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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

ذخیره آب سد زاینده رود در ابتدای سال به بیش از 2 برابر افزایش یافته است؛

یک چشممان روشن  و یک چشممان گریان

بهای رونق تولید!

در هشــت ســال دفاع مقدس 
جوانان میهنمان جنگیدند و از 
جان و مال خود گذشــتند برای 
آبروی کشــور و خــاک و مال و 
ناموس میهنمان. اما بعد از جنگ  
واژه بی گانه آقا زاده آن چنان این 
خاک را به تاراج برد که گویی در 
این هشت سال نه تنها ما پیروز 
میدان حق علیه باطل نبوده ایم 
بلکه یک شکست خورده به تمام 
معنا بودیم و خبر نداشــتیم! هر 
چند در این جریان بیگانگان نیز 
تا توانستند آب به آسیاب خائنان 
وطنی ریختند اما حضرت علی 
)ع( فرموده اند: خائن از دشمن 
زیان بار تر اســت. زیرا با دشمن 
 می جنگیم اما خائن را دوســت 
می پنداریم! در این سال ها بارها 
 مقام معظم رهبری با تذکر های

 به جای خود مکر دشمنان را بر 
مال کردند اما این اقازاده ها بودند 
که خیانت را از ســر گرفتند. در 
ســال گذشــته آنچنان اوضاع 
اقتصادی کشور نا به سامان شد 
 که دیگر کاری از دســت کسی

 بر نمی آمــد و رهبر انقالب تنها 
راه چاره و رهایی از این معظل را 
 بها دادن به پتانسیل های داخلی 

می دانستند که البته ...

مهم ترین دالیل رشد آمار 
 گردشگران داخلی 

در اصفهان
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی  و گردشــگری اصفهان گفت: 
گردشــگران نوروزی به سراسر استان اصفهان 
ســفر کرده و از تمامی قابلیت های گردشگری 

آن بهره گرفتند.
محسن یارمحمدیان در آیین اختتامیه نوروزگاه 
روســتای تاریخی »جاجا« با اشاره به وضعیت 
مسافران و گردشگران اســتان اصفهان اظهار 
کرد: نوروز امسال نزدیک به سه میلیون نفر در 
استان اصفهان اقامت بیش از یک روز داشته اند 
که در مقایسه با سال گذشته آمار آن رشد ۲۵ 

درصدی داشته  است.
وی افزود: گردشگران نوروزی به ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه
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      افزایش خروجی سد زاینده رود از 13 فروردین با هدف تخصیص نوبت دوم حقابه کشاورزان شرق و غرب اصفهان صورت گرفت و مقرر است تا 20 خرداد امسال ادامه یابد.

قیمت بلیت هواپیما  پر کشیده است؛

ماهی گیری ایرالین ها از 
سیالب گل آلود؛ 

تعزیرات ورود می کند؟
اگر ســیل مهیبی که جنوب غرب کشور را 
درنوردید، برای بخشی از مردم ایران ویرانی به 

همراه داشت، برای برخی از شرکت های هواپیمایی 
حسابی نان داشته است. چرا که یک شبه نرخ بلیت هواپیما 

7تا سقف ممکن گران شد. ...

مســکن  ســتاد  دبیــر 
ســازمان  مددجویــان 
بهزیســتی کشــور اظهار 
داشت: به مددجویان بافت 
فرسوده مبلغ 400 میلیون 
ریال وام مســکن بالعوض 

پرداخت می شود.
ربوی در حاشــیه ایــن بازدیــد اظهار 
کــرد: 13 خانوار دارای مســکن تخریب 
شــده هســتند که از ۵ خانــه بازدید به 
عمل آمد؛ مبلغ 100 میلیــون ریال نیز 
ودیعه مسکن جهت ســکونت در منزل 
 اســتیجاری موقــت مددجویــان اعطا 

می گردد.
وی با اشــاره به خانه های بافت فرسوده 
تصریح کــرد: ۲00 مســکن مددجویان 

شهرستان آسیب دیده اند و تعداد 13 خانه 
به صورت صد درصد دچار آسیب دیدگی 
شده اند که برای آن ها مسکن مهر در نظر 

گرفته شده است.
168۲ مددجــو تحــت حمایــت اداره 

بهزیستی شهرستان سمیرم است.

200 خانه مددجویان در بارندگی سمیرم آسیب دیده است:
 مسکن مهر جایگزین منازل تخریب شده مددجویان

دبیر مسکن مددجویان سازمان بهزیستی گفت: 200 مسکن مددجویان ســمیرم در بارندگی اخیر آسیب دیده اند و تعداد 13 خانه به 
صورت صد درصد دچار آسیب دیدگی شده اند که برای آن ها مسکن مهر در نظر گرفته شده است.

مجید رضازاده معاون توسعه پیشگیری، علی ربوی دبیر ستاد مســکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور و مرضیه فرشاد مدیرکل 
 بهزیستی استان به همراه فرماندار و رییس بهزیستی شهرستان سمیرم از مســکن خانوارهای آسیب دیده در بارندگی اخیر بازدید

 کردند.

ایرنا
گـــزارش
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 تعداد 13 خانه به 
صورت صد درصد 

دچار آسیب دیدگی 
شده اند که برای آن ها 

مسکن مهر در نظر 
گرفته شده است.

بازار طال و سکه  98/1/15 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,450,0004,450,000قدیم

سکه طرح 
4,680,0004,653,000جدید

2,500,0002,520,000نیم سکه

1,650,0001,600,000ربع سکه

880000870000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18429842419658 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار



بهای رونق تولید!

ادامه از صفحه یک:
...  چندین بار در سخنرانی های 
خود در سال 97 این موضوع را 
گوشــزد کردند اما گوش شنوا 
کم بود تا جایی که ایشان سال 
98 را ســال رونق تولید اعالم 
کردند تا حمایتی باشــد برای 
تولید کننــده داخلــی. بعد از 
اعالم ایشان عکس العمل های 
مختلفی راجع بــه این جریان 
ایجاد شــد اما تعطیالت نوروز 
 که همــراه بود با ســیل ویران 
کننده ای بــرای مردم برخی از 
نقاط کشورمان، نگذاشت صحت 
این عکس العمل ها نمایان شود. 
تا امــروز که اولیــن روز کاری 
کشور اســت و باید ببینیم آیا 
مســئولین  و مردم یکبار دیگر 
مانند هشت سال دفاع مقدس 
کمر همت را بــرای رونق تولید 
خواهند بســت و یــا خوابمان 
سنگین تر از این حرف هاست و 
به مرگ شباهت بیشتری دارد؟!

نقــالب بــا   رهبــر معظــم ا
نام گذاری امســال بــه عنوان 
رونق تولیــد فرمودنــد :رونق 
 تولیــد باعث ایجــاد تحول در

 بخش های مختلــف، افزایش 
مشــکالت  حــل  اشــتغال، 
معیشــتی، اصالح نظام بانکی، 
افزایــش ارزش پــول ملــی و 
 تــوازن بودجــه ای خواهــد 

شد.
 رییــس جمهور نیز بــا تانی از 
سخنان ایشان  ســال جدید را  
ســال مهار تورم، متعادل کردن 
قیمت ارز و دوســتی بیشتر با 
همه همسایگانمان عنوان کرد. 
او که بارها در ســخنرانی های 
خود گفته بــود وضعیت مردم 
بد نیست و مشکل خاصی وجود 
ندارد! باالخره قبول کرد مردم در 
سختی به سر می برند  و گفت: 
امیدوارم سال جدید، سال عبور 

از شرایط سخت فعلی باشد. 
مسلما توجه به امر تولید از ابعاد 
گوناگون موجب برکات فراوانی 
در اقتصاد کشــور خواهد شد. 
رشد شــاخص اشــتغال، عدم 
وابســتگی به واردات، تناسب 
عرضه و تقاضا و در نتیجه ثبات 
قیمت ها، افزایــش ارزش پول 
ملی و... از نکات مثال زدنی امر 

رونق تولید است.
 اما تمام این شرایط وقتی ایجاد 
می شــود که شــرایط تولید و 
فروش آن برای همه مهیا باشد 
نه اینکه افرادی که تا دیروز در 
کار واردات بنجالت کشورهای 
دیگر بودند امروز وام های کالن 

بگیرند به بهانه رونق تولید!
تا به امروز رســم بــر این بوده 
که تولید کنندگان با ســختی 
و مشــقت تولیــدات خــود را 
 در قبــال پــول نا چیــزی به 
 واســطه هــا مــی دادنــد و 
واســطه ها یــا همــان دالالن 
ســودهای کالنی مــی بردند 
اما اگــر قرار اســت تولید رونق 
یابد مســلما باید تولید کننده 
هم ســود بیشــتری ببــرد تا 
امیدوارانــه تــر بــه تولیدات 
 بیشــتر و بــا کیفیــت بهتری

 بیاندیشد. 
به همین دلیل از امروز که اولین 
روز کاری ســال 98 است باید 
به رونق تولیــد و فراهم آمدن 
شــرایط آن اندیشــید نــه به 
رونق صــادرات و واردات. زیرا 
تولیدات با کیفیت خود صادرات 
 مناســبی بــه همــراه خواهد 

داشت! 
بهای رونق تولید تالش و از خود 
گذشتگی اســت مانند هشت 

سال دفاع مقدس.

اقتصاد استان
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مردم کاشان ۲۵۰ میلیون ریال به سیل زدگان کشور کمک کردند
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( کاشان گفت: مردم کاشــان تاکنون ۲۵۰ میلیون ریال به مراکز 
جمع آوری کمک به مردم سیل زده کشور اهداء کردند که از این میزان ۴۰ میلیون ریال غیرنقدی بوده 

است.
امیرحسین شیخ استرکی، ضمن اشاره به جمع آوری کمک های مردمی ویژه مردم سیل زده کشور اظهار 

داشت: پس از وقوع سیل در استان های گلستان و لرستان پایگاه های تحت پوشش کمیته امداد کاشان 
اقدامات الزم نسبت به جمع آوری کمک های مردمی این شهرستان را انجام دادند و در نقاط مختلف هدایای 

نقدی و غیرنقدی مردم را جمع آوری کردند.
وی از ایجاد هشت پایگاه در منطقه کاشان خبر داد و افزود: سه پایگاه در میدان ۱۵ خرداد کاشان، یک پایگاه در دارالسالم، دو 

پایگاه در مصلی بقیه االعظم، مرکز نیکوکاری صاحب الزمان و فاطمه الزهرا جوشقان قالی آمادگی الزم نسبت به جمع آوری کمک های نقدی 
و غیرنقدی مردم اقدام کردند. رییس کمیته امداد کاشان با بیان اینکه به زودی پایگاه های بیشتری در سطح شهرستان کاشان ایجاد می شود، 
ابراز داشت: مردم دارالمومنین کاشان تاکنون ۲۵۰ میلیون ریال به مراکز جمع آوری کمک به مردم سیل زده کشور کمک کردند که از این 

میزان ۴۰ میلیون ریال آن غیرنقدی بوده که توسط پایگاه فاطمه الزهراء جوشقان قالی جمع آوری شده است.

خسارِت 3۵۰ میلیارد ریالی سیل به کشاورزی استان
قائم مقام و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: برآورد خسارت 

وارده ناشی از سیل های اخیر به بخش کشاورزی استان 3۵۰ میلیارد ریال است.
به گــزارش ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان، مهــرداد مرادمنــد در خصوص 
خســارت وارده به بخش کشــاورزی اســتان بر اثر جاری شــدن ســیل های اخیر، اظهار 

کرد: بــر اثر بارش های بهاری و جاری شــدن ســیل در تعدادی از شهرســتان های اســتان 
و برآورد کارشناســی انجام شــده به تاسیسات آبرســانی، قنات، کانال های آبرســانی و جاده 

 های بین مزارع، مزارع شــیالت و تلفات دام های ســبک، بالغ بر 3۵۰ میلیارد ریال خســارت وارد 
شده است. 

وی افزود: در بخش تاسیسات آبرســانی، کانال ها و قنات، خســارت حدود۲۵۰ میلیارد ریال و در مزارع شیالت و 
پرورش ماهیان، دامداری های سنتی و و دام های سبک حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که این خسارت ها بیشتر 
در شهرستان های سمیرم، نایین، خور و بیابانک، اردســتان، تیران و کرون، بوئین و میاندشت، شهرضا، دهاقان، اصفهان و 

مبارکه بوده است.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

با هدف اجرایی شدن شعار سال؛

کارگروه شناسایی راه های »رونق تولید« در آران و بیدگل تشکیل شد

 
فرماندار آران و بیدگل گفت: کارگروه شناسایی راه های 
تقویت کسب و کار و »رونق تولید« با دستور فرماندار شهرستان آران و بیدگل و با 

هدف اجرایی کردن شعار سال در این شهرستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آران و بیدگل، اسماعیل بایبوردی در جلسه کارگروه 
شناسایی راه های تقویت کسب و کار و رونق تولید در این شهرستان با تاکید بر اینکه باید 
مردم و مسئوالن فعالیت و اهتمام جدی برای عملیاتی کردن این شعار داشته باشند، اظهار 
داشت: تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و ایده پردازان از بخش های اصلی تحقق شعار سال 
یعنی رونق تولید هستند و باید توسط مسئوالن حمایت های الزم را از تولید، ایده پردازی و 

سرمایه گذاری در شهرستان آران و بیدگل داشته باشند.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر محور فّعالّیت قرار دادن مسئله تولید، از عموم 
سرمایه گذاران و متخصصان، شــرکت های دانش بنیان، استارت آپ های دانشگاهی، 
کارآفرینان کسب و کارهای اینترنتی و نوین جهت سرمایه گذاری در شهرستان آران و 

بیدگل دعوت به سرمایه گذاری کرد.
فرماندار آران و بیدگل بیان داشت: شهرستان آران و بیدگل با توجه به وجود دریاچه نمک 
و معادن بی نظیر ماسه ای در کویر و تابش انرژی خورشیدی در 3۰۰ روز از سال و ظرفیت های 

بالقوه و بالفعل گردشگری می تواند فرصتی برای سرمایه گذاران و متخصصان جهت رونق 
تولید در این منطقه باشد.

