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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

باروری اقتصاد اصفهان در گرو توسعه گردشگری است :   

هر واحد بوم گردی، یک بنگاه اقتصادی و فرهنگی

واکاوی یک واژه که 
در جامعه جاری شده 

است؛ افت

امروزه واژه »افــت« در جوامع 
بشری، واژه ای شناخته شده است 
و ارزش های منفی آن بر کســی 
پوشیده نیســت بلکه به عنوان 
یک آفت، آثار مخرب آن بر همه 
تولیدات و عملکردهای اجتماعی 
و اقتصــادی دیــده می شــود. 
همچنان که سیر تحوالت فکری 
و تاثیــرات آن در هر جامعه ای، 
اندازه های رشد و ترقی در مراحل 
گوناگــون را تعییــن می کند و 
نمــوداری از فرازهــا و فرودها و 
دیروزها و امروزهــا را به نمایش 

می گذارد.
به این ترتیب است که دو موضوع 
متضاد یعنی »حرکت و سکون« 
در مقابــل هم قــرار می گیرد و 
خواه و ناخواه در معرض قضاوت 
و سنجش ماست. هر گاه حرکت 
اتفاق بیفتد و پشتوانه های حقیقی 
و الزم را بدنبال داشته باشد نقش 
و تأثیــر آن یعنی شــناخت و 
شناسایی نواقص و نارسایی ها و 
تالش برای اصالحات و در نهایت 
این چرخــه اجراهــای مفید و 

ارزشمند را ...

استاندار:

از شرایط سخت کنونی 
عبور خواهیم کرد

اســتاندار اصفهان با اشــاره به شرایط سخت 
اقتصادی امروز گفت: اعتقاد داریم با هماهنگی 
تمامی دستگاه های مســئول، همراهی و صبر 
مردم و تدابیر رهبر معظم انقالب از این شرایط 

سخت عبور خواهیم کرد.
عباس رضایی، اســتاندار اصفهان در افتتاحیه 
پروژه های عمرانی این شهرســتان اظهار کرد: 
علی رغم محدودیت ها و مشکالت زیاد، شاهد 
تالش های زیاد مســئوالن شهر هستیم، البته 
مردم شهید پرور این شهر شایسته این تالش 

شبانه روزی هستند.
رضایی با بیان اینکه وفــاق و همدلی مدیران 
شهرستان سبب پیشرفت های قابل توجه نجف 

آباد شده است، خاطرنشان کرد: ...

خسرو جغداوی
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:  توسعه متوازن گردشگری در این استان نیازمند سرمایه گذاری است که تحقق این مهم از جمله اهداف اساسی 
این نهاد است.

بررسی بازار مسکن در ماه پایانی سال:   

 سراب سونامی مسکن؛ 
تلقین فروشندگان

برخالف تصور غالب که سعی دارد عنوان کند قیمت مسکن در 
ماه پایانی سال جهش قابل مالحظه ای داشته و بر این اساس 

مالکان از پنج تا ۱۰ درصد قیمت های پیشنهادی را افزایش 
دادند، آمار و ارقام حاکی از آن اســت که رشد قابل 
مالحظه ای در معامالت قطعی اتفاق نیفتاده است.
شاخص های متعددی از کاهش سرعت رشد قیمت...
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بازار طال و سکه  97/12/27 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,400,0004,430,000قدیم

سکه طرح 
4,656,0004,545,000جدید

2,550,0002,480,000نیم سکه

1,630,0001,620,000ربع سکه

860000860000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18416684362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 شماره 35352 مورخ 97/12/25

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

نوبت دوم

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه 1- تکمیل سالن باستانی اردستان 2- تهیه و نصب چمن های 
مصنوعی سطح استان )اردستان – نجف آباد – اصفهان – شهرضا( 3- تهیه و نصب چمن های مصنوعی سطح استان اصفهان ) شاهین شهر 
– برخوار – اصفهان – تیران و کرون ( 4- سالن ورزشی دارک اصفهان )حصه( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
 در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/12/27 

می باشد. 
شایان ذکر است هر گونه اطالع رسانی یا اصالح از طریق سامانه انجام می گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف می باشند تا آخرین روز 
مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه کردند. بدیهی است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 دوشنبه 98/1/5
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 12 صبح روز شنبه 98/1/17

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 ظهر روز یکشنبه تاریخ 98/1/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف: 

آدرس: اصفهان – خیابان آبشار – بعد از پل غدیر – اداره کل ورزش و جوانان اصفهان – تلفن: 031-36308212
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 27313131 
دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768

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

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل 

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 
اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )تلفن تماس: 32222091-2( 

4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه: 
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir از تاریخ انتشار آگهی 97/12/27 لغایت پایان 

وقت اداری مورخ 98/01/08 می باشد. 
ب( مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/01/25 می باشد.

ج( زمان گشایش پیشنهادهای قیمت، ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه مورخ 98/01/26 در محل سالن جلسات
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف( سپرده )واریز به حساب 2173060202008 بانک ملی( 

ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 
6- مدت اعتبار پیشنهادها: یک ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و ا ین مدت برای یک بار و برابر یک ماه قابل تمدید می باشد.

ضمناً متن این فراخوان در پایگاه اینترنتــی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشــد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
 اعم از دریافت اســناد مناقصه تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکات ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

 شناسه : 418261

شناسه: 418451

محمد طرمه فروشان طهرانی - شهردار سین 

فرارسیدن نوروز باستانی بر عموم همشهریان عزیز مبارک ...                                                      روابط عمومی روزنامه اخبار اصفهان

شناسه: 419069

آگهی مناقصه 
شهرداری سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 904 مورخ 97/12/14 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به واگذاری خدمات امور شهر 
)تنظیف معابر، جمع آوری و حمل پسماند، شستشوی تابلو، نیمکت ، پانل ، نرده ، عالئم راهنمایی و رانندگی و...( به صورت حجمی از طریق مناقصه 

عمومی با قیمت پایه 9/500/000/000 ریال اقدام نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/1/18 جهت دریافت مدارک مربوطه و شرکت درمناقصه به 

واحد مالی شهرداری سین مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 031-45834516

 www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهرداری نوبت مبلغ تضمین )ریال(نوع تضمینشماره مناقصهتعدادموضوع مناقصهردیف
مناقصه

دوم400/000/000ضمانتنامه / سپرده1802097004038000056کیس کامپیوتر1
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اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان



واکاوی یک واژه که 
در جامعه جاری شده 

است؛ افت

ادامه از صفحه یک:
... در پــی خواهــد داشــت در غیر 
اینصورت سکون باعث »افت« و بروز 
انواع آسیب و بزه و ناهنجاریست که 
رهاورد آن اختالل در ابعاد گسترده 
اســت و بررســی علل آن اگر چه 
اولویت هــای الزم را پیــدا نکرد اما 
پیوسته جنجال برانگیز بود زیرا آثار 
سستی و ضعف در هر مورد و ساختار 
دیده شده و می شود و اینگونه است 
که اثرات نامطلوب آن به سود عده ای 
واسته و وابسته به مراکز تصمیم گیر و 
ماجراجوست و هیچ گونه ارتباطی به 
منافع ملی و مردمی ندارد بلکه خود 
عامل و انگیزه اختناق و محرومیت و 
انعکاس منفی و باز دارنده اش بر همه 
روابط فــردی و اجتماعی غیرقابل 
انکار و اصــوالً جایی که این موضوع 
وجود دارد روند و روال کارها و اجراها، 
تصمیم هــا و قضاوت ها، اشــتباه و 
نادرست است و اگر راهی برای حذف 
و برون رفت از آن وجود نداشته باشد 

خسارت ها قطعی خواهد بود.
با توجه به توضیحات داده شــده در 
همه ادوار گذشــته تا این زمان آثار 
سو رفتارها و عملکردها بر آموزه ها 
و آموزش ها، بیــش از همه مؤثر و از 
همین طریق، نواقص و محدودیت ها 
از گذشــته به حال منتقل و راه را به 
بیراهه برده است که با مشاهده نوع 
زندگی و کاســتی ها و عدم اعتدال، 
می تــوان صحت این ادعــا را قبول 
داشــت که از علل مهم و قابل ذکر 
آن اســت که در جوامع نامتعهد راه 
بر تعهد و نظــر و آرا و عقاید فردی و 
اجتماعی، بســته و حقیقت پنهان 
می ماند و این نگرش باعث می شود 
که نگاه های ســطحی و بی اساس 
و منفــی از موقعیت هــای کاذب و 
نامشروع خود با استفاده از روش های 
خشونت و سرکوب و فریب و وعده 
هر روش مســالمت آمیــز و پویا را 
پایمال کند در حالیکــه با توجه به 
تشــخیص های کارشناســی شده 
هیچگونه کج اندیشی و خشونت نه 
تنها الزم نیست بلکه توجیه علمی 
و قانونی نداشــته و ندارد. بنابراین 
همه آموزش ها و راهکارها، شفافیت 
و بهداشــت روان و جسم و محیط 
از الزمه هاســت و می توان با پیروی 
از اصول آزادانــه تجربیات جهانی و 
شناخته شــده و احترام به باورها، 
ســدهای خودخواهانه و کاذب را از 
پیش پا برداشت و حوادث گذشته را 

نصب العین خود قرار داد.
االیحال ضرورت ایجاب می کند که 
بیاموزیم و بیاموزانیم همه روش هایی 
را که به ارزش های عادالنه مزین است 
که از همین طریق راه توسعه و تکامل 
بر ما گشوده خواهد شد. روزی برای 
گفتن و شنیدن و آینه ای برای دیدن 
و عبرت و صدایی بــرای حقیقت و 
تشخیص ها از نیک و بد، .... انکار این 
همه ناشدنی است و به تعبیر دیگر 
باید گفت: بی اعتنایی و نادیده گرفتن 
ارزش، ارزش ها، خود »افت« اســت 
پس از زمین خشــکیده هیچگونه 
ای بارور نخواهد شد مگر آنکه آب و 
آفتاب در کار باشد و در جایی که این 
دو عامل ممتــاز عمل می کند عقل 
ســلیم حکم می کند که برای رارور 
شدن راهی جز تهیه ابزار استفاده از 
آن وجود ندارد و ناگفته پیداست که 
ظرفیت ها و توانایی ها و استعدادها 
در ذات و فطرت هر موضوع و مورد 
باید دیده شــود تا از طریق شناخت 
و بکارگیری و عمل به آنها پاســخی 
به عدم ها و رفتارهای نامربوط و غیر 
اصولی داده شود به تبع خود روشی 
سنجیده و مناسب در مقابل افت های 
گوناگون و ســتیزی بــر علیه بی 
اعتمادی ها و عمدها و اجباری های 

ناخواسته و نارواست.

اقتصاد استان
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بسیاری از ساختمان های شاخص شهرداری اصفهان بدون استفاده مانده است
عضو شورای شهر اصفهان گفت:شهرداری اصفهان بایدســال آینده از فضاها و امکانات شهری مثل 
ساختمان جهان نما و باشگاهای شهرداری که باوجود هزینه های باال بدون استفاده مانده است استفاده 

کند.
 علیرضا نصر اصفهانی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: اگرچه باید 

به دنبال ایجاد امکانات جدید شهری باشیم اما قبل از آن باید از فضاها و امکانات شهری که بدون استفاد ه 
مانده است مطابق با کاربری آن استفاده درست شود.

وی با اشاره به اینکه باید ایستگاه های قطار شهری که با پول مردم ساخته شده تجاری سازی شود، ادامه داد: به 
دنبال بازگشایی زاینده رود شاهد سفر تعداد زیادی مسافراز نقاط مختلف کشور به اصفهان خواهیم بود و در ایام نوروز به 

صورت شبانه روزی وسایل حمل و نقل عمومی اعم از مترو و اتوبوس و تاکسی برای رفاه حال مسافران آماده خدمت رسانی است.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اعالم اینکه در هفته آخر امسال الزم است که تمامی مطالبات شهرداری به کارگران و پیمانکاران 
پرداخته شود، ادامه داد: ۸۵ درصد بودجه امسال محقق شده که نتیجه تالش مدیران شهری است. نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 

گفت: ستاد نوروزی به منظور رفاه حال مسافران برنامه های مفرحی را برای میزبانی از آنها تدارک دیده است.

زاینده رود برای جاری شدن آب الیروبی می شود
 مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان گفت: زاینده رود برای بازگشایی آب 

الیروبی و مسیر آب در این رودخانه هموار می  شود.
حسن نظام زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه تنها چند روز به آغاز نوروز مانده است و به دنبال 
بازگشــایی آب در زاینده رود، اکیپ هایی به منظور نظافت و الیروبی بستر زاینده رود، در نظر 

گرفته شده است.
وی بیان داشت: همچنین برای استقبال از مسافران نوروزی در راستای نظافت شهری تمام نیروهای 

خدمات موتوری به صورت آماده باش و فعال اقدام به جمع آوری پسماند و زیبا سازی شهری کرده اند.
مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان گفت: در ایام نوروز مأموران خدمات موتوری شهرداری 

به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به شهروندان و مسافران هستند تا شهری زیبا را در این ایام برای رفاه حال 
مسافران فراهم سازند.

وی گفت: ماشین آالت تنظیف سازمان شامل انواع جاروبهای نظافت معابر، جدول شوی ها، دیوار شوی و نرده شوی ویژه نوروز 
کار خود را آغاز کردند و با تمام توان و ظرفیت آماده ارائه خدمت هستند.

خسرو جغداوی
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

استاندار:

از شرایط سخت کنونی عبور خواهیم کرد

استاندار اصفهان با اشاره به شرایط سخت اقتصادی امروز 
گفت: اعتقاد داریم با هماهنگی تمامی دستگاه های مسئول، همراهی و صبر مردم 

و تدابیر رهبر معظم انقالب از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد.

عباس رضایی، استاندار اصفهان در افتتاحیه پروژه های عمرانی این شهرستان اظهار کرد: 
علی رغم محدودیت ها و مشکالت زیاد، شاهد تالش های زیاد مسئوالن شهر هستیم، 

البته مردم شهید پرور این شهر شایسته این تالش شبانه روزی هستند.
رضایی با بیان اینکه وفاق و همدلی مدیران شهرستان سبب پیشرفت های قابل توجه نجف 
آباد شده است، خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم با هماهنگی تمامی دستگاه های مسئول، 
همراهی و صبر مردم و تدابیر رهبر معظم انقالب از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد.

وی با اشاره به مشکالت اقتصادی امروز گفت: تالش های زیادی برای رفع مشکالت در 
حال انجام است، اما بعضی دست ها اجازه رفع موانع را نمی دهند. به عنوان مثال در چند 

روز اخیر صدها تن گوشت در استان توزیع شده، اما باز هم شاهد رشد قیمت ها هستیم.

