point in all sorts of directions.”
Prof Foster added that cherry-picking data 
to prove a link to ill-health shows “these 
arguments have no credibility.”
The World Health organization has still felt 
it necessary to develop guidelines for the 
levels of EMF devices are allowed to expose.
But the new petitions’ authors warn that 
even these guidelines could be dangerous - 
and much more research is needed.
The petition adds: “The various agencies 
setting safety standards have failed to 
impose sufficient guidelines to protect the 
general public, particularly children who 
are more vulnerable to the effects of EMF.
“By not taking action, the WHO is failing 
to fulfill its role as the preeminent 
international public health agency.”
Apple has responded to previous claims 
about radiation risk by saying its devices 
comply with all guidelines and regulations.

Rouhani: Iran, Iraq will not need 
foreign currency in foreign trade
By using national currencies in 
trade, Iran and Iraq will not need 
to use foreign currencies, Iranian 
President Hassan Rouhani said 
during his meeting with Iraqi 

President Barham Salih in Baghdad.
According to Rouhani, the Central Banks of 
the two countries should be strengthened 
and trade cooperation should be developed 
in this direction.
The Iranian president noted that Iran and Iraq 
can vastly broaden their relations in various 
fields, including energy, transportation, 
commodity transit, maximum utilization of 

the resources of the border Arvandrud river 
(known in Iraq as Shatt al-Arab), uniting the 
railways of both countries, and pilgrimages.
According to Rouhani, the necessary 
conditions should be formed for customs, 
border and quality standards for the 
development of economic and trade relations 
between the two countries.
“Establishment of industrial parks on 
the borders of both countries and the 
strengthening of border markets can prove 
to be effective in the development of bilateral 
relations,” he said.
Rouhani added that Iran is ready to encourage 
Iran’s private sector to transport its technical 
and engineering services to Iraq and invest 
in Iraq.
Rouhani added that Iran is ready to provide 
Iraq with its technical and engineering 
services, and is ready to encourage its private 
sector to invest in Iraq.

The Iranian Navy’s 60th flotilla, 
comprising Bayandor destroyer 
as well as Lavan and Busheher 
warships berthed at Port Sultan 
Qaboos, the largest port in 
Oman’s capital of Muscat, on 
Saturday.

During its four-day stay at the Omani port, 
the Iranian naval forces held meetings 
with the sultanate’s military officials and 
attended an athletic competition of the 
Omani armed forces.
In a ceremony held above the deck of 
Lavan warship and attended by a 
number of foreign ambassadors and 
military attachés residing in Oman, Iran’s 
Ambassador to Muscat Mohammad Reza 
Noori Shahroudi highlighted the close 

cultural and religious bonds between Iran 
and Oman, saying the bilateral ties are 
growing in various fields.
The ambassador noted that the military 
and defense cooperation between Iran 
and Oman are further being enhanced by 
the establishment of the joint commission 
of military friendship and regular 
reciprocal visits by military delegations.
The commander of the Iranian flotilla also 
said in the ceremony that the purpose 
of the visit was to convey the message of 
peace and friendship from Iran and help 
preserve security across the region. 

Apple AirPods Could Pose Cancer Risk: Say 
Scientists

Rouhani: Iran, Iraq will not need foreign 
currency in foreign trade

Iranian Servicemen Visit Oman, Attend Military, Sports Events

Scientists warned that potentially dangerous radiation 
being beamed into users’ heads by Apple AirPods could 
pose a cancer risk.

US President Donald Trump is seeking 8.6$ billion in fresh 
funding for a wall on the US-Mexico border, likely triggering 
another fight with Congress.

 Iranian naval forces on board the Navy’s 60th flotilla visited 
Oman for a friendly and training mission that included 
military meetings and sports events.
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“My concern for 
AirPods is that 
their placement 
in the ear canal 
exposes tissues 
in the head 
to relatively 
high levels of 
radio-frequency 
radiation.”

According 
to Rouhani, 
the Central 
Banks of the 
two countries 
should be 
strengthened 
and trade 
cooperation 
should be 
developed in this 
direction.

The 
ambassador 
noted that 
the military 
and defense 
cooperation 
between 
Iran and Oman 
are further being 
enhanced by the 
establishment 
of the joint 
commission 
of military 
friendship and 
regular reciprocal 
visits by military 
delegations.



اقامتگاه بومگردی شهر دهق افتتاح شد
 اقامتگاه بومگردی شهر دهق در منطقه مهردشت روز دوشنبه با حضور استاندار اصفهان و جمعی از مسئوالن 

استانی و شهری افتتاح شد.
این اقامتگاه گردشگری با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد  و 700 میلیون ریال قابلیت اسکان افزون بر 25 نفر 
گردشگر را در طول شــبانه  روز دارد. به گفته  فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و 

گردشگری استان این نخستین اقامتگاه گردی منطقه به شمار می رود. در استان اصفهان 300 واحد بومگردی 
فعالیت دارد.  عباس رضایی استاندار اصفهان امروز در ســفر یکروزه شهرستانی خود، از جاده در حال احداث 

دهق - میمه بازدید کرد.  این مسیر به طول 36 کیلومتر با سرمایه گذاری یک خیر ساخته می شود. استاندار اصفهان 
همچنین از کلینیک در حال احداث امام حسین)ع( این شهر و مجموعه تولیدی ریسندگی پایا جین واقع در شهرک صنعتی 

علویجه و کلینیک امام سجاد)ع( دهق بازدید کرد. منطقه مهردشت در شهرستان نجف آباد دارای دو شهر و 10 روستاست که شهر 
دهق با 15 هزار نفر پر جمعیت ترین شهر منطقه و پس از آن علویجه با جمعیت 12 هزار و 500 نفر دومین شهر منطقه است.  همچنین 
هشت روستا در تابعه شهر دهق و 2 روستا در تابعه شهر علویجه می باشد که شهرک های صنعتی دهق و علویجه و ناحیه صنعتی حسین آباد 

، هسنیجه، خونداب و اشن از قطب های اقتصادی این منطقه می باشد. 