بایبوردی با تاکید بر رفع موانع تولید در این شهرستان خواستار راهکارهایی برای توسعه صنایع 
نوین و کارآمد برای این شهرستان شد و گفت: راهکارهای نوین کسب و کار عاملی در کاهش 
آسیب های اجتماعی و ایجاد اشتغال زایی و درآمدزایی جوانان به خصوص فارغ التحصیالن 

دانشگاهی در شهرستان آران و بیدگل می شود.
وی بر ضرورت تدوین نظام اولویت های کسب و کار، تولید و سرمایه گذاری در شهرستان آران 
و بیدگل اشاره کرد و گفت: تسهیل سازی مقررات و مقررات زدایی موانع تولید و کسب و کار 
از سوی مدیران و رؤسای دستگاه های اجرایی در شهرستان آران و بیدگل از ضروریات رونق 

تولید محسوب می شود.
فرماندار آران و بیدگل به ضرورت تدوین برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و صنعتگران 
شهرستان آران و بیدگل اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی در راستای به حداقل رساندن سهم 
واسطه های غیر ضرور از فعالیت های تولید و توزیع محصوالت کشاورزی و صنعتی به منظور 

افزایش درآمد روستاییان، صنعتگران و تولیدکنندگان از ضروریات رونق تولید است.
مهر

خـــبــــر

هنوز حجم بسیاری از 
ذخیره برفی در ارتفاعات 

کوهرنگ بدلیل شدت 
سرمای هوا، آب نشده و 
با آب شدن آنها ذخیره 

سد افزایش قابل توجهی 
خواهد یافت.

ذخیره آب سد زاینده رود در ابتدای سال به بیش از 2 برابر افزایش یافته است؛

یک چشممان روشن  و یک چشممان گریان

 ذخیره آب در دریاچه سد زاینده رود تا 15 فروردین امسال به 
347 میلیون متر مکعب رسید که معادل 25 درصد ) یک چهارم( 

ظرفیت این سد است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان روز 
پنجشنبه اظهار داشت: میزان ذخیره آب در سد زاینده رود در 
ابتدای فروردین امسال حدود 170 میلیون متر مکعب بود که 

اکنون به بیش از 2 برابر افزایش یافته است.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      افزایش خروجی سد زاینده رود از 13 فروردین با هدف تخصیص نوبت دوم حقابه کشاورزان شرق و غرب اصفهان صورت گرفت و مقرر است تا 20 خرداد امسال ادامه یابد.

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان مطرح کرد؛
 لزوم توجه ویژه متولیان امور
 به اوضاع کسب و کار اصناف

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان گفت: وضعیت کسب 
و کار در سال 97 رونق چندانی نداشت و متوالیان امور باید به 
وضعیت کسب و کار توجه بیشتری داشته باشند زیرا بخش 

اعظمی از اقتصاد شهری در اختیار اصناف است.

رسول جهانگیری در رابطه با فراز و نشــیب های پیش روی اصناف 
در سال 97 اظهار کرد: اصناف در واقع جایگاه و بستری برای سر ریز 
جامعه بیکار است و در نهایت بخش اعظمی از جامعه بیکار در بخش 

اصناف ورود پیدا می کنند.
رییس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان در همیــن رابطه افزود: 
علی رغم رکودی که در این ســال بر اقتصاد حکم فرما بود، در بخش 
اصناف کاهش پروانه کسب دیده نشد و در کنار پروانه هایی که ابطال 
شد، به همان اندازه نیز پروانه هایی برای فعاالن حوزه اصناف صادر 

شد.
وی بیان کرد: وضعیت کسب و کار در سال 97 رونق چندانی نداشت 
و در سال های گذشــته اوضاع مناســب تری در حوزه کسب و کار 

مشاهده شد.
جهانگیری در همین راستا اضافه کرد: به همین لحاظ متوالیان امور 
باید به وضعیت کسب و کار توجه بیشتری داشته باشند زیرا بخش 
اعظمی از اقتصاد شهری در اختیار اصناف است و باید همواره مورد 

توجه قرار گیرد.
رییس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان با ذکر یــک نکته اذعان 
داشت: برخی افراد وقتی با نگاهی سطحی اوضاع کسب و کار را نقد 
می کنند، این جمله را یادآور می شوند که بازاری ها  شرایط خوبی را 
تجربه می کنند و افزایش قیمت کاالها باعث بهبود وضعیت اقتصادی 

آن ها شده است.
وی تاکید کرد: در شــرایطی که تورم بیش از حــد و افزایش قیمت 
بی رویه در ســطح جامعه اتفاق می افتد، نه تنها اوضاع اصناف بهبود 

نمی یابد بلکه رکود دامن گیر فعالیت اقتصادی آن ها می شود.
جهانگیری تصریح کرد: با فاصله گرفتن از شــرایط هیجانی انتظار 
داریم سال آینده سال بهتری از نظر وضعیت کسب و کار اصناف باشد.

رییس اتاق اصنــاف مرکز اســتان اصفهان در رابطه بــا اثرگذاری 
تحریم ها اذعان داشــت: در واقــع این مردم و اصناف هســتند که 
می توانند اثرگذاری تحریم ها را به حداقل برســانند و اگر خودمان 

به آن دامن نزنیم، اثر تحریم ها به اندازه شرایط فعلی نخواهد بود.
وی بیان کرد: در حال حاضر هیچ گونه کمبودی در سطح جامعه وجود 
ندارد و اگر مردم و مسؤوالن رفتار ســنجیده داشته باشند، تقاضای 

کاذب در سطح جامعه به وجود نمی آید.
جهانگیری در پایان به نقش مســووالن در کنترل اوضاع اقتصادی 
تاکید کرد و گفت: مسئوالن باید با درایت بیشتری در شرایط فعلی 
عمل کنند و به کنترل وضعیت کســب و کار در حیطه فعالیت خود 
بپردازند تا از وقوع رفتارهای هیجانی و ایجاد تقاضای کاذب در سطح 

بازار ممانعت به عمل آوردند.

گـــزارش

حســن ساســانی افزود: 
ذخیره سد زاینده رود در 
مدت مشابه سال گذشته 
۱۴۰ میلیون متر مکعب 

بود.
وی با بیــان اینکه میزان 
ورودی سد زاینده رود در 
مدت مشابه سال گذشته 3۵ متر مکعب 
بر ثانیه بود، خاطرنشان کرد: این میزان در 
فروردین امســال تا ۴۰۰ متر مکعب نیز 
افزایش یافت و در زمان حاضر حدود ۲۰8 

متر مکعب بر ثانیه است.
وی با اشاره به افزایش خروجی سد زاینده 
رود از ۱3 فروردین امســال، خاطرنشان 
کرد: خروجی ســد تا قبل از ســیزدهم 
فروردین حدود ۱۰ متــر مکعب بر ثانیه 
بود اما از این تاریخ به بعد این میزان برای 
تحویل حقابه کشــاورزان همانند بهمن 

سال گذشته، افزایش یافت.
ساســانی اضافه کــرد: افزایش خروجی 
ســد زاینده رود از ۱3 فروردین با هدف 
تخصیص نوبت دوم حقابه کشاورزان شرق 
و غرب اصفهان صورت گرفت و مقرر است 

تا ۲۰ خرداد امسال ادامه یابد.
حقابه کشاورزان اصفهان در نوبت نخست 
با افزایش دریچه های ســد زاینده رود از 
هشتم بهمن پارســال به مدت ۲۰ روز 

تخصیص یافت و حــدود ۲۵ هزار هکتار 
اراضی کشاورزی در شرق و حدود ۱۵ هزار 

هکتار در غرب اصفهان زیر کشت رفت.
وی در پاســخ به اینکه پس از ۲۰ خرداد 
میزان خروجی ســد زاینــده رود به چه 
صورت خواهد بود، گفــت: این موضوع 
باید توسط شورای هماهنگی حوضه آبریز 
زاینده رود، بررســی و درباره آن تصمیم 

گیری شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان اضافه کرد: خروجی سد 
زاینده رود از اواخر اسفند پارسال بمنظور 
تخصیص حقابه زیست محیطی افزایش 
یافت که تا امروز آب جریان یافته به سمت 
تاالب گاوخونی هدایت می شد و از فردا، 

توزیع آب برای کشاورزان آغاز می شود.
وی میزان بارش های سال زراعی جاری 
) از مهر پارســال تا کنون( در سرشاخه 
های زاینده رود را ۱93۲ میلی متر اعالم 

و تصریح کرد: ســهم زاینده رود از بارش 
های سرچشــمه های زاگرس بر اساس 
توپوگرافی )پســتی و بلندی( منطقه و 
بطور طبیعی حدود ۱۰ درصد است بهمین 
دلیل در مقایســه با برخی سدهای دیگر 
نباید انتظار داشت که به سرعت ذخیره 

آن افزایش یابد.
ساسانی ادامه داد: هنوز حجم بسیاری از 
ذخیره برفی در ارتفاعات کوهرنگ بدلیل 
شدت سرمای هوا، آب نشده و با آب شدن 
آنها ذخیره سد افزایش قابل توجهی خواهد 

یافت.
زاینده رود بزرگتریــن رودخانه منطقه 
مرکزی ایران است که از کوه های زاگرس 
مرکزی سرچشــمه می گیرد، در فالت 
مرکزی کشــور پیش می  رود و به تاالب 

گاوخونی در شرق اصفهان می  ریزد. 
این رودخانه در سال های گذشته به دلیل 
تغییرات اقلیمی، خشکسالی های متوالی، 

تراکم جمعیت و برداشــت های بی رویه 
به یک رودخانه فصلی تبدیل و در پایین 
دســت بویژه در فصل های گرم سال با 

خشکی مواجه شد. 
به دنبال بارش برف و باران در شرق و غرب 
استان اصفهان در روزهای اخیر، بسیاری 
از رودخانه های فصلــی منطقه جاری و 
برخی رودخانه هــای دائمی که به دلیل 
خشکســالی کم آب شــده بودند دوباره 

لبریز شدند. 
رودخانــه زاینــده رود از اواخر اســفند 
 پارسال در اصفهان جاری شد و بر اساس

 تصمیم های اولیه مقرر اســت تا خرداد 
جریان داشته باشد.

 ســد زاینــده رود به عنــوان یکــی از
 اصلی ترین سدهای مرکز کشور در سال 
۱3۴9 با ظرفیت ۱.۴ میلیارد متر مکعب 
بهره برداری شد، این سد قوسی شکل در 

۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

بازارفرش  98/1/1۵ ساعت 1۵:۰۰ )منبع: دیجی کاال(

قیمتنام فرش ) ابعاد 3*2 متری(

۵۹0,000 تومانفرش ماشینی زمرد مشهد طرح 36000

۱0۴,000 تومانفرش ماشینی ساوین طرح کوکب

۱,230,000 تومانفرش ماشینی زمرد مشهد طرح نایین

۱6۷,000 تومانفرش ماشینی عرش طرح ماندگار

QW.UC0۱ 36۹,000 تومانفرش ماشینی سهند کد

2۹2,000 تومانفرش ماشینی سرزمین فرش طرح شانل

330,000 تومانفرش ماشینی دنیز طرح شنل

۷۴۵,200 تومانفرش ابریشم ماشینی کرامتیان مدل ستاره

    

وی افزود: گردشگران نوروزی به سراسر 
استان اصفهان ســفر کرده و از تمامی 
قابلیت های گردشگری آن بهره  گرفتند 
و اهمیت آن این است که با توزیع مسافران  و گردشگران در استان، 
صنعت گردشگری تقویت و مســافران از فرصت های طبیعی و 
تاریخی متنوع استفاده می کنند و این امر به جذابیت گردشگری 

کمک می کند.
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی  و 
گردشگری اصفهان تصریح  کرد: سفر مردم به شهرستان ها افزایش 
 روز اقامت مســافران را به دلیل تنوع جاذبه ها در پی دارد که در

 سال های اخیر این برنامه با توزیع مسافران در شهرستان ها محقق 
شده  است.

