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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مدیرکل جهاد کشاورزی استان اصفهان:  

کاشت برنج در استان اصفهان به صفر خواهد رسید

معرفی فرصت ها 
و چالش های یک 

شغل
یکی از صنعت هــای پر رونق 
در جهان ، رستوران ها ، فست 
فودها و کافی شاپ ها هستند 
که نه تنها با پیشرفت تکنولوژی 
دچار فراموشی نمی شوند بلکه 
به دلیل کثــرت زمان فعالیت 
مــردم در دنیای مــدرن، این 
مکان ها بیشــتر مورد توجه 
قرار می گیرند و با اســتقبال 
رو به رو می شوند. شاید بدون 
موبایل، بدون وســایل خانه، 
بدون اتومبیــل و حتی بدون 
خانــه بتوان به زندگــی ادامه 
داد اماهیچ فــردی بدون غذا و 
خوراکی نمی تواند به زندگی 
خود ادامه دهد و توان الزم برای 
زنده ماندن را داشته باشد. به 
همین دلیل این روزها بسیاری 
از مــردم در سراســر جهان و 
مخصوصا ایــران که با بیکاری 
شدیدی رو به رو است به افتتاح 
رستوران و فســت فود و کافی 
شــاپ می پردازنــد. اگرچه 
صنعت غذا به طور کلی رونق 
زیــادی دارد، اما این به معنای 
تضمین موفقیت رستوران ها 

نیست. ...

ارزآوری؛ ارمـغان اعزام 
نیروی کار ایرانی

با توجه به آمار باالی فــارغ التحصیالن در ایران، 
بسیاری از کارشناسان معتقدند باید زمینه اعزام 
نیروهای فــارغ التحصیل ماهــر و متخصص به 
کشورهای دیگر فراهم شود تا بازار کار داخل به 
تحرک درآید.اعزام نیــروی کار در ایران قدمتی 
طوالنــی دارد و به بیــش از یک دهه گذشــته 
برمی گردد. همچنان که موضــوع اعزام نیروی 
کار به خارج، شیوه ای مرســوم در تمام دنیا بوده 
و هست، کشورهای زیادی تالش می کنند سهم 
خود را از این بازار رقابتی افزایش دهند. در برنامه 
ششم توسعه اولویت اقتصادی در سیاست خارجی 
کشور، جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب 
فناوری، توسعه بازارهای صادراتی، خدمات فنی و 
مهندسی و کاالهای ایرانی و اعزام نیروی کار به 

خارج عنوان شده است...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

   چنانچه کشاورزان قصد کاشت برنج داشته باشند نیز 20 خردادماه آب رهاسازی نخواهد شد و قطعا حفظ این محصول امکان پذیر نخواهد بود از این رو باید کاشتی انجام گیرد که صرفه اقتصادی 
برای کشاورزان داشته باشد.
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حجــت اهلل غالمی افــزود: 
نیروهای امــدادی و عملیاتی 
اســتان اصفهان بــه همراه 
کارشناســان و ماشین آالت 
خدماتــی کار رفع آبگرفتگی 
ها در شهرستان اهواز را انجام 
و اکنون اســتحکام بخشی به 
رودخانه کارون و تاسیســات زیربنایی این 
منطقه بــرای جلوگیری از خســارت در اثر 

بارش های آینده را انجام می دهند.
وی بیان کرد: ستاد اصفهان در منطقه عین 
اهواز کار تخلیــه آب را انجام و جریان ورود 
آب به این منطقه و گلبهار را رفع کردند و در 
آب های موجود ردکانال های شهری هدایت 
شده است.معاون عمرانی استاندار اصفهان با 
اشاره به پنج ماموریت ستاد خدمات رسانی 
استان اصفهان در شهرســتان اهواز تصریح 
کرد: فعالیت در منطقه عین2، اســتحکام 
بخشی طرفین ســد کارون، رفع آبگرفتگی 
میدان میوه و تره بار و کانال سلمان و کمک 
بهداشتی و خدماتی به مردم از فعالیت های 

این ستاد بوده که انجام شده است.
وی ادامه داد: با توجه به پس زدگی فاضالب 
شــهر اهواز و شرایط نامناســب محیطی و 
بهداشــتی نیروهای آب و فاضالب اصفهان 
در این منطقه مســتقر و خدمات رسانی و 

خدمات بهداشتی و تامین خوراک و پوشاک 
مردم توسط اکیپ هالل احمر در حال انجام 

است.
غالمی با اشــاره به اســتقرار 130 دستگاه 
ماشــین آالت خدماتــی شــامل کامیون، 
لودر، بلدوزر و خودرو های ســبک در اهواز 
یادآورشــد: این خودروها به همراه بیش از 
260 راننده و 20 نیروی ســتادی در حال 
فعالیت شــبانه روزی برای رفع مشــکالت 

ناشی از سیل در این منطقه هستند.
وی با اشاره به حضور نیروهای آتش نشانی 
اصفهان یادآورشد: این نیروهای امدادی با 
قایق های موتوری افراد مانده در ســیالب 
شهرک صنعتی رضوانشهر را از سیالب خارج 
کرده و خدمات تخصصی توســط نیروهای 

آتش نشانی ارائه می شود.
وی به حضور جمعی از شــهرداران استان 
اصفهان در مناطق ســیل زده اشاره کرد و 
گفت: مدیــران کل، معاونان، کارشناســان 
دستگاه های اداری استان به همراه شرکت 
عمــران بهارســتان، پیمانــکاران بخش 
خصوصــی راهــداری و راه و شهرســازی، 
اتحادیه تولیدکنندگان شــن و ماسه و اتاق 

بازرگانی اصفهان همکاری و تعامل دارند.
به گزارش ایرنا، ســیالب مهیــب و طغیان 
رودخانه هــای کرخه، دز و کارون ســبب 
آبگرفتگی مناطق وسیعی از شهرهای دشت 
آزادگان، شوش ، شوشتر)شعیبیه(، حمیدیه، 
بستان و بخش های الهایی و اسماعیلیه اهواز 

شده است.

نیروی های اصفهان کار زیربنایی تاسیسات در اهواز را انجام می دهند

معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت : نیروی امدادی و عملیاتی این استان با استقرار در اهواز استحکام بخشی به تاسیسات زیربنایی 
این شهرستان برای بارش های چند روز آینده را انجام می دهند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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نیروهای امدادی 
و عملیاتی استان 
اصفهان به همراه 

کارشناسان و ماشین 
آالت خدماتی کار 
رفع آبگرفتگی ها 

در شهرستان اهواز 
را انجام و اکنون 

استحکام بخشی به 
رودخانه کارون و 

تاسیسات زیربنایی 
این منطقه برای 

جلوگیری از خسارت 
در اثر بارش های 

آینده را انجام می 
دهند.

بازار طال و سکه  98/1/25 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

 سکه 
46,500,00045,980,000 بهار آزادی

47,710,00047,760,000سکه امامی

26,610,00026,390,000نیم سکه

17,190,00016,990,000ربع سکه

9,490,0009,290,000سکه گرمی

1,290,691,290,69انس طال

18,720,00018,870,000مثقال

4,308,0004,347,000طالی 18 عیار

5,744,0005,796,000طالی 24 عیار

سید محسن کاظمی طباء  - سرپرست شهرداری قهدریجان 

مسعود منتظری نجف آبادی - شهردار نجف آباد 

شناسه : 433220

شناسه : 433221

آگهی مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه سوخت CNG قهدریجان مرحله سوم 

شهرداری قهدریجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 166-5 مورخ 1397/9/18 شورای محترم اسالمی شهر، بهره برداری از جایگاه سوخت 
CNG شهرداری قهدریجان واقع در انتهای بلوار شهید منتظری را به صورت اجاره از طریق مزایده عمومی به شخص حقیقی یا حقوقی واجد 
الشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد الشرایط دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مزایده با مراجعه به امور مالی شهرداری و دریافت و 
تکمیل فرم و اسناد شرکت در مزایده، آنها را در پاکات الف و ب پلمپ نموده و تا ده روز پس از انتشار آگهی چاپ دوم یعنی پایان وقت اداری روز 

98/2/12 تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در دفتر حراست شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند. 
شرایط: 

1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
2- قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 80/000/000 )هشتاد میلیون ریال( می باشد. 

3- میزان سپرده شرکت  در مزایده مبلغ 48/000/000 )چهل و هشت میلیون ریال( می باشد که باید به حساب سپرده شماره 0224161331006 
شهرداری قهدریجان نزد بانک ملی شعبه قهدریجان واریز و فیش آن در پاکت الف قرار گرفته و تحویل داده شود. 

4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 
5- مابقی شرایط اختصاصی و فنی مزایده به همراه دیگر اسناد شرکت در مزایده هنگام مراجعه به امور مالی شهرداری تحویل می گردد. 

6- آخرین مهلت دریافت پاکات شرکت در مزایده پایان وقت اداری روز 98/2/12 می باشد و پاکات رسیده ساعت 14 روز 98/2/14 در کمیسیون 
معامالت شهرداری مفتوح و قرائت و تعیین تکلیف می شود. 

7- درخواست های خارج از موعد، مخدوش یا مشروط مردود اعالم می شود. 
8- متقاضی باید دارای مجوزهای الزم جهت بهره برداری جایگاه CNG از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی باشد. 

آگهی تاسیس و برگزاری مجمع عمومی موسس انجمن صنفی 
کارفرمایی نمایندگان بیمه رازی استان اصفهان 

با عنایت به اینکه انجمن صنفی فوق در شرف تاسیس می باشد کلیه متقاضیان واجد 
شرایط )پروانه فعالیت نمایندگی بیمه رازی و مدارک کارفرما بودن( می توانند از تاریخ 
درج این آگهی به مدت 15 روز  درخواست عضویت و مدارک خود را به نشانی: اصفهان، 
خیابان حکیم نظامی، حد فاصل خاقانی و محتشــم، مقابل بانک تجارت، نبش کوچه 
27  ، کدپستی 8173869551و یا شماره فاکس 36283392 ارسال نمایند و از کلیه 
اعضا دعوت می گردد در اولین مجمع موسس انجمن مذکور که راس ساعت 9 صبح روز 
 چهارشنبه 98/2/25 در محل سرپرستی شعبه بیمه رازی برابر دستور کار زیر برگزار

 می گردد حضور یابند.  
دستور جلسه: 

انتخاب هیئت مدیره و بازرس 
تصویب اساسنامه 

نماینده هیئت موسس

آگهی مناقصه )نوبت دوم(  

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 97/4433 مورخ 97/11/29 شورای محترم اسالمی نجف آباد، 
عملیات خرید سنگ قبور آرامستان شهرداری نجف آباد به همراه حکاکی و تحویل و نصب در آرامستان نجف آباد، با 
اعتباری به مبلغ 10/000/000/000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت، طبق مشخصات و شرایط موجود در مدارک مناقصه 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید توانایی و رزومه کاری مرتبط و همچنین ماشین آالت متناسب با 

موضوع مناقصه را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهرداری دارا باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 

مناقصه، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/02/10 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 500/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه و طی فیش واریزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی ارایه نمایند. برندگان اول، دوم و 

سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شــهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد. 

چاپ اول

چاپ اول

اصرار فروشندگان بر افزایش قیمت؛

اجاره بها کشش افزایش ندارد
اردیبهشت ماه معموال به عنوان آغاز فصل جابه جایی 

مستاجران شناخته می شود. اما 
اکنون که در آستانه ورود به این ماه 
قرار گرفته ایم، بازار مسکن شرایط 
متفاوتی را نسبت به گذشته طی 

می کند. در شرایطی که مطابق هر 
سال صاحبان واحدهای...