    افتتاح 2۷ میلیارد تومان پروژه عمرانی
مجتبی راعی، فرماندار شهرســتان نجف آباد در سخنانی با تشــریح ویژگی های مختلف 

شهرستان در عرصه های مختلف گفت: در شرایطی که بسیاری از شهرداری های کشور، حتی 
امکان تامین هزینه های جاری خود را پیدا نکرده اند، اجرای بیش از ۲۷ میلیارد تومان پروژه 

عمرانی در سطح مناطق پنج گانه، اقدامی بزرگ و قابل ستایش است.
وی با بیان اینکه در اجرای پروژه ها توازن در سطح مناطق مختلف برقرار شده است، اضافه کرد: 
مشارکت های مردمی، ظرفیت بسیار خوبی در اجرای طرح های زیرساختی و مورد نیاز شهرها 
محسوب می شود که تمامی دستگاه ها بایستی اهتمام بیشتری به استفاده از آن داشته باشند. 

در ۹  ماه اخیر، شاهد بهره برداری از هشت طرح خیرساز در نقاط مختلف شهرستان بوده ایم.

    اجرای ۵۸۵ میلیارد پروژه در پنج سال
مسعود منتظری، شهردار نجف آباد در این مراسم اظهار کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی که 

حاکم بر کشور است، اجرای هر کدام از این طرح ها تاثیرات خاص و قابل توجه در شهر دارد.
وی با اشاره به همدلی مسئوالن افزود: در پنج سال گذشته حداقل ۱۷۰ طرح عمرانی شاخص 
با مجموع هزینه ۵۸۵  میلیارد تومان در نجف آباد اجرا شده است که تحقق این مهم نشان از 

همدلی مسئوالن شهرستان است.
ایمنا

خـــبــــر

عالوه بر گردشگران 
داخلی، گردشگران 

 خارجی بویژه اروپایی ها 
عالقه زیادی به دیدن 
مناطق کویری شرق 

اصفهان دارند. از سوی 
 دیگر اقبال گسترده ای

 بین مردم استان 
برای سفر به شهرها و 

روستاهای درون استانی 
وجود دارد. 

باروری اقتصاد اصفهان در گرو توسعه گردشگری است :   

هر واحد بوم گردی، یک بنگاه اقتصادی و فرهنگی

 بوم گردی یکی از شاخه های خاطره انگیز صنعت گردشگری 
است که سهم و تاثیر بسزایی در انتقال فرهنگ، سنن، میراث 

ناملموس ، اشتغالزایی و رونق اقتصادی روستاها دارد.
 تکرار بی امان روزهای شــلوغ لبریــز از دود و دم، آن هنگام 
که تخیل آدمی را به تمنای گوشــه ای دنــج و خلوت به پرواز 
 در می آورد، نمود روشــنی از نیاز انسان ها به اقامت موقت در 
خانه های بومی اســت تا گذران چند روز خاطره انگیز در آن 

زداینده خستگی و خمودگی از شانه شهرنشینان کالفه باشد.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
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     مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:  توسعه متوازن گردشگری در این استان نیازمند سرمایه گذاری است که تحقق این مهم از جمله اهداف اساسی این نهاد است.

اقامتگاه بومی و محلی به 
خانه های قدیمی بازسازی 
شــده اطالق می شود که 
در آن ســعی بر این است 
تا مهمانان با شیوه سنتی 
زندگی در آن محل خاص 
آشنا شوند و در محیطی 
طبیعی ســفر خود را به انجام برسانند. 
اقامتگاه بوم  گردی به معنای محل اقامت 
مســافر منطبق بر فرهنگ و جغرافیای 
آن منطقه است و ســاخت آنها به دلیل 
اینکه قاعده خاصی نــدارد حتی اگر در 
یک منطقه جغرافیایی باشند باز هم تشابه 
کمی با همدیگر دارند و بومیان هر منطقه 
جغرافیایی بر اساس شرایط ساخت و ساز و 
مهم تر از آن فرهنگ منطقه خود دست به 

ساخت اقامتگاه های بوم گردی می زنند.
بوم گردی همچنین به  معنای حفظ و نشر 
اصالت و فرهنگ هر منطقه است ؛ خدمات 
قابل ارائه در این واحدها رنگ و بوی سنتی 
و نوســتالوژیک دارد، صندوقچــه های 
قدیمی به جای قفسه های کتاب و لباس، 
جاجیم و گلیم به جــای فرش و موکت، 
غذاهای محلی ، شب نشینی دور آتش به 
جای تماشای تلویزیون، دوشیدن شیر گاو، 
پختن نان و غیره از جاذبه های این محل 
هاســت در بوم گردها خبری از بشقاب 
های رنگین، انواع کباب ها و غذاهای بین 
المللی نیست و غذاهای سنتی و قدیمی 
از طرف چند تن از بومیان که بیشــتر از 
بانوان آن منطقه هستند برای مسافرها 

سرو می  شود.
مهمترین تمایز مراکز اقامتی بوم گردی 
داشتن سبک سنتی است که گردشگران 
زیادی را به ســمت خود جذب و مالکان 
این مراکز اصرار به داشــتن این ســبک 

زندگی دارند. 
اقامتگاه های بوم گــردی به دلیل اینکه 
براساس معماری سنتی منطقه ساخته 
می شــوند کمترین تاثیر مخرب زیست 
محیطی را دارند و به نوعی بخشی از بافت 

طبیعی منطقه به حساب می آیند.
در بوم گردی گردشگران خواستار نزدیک 
شدن به شرایط زیست طبیعی و بومی، 
استفاده ازغذاهای سنتی و تجربه زندگی 
به سبک قدیم هستند. اقامتگاه های بوم 
گردی مهمترین و بهترین ظرفیت برای 

توســعه اقتصادی و پیشرفت محسوب 
می شوند.

ایران از نظر داشته های طبیعی و فرهنگی 
جزو ۱۰ کشــور برتر جهان است و وجود 
یک میلیون سایت تاریخی، 34 هزار اثر 
تاریخی با ثبت ملی و ۲3 اثر با ثبت جهانی 
به یکی از کانون های اصلی گردشــگری 
تبدیل شده است، در زمان حاضر به گفته 
مسووالن هزار و 46۷ اقامتگاه بوم گردی 
در کشور پروانه فعالیت دارند که بر اساس 
هدف گذاری های انجام گرفته قرار است 
تا آخر دوره فعالیت دولت دوازدهم، این 

تعداد به ۲ هزار اقامتگاه افزایش یابد.
تعداد گردشگران ورودی به ایران درسال 
۹6 در مجموع نزدیک به ۵ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن بود که به گفته مسئوالن این رقم 
تا آذرماه امسال به بیش از 6 میلیون تن 
افزایش یافته اســت، از این رو بسیاری از 
صاحبنظران بر این باورنــد که به دلیل 
اقبال ملی و جهانی بــه تفریح و گردش، 
به ازای هر ۵۰۰ میلیون ریال امکان ایجاد 
یک شغل در بخش گردشگری وجود دارد 
که شتاب ایجاد اشــتغال در این زمینه، 
گردشگری را به عنوان یکی از محورهای 

مهم توسعه در کشور تبدیل کرده است.
در زمان حاضر از هر ۱۱ شغل، یک شغل 
مربوط به بخش گردشگری است. این مهم 
تا حدی در اقتصاد اثرگذار شده که از آن 
بعد از صنایع نفت و خودروسازی به عنوان 

اقتصاد سوم جهان یاد می شود.
تاریخچه صنعت گردشــگری در ایران 
بسیار جوان اســت .براساس آمار، کشور 
ایران با داشــتن بیــش از 33 هــزار اثر 
ثبت شــده ملی و ۲۲ اثر ثبت جهانی و 
یک میلیون ســایت تاریخــی، تمدنی، 
گردشگری و اکوتوریسمی جزو ۱۵ کشور 
برتر دنیا از لحــاظ جاذبه  های فرهنگی، 
طبیعی، مذهبی و زیارتی است، اما در رتبه  
بندی  های جهانی در میان ۱3۹ کشــور 
رتبه ۱۱4 را به خود اختصــاص داد و به 
لحاظ درآمد گردشگری در رتبه ۷۰ جهان 
قرار دارد که نشان دهنده سهم ناچیز کشور 

در این صنعت جهانی است.
آمارها حاکی از آن اســت درآمد ســال 
گذشته کشــور از بخش گردشگری ۷.۵ 
میلیون دالر بوده اســت. همین مساله 
موجب شده است بسیاری از کارشناسان 
مقوله گردشــگری را » محرک اقتصاد« 
توصیف کنند که در شرایط سخت چاره 
ای آســان برای درآمد زایی و اشتغال در 

دوران تحریم است. 
بنا بــه اظهــار کارشناســان ، صنعت 
گردشــگری به عنوان یکــی از پردرآمد 
ترین صنایع جهان به دلیل گردش مالی 
چشمگیر درآن توجه بسیاری از سرمایه 
گذاران کالن و خرد را به ویژه در دهه اخیر 
به ســوی خود جذب کرده است، در این 

میان بازگشت به فرهنگها، آداب و سنتهای 
قدیمی و بازدید از نقاط محلی و بومی به 
عنوان جاذبه ای قوی مورد اســتقبال و 

مطالبه گردشگران قرار گرفته است.
بوم گردی به عنوان شاخه ای از گردشگری 
به عقیده متخصصان این بخش، حتی در 
دورترین روستاهای کشور موجب تحول 
شده به گونه ای که برخی روستاها با تکیه 
بر این ظرفیت توانسته اند بیکاری را ریشه 
کن کنند و به دهکده ای فراتر از مرزهای 

کشور تبدیل شوند.
اصفهان این کهن دیــار لبریز از فرهنگ 
و تمدن به اذعان کارشناسان از ظرفیت 
بالقوه ای در این بخش برخوردار اســت. 
وجود طیف متنوع و منحصــر به فرد از 
روستاها با تنوع قومی، فرهنگی، اقلیمی و 
آیینی افق وسیعی را در بخش بوم گردی 
این اســتان پدیدار کرده اســت. استان 
اصفهان دارای ۱۰۷ شهر و یکهزار و ۹34 
روستاست ؛ که با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر 
تاریخی که یکهزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت 
ملی و چهار اثر آن به نام های میدان نقش 
جهان، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان 
و مســجد جامع به ثبت جهانی رسیده 
است، کانون توجه گردشگران داخلی و 

خارجی است.
اســتان اصفهان با برخورداری از جاذبه 
های طبیعی و گردشگری بویژه در مناطق 
شرق و غرب از جمله استان های پیشرو 
در رویکرد به بومگردی محسوب می شود 
بگونه ای که تعداد اقامتگاه های بومگری 
این استان از ســال ۹۲ از۵۰ باب به ۲63 

اقامتگاه در سال ۹۷ رسیده است.
عالوه بر گردشگران داخلی، گردشگران 
خارجی بویژه اروپایی ها عالقه زیادی به 
دیدن مناطق کویری شرق اصفهان دارند. 
از سوی دیگر اقبال گسترده ای بین مردم 
استان برای سفر به شهرها و روستاهای 

درون استانی وجود دارد. 

   بوم گردی، آغازی برای مهاجرت 
معکوس

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشــور به تازگی در نشســت خبری در 
این خصــوص اظهارداشــت: ۱۰ درصد 
از اعتباراتی که از صندوق توســعه ملی 
برای اشتغال روستاییان و عشایر در نظر 
گرفته شده مربوط به کارهای بوم گردی و 

اقامتگاه های روستایی است.
به گفتــه وی بخشــی از اعتباراتی که از 
صندوق توســعه ملی ویژه این کار دیده 
شده است ظرفیت خیلی خوبی را برای 
توسعه بوم گردی ایجاد می کند همچنین 
ورود پررنگ بخــش خصوصی، اتحادیه 
و انجمن بــوم گردی کشــور را به دنبال 

خواهد داشت.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 

کشــور افزود: با پرداخت تسهیالت این 
بخش می توان انتظار داشــت که روند 
مهاجرت از روســتا به شهر متوقف شود 
که این پدیده را به طور یقین در آمارهای 
سرشماری های آتی خواهیم داشت گرچه 
ادعای سنگینی است اما با آمارهایی که 
بدست ما رسیده و با بازدید از روستاها و 
کارهایی که دولت برای روستاها انجام می 

دهد این اتفاق خواهد افتاد.
به گفته وی نقش اقامتگاه های بوم گردی 

تکمیل کننده توسعه روستایی است. 

  آینده روشن صنعت گردشگری
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
بهمن امســال در حاشــیه مراسم آغاز 
عملیات اجرایی طرح نمونه گردشگری 
مهستان نقش جهان اصفهان گفت: بدون 
شــک با حمایت از صنعت گردشگری 
ضمن اشــتغالزایی در شــهرها و بویژه 
روستاها، درآمد زیادی برای کشور بدست 

خواهد آمد.
به گفته او تا پایان آذرماه سال جاری بیش 
از 6 میلیون نفر گردشگر خارجی به ایران 
آمدند و با افزایش این میزان تا پایان سال 
رکورد جدیدی در کشــور ثبت خواهد 
شد و از آنجایی که کشــور ما به مباحث 
اقتصادی جدید همچون گردشگری نیاز 
دارد مسووالن ملی و محلی عزم خود را 

برای توسعه گردشگری جزم کرده اند.
وی ادامه داد: بر همین مبنا و با توجه به 
شور و نشــاطی که در حوزه گردشگری 
کشور رخ داده است تا پایان امسال رکورد 
جدیدی از نظر ورود گردشــگر خارجی 

ثبت خواهد شد.
رییس ســازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری با اشــاره به افزایش 
ســرمایه گذاری ها در حوزه گردشگری 
تصریح کرد: ۱۲۰ هزار میلیارد تومان حجم 

سرمایه گذاری گردشگری نشان می دهد 
که آینده روشنی برای این صنعت وجود 

خواهد داشت.
وی با بیان اینکه افزایش کمی و کیفی در 
زیرساخت های گردشگری تراز آن را در 

سالهای آینده بیشتر می کند، افزود: 
طی یکسال و نیم گذشته ایران در حوزه 
طبیعت گردی به رشد قابل مالحظه ای 

دست پیدا کرد.

   باروری اقتصاد اصفهان با توسعه 
گردشگری

معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی به تازگی در حاشــیه 
دیدار با اســتاندار اصفهان گفت: توسعه 
گردشگری روستایی با هدف اشتغالزایی از 
اولویت های این نهاد است و به متقاضیان 
ایجاد واحدهای بوم گردی در این مناطق 

تسهیالت الزم پرداخت می شود.
محمدرضا شــاملو افزود : بنیاد مسکن 
برای مشارکت در جهت اجرای طرح های 

مشارکتی آمادگی کامل دارد.
وی با بیان اینکه از اواخر دولت هشــتم، 
4۵۰ روســتا به عنوان هدف گردشگری 
در کشور مد نظر قرار گرفتند، اظهار کرد: 
تعدادی از آنها مانند ابیانــه دارای بافت 
ارزشمند و تاریخی هستند که در مرحله 
نخست برای آنها ردیف بودجه تخصیص 
یافت و این کار به خوبی در حال پیشرفت 
است. شاملو اصفهان را یکی از قطب های 
گردشگری کشــور اعالم و اضافه کرد : با 
توجه به خشکســالی های اخیر، توسعه 
گردشگری روســتایی کمک بسیاری به 

اقتصاد استان می کند.
وی با بیان اینکه ۱۸ روستا در استان در 
مرحله نخســت برای هدف گردشگری 
تعیین شدند، خاطرنشان کرد: آنها باید 
در کارگروه ملی مطرح شوند تا بودجه ای 

برایشان تخصیص یابد. 