وی ادامــه  داد: در حــال حاضر بیــش از نیمی از مســافران به 
 شهرستان ها ســفر کرده و از قابلیت های اســتان اصفهان بهره  
برده اند که چشــم انداز در این حوزه ســفر 7۰ درصد جمعیت 

مسافران به شهرستان ها است زیرا جاذبه های طبیعی در سراسر 
استان تنوع بیشتری دارد.

یارمحمدیان بازگشــایی آب زاینده رود، هزینه باالی سفرهای 
خارجی و بحران سیل در بخش های مختلف کشور را در افزایش 
حجم گردشگران داخلی موثر دانســت و گفت: این ها مهمترین 
عوامل افزایش جمعیت گردشگران داخلی بوده که اصفهان را جزء 

استان هایی با بیشترین آمار بازدید کننده قرار داده  است.
وی با بیان اینکه ۲۵۰۰ رویداد فرهنگی در ایام نوروز در اســتان 
اصفهان برگزار شده است تصریح  کرد: در رویدادهای نوروزی مردم با 
آداب و رسوم، جاذبه های تاریخی و گردشگری و مولفه های شاخص 

گردشگری آشنا می شوند.

مهم ترین دالیل رشد آمار گردشگران داخلی در اصفهان
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری اصفهان گفت: گردشگران نوروزی به سراسر استان اصفهان سفر کرده و از تمامی قابلیت های 

گردشگری آن بهره گرفتند.
محسن یارمحمدیان در آیین اختتامیه نوروزگاه روستای تاریخی »جاجا« با اشاره به وضعیت مسافران و گردشگران استان اصفهان اظهار کرد: نوروز امسال نزدیک 

به سه میلیون نفر در استان اصفهان اقامت بیش از یک روز داشته اند که در مقایسه با سال گذشته آمار آن رشد 25 درصدی داشته  است.

ایمنا
خـــبــــر



Saint Thaddeus 
Monastery

The Monastery of Saint 
Thaddeus is an ancient 
Armenian holy place in 
the mountainous area of 
West Azerbaijan, Iran. 
This monastery is also 
known as Qara Kelisa that 
is one of the oldest and 
most notable surviving 
Christian monuments in 
Iran.
 Saint Thaddeus, one of 
the 12 Apostles also 
known as Saint Jude, 
was martyred while 
spreading the Gospel 
during strong Zoroastrian 
influence in the region. 
Indeed, the Armenian 
Monastic Ensembles of 
Iran consists of three main 
one: St. Thaddeus, St. 
Stepanos and the Chapel 
of Dzordzor. In this regard, 
the most ancient of which, 
St. Thaddeus, dates back to 
the 7th century.
St. Thaddeus Monastery 
also known as Saint 
Jude; an example of 
outstanding value of the 
Armenian architectural 
and decorative traditions. 
According to legends, the 
church that was dedicated 
to him was first built on 
the present site in 68 AD. 
In 1319 an earthquake 
damaged this monastery 
but it was extensively 
rebuilt. Hence, much of 
the present structure 
dates to 1811, when 
the Qajar prince Abbas 
Mirza aided renovations 
and repairs. In that 
period, the monastery 
was reconstructed from 
black and white ashlar 
sandstone; so its Turkish 
name Qara Kelisa meaning 
“The Black Church”.In such 
a magnificent monument, 
special ritual is held over 
a three-day pilgrimage 
for the baptism of 
Armenian children. Many 
Armenians, Assyrians and 
Catholics from Iran and 
other countries attend 
this annual ritual at St. 
Thaddeus Monastery on 
the Day of St. Thaddeus. 
To Armenians, the 
Qara Kelisa ceremony 
is a combination of 
theological, racial, 
traditional and family 
motives as well as a best 
choice for travelling and 
enjoying summer weather 
and visiting friends and 
relatives.In 2008, the 
Monastery of Saint 
Thaddeus was added to 
UNESCO’s World Heritage 
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Enjoy green 
Paratak

Chadegan County is located at 115 
kilometers to the west of Isfahan. The 
historical record of this area is not well 
defined, but what is certain is that Turkish 
people moved to this area during the 
Safavid era, by the order of Shaha Abbas 
I. Chadegan is a flourishing area due to 
its favorable natural situation and its 
proximity to the Zayandeh-Rood River.
The ancient name of Chadegan was 
Paratak and it was considered as one of 
the most delightful areas. Chadegan is 
made up of two parts of “Chad” and “Gan”; 
Chad is a Turkish word meaning valley, 
and Gan is a relative suffix.
The emergence of this county was not 
only based on the historical or political 
drivers, but also due to suitable 
conditions of the natural environment. 
The Zayandeh-Rood River is the most 
important factor of emerging Chadegan 
County.Recreational village of Zayandeh-
Rood River is one of the most beautiful 
promenades of Isfahan province. 
Certain amenities such as canoe pier, 
sports ground, commercial complexes, 
restaurants, traditional teahouses, and 
swimming pools have been launched 
in this complex.As Chadegan County 
is situated over low hills, it enjoys an 
attractive appearance. The hills 
preserve farms, gardens, and control 
the development of residential areas 
in the agricultural texture of this city.
The historical attractions of this county 
include Moazam al-Molk house, old 
bathhouse of Nadi, Oregan Bridge, Oregan 
Jamhe mosque, Kave Ahangar’s tomb, and 
the 500-years tower of Mashhad Kaveh.

Chickpea Cookies , 
Iranian Popular Cookies

Nowruz is an ancient Persian festival that marks 
the beginning of spring and celebrates the rebirth 
of nature; For many families, Nowruz means 
preparing special cookies like Chickpea. 
 Chickpea Cookies are a kind of popular sweets 
in Iran that are often served in Nowruz. The 
mouthwatering cookies which are traditionally 
known as Shirini Nokhodchi often flavored with 
cardamom and are easy to make.
Chickpea cookies are the best choices for people 
who are following healthy diets as they are gluten 
free and have more fiber and protein compared to 
other types of Persian sweets. Let’s see how they 
are prepared, then brew a cup of tea and put these 
nice nutty and rich flavor Persian sweets in your 
mouth and enjoy the taste of Nowruz!

tourist attraction

what to eat

K andovan is a village in 
Sahand Rural District, 
in the Central District 
of Osku county, East 
Azerbaijan Province, Iran. 
This village is a wonderful 
example of manmade 
cliff dwelling which is 
still inhabited. in the 
2006 census, the village 
population was 601, from 
168 families, according to 
Aryazamin website. The 
troglodyte homes, carved 
into volcanic rock and ash 
to dwellings in the Turkish 
region of Cappadocia, are 
locally called “Karaan”. 
Karaans were cut into the 
Lahars (volcanic mudflow 
or debris flow) of Mount 
Sahand.At first glance the 
landscape of the village 
contains erratic sharp-
pointed cones with holes 
in them. The cone form of 
the houses is the result of 
lahar flow consisting of 
porous round and angular 
pumice together with 
other volcanic particles 
that were positioned in 
a grey acidic matrix. 
After the eruption of 
Sahand these materials 
were naturally moved 
and formed the rocks of 
Kandovan. Around the 
village the thickness of 
this formation exceeds 
100 meters and with time 
due to water erosion the 
cone shaped cliffs were 
formed.The Kandovan 
dwellings mostly date 
back to the 13th century 
AD and in some cases 
to pre-Islamic era. It 
exemplifies the primitive 
coexistence of human with 
nature.
 History
The term “Kandovan” 

refers to the architecture 
of the houses as they share 
a similar form with bee 
hives, called “Kandoo” in 
Persian.It has been said in 
the history of Kandovan 
that the first group to 
settle in the region were 
residents of a village called 
Hilevar, 2 km away from 
Kandovan. They migrated 
to the area escaping from 
Mongols and started to 
carve the Karaans to build 
themselves a safe refuge.
 The Village
The beautiful spas of the 
village are an excellent 
place for patients with 
renal problems to enjoy 
a natural therapeutic 
experience. Besides, the 
silence and tranquility 
of the mountains along 
with the clean air draw 
numerous artists to 
the spot every year.The 
fruitful plains of the 
region provide nomads 
with a possibility to breed 
honey bees and grow 
medicinal herbs, both 
sources of income for the 
locals. Handicrafts such 
as weaving of Kilims, 
and colorful scarves is 
among the occupations of 
Kandovan women.
The village has a mosque, 
public bath, school, and a 
mill. The mosque Karaan is 
one of the biggest karaans 
of the village.The Interior 
of the Karaans is neat and 
simple. Each contains 
rooms, depending on 
the owner’s wealth, 
decorated with niches, 
curtains, and cushions 
(Persian: Poshti). Houses 
have several stories; the 
first is for animals and 
the rest for the family to 

live in. Kandovan, like 
other villages on hills, 
keeps the staircase form 
with narrow steep alleys. 
Residing in the heart of the 
rocks brings about your 
living place to be cool and 
desirable in the summer 
and warm and cozy in 
the winter. However, 
Kandovan has almost a 
long winter and its tourist 
season starts from spring 
and lasts only until early 
fall.
 The Rock Hotel
The Tulip (Persian: Laleh) 
International Rock Hotel 
in Kandovan which is the 
third hotel of the kind 
in the world offers the 
tourist from all around 
the world the chance to 
have an enjoyable trip 
to the region.The hotel 
is designed to have 40 
Karaans (natural rock 
rooms), 10 of which 
are now available with 
complete room service 
and Jacuzzi. They are all 
equipped with heating 
system for the winter. 
In the summer the hotel 
does not need cooling 
system as the weather 
is very pleasant in 
Kandovan. A luxurious 
restaurant with a variety 
of Iranian and foreign 
dishes ready to host 120 
people are among other 
facilities of the hotel. 
It is to be expanded by 
adding other 30 Karaans 
and more facilities such 
as commercial center, 
swimming pool, and 
parking.The project of 
Tulip hotel in Kandovan 
started in 2006 by Iran 
Tourism Development 
Corporation.

Kandovan: A must-see rocky 
village in Iran 
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Kandovan is an astonishing village 
located on the mountain flank of Sultan 
Daghi, Sabalan Mountain, located 
in East Azerbaijan Province, Iran. 
Kandovan Village is famous for its 
wonderful rocky architecture which 
is the result of volcanic activities 
and hand-carved structures. The 
inhabitants, basically, carved every 
room of the cliff houses like kitchens, 
halls, and even pens out of stone to 
make windows for the rooms and later, 
to decorate them with colorful glasses.
There are two other cliff villages 
with similar structures in Turkey’s 
Cappadocia and US’s Manitou Cliff 
Dwellings in Colorado. However, these 
two cliff villages are not inhabited 
and they leave Kandovan as the only 
inhabited cliff village in the world. 
Maymand Village in Iran, though, is 
another valley in cave dwellings carved 
out of the soft rock. There are sharp 
pyramidal cliffs with the holes on their 
irregular surfaces in this village which 
have been created due to volcano 
eruption in the summer region of the 
Sahand Mountain Range. The cliffs 
have shaped hive cells which are also 
known as Karan. Geographical studies 
show the cliffs ages range from 700 to 
1500 years.
Kandovan village has cold and long 
winter, thus this place is considered 
as a safe shelter from hot and cold 
weather and also enemies’ invasion. 
Generally, Most of these Karans has 
two floors and in some cases, three 
and even four floors that they are not 
related to each other from the inside. 
The rural people have created the 
house, home range, warehouse and 
workshop for residential use within 
these cliffs. Multi-Story houses and 
stairways generally intended to 
connect each floor to another. The 
village has every facility from public 
bath, school, mosque and mill. Mosque 
Karan is one of the largest Karans in 
the village.
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 The Iranian government has 
agreed to grant free visas to Iraqi 
nationals, in case the measure 
is reciprocated by the Iraqi 
government, a senior official 
said.First Vice President Es’hagh 
Jahangiri said on Thursday that the 
Cabinet has given the green light to 
the Foreign Ministry to issue visas 
for Iraqi nationals free of charge, 
provided the measure will be 
reciprocated by neighboring Iraq.
The move follows an agreement 
between Iran and Iraq to facilitate 
visa condition for their citizens.
Based on the agreement, which 
was inked in mid-March during 
President Hassan Rouhani’s 

visit to Baghdad, the two sides 
decided to issue visas to each 
other’s nationals free of charge. 
Reportedly, the move will go into 
effect later this month.Iran and 
Iraq share longstanding economic 
and cultural relations. Many 
Iranian and Iraqi businesspersons 
are active in the other country’s 
markets.Besides, every year, Iraq 
hosts millions of Iranian pilgrims 
and visitors who come to visit the 
country for Arbaeen, the 40th days 
of Imam Hossein (As) martyrdom 
in the battle of Karbala in 680 AD, to 
revisit their pledge of support to the 
grandson of Prophet Mohammad 
(PBUH).