معرفی فرصت ها و 
چالش های یک شغل

ادامه از صفحه یک:
...  اگــر بخواهیم در این راســتا 
گامــی کوچــک امــا مطمئن 
برداریم چه بایــد بکنیم؟ برای 
شــروع فعالیــت در صنعت غذا 
کارآفرینان خالق به خودروهایی 
بها داده اند که به صورت سیار به 
عنوان رستوران استفاده می شود. 
هرچند این فروشنده های اغذیه 
و یا دستفروش ها در گذشته هم 
وجود داشته اند اما به تازگی شکل 
جدیدی از این شغل با ابزار آالت 
،و بهداشت بیشتر در شهرها دیده 
می شود که می تواند اشتغال زایی 
خوبی برای افرادی که دوســت 
دارند در آینده رســتوران داران 
بزرگی شوند داشته باشد.بدون 
تردید ریسک های شروع فعالیت 
رســتوران داری با آشپزخانه ای 
سیار بســیار کمتر از نمونه های 
دیگر است. صد البته  مسلم است 
چنین امری به معنای عدم نیاز به 
برنامه ریزی نیست.  پس چگونه 
باید برنامه ریــزی کنیم که در 

اولین قدم شکست نخوریم؟
منوی غذایی ، یکی از مهم ترین 
ویژگی های یک رستوران سیار 
می تواند باشد. زیرا هر غذایی را 
نمی توان در یک ماشــین پخت 
و مسلما اگر کسی بخواهد باقالی 
پلو با ماهیچه سفارش دهد به یک 
رستوران ســیار نخواهد آمد. به 
این دلیل باید سراغ دستور پخت 
غذاهایی باشــیم که به راحتی و 
در پشت خودرو قابل تهیه باشد. 
محله مــورد نظر برای اســکان 
این ماشین سیار نیز بسیار مهم 
اســت. هر محله عادات غذایی 
متفاوتی دارد و از ســطح مالی 
خاصی برخوردار است. پس بهتر 
اســت به این مســئله نیز توجه 
شود.همچنین باید توجه داشته 
باشــیم که  آیا محله منتخب ما  
شلوغ است یا خیر؟ یا شاید برای 
امتحان اولیه کسب وکارمان یک 
محیط خلوت تر مدنظرمان است؟ 
هرچند این رستوران سیار است و 
به راحتی می تواند مکان خود را 
تغییر دهد اما برای اینکه مشتری 
ها اعتماد بیشتری به رستوران ما 
بکنند بهتر اســت در یک مکان 
 ثابتی باشیم یا حداقل به صورت

 دوره ای در چنــد مکان حضور 
داشته باشــیم . البته در انتخاب 
مکان رســتوران این مســئله را 
هم باید در نظر بگیریم که محله 
های شــلوغ نیاز به هزینه اولیه 
بیشــتری هم دارد تا بتوان مواد 
اولیه را خریــداری کرد و حجم 
کار نیز افزایش می یابد و آن هم 
نیازبه استخدام نیرو دارد. آیا در 
ابتدای کار توانایی پرداخت این 
هزینه ها و متقبل شدن ریسک 
ان را دارید؟ اگر نه، پس بهتر است 
نســبت به ظرفیت های خود به 
مشتریان سرویس دهید و مکان 
های خلوت تری را انتخاب کنید.

به عنوان توصیه کلیدی این بخش 
باید برآورد هزینه های اولیه را در 
ذهن داشت. به این ترتیب بدون 
پیش بینی دقیق هزینه های مورد 
نیاز در ادامه راه دچار مشکالت 
فراوانی خواهیم شد. نکته جالب 
اینکه همیــن برآوردهای دقیق 
هزینه در ابتدای راه تا حد زیادی 
آینده رســتوران ســیارمان را 
مشخص خواهد کرد. در دنیای 
حاضر در هر رشــته ای که قدم 
می گذاریم با هــزاران رقیب رو 
به رو می شویم ، به همین دلیل 
کیفیت و تبلیغات کمک کننده 
خوبی برای پیشرفت ما هستند. 
البته قبل از همه این برنامه ریزی 
ها گرفتــن مجوز هــای الزم را 

فراموش نکنید.

اقتصاد استان
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تشکیل ستاد احیای زاینده رود ضرورتی اجتناب ناپذیر است
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی بر ضرورت تشکیل هرچه سریع تر ستاد احیای زاینده 
رود از سوی هیات دولت تاکید کرد.حیدرعلی عابدی افزود : مدیریت صحیح همین منابع آبی موجود، 
به احیای زاینده رود و جریان آن منجر می شود، بنابراین تشکیل این ستاد بیش از گذشته ضرورت 
دارد.وی ادامه داد: زاینده رود از جمله معدود رودخانه هایی است که قطره ای از آن هدر نمی رود و در 

بخش آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت استفاده می شود، لذا تمامی بخش های اشاره شده 
از خشکی آن متضرر می شوند.این نماینده مجلس تاکید کرد: ثمره جریان دائمی زاینده رود تنها مختص 

اصفهان نیست بلکه بخش بزرگی از مرکز ایران از جمله استان های یزد، چهارمحال و بختیاری و کرمان از احیای 
آن نفع خواهند برد.عابدی به انتقاد سال های گذشته بسیاری درباره سدسازی در کشور اشاره و اضافه کرد : برخی از 

منتقدان گذشته اکنون معتقدند که ساخت سدهای بیشتر یک ضرورت در ایران بوده است، زیر وجود سدها از افزایش بحران ها به دلیل 
بارش های زیاد و سیالب های خطرناک تر جلوگیری کرد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد : با وجود بارش های 2 
هزار میلی متری از آغاز سال آبی جاری)مهر 97( تاکنون شرایط خاص برداشت آب از سرشاخه های این رودخانه، بخش اعظم سد زاینده 

رود همچنان خالیست.

در سال »رونق تولید« مسئولیت تولیدکنندگان و به ویژه فوالد مبارکه سنگین تر است
 حمیـــــدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، طی برنامه های جداگانه با آیت اهلل سید یوسف 
طباطبایی نژاد نمایندۀ ولی فقیـــه در استـــان اصفهــــان و امــــام جمعۀ شهــــر اصفهـــــان و 
حجت االسالم موسوی امام جمعه مبارکه دیدار و گفت وگو کرد. در ایــن دیدارهــا مدیرعامــل فــوالد 
مبارکــه گزارشــی از دســتاوردهای ایــن شــرکت در حــوزۀ تولیــد انــواع محصــوالت فــوالدی 

و اقدامــات آن در حــوزۀ  مســئولیت های اجتماعــی شــرکت در ســال و برنامه هــای گــروه فــوالد 
مبارکــه در ســال جدیــد ارائــه کــرد. آیـت اهلل سـید یوسـف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان گفـت: 

کلیـدواژه و راهبـرد »رونـق تولیـد« کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت، 
راه اصلـی و عـالج واقعـی برون رفـت از مشـکالت اقتصـادی کشـور اسـت. وی بـا اشـاره بـه نقـش شـرکت فـوالد 

مبارکـه در اقتصـاد و جامعـه تصریـح کـرد: هـر گامـی کـه در راسـتای عـزت نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی و بهبـود وضعیـت 
اقتصـادی و معیشـتی مـردم برداشـته می شـود بـدون شـک در راسـتای رضـای خداونـد اسـت. حجت االسالم والمسلمین موسوی امام 
جمعه شهرستان مبارکه تصریح کرد: نام گذاری سال با  عنوان »رونق تولید« از سوی مقام معظم رهبری مبین آن است که باید بیش ازپیش 

به تولید و دستاوردهای آن توجه کنیم؛ ازاین رو در سال »رونق تولید« مسئولیت تولیدکنندگان و به ویژه فوالد مبارکه سنگین تر است.

 رشد 2۷ درصدی هزینه های
 استان اصفهان

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان گفت: 
اعتبارات هزینه ای و تملکی استان های کشور ۱۳.۳ و در اصفهان 
۱۶.۴ درصد رشد داشته اســت؛ با اینکه هزینه های استان ها 22 
درصد رشد داشته این میزان در اســتان اصفهان 27 درصد بوده 

است.
 نعمت اهلل اکبری در اولین جلسه اداری استان اصفهان اظهار کرد: 
سال گذشته با فرازونشیب های مختلفی در موضوع بودجه روبه رو 
بودیم؛ بودجه مصوب استان در سال 97، هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان بود در حالی که ۶ هزارمیلیــارد تومان آن تحقق یافت و به 
نحوی با عدم تحقق ۱۵ درصدی درآمدهای استانی روبه رو شدیم.

وی با اشــاره به اینکه اگر درآمدهای ملی را به درآمدهای استانی 
بیفزاییم با تحقق 97 درصدی بودجه استان روبه رو بودیم، افزود: 
اگرچه درآمد شش هزار میلیارد تومانی نیز رشد قابل مالحظه ای 
نسبت به سال 9۶ داشت و هیچ گونه فشاری به مودیان مالیاتی وارد 

نکرد و این توفیق مدیون همکاری مدیران استان هستیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در خصوص 
اعتبارات عمرانی گفت: اعتبارات عمرانی در مجموع هزار و ۸22 
میلیارد تومان و شامل طرح های ملی استانی و استانی ویژه است؛ 
سال گذشته با اجرای 79 طرح ملی ۶۰ درصد این اعتبار تخصیص 

داده شد.
وی در خصوص تخصیص اعتبارات آب به استان اظهار کرد: ۸۱ 
درصد اعتبارات آب در سال 97 تحقق یافت که به فراخور از 2۰ تا 
۸۰ درصد تخصیص داشته ایم؛ همچنین در اعتبارات ویژه استان  
از ۳۴۵ میلیارد تومان ۶۳ درصد میانگین تخصیص برای استان 

اصفهان بوده است.
اکبری با اشاره به تخصیص هزارو ۸22 میلیارد اعتبار عمرانی استان 
افزود: ۵7 درصد تخصیص این اعتبارات به صورت نقدی، اســناد 
یکساله و دوساله بوده است. همچنین در سال 97 از ظرفیت هایی 
که به صورت ملی در قانون بودجه تصویب شــده بود به حد قابل 

مالحظه ای بهره بردیم.
وی با بیان اینکه یکی از ظرفیت هایی که در ســال 97 ایجاد شد، 
اوراق تســویه خزانه بود، تصریح کرد: با همت مجموعه دارایی و 
ذی حساب ها توانســتیم هزار و 2۵۰ میلیارد تومان از بدهی های 

استان را تسویه کنیم که این خود فرصت بسیار خوبی بود هرچند 
هدفگ ذاری ما دوهزار میلیارد تومان بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در خصوص 
استفاده از تبصره ۱9 گفت: در مجموع بیش از اعتبارات عمرانی 
استان توانستیم از دو تبصره قریب به دو هزار میلیارد تومان بهره 
ببریم همچنین اعتبار 2۵ دستگاه اجرایی استان مشمول بودجه 
استانی با رقم ۶2 میلیارد تومان بوده است اگرچه همچنان بابت 
سال های 9۶ و 97 دستگاه های استان مطالباتی دارند که امیدواریم 

در سال جدید تسویه شود.
وی با تاکید بر اینکه بودجه مصوب 9۸ هنوز در اختیار دستگاه ها 
قرار نگرفته است، اظهار کرد: هفت هزار و۱۰۰ میلیاردی که قرار بود 
در سال 97 به حساب خزانه واریز شود امسال به هشت هزارو ۵۰۰ 

میلیارد افزایش یافته که ۱۸.۳ درصد رشد داشته است.
اکبری با تاکید بر اینکه اعتبارات هزینه ای و تملکی اســتان های 
کشور ۱۳.۳ درصد رشــد داشــته، افزود: این در حالی است که 
اعتبارات هزینه ای و تملکی استان اصفهان ۱۶.۴ درصد رشد داشته 
است و با اینکه هزینه های استان ها 22 درصد رشد داشته این میزان 

در استان اصفهان 27 درصد بوده است.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

رییس اتحادیه نانوایان اصفهان:
»خمیرمایه« با وجود افزایش قیمت همچنان کمیاب است

رییس اتحادیه نانوایــان اصفهان گفت: پس از 
افزایش قیمت چند برابری خمیرمایه در سال گذشته، قیمت آن به 

هر کیلو ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان رسید، در سال جدید قیمت آن ثابت 
مانده اما همچنان در بازار کمیاب است.