رهاسازی ۷۵ روزه زاینده رود جای نگرانی ندارد
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: آب باید برای کشاورزی به مدت 75 روز 
رهاسازی شود. امسال آب برای کشت کشاورزان دیر بازگشایی شد، از سوی دیگر با توجه به 

بارش های امسال رها سازی 75 روزه زاینده رود نباید موجب نگرانی باشد.
مهدی بصیری اظهار کرد: مقدار زیادی از آبی که برای کشــاورزان بازگشایی می شود چاه ها 

را نیز در مسیر رودخانه تغذیه می کند این در حالی است که اگر آب رهاسازی نشود، بسیاری 
از چاه ها از بین رفته و فرونشست زمین اتفاق می افتد. باز و بسته شدن های مقطعی زاینده رود، 

اکوسیستم رودخانه را نیمه جان نگه می دارد.
وی خاطرنشان کرد: شهر اصفهان در حال فرونشست است و اگر آب در رودخانه رهاسازی نشود، این پدیده 

افزایش یافته، به آثار تاریخی، خانه های مردم، ساختمان های دولتی و غیره خسارت های زیادی وارد می شود.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی تاکیــد کــرد: احیــاء زاینــده رود بایــد بــه صــورت علمــی و جــدی 
 انجام و پیگیری شــود، اگــر مصوبه ۹ ماده ای شــورای عالــی آب را اجرا مــی کردند امیــدی برای احیــای زاینده رود

 بود.

فروردیــن مــاه 13۹5 
میانگین قیمــت هر متر 
مربع مســکن شهر تهران 
ســه میلیون و ۹۹0 هزار 
تومان بود کــه فروردین 
ماه 13۹7 بــه متری پنج 
میلیون و 530 هزار تومان 
و بهمن ماه 13۹7 بــه ۹ میلیون و۹70 
هزار تومان رسید. بررسی قیمت مسکن 
از فروردین 13۹7 تا بهمن ماه همین سال 
افزایش ۸0 درصدی را نشان می دهد. این 
رقم دقیقاً ۸۴ درصد پایین تر از بازارهای 
سکه و ارز به ثبت رسیده که کارشناسان 
علت آن را نبود ظرفیت بازار مسکن عنوان 
می کنند. توان طرف تقاضای مسکن بسیار 
پایین تر از قیمت های فعلی است. از سوی 
دیگر مســکن کاالیی درشت محسوب 
می شــود و برای خرید آن باید رقم های 
سنگین هزینه کرد؛ ویژگی که پاشنه آشیل 

این کاال نسبت به سکه و ارز بوده است.

قیمت دالر نیــز از فروردین ماه 13۹5 تا 
1۹ اسفندماه 13۹7 رشد 27۴ درصدی 
را به ثبت رسانده اســت. دالر هم چنین 
از فروردین امســال تا 1۹ اسفندماه 16۴ 
درصد رشد داشــته که دقیقاً با رشد یک 
ساله سکه برابری می کند، با این حال در 
میانگین سه ســاله، پایین تر از سکه قرار 
گرفته است. دالر در فروردین 13۹5 بالغ 
بر 3,500 هزار تومان بود، فروردین 13۹6 
به 3, ۸00 هزار تومان رســید، فروردین 
13۹7 نیز ۴,۹50 تومان قیمت داشت و 
1۹ اسفند 13۹7 بالغ بر 13 هزار و 100 

تومان خرید و فروش شد.
اما باالترین میزان رشــد طی ســه سال 
اخیر مربوط به ســکه بهار آزادی بوده که 
افزایش 3۴0 درصدی قیمت را از فروردین 
13۹5 تــا کنون از آن خود کرده اســت. 
قیمت این فلز گرانبهــا در فروردین ماه 
13۹5 یک میلیون و21 هزار تومان بوده 
که در فروردیــن 13۹6 به یک میلیون و 
1۹7 هزار تومان، فروردین 13۹7 به یک 
میلیون و 703 هزار تومان و 1۹ اسفندماه 
13۹7 به چهار میلیون و 500 هزار تومان 
رسیده است. این ارقام حاکی از آن است که 
سکه طی یک سال اخیر 16۴ درصد و سه 
سال گذشته 3۴0 درصد رشد یافته است.

در مقایسه کالن می توان گفت بازار مسکن 
حال و روز چندان خوشی نسبت به سکه 
و ارز تجربه نمی کند. از یک سو با انباشت 
تقاضا در بخش کوچک متراژ و از ســوی 

دیگر با مازاد عرضه در بخش بزرگ متراژ 
مواجه است. در این شرایط به دلیل رشد 
۸0 درصدی قیمت طــی 10 ماه اخیر، 
مشــتریان واقعی خود را از دست داده و 
معامالت شهر تهران در بهمن ماه امسال 
به ۹300 فقره رسیده که نسبت به زمان 
مشابه سال قبل ۴۹ درصد کاهش نشان 
می دهد. در بازه 11 ماهه نیز کاهش 32 
درصد به ثبت رسیده اســت. اواخر سال 
گذشــته نیز رشد مســکن حدوداً نصف 
دو بــازار رقیب بــود و پیش بینی بعضی 
کارشناسان مبنی بر این که قیمت مسکن 
با سکه و ارز همتراز می شود درست از کار 
درنیامد. البته غالب پیش بینی ها این بود 
که نمی توان انتظار داشت قیمت مسکن 
با رشد ارز و طال همسان شــود؛ چرا که 
هم اکنون نیز دچار حباب قیمت شــده و 

از این پس وارد دوره رکودی خواهد شد.

  پیش بینی از مسکن ۹۸
برآیند ســه پیش بینی از ســوی ســه 
کارشناس بازار مسکن حاکی از آن است 
که قیمت مسکن در ســال 13۹۸ حدود 
نرخ تــورم خواهد بــود و جهش نخواهد 

داشت.
مصطفی قلی خســروی، رییس اتحادیه 
مشاوران امالک در خصوص وضعیت بازار 
مسکن در ســال 13۹۸ می گوید: بعد از 
انقالب اسالمی در سال های 136۸، 13۸6، 
13۹1 و 13۹7 با جهش قیمت مســکن 

مواجه بودیم که چهار مؤلفه اصلی بورس، 
طال، حامل انرژی و ارز باعث این اتفاق شد. 
هم اکنون که توان متقاضیان پایین آمده 
جهش قیمتی مطلقاً اتفــاق نمی افتد. با 
افزایش نرخ تورم می توان رشــد قیمت 
مسکن را پیش بینی کرد اما در سال 13۹۸ 