Kish, ECO 
open joint 
cooperation 
office
The joint cooperation 
office of Kish Free 
Zone Organization 
and ECO Cultural 
Institute (ECI) was 
opened aiming to 
reinforce cultural 
c o o p e r a t i o n , 
especially in 
international tourism 
field in Kish Island.
The inauguration 
ceremony was held 
with the attendance 
of the Managing 
Director of Kish Free 
Zone Organization 
Gholam Hossein 
Mozaffari, Head of 
ECI Mohammad 
Mahdi Mazaheri 
, Turkmenistan 
Envoy to Iran Ahmad 
Ghorbanov, Pakistan 
Ambassador to 
Tehran Riffat Masood, 
Kazakh Envoy and 
some officials of Kish 
I s l a n d . S p e a k i n g 
to IRNA, Mozaffari 
described opening the 
office as an important 
step in reinforcing 
international tourism 
of Kish Free Zone. 
He underlined taking 
advantage of regional 
and international 
capacities for 
d e v e l o p i n g 
international tourism 
through establishing 
interaction with 
ECO members.
Meanwhile, Mazaheri 
pointed to literature, 
sports, library, 
peace and family 
as other fields of 
cooperation between 
Kish Free Zone 
Organization and 
ECI.The Economic 
C o o p e r a t i o n 
Organization or ECO 
is a Eurasian political 
and economic 
intergovernmental 
organization which 
was founded in 
1984 in Tehran 
by the leaders of 
Iran, Pakistan, and 
Turkey. It provides a 
platform to discuss 
ways to improve 
development and 
promote trade 
and investment 
opportunities.
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 Cabinet allows free visas for Iraqi nationals

Speaking to reporters 
at the White House 
on Thursday at the 
start of a meeting with 
Chinese Vice Premier 
Liu He, Trump said 
some of the tougher 
points of a deal had been 
agreed but there were 
still differences to be 
resolved.“We’re getting 
very close to making a 
deal. That doesn’t mean a 
deal is made, because it’s 
not, but we’re certainly 
getting a lot closer,” 
Trump said in the Oval 
Office.
“And I would think with, 
oh, within the next four 
weeks or maybe less, 
maybe more, whatever 
it takes, something very 
monumental could be 
announced.”
Trump reiterated 
however that, “if it’s not 
a great deal, we’re not 
doing it.”
The two largest 
economies in the world 
are engaged in intense 

negotiations to end a 
months-long trade war 
that has rattled global 
markets, but hopes of a 
resolution soared after 
both sides expressed 
optimism following talks 
in Beijing last week.
The current round of 
trade talks is scheduled 
to go through Friday and 
possibly longer.
US and Chinese officials 
have offered mixed 
messages for months 
about their trade 
talks, but the last mile 
is proving to be the 
hardest, with the two 
sides reportedly tussling 
over whether and when 
Washington should 
remove the punishing 
tariffs it imposed last year 
on Chinese goods.
US Trade Representative 
Robert Lighthizer told 
reporters at the White 
House that “major issues” 
were left to be resolved.
Lighthizer, one of the 
administration’s most 

ardent hard-liners on 
China, has said US tariffs 
offer crucial leverage 
should Beijing backslide 
on its commitments.
Trump in early 2018 
launched a trade war 
with China, seeking 
to slash that country’s 
soaring trade surplus 
with the United States, 
end alleged unfair trade 
practices such as the theft 
of American technology 
and China’s massive state 
intervention in markets.
Washington and Beijing 
since last year have 
imposed tariffs on more 
than $360 billion in two-
way trade.
Trump has previously 

threatened that if a trade 
deal is not reached, he 
would impose punitive 
tariffs on all imports from 
China, which was worth 
$540 billion in 2018.
China has floated offers to 
make sizable purchases 
of US commodities and 
taken steps to show 
it will protect foreign 
intellectual property.
But lawmakers and 
trade experts in the US 
have warned of the 
temptation to accept a 
superficial deal that 
does not force profound 
changes to the Chinese 
industrial policies 
American officials have 
long denounced.

India engaging with US 
for second Iran oil waiver: 
MEA
India has said that it is engaging with the US 
regarding the waiver it got to purchase oil from 
Iran after the American sanctions came into 
effect last year. India got 6 months wavier on 
importing Iranian oil and this will come to end 
on May 4.
India’s Ministry of External Affairs 
spokesperson Raveesh Kumar commented on 
the issue on Tuesday and said, ‘We are engaging 
with the US...we have continued to engage with 
the US administration. The wavier lapses on the 
4th of May, let us wait and see what happens. 
But, the important thing is we will continue our 
engagement with the US to see if we are taking 
care of our energy security’., ND TV reported 
on Friday.
The US State Department in October 2018 
announced a wavier for select countries, 
including India, to buy oil from Iran ahead of 
the US sanctions that came into effect from 
November 4, 2018.
India imports a large quality of oil from 
the West Asian country and Tehran plays 
an important role in India’s connectivity to 
Afghanistan via the Chabahar port. 
The US is keen that countries reduce their 
oil imports from Iran. At his United Nations 
General Assembly speech, US President Donald 
Trump said, ‘we’re working with countries that 
import Iranian crude oil to cut their purchases 
substantially’.
According to the report, India, as the third 
largest oil consumer in the world, supplies 
more than 80 percent of its oil needs through 
imports, accounting for almost 10 percent of 
these needs. 
In May, 2018, the United States once again 
extended its previous economic sanctions on 
Iran after exiting the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) agreement with Iran, which 
was signed in 2015, and Iranian oil exports have 
been challenged with other countries in the 
world, including India.
At the same time, the United States has been 
announcing to India and other countries that 
they have to import zero oil from Iran or they 
will face a boycott. In November last year, the 
United States was exempted India and seven 
other countries, including China, Greece, Italy, 
Taiwan, Japan, Turkey and South Korea from 
for six months after reviewing the situation. 
However, India, which is the second largest 
Iranian oil buyer after China, since then has 
limited its monthly purchases to 1.25 million 
tons or 15 million tons per year (300,000 
thousand barrels per day).

US President Donald Trump says the United States 
and China were closer to a trade agreement, but 
warned Beijing that he would not allow trade to 
continue without a “great deal.”

Trump says US-China trade deal close, but gaps 
remainnews

US sanctions ineffective to 
reduce foreign tourists to Iran
 Deputy head of Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization (ICHTO) described as ineffective 
US sanctions on tourists visiting Iran.
Speaking to IRNA on Thursday, Vali Teymouri 
said the number of tourists visiting Iran has been 
unprecedented during the last Iranian calendar year. 
He also referred to adopting Tabriz as tourism capital 
of Iran by Organization of Islamic Cooperation (OIC) in 
2018, saying various national and international events 
were held in Tabriz last year.

Teymouri noted that the OIC chooses a city as tourism 
capital every year.Meanwhile, the Asia Cooperation 
Dialogue (ACD) adopted Hamedan as Asian countries’ 
tourism capital, he said.Teymouri went on to say that 
decrease in Iran national currency value made more 
competitive Iran tour packages, adding that over seven 
million tourists visited Iran last year.Earlier, a Spanish 
couple, who entered Iran 45 days ago on a cycling tour, 
said they were eager to transfer old and rich Iranian 
culture and civilization to their country.
They described Iranians as very cultured and 
hospitable which they said stands in sharp contrast 
with the negative propaganda against Iran in some 

western media.
The Spanish tourists 
compared Christmas with 
New Year in Iran called 
Nowruz, saying the two 
events are the same but the 
latter is richer.
New Iranian calendar 
year started on March 
21, when people in Iran 
and all over the world as well a s 
the Nowruz-zone countries celebrated the New Year 
with Iranian roots.

 Tehran University 
signs over 400 int’l 
contracts in 2018
 Director General of International 
Cooperation and Planning Department at 
Tehran University said that since March 21, 
2018, the university has signed more than 
400 international agreements.
Abdul Majid Eskandari said in an interview 
with the Islamic Republic of Iran News 
Agency (IRNA) on Friday that the 
university was the best performing body 
in this regard in the country.
After exchanges of visits by academic staff 
and conducting bilateral or multilateral 
negotiations or correspondence, 
universities as a general rule, sign a 
memorandum of understanding that 
serves as an initial platform at the 
beginning of the cooperation, he noted.

According to the official, last year, the 
University of Tehran signed over 30 
memoranda of understanding with the 
European Union on professor and student 
exchange and capacity building in the form 
of various projects, including Erasmus 
+( European Union student exchange 
program established in 1987), according 
to which faculty members, students and 
experts can be exchanged and sponsored 
by the European Union’s financial support. 
He explained that this exchange helps 
to increase the participants’ academic 
and work experience and identify the 
capacities, as well as promote the scientific 
biographies for employment at the national 
and international levels.
Iran’s partner universities are from 
different European countries such as 
Bulgaria, Turkey, Spain, Italy, Hungary, 
Poland, France and Lithuania, he added.
At the same time, Eskandari emphasized 

that there are a variety of memoranda 
depending on the type of cooperation. 
‘Last year, we also witnessed an increase 
in the Memorandum of Understanding 
between Tehran University and many other 
universities in Turkey, while at the same 
time Erasmus’s plans are being carried out 
in the framework of the so-called Molana 
Plan.” 
Based on this plan, the exchange of 
professors and students between Iran 
and Turkey will be implemented with 
the financial support of the Ankara 
government. Among the college 
universities in this project are Yaldiz 
University, Endo Kozmice and the like. 
For example, students from the Faculty of 
Entrepreneurship have been deployed to 
Turkey, and students and professors from 
the Turkish University of Kirikkale have 
been present at the University of Tehran to 
learn Persian language and language.

Trump 
reiterated 
however that, 
“if it’s not a 
great deal, 
we’re not 
doing it.”



Leader appoints new 
custodian to Astan Quds 
Razavi
 Leader of Islamic Revolution on Thursday 
appointed Hojatoleslam Ahmad Marvi as 
the new custodian of Astan Quds Razavi, a 
major institution in charge of the holy shrine 
of Imam Reza (PBUH), the eighth Shia Imam.
Based on a decree released on Thursday, 
Leader of Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei tasked Hojjatoleslam 
Marvi to serve as the custodian of the 
foundation, replacing Hojjatolesm Seyyed 
Ebrahim Raeisi, the current judiciary chief.
Outlining the new guidelines for 
Hojjatoleslam Marvi, the Leader called on 
him to do his utmost to serve the pilgrims 
of Imam Reza and provide assistance to the 
needy.
Marvi was formerly in charge of a 
department at the Leader’s Office 
responsible for contacts and 
communications with religious seminaries.
Astan Quds Razavi is an influential 
autonomous foundation based in Mashhad, 
which manages the shrine of Imam Reza 
(PBUH).
The foundation, which relies on 
endowments as its main source of income, 
has also over 70 affiliated institutions, whose 
central organization currently has around 
18,000 staff members, according to its 
official website.
Hojjatoleslam Raeisi was in charge of the 
organization from 2016 to March 2019, 
when he was appointed by the Leader as the 
new Judiciary chief.

Assyrian leader: Iran our 
safe house
Mar Gewargis III, Catholicos-Patriarch of the 
Assyrian Church of the East at a meeting with 
the Islamic Republic of Iran Consul General 
in Erbil, Iraq, Morteza Ebadi underlined 
that Iran is the safe home of the Assyrian 
people.Ebadi met and conferred Thursday 
with Catholicos-Patriarch of the Assyrian 
Church of the East.During the meeting, 
the Iranian Consul General presented a 
report on the latest state of floods in the 
country and outlined the activities of the 
Iranian government and nation in helping 
the affected people.He referred to the US 
behavior in impeding the aids by Iranians 
living abroad from reaching home as an act 
which contradicts the international law and 
is against religion, morality and humanity. 
Mar Gewargis III, Catholicos-Patriarch of 
the Assyrian Church of the East for his part 
also expressed his satisfaction with the visit, 
calling Iran a safe haven for the Assyrians, 
who live in peace and tranquility with the 
Muslim people and share their sadness and 
happiness.