   توسعه متوازن گردشگری نیازمند 
سرمایه گذاری

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اصفهان اظهار کرد: توسعه 
متوازن گردشگری در این استان نیازمند 
سرمایه گذاری است که تحقق این مهم از 

جمله اهداف اساسی این نهاد است.
به گفته وی اکنون 3۵۰ طرح گردشگری 
به ارزش۱۰ هزار میلیارد ریال از ســوی 
بخش خصوصی در همه نقاط این استان 

در حال انجام است.
فریدون الهیاری افــزود: برای تحقق این 
راهبرد ظرفیت اقامت بخش گردشگری 
اســتان از ۲۰ هزار تخت در سال ۱3۹6 
اکنون به حدود ۲۸ هــزار تخت افزایش 
یافته اســت. وی گردشــگری را یکی از 
مهمترین شــاخصه  های توسعه استان 
برشمرد و بیان داشت: توسعه گردشگری 
در این اســتان که به عنــوان قطب مهم 
گردشگری کشــور مطرح است ، بیش از 

پیش دارای اهمیت و اولویت است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان یادآور شد: 
در همین راســتا ۱۱۲ طرح گردشگری 
تا پایان ســال جاری در این اســتان به 
 بهره برداری می رســد. بهره بــرداری از

 اقامتگاه های ســنتی، اقامتگاه های بوم 
گــردی و مجتمع های گردشــگری در 
شهرستان های اصفهان، کاشان، سمیرم، 
شهرضا، فریدونشــهر، نجف آباد، نائین و 
شاهین شــهر از جمله این طرح ها بوده 

است.
الهیاری مقدار اعتبار سرمایه گذاری شده 
برای اجرای این تعداد طــرح ها را بیش 
از 3۰۰ میلیارد ریــال اعالم کرد و گفت 
: با بهره برداری از طرح ها ۷۷۸ تخت به 
ظرفیت اقامتگاه های گردشگری استان 
اضافه و برای ۲46 نفر اشــتغالزایی شده 

است.



Biglar Beigi 
Tekyeh; Fabulous 
Hall with Mirror 
Works

Biglar Beigi Tekyeh is a 
valuable building in the 
historical neighbourhoods 
of the ancient and beautiful 
city of Kermanshah in 
western Iran.
It is built in the Qajar era by 
Abdollah Khan, who was 
nicknamed Biglar Beigi, 
is known for its dazzling 
mirror-tiled central dome 
room.
The building has a big yard 
with a small pool in the 
centre. The doors of the 
building that open to the 
yard have colourful glasses.
Biglar Beigi Tekyeh has 
long been used during 
Muharram to hold 
mourning ceremonies for 
the martyrdom of Imam 
Hossein (AS), the third Shia 
Imam.
It hosts two important 
museums: one for 
calligraphy and another for 
Paleolithic era artifacts.
In the calligraphy museum, 
ancient documents of Biglar 
Beigi family are put on a 
show.
The Paleolithic museum, 
named Zagros, the only one 
of such kind in the Middle 
East, puts on display 
items from ancient times, 
including rich collections 
of stone tools and animal 
fossil bones.

Iran’s Shadravan 
Bridge Most 
Ancient Bridge in 
World
Shadravan Bridge, also 
known as Caesar Bridge, 
whose construction dates 
back to the Sassanid era, is 
said to be the most ancient 
bridge in the world.The 
bridge is located 300 metres 
south-west of Shushtar 
in southern Khuzestan 
province.It is built on the main 
branch of Karun River, and 
now its ruins are seen beside 
Azadegan Bridge. With 44 
arches, it is still used to lead 
Karun’s water into farms.
According to some eastern 
quotes, when the Sassanid 
king Shapur I enslaved the 
Roman Emperor Valerian, he 
forced him to build this bridge 
near Shushtar.
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Isfahan more 
beautiful than ever

“We welcome the New Year by installing 
permanent and temporary elements, with 
the slogan of vernal season,” the head of 
beautification organization of Isfahan 
municipality said.
 “About 300 elements including 
environmental artistic elements, local 
space creation, postcards, lighting effects, 
and Haftseen tables will be installed in 15 
municipal districts,” Hassan Moazeni noted.
“Lighting projects in Kamal Esmail Street 
(between Azar bridge and Enghelab square) 
and Motahari Street (between Azar bridge 
and Enghelab square), implementing 
gobo projector on the western and eastern 
faces of Melli Bank located in Sepah Street, 
video mapping, and light ceiling cover in 
Imam Hossein square, at the beginning of 
Chaharbagh-e Bala Avenue,” he added.
Saying that several cubes displaying pictures 
of martyrs and figures of Isfahan at the 
entrances of the city, cedar symbols near 
Golestan-e Shohada (Martyrs cemetery), 
and puzzle wall of martyrs at the Martyrs 
cemetery will be installed with the purpose 
of commemorating their values, he continued, 
“Installing the children’s paintings with the 
size of 60*80 which have been completed with 
the cooperation of Isfahan’s Child House, and 
implementing drawing canvas with the size 
of 2.30*2 that artists of Isfahan’s Painters 
Association are supposed to draw on them in 
real time are among the activities of Isfahan’s 
beautification organization.”
“Other activities of the organization 
include designing the portals of Nowrouz 
headquarters and installing identification 
card on famous artworks of Isfahani figures 
such as master Bahadori’s work at the 
beginning of Abbas Abad Street,” he also said.

Ghaeli Hotel in Isfahan

Visitors to Iran always remember their journey 
through Isfahan as the highlight of their time in Iran. 
People always look for the best places to stay while on 
a sightseeing tour. They need a place for themselves 
to digest the memories of the day and prepare for the 
adventures of tomorrow. It is a pity that sometimes, 
great places are short of quality accommodation. 
But that is not the case with Isfahan! This short piece 
cannot do justice to the rich diversity of Isfahan’s 
accommodation. As with most of the historic cities in 
Iran, the first choice of accommodation in Isfahan is 
traditional hotels. Abbasi Hotel is the most popular 
hotel in the category above. But the range of Isfahan 
hotels goes beyond fancy traditional hotels. There 
are great cheap hotels in Isfahan and they are some of 
the best in Iran. Ghaeli Hotel in Isfahan for example is 
a superb traditional hotel where you will have all the 
merits of an old Iranian house without being ripped 
off! It’s got it all! Lovely traditional rooms opening to a 
cozy little yard with a fountain pool and a garden. Ghaeli 
Hotel’s terrace creates a lovely atmosphere for having 
a drink and hanging out with other fellow travelers. 
Ibne Sina Hotel also offers a popular choice in the list 
of economy accommodation in Isfahan. But if you 
need a more modest place to stay, Isfahan’s marvelous 
diversity of guesthouses is just what you are looking for!
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where to stay

One of the most important things to do in 
Iran is to check out the calendar for annual 
festivals. Iran holds and celebrates various 
events and festivals all year round. Some 
of the rituals and festivals in Iran consist of 
religious ceremonies and rites, and many 
others have more historic and ceremonial 
backgrounds which can be tracked in to pre-
Islamic era. There are also many feasts and 
celebrations to pay homage to many deities 
and they are mostly farming festivals. The 
festivals in Iran vary greatly by region due to 
Iran’s multi-ethnic make-up. One of the most 
important and old festivals is Chahrshanbe 
Suri. In the evening of the last Tuesday of 
each year, Iranians celebrate a fire festival 
with its roots in the ancient customs and 
history of the country. People set up bonfires 
in the streets and jump over them to cleanse 
themselves of all the misfortunes and 
impurities of the past year and get ready to 
welcome the coming New Year.
This is a warm welcome to Noruz and its 
attendant customs that precedes the festival 
of Sizdah Be-dar (lit. “to get rid of thirteen”) a 
Festival of “Joy and Solidarity” celebrated on 
the 13th day of the Iranian New Year, which 
brings the Noruz celebrations to an end.
Fire, not only in historic Persia, has long been 
held as sacred among Indians, Europeans 
and many other cultures. According to 
ancient Iranian beliefs, Azar (Fire) was 
the son of Ahura Mazda. Ancient Persians 
believed in the purity and purifying power 
of fire. The belief was so strong that, to 
prove one’s innocence, people had to cross 
through the fire, as Siavash did in Ferdowsi’s 
epic poem, the Shahnameh. Chaharshanbe 
Suri (Chaharshanbe Soori) is the festival 
of fire. Chaharshanbeh means Wednesday 
and Suri has the meanings of red, party or 
festival.
People would also put food, sweets, flowers 
and wine on the roof of their houses and 
pray for their dead to appease them. This 
is the origin of the fire festival in Persia 
before the arrival of Islam and was held in 
the last five days of the year. But where does 
Chaharshanbe Suri originate from?
 Chaharshanbe Suri
Setting up fires in Chaharshanbe Suri 
became popular after the arrival of Islam. Up 
until this period, Iranians didn’t have seven 

days to the week as we have now. In ancient 
Persia every day of the month had a name 
and it was the name of an angel. Today’s 
weekdays, only entered Iran after the 
invasion of the Muslims. From the Muslim 
period onwards many Iranian customs and 
festivals began to fade away and some have 
disappeared completely.
Iranians who were concerned about 
preserving their culture tried to save their 
rites and customs from extinction. One 
solution was to protect them under the 
veil of Islamic practice. They chose the last 
Wednesday of the year, since Arabs believed 
that Wednesday is unlucky and a day of bad 
omens and that n such days, people should 
feast and be happy not to let devils and 
genies enter their souls. So Iranians shifted 
their fire festival to Wednesday in order to 
celebrate their traditional customs and save 
them from Arab influence.
The celebration usually starts in the evening. 
People set up bonfires in the streets and 
began to jump over them. It is an old belief 
that jumping over the fire will burn away the 
participants’ pains, impurities, diseases and 
misfortunes. Therefore the ashes should be 
thrown away as people have cast off their 
former pains and misfortunes into them.
While jumping over the fire people sing: 
zardi-ye man az to, sorkhi-ye to az man, 
literally: my sickly yellow paleness is 
yours; your fiery red color is mine. It is 
customary on this night for families to buy 
Ajil-e Chaharshanbe Suri which is made of 
different dried nuts, fruits and sweets. They 
also prepare a kind of Âsh (noodle soup) 
called Âsh-e Chaharshanbe Suri.There are 
some other rituals connected to the festival 
that have almost disappeared nowadays. 
One of them is Kuze-Shekani (earthenware 
jar-shattering) in which people put some 
coals, salt and a very cheap and worthless 
coin into an earthen jar and then throw it 
down from the roof into the alley to break. 
Coal and salt are signs of ill omen and bad 
luck and a worthless coin is the symbol of 
indigence. By doing this people drive away 
misfortunes and bad omens from their 
homes.
Fâl-Gush neshini is another custom in which 
the girls who wish to find a husband or have 
any other desire to fulfill in the New Year, 

go out of the house into the streets and hide 
behind a wall and listen to the conversations 
of passersby. If what is overheard is positive 
or optimistic then their wishes will come 
true and if otherwise, not.
The other ritual of this night is Qaashoq-
Zani (Spoon-hitting). Young girls wrap 
themselves into a shroud (chador) and then 
while banging a spoon against a bowl go 
and stand at the door of neighbors, where 
the house owner fills their bowls with 
Chaharshanbe Suri’s ajils. A person who 
receives nothing is believed to expect an 
unfortunate year. Sometimes young boys 
don a chador and do this for fun.

Kooze Shekani in Birjand, North East of 
Iran
The household put some coal, as the sign 
of ill omen, and some salt, standing for evil 
eye, plus a cheap coin, signifying poverty, 
inside an earthenware jar. They turn the 
earthenware jar around their heads one 
by one. Then, one of them throws the jar 
over the roof onto the alley. Thus, ill omen, 
evil eye and poverty are driven out of the 
house.Today only the name remains of 
many of these customs. Instead various 
kinds of firecrackers have become part of 
the celebrations. Unfortunately every year 
some people are hurt and hospitalized by 
the fireworks. Chaharshanbe Suri, however, 
remains one of the most important and 
joyous national festivals for Iranians around 
the world.

Gereh-Goshaee
Similarly, women yearning to tie the knot or 
persons who have run into some problem, 
make a knot at the corner of a handkerchief 
or some other garment and request the first 
person whom they come across to undo 
it. The willingness will signal a hopeful 
portent.
Shaal-Andazi (shawl-dropping)
In some parts of the country, young 
boys, who are engaged, drop a shawl or 
wraparound down from the roof of their 
fiancé’s house and she would present him 
with some confection or other present. 
Along with these rites, there are also others 
such as making soup for the sick, discarding 
the outworn furniture, etc.

Chaharshanbe Suri: Persian 
Festival Of Fire 
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 Iran ranked 9th in the world in 
terms of installed capacity of the 
thermal power plant with 65 GW.
The Director General of the 
Thermal Power Company Mohsen 
Tarztalab, at the meeting of the 
power plants’ managers, added, 
‘There are 123 units of thermal 
power plants in the country, 
including 42 government units, 
60 private units and 21 units are 
in the hand of large industries of 
the country.’The installed capacity 
of the country’s power plants 
is 81,000 megawatts, of which 
64,000 megawatts are produced 

by thermal power plants, 16,000 
megawatts of steam units, 25,355 
megawatts of gas units, and 23,000 
units of combined cycle. 
Expressing that over 93.5 percent 
of the country’s production has 
been undertaken by thermal 
power plants over a 10-month 
period, the official retreated that 
6.5 billion Euros worth of state-
owned thermal power plants 
are available to the Thermal 
Power Company, and 8,500 
people are working in the area of 
governmental utilization of these 
power plants. 