پایین تر از نرخ تورم خواهد بود.
هم چنین سلمان خادم المله، کارشناس 
اقتصاد مسکن، واکنش بازار مسکن نسبت 
به افزایش قیمت را خنثی می داند و معتقد 
است: با توجه به این که اقتصاد ما تحت تأثیر 
تحریم ها قرار دارد اگر شــرایط سخت تر 
شود ممکن اســت قیمت اسمی مسکن 
افزایش پیدا کند ولی هرچقدر قیمت باال 
برود رابطه معکوس با حجم معامالت پیدا 
می کند و خرید و فروش از این مقدار هم 
کمتر خواهد شد. لذا با توجه به این که در 

هر بخشی قیمت، محصول عرضه و تقاضا 
است بعید می دانم قیمت مسکن در سال 

آینده باالتر از نرخ تورم برود.
محمدمهدی مافی، کارشناس بازار مسکن 
نیز معتقد است که اگر سیاست های الزم 
برای جذب نقدینگی بخش خصوصی در 
بخش ساخت و ســاز اتخاذ شود می توان 
روند رشد قیمت مسکن را کنترل کرد؛ او 
هم چنین بازار مسکن را ماهیتاً تابع عرضه 
و تقاضا می داند و می گوید اگر سرمایه ها به 
بازار مسکن حمله کند عرضه حدود یک 
دهم تقاضا است. وی می گوید: ابتدا باید 
از نظر سیاسی تا حد ممکن ذهنیت بحران 
در اذهان مردم آرام شود. ما طی دهه های 
اخیر بحران های بزرگ تر از شرایط کنونی 
را هم پشت سر گذاشته ایم، لذا مردم باید 
اطمینان پیدا کنند که قطعاً از این برهه هم 

عبور می کنیم.
آمار بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن 
شــهر تهران در بهمن ماه 13۹7 نشان 
می دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شهر تهران ۹ میلیون و ۹70 هزار تومان 
بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه 
سال گذشته به ترتیب 1.7 درصد و ۸5.1 
درصد افزایش داشــته است. هم چنین 
در این ماه تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی شــهر تهران به بیش از ۹300 
واحد رسید که نسبت به ماه قبل 3۹ درصد 
افزایش داشته، اما نســبت به ماه مشابه 
سال گذشته ۴۹.2 درصد کاهش را نشان 

می دهد.

مقایسه کارنامه یک ساله مسکن، ارز و سکه؛   

رشد مسکن پایین تر از بازارهای رقیب

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

ارزیابی رشد یک ساله سه بازار رقیب یعنی مسکن، سکه و ارز 
نشان می دهد، مسکن از دو بازار دیگر جا مانده و با وجود رشد 
۸۰ درصدی قیمت طی ۱۰ ماهه ۱۳۹۷ دقیقاً به همین میزان از 

سکه و ارز عقب مانده است.
قیمت مسکن از فروردین ۱۳۹۵ یعنی زمانی که آرامش نسبی 
بر اقتصاد ایران حاکم بود تا بهمن ماه ۱۳۹۷ رشد ۱۴۹ درصدی 

قیمت را به ثبت رسانده است. 

باالترین میزان 
رشد طی سه سال 

اخیر مربوط به سکه 
بهار آزادی بوده که 

افزایش ۳۴۰ درصدی 
قیمت را از فروردین 
۱۳۹۵ تا کنون از آن 

خود کرده است. 

اقتصاد ایران
۰۷

سه شنبه 14 اسفند 1397  | شمـاره 181

ISFAHAN
N E W S

 ارز دولتی، عامل نابسامانی
 بازار گوشت؛

عده ای تجارت می کنند
یک مقام مســئول با بیان اینکه تا 
وقتــی قیمــت گوشــت وارداتی 
حدود 2۹ تا 30 هزارتومان باشــد، 
نابســامانی های بازار ادامــه دارد، 
گفــت: ارز ۴200 تومانــی باید از 
واردات این کاال حذف شــود. یک 
مقام مســئول که خواست نامش 
ذکر نشود، توضیح داد: در عرضه این 
کاال مشکل وجود دارد؛ تا زمانی که 
قیمت گوشت وارداتی حدود 2۹ تا 
30 هزارتومان باشــد با این چالش 
در کشور مواجه هستیم. وی اضافه 
کرد: تا هر زمان که گوشــت به این 
نرخ توزیع شــود بازهم صف ایجاد 
می شود ضمن اینکه خیلی از آنهایی 
هم که در صف می ایستند، مصرف 
کنندگان نهایی نیستند بلکه افراد 
سودجو هســتند. به عنوان مثال 
کارکنان رســتوران ها با مراجعه به 
مراکز عرضه، گوشت تنظیم بازاری 
دریافت می کنند. کــه البته میزان 
آن قابل توجه نیست اما در مواردی 
میزان قابل توجهی گوشت از چرخه 
توزیع خارج می شود. وی ادامه داد: 
دولت نمی تواند به ازای هر یک نفر، 
یک مامور بگذارد که توزیع را کنترل 
کند. بدلیل وجود ارز دولتی در این 
کاال، خارج کردن گوشــت تنظیم 
بازاری، صرفه اقتصادی دارد و سود 

آن هم خیلی هم باالست. 

مهر
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

گردشگری

مهر
گـــزارش

پیش بینی حجم انبوه سفرهای 
داخلی در نوروز ۹۸؛

 میزبانان آماده اند؟
سفرهای داخلی در 
عید سال ۹۸ طبق 
پیش بینی فعاالن 
گردشگری بیشتر از سفرهای خارجی 
رشد می کند به همین علت بسیاری از 
مسافران از االن برای سفرشان اقدام به 

برنامه ریزی کرده اند.

 تنها هشــت روز به پایــان ســال ۹7 و آغاز 
تعطیالت 1۸ روزه عید نوروز ســال ۹۸ باقی 
مانده است. بسیاری از مردم برای داشتن سفری 
راحت تر از روزها قبل اقدام به برنامه ریزی برای 
سفرهای عید کرده اند. سفری که معموالً در 

هفته اول یا در هفته دوم انجام می شود.
برخی از مسافران عید در نمایشگاه بین المللی 
گردشــگری تهران که بهمن ماه برگزار شد، 
سعی کردند تا مقصد سفرشان را انتخاب کنند. 
در این نمایشگاه آژانس های مسافرتی به تبلیغ 
تورهای گردشــگری پرداختند و هتلداران 
رزروهای گروهای انجام دادند و بوم گردی ها 
هم خودشــان را معرفی کردند تا مســافران 
بیشتری از این نمایشگاه جذب کنند. هر کسی 
که به نمایشگاه رفت، سعی کرد برنامه سفرش 

را با بازدید از غرفه های هر استان ببندد.