Zarif slams Pompeo’s flood comments 
as ‘unprofessional’, ’interventionist’

In a statement published on Thursday, 
Zarif said, “Secretary Pompeo and 
other US officials – who have with their 
economic terrorism endeavored to 
target each and every Iranian, and even 
tried to obstruct efforts by expatriate 
Iranians to make donations to the 
accounts of the Iranian Red Crescent 
– are well-advised to address the 
calamities of disaster-struck Americans 
who have been suffering from natural 
disasters for months, instead of trying 
to take abnormal and politically-driven 
advantage of the suffering of human 
beings afflicted by natural disasters.”
Heavy rains in the past two weeks have 
caused devastating floods in various 
parts of Iran, leading to the death of over 
70 people and injuring and displacing 
many others.
The water torrents have hit 400 villages 
and cities in 15 provinces across Iran.
Rescue teams, Iranian armed forces and 
volunteers from across the country have 
been making every effort to salvage the 
damages as fast as possible.
Meanwhile, Pompeo, taking advantage 
of the national emergency in Iran, 
tried to take another hit at the Islamic 
Republic on Tuesday, claiming that Iran’s 
response to the natural disaster is a sign 
of “mismanagement in urban planning 
and in emergency preparedness.”
In response, Zarif said in his Thursday 

statement, “It seems that the US 
Secretary of State is unaware of the 
mismanagement of natural disasters 
in the US over the past two years, and 
hence opines—in an unprofessional, 
interventionist and demagogic manner—
on Iran’s management of the horrific 
and unprecedented floods which 
simultaneously afflicted 24 provinces.”
“Apparently, Mr. Pompeo has forgotten 
that the US federal government itself 
has shown to be incapable of providing 
sufficient relief in many regions affected 
by natural disasters, which have claimed 
the lives of thousands of Americans, 
cut off electricity and other services in 
affected areas for days and even weeks, 
and forced hundreds of thousands to flee 
their homes,” the statement said.
Zarif went on to say that “indeed, the 
people of Puerto Rico, as well as the 
victims of Hurricanes Harvey, Michael 
and Florence, have after months not even 
been able to have their lives return to a 
shadow of normalcy. More than a decade 
after Hurricane Katrina showed the utter 
unpreparedness of the US government 
to deal with a natural disaster, it would 

behoove US authorities to provide 
for their own citizens—including the 
thousands who are still grappling with 
the impact and repercussion of natural 
disasters.”Zarif advised Pompeo not 
to forget that he represents the same 
US regime which has sacrificed the 
interests of the American people—of 
whom 43 million, per official data, live 
below the poverty line, 100 million live 
in destitution, and 500,000 remain 
homeless—to pursue foreign adventures.
“He represents an outlaw regime which 
has senselessly wasted the lives of 
thousands of American soldiers and 
trillions of dollars of taxpayers’ money, 
wreaking destruction and bloodshed 
in the killing of innocent men, women 
and children thousands of kilometers 
away from US shores, only in service 
of the illegitimate interests of Israeli 
aggressors. These massive human 
and financial resources could have 
instead improved the economic and 
political security of the American 
people and helped save our endangered 
environment and eradicate global 
poverty,” Zarif added.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
has strongly slammed US Secretary of State Mike 
Pompeo for his ‘unprofessional, interventionist 
and demagogic’ comments about the recent 
nation-wide flash floods in Iran.
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Chairman of the 
Slovenia Committee 
on Foreign Policy 
underlined the 
importance of 
developing ties 
and parliamentary 
diplomacy with Iran.
Addressing a 
meeting with Iran’s 
Ambassador to 
Ljubljana Kazem 
Shafeie, Nemec 
Matjaž sympathized 
with victims of the 
recent floods in Iran.
Referring to 
the importance 
of promoting 
p a r l i a m e n t a r y 
d i p l o m a c y 
namely creating 
p a r l i a m e n t a r y 
friendship groups, 
he said Iran 
p a r l i a m e n t a r y 
friendship group 
will be established 
within one month.
Matjaž described 
Iran as an important 
partner for Slovenia 
as regard economic 
cooperation. 
Expressing his 
personal interest 
in Iran, he said the 
country is playing 
major role in the 
region.
Meanwhile, Iran 
ambassador to 
Slovenia elaborated 
on the current 
condition of the 
flood-hit areas in 
Iran, describing US 
administration’s 
i r r e s p o n s i b l e , 
u n c o n s t r u c t i v e 
and hostile 
behavior to block 
humanitarian aids 
to Iranian people 
as an example of 
economic terrorism.
He briefed the 
Slovenian official 
on the regional 
c o n d i t i o n s 
especially in Iraq, 
Syria, Yemen, 
Afghanistan and the 
Occupied Palestine 
and also Iran’s 
principled policies.
Shafeie said some 
countries are after 
escalating tensions 
in the region 
instead of solving 
issues through 
negotiations and 
peaceful processes.

Slovenia high-
lights broaden-
ing ties with Iran

Iran
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US Congress calls for ending aids 
to Saudis against Yemen
 United States House of Representatives passed a resolution 
urging the White House to stop arming Saudi Arabia in war 
against Yemen.US House of Representatives ratified the 
resolution with 247 votes in favor and 175 votes against.
This is while, US President Donald Trump is expected to veto 
it.This is the first resolution passed by both US Senate and US 
House of Representatives since 1973.
It became more serious when Saudi regime killed Saudi 
Journalist Jamal Khashoggi.Khashoggi, the Saudi veteran 
writer and journalist entered the Saudi consulate in Istanbul 

on October second to collect paperwork for his forthcoming 
marriage but disappeared there.After 18 days of silence 
and rejecting claims that Khashoggi was killed, the Saudi 
government finally bowed down to international pressure 
on October 20th and claimed in a statement the prominent 
journalist was killed in a fist-fight inside Istanbul consulate. 
All evidence suggests 15 Saudi agents with close ties to the 
crown prince Mohammed Bin Salman who were deployed to 
Istanbul are in charge of killing Khashoggi and dismembering 
his body.The Turkish government urges the extradition of 
these people to be brought to justice.
The resolution urges Trump to withdraw US military forces 
or those affecting the war from Yemen.

The US Representative from 
California Ro Khanna who 
was one of the initiators of 
the resolution wrote in his 
Twitter account “Today, the 
House of Representatives 
took a clear stand against 
war and famine by voting to 
end our complicity in the war 
in Yemen. This is the first time 
in the history of this nation that a 
War Powers Resolution has passed the House and Senate & 
made it to the President’s desk.”

German plane carrying 
humanitarian aids lands in 
Tehran: envoy
 The plane carrying humanitarian aids to Iran’s 
flood-affected victims landed in Tehran on 
Thursday night, the German ambassador to Iran 
announced.
In a Thursday night tweet, German Ambassador 
to Iran Michael Klor-Berchtold announced 
the landing of a charter plane with German 
humanitarian assistance for flood victims in 

Tehran.
Earlier this week, he had expressed sympathy with 
the flood-stricken people of Iran, saying that the 
German Red Cross would provide humanitarian 
assistance, including boats and safety equipment, 
to the victims.
Unprecedented heavy rains caused massive flash 
floods in various parts of Iran over the past two 
weeks, killing more than 70 people and injuring 
and displacing scores of others.
The devastating floods have hit 400 villages and 
cities in 15 provinces. Some 78 roads linking 

cities and 2,199 
roads connecting 
villages have 
been blocked by 
the floods and 
some 84 bridges 
are destructed in 
the flood-stricken 
areas.Rescue teams, Iranian armed forces and 
volunteers from across the country have been 
making every effort to salvage the damages as fast 
as possible.

News

Meanwhile, 
Pompeo, taking 
advantage of 
the national 
emergency in 
Iran, tried to take 
another hit at the 
Islamic Republic 
on Tuesday, 
claiming that 
Iran’s response 
to the natural 
disaster 
is a sign of 
“mismanagement 
in urban 
planning and 
in emergency 
preparedness.”

 Iran envoy: US allies 
losing faith to US
 William Joseph Burns, former career 
Foreign Service Officer while unveiling 
his new book on his memories in London 
said US allies are gradually losing their 
faith to US, Iranian envoy to UK quoted 
him as saying.
In a series of Twitter messages, Hamid 
Baeidinejad listed the most important 
points about Burns’ speech on US foreign 
policy as follow:
1. US allies are gradually losing faith in it 
and have started separating themselves 
and distancing from the country. The 
bodies for the establishment of which 
the US has worked very hard and are now 
in dire need of renovation are gradually 
weakening and are in confusion. These 
damages will not be easily removed and 

compensated for especially if Trump is 
supposed to stay in power for another 
4 years.
2. The US policy to take advantage 
of secondary sanctions to prevent 
Europeans’ trade with Iran was out of 
narrow-mindedness.
Pay attention to German and Franch 
warnings saying sanctions should be 
responded by making Europe economic 
governance independent from US.
It may not happen quickly but many 
countries namely US allies have taken 
strides to reduce their vulnerability 
against US financial system.
3. Iranian leaders are now thinking that 
after one year attempts to isolate Iran by 
withdrawing from Iran nuclear deal, US 
itself is now isolated. 
US sanctions has damaged Iran’s 
economy but US main aim is not to 

achieve a better nuclear agreement 
with Iran but the incumbent US 
administration is after toppling and 
creating explosion from inside Iran.
Despite the fact that Iran is under 
pressure but I do not think that this 
strategy will lead any of the two goals. 
.4. More useful solution will be 
investment and relying on nuclear 
agreement. However the nuclear 
agreement is not flawless, but there is 
rarely complete issue in diplomacy.



German Hansjorg Weissbrich to hold film editing 
workshop at FIFF37
Hansjörg Weissbrich, award-winning German film editor, will hold an 
editing workshop during this year’s Fair International Film Festival in 
Tehran.He has contributed to more than sixty films since 1995 including 
‘Storm’, ‘Distant Lights’, ‘Trade’, ‘Colonia’, and ‘Night Train to Lisbon’.The 
editing workshop features instruction from the top industry professional and 
hands-on experience with state-of-the-art editing technology. This workshop is 
crafted with a focus on filmmakers’ audiences. He will teach how to use the editing process to 
make a film connect emotionally with viewers. The workshop also addresses ways to reduce 
the burnout that comes with editors’ demanding schedules.

Kuwait has expressed 
sympathy to the Iranian 
government and people 
over the casualties and 
property damage caused 
by recent floods across 
the country, offering 
emergency and rescue 
aids to Iran.Secretary-
General of Kuwait’s 
Ministerial Council 
Abdullatif Al-Roudhan 
announced on Wednesday 
that based on a decree 
issued by Emir of Kuwait 
Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, 
the Council of Ministers 
is to send urgent aids to 
flood-stricken people 
in Iran.According to 
Kuwaiti media, the 
Council of Ministers 
has made Kuwait Red 
Crescent responsible for 
establishing cooperation 
with foreign ministry to 
supply emergency aids.
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Addressing the weekly press 
conference, Maria Zakharova said 
that Moscow has been surprised 
by the claims made by Director of 
Policy Planning and Senior Policy 
Advisor to Secretary of State Brian 
Hook saying Tehran is responsible 

for killing 600 American soldiers.
She added that Russia has so far heard 
nothing about armed conflict between 
American and Iranian forces in Iraq.
Zakharova urged Russia partners in 
Washington to elaborate on their intention 
of Iran’s participation in killing US soldiers. 
Russia understands that ant-Iran approach 
is in its higher level in the US, she said 
adding such remarks should have basis.

She called for US officials to be accountable 
for their remarks.
Russia is aimed at preventing the US of such 
measures, since they will have disastrous 
consequences for the Middle East.
Zakharova went on by raising the question 
what the US did in Iraq and why US attacked 
Iraq in 2003.
Despite the fact that there is no exact 
information on the death toll of war in Iraq, 
but hundreds of thousands of Iraqis were 
killed, she reiterated. 
Zakharova advised the US not to seek new 
conflict by escalating its hostile policies.

“Shame that, instead of 
relitigating the JCPOA for the 
last two years, we didn’t spend 
our time working on a regional 
modus vivendi to prevent nuclear 
proliferation. We are going to 
regret not taking advantage of 
the opportunity the JCPOA gave 
us,” Richard Nephew wrote in 
his Twitter account Thursday 
reacting to satellite images 
released by US media ‘Bloomberg’ 

on Saudi nuclear reactor. 
In its recent report, American 
media announced “Saudi Arabia 
is nearing completion of its first 
nuclear reactor, satellite images 
of the facility show, triggering 
warnings about the risks of the 
kingdom using the technology 
without signing up to the 
international rules governing 
the industry.”Trump earlier 
announced on May 8, 2018, the 
withdrawal from the JCPOA, 
which was condemned by other 
parties to the 2015 agreement 
and their emphasis to stay in the 
landmark international deal.
This is while contrary to the US 
allegations, Director General of 

the International Atomic Energy 
Agency (IAEA) Yukiya Amano 
underlined the fact that Iran has 
complied with its commitments 
under the nuclear deal.
Emphasizing the fact that the 
agency will continue to verify 
the non-diversion of nuclear 
material declared by Iran 
under its NPT Safeguards 
Agreement, the IAEA chief said 
‘The implementation in Iran of 
the Comprehensive Safeguards 
Agreement, Additional Protocol, 
and additional transparency 
measures under the JCPOA 
amounts to the most robust 
verification system in existence 
any here in the world.’

“Following the severe floods 
in #Iran we are allocating an 
initial amount of €1.2 million 
in emergency support to 
assist the most vulnerable 
communities,” Christos 
Stylianides wrote on his 
Twitter account on Thursday. 
He added “we stand in full 
#solidarity with the Iranian 
people at this difficult time’.
Unprecedented heavy rains 
caused floods in various 

parts of Iran over the past 
two weeks. Scores of people 
were killed and 478 others 
were injured and a large 
number were displaced 
across Iran.
The disaster coincided with 
the high season of Iranians’ 
trips as they were spending 
the national two-week 
holidays of Nowruz.
Meanwhile, Switzerland 
Foreign Ministry announced 

on Thursday that it will send 
two water purifiers with 
capacity of purifying water 
for 5,000 people to Iranian 
flood-stricken people.
Swiss Foreign Ministry 
office for development and 
cooperation said that the 
water purifiers weighing 
one ton will arrive in Iran on 
Saturday night and will be 
delivered to the Iranian Red 
Crescent Society.

Zarif said that the Islamic Republic 
will continue pressuring them to 
honor the historic pact, stressing 
that the European parties to 
the deal should shoulder their 
commitments and could not go 
on with a few unperformed plans.