محمود پهلوان زاده اظهار کرد: کاهش تولیــدات در کارخانه ها و ورود 
برخی از ســودجویان به بازار خمیر مایه نانوایان باعث شده است تا این 
محصول مهم در بازار کمیاب شود و در صورتی که مسئوالن این مهم را 
پیگیری نکنند بازار نان نیز در دست سودجویان و احتکارکنندگان قرار 

خواهد گرفت.
وی افزود: دژمایه، رضوی و فریمان سه کارخانه اصلی تولید خمیر مایه در 
ایران است اما مدتی است این کارخانه ها خمیرمایه تولید نمی کنند و یا 

اگر تولید هم دارند، به بازار تزریق نمی شود.
رییس اتحادیه نانوایــان اصفهان با بیان اینکه به علت کامال بهداشــتی 
بودن خمیرمایه، نانوایان قادر به تولید آن نیســتند، تصریح کرد: تا پیش 
از اســتفاده خمیر مایه برای پخت نان از جوش شــیرین استفاده می شد، 
اما مضرات جوش شیرین برای ســالمتی افراد موجب شد تا این محصول 

جایگزین برای استفاده در نانوایی ها تولید شود.

  مشکل توزیع و تهیه آرد نانوایی های اصفهان رفع شد
پهلوان زاده اعالم کرد: 9۸ درصد نانوایی های فعال در اصفهان از خمیر مایه 
استفاده می کنند زیرا استفاده از جوش شیرین برای پخت نان جرم است و 
با نانوایانی که از این ماده برای پخت نان استفاده کنند، برخورد خواهد شد.

وی افزود: قیمت جوش شیرین به مراتب کمتر از خمیرمایه است اما مضرات 
آن برای ســالمتی مصرف کنندگان اســتفاده از آن در نانوایی ها را ممنوع 

کرده است.  
رییس اتحادیه نانوایان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
وضعیت تولید و توزیع آرد در نانوایی های اصفهان خوب است، گفت: مشکل 
توزیع و تهیه آرد نانوایی های اصفهان رفع شــد و هــم اکنون در وضعیت 
مناسبی قرار دارد. قیمت این محصول نیز طبق مصوبه، در تمام بازار با یک 

نرخ به فروش می رسد.
ایمنا

خـــبــــر

سال گذشته با تصویب 
هیئت وزیران کاشت 

برنج فقط در استان های 
گیالن و مازندران و 

براساس الگوی کاشت 
وزارت جهاد کشاورزی 

مجاز اعالم شده و در 
دیگر استان های کشور به 
دلیل وضعیت خشکسالی 
ممنوع اعالم شد و تحقق 

این امر مهم به عنوان 
یک تکلیف بر عهده 

استانداران، فرمانداران، 
جهاد کشاورزی و دیگر 

دستگاه های متولی قرار 
گرفت.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان اصفهان:  

کاشت برنج در استان اصفهان به صفر خواهد رسید

مدیرکل جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال گذشته 
حدود هزار هکتار اراضی استان اصفهان زیر کاشت برنج قرار 
داشت و با توجه به جوسازی علیه کاشت برنج در این استان با 
دستور استاندار تصمیم گرفته شد این میزان کاشت برنج نیز 

به صفر برسد.

ایمنا
گـــزارش
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     چنانچه کشاورزان قصد کاشت برنج داشته باشند نیز 20 خردادماه آب رهاسازی نخواهد شد و قطعا حفظ این محصول امکان پذیر نخواهد بود از این رو باید کاشتی انجام 
گیرد که صرفه اقتصادی برای کشاورزان داشته باشد.

2۷ فروردین ماه؛
نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور 

در اصفهان برگزار می شود
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی 
و آبزیان از 2۷ فروردین ماه در اصفهان آغاز می شود تا این شهر 
به مدت چهار روز میزبان معتبرترین رویداد نمایشگاهی دام و 

طیور کشور باشد
 این نمایشــگاه که تا روز ۳۰ فروردین ماه در محل برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی اســتان واقع در پل شهرســتان برپا خواهد بــود و در آن ۱۱۳ 
مشارکت کننده توانمندی ها و دستاوردهای خود را در ۸۵۰۰ مترمربع فضای 
نمایشگاهی به نمایش می گذارند.در نمایشگاه امسال، شرکت های فعال در 
زمینه های دامپروری )دام، طیور و آبزیان(، داروهای دامپزشکی، آزمایشگاه 
و تجهیزات، خوراک دام و افزودنی ها، مکمل هــای دام و طیور و تجهیزات 
و ماشین آالت صنعتی و کشــتارگاهی از استان های اصفهان، تهران، البرز، 
گلستان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، اردبیل، مازندران، قزوین، فارس، یزد 
و خراسان مرکزی حضور دارند.در کنار شرکت های فعال حاضر در هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان، دانشگاه ها و 
مراکز علمی و تحقیقاتی نیز حضور می یابند تا آخرین یافته ها و تحقیقات 
خود را برای توسعه این صنعت در دسترس عالقمندان و فعاالن اقتصادی 
این بخش قرار دهند.همچنین برپایی پاویون  کشورهای ایتالیا و آلمان در این 
نمایشگاه، از جمله جذابیت های ویژه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان اصفهان به شمار می رود.این رویداد نمایشگاهی 
در حالی برگزار می شود که هدف خود را برای معرفی محصوالت و تولیدات 
شرکت های دام و طیور متمرکز کرده و نمایشگاهی با اهمیت در این صنعت 
محسوب می شود. شــرکت های ملی و بین المللی حاضر در این نمایشگاه، 
راهکارها و نوآوری های خود را در زنجیره »از علوفه تا غذا« ارائه خواهند کرد.

هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان 
جایگاهی ایده آل برای تولیدکنندگان فعال در این صنعت محسوب می شود 
تا ضمانت و کیفیتی که مصرف کنندگان خواستار آن هستند ارائه دهند و 
ارتباطی مستقیم با بازارهای بین المللی برقرار کنند.عالقمندان به بازدید 
از این نمایشگاه می توانند از ساعت ۱۶ تا 22 روزهای 27 تا ۳۰ فروردین ماه 
۱۳9۸ به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

رونق تولید در تیران با توجه به کشاورزی، 
گردشگری و صنعت محقق می شود

فرماندار تیران و کرون گفت: کشاورزی، گردشگری و صنعت سه 
محور توسعه اقتصادی این شهرستان است که رونق تولید در این 

عرصه ها رقم می خورد.
 مجید حججی در شورای اداری شهرستان افزود: قابلیت های کشاورزی، 
دامپروری و پرورش آبزیان فرصت های اشــتغال زایی را در این شهرستان 
افزایش داده و تسهیالت بانکی برای این دسته از مشاغل پیش بینی شده 
است.وی بیان کرد: تیران و کرون در تولید محصوالت گلخانه ای و کشاورزی 
رتبه برتر در اســتان اصفهان را دارد و بر اســاس چشــم انداز این منطقه، 
خانوارهای روستایی در حوزه کشاورزی و دامپروری بیش از گذشته فعال می 
شوند.فرماندار تیران و کرون با اشاره به ظرفیت های گردشگری این شهرستان 
ادامه داد : جاذبه های طبیعی، تاریخی و طرفیت های حوزه گردشــگری 
سالمت امکان خوبی برای جذب سرمایه گذار و رونق تولید را به همراه دارد که 
به دلیل بی توجهی به این حوزه، کمتر از پنج درصد قابلیت های گردشگری 
مورد استفاده قرار گرفته است.وی ادامه داد : برای رونق تولید و بهره گیری 
بیشتر از ظرفیت های گردشــگری و میراث فرهنگی این منطقه، کارگروه 
خاصی با این موضوع با هم افزایی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده 
و هفتگی به این موضوع رسیدگی می شود.حججی با بیان اینکه کاغذ بازی 
سخت اداری و مانع تراشی های برخی از ادارات مانع از رشد فعالیت اقتصادی 
در این منطقه به ویژه در بخش گردشگری شده است، خاطرنشان کرد: برای 
اجرای پروژه های اقتصادی تنها به یک استعالم نیاز است و باید پاسخ آن در 

کمتر ۱۵ روز به دستگاه متقاضی اعالم شود.

اخبار

محســن کریمیان در 
نشســت با مســئوالن 
و صنف کشــاورزان این 
شهرســتان اظهار کرد: 
بارندگی هــای اخیر در 
کشور و استان اصفهان 
برکات بســیاری همراه 
داشــت و این بارش ها سبب پر شدن 
حدود 7۰ درصد از سدهای کشور شده 
است، البته وقوع ســیالب در برخی 
استان ها مشــکالتی برای مردم ایجاد 
کرده اســت که امیدواریم با مدیریت 
صحیح پیامدهــای اینگونه حوادث 

شاهد کاهش آالم مردم باشیم.
وی افزود: سال گذشته با تصویب هیئت 
وزیران کاشت برنج فقط در استان های 
گیالن و مازندران و براســاس الگوی 
کاشــت وزارت جهاد کشاورزی مجاز 
اعالم شده و در دیگر استان های کشور 
به دلیل وضعیت خشکســالی ممنوع 
اعالم شــد و تحقق این امــر مهم به 
عنوان یک تکلیف بر عهده استانداران، 
فرمانداران، جهاد کشــاورزی و دیگر 

دستگاه های متولی قرار گرفت.
مدیرکل جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان تصریح کرد: در روزهای پایانی 
سال ۱۳97 جلسات متعددی در وزارت 
نیرو در خصوص کاشــت برنج برگزار 
شد و دیدگاه کشاورزان و استان هایی 
همچون فارس، خوزستان و اصفهان 

که در آن ها کاشت برنج انجام می گرفت 
مطرح شده و در نهایت دستورالعملی 

برای این مسئله تهیه و تدوین شد.
وی ادامــه داد: بــا توجه بــه موضوع 
خشکســالی بحث هایی در خصوص 
بحران زاینده رود در شــورای امنیت 
ملی کشور و کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس مطرح شد و 
به دلیل اهمیــت موضوع اجرای تونل 
بهشت آباد و تونل سوم به دنبال طرح 
این موضوعات بودیم که فیلمی توسط 
نمایندگان چهار محال و بختیاری در 
خصوص کاشــت برنج پخش شد که 

مسیر جلسه را به طور کلی تغییر داد.
کریمیان اضافه کرد: باید توجه داشت 
در ســال گذشــته حدود هزار هکتار 
اراضی استان اصفهان زیرکاشت برنج 
قرار داشــت و با توجه به جوســازی 
علیه کاشــت برنج در استان با دستور 
استاندار  تصمیم گرفته شد این میزان 

کاشت برنج نیز به صفر برسد تا دیگر 
مسئله ای در خصوص محکوم کردن 
استان اصفهان در مورد مصرف آب در 
کشاورزی مطرح نشود و بتوانیم مسائل 

کالن زاینده رود را مرتفع کنیم.
وی عنوان کرد: طی سال های گذشته 
در سازمان تحقیقات و معاونت بهبود 
تولیدات گیاهی اســتان اقداماتی در 
خصوص کاشت جایگزین برنج انجام 
داده اند و برهمین اساس حذف کاشت 
برنج در استان اصفهان در دستور کار 
قرار گرفت تا میزان کاشت آن به صفر 

برسد.
مدیرکل جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: گزارشات 
متعــددی در ایــن خصــوص ارائه و 
جلسات کارشناسی بسیاری برگزار شد 
و ۱۱ فرودین ماه 9۸ جلسه ای برگزار و 
تصمیم گرفته شد میزان کاشت برنج در 
استان اصفهان به صفر برسد و بر همین 

اساس انتظار می رود تمامی دستگاه ها 
در تحقق این امر مهم همراهی الزم را 

داشته باشند.
وی یادآور شــد: شــورای هماهنگی 
حدود ۵۰۰ میلیــون متر مکعب آب 
در اختیار جهاد کشــاورزی اســتان 
قرار داده و تصمیم گرفت کشــاورزان 
شهرستان های شــرق و غرب استان 
اصفهان کاشــت جایگزین غله را در 
دستور کار خود قرار دهند و آب نیز بر 
اساس ممنوعیت کاشت برنج و انجام 
کاشت پاییزه در زاینده رود رهاسازی 

شده است.
کریمیان متذکر شد: چنانچه کشاورزان 
قصد کاشت برنج داشــته باشند نیز 
2۰ خردادماه آب رهاســازی نخواهد 
شد و قطعا حفظ این محصول امکان 
پذیر نخواهد بود از این رو باید کاشتی 
انجام گیرد که صرفــه اقتصادی برای 

کشاورزان داشته باشد.