مسافرانی که دو ماه پیش برنامه ریزی کردند
برخی از مسافران عید از غرفه های استانی نقشه 
و بروشور گردشگری گرفتند و سواالتشان را 
درباره مقصد سفرشان پرسیدند برخی دیگر 
اما چند مقصــد را انتخاب کردنــد تا بتوانند 
برای یکی از آنها برنامه ریزی کنند. کم بودند 
افرادی که درهمین نمایشگاه هتلشان را رزرو 
کردند و بلیت هواپیمایشــان را هم خریدند و 
یا از بلیت های قطار و تخفیف نمایشــگاهی 
استفاده کردند و همان جا برنامه سفرشان را 
ریختند حتی خرید صنایع دستی شأن را هم 

انجام دادند.
نمایشــگاه بعدی که نزدیک به عید برپا شد، 
نمایشگاه ملی صنایع دستی بود. در این برنامه 
هنرمندان صنایع دســتی کشور جمع شدند 
تا به مردم تهران هنرشــان را نشــان دهند و 
آنها را برای خرید عیدی از نوع صنایع دستی 
ترغیب کنند در واقع هدف این نمایشگاه هم 
همین بود که مردم صنایع دســتی سوغات، 
هدیه و یا عیدی بدهند. برخی از استان ها هم 
در این نمایشگاه ســعی کردند تا با حمایت از 
هنرمندانشان، محصوالت را ارزان تر از استان 

به مردم و تهرانی ها بفروشند.

    سایت های ناقص با اطالعات اشتباه
سایت های زیادی هم این روزها سر از فضای 
مجازی در آورده اند تا بتوانند از محل سفرهای 
انبوه ایرانی ها در ایام تعطیالت خودشــان را 
نشان دهند. خانه مسافرها یکی از انواع مراکز 

اقامتی است که سازمان میراث فرهنگی 
به برخی از آنها مجوز داده تــا بتوانند در 
ایام سفر، مســافر بگیرند. سازمان میراث 
فرهنگی سایت رزرو خانه مســافرها را در 
اختیار مسافران قرار داده است که البته خالی 
از اشکال نیست. این سایت پس از جستجوی 
یک خانه مسافر، کاربر را وارد سایت دیگری 
می کند هر چند اطالعــات آن ناقص و غیر 
واقعی است. سیستم رزرو این خانه ها درست 
عمل نمی کند. پشتیبانی ندارند و نرخ های درج 
شده در آنها متعلق به زمان های گذشته است.

بوم گردی ها هم اگرچه سایت دارند اما هنوز به 
روز نیست و نمی توان همه بوم گردی ها، هتل ها 
و یا خانه مســافرها را در یک ســایت دید و از 
قیمتشان مطمئن بود. رییس جامعه هتلداران 
هم قول داده بود تا سایت جامعه بتواند فهرستی 
از همه هتل ها را آماده کند اما هنوز این اتفاق 

نیفتاده است.

   قولی که برای عدم افزایش نرخ هتل ها 
دادند

جمشید حمزه زاده، رییس جامعه هتلداران 
کشــور همچنین در مصاحبه ها و برنامه های 
مختلفی به مردم قول داده است که هتلداران 
در ایام نوروز هیچ افزایش نرخی نداشته باشند 
او اخیراً هم گفته است براساس تصمیم هیئت 
مدیره جامعه هتلداران، هتل های سراسر کشور 
در ایام نوروز افزایش نرخ نخواهند داشــت و 
حتی ممکن است برای جذب گردشگر تا 60 
درصد تخفیف برای ارائه خدمات اعمال کنند، 
اما در ایام نوروز به دلیل رونق در عرضه و تقاضا 
هتلداران بدون اعمال تخفیــف و البته با نرخ 
مصوب خدمات رســانی می کنند، که همین 
موضوع شاید به شکلی تداعی شود که هتل ها 
افزایش قیمت داشته اند در حالی که واقعیت 
افزایش قیمت نیست بلکه هتل ها تخفیف ها را 

از نرخ مصوب برداشته اند.
حجم اســتفاده مردم از هتل ها برای اقامت 
امسال بیشــتر خواهد شــد این پیش بینی 
هتلداران برای نوروز ۹۸ است. حتی حمزه زاده 
گفته که »برخی از هتل ها قبل از ایام نوروز رزرو 
شده اند« این خبر را رییس جامعه هتلداران 
داده و به خبرنگار مهر داده و گفته است که در 
برخی مقاصد سفر از جمله اصفهان، شیراز و 
کیش از مدتها قبل از نوروز رزرو مراکز اقامتی با 
استقبال مسافران همراه بوده است. پیش بینی 
می کنیم که عید امسال نسبت به سال گذشته 

با افزایش درصد اشغال هتل ها رو به رو شویم.
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آگهی مزایده اموال منقول
 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده کالسه 963423 ج/ اول آقای مجتبی کیشی علیه آقای محمدرضا عسگری مبنی بر مطالبه 
مبلغ 915/454/050 ریال در تاریخ 98/1/20 ساعت 10:30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان، 
کیلومتر 15 جاده اصفهان شیراز پرورش و تکثیر ماهی و آبزیان دکتر عسگری مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد 
و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: علی ایحال اینجانب بدون حضور خوانده و امین اموال و 
یا حضور نامبردگان فوق الذکر نسبت به ارزیابی اموال توقیفی موجود و قابل رویت ضمن توجه به جمیع جهات مؤثره در ارزش گذاری مانند نرخ تورم و شاخص قیمت ها در مقطع 
قبلی بعنوان قیمت پایه برای مزایده اقدام و مجموعاً مبلغ دویست و بیست و هفت میلیون ریال تعیین و اعالم نظر به عمل می اید. 1- تعداد یک عدد آکواریوم ماه کیوان کمدار با 
حوضچه شیشه ای متصل به مبلغ 1/000/000 ریال 2- تعداد چهل عدد آکواریوم با قفسه فلزی و حوضچه شیشه ای متصل بهم مستعمل جمعاً به مبلغ 10/000/000 ریال 3- تعداد 
سی و پنج عدد آکواریوم با قفسه فلزی و حوضچه شیشه ای جدا از هم مستعمل جمعاً به مبلغ 6/000/000 ریال 4- تعداد یک دستگاه یخچال بزرگ سپاهان )برودت ساز پانلی بابعاد 
مستعمل جمعاً به مبلغ 210/000/000 ریال طول 400 و عرض 200 و ارتفاع 210 با تجهیزات داخلی فن و موتور کندانسور 4 اسب و اتصاالت الزم( جمع کل ارزیابی اموال توقیفی 