The top diplomat made the remarks in an 
interview with Khamenei.ir on Wednesday.
“From the beginning, the Europeans viewed 
the JCPOA as an achievement, Zarif said, 
adding that, however, they might not be 
prepared, and surely lack enough power to 
resist the US sanctions.”
Noting that the European parties have 
made some insufficient effort regarding the 
deal, the official said, “In some instances, 
we can even say these efforts show the 
unpreparedness of the Europeans for 

working on an area which they claim has 
strategic importance for them.”
He said this was exactly the fact that Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei had pointed out when the US left 
the JCPOA last May.
“As it was necessary for us to obligate 
Europeans to abide by their commitments, 
we continued to work with the Europeans 
in the diplomatic dimension, and we will 
continue to do so; however, we have never 
placed our hope on Europe.”
The foreign minister went on to say that “this 
is why in recent years even at the beginning 
of the JCPOA, most of our relations—the 
president’s and my visits—have been with 
neighboring countries, with the countries 
that were old partners of Iran; like Russia, 
China, Turkey, Iraq, and we have focused on 
these regions for our future foreign relations, 
too.”So, the government has been focusing 
on the countries that are close to us and have 
sided with us, he said, adding that “if I want to 
avoid the term ‘friend’, I’d say they have been 
cooperative with us.”

Russia: US after excuse to escalate tensions 
against Iran

US expert regrets for not using JCPOA chanceEU allocates initial amount of aids to Iran flood-
hit

FM Zarif:Iran to keep pressurizing Europe to 
fulfill JCPOA commitments

Russian Foreign Ministry spokesman said the US is 
after finding an excuse to escalate tensions with Iran by 
accusing Tehran of killing about 600 American soldiers 
in Iraq.

 A former official of the US State 
Department expressed regret for not 
making use of the opportunity made by 
Iran nuclear deal.

 The European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management announced that the EU 
allocated initial amount of 1.2€m aids to Iranian flood-stricken people.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says 
Tehran will keep pressurizing Europe to comply with their 
commitments to the landmark nuclear deal (JCPOA) which 
Iran signed with world powers in 2015.
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 Russia has so far 
heard nothing 
about armed 
conflict between 
American and 
Iranian forces in 
Iraq
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instead of 
relitigating the 
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last two years, 
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prevent nuclear 
proliferation.
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in emergency 
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however, they 
might not be 
prepared, and 
surely lack 
enough power 
to resist the US 
sanctions

Zarif slams Pompeo’s flood comments as 
‘unprofessional’, 'interventionist’



توسعه صنعت گردشگری نیازمند برگزاری رویدادهای فرهنگی است
 فرماندار تیران و کرون گفت: تقویت گردشگری در این شهرستان به برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری 

متناسب با ظرفیت های منطقه نیاز دارد.
مجید حججی در آیین اختتامیه نوروزگاه روستای جاجا این شهرستان افزود: برنامه های فرهنگی و هنری 
در حوزه گردشگری عالوه بر معرفی قابلیت های منطقه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای مردم به جذب 

مسافر کمک می کند.
وی بیان کرد: جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی در تیران و کرون با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های 

گردشگری طبیعی منطقه، مورد اقبال و توجه مسافران قرار می گیرد و این موضوع صنعت گردشگری را تقویت 
می کند.

فرماندار تیران و کرون به قابلیت های ویژه حوزه گردشگری این شهرستان اشاره و اضافه کرد : نزدیکی به مرکز استان، موقعیت 
جغرافیایی، ظرفیت های گردشگری تاریخی و طبیعی از جمله این ظرفیت هاست که با مشارکت تشکل های مردم نهاد و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به فرصت اقتصادی تبدیل خواهد شد. وی ادامه داد: ایجاد 2 نوروزگاه ها و ایستگاه ایمنی و سالمت در این دیاردستاوردهای 

خوبی از جمله معرفی شهرستان و بستری برای استراحت رانندگان و کاهش تصادفات را به همراه داشته است.

خسارت 12 میلیارد ریالی سیالب به تاسیسات آبرسانی 21 روستای سمیرم
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان گفت: وقوع بارش های شدید در شهرستان 

سمیرم و ریزش بهمن، تامین آب شرب 21 روستا را دچار مشکل کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، هاشم امینی با اعالم این خبر، اظهار کرد: وقوع سیالب ناشی 
از بارش های شدید نزوالت آسمانی در 6 و 7 فروردین ماه، باعث کدورت آب چشمه ها به عنوان منابع 

تامین آب آشامیدنی روستاهای منطقه پادنای سمیرم شد و عالوه بر تخریب مسیرهای دسترسی میان 
چند روستا و قطع شدن خطوط انتقال آب آنها، بالغ بر 12 میلیارد ریال خسارت به خطوط و تاسیسات 

آبرسانی وارد کرد.
وی با بیان اینکه حفظ کیفیت و سالمت آب شرب در اولویت برنامه ها و اقدامات این شرکت قرار دارد، ادامه داد: با توجه 

به پیش بینی های صورت گرفته در ارتباط با کاهش کیفیت آب شرب استحصالی از چشمه ها در هنگام بارندگی، تیم مدیریت بحران 
شرکت آبفار استان اصفهان متشکل از روسا و کارشناسان ادارات »بهره برداری و نگهداری، بحران، ایمنی و بهداشت، و کنترل کیفی« 
به همراه مدیر و کارشناسان مرتبط در آب و فاضالب روستایی شهرستان سمیرم به سرعت وارد عمل شده و در نخستین اقدام، آب 

آشامیدنی سالم برای بیش از 2 هزار خانوار منطقه را با استفاده ازهشت دستگاه تانکر آبرسانی سیار در 21 روستا تامین کردند.

واقعیت آن است که اقتصاد 
ایران اکنون به مرحله ای 
رسیده که دیگر تاب یک 
جهش ارزی دوباره را ندارد 
و اگر مقدمــات مدیریت 
بازار ارز به شکل اقتصادی 
و منطقی خود، با موفقیت 
فراهم نشود، دردسرهای زیادی گریبانگیر 

آن خواهد شد.

     وعده هایی که محقق نشد
کمتر کسی روزهای تلخ بازار ارز در سال 
۹7 را از یاد برده اســت. روزهایی که هر 
چقدر هم که دالرهای ذخیره شده کشور 
به بازار تزریق می شــد، اقتصاد همچون 
سیاهچاله ، آن را می بلعید و اثری مثبت 
از آن بر جای نمی مانــد. اما باالخره بانک 

مرکزی توانست با بکار گیری چند ترفند 
کاماًل اقتصادی و منطقی، بــازار ارز را از 
تالطمــات ایــن چنینی نجــات داده و 
زمینه ســاز ایجاد آرامش و خداحافظی با 

تالطم شود.
اما در این میان، یکی از ایده هایی که این 
آرامش را اندکی پایدارتر می کند، راه اندازی 
عملیاتی و مبتنی بر ساز و کارهای اقتصادی 
بازار متشکل ارزی است. بازاری که وعده 
راه اندازی آن، دو مرتبه از سوی عبدالناصر 
همتی، رییس کل تازه نفس بانک مرکزی 
در سال ۹7 داده شــده است. اگرچه قبل 
از آن هــم چندین بار وعــده راه اندازی و 
مصوبات مرتبط با بازار متشکل ارزی، از 
سوی دولت داده شده بود؛ اما دستکم دو بار 
از سوی شخص رییس کل بانک مرکزی، 
راه اندازی این بازار با اعالم زمان و تاریخ از 

سوی وی اعالم شد.

دوم بهمن مــاه ۹7 بود کــه عبدالناصر 
همتی، رییس کل بانک مرکزی با حضور 
در برنامه تیتر امشــب به عنوان سومین 
گفتگوی تلویزیونی خــود، از راه اندازی 
بازار متشــکل ارزی ظرف دو هفته آینده 
)یعنی 17 بهمن ماه ۹7( خبــر داد. او در 
این برنامه اعالم کرد: »در حالی که نرخ ها 
در سامانه سنا ثبت می شود؛ ولی هنوز هم 
بازار متشکل ارزی نداریم؛ اقدامات الزم را 
انجام دادیم و فکر می کنم تا یکی دو هفته 

آینده این بازار را عملیاتی کنیم.«

وی ادامــه داد: »بــازار متشــکل ارزی 
برای اسکناس اســت که به صورت نقد 
و الکترونیکی، بــرای خریدهای عمده و 
خرد فعالیت خود را آغــاز خواهد کرد.« 
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار 
متشکل ارزی برای خرید و فروش عمده 
اسکناس صرافی ها و بانک ها طراحی شده 
اســت، افزود: بانک مرکزی نیز از طریق 
بانک های عامل، بازیگردان اصلی این بازار 

خواهد بود.« 
وعده دوم رییس کل بانک مرکزی برای 
راه اندازی بازار متشکل ارزی، ۴1 روز بعد 
یعنی درست 1۳ اسفندماه بود که بار دیگر 
وی در گفتگوی تلویزیونی که به منظور 
تشــریح جزئیات ادغام بانک های نظامی 
انجام شده بود، اعالم کرد که مقدمات راه 
اندازی این بازار فراهم شــده اما صالح بر 
این است که راه اندازی آن در فروردین ماه 
سال ۹۸ صورت گیرد.همتی با بیان اینکه 
بازار متشکل ارزی آماده راه اندازی است، 
گفت: »صالح بر این است که این بازار از 
اواسط فروردین ماه کار خود را آغاز کند.«

او همچنین بر این نکته تاکید کرد که »بازار 
متشــکل ارزی تقریباً آماده است و تمام 
کارهای زیرساختی آن انجام شده است. 
می توانیم در این دو هفتــه باقی مانده از 
سال ۹7 آن را اجرایی کنیم و مصوبات را از 
شورای پول و اعتبار گرفته ایم؛ ولی صالح 
اســت از نیمه دوم فروردین کلید اجرای 

رسمی را بزنیم.«

     بازار متشکل ارزی دقیقاً چه کاری 
قرار است انجام دهد؟

بازار متشکل ارزی، بر اساس مصوبه شورای 
پول و اعتبار و به منظور ساماندهی و توسعه 
بازار شفاف، منصفانه و کارا، تشکیل خواهد 
شــد تا ارزها در آن به صورت نقد، مطابق 
مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط 
با آن، در بســتر الکترونیکی مورد معامله 

قرار گیرند.
ساختار این بازار، بر اســاس مطالعات و 
بررسی های انجام شده در بانک مرکزی و 
جلسات کارشناسی با بانک ها و صرافی ها 
تهیه و مجمع مؤســس این شــرکت، بر 
اســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار در 
تاریخ 1۸ دی ماه سال ۹7 آغاز به کار کرده 
است. مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده 

اســت که در فاز اول، معامالت نقدی ارز 
)اســکناس( راه اندازی و سایر روش های 
معامالت ارزی در مراحل بعد گســترش 

می یابد.
این بازار، کارگزار محــور بوده و عملیات 
مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام 
انجام شده و بر اساس دستورالعمل های 
مصوب بانــک مرکزی فعالیــت خواهد 
کــرد. ضمنــاً سیســتم سفارشــات و 
معامــالت)Order Driven( مبتنی 
بر ســفارش خواهد بود. در این میان، بر 
اساس ارزیابی های فنی، سامانه معامالت 
ICE که یکی از زیرساخت های استاندارد 
در چارچوب های معامالتی اســت جهت 
اســتفاده به عنوان زیر ساخت معامالتی 
تعیین گردیده و زیرساخت سخت افزاری 

نیز انتخاب و نهایی شده است.

     سهامداران بازار متشکل ارزی چه 
کسانی هستند؟

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در نامه ای 
به اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی سازمان 
بورس، اعالم کرد که هیچ گونه معامله ای از 
بازار متشکل ارزی، در بازار سرمایه انجام 
نخواهد شد و فرابورس تنها سهامدار است. 
در بخشی از نامه ارسالی از سوی هامونی 
آمده است: ساختار بازار متشکل ارزی، بر 
اساس مطالعات و بررسی های انجام شده 
در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی شده 
با بانک ها و صرافی ها تهیه شده و عملیات 
مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام 

انجام می گردد.

 آیا وعده همتی محقق می شود؟   

شمارش معکوس برای راه اندازی بازار متشکل ارزی

مهر
گـــزارش
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رییس کل بانک مرکزی سیزدهم اسفندماه ۹۷ اعالم کرد که 
بازار متشکل ارزی قرار است از فروردین ۹۸ راه اندازی شود. 
حال اگر این وعده به حقیقت بپیوندد، اکنون همتی حداکثر 13 

روز دیگر فرصت خواهد داشت.
راه اندازی بازار متشکل ارزی در ایران قصه درازی دارد. بارها و 
بارها تالش شده تا این بازار به عنوان محلی برای نقل و انتقاالت 
اسکناس ارز و جلوگیری از نوساناتی که گاه کل اقتصاد ایران را 
تحت الشعاع خود قرار می دهد، راه اندازی شود و حتی االمکان، 
شرایطی را فراهم آورد که جلوی عملیات سفته بازانه در بازار 

ارز گرفته شود. 