Exports 
from Sistan, 
Baluchestan 
to Afghanistan 
increase by 
85%
A provincial trade 
official announced 
85 percent 
increase in exports 
from Sistan and 
Baluchestan to 
Afghanistan.
‘The export of 
goods from Sistan 
and Baluchestan 
province to 
Afghanistan in the 
11th month of this 
current Iranian year 
(beginning on March 
21, 2018) amounted 
to 278.3 million 
dollars, which shows 
a 85 percent growth 
in terms of value 
compared to the 
same period last year, 
the head of the Sistan 
and Baluchestan 
Industry, Mining and 
Trade Organization, 
Nader Mirshekar 
stated. 
The official 
underlined on 
Sunday, ‘Out of the 
total $ 832 million 
of exports of Sistan 
and Baluchestan to 
foreign countries, 
33% of it has 
been exported 
to Afghanistan, 
indicating a positive 
balance of trade with 
the country in the 11 
months of this year.”
The head of 
the Sistan and 
B a l u c h e s t a n 
Industry, Mining and 
Trade Organization, 
said construction 
materials (cement), 
dates, spices, apples, 
and chemical and 
industrial products, 
were among the 
export items to 
Afghanistan.
Sistan and 
Baluchestan has 
created special 
conditions for 
regional and 
t r a n s - r e g i o n a l 
exchanges for Iran 
and countries in 
the region, such 
as Pakistan and 
Afghanistan, due 
to its geographical 
location. 
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Iran ranks 9 in thermal power plant 
capacity

Speaking at the session of 
Administrative Council 
of Bushehr Province 
on Sunday evening, Dr. 
Hassan Rouhani said, 
“Neither in the Imposed 
War [with Iraq], not in the 
economic war, we were 
the starter, but we will 
stand strong”.
“We should resist making 
the United States that 
it is going the wrong 
direction,” said the 
President, stressing that 
“The judiciary should sue 
US authorities and the 
architects of sanctions for 
crimes against humanity”.
Appreciating the people 
of Kangan City and 
Bushehr Province for 
warmly welcoming the 
government, he said, “This 
is very important for the 
people to see that 100 
million cubic metres has 
added to the capacity of 
gas transport in one day”.
“It is very important that 
we have opened 15 phases 
of South Pars Gas Field in 
the recent years, despite 
sanctions and pressures,” 
he said.The President also 
said, “When in a foreign 

meeting I announced 
that our gas production 
is one billion cubic metres 
in one day, they hardly 
believed, but today, we 
are self-sufficient in gas 
production, and this is a 
very valuable thing”.
Wherever we see a 
problem, it is because of 
the United States and the 
Zionists, he said, adding, “I 
wonder how the enemies 
could penetrate some 
people’s minds”.
“The path we have taken is 
right and we will continue 
that. From the first day 
of this government, I 
announced that we were 
seeking to cooperate with 
the whole world, and we 
were going to respect 
anybody who treated 
us with respect,” said 
Rouhani.The President 
also referred to the 
nuclear deal with world 
powers, saying, “We did 
an exceptional job with 
a historic agreement by 
taking the country out 
of Chapter VII, which 
is incomparable with 
anything else”.
He added, “A great, 

historic thing was done, 
and we should appreciate 
the hard work of our 
diplomats, but some seem 
to neglect this important 
job”.Referring to the 
unilateral withdrawal of 
the United States from the 
JCPOA, he said, “Of course, 
except for a couple of 
countries, the entire world 
denounced this move by 
the US, acknowledging 
our cooperation with the 
Security Council and the 
United Nations”.
“Americans keep saying 
that they have been 
tricked into the nuclear 
deal, but this is wrong and 
both sides enjoyed the 
benefits of the deal, and 
nobody was tricked,” he 
said.
President Rouhani went 
on to mention the new 
sanctions of the United 

States against Iran, saying, 
“Today, a superpower 
named the United States, 
Zionism and reactionaries 
in the region have joined 
hands against Iran, 
creating problems for 
Iran”.“They keep throwing 
rocks at our windows, 
breaking the glass; of 
course, we cannot make 
glasses that do not break 
when somebody throws 
rocks at it,” continued the 
President.
Stating that involving 
in a war is not possible 
without getting killed 
or injured, he said, “We 
will stand strong in 
these conditions until 
Americans understand 
that they have taken the 
wrong path, and they have 
to know that they have to 
respect the great Iranian 
nation”.

Iran capable of feeding 
Pakistan’s industry: 
Analyst
 A Pakistani analyst says Iran, having the 
world’s third largest oil reserves and rich 
natural gas resources, is capable of feeding the 
industry of Pakistan.
Muhammad Usman Ghani in his article 
published recently in Daily Times said 
Iran does not only matter for Pakistan in a 
transactional way but significant for the latter 
strategically. 
“Iran has the world’s third largest oil reserves 
and also wealthy in its gas resources. Iran is 
capable of feeding the industry of Pakistan with 
its natural resources and shares a border about 
900kms long with Pakistan,” Usman Ghani said. 
In current situation, Pakistan ought to establish 
friendly terms with Iran, he said.
He added recently, an attack in Iran’s Sistan-
Baluchestan Province in February has 
worsened the matters for bilateral ties.
“Pakistan must apprehend that Iran shares 
a border with Balochistan, which is the most 
vulnerable province in terms of security and 
development. The security situation of the 
province will be far better in case of friendly 
links with Iran,” he noted. 
Usman Ghani also noted that the US has 
imposed economic sanctions on Iran therefore 
it will never want to see Pakistan enhance its 
ties with Iran.
He went on to say Pakistan is proficient enough 
in diffusing the tensions between the regional 
powers of the Middle East. 
He stressed that Pakistan ought to deepen its 
terms with Iran. 

Iran, Kazakhstan discuss 
trade ties
Speaker of the Iranian Parliament Ali Larijani 
and Kazakhstan Ambassador to Tehran Askhat 
Orazbay discussed expansion of mutual 
economic and trade ties in a meeting in Tehran 
on Sunday.
“It is vital to improve banking ties to ease 
bilateral trade relations,” Larijani said.
“The signed contracts between the two 
countries will facilitate imports and exports 
of goods between Iran and Kazakhstan but it is 
crucial to lubricate the process,” he added.
He also called for improvement of tourism ties 
between Tehran and Astana.
The Kazakh ambassador, for his turn, referred 
to the initiation of direct flights between the 
two countries as of Monday and highlighted 
the importance of the route in cases when there 
are no flights between Iran and Tajikistan, 
Uzbekistan, and Kyrgyzstan.

Iranian President described the opening of four 
phases of South Pars Gas Field in one day a matter of 
national pride and said, “Without the JCPOA, opening 
15 phases of South Pars in such a short time would 
have been impossible”.

President at session of Administrative Council of Bushehr Province:

Opening 4 phases of South Pars in one day matter 
of national pridenews

According to Jurisprudence, 
nothing is wrong with Bitcoin
Hujjat la-Islam Haqjou, saying that Bitcoin isn’t money 
and it is not supposed to have’ financial basis/support, 
stressed that “nothing is wrong with Bitcoin according 
to the Jurisprudence.”
 The thirds scientific session on Bitcoin according to 
the view of Jurisprudence was held by Aemeh Athar 
(A) Jurisprudential Centre in the conference hall of the 
said institute.
Hujjat al-Islam Abd al-Hujjat Haqjou, the researcher of 
Aemeh Athar (A) Jurisprudential Center, saying that 

Bitcoin or digital currencies are not required to have 
financial and governmental basis/support, stated, 
“Through the jurisprudential studies of the encrypted 
credits, we stressed that that this topic should generally 
be discussed at two levels, sale/purchase of such 
currencies, and their extraction /creation.”
He added, “Bitcoin is a property and it can legally be 
purchased and sold.”
Saying that encrypted currencies are regarded as 
reserved goods and properties, the research of Aemeh 
Athar (A) Jurisprudential Centre said, “Bitcoin is 
a kind of investment and nothing is wrong with it 
jurisprudentially, as Imam Khomeini said, “there 

are two kinds of assets, 1, the 
asset with specific interests/
benefits in essence; 2, 
the asset with no value 
in essence but with 
credential value.”
Quoting Ayatollah Fazel 
Lankarani he said, “Bitcoin 
is money, therefore it is 
required to base on credit 
and basis, as it is used in the 
international sphere, though they are not money in our 
 eyes.”

Qatar Freezes New 
Business for First Abu 
Dhabi Bank
 Qatar will no longer permit First Abu Dhabi 
Bank (FAB), the largest bank in the United 
Arab Emirates, to provide services for new 
customers in Doha, its regulator said.
Qatar’s central bank has been investigating 
whether rival countries attempted to 
devalue its currency, securities and 
derivatives markets just after a Saudi-led 
bloc launched a diplomatic and trade 
boycott against it in mid-2017.
Saudi Arabia, the UAE, Bahrain and Egypt 
accuse Qatar of supporting terrorism, a 

charge Doha denies.
Qatar keeps its riyal pegged at a fixed rate 
to the US dollar, but saw it trade several 
percent weaker than its usual rate of 3.64 
per dollar in offshore markets just after the 
Persian Gulf dispute began.
According to Reuters, the Qatar 
Financial Center said that FAB “failed 
to comply with an order of the QFC Civil 
and Commercial Court to produce an 
affidavit demonstrating its preservation 
of documents relevant to an ongoing 
regulatory investigation into potential 
manipulation of the Qatari Riyal.”
As a result, FAB was now barred from 
“carrying on, for any new customers, any 

regulated activities, including deposit 
taking, providing credit facilities, arranging 
deals in investments, arranging credit 
facilities and advising on investments,” a 
QFC statement said.
An FAB spokeswoman said the bank had no 
immediate comment on the matter.
Last March Qatar asked US regulators to 
investigate the US unit of FAB, accusing it of 
“bogus” foreign exchange deals designed to 
harm Qatar’s economy.
FAB denied the charge.
QFC said the decision would not affect 
FAB’s ongoing business with existing 
customers in Qatar or “have any negative 
impact on those relationships.”

“Of course, 
except for 
a couple of 
countries, the 
entire world 
denounced 
this move 
by the US, 
acknowledging 
our 
cooperation 
with the 
Security 
Council and 
the United 
Nations”.



Palestine to Be Liberated 
via Resistance: Islamic 
Jihad Leader
 A Palestinian Islamic Jihad leader hailed 
a recent anti-Israeli operation in the city 
of Salfit in central West Bank and said 
Palestine’s occupied territories can be 
freed only through resistance.
“The heroes of the West Bank once again 
revived the resistance and the West 
Bank started a new phase through the 
Salfit operation,” Khaled Al-Batsh said, 
addressing a rally held in the occupied 
territories. 
He also described the Palestinian issue 
as pivotal and said, “We will take back 
Palestine from the Zionist occupiers 
through resistance.”
The Islamic Jihad leader further called on 
all Palestinians to maintain their unity 
and prepare themselves for a new phase 
to neutralize the Israeli plots against 
Palestine. 
In relevant remarks, the Islamic Resistance 
Movement, Hamas, on Sunday hailed 
the “heroic” anti-occupation shooting 
operation near Ariel settlement in Salfit 
earlier in the day.
Hamas said in an official statement that 
the attack came in response to the Israeli 
crimes against Palestinians, including the 
latest attacks on Palestinian worshipers at 
al-Aqsa Mosque.
Two Israelis were killed on Sunday 
morning and two others injured in a 
Palestinian stabbing and shooting attack 
near Ariel settlement in Salfit.

Border Guards Clash 
with Armed Bandits 
in Western Iran: 
Commander
Iranian border guards clashed with 
armed bandits in the western province 
of Kordestan, preventing them from 
entering the country and conducting 
“acts of sabotage”, the commander of the 
province’s border police announced.
Speaking to Tasnim on Monday, Brigadier 
General Kiumars Sheikhi said around 9 
p.m. last night, the forces of the Baneh 
Border Regiment who were patrolling the 
area clashed with the armed bandits near 
the border village of Sarab.
The provincial commander added that the 
gunmen had planned to enter the country 
and conduct acts of sabotage.
Unfortunately, a non-commissioned 
officer was martyred during the clashes, 
he said.
Noting that the armed bandits are at large, 
General Sheikhi said the border police have 
found some clues about their hideouts.

US assumes can return to Iran by 
intensifying pressure: Rouhani

Speaking to reporters on the 
sidelines of a cabinet meeting on 
Monday, President Hassan Rouhani 
said that “Americans abandoned 
their commitments under the 
nuclear deal without any reason, 
and began imposing the most severe 
sanctions on us, assuming that by 
intensifying pressure, they can 
return to Iran.”
“Their aim is to come back to Tehran 
and take over our people, but this 
aim will be impossible for them to 
achieve,” he stressed.
Rouhani maintained that the US 
sanctions did not in fact target the 
Iranian government and its nuclear 
industry; rather, they impacted the 
normal life of the Iranian people.
The president went on to add 
that the departments related to 

legal affairs, including the vice-
presidency for legal affairs, the 
Ministry of Justice and the foreign 
ministry, have been tasked with 
filing a lawsuit under the ‘crime 
against humanity’ against all 
those in the United States who are 
involved with imposing sanctions 
against Iran.
He said the case will be then brought 
up in the country’s court, and if the 
court rules in favor of the lawsuit, 
the government will follow up on it.  
“We neutralized the US plot to get 

the international community to 
impose more sanctions on Iran,” 
Rouhani said. “Europe did not 
yield to the US demands, and today, 
except for a few small states, all 
other countries are our allies.”
Stressing that the US, the Israeli 
regime, and reactionary states in 
the region have been the cause of 
Iran’s current economic hardship, 
Rouhani promised the Iranian 
nation that his government would 
continue to make every effort to 
resolve the problems.

President Hassan Rouhani said Mon. that the 
United States wrongly assumes that by imposing 
the most severe sanctions on Iran, it can return to 
the country and take control of the Iranian people.
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V e n e z u e l a n 
President Nicolas 
Maduro has asked 
the country’s 
cabinet members 
to resign so that the 
government can 
be reorganized, 
Executive Vice 
President Delcy 
Rodriguez wrote 
on Twitter.
“ P r e s i d e n t 
Nicolas Maduro 
has asked the 
cabinet to resign 
to carry out a deep 
r e o r g a n i z a t i o n 
of the Bolivarian 
government,” the 
tweet reads.
R o d r i g u e z 
added that the 
r e o r g a n i z a t i o n 
would be aimed 
at “protecting 
the homeland of 
Bolivar and Chaves 
from any threat,” 
Tass reported.
Crisis in Venezuela
On January 23, 
Juan Guaido, 
V e n e z u e l a n 
opposition leader 
and parliament 
speaker, whose 
appointment to 
that position had 
been canceled 
by the country’s 
Supreme Court, 
declared himself 
interim president 
at a rally in the 
country’s capital of 
Caracas
Several countries, 
including the 
United States, Lima 
Group members 
( e x c l u d i n g 
Mexico), Australia, 
Albania, Georgia 
and Israel, as well 
as the Organization 
of American States, 
recognized him. 
Maduro, in turn, 
blasted the move 
as a coup staged 
by Washington 
and said he 
was severing 
diplomatic ties 
with the US. 
On February 
4, most of the 
European Union 
member states 
recognized Guaido 
as Venezuela’s 
interim president.