موجود 227/000/000 ریال. دادورز اجرای احکام مدنی اصفهان شناسه 388091
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کارگاه آموزشی »طراحی خدمت« برای حمایت از استارت آپ ها برگزار شد
کارگاه آموزشی طراحی خدمت ویژه کسب و کارهای نوپا )Service Design( در مرکز رشد دانشگاه 

الزهرا )س( برگزار شد.
 این کارگاه آموزشی به صورت کوتاه مدت و با رویکرد ایجاد راهکار برای مسائل پیچیده انسانی که ذی 
نفعان متعددی دارد، توسط خانه نوآوری برگزار شد. صالح برادران امینی، مربی کارگاه طراحی خدمات ویژه 

استارت آپ ها درباره محورهای برپایی این دوره گفت: مهمترین دلیل شکست یک استارت آپ، حل مسئله ای 
است که کسی به آن نیازی ندارد از این رو مهمترین رویکرد این کارگاه، آموزش یافتن مسئله ای واقعی و حل آن 

به کارآموزان بوده تا بدین ترتیب استارت آپ ها مورد حمایت قرار گیرند.وی با توجه به اهمیت کسب مهارت طراحی 
خدمت برای استارت آپ ها افزود: یک کسب و کار نوپا در ابتدای فعالیت باید ذی نفعان طرح را مشخص کرده، به مسئله یابی 

و ارزش گذاری بپردازد و سپس به مرحله آغاز کردن استارت آپ وارد شود. به گفته امینی، بر این مبنا طی مراحل شناخت، تعریف مسئله 
و مطلوبیت، ایده پردازی و آزمون خطا از مراحل بنیادین راه اندازی استارت آپ بوده و سپس باید وارد مرحله اجرایی شد.  در این دوره مراحل 
طراحی خدمت )سرویس دیزاین( با تمرین کشف مسائل واقعی و ارائه راهکار برای حل آن از سوی کارآموزان مورد بررسی قرار گرفت و شرکت 

کنندگان به صورت نمادین این مراحل عملی را از ابتدا تا احراز نتیجه تمرین کردند.
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می خواهیــد  چگونــه 
مطمئن شــوید کــه تیم 
 شما در باالترین سطح کار

مــی کنــد؟ وبســایت 
 H a r v a r d
 B u s i n e s s
Review آزمونــی را با 
۲۳ سؤال طراحی کرده که به اعضای تیم 
کمک می کنــد از چگونگی عملکرد تیم 
آگاه شوند. در این ارزیابی، مجموعه ای از 
عوامل شناخته شــده و مؤثر در موفقیت 
تیم ها مانند هدف تیم، تعهد، اســتعداد، 
هنجارها، روحیه و پاداش ها لحاظ شده اند. 
شما هم می توانید با مرور سؤاالتی که در 
ادامه  مطلب ذکر می شود، از عملکرد واقعی 
تیم خود آگاه شوید. همچنین بررسی کنید 
که چه اهرم هایی برای بهبود بهره وری و 

رضایتمندی تیم شما مؤثرتر هستند.

نکته: شما باید به هر یک از جمالت زیر، از ۰ 
تا ۱۰ امتیازی را اختصاص دهید. گزینه ای 
را انتخاب کنید که در بهترین حالت، تیم 

شما را توصیف می کند:

امتیاز صفر = اصاًل/ هرگــز. این عبارت 
هرگز در مورد اکثریت اعضای تیم ما صادق 

نیست.
امتیاز ۳: ایــن جمله گــه گاه در مورد 

اکثریت اعضای تیم صدق می کند.
امتیاز ۵:  تقریباً درســت است. نیمی از 
اوقات این جمله درباره  اکثر اعضای تیم 

صحت دارد.
امتیاز ۷: این عبارت معموالً برای بیشتر 

اعضای تیم صادق است.
امتیاز ۱0: کاماًل درست است این عبارت 
همیشــه درباره  همه  اعضای تیم صحت 

دارد.
چرایی: علت اصلی تشکیل تیم.

گروه ما به طــور واضح می دانــد که چرا 
تشکیل شده است.

گروه حس می کند که کار ما برای مؤسسه 
یا سازمان اهمیت دارد.

تعهد: تعهد به این معنی است که هر یک 
از اعضای تیم با دیگران همکاری می کند، 
یاد می گیرد و هر کاری را که برای موفقیت 

الزم است، انجام می دهد.
همه  اعضای گــروه به طور یکســان به 

موفقیت تیم متعهد هستند.
هر عضو گــروه به خوبی درک می کند که 
مشارکت فردی، عملکرد گروهی را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
استعدادها و مهارت های تکمیلی: 
تیم ها بــه ترکیبــی از مهارت های فنی، 
مهارت های انســانی و مهارت های حل 
مســئله نیاز دارند. هنگامی که تیم ها با 
موانع ســخت مواجه می شوند، مهارت ها 
و اســتعدادهای تکمیلی اعضای گروه، 
دیدگاه های مختلفی را برای عبور از موانع 

ارائه می کند.
اعضای گروه ما، ترکیب خوبی از استعدادها 

و مهارت های تکمیلی را دارا هستند.
 اعضای گروه در صورت نیاز مهارت های 

یکدیگر را بهبود می دهند.
هنجارهــا و قوانین: تیم هــا به مجموعه 
دستورالعمل هایی درباره  رفتارهای مورد 
انتظار و استانداردهای کاری نیاز دارند که 

سطح عملکرد تیم را تعیین می کند.
گروه ما به طور مشــترک، مســئولیت 

چگونگی انجام کارها را به عهده دارد.
گروه ما با استفاده از فرایندهای مؤثر و زمان 

محور، کارها را تکمیل می کند.
اهداف و مسئولیت پذیری: اعضای تیم به 
یک نقشــه  واضح از اهدافی که تیم برای 
رسیدن به آن ها تالش می کند، نیاز دارند. 
همه  اعضا موظف اند در قبال این اهداف، 
مســئولیت پذیر باشــند. به عبارت دیگر 
اعضای تیم مسئولیت دستاوردها را باهم 
شریک می شــوند و از تصدیق اشتباهات 
خود نمی ترسند و دوباره به مسیر درست 