کمتر کسی روزهای 
تلخ بازار ارز در سال 

۹۷ را از یاد برده 
است. روزهایی که هر 
چقدر هم که دالرهای 
ذخیره شده کشور به 

بازار تزریق می شد، 
اقتصاد همچون 

سیاهچاله ، آن را 
می بلعید

اقتصاد ایران
0۷
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 قیمت بلیت هواپیما
 پر کشیده است؛

ماهی گیری ایرالین ها 
از سیالب گل آلود؛ 

تعزیرات ورود می کند؟

اگر ســیل مهیبی که جنوب غرب 
کشــور را درنوردید، برای بخشی 
از مردم ایــران ویرانی بــه همراه 
داشت، برای برخی از شرکت های 
هواپیمایی حسابی نان داشته است. 
چرا که یک شبه نرخ بلیت هواپیما تا 

سقف ممکن گران شد.
در ســیل امســال، مردم گلستان 
داوطلبانه برای جلوگیری از ویرانی 
شهرها و روستاها، سوار قایق شدند 
تا جلوی تخریب بیشتر سیالب را 
بگیرند، قایق چند نفر از داوطلبان 
مردمی واژگون شد و خانواده های 
زیادی عزادار شــدند. در شــیراز، 
سیل، حدود 200 خودرو را در هم 
کوبید، ولی اصناف مختلف شیرازیها، 
اطالعیه دادند و خانه و کاشانه خود 
را بــه رایگان در اختیار مســافران 
گذاشــتند، خودروها را به رایگان 
تعمیر کردند تا تلخی کشته شدن 
22 هموطن در سیل شیراز با ناکامی 
خرابی خودروی مســافران بیشتر 

نشود.
در استان های سیل زده جنوب غرب 
کشور، نیروهای مردمی، هالل احمر 
و نیروهای مسلح، شبانه روز تالش 
کردند تا جلوی خرابی های سیالب 
را بگیرند، ولی باز هم در میان عزم 
ملی برای جلوگیری از آسیب بیشتر 
سیالب، برخی شرکت ها و اشخاص 
پیدا می شــوند که از آب گل آلود 
 ماهی بگیرنــد. اینطور کــه اخبار

 می گوید شرکت های هواپیمایی 
 ناگهان نرخ بلیت خــود را افزایش

 داده انــد. واقعیت هــای میدانی 
حکایــت از آن دارد کــه برخــی 
مســیرهای جنوب غرب کشور به 
کلی مسدود است. هر چند وزارت راه 
قول داده است تا ابتدای هفته آینده، 
شریان های اصلی زمینی استان های 
سیل زده بازگشــایی شود ولی هم 
اکنون دسترسی زمینی به برخی از 
شهرها، به سختی مقدور است. حتی 
راه آهن هم اطالعیه داده که مسیرها 
مسدود است و مسافران برای پس 

گرفتن پول بلیت خود اقدام کنند.
به بیان دیگر دسترســی مسافران 
نوروزی سایر استان ها برای بازگشت 
به خانه و کاشانه خود از استان های 
جنوب غرب کشور، فقط از طریق 
هوایی امــکان دارد که آن هم خبر 
رسیده که نرخ بلیت هواپیما، نجومی 
شــده اســت. یکی از نمایندگان 
مجلس از استان خوزستان با انتشار 
تصویر نرخ ۸00 هزار تومانی بلیت 
یکی از شرکت های هواپیمایی در 
مســیر اهواز- تهران پرسیده است 
آیا ارتباطــی بین ســیل زدگی و 
 مسدودشدن راه زمینی استان های
  جنوب غرب کشــور بــا نرخ های

 نجومــی هواپیماســواری وجود 
دارد؟ به نظر می رسد شرکت های 
هواپیمایی بلیت هواپیما با استفاده از 
نهایت سقف تعیین شده برای بلیت 
هواپیما، ســعی دارند در محدوده 
قانونی نرخ ها، هر چه می توانند از 
مسافران پول دریافت کنند. در این 
شــرایط تنها جایی که پناه مردم 
اســت، نهادهای دولتی جلوگیری 
از سوءاستفاده از موقعیت بحرانی 
 این روزهاســت. انتظــار می رود

 سازمان هایی مانند تعزیرات و وزارت 
راه و شهرسازی با توجه به موقعیت 
بحرانی که در اســتان های جنوب 
غرب کشور وجود دارد، با استفاده 
از اختیارات قانونی در شرایط ویژه 
)فورس ماژور( سقف مجاز نرخ بلیت 
هواپیمــا را کاهــش داده تا جلوی 
سوءاستفاده شرکت های هواپیمایی 

را تا حد ممکن بگیرند.

خبرآنالین
خـــبـــر
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عکس نوشت

اصفهان در هفته ای که گذشت
سیزده بدر از رسوم قدیمی ایران باستان است که مردم ایران این روز 

 را با رفتن به دامان طبیعت به شادی می گذرانند و معتقدند این روز 
می تواند مقدمه ای برای شادی و تندرستی در تمام سال باشد.

تیم اعزامی شهرداری اصفهان به منطقه سیل زده 
خرم آباد، هفته گذشته امداد رسانی خود را با تخلیه 
زیرگذرهای مرکزی و رفع آبگرفتگی های شهر با 
فرماندهی شهردار اصفهان آغاز کرد.

رخدادی مردم حوالی حوضه آبریز فالت مرکزی ایران این روزها زیاد از آن صحبت می کنند، 
رسیدن آب به تاالب بین المللی گاوخونی است؛ یعنی همان چیزی که در زمان خشکسالی مدام 

در هر ترییونی گفته می شد حق شرعی و قانونی مردم حاشیه آن است...

استاندار اصفهان دوشنبه»1۲ فروردین 
۹۸«  از مناطق سیل زده شهرستان سمیرم 

بازدید کرد.

پیکر مطهر شهید 
خیراهلل شیالی توسط 
مردم شهیدپرور 
اصفهان تشییع و در 
گلستان شهدا کنار 
دیگر همرزمانش به 
خاک سپرده شد. او 
که جانباز ۷0% بود در 
سال 13۶1 در عملیات 
رمضان از ناحیه دست 
و پا مجروح شده بود 
و در عملیات والفجر 
مقدماتی چشمانش 
مجروح و بیناییش را از 
دست داده بود.



کسب و کار
08
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تاکسی اینترنتی ایرانی از اوبر جلو زد
اسنپ که به اوبر ایران شهرت دارد با ثبت رکورد دومیلیون سفر در روز که ناشی از استقبال از فناوری تاکسی 
اینترنتی است، از اوبر جلو زده است. اسنپ با صدور بیانیه ای اعالم کرده که اسنپ تهران از اوبر در تمامی 
شهرهای بزرگ دنیا مشتریان بیشتری دارد و دستیابی به چنین موفقیتی در عرض تنها سه سال اسنپ را 

به یکی از بهترین شرکت های اینترنتی دنیا از نظر سرعت رشد مبدل کرده است.
 در دو سال اخیر، خاورمیانه به یکی از کانون های توجه شرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ بین المللی مبدل 

شده و برخی غول های دنیای فناوری برای خرید شرکت های خالق محلی در این بخش از جهان اقدام کرده 
اند. به عنوان مثال می توان از خرید شرکت کریم توسط اوبر با پرداخت 3.1 میلیارد دالر خبر داد. کریم نیز خدماتی 

مشابه با اوبر و اسنپ در کشورهای عربی ارائه می کند.  بررسی های موسسه تحقیقاتی Magnitt نشان می دهد، از 
سال 2015 بدین سو، سرمایه گذاری و صرف بودجه در حوزه استارت اپ ها در خاورمیانه و شمال آفریقا ساالنه 50 درصد 

رشد داشته و پیش بینی می شود این روند ادامه یابد. تحریم های دولت ترامپ علیه ایران، اگر چه سرمایه گذاران آمریکایی و 
اروپایی را از این کشور دور کرده، اما باعث شده سرمایه گذارانی مانند ام تی ان از آفریقای جنوبی که قبال در حوزه مخابرات ایران 

سرمایه گذاری کرده بود، بر روی اسنپ هم سرمایه گذاری کند. اسنپ هم اکنون در 34 کشور فعال است.
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   شهامت
داشتن شــهامت برای 
اینســت که حق افرادی 
که مسئولیت پاسخگویی 
به مســائل آنها با شــما 
اســت،  نقطه قوت یک 
مدیر خوب محســوب 

می شود.
ممکن اســت این موضوع در ســطح 
مدیریت خــرد کم  اهمیت باشــد. اما 
این موضوع اهمیت زیادی دارد که یک 
مدیر بتواند با »شهامت پاسخگویی« 
 کارهــای مهمــش را ماننــد انجام 
پروژه  های پیچیده، کارهایی با بودجه  
های بســیار باال، طرح  هــای کلیدی 
اســتراتژیک و... در مسیر درست قرار 
دهد. مطالعات مختلف نشانگر آن است 
که مشــکل اغلب مدیران »شــهامت 
پاســخگویی« اســت. بنابراین سعی 
کنید روی انرژی  تان تمرکز کرده و در 
جاهایی که بیشترین احتیاج به شهامت 
شما برای پاســخگویی به مردم است 
موثر باشید و نتایجی را که سازمان  به 

آن نیاز دارد به ارمغان بیاورید.

   اندیشمندی
اگر فکر می کنید، کارمندانتان سزاوار 
تمجیــد هســتند به طــور آگاهانه و 
اندیشمندانه از آنها تعریف کنید. البته 
مراقب باشــید که زیاده روی نکرده یا 
آنها را به ســتایش بیجا عادت ندهید. 
تمجید و ستایش درســت و اصولی و 
 به  موقع یکی از راحت ترین و بهترین

 سرمایه  های مدیریت شما است.

   قدرت اجرایی
به بیان ســاده در مدیریــت، »قدرت 
اجرایی« همه چیز اســت. فرآیند راه 
 اندازی و اجرای یک کسب  و کار معموال 
بستگی به ایده  های انتزاعی ندارد. اما 
یک ایده بسیار عالی اگر به درستی اجرا 
نشود به کار نمی  آید. عملیات اجرایی 
اهمیت زیادی دراد. هرکاری باید سر 
وقت و در مکان مناسب خود اجرا شود. 
به عنوان یک مدیر، شما باید تشخیص 
دهید که چه کاری را اجرا کنید تا نتایج 

مطلوب به دست آید.
چگونه افــراد تیم  تان کارهــا را انجام 
داده تا به نحو تاثیرگذاری به آنچه نیاز 
است دست پیدا کنند؟ آیا نتایجی که 
کسب کرده اید همان اهدافی هستند 
که مدنظر بشما بود؟ و سواالت بسیاری 
از این دســت اهمیت قدرت اجرایی را 

نشان می دهد.

   انصاف
در طبیعت هر انســانی تمایل و عالقه  
به بعضی افراد خاص وجــود دارد. در 
مدیران نیز این میل به ســمت برخی 
کارکنان که دوست داشتنی  تر هستند، 
راه پیدا می کند. که باید تالش کرده، 
از میل طبیعی به انجام کاری که مورد 
عالقه  شان است دوری کرده تا بتوانند 
انصاف را درباره همــه کارکنان، حتی 
آنهایی که ســخت تر می توان دوست 

شان داشت! رعایت کنند.
مدیران خوب احساسات شخصی خود 
را تحت کنترل می گیرند و در برابر میل 
عالقه  مندی به یــک فرد خاص که در 
اغلب موارد از چشم دیگر کارکنان نیز 

دور نمی ماند، مقاومت می کنند.

   صبر
در نقش  های مدیریتی همه به صبر و 
شکیبایی نیاز دارند. طبق بررسی  هایی 
که انجام شده حدود ۶00هزار موضوع 
در فضای کاری شما هست که می تواند 
به عامل استرس  تبدیل شود. به سرعت، 
از مدیر خود کارهای ســریع، فشــار 
سخت انجام بیشترین کار با کمترین 
هزینه را بگیرید تا مشتریان و کارکنان 

آزاردهنده در ســازمان و شــرکت که 
می توانند تحمل شما را کم کنند.

امــا داشــتن روحیه صبور و شــکیبا 
مانند یک نوش دارو در برابر همه این 
مشــکالت عمل کرده و باعث تصمیم  
گیری  های درست می شود. همچنین،  
صبر در برابر خطاهای کوچک کارکنان 

در یادشــان مانده و باعث می شود با 
تالش و کار بیشتر، قدردان این چشم 

 پوشی شما باشند.

   بها دادن به دیگران 
یک مدیر موفق خیلی به ندرت خودش 
را در مرکز توجه قــرار می دهد. آنها از 

همــکاران و نیروهای خــود قدردانی 
می کنند و این قدرشناسی را بابت کار 
ســخت ، فداکاری و از خودگذشتگی 
، موفقیت و تالش های دیگر مدیران از 
طریق رسانه ها ، جلسات ، سخنرانی ها 

و فضاهای اینچنینی نشان می دهند.
یک مدیر موفق همچنیــن از دیگران 
می خواهد ایده های خود را مطرح کنند 
تا دیدگاه های آنها هم شــنیده شود و 

مورد ارزیابی قرار بگیرد.

   از خودگذشتگی
مدیر موفق همان کسی است که از آنچه 
خودش می خواهد به نفع ما چشم پوشی 
می کند. آنها از وقتشــان ، پول شان ، 
انرژی و اعتبارشان و شاید حتی از غذای 
داخل بشقابشــان می گذرند تا اهداف 
جمع در اولویت قرار بگیرد. وقتی مسئله 
این باشــد یک مدیر تصمیم می گیرد 
آخرین نفری باشــد که غذا می خورد.