Maduro asks 
Venezuelan 
government to 
resign: vice presi-
dent
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Rouhani calls on judiciary to sue 
US for crime against humanity
 Iranian President Hassan Rouhani described US sanctions as 
‘crime against humanity’ and called on the Judiciary Branch 
of the country to take legal action against US officials for 
imposing medicine and food sanctions against the Iranian 
nation.
He made the remarks at the session of Administrative Council 
of Bushehr Province on Sunday evening. Rouhani paid a one-
day visit to the southern province to inaugurate four phases 
of South Pars gas field.
Iranian president went on to say that “we should resist to 

make the United States understand that it is going the wrong 
direction,” stressing, “the judiciary should sue US authorities 
and the architects of the sanctions regime for crimes against 
humanity.”Referring to the unilateral withdrawal of the 
United States from the JCPOA, he said, “of course, except for 
a couple of countries, the entire world denounced this move 
by the US, acknowledging our cooperation with the Security 
Council and the United Nations.”“Americans keep saying that 
they have been tricked into the nuclear deal, but this is wrong 
and both sides enjoyed the benefits of the deal, and nobody 
was tricked,” the official website of Iran’s Presidency quoted 
him as saying.
“The path we have taken is right and we will continue 

that. From the first day of this 
government, I announced that 
we were seeking to cooperate 
with the whole world, and we 
were going to respect anyone 
who treated us with respect,” 
said Rouhani.
“It is very important that we 
have opened 15 phases of South 
Pars Gas Field in the recent years, 
despite sanctions and pressures,” he 
said, adding, “without the JCPOA, opening 15 phases of South 
Pars in such a short time would have been impossible.”

 Iran Foreign Ministry summons 
Kenyan envoy
 The Iranian foreign ministry has summoned Kenya’s 
ambassador to Tehran, Ruqayyah Ahmed Subu 
to protest at a Kenyan court’s ruling against two 
Iranian prisoners, Foreign Ministry spokesman, 
Bahram Qassemi said.According to Qassemi, the 
envoy was summoned after a Kenyan judge revoked 
an earlier ruling to release two Iranian prisoners, 
Ahmed Abolfat’hi and Seyyed Mansour Mousavi.The 
Director-General of the Iranian Foreign Ministry’s 
Department of African Affairs expressed Tehran’s 

protest against the court decision in his meeting with 
the Kenyan ambassador, Qassemi said.
In the meeting, the official expressed Iran’s 
dissatisfaction with the unfair ruling, declaring 
that the Islamic Republic of Iran has recalled its 
ambassador to Kenya for consultations.
In turn, the Kenyan ambassador said during 
the meeting that she will inform the Kenyan 
government about the Islamic Republic’s protest and 
dissatisfaction.Qassemi said the Kenyan Supreme 
Court had issued a ruling to release two Iranian 
prisoners last February after reviewing the cases 

and cleared them 
of the charges.
However, he 
added, with 
n o n - j u d i c i a l 
intervention in the 
process, the Kenyan 
police prevented t h e 
release and return of the two prisoners to Iran, and 
unfortunately last Friday, the Supreme Court of Kenya 
overturned the decision to acquit the two Iranians.

News

Rouhani 
maintained that 
the US sanctions 
did not in fact 
target the Iranian 
government 
and its nuclear 
industry; rather, 
they impacted 
the normal life 
of the Iranian 
people.

FM Zarif:
Expediency Council’s 
decision on FATF to 
surely consider Iran’s 
interests
 Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif said Mon. that the Expediency 
Council’s final verdict on accession to the 
two FATF-related conventions will be 
surely based on the country’s national 
interests.
The Iranian foreign minister made the 
remark while speaking to reporters 
upon arrival in Qom on Monday.
He noted that the two FATF-related 
conventions, namely the Palermo Bill 
(United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime), 
and CFT (Combating Financing of 

Terrorism), are still being scrutinized by 
the Expediency Council. He stressed that 
the Council’s decision on whether or not 
to endorse the bills will be surely based 
on the country’s national interests.
His remarks came as Expediency 
Council Secretary Mohsen Rezaei said 
the majority of the Council’s members 
are against joining the UN anti-money 
laundering watchdog, citing the current 
US economic sanctions on Iran as the 
main reason for the opposition.
FATF has given Iran an extended June 
deadline to complete the reforms 
necessary for joining the international 
body.
Elsewhere, Zarif talked about President 
Rouhani’s recent visit to Iraq, saying a 
number of agreements that have been 
left neglected for years, such as dredging 
Arvand Rud border river, visa waivers, 

and establishing a railway between 
Shalamcheh to Basra, were finalized 
during the visit.
Zarif is in Qom on a one-day visit to hold 
talks with a number of senior clerics and 
take part at an administrative council 
meeting in the city. He told reporters 
that his visit to Qom does not concern 
FATF, and it is solely focused on giving a 
report on the achievements of Rouhani’s 
visit to Iraq.

Iran’s Top General: No Place for 
Uninvited Forces in Syria
Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major 
General Mohammad Hossein Baqeri insisted 
that the foreign forces stationed in Syria without 
coordination with the Damascus government 
should leave the Arab country.
In comments at the beginning of a visit to Syria 
on Sunday, Major General Baqeri said he has 
travelled to Damascus for a trilateral meeting of 
Iran, Syria and Iraq.

The top Iranian commander said one of the 
main issues to be emphasized in the meeting is 
that “the forces that are present in Syria without 
coordination with its government will be leaving 
the Syrian soil sooner or later.”
“Just as Iran is in Syria at the official invitation of 
the Syrian government, the presence of forces 
of other countries should also be arranged with 
and permitted by the Syrian government,” the 
general added.Denouncing the “illegal” presence 
of foreign forces in Syria’s Idlib and eastern 

side of the Euphrates, the top commander 
underscored, “These forces should leave those 
regions as soon as possible.”He further noted 
that the trilateral meeting of commanders would 
revolve around coordination among Tehran, 
Damascus and Baghdad in the fight against 
terrorism.In recent years, the Middle East region 
has been plagued with Takfiri terrorist groups 
like Daesh (also known as ISIS or ISIL), which 
are believed to have been created and supported 
by the West and some regional Arab countries.



New Zealand Gunman Visited Israel in 
2016
The Australian man charged with murder in connection 
with terrorist shootings at two New Zealand mosques 
that left dozens dead made a brief visit to Israel in late 
2016, Israeli officials said.Brenton Tarrant, an Australian 
national, entered Israel in October 2016 on a three-month 
tourist visa and stayed for nine days, an official with Israel’s 
Population and Immigration Authority told Reuters.Fifty 
people were killed and 50 others were wounded in the attack, 
New Zealand Police Commissioner Mike Bush announced Sunday.

“Those [foreign] forces 
who are present in 
Syria without any 
authorization from the 
country’s government 
must leave the Syrian 
soil as soon as possible,” 
Chairman of the Chiefs 
of Staff of the Iranian 
Armed Forces Major 
General Mohammad 
Hossein Bagheri said 
upon his arrival in 
Damascus on Sunday.
Baqeri added that he 
plans to take part in a 
tripartite meeting 
with senior Syrian and 
Iraqi commanders to 
coordinate efforts made 
by the three countries 
in their fight against 
terrorism and also to 
discuss the withdrawal 
of foreign forces from 
Syria, Iran Press 
reported.
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Pointing out that activities which 
are being carried out in schools 
as charity event are based on the 
instructions of the Ministry of 
Education, Abbas Zahiri added, 
“According to our planning, one 
school in each district should start 

the measure symbolically.”
“After finishing the charity event, collected 
donations will be delivered to the needy 
students of the same or other schools, 
with the presence of some representatives 
from the General Education Department 
and Relief Committee. Donations include 
supplying basic needs of New Year’s eve and 
stationery,” he continued.
Emphasizing that the purpose of holding 
the event in schools is internalizing the 

culture of helping others among students, 
he noted, “This event is held every year, 
so that we can help to end poverty and 
deprivation, promote the donation culture 
and internalizing respect to the needy 
students.”
“Since our school is the elementary one, 
we have tried to be pioneer in holding 
charity event in addition to running charity 
Bazaar. Many concepts will be internalized 
at childhood; we attempt to push them 
toward being righteous  and ending the 
social exclusion,” Mehri Mostafavi, the 
director of one of the schools of the 5th 
municipal district said.

‘Dredging the Arvand 
Rud River, construction of 
Shalamcheh-Basra railway, 
and granting mutual no-
fee visas were among the 
long-term issues that were 
dealt with during President 
Rouhani’s visit to Iraq,’ said 
Zarif who is in Qom to meet 
with the religious authorities. 
Zarif said, ‘Dredging the 
Arvand Rud River was 
pending for 31 years and was 

dealt with during this visit.’
President Rouhani made 
a three-day visit to Iraq on 
March 13-16 and met Iraqi 
high-ranking officials, 
including President Barham 
Salih, and also senior cleric 
Ayatollah Ali al-Sistani.
Regarding the Financial 
Action Task Force (FATF) 
which is a serious issue 
being discussed in Tehran, 
he said, ‘The two conventions 

are being discussed in the 
Expediency Council, which 
will definitely make a decision 
on the issue according to the 
country’s interests.’
Zarif is in Qom to meet 
with some of the religious 
authorities and also attend 
the provincial administrative 
council in the city. 

Nasser Simforoosh is the chairman of 
the urology and kidney transplantation 

department at the Shahid 
Labbafinejad Medical Center in 
Tehran and the founder of the 
new and advanced method of 
kidney transplantation.
By transplanting from living 
unrelated donors, which is 

also known as “Iranian method of kidney 
transplantation”, Dr. Simforoosh has 
made Iran’s transplantation method as a 
significant model for countries across the 
world.
In an exclusive interview with ISNA, the 
surgeon insisted on the importance of 
living unrelated transplantation along with 
donation after brain dead.
“Iranian method of kidney transplantation 
is an honor for our country,” he added, 
“This method has domestic and foreign 
opponents and supporters and any slightest 
obstacle in the process would decrease our 
kidney transplantation rate by half, which 
is certainly followed by extension of waiting 
list, just like most of countries with high rate 
of death among dialyzed patients”.
“Beside other benefits of living 
transplantation, it is considerably 
affordable comparing with dialysis and it 
also decreases the side effects of dialysis 
and the rate of death,” the specialist went 
on to say.
“Despite baseless rumors, living donors 
receive the most medical supports and are 
released from hospital without any health 
problem,” he said.
“It is worth nothing that the lifespan of 
transplanted kidney from living donors is 
about 15 years, while it is about 10 years 
from brain-dead donors. The average 
lifetime of a living donor is more than whole 

community because the donor is chosen 
from healthy volunteers that have no issue 
in their health record,” Dr. Simforoosh noted.
“Today, there are more than 110 thousands 
of patients in US’ kidney transplantation 
waiting list and each year between 5 to 7 
thousands of them lose their life. While the 
waiting time for transplantation in US is 
between 4 to 12 years, in Iran it is between 
6 months from living donors and 12 months 
from brain-dead donors,” he said.   
The chairman of the urology and kidney 
transplantation department at the Shahid 
Labbafinejad Medical Center stated, “Most 
of European and American countries are 
facing grave lack of available kidney to 
the extent that annually about a thousand 
patients travel to countries such as Pakistan, 
Philippine and China from US to receive 
kidney”.
“With such honorable initiatives, today 
Iran has cheapest kidney transplantation 
and the best result of the world with 95 
percent successful transplantations. The 
reports of our surgeries and their results are 
registered in the Collaborative Transplant 
Study (CTS) in Heidelberg University, 
Germany,” he went on to say.
He also insisted that the Iranian method 
of kidney transplantation is both legal and 
based on religious principles.
“Kidney transplantation in Iran is being 
conducted only in state hospitals and 
presenting the introduction letter from 
Kidney Foundation of Iran is required for the 
surgery,” Dr. Simforoosh said.
“One of the famous lecturers of US’ Saint 
Louis University says ‘although we are 
opposed with Iran in political field, we’d 
better not to turn a blind eye and use Iran’s 
successful experience in saving the life of 
patients’. Professor John Barry from Oregon 
Health and Science University Department 
of Urology who is one of the biggest names of 
kidney transplantation in the globe also says 
‘it may take about 10 years for Americans to 
reach a method same as Iran to avoid death 
of patients in the waiting list”.

Isfahani students break donation record

Iran President’s visit to Iraq puzzles out knots: 
Zarif

Iranian model of kidney transplantation; only 
solution for global crisis

“According to the recorded statistics, this year, the 
amount of students’ cash and non-cash donations to 
their compatriots has increased by 25 percent,” the 
head of Iranian Students Organization of Iran’s General 
Education Department said.

President Hassan Rouhani’s visit to Iraq solved many age-old problems, 
said Foreign Minister Mohammad-Javad Zarif in Qom on Monday.

Kidney transplant surgeon, Nasser Simforoosh stressed, 
currently the issue of kidney transplantation and the lack 
of available kidneys has become a great global problem.
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Donations 
include 
supplying basic 
needs of New 
Year’s eve and 
stationery

‘The two 
conventions 
are being 
discussed in 
the Expediency 
Council, which 
will definitely 
make a decision 
on the issue 
according to 
the country’s 
interests.’

“This method 
has domestic 
and foreign 
opponents and 
supporters and 
any slightest 
obstacle in 
the process 
would decrease 
our kidney 
transplantation 
rate by half, 
which is 
certainly 
followed by 
extension of 
waiting list, 
just like most of 
countries with 
high rate of death 
among dialyzed 
patients”.

President at session of Administrative Council of Bushehr Province:

Opening 4 Phases Of South Pars In One Day Matter Of 
National Pride



57 درصد مشترکان تا سقف الگوی مصرف، آب استفاده می کنند
 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: هم اکنون 57 درصد از مشترکان 

تا سقف الگوی مصرف، آب استفاده می کنند و میزان مصرف سایرین از الگوی تعیین شده باالتر است.
مسعود خشایی در آیین آغاز عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب و انشعاب های شهر جوشقان 
قالی کاشان افزود: الگوی مصرف آب بر اساس استانداردهایی مانند مصرف آب آشامیدنی، استحمام و شست و 

شو تدوین شده است.
وی استفاده از لوازم کاهنده مصرف، ارایه آموزش های الزم و استفاده بهینه را تنها راه صرفه جویی در مصرف آب 

برشمرد و تاکید کرد: مردم با توجه به خشکسالی هایی که داشتیم باید نسبت به مدیریت مصرف آب اهتمام بیشتری 
داشته باشند. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، میانگین قیمت تمام شده یک مترمکعب 

آب در شهرها را نزدیک به 11 هزار ریال عنوان کرد و یادآور شد: این شرکت به طور میانگین بابت هر مترمکعب آب چهار هزار و 800 ریال 
دریافت می کند که تفاوت این رقم ها یارانه ای است که در بخش آب و فاضالب کشور پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: صنعت آب و فاضالب با حمایت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی اقدام های موثری را در کشور انجام داده و هم اکنون 
نزدیک به 100 درصد جمعیت شهری ایران زیر پوشش خدمات آب سالم و بهداشتی با کیفیت مناسب قرار دارند.