بازمی گردند.
هر عضو گروه، به خوبی عملکرد مورد انتظار 

تیم را درک می کند.
هر یک از اعضای گروه، سهم مشابهی از کار 

باکیفیت را ارائه می دهد.
هر یک از اعضا، اشتباهات خود را تصدیق 

کرده و مسئولیت آن را می پذیرند.
روحیه: روحیه  تیمی به معنای شور و شوق، 
اعتماد و ذهنیت باز اعضای تیم نسبت به 
یکدیگر و کار آن ها است. روحیه  به افزایش 
بهره وری و نرخ مشارکت و همکاری تیم 
و کاهش نرخ غیبت کارکنان در ســاعات 
کاری یا حتی رها کردن شــرکت منجر 

می شود.
افرادی که عضو گروه ما نیستند، می توانند 
خیلی زود شور و اشتیاق را در میان اعضای 

گروه ما ببینند.
گروه ما عموماً مثبت و باانگیزه است، حتی 
در دوره هایی که با مشکالت سخت مقابله 

می کنیم.
در گروه ما، مباحثات آزاد و ســازنده ای 
درباره  اختالف نظرها و مشکالت صورت 

می گیرد.
اعضای گروه ما با یکدیگر صادق هستند و 
اطمینان دارند که اعمال دیگران، از نیت 

خوب آن ها ناشی می شود.
چالش، تشــخیص کارکنــان، پاداش: 
تیم های با عملکرد باال، دائمــاً تجارب و 
علم خود را محک می زننــد و پروژه های 
جدید و چالش برانگیز را می پذیرند. اعضای 
تیم، تالش و دســتاوردهای سایرین را به 
رسمیت می شناســند و به تقویت نحوه 

عملکرد تیم می پردازند.
گروه مــا دائماً در پی یافتــن اطالعات و 

چالش های جدید است.
هر عضو گروه، خود را نســبت به رشــد 
و موفقیت اعضای دیگر شــدیداً متعهد 

می داند.
اعضای گــروه، پیروزی هــا و پاداش ها را 

به صــورت جمعــی )گروهی( جشــن 
می گیرند.

سنجیدن نتایج: تیم ها به فرایندهایی نیاز 
دارند که به طور مــداوم، روال ها و نتایج 
جاری را ارزیابی کرده و آن ها را در مسیر 

پیشرفت، به جلو هدایت کند.
سبک و رویکرد کاری ما، امکان اصالح و 

بهبودی در طول زمان را فراهم می کند.
نتایجی که گــروه ارائه می دهــد، ازنظر 
کیفیت، کمیت و زمان انجام کار، فراتر از 

انتظارات مشتریان است.
مربیگری مدیر: مدیران باید با رفتار خود، 
مربی اعضای تیم باشند و از آن ها حمایت 
کنند، تا آن ها بتوانند از قابلیت های خود 

حداکثر بهره را ببرند.
مدیر با تعامالت مؤثر به گروه انگیزه و انرژی 

می دهد تا پروژه ها را با موفقیت آغاز کنند.
مدیر در زمان مناســب، به اعضای گروه 
بازخورد می دهد و زمینه را برای پیشرفت 

آن ها فراهم می کند.
مدیر به منظور حذف موانعی که بر سر راه 
موفقیت گروه قــرار دارد، با اعضای گروه 
مشورت می کند. اگر به همه  عبارات بیش 
از پنج امتیاز داده اید، تیم شما برای حرکت 
روبه جلو آماده اســت در این صورت باید 
بررسی کنید که چگونه می توانید به یک 
تیم منسجم تر با عملکرد بهتر تبدیل شوید. 
حاال بهتر می دانید که باید در کدام نواحی 
سرمایه گذاری بیشتری انجام دهید. در این 
خصوص بازخورد اعضای تیم را نیز جویا 
شوید و از آن ها بپرسید که برای توسعه یا 
ادامه  عملکرد فعلی خود، به چه چیزی نیاز 
دارند. از همه  افراد حتی مدیران تیم های 
دیگر دعوت کنید در این گفت وگو حضور 
داشته باشند تا صدای همه  اعضا شنیده 

شود.

   چگونه بــا کارمندانی که اهداف 
مورد انتظار را بــرآورده نمی کنند، 

صحبت کنیم؟
یکی از مشــکالتی که احتماالً در جریان 
ارتقای تیــم بــا آن مواجه می شــوید، 
بی توجهی یک یا تعــدادی از اعضای تیم 
به اهداف مشخص شده است. اگر از نتایج 
ارزیابی باال راضی هستید و درعین حال، 
اطمینــان دارید کــه این کارمنــد )یا 
کارمنــدان( از مهارت هــا و قابلیت های 

مطلوبی برخوردار هســتند، بهتر است 
فرایند بهینه  حل مشکل را طی کنید:

نظر او را جویا شــوید. از کارمند موردنظر 
بپرسید که درباره  اهداف خود و اقداماتی 
که جهت رسیدن به آن ها انجام می دهد، 
چه فکر می کنــد. از او بخواهید عالوه بر 
ارزیابی کلی عملکرد خود،  فهرســتی از 
معیارهای کلیدی و مثال هایی را ذکر کند 
که مقیاس خوبی برای ســنجش کار او 
هستند. با این مقدمه، شما می توانید افق 
دید مشابهی با کارمند مخاطب پیدا کنید 
و موضوعات گفتگــوی مرحله  بعد را نیز 
تعیین کنید.   در بهترین حالت، شما در 
بسیاری از موارد هم نظر هستید و می توانید 
 به ســرعت مراحل بعدی برنامــه را اجرا

 کنید.  اما گاهی اوقات شما روی مسائل 
بسیار کمی توافق دارید، که در این صورت 
بازهم نیازی به اقدامات سنگین نیست. 
شما باید به سادگی، حوزه های دیگری را 
که فکر می کنید کارمند موردنظر در آن ها 

کوتاهی می کند، بیان کنید.
در برخی مــوارد، کارمند فکر می کند که 
عملکرد خوبی در حوزه های یادشده نشان 
می دهد. شما باید به او نشان دهید که ایده  
متفاوتی داریــد. به عنوان مثال می توانید 
بگویید: »متوجهم که شما فکر می کنید 
عملکرد فوق العاده ای دارید. متأســفانه 
من نظر متفاوتــی دارم. حاال می خواهم 
اطالعات بیشتری در اختیار شما بگذارم 
 که باعث شــده مــن به دیــدگاه فعلی 

برسم. 