Bahram 
Beigy 
Waterfall, 
Yasuj, Iran

Bahram Beigi 
waterfall is located 
in the Deli Bahram 
Beigi village, one 
of the central 
environs of Dena 
at the distance of 
50 km of north-
west of Sisakht 
and 70 km from 
Yasuj, the capital 
of Kohgiluyeh 
and Boyer Ahmad 
Province.
February, 26, 2019 
- 18:34 Tourism 
Comments 
Bahram Beigy 
Waterfall, Yasuj, 
Iran
This waterfall is 
falling from heights 
with the height 
of almost 35 m, 
having the cold 
and fresh water, to 
the meandering 
valleys which 
are covering with 
plane and walnut 
trees having the 
antiquity of several 
hundred years, with 
different vegetables 
on the foothill of the 
beautiful waterfall, 
it is also pouring 
down to the plains 
of lower part.
Cheshmeh Mishi 
spring is located at 
a distance of 5 km 
from the northeast 
of Sisakht and 
due to suitable 
conditions offers 
r e c r e a t i o n a l 
opportunities. The 
water of this spring 
is gained from the 
Dena Mountain 
and creates a very 
attractive view.
The natural verdant 
surrounding of 
this spring has 
brought about a 
recreational spot. 
Mount Dena is the 
highest mountain 
of Zagros sierra. 
Peaks of Dena are 
higher than 4000m, 
and the most higher 
one is Bijan3 that 
the height is 4409m 
at the distance of 
35 km from Sisakht 
city, the center of 
Dena. There are 
many valleys with 
small fountains on 
the mountainside.
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Zaman Khan Bridge

Many historical bridges have been constructed over 
the Zayandeh-Rood River. One of the most famous one 
is ZamanKhan that is situated 27 kilometers away of 
Shahr-e Kord city.The bridge is known as one of tourism 
attractions due to the pleasant climate and natural 
landscape surrounding there. It is registered in the 
list of Iran’s national monument, with the registration 
number of 1744.Before constructing the bridge, 
Zagros mountaineers nomads were forced to cross 
the Zayandeh-Rood River. So they experienced much 
difficulty, and sometimes their children lost their lives.
Therefore, ZamanKhan who was one of the elders of 
Qashqai tribe, ordered to build a bridge on the path of the 
nomad migration; this is the reason for naming the bridge.
The short historical arch bridge which is 32 meters 
long, 4.5 meters wide and 12 meters above the river was 
built during the Safavid era, but some people believe 
that remnants of a Sassanid bridge was the base of 
Zamankhan Bridge. The bridge has two arched openings 
which are located on three stone foundations. The 
middle foundation is situated at the center of the river, 
and a hollow hatch had been placed on top of the bridge in 
order to reduce the weight of the structure. To strengthen 
the bridge, it was constructed on a rock which is located 
in the bend of the river. Materials used to construct this 
monument are plaster and mortar. You can enjoy rafting 
on the Zayandeh Rood River when you reach to the bridge.

New Destinations From A 
Usual Beginning

You have probably passed the route of Isfahan to Yazd 
several times and meet closely these two famous 
cities. However, this time we are going to take you to 
cities and villages you may have not seen before.  
Isfahan attractions are needless to say: Zayandehrud 
bridges and Safavid heritage in Naghsh-e Jahan 
Square. Then let’s leave Isfahan immediately for 
Anarak. But we should visit Naein before arriving at 
Anarak. Narin Castle and the Ethnography Museum 
of Naein inside Pirnia House are among Naein 
attractions. The Central Mosque of Naein which is 
known as Alavian Mosque constitutes a part of old 
texture of the city along with the historic bazar. It is 
suggested to get yourself to Anarak for a night stay.
Located in 220km of northeast of Isfahan, Anarak 
is a city with the appearance of adobe houses and 
windward on their roofs.
2nd Day:The next destination in the second day is 
Khur. You can enter the heart of Kavir-e Mesr before 
arriving at Khur and be the gust of Mesr Village at the 
center of Iran. Kavir trekking lasts about one day; so, 
plan to arrive at Khur for night
3rd Day:Up to now you were moving from west to east, 
but now you have to turn west again. Garmeh Village 
is placed in your way. A village with famous desert 
and palm trees. After that, you can visit Mehrejan and 
Bayazeh villages, too.
The next destination is Kharanaq. If you arrive at this 
city in night, it is better to stay, otherwise you can go 
on up to Ardakan.4th Day:Go for Pir-e Sabz or Chak 
Chak Temple, see the Central Mosque of Ardakan 
and Arjanan Caravancerai. Meybod is nearby; a city 
famous for Narin Castle, Caravancerai and central 
mosque. Don’t forget to visit Ziloo Museum in Meybod. 
Ziloo is one of the main Iranian handicrafts which has 
been inscribed on UNESCO list.
There is not a long way left up to Yazd. Now you are at 
the center of Amir Chakhmaq Square. Try the sweet 
Yazd cookies and if you have been tired of excursion 
into Fahadan, you can eat a Yazdi Faludeh (a sweet 
beverage containing starch jelly in the form of thin 
fibers) to get refreshed.

isfahan

Trip Diary

Also called Narenjestan Garden, Qavam 
House or Narenjestan-e Qavam, it 
was set, according to tradition, as a 
“Boruni” or public reception area of 
his family home. It got the nickname 
“Narenjestan” since the garden 
embraces an abundance of bitter 
orange (Narenj in Persian) trees.
For the time being, Narenjestan-e 
Qavam and its underground museum 
is open to the public as one of the main 
attractions of the ancient city.
It is an exemplar Persian Garden, 
which is a UNESCO World Heritage. 
The genuine concept of the Persian 
Garden that is deeply rooted in time 
interweaves natural elements with 
manmade components to embody an 
idea of creating a paradise on Earth by 
the means of artistic, philosophical, 
figurative, and religious notions.
The pavilion is connected to the Khan-e 
Zinat ol-Molk, which was once the 
“Andaruni” (private quarters) for 
the family, the two are linked via an 

underground passage that is not open 
to the public.
The basement of the pavilion is where 
archaeological relics have been put on 
show. The relics have been put together 
by Arthur Upham Pope, an American 
scholar who taught at the Asia Institute 
in Shiraz between 1969 and 1979.
Shiraz is home to some of the country’s 
most magnificent buildings and sights. 
Increasingly, it draws more and more 
foreign and domestic sightseers 
flocking into this provincial capital 
which was the literary capital of Persia 
during the Zand dynasty from 1751 to 
1794.
Under tourists’ eyes
Here is a select of comments that 
visitors to the garden have posted to 
TripAdvisor, one of the most popular 
travel websites in the world:
“A traditional aristocratic house”
You will certainly enjoy visiting this 
place. The rooms are decorated with 
mirrors (aayeneh kari). The orange 
trees and the coffee shop are very 
pleasant. (Ghaferi from Los Angeles, 
California; Reviewed March 2019) 
“A must see”
This is one of the places which I enjoyed 
the most in Shiraz. The building 
has so many beautiful rooms with 
decorations from floor to ceiling. 

A must see in Shiraz. Allow at least 
one hour to see. (LarsSoholm from 
Skanderborg, Denmark; Reviewed 
Feb. 2019)
“Mirrors everywhere”
The walls and ceilings are made up of 
mirrors, which gives us a spectacular 
impression because of the reflections. 
(Piotr M. from Warsaw, Poland; 
Reviewed October 23, 2018)
“Nice for a late afternoon visit”
This house was quite small and didn’t 
take more than a half hour to enjoy. 
Doesn’t quite compare to the houses 
in Kashan but was still beautiful. It’s 
near the Pink Mosque and a few other 
sites so it’s quite simple to include on 
your “must see” list. (A. M. from Lisbon, 
Portugal; Reviewed October 2018)
“Beautiful pavilion with small 
museum underneath”
The small, but traditional Persian 
garden here is beautiful and peaceful. 
The pavilion has some amazing 
glass work and tiles that show how 
wealthy the family who owned the 
grounds were. Underneath there is a 
museum that houses some artifacts, 
including a gentleman that makes 
and plays traditional Persian musical 
instruments. (R0hanL from Amman 
Governorate, Jordan; Reviewed June 
2018)

Bagh-e Narenjestan: A must-see 
attraction while in Shiraz

Set within a gorgeous garden, Bagh-e Narenjestan, 
which encircles a scenic pavilion, was built for 
the wealthy and powerful Mohammad-Ali Khan 
Qavam al-Molk in the late 19th century in Shiraz, 
southern Iran.

For the 
time being, 
Narenjestan-e 
Qavam and its 
underground 
museum is open 
to the public as 
one of the main 
attractions of the 
ancient city.

The story of 4000-year-
old cypress in Abarkouh
A 4000-year-old cypress in Abarkouh is a must-
see attraction while visiting the central Iranian 
city. The evergreen tree is inscribed on the 
National Heritage List.
The cypress is situated next to a wall in southern 
parts of Abarkouh, some 140 kilometers west of 
the ancient city of Yazd and it is 1500 meters above 
sea level. Scientists have estimated that the tree 
dates back to 4000 years ago which is known as 
the oldest living being in the country.
It is 25 meters high. Abarkouh Cypress is a symbol 
of life and elegance in the region, and one of the 
most exotic wonders of the world. After thousands 

of years it is still green and healthy.
This tree has been presented as an outstanding 
tree in the world. For being always green 
Zoroastrians believe that the tree has always had 
a significant importance.
In Abarkouh the cypress is called Zoroastrian 
cypress as well. It has been said in historical myth 
that the tree was planted by the Iranian prophet 
Zoroaster thus adding to the importance, beauty 
and holiness of the tree.
In antiquities such as the period of Achaemenid 
empire carvings of cypress symbolize the tree.
We can see bent cypress in a special type of 
handmade fabric called Terme. In miniature 
painting cypress is a tree that is painted most often.
Venetian merchant and explorer Marco Polo 
described the tree as one of the most stunning 

cypress trees he had ever seen in Iran.
I advise all travelers to pay a visit to the cypress and 
other historical monuments in this city, especially 
when it is located in the center of tourism and 
cultural attractions of the golden triangle of Yazd, 
Isfahan, and Shiraz.
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Energy Minister Reza 
Ardakanian said Wednesday 
2,000 villages on the outskirts 
of urban and rural areas will be 
provided with potable water 
by the end of the current fiscal 
(started March 21).“Thirty 
wastewater and desalination 
complexes are expected to be 
up and running this year,” the 
Energy Ministry news website 
Paven quoted him as saying.
The Energy Ministry invested 
$1 billion in water and power 
sectors in 2018, he said.

Giving a breakdown on the 
projects, the minister noted, 
“Over 1,500 villages were 
supplied safe and potable 
water.”Iran’s total urban 
population has access to 
piped water as do 75% of rural 
residents -- the latter figure is 
planned to reach 81% by 2021.
He referred to the expansion 
of wastewater collection 
networks in recent years and 
said, “Almost half the 80 million 
populations is connected to the 
sewerage system”.