اصفهان به عنوان جانشین تهران در مدیریت بحران انتخاب شد
 مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از انتخاب این استان به عنوان جانشین تهران در بحث 

مدیریت بحران خبر داد.
منصور شیشه فروش بیان کرد: استان اصفهان در مرکز و به نوعی چهار راه ارتباطی کشور قرار 
گرفته و دست کم در یک سده گذشته حادثه بزرگی در آن رخ نداده که بر این اساس جانشین 

مدیریت بحران پایتخت تعیین شده است.
وی افزود: هفته گذشته در این راستا با برگزاری نشستی با حضور مدیریت بحران کشور و شهردار 

تهران، ساز و کار تعیین وظیفه های جانشینی اصفهان در مدیریت تهران تدوین و هماهنگی های الزم 
انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین به برگزاری نشست مشترکی با حضور 20 نفر از مسووالن مدیریت بحران این 
استان و مدیریت بحران کشور خبر داد و عنوان کرد: تفاهم نامه ای نیز در این نشست تفاهم بین منطقه 2 تهران و شهر اصفهان 
به امضا رسید. به گفته وی، اصفهان باید بر اساس این تفاهم نامه معین منطقه 2 تهران در زمان بروز حادثه ها و بالیای طبیعی و 

همچنین منطقه 2 تهران نیز باید معین شهر اصفهان باشد.

شاخص های متعددی 
از کاهش ســرعت رشد 
قیمت مسکن در نیمه 
دوم سال 1۳۹7 حکایت 
دارد. افزایش میانگین 
ماهیانه قیمت مســکن 
پایتخــت در ماه هــای 
مهر، آبان، آذر، دی و بهمن به ترتیب 
۶.۴، ۶.۶، ۴.1، 2.5 و 1.7 درصــد به 
ثبت رسیده اســت. با این حال برخی 
خریداران که به گفته رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک همواره مسائل را به 
بازه های زمانی قبــل و بعد از اتفاقات 
تقســیم بندی می کنند تالش دارند 
در ماه های پایانی ســال خرید خود را 

نهایی کنند. 
همین موضوع به رشد قیمت اسمی، 
پیشــنهادی و بعضاً قطعی در آخرین 
ماه های ســال منجر می شود. هدف 
پنهــان گروهــی از مالــکان نیز که 
به خریــداران می گویند بعــد از عید 
قیمت ها عجیــب و غریب باال می رود 

این است که از رونق نسبی معامالت 
در ماه های پایانی استفاده کنند.

از ســوی دیگر طبــق اطالعات یک 
ســامانه ملکی که محاسبه موسوم به 
 Hybrid index - »کیس شیلر«
 case shiller and hedonic
index بر اســاس محدوده مکانی 
و زمانی، متراژ، ســال ساخت و دیگر 
عوامل تعیین کننده را در نظر گرفته 
و تأثیر آن ها را در این شاخص بررسی 
می کند، هم اکنون میانگین قیمت هر 
متر مربع مسکن شهر تهران ۹ میلیون 
و ۶50 هزار تومان اســت؛ زیرا در این 
بررســی، قیمت های غیرمتعارف که 
ممکن است بر اساس اشتباه خریدار، 
معامالت صوری یا سایر عوامل شکل 
گرفته باشد حذف می شود. با این حال 
طبق آمار رسمی بانک مرکزی که بر 
اساس روش های سنتی متوسط قیمت 
معامالت محاســبه می شود میانگین 
قیمت مسکن شــهر تهران متری ۹ 

میلیون و ۹70 هزار تومان است.
البته افزایش قیمت قطعی در آخرین 
ماه سال چندان محســوس نیست. 
با این که بنا به گفته ی دفاتر مشــاور 
امالک، صاحب خانه هــا بعد از بهمن 
ماه پنج تــا 10 درصــد قیمت های 
پیشــنهادی را بــاال برده انــد، رصد 
معامالت قطعی نشان می دهد افزایش 
چشمگیری در قیمت ها اتفاق نیفتاده 

است. به طور مثال متوسط رشد قیمت 
مسکن زیر پنج سال شهر تهران در سه 
ماهه اخیر ۳ درصد به ثبت رســیده؛ 
در حالی که شــاخص شش ماهه 1۶ 
درصد رشد قیمت را نشان می دهد. به 
بیان دیگر در سه ماهه پاییز قیمت ها 
1۳ درصد افزایش یافته بود که در سه 

ماهه زمستان به ۳ درصد رسید.
هم اکنــون میانگین قیمــت هر متر 
مربع مســکن زیر پنج سال ساخت 
شهر تهران بر اساس روش محاسباتی 
جدید ۹ میلیــون و 2۹0 هزار تومان 
اســت. با این حال میانگین قیمت بر 
اســاس معامالت رقم 11 میلیون و 
۳۴0 هزار تومان را نشــان می دهد. 
هم چنین میانگیــن قیمت آپارتمان 
نوساز شهر تهران در اسفندماه 1۳۹7 
بر اساس شاخص محاسباتی »کیس 
شیلر«، متری هشــت میلیون و 8۶2 
هزار تومان است که از افزایش ۳ درصد 
قیمت در سه ماهه اخیر حکایت دارد. 
با این حال میانگین نوساز شهر تهران 
بر اساس محاسبه سنتی ۹ میلیون و 
780 هزار تومان در هر متر مربع است 
که ۳ درصد افزایش قیمت سه ماهه را 

نشان می دهد.
ایــده، طراحی و نحوه محاســبه این 
شاخص توســط اقتصاددانان مشهور 
کارل کیس، رابرت شیلر و آلن وایس 
انجام شد و به عنوان معتبرترین و پر 

ارجاع ترین شــاخص قیمت مسکن 
در آمریکا مورد اســتفاده اســت. از 
طرفی این شــاخص به عنــوان یکی 
از اصلی ترین شــاخص های اقتصاد 
کشــور در کنار شــاخص هایی چون 
نرخ اشتغال و درآمد مورد توجه قرار 
دارد. در محاسبه این شاخص قیمت 
معامله شــده و تعداد دفعات معامله 
واحد مســکونی تأثیــر پررنگ تری 
محاســبه در  بیشــتری(   )وزن 

 دارد.
بدین ترتیب تغییر قیمت واحدهای 
مسکونی که به دالیل مختلف از قبیل 
قیمت غیر معقول معامله نمی شوند 
یا کمتر معامله می شوند در محاسبه 
شاخص لحاظ نمی شــوند و این نکته 
حائز اهمیت اســت؛ چراکه چنان چه 
فروشنده واحد مسکونی قیمت باال و 
غیر معقولی را در نظر داشــته باشد و 
بدان دلیل واحد معامله نشود، آن واحد 

مسکونی در محاسبه شاخص لحاظ 
نمی شود.

از طرفی چنانچه واحد مسکونی قیمت 
معقولی در بازار داشــته باشد و تعداد 
دفعات معامله آن باال باشد، تأثیر آن بر 
شاخص به همان تناسب باالتر است. 
یعنی در شاخص کیس شیلر قیمت 
مســکن و تعداد دفعات معامله شده 
در بازه زمانی خاص تأثیر بیشتری در 

شاخص خواهند داشت.

بررسی بازار مسکن در ماه پایانی سال:   

سراب سونامی مسکن؛ تلقین فروشندگان

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

برخالف تصور غالب که سعی دارد عنوان کند قیمت مسکن در 
ماه پایانی سال جهش قابل مالحظه ای داشته و بر این اساس 
مالکان از پنج تا ۱۰ درصد قیمت های پیشــنهادی را افزایش 
دادند، آمار و ارقام حاکی از آن است که رشد قابل مالحظه ای در 

معامالت قطعی اتفاق نیفتاده است.

چنانچه واحد 
مسکونی قیمت 
معقولی در بازار 

داشته باشد و تعداد 
دفعات معامله آن 

باال باشد، تأثیر آن 
بر شاخص به همان 

تناسب باالتر است. 

اقتصاد ایران
۰7
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افزایش حقوق با یک واریز 
تمام شد؛

۲۰۰ هزار تومان های 
کارکنان و بازنشتگان 

چه شد؟

زمانی که نوسان ارزی و افزایش تورم 
ناشی از آن اوضاع اقتصادی مردم را 
تحت الشعاع قرار داد و بحث افزایش 
مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان 
از محــل درآمد حاصــل از افزایش 
قیمت ارز مطرح شــد، دولت آن را 
نپذیرفت و اصرار داشت که از کانال 
بســته حمایتی و پرداخت نقدی، 
آسیب موجود را جبران می کند اما در 
مورد کارکنان، ظاهراً به یک مرحله 
واریز ناقص 200 هزار تومانی بسنده 
کرده که منابع صرف شده برای آن در 
مقابل رقم هنگفت ایجاد شده از محل 

گرانی ارز ناچیز است.
دولت در آبان ســال جــاری توزیع 
بسته حمایتی را در دستور کار قرار 
داد تا بتواند بخشی از آسیب ناشی 
از افزایش تورم و ســطح قیمت ها و 
اثر منفــی آن در زندگی خانوارها را 
جبران کند. بر این اســاس قرار شد 
طی سه مرحله و متناسب با وضعیت 
خانوارها این کمک ها انجام شــود؛ 
به طوری که بســته های حمایتی 
بین 100 تا ۳00 هــزار تومان بین 
گروه های هدف )بــرای خانوارهای 
تحت پوشش کمیته امداد سازمان 
بهزیســتی و افرادی کــه در حال 
پیوستن به این ســازمان ها( توزیع 
و بــرای کارکنان با حقوق زیر ســه 
میلیون تومان نیــز پرداخت 200 
هزار تومانی داشته باشد که شاغل و 
بازنشسته را در بر می گرفت. گرچه 
هیچ گاه شــفافیت کاملی در رابطه 
با پرداخت های انجام شــده وجود 
نداشت و مشخص نشد که چه تعداد 
از کارکنان و در کدام گروه ها از این 
بسته حمایتی برخوردار شدند، اما به 
هر حال آن چه که واریز شد نشان داد 
مبلغ 200 هزار تومان در یک مرحله 
بین بازنشسته ها و مستمری بگیران 
و کارکنان واریز شده است ولی این 
گونه نبود که تمامی افــراد در این 
گروه ها را در برگیرد و حتی پیش آمد 
در برخی ســازمان ها تمام کارکنان 
زیر سه میلیون حقوق مشمول نشده 
و بخشــی از آنها دریافتی 200 هزار 
تومانی داشتند. این در حالی است 
که حتی با وجود اینکه اینگونه به نظر 
می رسید سه مرحله ای بودن بسته 
حمایتی شامل این 200 هزار تومان 
هم باشد، اکنون در ابهام قرار دارد و 
معلوم نیست آیا قرار است دو مرحله 
دیگر نیز واریز شود یا خیر؟ هر چند 
که همان یک مرحله هم به طور کامل 
انجام نشده است. در هر صورت این 
بسته حمایتی برای کارکنان دولت 
در شرایطی پیش بینی شد که دولت 
از افزایش مجدد حقوق کارکنان به 
دلیل افزایش تورم و شرایط سخت 
اقتصادی در نیمه سال امتناع کرده و 
گفته بود آن را در قالب بسته حمایتی 
و همین واریزهای 200 هزار تومانی 

انجام می دهد.

ایسنا
خـــبـــر
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بازار

صف گوشت جمع نشده، صف مرغ هم آمد!
در حالی که مسئوالن به تازگی از جمع شدن صف های گوشت یخ زده و دولتی خبر داده اند، همچنان در 
برخی از نقاط شهر صف گوشت دیده می شود و نکته قابل تامل تر آنکه این روزها صف های مرغ به نرخ 

مصوب ۱۱ هزار و 5۰۰ تومانی هم شکل گرفته است.

در ماه های اخیر و در پی نوسانات نرخ ارز، قیمت اقالم خوراکی به ویژه گوشت مرغ و گوشت قرمز رشد قابل توجهی 
یافته که دولت در راستای مقابله با افزایش قیمت ها، افزایش عرضه گوشت یخ زده و تنظیم بازاری را در دستور کار 

خود قرار داده است.
متقاضیان گوشت یخ زده و دولتی برای دریافت گوشت در صف های طوالنی به انتظار می ایستادند که الزاما به معنی 
دریافت گوشت در همه موارد هم نبود. در روزهای گذشته عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از جزئیات شیوه جدید توزیع گوشت خبر داد و به ایسنا گفت: صف های عرضه گوشت یخ زده و دولتی جمع 

خواهد شد و دیگر کارت ملی جایگاهی در توزیع گوشت ندارد.
این صحبت ها در حالی بیان شد که پیش از آن برخی از اخبار حکایت از آن داشت که قرار است عرضه گوشت یخ زده به 
سرپرست خانوارهایی که یارانه دریافت می کنند، داده شود که همین شیوه نیز با اما و اگرهایی روبه رو بود، زیرا بسیاری 
از افرادی که یارانه دریافت می کنند به معنای واقعی مستحق دریافت یارانه نیستند و از گوشت یخ زده استفاده نمی کنند. 
از سوی دیگر برخی از افراد که مستحق دریافت گوشت یخ زده هستند، در لیست یارانه بگیران قرار ندارند؛ مثل افرادی 
که در سال های اخیر ازدواج کرده اند یا کسانی که علیرغم نیازمند بودن از این فهرست خارج شده اند. حال با این تفاسیر 
در برخی از نقاط تهران در ورودی برخی از میادین میوه و تره بار، شهرداری محالت و فروشگاه های زنجیره ای همچنان 
صف گوشت دیده می شود و حتی در  کنار آن صف عرضه مرغ نیز به وجود آمده است. بررسی ما از صف های عرضه 
گوشت یخ زده نشان از آن دارد که قیمت این گوشت ها با قیمت گوشت دولتی به قیمت کیلویی 28 هزار تومان متفاوت 
است و این گوشت با قیمت کیلویی ۴0 هزار تومان عرضه می شود که متقاضیان آن باید کارت ملی به همراه داشته باشند. 
با این تفاسیر جای سوال دارد که چگونه با وجود تاکید معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
جمع شدن صف گوشت، این صف ها تشکیل شده و برای دریافت گوشت یخ زده به نرخ غیردولتی نیاز به کارت ملی 
وجود دارد؟ همچنین جای سوال است چرا در حالی که دولت و حتی دادستان تهران اعالم کرده اند که قیمت مصوب 
مرغ تازه در سطح شهر 11 هزار و 500 تومان است، مردم برای دریافت آن باید در صف منتظر باشند؟ مشاهدات میدانی 
حاکی از آن است که مرغ به قیمت مصوب فقط در برخی از میادین میوه و تره بار شهرداری محالت عرضه می شود و در 
سایر مراکز عرضه، فروشندگان، مرغ را با قیمت کیلویی 15 تا 1۶ هزار و 500 تومان عرضه می کنند. تا چه زمانی قرار 
است مرغ دونرخی و گوشت چند نرخی در بازار عرضه شود؟ نکته قابل توجه آن است که به نظر می رسد افرادی که در 
بازار گوشت و مرغ تعیین کننده قیمت ها هستند، با وجود تأکید مسئوالن مبنی بر نظارت و رعایت قیمت های مصوب، 