چنین مثالی را به همه زمینه ها تعمیم 
بدهید. ایــن موضوع نشــان دهنده 

مســئولیت پذیری یک مدیر در همه 
جنبه ها نسبت به افرادی است که در 

برابر آنها متعهد شده.
خالصه کالم اینکه یــک مدیر موفق 
همیشــه دیگــران را در اولویت قرار 
می دهد حتی اگر مجبور شود در ازای 

این ماجرا چیزهایی را قربانی کند.

   آنها حواسشان به همه هست 
یکی از جالب ترین ویژگی های مدیران 
موفق توانایی آنها در شناســایی نقاط 
قــوت و ضعف خــود و گــروه تحت 
مدیریتشان است. آنها به ضعف هایشان 
 اجازه پــر و بال گرفتــن نمی دهند و 
نمــی گذارند این ضعف هــا به دلیلی 
برای شکست تبدیل شــوند. مدیران 
بزرگ فضایی را بسط می دهند که در 
آن کارمندانشان را به چالش یادگیری 

تشویق کنند.
در پایان به یاد داشته باشید که مدیریت 
اساســا یک تمرین عملــی ملموس و 

نتیجه گرا است.

چند ویژگی برای ساختن مدیری حرفه ای!   

با این مهارت ها مدیر بهتری باشید

در طبیعت هر انسانی 
تمایل و عالقه  به بعضی 
افراد خاص وجود دارد. 
در مدیران نیز این میل 

به سمت برخی کارکنان 
که دوست داشتنی  تر 

 هستند، راه پیدا 
می کند. 

به ندرت پیش می آید کسی بگوید مدیریت کار آسانی است. 
 همین ســختی هم باعث می شــود که مدیران به یکسری 
مهارت  ها نیاز داشته باشند تا در مسیر شغلی  شان راه درست 

و رو به پیشرفت را بپیمایند.
در اینجا از چند مهارت اولیه برای مدیریت صحبت می کنیم 
که ضعف در آنها نقطه آغاز لغزش و شکســت یک مدیر در 
کارش است و  پیشرفت در این مهارت  ها می تواند تبدیل هر 

شکستی به موفقیت باشد. در ادامه با ما همراه باشید.

Forbes : منبع
یـــادداشت
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،،
یک مدیر موفق همچنین 

از دیگران می خواهد 
ایده های خود را مطرح 

کنند تا دیدگاه های آنها هم 
شنیده شود و مورد ارزیابی 

قرار بگیرد.

حمایت از استارت آپ ها 
و شتاب دهنده های 
تکنولوژی در سال ۹8

مشــاور معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: آینده 
پیش روی شــرکت های دانش 
بنیان و استارتاپ ها در سال ۹۸ 

بسیار روشن است.
پرویز کرمی مشاور معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری  در 
باره اقبال عمومی که به سمت 
شــرکت های دانش بنیان آمده 
اســت اظهار کرد: خوشبختانه 
توانســته ایم در ایــن حــوزه 
عملکرد خوبی داشته باشیم و 
تعداد شرکت های دانش بنیان 
و  فروش آن ها نشان دهنده این 

عملکرد است.
دبیــر ســتاد فرهنگ ســازی 
اقتصاد دانــش بنیــان اظهار 
کرد: برنامه های جدیدی برای 
استارتاپ ها و شتاب دهنده های 
تکنولوژی محور در دستور کار 
اســت و نوید ما برای سال ۹۸ 
اقتصاد مستقل، نوآور و شکوفا 

خواهد بود.
وی با اشاره به ســتاد فرهنگ 
سازی اقتصاد دانش بنیان گفت: 
با حمایت، هدایت و راهبرد های 
مقام معظم رهبری در این حوزه 
توانستیم موفقیت های خوبی را 

به دست آوریم.
کرمــی ادامــه داد: شــتاب 
دهنده های اقتصادی و فرهنگ 
ســازی ایجاد شــده انــد و با 
پیگیری مقــام معظم رهبری و 
برگزاری جلســات هماهنگی 
در ایــن حــوزه توانســته ایم 
موفقیت هایی را به دست آوریم 
فرا روی ما آینده روشــن قرار 

دارد.

  نظر مقام معظــم رهبری 
درباره ســتاد  ستاد فرهنگ 

سازی اقتصاد دانش بنیان
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان با اشــاره به سخن 
مقام معظم رهبری درباره این 
ستاد اظهار کرد: ایشان در یکی 
از سخنرانی های خود فرمودند: 
خوشــبختانه یــک معاونــت 
فرهنگــی در همیــن معاونت 
علمی درســت کرده انــد و کار 
خوبی می کند منتها سعی کنند 

راقیه باشد.
وی تصریح کرد: 2 ســال پیش 
هنگامی که درباره اکوسیستم 
نوآوری صحبت می کردیم این 
موضوع برای اکثر مردم غریب 
بود، اما اکنون بسیاری از نهاد ها 
پای کار آمده اند و اکوسیستم پا 
گرفته و بازار پولی و مالی خوبی 

ایجاد شده است.
کرمی با بیان اینکه برای کمک 
بــه اســتارتاپ ها کالس های 
توجیهی برگزار شــده اســت 
گفــت: دوره تربیت مربی گری 
بــه کمک دانشــگاه شــریف 
بــرای اســتارتاپ ها برگــزار 
شــده و در تمام دانشگاه های 
 مــا مراکــز نــوآوری ایجــاد 

شده است.
مشــاور معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری یادآوری کرد: 
آینده پیش روی شــرکت های 
دانش بنیان و اســتارتاپ ها در 
سال ۹۸ بســیار روشن است و 
امیدواریم تــا به کمک یکدیگر 
بتوانیم محیط مناسب فرهنگی 
و اقتصادی دانش بنیان کشور را 

پیش ببریم.

خبرنگاران جوان
یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

 
استارت آپ

 موســوی بیوکی نایب رییس کمیسیون عمران معتقد 
است که رقابت استارت آپ ها باعث منطقی شدن قیمت و ارائه خدمات بهتر به 

مردم می شود.

»سید ابوالفضل موسوی بیوکی« نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با »نماینده«، ضمن مرور برخی مشکالت استارت آپ های حوزه حمل ونقل عمومی 
و همچنین خللی که به فعالیت مشاغل اصلی این حوزه وارد کرده اند گفت: »استارت آپ هایی 
نظیر اسنپ و تپسی به افرادی که حمل ونقل مسافر شغل اصلی آنها بوده لطمه وارد کرده 
است. این مشکل باید مدنظر قرار بگیرد و از طرف دیگر افرادی هم که این مشاغل کار ثابت 

و اصلی آنها است باید خود را به روز کنند.«
موسوی با اشاره به رواج استارت آپ ها اظهار کرد: »تصورم بر این است که مردم از این چنین 
خدماتی راضی هستند و با توجه به اینکه هدف از این استارت آپ ها رضایت مردم است کار 

مفید و مطلوبی است.«

وی افزود: »اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که فعالیت 
این استارت آپ ها باید به قدری شفاف و روان باشد که اعتماد پایدار و 
دائمی مردم را به دنبال داشته باشد زیرا این امر ضمانت کننده و الزمه 

تداوم کار این شرکت ها است.«
موسوی بیوکی در پاسخ به اینکه »مجلس چه بسته های حمایتی برای 
اینگونه استارتاپ ها در نظر گرفته است؟« گفت: »باید ابزار کار اینگونه 
شرکت ها فراهم شده و اجازه کار به آنها داده شود. اگر ابزار و بستر کار 
برای این شرکت ها فراهم شود آنها می توانند فعالیت و خودشان راه را 

پیدا کنند.«
وی افزود: »استارت آپ ها می توانند به بسیاری از زمینه ها مانند واگذاری 
پروژه های دولتی به بخش خصوصی ورود پیدا کنند. در حال حاضر حدود 
۸1 هزار پروژه عمرانی در کشور اعم از فرهنگی، بازسازی و نوسازی وجود 
دارد. همچنین حدود ۶000  پروژه ملی در کشور وجود دارد. در تبصره 1۹ 

اعالم شد که باید این پروژه ها واگذار شود.«
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اســالمی گفت: »برخی 
استارت آپ ها می توانند به صورت تخصصی این پروژه ها را برای شرکت های 
سرمایه گذاری و سرمایه گذاران معرفی و بررسی کنند و نحوه تامین سرمایه و 

اطالعات مربوط به این پروژه ها را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.«
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه »یکی از مشکالتی که در حوزه حمل ونقل جود دارد 
عدم شفافیت کرایه ها است، این استارت آپ ها تا چه حد می توانند باعث شفافیت کرایه ها 
شوند؟« اظهار کرد: »رقابت استارت آپ ها در این زمینه می تواند باعث منطقی شدن قیمت 

شود و در نهایت این رقابت منجربه ارائه خدمات بهتر به مشتریان  شود.«
موسوی بیوکی درباره بودجه پیشنهادی در الیحه بودجه ۹۸ برای بازسازی ناوگان جاده ای 
کشور و کفایت آن برای کل کشور اظهار کرد: »اکنون اطالع آماری دقیقی از رقم بودجه 
تعلق گرفته به ناوگان جاده ای ندارم، اما اگر هدف رسیدن به این جواب است که این میزان 

بودجه می تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد باید بگویم که خیر.«
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه داد: »بودجه عمرانی کشور 
نسبت به سال گذشته هیچ افزایشی نداشته است و دولت تنها بر روی کاغذ سه دهم درصد 
افزایش بودجه را اعمال کرده اســت؛ به این معنا که سال گذشته ۶2 هزار میلیارد تومان 

بودجه تخصیص داده شده و امسال هم کمی بیشتر از ۶2 هزار میلیارد تومان تعلق گرفته 
است.«

وی با تاکید بر اینکه »با توجه به افزایش قیمت در بسیاری از آیتم ها، حداقل برآورد این است 
که بودجه ما نصف شده است« گفت: »درواقع با توجه به اینکه قیمت مصالح و نرخ دستمزد 

باال رفته و حدود دو یا سه برابر شده می توان گفت که این بودجه نصف شده است.«
موسوی بیوکی ادامه داد: »چاره ای جز این نداریم که برخی امور را به بخش خصوصی واگذار 

کنیم و مردم را در اینگونه کارها مشارکت دهیم.«
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با تصریح بر این مطلب که »بخش خصوصی باید 
در تمام ارکان حاکمیت و دولت ورود پیدا کند« گفت: »باید کارها توســط مردم و بخش 
خصوصی انجام شــود تا دولت از این طریق بتواند هزینه های خود را کاهش دهد و نقش 

هدایتی، حمایتی و نظارتی را برعهده بگیرد.«
وی در پاسخ به اینکه »آیا امکان دارد بودجه عمرانی کشور تغییر کند؟« اظهار کرد: »این امر 
بعید به نظر می رسد؛ چراکه ما ردیف درآمدی نداریم. اگر بودجه عمرانی افزایش پیدا کند 
باید بودجه بخش دیگری کاهش پیدا کند که امکان چنین چیزی وجود ندارد. دورنمای 

سال ۹۸ نشان نمی دهد که درآمد کشور از میزان پیش بینی شده بیشتر باشد.«
»سید ابوالفضل موسوی بیوکی« نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با »نماینده«، ضمن مرور برخی مشکالت استارت آپ های حوزه حمل ونقل عمومی 
و همچنین خللی که به فعالیت مشاغل اصلی این حوزه وارد کرده اند گفت: »استارت آپ هایی 
نظیر اسنپ و تپسی به افرادی که حمل ونقل مسافر شغل اصلی آنها بوده لطمه وارد کرده 
است. این مشکل باید مدنظر قرار بگیرد و از طرف دیگر افرادی هم که این مشاغل کار ثابت 
و اصلی آنها است باید خود را به روز کنند.« موسوی با اشاره به رواج استارت آپ ها اظهار کرد: 
»تصورم بر این است که مردم از این چنین خدماتی راضی هستند و با توجه به اینکه هدف از 
این استارت آپ ها رضایت مردم است کار مفید و مطلوبی است.« وی افزود: »اما نکته ای که 
باید به آن توجه کرد این است که فعالیت این استارت آپ ها باید به قدری شفاف و روان باشد 
که اعتماد پایدار و دائمی مردم را به دنبال داشته باشد زیرا این امر ضمانت کننده و الزمه تداوم 
کار این شرکت ها است.« موسوی بیوکی در پاسخ به اینکه »مجلس چه بسته های حمایتی 
برای اینگونه استارتاپ ها در نظر گرفته است؟« گفت: »باید ابزار کار اینگونه شرکت ها فراهم 
شده و اجازه کار به آنها داده شــود. اگر ابزار و بستر کار برای این شرکت ها فراهم شود آنها 

می توانند فعالیت و خودشان راه را پیدا کنند.«

ماهنامه نماینده
گـــزارش

نگاه متفاوت »موسوی،« به قابلیت های فعاالن جدید عرصه کسب وکار؛
استارت آپ ها پروژه های دولتی را به دست گیرند
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