Date 
exports 
amount to 
$307m in 
11 months
 

 Over 274,000 
tons of dates 
worth $307 
million were 
exported from 
Iran in the 11 
months of the 
last fiscal (March 
21, 2018, to 
Feb.19).
Data released 
by the Islamic 
Republic of 
Iran Customs 
Administration 
shows that some 
112,000 tons 
(40%) of the 
total exports 
were Mazafati 
dates – a popular 
cultivar of the 
date grown 
in southern 
Iran, mainly 
in Bam, Jiroft, 
Kahnuj, Saravan, 
Nikshahr.
Iran exports 
dates to over 
85 countries. 
Russia, India, 
Canada, East 
Asia and some 
E u r o p e a n 
countries are 
our main export 
destinations of 
Iranian dates.
According to 
Eskandar Zand, 
an advisor to 
the agriculture 
minister, date 
p r o d u c t i o n 
in Iran has 
increased by 
18% in the last 10 
years while the 
average global 
increase over the 
same period has 
been 10%.
The considerable 
jump could help 
the country raise 
its date exports, 
as a high-revenue 
crop, to 400,000 
tons per year.
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Rural Areas Given Priority in 
Water Supply Programs

Speaking to Tasnim, Hossein 
Tanhayee pointed to the 70 
percent fall in bilateral trade 
between Iran and South 
Korea after the re-imposition 
of the US sanctions and said 
the reduction of exchanges 
have been against the will of 

the Korean companies.    
After the anti-Tehran sanctions, major 
Korean corporations were forced to 
look at their trade relations with Iran 
with great consideration, the official 
said.
Two major banks of the East Asian 
country had also many problems in 
their cooperation with the Islamic 
Republic due to the embargoes, he 
added,
Tanhayee went on to say that all of 
these problems led to the decline in 

Iran-South Korea economic relations, 
causing the bankruptcy of many so-
called SMEs or small and medium-
sized enterprises in South Korea that 
had ties with Iran. 
Back in February, South Korea’s 
Foreign Minister Kang Kyung-wha 
voiced Seoul’s willingness to sustain 
the age-old relations with Iran 
regardless of the Western sanctions 
against Tehran.
Earlier, South Korean Ambassador 
to Tehran Ryu Jeong-hyun said that 
despite many European companies 

leaving Iran under the pressure of 
the US sanctions, South Korean firms 
understand the significance of the 
Iranian market and have chosen to 
stay.
In response to US sanctions, Iran 
and its trade partners have been 
negotiating the reduction of the US 
dollar’s share in mutual trade.
Russia, Turkey, India, Iraq, Qatar, 
China, and others have been actively 
taking steps to switch to national 
currencies in settlements in order to 
bypass Washington’s pressure.

India’s Iran oil imports up 
5 pct
India imported about 5 per cent more oil from 
Iran in the last fiscal year through March as 
companies raised purchases ahead of US 
sanctions against Tehran from November, 
preliminary tanker arrival data obtained from 
shipping and industry sources showed.
Despite Washington restricting India’s purchases 
from Tehran, refiners shipped in about 479,500 
barrels per day (bpd) of Iranian oil in 2018/19 
compared with about 458,000 bpd a year 
before, according to the data.The United States 
introduced sanctions in November but gave a six-
month waiver to eight nations, including India, 
which allowed them to import some Iranian oil.
India was allowed by Washington to continue to 
buy about 300,000 bpd oil until early May.
In March India’s oil imports from Iran rose to 
about 405,000 bpd, about 56 percent higher than 
February, the data showed.A lack of ships delayed 
the lifting of some cargoes to end-February, 
leading to higher arrivals in March, sources said. 
BPCL could not lift cargo from Iran as a tanker was 
not available, a company source said.India wants 
to keep buying Iranian oil at a level of 300,000 
bpd, Indian sources said last month.
Refiners placed orders to buy 8 million barrels in 
April but India would receive higher volumes as 
some delayed cargoes of March arrive at Indian 
ports this month, according to Reuters.

Some $838m worth of 
flood damage inflicted to 
Iran’s roads: minister
  Minister of Roads and Urban Development 
Mohammad Eslami said that recent flood across 
the country has inflicted some 35.2 trillion rials 
($838 million) worth of damage to the country’s 
roads and railways.He made the remarks while 
briefing the Parliament on flood damages in 
a Sunday open session.Eslami noted that 213 
counties were hit by flood in different provinces, 
adding that some 12,000 forces of the road 
ministry with 9000 vehicles have carried out 
different operations in flood-hit areas.
He went on to say that 14,600 kilometers of 
roads have been damaged. 725 bridges have 
been completely destroyed while 10,900 other 
bridges have been damaged across the country, 
the minister added.Exceptional rainfalls since 
March 19 have flooded some 1,900 cities and 
villages across Iran, claiming over 70 lives 
and causing hundreds of millions of dollars 
of damage to Iranian water and agriculture 
infrastructures. Floods have affected several 
provinces in the north and west of the country 
including, Golestan, Mazandaran, Lorestan, and 
Khuzestan.

The chairman of Iran-South Korea Joint Chamber 
of Commerce said following last year’s move by the 
US to renew sanctions against the Islamic Republic, 
some Korean companies went bankrupt.

Korean SMEs Go Bankrupt Due 
to US Sanctions on Iran: Official

news

In response to 
US sanctions, 
Iran and its trade 
partners have been 
negotiating the 
reduction of the US 
dollar’s share in 
mutual trade.

Minister: Iran 
Having Highest 
Rainfall in 50 Years
 Iranian Energy Minister Reza 
Ardekanian said the country is 
experiencing a year with the highest 
amount of annual precipitation during 
the past half a century.
Speaking at a televised program on 
Saturday night, Ardekanian said the 
average precipitation in the country 
during the first 15 days of the new 
Iranian year (started March 21) hit 57 
millimeters, 19 times more than the 
corresponding period last year.
In the current Iranian year, Iran has 
received the highest amount of rainfall 

over the past 50 years, the minister 
added.He also noted that the huge 
rainfall in only 20 days has filled up 
40 percent of the total capacity of the 
country’s dams.
Pointing to some advantages of the 
recent flooding in Iran, Ardekanian 
said while 340 cities faced water 
shortage last year, the rainfall has 
resuscitated 44 lagoons across the 
country.
“Considering the recent droughts in 
the country, we did not even dream that 
our lagoons would be filled with water 
like this,” he said, noting that soaked 
wetlands and filled lagoons would also 
mean a remedy for dust pollution in the 
country.
The minister went on to say that 

the rainfall has also enabled the 
hydroelectric power plants in 
Khuzestan Province to generate 
electricity with maximum capacity.
Record spring rainfall that has battered 
Iran in the past weeks caused serious 
flooding in many areas, mainly the 
provinces of Golestan, Lorestan, 
Khuzestan, Fars and Ilam, forcing 
thousands to leave their homes.
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Exports from Fars prov. up by 50%
Over 300,000 tons of goods worth nearly $300 million were 
exported through Fars Province Customs last year, showing a 50 
percent increase in terms of weight compared to the previous 
corresponding year.Last year (ended March 20, 2019), Fars 
province in south of Iran exported 348,752 tons of goods worth 
$292.872 million, which shows a 50 percent increase in terms of 
weight compared to previous corresponding year (Mar. 21, 2017 - 
Mar. 20, 2018), according to Director General of Fars Province Customs 
Office, Khodad Rahimi.He added that the goods were exported to 63 countries, including 
Iraq, Afghanistan, UAE, Qatar, Germany, Qatar, India, Turkey, Pakistan, Kuwait, and Oman.
The exported goods mainly comprised dairy products, tomato paste, heat exchangers, dates, 
wheat flour, cement, carpet and other floor coverings.

Syria, Iran, Iraq mull linking railway 
network :reports
Syria, Iran and Iraq plan to hold a trilateral meeting on the 
connection of their railway systems into one, media reported 
citing a source in the Syrian Ministry of Transport.“Now, 
the countries are working on the resumption of the project 
connecting the railways of Syria, Iran and Iraq and are determining 
the date of the meeting between the representatives of the countries 
to develop the points of view”, a source told the al-Watan newspaper on 
Saturday, Sputnik reported.The aim of the strategic project, which was launched before the 
outbreak of the Syrian crisis in 2011, is to provide Baghdad and Tehran with access to Syrian 
ports, according to the source.

Floods incur over $3bn loss to Iran’s 
agricultural sector
Iran’s Agriculture Minister Mahmoud Hojjati says the recent 
heavy rainfalls and flash floods sweeping across much of the 
provinces are estimated to have so far caused about 130 trillion 
rials ($3.01 billion) to the country’s agricultural sector.Addressing 
the Parliament’s open session on Sunday, Hojjati noted that the 
southern Khuzestan province has been hit the worst with 30 
trillion rials ($714 million) of damage inflicted on its agricultural 

infrastructure so far.The figures could go up in the coming days, 
he added.Most damages were inflicted to the crop farms, gardens, 
chicken farms and other sectors in the industry including animal 
husbandry, beekeeping sectors.Exceptional rainfalls since March 
19 have flooded some 1,900 cities and villages across Iran, claiming 
over 70 lives and causing hundreds of millions of dollars of damage 
to Iranian water and agriculture infrastructures. Floods have 
affected several provinces in the north and west of the country 
including, Golestan, Mazandaran, Lorestan, and Khuzestan.



Iran, Oman to expand 
military coop.
Iran and Oman discuss ways to expand military-
security relations during the two countries’ 
15th joint commission meeting hosted on Sun. 
by headquarters of the armed forces of the 
Sultanate of Oman in Muscat.The 15th joint 
military commission meeting of Iran and Oman 
will be begun in April 14 at the headquarters of 
the Omani armed forces in Muscat. Armed Forces 
General Staff Deputy for International Affairs 
Gen. Ghadir Nezami and Brigadier Hamad bin 
Rashid al Balushi, Assistant SAF Chief of Staff for 
Operations and Planning will be presidents of the 
joint commission meeting which will continue 
until April 18.During the joint meeting, Iran and 
Oman will review the progress of agreements and 
transactions between the two sides, and discuss 
plans for further development of military ties and 
international police cooperation between the 
armed forces of the two countries.
On the sidelines of the commission Iranian 
high-ranking military delegation is scheduled to 
meet with a number of high-ranking officials in 
Sultanate of Oman.

Germany Resumes Arms 
Exports to Saudi Arabia, 
UAE: Reports
Germany’s National Security Council, a secret 
security council consisting of Chancellor Angela 
Merkel and her chief ministers, has approved 
shipments of weapons parts to Saudi Arabia and 
the United Arab Emirates, according to several 
German media sources.
The approvals come two weeks after the German 
government extended a ban on arms sales to 
Saudi Arabia, which is spearheading deadly 
aggression against Yemen.The security council 
approved a shipment of “technology for low-bed 
semi-trailer production” from the Ulm-based 
company Kamag to France, which will then send 
a finished product to Saudi Arabia, according to 
Deutsche Welle.
Further exports will go to the UAE, including 
German-French-produced accessories for 
“Cobra” artillery tracking radar systems.
A shipment of three “Dingo” armored vehicles and 
168 warheads to Qatar was also approved.
Other shipments include 92 electric drives 
for the “Fuchs” armored personnel carrier to 
Algeria, 18,000 detonators for mortar grenades 
to Indonesia and 3,000 anti-tank weapons to 
Singapore.The Left reacted with outrage to the 
decisions taken by the security council.
“Apparently things are not going fast enough 
with new arms deliveries to the Yemen war 
coalition,” said the Left’s deputy parliamentary 
leader, Sevim Dagdelen.She described the 
approvals as “simply criminal and a violation 
of current European law.”The UK has also sold 
at least £5.7bn worth of arms to the Saudi-led 
coalition that has been attacking Yemen since 
2015, according to a Sky News analysis of figures 
published last month.

Oil Minister Warns US against Continued 
Pressure on Iran

Speaking to the Islamic Republic 
of Iran Broadcasting (IRIB) on 
Monday, Zanganeh pointed to US 
Secretary of State Mike Pompeo’s 
recent remarks about Washington’s 
plans to increase pressure on 
Tehran and said, “We will continue 
our work and what matters is that 
the (global oil) market is fragile.”   
“Mr. Trump has to decide whether 
he wants to put pressure on Iran or 
keep fuel prices at US gas stations 
low…,” the oil minister said.
“Currently, Venezuela has some 
problems,” Zanganeh said, adding 
that Russia has been sanctioned and 
there is still unrest in Libya.
He went on to say that in some 
parts of the US, oil production 
has stopped, adding that these 
developments indicate that the 
situation of supply and demand is 

“very fragile”.
“If they want to increase pressure 
against Iran, this fragility will 
increase unpredictably,” the oil 
minister stated.   
Iran’s exports of crude oil were 
higher in early 2019 as some 
customers have increased 
purchases due to waivers from 
US sanctions, according to media 
reports.
The US government imposed a 
new round of sanctions on Iran in 
November 2018.

In May last year, the US president 
pulled his country out of the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), the nuclear deal that 
was achieved in Vienna in 2015 
after years of negotiations among 
Iran and the Group 5+1 (Russia, 
China, the US, Britain, France and 
Germany).
The US had announced plans to 
drive Iran’s oil exports down to 
zero, but backed off from its policy 
and granted waivers to at least 8 
countries that import Iranian oil.

Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh 
cautioned the US administration against continued 
pressure and sanctions against the Islamic 
Republic, saying such moves will negatively affect 
the global oil market.   
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Iranian Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif stressed, 
“NetanyahuFirsters 
always making the 
wrong choice in his 
service—at expense 
of all else—and 
expecting different 
results”.
Mr. Zarif posted a 
message in which 
he referred to White 
House officials’ full-
scale support for the 
Zionist regime’s Prime 
Minister, Benjamin 
Netanyahu and the 
cost that it has had for 
American people.
“When it comes to 
conflict in our region, 
IT’S NOT ABOUT 
THE MONEY: @
realDonaldTrump 
confessed US has 
spent $7 trillion 
here, only to worsen 
the situation. It’s 
#NetanyahuFirsters 
always making the 
wrong choice in his 
service—at expense 
of all else—and 
expecting different 
results,” he wrote on 
his official Twitter 
account.
Iranian Flood 
Rescuers Killed 
in Boat Accident 
Declared Mar-
tyrs by Leader
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei 
granted a number of 
rescue workers killed 
in a boat accident in 
the recent flooding in 
northeastern Iran the 
title of martyrs.
Upon a request 
submitted by 
the Leader’s 
representative in the 
province of Golestan, 
Ayatollah Khamenei 
granted the six men 
whose boat capsized 
in the city of Gomishan 
the title “martyrs of 
service.”A number of 
the martyrs were local 
Sunni Muslims.
On March 26, the 
boat carrying a team 
of voluntary forces 
trying to protect 
Gomishan from the 
flood waters capsized, 
killing six forces.

NetanyahuFirst-
ers always mak-
ing wrong choice 
in his service: 
Iran FM

Iran
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Iraq’s Resistance Groups Slam 
US for Blacklisting Iran’s 
IRGC
 Several Islamic resistance groups in Iraq condemned the 
US for labeling Iran’s Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) as a “terrorist group” and said Washington is the 
number-one supporter of terrorism around the world.
Representatives of the Iraqi groups visited Iran’s 
consulate in the holy city of Najaf on Saturday and 
decried the recent decision by the US administration to 
blacklist the IRGC, local Iraqi reports said.

Speaking at the gathering, a senior official of Iraq’s Badr 
Organization said, “This move is a ridiculous farce by the 
number-one supporter of terrorism, the US, which has 
created Daesh (ISIS or ISIL), al-Nusra and other terrorist 
groups as admitted by its leaders.”       
In a speech on the same day, the spokesman for Iraqi 
Hezbollah said the US decision to label the IRGC as a 
terrorist group is in line with attempts to implement the 
US-Israeli plan called “the deal of century”. 
US President Donald Trump announced on Monday that 
Washington is designating the IRGC a foreign “terrorist 
organization”, marking the first time the US has formally 
labeled another country’s military a terrorist group.

Responding to the move, 
Iran’s Supreme National 
Security Council 
immediately declared 
the US as a state 
sponsor of terrorism 
and US forces in the 
region terrorists.
The SNSC said it has put 
CENTCOM on its terror 
list as a “reciprocal measure” 
against the US “illegal and unwise”  
move.

 Assyrian community chief decries 
US blacklisting IRGC
The head of Assyrians Association of Orumiyeh, 
northwestern Iran, Stanley Simons told IRNA on Sunday 
that US president’s labeling IRGC, part of Iranian defense 
force is irrational and against the international norms.
Assyrian community chief decries US blacklisting IRGC
‘How can the US administration label the military of 
country that is fighting terrorism as terrorists?’ he 
asked.Condemning the move, Simons told IRNA that 
the move’s wisdom is under question and according 
to the international law, no one can accuse a sovereign 
country’s military forces of terrorism.

He said that most of Donald Trump’s decisions are 
against the international law and added that he one day 
calls the Holy Quds the capital, another day withdraws 
from international agreements, and another time 
recognizes Golan Heights, the territory of Syria as Israeli.
What is clear is that ‘Trump’s conducts are not in 
conformity with the international law.’The Assyrians 
Association of Iran condemns the move and expects 
the government to stand against the arrogant measure 
and make the international organizations hear them.US 
President Donald Trump, in an unwise move on April 8, 
labeled the IRGC which is a part of the country’s official 
armed forces as a terrorist entity.Trump said that the US 
‘will continue to increase financial pressure and raise 

the costs on’ Iran. 
Iran reciprocated 
Trump’s anti-
Iran move by 
blacklisting US 
Central Command 
as terrorist group.
In a reciprocal 
action, Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif advised Iran’s Supreme 
National Security Council (SNSC) to blacklist American 
forces in West Asia, known as US Central Command 
(CENTCOM) as terrorist group.
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Iran’s exports of 
crude oil were 
higher in early 
2019 as some 
customers 
have increased 
purchases due 
to waivers from 
US sanctions, 
according to 
media reports.

Zarif: Europe’s Fulfillment of JCPOA Commit-
ments Overdue
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif deplored the 
European signatories to the 2015 Iran nuclear deal for failing 
to fulfill their commitments under the agreement, saying it is 
long overdue.In comments on Sunday, Zarif said the Europeans 
are far behind on fulfilling their commitments under the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), adding, “They (EU) 
should not assume that the Islamic Republic of Iran will be 
waiting for them.”Describing INSTEX -a payment channel that 
the three EU signatories to the JCPOA have set up to maintain 
trade with Iran- as a preliminary measure, Zarif said the 

Europeans need to work hard for a long time to honor their 
commitments.
The minister further noted that Iran has maintained close ties 
with its neighbors and has launched mechanisms similar to 
the INSTEX with many other countries.While the European 
countries have proposed INSTEX to maintain business ties with 
Iran in defiance of the US sanctions, the payment channel has not 
been put into practice yet. In May 2018, the US president pulled 
his country out of the JCPOA, the nuclear deal that was achieved 
in Vienna in 2015 after years of negotiations among Iran and the 
Group 5+1 (Russia, China, the US, Britain, France and Germany).
Following the US exit, Iran and the remaining parties launched 
talks to save the accord.

UN Official:
France Abusing Rights of Homeless
France is guilty of human rights abuses of homeless people and laws 
guaranteeing a home for all fail to protect the most vulnerable, a UN 
special rapporteur said on Friday.RNA - France, like most European 
countries, has seen a rise in homelessness in the past decade, fueled 
by the fallout from the global financial crisis and an influx of migrants 
from Africa and the Middle East, Reuters reported.More than 12,000 
people sleep rough on the streets of France, according to the national 
statistics body INSEE.In 2018, 566 homeless died nationwide, 
according to the charity Les Morts de la Rue, which tracks homeless 
deaths. More than 100 of these were in Paris alone — over half the 
number of people who were murdered in New York City last year.
After visiting makeshift migrants’ camps in Paris and the port town 
of Calais, urban squats in Marseille, and Roma settlements in dingy 
city outskirts, Rapporteur Leilani Farha called for an end to evictions 
that violated international law ensuring the right to adequate 
housing.“Evictions that are happening throughout the country, in a 

variety of different contexts, are not happening in compliance with 
international human rights law,” Farha told Reuters.
“In Calais, I met a population of migrants who are certainly in a kind 
of trauma,” the Canadian lawyer added, criticizing police treatment 
of migrants sleeping in forests and on roadsides.
A government spokeswoman and a spokeswoman for the housing 
ministry did not respond to Reuters’ calls and text messages seeking 
comment.French law enables residents eligible for social housing to 
go to court if they do not receive assistance, in the case of Paris within 
six months.Every evening, Warner Boosper, 51, rolls out his bedding 
of used billboard posters and a thin blanket in a metro station in 
Paris’ 19th arrondissement after a day begging for small change and 
reading.After serving a string of prison sentences for theft, he has 
lived on and off the streets for the last 19 years. “We’ve been asking 
for help for years, me and others,” said Boosper, whose cell phone 
screensaver is a photo of two of his six children.
“So many people die of the cold,” he said, adding, “People are made to 
believe they will be catered for, but actually they’re given nothing.”



Iran denies rumors of loan request 
from IMF
Central Bank of Iran has dismissed rumors about Tehran’s 
request for a loan from International Monetary Fund.
CBI has not requested for any loan from IMF, highlights 
a Saturday statement published by the body’s 
 website.
The statement also notes that CBI Governor 
Abdolnasser Hemmati has canceled his trip to 
Washington for 2019 IMF Spring Meetings due to his ‘busy  
schedule’.

Iran’s Energy Minister Reza 
Ardakanian said that the 
flood across the country 
has caused about $882m 
worth of damage to Iran’s 
water and electricity sector.
He made the remarks while 
briefing the Parliament on 
flood damages in a Sunday 
open session.
Ardakanian mentioned 
that power grid of 2,352 
villages was cut off due 
to the recent flood, but 
at the moment only 35 of 
the village’s electricity 
infrastructures are still cut 
off due to lack of access.
He went on to say that 
water supply was cut off 
to 3,778 villages due to the 
flood, but now only 1.5% 
of these villages have a 
problem with water supply.
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Minister: Iran Having Highest Rainfall 
in 50 Years

According to the report from IME International 
Affairs and PR, last week, on the domestic and 
export metal and mineral trading floor of IME, 
241,432 MT of various products worth close to 
$386 million were traded.
On this trading floor, 233,060 MT of steel, 5,400 

MT of copper, 2,600 MT of aluminum, 120 MT of 
molybdenum concentrates, 12 MT of precious 
metal concentrates as well as 240 MT of zinc ingot 
were traded by customers.
The report declares that on domestic and export 
oil and petrochemical trading floors of IME, 
455,473 MT of different commodities with the 
total value of $479 million were traded.
On this trading floor, 206,200 MT of VB feed stock, 
137,720 MT of bitumen, 78,897 MT of polymer 
products, 32,068 MT of chemical products and 
1,680 MT of sulfur were traded.
Furthermore, 1,494 MT of various commodities 
were traded on the side market of IME.

Fajr International Film Festival 
is extending a helping hand 
to flood victims in Golestan, 
Lorestan and Khouzestan 
provinces.
According to Kayvan Kassirian, 
Media and Communications 

manager of the 37th FIFF, all proceeds 
from tickets and sales this year will be 
channeled to the national flood donation 
collection. This comes as many provinces 
have flood warnings due to torrential rain, 
and where villages near rivers and dams in 
several provinces have been evacuated for 
fear of the rising water.
Kassirian said in response to the country’s 
flood, and in collaboration with the Iranian 
Red Crescent Society, Fajr International 
Film Festival is extending a helping hand 
to fellow Iranians and families who are in 
dire need of help.
According to the head of the Media and 

Communications, the Festival’s plan is to 
also screen movies and teasers related 
to the works done by the Red Crescent 
Society and the difficulties its workers face 
during relief efforts and natural disasters. 
“The annual event is now being held as a 
donation drive and this will continue next 
year in collaboration with the Red Crescent 
Society.”Esmaeil Ramezani, managing 
director of the Red Crescent Society’s PR 
Office, also said the two sides have agreed 
to work hand in hand and make optimum 
use of the existing capacities at the Festival 
to facilitate international contributions 
to national relief centers.Presided over 
by writer and director Reza Mirkarimi, 
the 37th edition of Fajr International Film 
Festival will be held in Tehran on April 
18-26. 

The ‘Economic Diplomacy’ website of 
Iran’s Ministry of Foreign Affairs was 
launched yesterday during a ceremony 
attended by Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif, and a number 
of diplomats and representatives of 
various organizations.
The Deputy for Economic Affairs at the 

foreign ministry, Gholamreza Ansari, 
voiced hope that the website would 
help Iranian producers and traders 
have easier access to foreign markets.
According to him, the website consists 
of two parts: the first part, which was 
unveiled today, will be dedicated to 
introducing foreign markets to Iranian 
producers and traders, and the second 
part, which has not come on stream 
yet, will be mostly in English and 
focus on introducing Iran’s economic 
capacities to foreign investors and 
businesses.

Diaz-Canel, in a speech closing 
the National Assembly, said 
the United States is engaging 
in an “asphyxiating financial 
persecution that makes the import 
of goods and resources of primary 
necessity particularly difficult “, 
Reuters reported.