مسیر دیگری را انتخاب می کنند و به جای آنکه قیمت ها را به قیمت مصوب نزدیک کنند، بر قیمت ها می افزایند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه ۹71205 ج / ۳ له خانم مهناز طالکوب و علیه آقای اکبر طالکوب 
مبنی بر فروش پالک ثبتی ۴8۳۹/87۴ بخش 5 اصفهان در تاریخ ۹8/1/28 ساعت 11:۳0 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیر زمین اتاق 18 جهت 
فروش شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی طرفین و اکنون در تصرف استیجاری آقای لندران 
تاریخ ۹8/8/2 می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 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. مابقی ثمن 
معامله ظرف حداکثریک ماه پرداخت واال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابی شش دانگ پالک ثبتی شماره ۴8۳۹/87۴ 
بخش پنج ثبت اصفهان مورد مالکیت خانم مهناز طالکوب و غیره واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی - حد فاصل میر و خیابان هفت دست شرقی - بن بست بهار 
پالک 1۴ به استحضار می رساند: در معیت خواهان از محل ملک موصوف که به صورت یک دستگاه آپارتمان به مساحت 225/08 متر مربع در طبقه اول مجموعه چهار با 
اسکلت بتون و سقف تیرچه بلوک، نمای سنگ، درب های داخلی چوبی، پنجره آلومینیوم، کف پارکت و کفپوش، دیوار کاغذ دیواری، سیستم گرمایش و سرمایش پکیج و 
شوفاژ دارای آسانسور و انشعابات خدماتی الزم به انضمام پارکینگ و انباری قابل سکونت است. لذا ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور با توجه به موقعیت و ساخت منطقه و نوع 
و میزان زحمت و همچنین لحاظ نمودن امتیازات مربوطه و با در نظر گرفتن سایر شرایط و عوامل موجود و موثر در قضیه در زمان مباشرت به کارشناسی مبلغ بیست میلیارد 
ریال برآورد و ارزیابی می گردد. ضمناً حق الزحمه کارشناسی اینجانب نیز با اعمال تخفیف مبلغ دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان می گردد. خواهشمند است دستور 
نسبت به تودیع و پرداخت آن اعالم گردد. مطابق استعالم انجام شده اکبر 5 دانگ و مهناز یک دانگ مشاع مالک بوده و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالک مشاع وجوه 
حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان - شناسه: 354988

گردشگری

مهر
گـــزارش

آمار گردشگران ورودی 
اندونزی ۱۲ درصد رشد 

داشت
گردشگران  تعداد 
خارجی به اندونزی 
در سال ۲۰۱8 به ۱5.8۱ میلیون نفر رسید 
که در مقایسه با سال ۲۰۱7 )۱4.۰4 میلیون 
نفر( به ۱۲.58 درصــد افزایش پیداکرده 

است.

به گزارش رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی، اداره 
مرکزی آمار در تاریخ 1 فوریه 201۹ اطالعات 
مربوط به رشد گردشگری و حمل ونقل ملی در 
سال 2018 را منتشر کرد. گزارش شده است که 
تعداد گردشگران خارجی به اندونزی به 15.81 
میلیون نفر رسید که در مقایسه با سال 2017 
)1۴.0۴ میلیون نفر( به 12.58 درصد افزایش 

پیداکرده است. 
البتــه تعــداد گردشــگران خارجــی از رقم 
پیش بینی شده توســط دولت در سال 2018 
که حدود 17 میلیون اســت، فاصله دارد. علت 
اصلی آن به گفته وزیر گردشگری، لغو سفر آن ها 
)حدود 70 درصد( عمدتا به خاطر وقوع بالیای 
طبیعی مانند فوران کوه آگونگ در بالی )نوامبر 
2017(، زلزله در لومبوک )جوالی 2018(، زلزله 
و سونامی در پالو )سپتامبر 2018( و تاثیر سقوط 

هواپیمای الیِن اِیر در ماه نوامبر 2018 بود.
آیا شرایط خاص روی حضور گردشگران خارجی 
به اندونزی، تاثیر می گذارد؟ از ســوی دیگر، در 

سال 2018 )اوت - اکتبر(، اندونزی فرصتی 
برای برگزاری بازی های آسیایی و پارا آسیایی 
داشت که بسیار موفقیت آمیز و موردتقدیر جهان، 
چه ازنظر کسب مدال ها و چه ازلحاظ نوع برگزاری 
آن بود. بنا بر گزارش وزارت برنامه ریزی توسعه 
ملی، اثرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این 
رویداد بسیار دلگرم کننده است که ازجمله آن 
توسعه زیرساخت ها است. مخارج توریست های 
خارجی و محلی، از برگــزاری این رویداد، بنا به 
گزارش این وزارت به بیش از ۳.7 تریلیون روپیه 
رسید. عالوه بر این، این رویداد بر اعتماد جامعه 
جهانی با برگزاری نشست ساالنه بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول در بالی در اکتبر این 
ســال، پس از وقوع زلزله و سونامی در لومبوک 
و پالو در سپتامبر 2018 تاثیر گذاشت. درواقع، 
اگر اطالعات مربوط به حضور توریســت های 
خارجی به اندونزی از سال 201۶ )12 میلیون 
نفر پیش بینی شــد و 11.5 میلیون نفر ســفر 
کردند(، سال 2017 )هدف 15 میلیون نفر بود 
و 1۴.0۴ میلیون نفر سفر کردند( و سال 2018 
)هدف 17 میلیون بود و 15.8 میلیون نفر بازدید 
کردند( را نگاه کنیم، به هدف نرسیده است. تعداد 
گردشگران خارجی مطمئنا تاثیر زیادی بر کسب 

ارز خارجی دارد.

   پیش بینی حضور گردشگران خارجی 
در سال ۲۰۱9

هدف 20 میلیون گردشــگر خارجی در سال 
201۹ چطور به انجام می رسد؟ البته این آسان 
نیست زیرا درآمد کار گردشگری هرسال، انباشِت 
رشد و سفر توریست های خارجی در هرماه است. 

به لحاظ تجربی، رشد آن و اقداماتی که باید 
انجام شود، قابل پیش بینی است؛ زیرا حضور 
گردشگران اساســا به فصل ها، تعطیالت، 
آب وهــوا و همچنین جلســات، انگیزه ها، 
کنوانسیون ها، نمایشــگاه ها و رویدادهای 
موجود که می تواند در طول ســال، چه در 
سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی انجام 

شود، بستگی دارد.
نقــش دولت مهم اســت، اما نقــش عوامل 
صنعتی و جامعه از اهمیــت زیادی برخوردار 
است. متاسفانه، انجمن برگزارکننده جلسات، 
انگیزه ها، کنوانسیون ها، نمایشگاه ها و رویدادها 
در اندونزی به طور فعال توسط دولت پشتیبانی 
نشده اســت. درحالی که تایلند، ســنگاپور و 
هنگ کنگ، کشورهایی هســتند که بیشتر به 

چنین صنایع بین المللی متکی هستند.
در عصر حاضر بازار دیجیتال را برای تســهیل و 
راحتی گردشگران، به ویژه در میان نسل جوان، 
نمی توان اجتنــاب کرد. بااین حــال، در جهان 
گردشگری، دیجیتال مطمئنا یک ابزار است و 
خود گردشــگری جایگزین ندارد که باید دید و 
تجربه کرد. بنابراین، بازاریابی گردشگری نه تنها به 
بازاریابی آنالین وابسته است، بلکه باید بر کیفیت 
مقصدهای جذاب که توسط خدمات باکیفیت 
ارائه می شود، متکی باشد تا ترکیبی از فناوری 

پیشرفته و ارتباط با انسان وجود داشته باشد.
اگر جاذبه های منحصربه فرد و جذاب توســط 
خدمات خوب پشتیبانی شود باعث می شود که 
 ،)Bromo( مقصدهای گردشگری مانند برومو
بانیووانگــی )Banyuwangi(، واکاتوبــی 
 Raja( و راجــا آمپــت )Wakatobi(
Ampat( شــهرت بیشــتری پیدا کنند. در 
آینده، باید تالش کرد تا پروازها از خارج از کشور، 
به ویژه کشورهایی که منبع گردشگری اندونزی 
و بازارهای پتانسیل مانند هند، آفریقای جنوبی 
و آسیای مرکزی از قبیل ازبکستان و قزاقستان 
است، جذب شود. اکثر مقصدهای گردشگری 
در مناطق است. برای اینکه مقصد گردشگری 
شهرت پیدا کند، همکاری میان دولت مرکزی 
و منطقه ای، صنعت گردشگری )هتل، رستوران 
و غیره( و حمل ونقل ضــرورت دارد. اگر نگاهی 
بیندازیم به آنچه ویتنام انجام داده است، می بینیم 
که تقریبا هیچ برند )نام تجاری( ملی وجود ندارد 
و به نــدرت جوایز دریافت می کننــد، اما تعداد 
گردشگران در ســال 2018 به سرعت افزایش 
پیداکرده و با 1۹.۹ درصد افزایش به 15.۴ میلیون 
نفر رسیده است. دلیل اصلی آن مدیریت و بهبود 
مقصدهای توریستی، به خصوص خدمات آن، 

بوده است.
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هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری برگزار می شود
هشتمین دوره نمایشگاه اینوتکس از 19 تا 22 خردادماه سال 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی تهران با شعار »اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف« برگزار می شود .
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس گفت : هدف گذاری اصلی نمایشگاه در دور آتی خود، افزایش 
تعامل بین سرمایه گذاران و استارت آپ ها و شــرکت های فناور، افزایش میزان مشارکت و همکاری 

های دوجانبه و چندجانبه بین شرکت ها و اســتارت آپ ها با یکدیگر و نیز تولید و ارائه محتوای ناب و 
بررسی چالش های این اکوسیستم است.  اکبر قنبرپور افزود: به منظور دستیابی به این اهداف، بیش از 400 

استارت آپ، شرکت فناور، شتابدهنده، پارک فناوری، مخترع، مرکز رشد، سرمایه گذار خطرپذیر، منتور و مشاور 
همراه با ارائه کنندگان خدمات کسب وکار در نمایشگاه حضور دارند و بیش از 8000 نفر نیز از نمایشگاه بازدید خواهند 

داشت و رویدادها و بخش های مختلفی نیز در نظر گرفته شده است.  معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس همچنین به برگزاری 
اولین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه، با همکاری کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد )ESCAP( اشاره کرد و افزود: برگزاری 
این مجمع به میزبانی جمهوری اسالمی ایران در دومین کمیته نوآوری ESCAP به تصویب رسید و با توافقات شکل گرفته با سازمان ملل 
متحد، این مجمع میزبان سیاست گذاران عرصه علم و فناوری از 63 کشور جهان هم زمان با اینوتکس 2019 در محل نمایشگاه خواهد بود. 
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زمانی که متوجه شدید 
کارمندتــان چه توقعی 
دارد، شــانس بیشتری 
بــرای بــرآورده کردن 
این نیازهــا در اختیار 
شماست. ابتدا به هریک 
از این عوامــل با دقت 
بیشــتری توجه کنید و سپس به این 
پرسش برگردید که چگونه از آنها بهره 
بگیرید تا به نحوی در افراد خود انگیزه 
ایجاد کنید و به آنها انرژی دهید. با ما 
همراه باشــید تا با مطالعه نکات زیر 
رویای کارکنان را در مســیر اهداف 

شرکتتان قرار دهید.

  نقش
بیشتر مردم طالب کار کردن در مکانی 
هستند که دورنمایی مسحورکننده 
داشته باشــد و خط  مشی جذاب نیز 
باید این دورنمای مســحورکننده را 
همراهی کند. فــرد باید به حد کافی 
نقشــی چالش  برانگیز داشته باشد و 
باید به گونــه ای پرمعنا در تصویری 
بزرگ و فراگیر بگنجد و به حد کافی 
آزادی عمل ایجاد کند تا کار به نتیجه 
مطلوب و دلخواه برســد و همچنین 
باید با هدف و معیارهای شــخصی، 

هماهنگی داشته باشد.

  خط مشی و دورنما
از دو کارگر ساختمانی که در یک محل 
مشابهی مشغول به کار هستند، سواالت 
یکسانی می کنند: »مشغول چه کاری 
هســتید؟« یکی می گوید: »آجر روی 
هم می  گذارم.« و دیگــری می  گوید: 

»خانه می  ســازم.« کدامیــک از آنها 
انرژی بیشتری برای کار خود داشت؟ 
بیشتر کارمندان می خواهند در جایی 
مشــغول به کار باشــند که دورنمایی 
جذاب برای موفقیــت های بعدی آنها 
داشته باشد. پس این اولین انتظار در 
منحنی »نقش« اســت: آیا ســازمان 
دورنمایی دارد که کارمند بتواند خود 
را با آن مرتبط کند؟ برای مســافری 
که به خواســت خود ســوار اتوبوس 
می  شــود، مقصد نهایی اتوبوس باید 
جذابیت داشته باشــد. دومین چیزی 
که کارمندان دوســت دارنــد بدانند، 
این اســت که آیا خط مشــی مفید و 
موثری برای رســیدن بــه این دورنما 
 وجود دارد یــا نه. همه افراد دلشــان 
می  خواهد که در تیم برنده نقش بازی 
کنند و تیم  های برنــده معموال دارای 
خط  مشــی خاصی هســتند. بیشتر 
 مردم می  خواهند درباره خط  مشــی 
دیدگاه  هایی ارائه کنند و از همکاری 
برای به نتیجه رساندن آن لذت ببرند. 
این خبر خوبی برای مدیران و رهبران 
اســت: دیگر نیازی نیســت که تمام 
سنگینی بار به ســرانجام رساندن این 
خط  مشــی را به تنهایی تحمل کنند. 
برخی از رهبران کــه گمان می کنند 
وظیفه آنهاســت که به طرح بپردازند 
و تعیین کننده مســیری بسیار خاص 
را بــرای کارکنان خود باشــند، کامال 
در اشــتباهند. برعکس، آنهــا باید از 
اعضای تیم خود درخواست کنند تا با 
یکدیگر برای آماده  سازی این خط مشی 

همکاری داشته باشند.

  هدف های چالش  برانگیز و پرمعنا
از باال که به پایین حرکت می  کنیم، 
متوجه می شویم بیشــتر کارمندان 
می  خواهند اطمینــان حاصل کنید 
که مجموعه  ای از هدف  های چالش 
بر انگیز اما دســت یافتنی پیش روی 
آنها قرار دارد؛ هدف هایی که حمایت 
کننده خط مشی گســترده هستند. 
آنها باید بفهمند که کارشان چگونه با 
دورنما و خط مشی متناسب است. این 
نیاز بیشتر ما است که کاری هدفمند 

انجام دهیــم و در کار خــود متمایز  
وخاص شــویم تا قدرمــان را بدانند. 
داشتن هدف  هایی معین و مشخص 
و آگاهی از آنکــه چطور این هدف  ها 
در قالب تصویر، جای می  گیرند؛ راهی 
طوالنی را برای بر آورده ساختن این 
نیاز طی می  کند. بیشتر مردم وقتی 
اهدافی پیش روی دارند، طالب آزادی 

کافی هســتند تا به آن اهداف مورد 
نظر برسند.