یک تست متفاوت؛   

تیم شما چقدر خوب عمل می کند؟

گاهی اوقات شما روی 
مسائل بسیار کمی 

توافق دارید، که در این 
صورت بازهم نیازی 
به اقدامات سنگین 

نیست. شما باید 
به سادگی، حوزه های 

دیگری را که فکر 
می کنید کارمند 

موردنظر در آن ها 
کوتاهی می کند، بیان 

کنید.

بســیاری از شــرکت ها، اعضای تیم خود را با دقت و طبق 
فرایندهای طوالنی انتخاب می کنند. اما موفقیت نهایی تیم، 

به عوامل گسترده تری بستگی دارد.
تیم ها بخش مهمی از نیروی کار امروزی به شمار می روند و 
بااین حال، اغلب اوقات ناموفق عمل می کنند. یکی از مطالعاتی 
که در سراســر صنایع صورت گرفته، نشان می دهد که ۷۵ 
درصد از تیم های درون سازمانی به لحاظ عملکرد ناکارآمد 
هستند. برخی از دالیل شکست تیم ها عبارت است از مشکل 
هماهنگی اعضا و تیم ها، انگیــزه و رقابت و همچنین عدم 

رسیدگی به مسائل یادشده در بلندمدت.

 
استارت آپ

»تنها وقتی که هوا سرد می شود، می توانیم کیفیت 
کاج و سروها را ببینیم.« این جمله ای است که »رابین لی« رییس هیات 
مدیره شرکت بایدو در نامه ای به مناسبت سال نو برای کارمندان این 

شرکت جست وجوی اینترنتی بزرگ چین نوشته است. 

با این حال اما هنوز دالیل دیگری برای زمســتانی که صنعت تکنولوژی این کشور را در 
بر گرفته اســت، وجود دارند. سرمایه گذاری های افراطی و دســت و دلبازی هایی که به 
استارت آپ های چینی وعده داده می شدند، حاال گویا رو به کاهش و افول هستند. بسیاری 
از شرکت های بزرگ مالی و سرمایه گذاری در حال تعدیل و کاهش نیروهای کاری خودشان 
هســتند. حتی غول های تکنولوژی چینی دیگر نمی توانند به روال گذشته عمل کرده و 

میزان پاداش ها و هزینه های مسافرت های خارجی به کارمندانشان 
را کاهش می دهند.

سرمای این زمستان برای بعضی از شرکت ها مانند شرکت ارائه دهنده 
خدمات آنالین Meituan-Dianping که یکی از اپلیکیشن های 
پرطرفدار چینی است، بسیار قابل توجه و تاثیرگذار خواهد بود. در اوایل 
سال میالدی گذشته به نظر می رسید که شرایط این شرکت ها مساعد 
بود و پیشنهادهای سرمایه گذاری زیادی دور و اطراف آنها وجود داشت. 
حتی آمار منتشر شده از موسســه آماری و تحقیقاتی Preqin هم 
نشان می دهند که در نیمه اول سال ۲۰۱8 میزان سرمایه گذاری های 
مخاطره ای یا ریسک پذیر انجام شده در چین بیشتر از آمریکا بوده است. 
به این ترتیب در نیمه اول سال میالدی گذشته حجم سرمایه گذاری های 
مخاطره ای انجام شده در اســتارت آپ های چینی برابر 56 میلیارد دالر 
بوده، در حالی که این رقم برای استارت آپ های آمریکایی به 4۲ میلیارد 
دالر رسیده اســت. با این اوصاف بود که تا پاییز سال گذشته چیزی در 
حدود 86 تک شاخ جدید در چین ظهور کردند. تک شاخ ها استارت آپ های 
خصوصی هستند که سرمایه گذاری های میلیارد دالری دریافت می کنند. 
پس از این بود که زمستان سرمایه گذاری آغاز شد. حضور غول های تکنولوژی 
چینی مانند علی بابا و تنسنت در بازارهای جهانی سهام هم عامل تاثیرگذار دیگری در این 
زمینه بود. حاال نگرانی ها و دغدغه های مربوط به ســرعت رشد درآمد در شرایط اقتصاد 
کاهشی و فرآیند زمانبر رسیدن استارت آپ های خصوصی به ارزش بازار باال و سوددهی آنها، 
به تدریج بیشتر و بیشتر می شوند. حتی غول های تکنولوژی این کشور هم پیش بینی کرده اند 
که میزان فروش آنها کاهش پیدا کند. گروه تجارت الکترونیکی JD.com در فصل سوم 
سال ۲۰۱8 اعالم کرد که کمترین رشد درآمد فصلی خودش از سال ۲۰۱4 و اولین کاهش 

تعداد کاربران جدیدش را تجربه کرده است.
بررســی های انجام شده توســط موسســه تحقیقاتی CB Insights نشان می دهد 
در طول سه ماه آخر ســال ۲۰۱8 نسبت به فصل آخر ســال ۲۰۱7، معامالت مرتبط با 