The Cuban economy has stagnated in recent 
years in tandem with the implosion of strategic 
ally Venezuela, resulting in cuts in fuel and 
energy use by state entities and this year 
shortages of basic goods such as bread, chicken 
and eggs.
An increase in US sanctions under President 
Donald Trump is also making it even harder for 
cash-strapped Cuba to get credit from financial 
institutions.
Cuba’s Economy Minister Alejandro Gil 

Fernandez earlier in the day called on the 
government to tighten belts further and seek 
alternatives to imports, as foreign exchange 
earnings decline and credit for supplies and 
investment become more difficult to find.
“Exports are not growing as planned. The 
levels of foreign investment that the economy 
demands are not materializing,” Gil said. 
“We can forecast the import plan will not be 
fulfilled because the credits we need cannot 
be finalized due to the arrears of payments of 
debts.”
Cuba relies on imports directly or indirectly 
for much of what it produces and consumes, 
including fuel and food, and purchases the 
supplies with foreign currency it earns from 
exports and obtains through credits.
The government has been struggling to keep 
economic growth in the black and forecast a 
1.5 percent increase in gross domestic product 
this year after a 1.2 percent increase last year.
The Trump administration has said Cuba 
is responsible for the survival of socialist 
Venezuelan President Nicholas Maduro and 
slapped new sanctions on Cuba, which is 
already under a crippling trade embargo, 
leaving the detente of former president Barack 
Obama in the dust.

Trading commodities worth over 857$ million 
on IME

Fajr Intl. Filmfest. to donate all proceeds to 
flood-hit areas

Foreign ministry’s ‘Economic Diplomacy’ 
website launched

Cuban President Calls for Strengthened Defenses, 
Economy in Response to Trump Threats

 All proceeds from tickets and sales of Fajr International 
Film Festival this year will be channeled to the national 
flood donation collection, according to FIFF Media and 
Communications manager.

During weekdays ending up to April 11, while 
698,399 MT of commodities worth over 857$ 
million were traded on Iran Mercantile Exchange, 
the trading volume and value experienced growth 
of 577 and 479 percent, respectively.

The Iranian foreign ministry has launched the ‘Economic 
Diplomacy’ website to help producers and traders have 
easier access to foreign markets.

Cuban President Miguel Diaz-Canel accused the Trump 
administration on Saturday of dragging relations with 
the United States to their worst level in decades and called 
on Cubans to strengthen the Communist-run country’s 
defenses and economy.
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“We can forecast 
the import 
plan will not be 
fulfilled because 
the credits we 
need cannot be 
finalized due 
to the arrears 
of payments of 
debts.”

the second part, 
which has not come 
on stream yet, 
will be mostly in 
English and focus 
on introducing 
Iran’s economic 
capacities

only two percent 
of the total imports 
of Iran’s neighbors 
come from the 
Islamic country



امسال خبری از خاموشی های برنامه ریزی  شده نیست
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: در پی بارش های اخیر و توسعه تولید نیروگاه های برق آبی پیش بینی می شود 
که امسال خاموشی برنامه ریزی  شده ای نداشته باشیم.محمودرضا حقی فام، با بیان این که بر اساس برآوردهای 
صورت گرفته ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ مگاوات نسبت به سال گذشته توان نیروگاه های آبی در پیک افزایش یافته است، 
اظهار کرد: طبیعتاً قدرت تولید شبکه برق افزایش می یابد، اما همچنان انتظار داریم که موضوع مدیریت مصرف 

در تمام بخش ها مورد توجه قرار گیرد.وی با تاکید بر این مساله که تنها تولید در صنعت برق کارساز نیست و باید 
به مدیریت توأمان تولید و عرضه توجه شود، تصریح کرد: بارش های اخیر وضعیت شبکه برق را بهبود داد، اما این 

بدین معنی نیست که طرح های تولیدی متوقف شود.سخنگوی صنعت برق کشور با بیان این که طرح ها را بر اساس 
برنامه زمان بندی شده پیش می بریم، ادامه داد: اگر نیروگاه های حرارتی در مدار بماند و کارها به خوبی پیش برود، قطعاً امسال 

هیچ مشکلی برای تأمین برق مشترکان نخواهیم داشت و می توانیم با کمترین چالش تابستان را سپری کنیم.به گفته حقی فام، ۲۱ واحد 
نیروگاهی جدید تا پیک وارد مدار می شود و تمام برنامه ها را دنبال خواهیم کرد. در این مسیر نیز به طرح ها و برنامه های مدیریت مصرف نیز توجه 
خواهد شد، چرا که تنها به وسیله مدیریت مصرف، بهسازی، کاهش تلفات و افزایش توان نیروگاه ها می توان تابستان را سپری کرد.سخنگوی 

صنعت برق کشور با تاکید بر این مساله که اتکای ما به بارش ها نیست، اظهار کرد: برنامه های متعددی را برای تابستان امسال در نظر گرفته ایم.

ازسرگیری طرح فروش فوری محصوالت ایران خودرو از امروز
گروه خودروسازی ایران خودرو به دنبال طرح فروش فوری محصوالت خود که از ماه های پایانی 
 سال گذشته آغاز شد؛ از امروز )دوشــنبه( طبق روال گذشته از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد

 شد.
 طبق اعالم گروه خودروســازی ایران خودرو، در راســتای تنظیم قیمت خودروهای شرکت 

ایران خودرو در بازار، شرایط فروش فوری تنظیم بازار از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۶ فرودین 
ماه( آغاز شد.

همچون روال سال گذشته، بدیهی است امکان ثبت نام تا تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.
محصوالت پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به ترتیب با قیمت های ۶٧ میلیــون و ٨٨٨ هزار و ۴۰۰ تومان و ٧٩ 

میلیون و ۴۱٨ هزار تومان امروز در طرح فروش فوری محصوالت ایران خودرو عرضه می شوند.
الزم به ذکر است که شرایط ثبت نام همچون ســابق، هر خرید با یک کد ملی، برای افراد باالی ۱٨ سال و اینکه متقاضی در 
۱٨ ماه اخیر خودرو خریداری نکرده باشد؛ خواهد بود و ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی و از طریق سایت esale.ikco.ir امکان 

پذیر خواهد بود.

در برنامه ششــم توســعه اولویت 
اقتصادی در سیاست خارجی کشور، 
جذب دانش و نوآوری از کشورهای 
صاحب فناوری، توســعه بازارهای 
صادراتی، خدمات فنی و مهندسی و 
کاالهای ایرانی و اعزام نیروی کار به 

خارج عنوان شده است.
یک کارشناس بازار کار در این باره 
می گوید: در حال حاضــر نیروهای فارغ التحصیل 
متخصص و ماهر بسیاری داریم که اگر بتوانیم زمینه 
اعزام آنها به کشورهای دیگر را فراهم کنیم، ارزآوری 

باالیی برای کشور خواهد داشت. 
او می گوید: با توجه به شرایط کار در کشورهای دیگر 
و تقاضا برای رشته هایی همچون پزشکی، هتلداری 
و صنعت ساختمان، دولت می تواند فارغ التحصیالن 
و نیروهای کار ماهر و متخصص داخلی را برای کار 

در این زمینه ها به خارج اعزام کند.
به گفته حاج اسماعیلی، با توجه به صدور خدمات 
فنی و مهندسی ایران، اعزام نیروهای زبده و ماهر 
در بخش های فنی و مهندسی و صنعت ساختمان 
موجب تحرک بازار کار، جــذب فارغ التحصیالن 

به بازار کار خارجی و گسترش فرصت های شغلی 
می شود.

وی بــا تاکید بر توســعه تعامــالت بین المللی و 
شناسایی کشــورهای هدف متقاضی نیروی کار 
ایرانی، ترسیم نقشــه راه اعزام نیروی کار به خارج 

را خواستار شد.
اعزام نیروهای ماهر و متخصــص به خارج ضمن 
جــذب فارغ التحصیالن بــه بــازار کار خارجی و 
ارزآوری، موجب جذب فرصت های شغلی و رونق 

و تحرک بازار کار داخلی می شود.
پیش از این وزارت کار با صدور اطالعیه ای از ثبت 
نام متقاضیان کار در کشــور آلمان خبر داده بود. 
در این اطالعیه، اولویت ثبت نام با رشته های علوم 
کامپیوتر، فناوری اطالعات و ارتباطات، مکانیک، 
الکترونیک و پرستاری ذکر شده است. وزارت کار 
همچنین در اطالعیه ای دیگــر از اعزام نیروی کار 
ماهر و فارغ التحصیالن دانشگاهی به کرواسی خبر 
داد. در لیست رشته های متقاضی، نام رشته های 
جوشــکار، مکانیک، مهندس نرم افــزار، مددکار 
سالمندان، پرســتار خصوصی، قفل ساز و آشپز 

دیده می شود.
ســال گذشــته میزان حق الزحمه کاریابی های 
داخلی برای ثبت نام به همراه مشاوره شغلی، مبلغ 
۲۰۰,۰۰۰ ریــال و برای دفاتــر کاریابی خارجی 
مبلــغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شــد. حق الزحمه 
به کارگماری کاریابی غیردولتی داخلی که از کارجو 
دریافت می شود نیز حداکثر پنجاه درصد حداقل 
دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳٩٧ 
بود. اما بر اساس ابالغیه سال ۱۳٩٨، حق الزحمه 
ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی 
داخلی مبلغ ۲٧۰,۰۰۰ ریال و حق الزحمه ثبت نام 
به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی 

مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.
تعرفه حق الزحمه بکارگمــاری کارجو در خارج از 
کشور نیز برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر معادل 
حداقل حقوق پایه مورد تأیید سفارت ایران در کشور 
هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت 

تناسبی محاسبه می شود.
محمد اکبرنیا مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و 
کاریابی های وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از 
اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای هدف به عنوان 
یکی از برنامه های مهم دولت نام برده و می گوید: 
هم اکنون برای حمایت از ایرانیان شاغل خارج از 
کشور در پنج کشور کانادا، استرالیا، دانمارک، ترکیه 
و عمان، دفاتر کاریابی خارجی با هدف ارائه خدمات 
آموزشی و حقوقی و تسهیل فرایند اعزام نیروی کار، 
راه اندازی شده و مذاکرات با وزارت امور خارجه برای 

حمایت از نیروهای کار اعزامی صورت گرفته است.
او می گوید: در حال حاضر در رشته های پرستاری 
و پزشکی موجی در اروپا ایجاد شده است و ما طی 
جلســاتی با نظام پرســتاری و امضای تفاهم نامه 
مشترک همکاری، زمینه اعزام پرستاران را فراهم 

کردیم.
اکبرنیا بر لــزوم ایجــاد مرکز علمــی کاربردی 
اختصاصی برای اعــزام پرســتاران و نگهداری از 
سالمندان تاکید کرده و می افزاید: برای اعزام نیروی 
کار در شرایط کنونی پیش فرض ها و مقدماتی الزم 
اســت که برخی از آنها به مراودات ما با کشورهای 

دیگر برمی گردد تا آن ها از ما اعزام نیرو را بپذیرند.
 شناسایی بازارهای هدف شــغلی و تسهیل اعزام 
نیــروی کار ایرانی به خــارج از جملــه وظایف و 
مأموریت های پیش بینی شده برای دفاتر هدایت 

و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشورهای خارجی 
اســت. در کنار گســترش تعامالت بین المللی و 
مناسبات اقتصادی، شناسایی بازارهای کار مطمئن 
برای نیروی کار ایرانی نیز ضروری است که طبعاً 
نیازمند حمایت دولت و افزایش دفاتر هدایت نیروی 

کار در خارج است.
برابر گزارش هــا، حجم درآمــد ارزی نیروی کار 
فیلیپین در خارج از کشور دو درصد تولید ناخالص 
داخلی این کشور عنوان شده که به نظر می رسد در 
زمینه اعزام نیروی کار متخصص و صدور خدمات 
فنی و مهندســی به خارج باید بیش از گذشته از 
پتانسیل های موجود استفاده کنیم. سال گذشته 
انجمن صنفی کاریابی های بین المللی قرارداد اعزام 
نیروی کار ایرانی به دو کشور آلمان و انگلستان را 

منعقد کرد.