  آزادی و اختیار
هیچ کس تمایل ندارد تمام اعمالش را 
زیر نظر بگیرند. نداشتن اختیار عمل 
یکی از علت  های اصلــی نارضایتی 
شغلی است. »مارکوس باکینگهام« 

و »کــرت کافمــن« نویســندگان 
کتاب »اول تمام قوانین را بشــکن« 
دســتورالعمل ســاده  ای توصیه می 
 کنند که به وســیله آن بتوان تعادلی 
بیــن آزادی و نظارت برقــرار کرد: 
ناظر بر نتیجه کار نظــارت بوده و نه 
بر شــیوه کار، یعنی برای گفتمان با 
زیردســتان خود وقت کافی بگذار تا 
بتوانی درباره نتایج مشخصی که از آنها 
انتظار داری با آنان به توافق برســی، 
بعد آنها را آزاد بگــذار تا به این نتایج 
دست یابند. طبیعتا، باید همیشه به 
وقت نیاز قابل دسترســی باشــی اما 
گفت  و گــو و توافق روشــن در مورد 
نتایج مورد انتظار، نیاز به کنترل همه 
 جانبه را تا حد بســایر زیادی از بین

 می  برد.

  سازگاری با هدف و ارزش
سرانجام و مهم  تر از همه اینکه اکثر 
مردم دوستار نقش هایی هستند که 
با هدف و ارزش  های شــخصی آنان 
ســازگاری دارد. خواســته بیشتر ما 
دســتیابی به موفقیت است. نقشی 

که به ما انرژی کافــی را نمی  دهد تا 
به هدف شخصی  مان برسیم و مطابق 
ارزش  هایمان زندگی کنیم، احتماال 
پاســخگوی این نیاز نخواهــد بود. 
 وقتی هدف و ارزش  های شــخصی با 
هــدف  هــا و ارزش  های ســازمان 
سازگاری داشته باشــند، افراد تا حد 
امکان انرژی می  گیرند و این انرژی به 
نتایج مالی فوق  العاده می  انجامد. طبق 
تحقیقی که من مدتی پیش شــاهد 
بودم، فقط ۵0 درصــد از کارمندان 
آمریکایی که در ایــن تحقیق حضور 
 داشــتند، از حرفــه  شــان رضایت 

داشتند. 
رضایت از »خانــواده« بالفاصله بعد 
از آن می  آمد که حــدود 40 درصد 
بود. یعنی انرژی بسیار زیادی وجود 
دارد که مورد اســتفاده قرار نگرفته 
است و اگر مدیریت بتواند با انتخاب 
مناســب افراد وظیفه  اش را بهتر به 
نتیجه برساند، این انرژی ذخیره شده 
آزاد خواهد شد؛ آن هنگام آرزوهای 
فردی با هدف های ســازمان در یک 

راستا قرار خواهند گرفت.

 این ریسک که اعضای 
این تیم ها در جهت های 

مختلفی مایل به کار 
کردن خواهند بود، یک 

ریسک واقعی است. 
مخصوصا زمانی که 

محیط سازمان ها بیش 
از پیش پیچیده و مبهم 

باشد.

نویسنده کتاب »رئیسان، رهبران، شما کدامید؟« از این 
سخن می  گوید که رهبران و مدیران چه باید بکنند تا 
افراد زیردست  شــان از نظر عاطفی درگیر کار شوند و 
پرانرژی باشــند. گام اول وارونه کردن این سوال است. 
دائما درگیر این مسئله نباشــید که چطور می  توانید 
کارمند بهتری داشته باشــید، در  عوض تالش کنید تا 
بفهمید کارمندتان چه چیزی نیاز دارد تا از حیث عاطفی، 
احساس تعهد کند. به انتظارات و اولویت  های او درباره 

نقش خود، محیط کار و پیشرفت کاری  اش پی ببرید.

 
استارت آپ

ورود به بازار بورس برای هر استارت آپی می تواند 
موفقیت بزرگی محسوب شود. با این اوصاف است که استارت آپ های 
رقیب برای عرضه عمومی سهام خود در بازار بورس با یکدیگر به رقابت 
می پردازند. مدت هاست که زمزمه های ورود اوبر به بازار بورس به عنوان 
یکی از موفق ترین اســتارت آپ ها در حوزه خدمات تاکسی آنالین، 

شنیده می شود. 

حتی شرکت رقیب آن یعنی لیفت هم در آخرین روزهای سال میالدی گذشته و درست 
زمانی که شایعات مربوط به عرضه عمومی ســهام اوبر در سال 2019 قوت گرفته بود، از 
برنامه خودش برای ورود به بازار ســهام خبر داد. در نهایت حاال اوبر به طور رسمی اعالم 
 کرده است که در ماه آوریل امسال برای اولین بار سهامش را در بازار بورس عرضه عمومی 

می کند.

    استارت آپ ۱۲0 میلیارد دالری
در ماه دسامبر سال گذشته وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از 
مقام های آگاه در سازمان بورس، خبر داد که اوبر گزارش محرمانه ای 
را در مورد حضور در سازمان بورس  ارائه کرده است. شاید بعد از انتشار 
این خبر بود که شرکت لیفت به تکاپو افتاد تا زودتر وارد بازار بورس 
شود. با این حال اما بعضی از کارشناسان شانس اوبر را برای جلب نظر 
سرمایه گذاران بیشتر می دانســتند. در همان زمان هر دو شرکت از 
احتمال عرضه عمومی سهام شان در فصل اول سال 2019 خبر دادند. 
»دارا خسروشاهی« مدیرعامل ایرانی اوبر هم از مدتی پیش این خبر را 
به سرمایه گذاران اعالم کرده و پیش بینی کرده بود که سهام این شرکت 
با ارزش 120 میلیارد دالری به عرضه عمومی می رسد. این در حالی است 
که پیش بینی کارشناسان و شرکت های سرمایه گذاری مهم مانند جی پی 
مورگان این است که ارزش لیفت در هنگام عرضه اولیه سهامش بین 18 تا 

30 میلیارد دالر خواهد بود.
با این همه اما در اولین روزهای سال 2019 خسروشاهی گفت که هنوز 
تصمیم نگرفته که اولین عرضه سهام عمومی شرکت خود را در سال 2019 
انجام دهد یا خیر و اصوال عجله ای برای انجام این کار ندارد. او معتقد بود که قرار 
نیست سهام اوبر به هر قیمتی عرضه شود. خسروشاهی در مصاحبه ای به وال استریت گفت 
که اگر قرار باشد اولین عرضه سهام عمومی اوبر با شکست مواجه شود، ترجیح می دهد این 
کار را به تاخیر بیندازد. به نظر می رسد یکی از مهم ترین مسائلی که در یک سال گذشته 
به شدت ذهنخسروشاهی را درگیر کرده، ایجاد سالمت و ثبات در این شرکت است؛ چون 
با اینکه او در سال 2018 گفته بود اوبر در ســال 2019 آماده ارائه نخستین عرضه سهام 
عمومی خود می  شود، اما تا اوایل ســال جدید میالدی هم این کار را قطعی نمی دانست. 
مدیرعامل اوبر در آن زمان گفته بود: »ما زمانی که آمادگی کامل داشته باشیم، این کار را 
انجام می دهیم و امیدواریم که بازارها در وضعیتی خوب قرار بگیرند. در حال حاضر شرکت 
اوبر در شرایط ایده آلی است و بنابراین ما عجله ای برای تغییر شرایط نداریم. این تمایل من 
و سهامداران است، اما اگر این اتفاق امسال نیفتد مشکلی نداریم. من زمانی ناامید خواهم 
شد که فکر کنم سهامداران ما ناامید شده اند. درست است که اوبر در برابر بعضی غول های 

فناوری جوان است، اما ما مســیر طوالنی و مفیدی برای رفتن داریم و قرار نیست با اپل و 
سامسونگ هم مسیر باشیم«.

  نقشه راه روشن
حاال قرار است شرکت اوبر در ماه آوریل سهامش را برای اولین بار در بازار بورس عرضه کند 
تا بتواند حضور جدی تری در کنار رقیب کوچک تر یعنی لیفت، داشته باشد. به این ترتیب 
عرضه سهام اولیه اوبر در ماه آینده میالدی می تواند نقشه راه را برای سهامدارانش روشن 
کرده و ارائه دهد. اوبر کمی بعد از تکمیل فرآیند عرضه سهام اولیه لیفت که تا پایان ماه مارس 
طول می کشد، سهامش را برای اولین بار عرضه می کند تا بتواند بازارها را بیشتر تحت تاثیر 
حضورش قرار داده و نظر سرمایه گذاران را بیشتر جلب کند. اوبر و لیفت که به صورت محرمانه 
اســناد مربوط به ورود به بازار سهام را در ماه دسامبر گذشــته تنظیم و ارائه کرده بودند، 

نتوانستند در سال میالدی گذشته به صورت رسمی وارد بورس شوند.
شرکت اوبر که حاال به عنوان یک شرکت حمل ونقل بین المللی شناخته می شود، اخیرا و در 
بازار خصوصی تا ۷6 میلیارد دالر ارزش گذاری شده است. این در حالی است که کارشناسان 
و تحلیلگران وال استریت معتقدند که این شرکت در زمان ورود به بازار سهام، ارزشی برابر 
120 میلیارد دالر خواهد داشت. این در حالی است که لیفت که شرکتی کوچک تر است و 
در آمریکای شمالی فعالیت می کند، به عنوان یک شرکت خصوصی ارزش 1۵ میلیارد دالری 
داشته و حاال امیدوار است که بتواند با عرضه عمومی سهامش، ارزشی بین 20 تا 2۵ میلیارد 
دالر به دست بیاورد. در نهایت اما انتظار می رود که بعد از آغاز آرام سال جدید در بازار سهام، 
عرضه سهام اولیه لیفت و اوبر به این بازار، جان دوباره ای به بورس داده و حتی ممکن است 

ارزش سهام غول های بزرگ تکنولوژی را هم تحت تاثیر قرار بدهد. 
هر دو این شرکت ها می توانند از تقدم ورود لیفت به بازار سهام بهره ببرند. لیفت با حضور 
زودتر از رقیب بزرگ ترش در بازارسرمایه می تواند توجه سرمایه گذاران مهم را به خودش 
جلب کند، در حالی که اوبر روی حضور سرمایه گذاران فعلی این شرکت حساب کرده است، از 
طرفی موفقیت لیفت در ورود به بورس می تواند فضای کلی بازار را به نفع این استارت آپ های 
پرطرفدار تغییر داده و در نهایت به افزایــش ارزش بازار اوبر هم کمک کند. درآمد خالص 
شرکت اوبر در سال گذشته میالدی برابر 3/  11 میلیارد دالر بوده، در حالی که درآمد آن از 

رزرو تاکسی آنالین تا ۵0 میلیارد دالر هم بوده است. 
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کار کردن در مکانی 
هستند که دورنمایی 
مسحورکننده داشته 

باشد و خط  مشی 
جذاب نیز باید این 

دورنمای مسحورکننده 
را همراهی کند.

اکوفارس
گـــزارش

ورود قدرتمند اوبر به بازار سهام

دانش بنیان شدن 
شرکت ها چه مزایایی 

دارد؟

 برند دانش بنیان بــرای ایجاد 
تسهیالت ویژه مادی و معنوی 
شکل گرفته است. شرکت هایی 
که پــس از گذرانــدن مراحل 
مربــوط با ایــن نام شــناخته 
می شوند، می توانند برای تولید 
و رشد از این امکانات بهره ببرند.

گام نخست شکل گیری بسیاری 
از ایده ها، استارت آپ هایی است 
که در دانشگاه ها و مراکز علمی 
ایجاد می شــوند که خود نوعی 
حمایت دولتی است. از طرفی 
زمانــی که این اســتارت آپ ها 
بــه شــرکت های دانش بنیان 
تبدیل می شــوند بــرای تولید 
محصــول  تجاری ســازی  و 
خود می تواننــد در دوره های 
مخصوصی کــه در پارک های 
علم و فناوری یا از طریق سایر 
مراکز ارائه می شــود شــرکت 
کنند، زیرا معموال شرکت های 
دانش بنیــان را افــرادی ایجاد 
می کنند که در حوزه تحصیل و 
پژوهش خود متخصص هستند 
و درک عمیقی از شرایط بازار و 

فروش و مسائل مالی ندارند.
حال که یک شرکت دانش بنیان 
پا گرفته و به محصول و فروش 
رســیده، وقــت حمایت های 
دیگری است. آنها در خصوص 
درآمد ناشــی از فروش کاال و 
خدمات دانش بنیان مشــمول 
معافیت مالیاتی هستند، ضمن 
این که این نوع شــرکت ها در 
خصوص سایر بسته محصوالت 
خــود نیــز مشــاوره مالیاتی 
دریافت می کننــد تا روند مالی 
شرکت تاثیر منفی بر تولیدات 
دانش بنیان نداشته باشد. گاهی 
هم شــرکت های دانش بنیان 
بــرای فعالیت هایشــان نیاز به 
واردات ماشــین آالت خــاص، 
تجهیزات آزمایشــگاهی دقیق 
و بــه روز و کاالهایــی با هدف 
مهندســی معکوس دارند که 
بر این اســاس نیز از معافیت از 
حقوق گمرکی، عوارضی و سود 

بازرگانی بهره می گیرند.
اما باز هم ممکن است نخبگان 
ما اطالعاتــی در خصوص روند 
امور گمرکی نداشــته باشــند 
که باید گفــت در این خصوص 
مشــاوره رایــگان دریافــت 
می کنند. ســازمان صداوسیما 
نیز در راستای حمایت از کاالی 
ایرانی، بــرای تبلیغات کاالها و 
خدمــات دانش بنیان در رادیو، 
تلویزیون سراسری و شبکه های 

استانی
200 درصــد اضافــه پخــش 
تشــویقی در نظر گرفته است. 
این شــرکت ها بــرای حضور 
مستقل در نمایشگاه های داخلی 
و خارجی تســهیالت  در یافت 
می کنند. کلی تسهیالت دیگر 
هم شــامل حال شــرکت های 
دانش بنیــان می شــود؛ لــذا 
می توان گفت ابر و بــاد و مه و 
خورشــید و فلــک در کارند تا 
دانش بنیانی َشــوی و به باطل 

نروی! 

جام جم
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

در تیم برنده ها باشید؛   

کارمندان با انرژی، سازمان های موفق می سازند
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