سرمایه گذاری مخاطره ای در استارت آپ های چینی به دوپنجم کاهش پیدا کرده، میزان 
سرمایه گذاری های خصوصی در این شرکت ها تا بیش از ۲5 درصد کاهش داشته و به زیر 
۱۰ میلیارد دالر رسیده اســت. در حالی که استارت آپ های تکنولوژی چین برای جذب 
سرمایه گذاری های بزرگ ناتوان شده اند، حتی ســرمایه گذاری های کوچک خصوصی 
در این شرکت ها هم به شدت در حال کاهش هســتند. بخشی از این رکود بیشتر از آنکه 
رویای تک شاخ ها را از بین ببرد، ذخیره سرمایه صندوق های سرمایه گذاری را نشانه رفته 
است. نمونه عینی آن سختگیری دولت به منابع مالی غیررسمی است که ذخیره سرمایه 
اغلب شرکت های سرمایه گذاری را تامین می کنند. این در حالی است که سرمایه گذاران 
 woes بزرگ درباره شرکت های تکنولوژی محتاط تر عمل می کنند. استارت آپ تک شاخ
of Ofo که در زمینه به اشــتراک گذاری دوچرخه فعالیت می کند و توجه بســیاری از 
ســرمایه گذاران را به خودش جلب کرده بود. در هفت مرحله ســرمایه گذاری و در طول 
۱8 ماه توانست ارزش بازار ۲ میلیارد دالری به دست بیاورد، اما حاال تقریبا ورشکسته شده 
است. استارت آپ هایی که به دنبال جذب سرمایه در مراحل اولیه هستند، سوز این زمستان 
 Qiming را بیشتر از بقیه احساس می کنند. »نیســا لئونگ« از شرکت سرمایه گذاری
Venture Partners که یکی از ســرمایه گذاران بزرگ در صنعت تکنولوژی چین 
است، در این مورد معتقد است ســرمایه گذاران به این استارت آپ ها توصیه می کنند که 
بهتر است نیمی از ارزشی را که انتظار داشــتند در طول یک سال گذشته به دست آورند، 
در نظر بگیرند؛ زمانی که سرمایه گذاران حتی پیش از برندسازی و معرفی یک استارت آپ 
روی آن سرمایه گذاری می کردند، حاال اما این روند طوالنی تر و سخت تر شده است تا جایی 
که ممکن است یک مرحله جذب سرمایه که ممکن بود یک ماه طول بکشد، این روزها تا 

شش ماه هم برسد. 
در حالی که سرمایه گذاری های خصوصی رو به کاهش گذاشته اند، شرکت های بیشتری 
هم به دنبال ورود به بازارهای عمومی و بزرگ هستند. این می تواند چالش دیگری برای 
 Ping An و Meituan-Dianping صنعت تکنولوژی چین باشد. سهام شرکت های
Good Doctor که بزرگ ترین اپلیکیشن سالمت آنالین چین است، از زمان عرضه 

اولیه شان در بازار بورس به یک دهم کاهش پیدا کرده است. 
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در برخی موارد، کارمند 
فکر می کند که عملکرد 

خوبی در حوزه های 
یادشده نشان می دهد. شما 

باید به او نشان دهید که 
ایده  متفاوتی دارید. 

فصل تجارت
گـــزارش

استارت آپ های تکنولوژی اژدهای سرخ به سختی می توانند جذب سرمایه کنند

زمستان تک شاخ های چینی

تحقیق و تفحص از 
قراردادهای ارزش افزوده 
صداوسیما در مجلس کلید 

خورد؛
  پالرموی ایرانی

 برای صدا و سیما

رسانه ها از کلید خوردن تحقیق و 
تفحص از قراردادهای ارزش افزوده 
صداوســیما در مجلس نوشته اند؛ 
گویا آن چه بهانه ای برای پرداختن 
نماینده ها به گوشه ای از مناسبات 
مالی صداوســیما شــده، حمایت 
از اســتارت آپ ها بوده اســت. در 
نامه ای که ۱۲ نفــر از نمایندگان 
مجلس به هیأت رییسه نوشته اند، 
آمده: »استارت آپ ها در سال های 
اخیر در کشور رشــد قابل توجهی 
داشته اند و الزم اســت که در ایران 
نیز نسبت به بهبود و ارتقای فضای 
کسب وکار آنها اقدام مقتضی صورت 
پذیرد. اخیرا سازمان صداوسیما با 
قراردادی تبلیغات استارت آپ ها و 
کسب وکارهای نو را به مجموعه ای 
واگذار کرده که این امر ضمن افزایش 
هزینه تبلیغات استارت آپ ها و ایجاد 
خلل در فضای رقابتی، فضای جاری 
نه چندان مطلوب کسب وکارهای 
نوین را با چالش های جدی مواجه 
ساخته اســت.« در ادامه نامه این 
درخواســت صــورت گرفتــه که 
با توجه به مفاد تبصــره یک بند 7 
ماده 45 آیین نامه داخلی، دســتور 
داده شود تا کمیسیون های بررسی 
نسبت به بررسی موضوع و اصالح 
رویه، اقدامات الزم را در این راســتا 
انجام دهند. امضاکنندگان این نامه 
سیدفرید موســوی، سیداحسان 
قاضی زاده هاشــمی، سیده حمیده 
زرآبــادی، ســمیه محمــودی، 
سید هادی بهادری، شهروز برزگر، 
سیدصادق طباطبایی نژاد، محمد 
دامادی، عبدالکریم حســین زاده، 
احمد بیگدلی، سیده فاطمه حسینی 

و زهرا ساعی هستند.
    صداوسیما باید پاسخگوی 

اعتبارات خود باشد
یک عضــو اصالح طلــب مجلس 
در مورد کلید خــوردن تحقیق و 
تفحص از قراردادهای ارزش افزوده 
صداوسیما در مجلس به »شهروند« 
گفــت: »یک زمانی بــود که مردم 
ســاعت های خود را بــا تلویزیون 
تنظیــم می کردند، حتــی رفتار، 
گفتار و بســیاری از اصول اخالقی 
دیگر را با رویکردهای صداوسیما در 
برنامه های مختلفی که این سازمان 
تدارک می دید، هماهنگ می کردند 
و به جرأت بــاالی 8۰ درصد مردم 
صداوسیما را الگویی برای زندگی 
خود انتخاب کــرده بودند. اما االن 
صداوســیما کاری کــرده کــه به 
جرأت می توان گفت یک پایه اصلی 
آســیب های اجتماعی، فرهنگی و 
اخالقی و مسائل دیگر را صداوسیما 
به آن دامن زده یا به نوعی در ترویج 
آن سهیم بوده است.« احمد بیگدلی 
که خــود از امضاکننــدگان طرح 
تحقیق و تفحص از صداوسیما بوده، 
گفت:   »این حق نمایندگان است 
که بدانند اعتبارات صداوسیما از کجا 
تامین شده و کجا هزینه می شود. 
همه اینها باید مشــخص شود و ما 
باید بتوانیم به صورتی شفاف محل 
آمد و رفت این اعتبارات را مشخص 

کنیم.«
 نماینده مردم زنجان در ادامه گفت: 
»صداوســیما به جــای این که در 
هزینه کرد این اعتبارات به مردم و 
دولت پاسخگو باشد، عملکرد خود را 
جناحی پیش می برد که این مسأله 
با ماموریت صداوسیما که رسانه ای 

ملی است، در تضاد است.«

شهروند
گــزارش
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