ارزآوری؛ ارمغان اعزام نیروی کار ایرانی

اشتغال
گـــزارش
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با توجه به آمار باالی فارغ التحصیالن در ایران، بســیاری از 
کارشناسان معتقدند باید زمینه اعزام نیروهای فارغ التحصیل 
ماهر و متخصص به کشورهای دیگر فراهم شود تا بازار کار داخل 
به تحرک درآید.اعزام نیروی کار در ایران قدمتی طوالنی دارد 
و به بیش از یک دهه گذشته برمی گردد. همچنان که موضوع 
اعزام نیروی کار به خارج، شیوه ای مرسوم در تمام دنیا بوده و 
هست، کشورهای زیادی تالش می کنند سهم خود را از این بازار 

رقابتی افزایش دهند.

اعزام نیروهای 
ماهر و متخصص به 
خارج ضمن جذب 
فارغ التحصیالن به 
بازار کار خارجی و 
ارزآوری، موجب 

جذب فرصت های 
شغلی و رونق و 
تحرک بازار کار 
داخلی می شود.

اقتصاد ایران
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عکس نوشت گردشگری

ایسنا
گـــزارش

بحران »سفر بعد از 
سیل« چگونه مدیریت 

می شود؟
سیل بیشتر از ۵0 
درصد شــهرهای 
توریستی ایران را 
درست در فصل سفر با بحران مواجه کرد. 
در آن مقطع، استراتژی برای مدیریت 
سفرهای نوروزی چه بود؟ اکنون برای 
آن مناطق که همچنان با بحران ســیل 
دست و پنجه نرم می کنند و بخش زیادی 
از زیرساخت ها را از دست داده اند، چه 
تدبیری اندیشیده شــده که به عنوان 
مقصدی ناامن معرفی نشــوند و برای 
درازمدت از فهرست سفر کنار گذاشته 

نشوند؟
محمد جهانشاهی، کارشــناس گردشگری 
که تجربه مدیریت گردشگری در استان های 
کرمان و ســمنان را دارد، در این راستا »بم« 
را مثال می زنــد و می گوید: زلزله ســال ٨۲ 
یک میراث جهانی را کامــل از گردونه توجه 
گردشگران خارج کرد، بیشــتر از ۱۵ سال از 
آن واقعه می گذرد اما در تمام این سال ها هیچ 
استراتژی مشخصی برای جایگزین کردن یا 
برگرداندن اگر تاریخی و شهر »بم« به فهرست 

مقاصد ســفر گردشــگران داخلی و خارجی 
نداشته ایم.

او ادامه داد: گردشگری یکی از آسیب پذیرترین 
صنایــع در برابر بحران ها اســت. تجربه دنیا 
هم نشان می دهد ســفر چگونه تحت تأثیر 
بحران هایی مثل ســیل، زلزله و بیماری های 
واگیردار قرار گرفته و ناکام مانده است، شاید 
اکنون ضروری باشد با تغییر و اصالح ساختارها 
بخشــی را برای »مدیریت بحران در ســفر« 

تعریف کنیم.
دبیر ستاد گردشگری شهرداری کرمان گفت: 
نوروز ٩٨ بیش از ۵۰ درصد مقاصد سفر تحت 
تأثیر بحران های آب و هوایی قرار گرفت، اولویت 
مدیریت در این مناطق بیشتر بر مسائل امنیتی 
و کنتــرل بحران بدون درنظر گرفتن ســفر، 
متمرکز بود. زمانی که برنامه سفر بسیاری از 
مردم بهم ریخــت، الزم بود با هماهنگی بین 
ستادهای سفر و بحران بخشی از این سفرها 
به مقاصد کم حادثه، هدایت شود. تجربه نوروز 
امسال لزوم اختصاص کمیته ای به نام مدیرت 
بحران را در ســتاد هماهنگی خدمات سفر 

گوشزد می کند.
وی افزود: در حوادثی مثل سیل که در کوتاه 
مدت به تصمیم گیران فرصــت برنامه ریزی 
نمی دهد، نیاز است دست اندرکاران گردشگری 
استراتژی مشخص و منعطف تری در راستای 
مدیریت بحران داشــته باشند تا گردشگری 

آن مناطــق پس از 
بحران که به حالت 
نرمــال و طبیعی 
برمی گردد، کمتر 

دچار اختالل شود.
ایــن کارشــناس 
گردشــگری تاکید 
کرد: بایــد آمادگی 
باشــیم  داشــته 
راهبردهــای  بــا 
برنامه ریزی شــده و 
اعالم نظــر در مواقع 
اضطــراری، ســفر را 
مدیریــت کنیــم و 
تأسیسات گردشگری 
درگیر شــده با بحران 
را ســریع تر بــه مــدار 
نی  ســا ت ر ما خد

بازگردانیم.
جهانشاهی گفت: شاید 
الزم باشد تشکیل کمیته 
»مدیریت بحران« در ستاد 
هماهنگی خدمات سفر در سطوح باالتری مثل 
مجلس و یا هیأت دولــت، پیگیری و برای آن 
مصوبه گرفته شود، در آن صورت شاید کارایی 
و کاربرد بیشــتری پیدا کند و به ارتقا جایگاه 

گردشگری کمک شود.
وی اظهار کرد: ستاد هماهنگی خدمات سفر 
حدود پنج شش سال است که با مصوبه هیأت 
وزیران فعالیت می کند، هدف آن ایجاد انسجام، 
مدیریت یکپارچه، برنامه ریزی، سامان دهی، 
نظارت بر همه فعالیت های مرتبط با سفر است، 
نزدیک به ۲۰ سازمان و نهاد در کمیته های ۱۰ 
گانه آن عضو هستند که گاه با حضور نمایندگان 
زیرمجموعه، تعداد اعضا به ۴۰ سازمان، نهاد 
عمومی، امنیتی، نظامــی و بخش خصوصی 
می رسد، اما همین ستاد در مواقعی مثل نوروز 
امســال که باید نقش ویژه ای را ایفا می کرد، 

مدیریت خاصی انجام نمی دهد.
جهانشاهی اضافه کرد: در حال حاضر در کمیته 
امداد و نجات ستاد هماهنگی خدمات سفر، 
بخشی برای مدیریت بحران تعریف شده، اما 
می طلبد با تغییر و اصالح ساختار این ستاد، 
کمیته مجزایی به آن اختصاص باید؛ چرا که 
تجربه نشان داده این ستاد در مواقع بحرانی، 
استراتژی مناسبی در ارتباط با مشکالت سفر 
ندارد و کمتر با بحران و شرایط اضراری درگیر 

می شود.

بانک مرکزی روزنه های 
موجود در کانال ارزی 

دبی را فعال کرد

بانک مرکــزی روزنه های موجود 
در کانال دبی را مجددا فعال کرد 
و تا زمان انتقال کامل هاب ارزی به 
عراق، از این منافذ استفاده می کند؛ 
این اقدام تاثیــر مثبتی بر کاهش 
قیمت ارز در بازار و بازگشت تعادل 

نسبی به بازار داشته است.
 از دو روز پیش روند نرخ ارز نزولی 
شد و هم اکنون بهای دالر در سطح 

۱۳۵۰۰ تومان قرار دارد. 
برخی تحلیل گران و فعاالن بازار ارز 
یکی از عوامل اصلی کاهشی شدن 
نرخ ارز را افزایــش ظرفیت بانک 
مرکزی برای معامله درهم در دوبی 

عنوان می کنند.
در واقع بانک مرکزی با هدف انتقال 
هاب ارزی از دوبی به عراق، به دلیل 
مشکالت متعدد به وجود آمده برای 
فعالیت هــای ارزی در آن منطقه، 
داوطلبانه همه فعالیت ها در دوبی را 
متوقف کرده بود اما با توجه به اینکه 
فرایند انتقال کانال ارزی، فرآیندی 
زمان بر است، نیاز به استفاده از کانال 

دوبی همچنان وجود دارد.
به همیــن دلیل بانــک مرکزی 
روزنه های موجود در کانال دوبی 
را مجددا فعال کرده است و تا زمان 
انتقال کامل هاب ارزی به عراق از 
این منافذ استفاده خواهد کرد. این 
اقدام بانک مرکزی تاثیر مثبتی بر 
کاهش قیمت ارز در بازار و بازگشت 

تعادل نسبی به بازار داشته است.
 عالمت افزایش عرضه ارز در 

روزهای آینده 
از دیگر مولفه هایی که در روزهای 
اخیر به طور نسبی بازار ارز را تحت 
تاثیر قــرار می دهد، تصمیم بانک 
مرکزی برای نحــوه تبدیل منابع 
ارزی صندوق توســعه ملی است. 
درواقع برای کمک به حل مشکالت 
مناطق ســیل زده بخشی از منابع 
صندوق توسعه ملی استفاده قرار 
خواهد گرفت. برای استفاده از این 
منابــع ارزی، دو روش پیش روی 

بانک مرکزی قرار دارد.
روش اول خریــد منابــع ارزی 
برداشت شــده از صندوق توسعه 
ملی توسط بانک مرکزی و پرداخت 
معادل ریالی آن به دولت است که 
این روش موجب افزایش پایه پولی 

می شود. 
روش دوم کــه در یادداشــت 
اینســتاگرامی رئیــس کل بانک 
مرکزی هم به آن اشاره شده بود، 
فروش ارز برداشت شده از صندوق 
توسعه ملی در بازار ارز و پرداخت 
منابع حاصل از فروش آن به دولت 
اســت. روش دوم موجب افزایش 
عرضه ارز در بــازار و عدم افزایش 

پایه پولی می شود.
البته هنوز پیشــنهاد برداشت از 
صندوق توسعه اجرایی نشده است 
اما این عالمتی روشــن به بازار ارز  

برای تحوالت آتی این بازار است.

بانک
گــزارش
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بازار مسکن

اصرار فروشندگان بر افزایش قیمت؛
اجاره بها کشش افزایش ندارد

اردیبهشت ماه معموال به عنوان آغاز فصل جابه جایی مستاجران شناخته می شود. اما اکنون که در آستانه 
ورود به این ماه قرار گرفته ایم، بازار مسکن شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته طی می کند.

در شرایطی که مطابق هر سال صاحبان واحدهای مسکونی درصدد افزایش اجاره بها هستند، به علت افت تقاضا 
همچنان با قیمت های سال واحدهای خود را به اجاره می گذارند، چراکه با کاهش قدرت خرید خانوارها، مستاجران 
دیگر توان پرداخت اجاره بیشتری نسبت به گذشته ندارند. در دیگر سوی بازار نیز خرید و فروش مسکن در رکود به سر 
می برد و پس از افزایش قیمت بیش از ٩۰ درصدی که سال گذشته در بازار پایتخت اتفاق افتاد، بعید به نظر می رسد در 
سال جاری تغییر محسوسی در قیمت ها پیش بیاید. البته طبق کارکردهای اقتصادی پیشروی نرخ مسکن متناسب 
با شاخص تورم موجود چندان دور از ذهن نیست.با این حال بیشتر کارشناسان بر این عقیده هستند که این بخش از 
اقتصاد دیگر کشش جهش قیمت ندارد و اگر تغییری هم به وجود آید، جنبه اسمی و صوری دارد. با توجه به کاهش 
قدرت خرید دهک های متوسط جامعه بعید به نظر می رسد در معامالت واقعی بر اساس قیمت هایی که اعالم می شود 
خرید و فروش انجام بپذیرد.با اینکه از میانه سال گذشته نشانه های رکود در بازار مسکن هویدا شد، اما عرضه کنندگان 
همچنان به باالبردن قیمت ها ادامه دادند تا در اسفندماه رکوردهای جدیدی در این بخش رقم بخورد و رکود با تورم 
توامان شود. رسیدن میانگین قیمت مسکن پایتخت به ۱۱ میلیون تومان و بی توجهی به تجهیز منابع سمت تقاضا 
باعث افت محسوس معامالت در سال جاری شده است؛ چنان که آمار رسمی نشان می دهد در ۱۶ روز ابتدایی سال 
جاری تنها ۶۱ مورد خرید و فروش مسکن در سطح استان تهران صورت گرفته است. مقایسه این آمار با معامله ۵۰۰۰ 
واحدی مسکن در فروردین سال گذشته به خوبی رکود حاکم بر این بخش را نشان می دهد، اما جهش های به وجودآمده 
در بازارهای موازی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه های ساخت مسکن باعث شده تا فروشندگان واحدهای 
مسکونی توجیه اقتصادی برای فروش ملک خود با حداقل قیمت پیدا نکنند و بدون تقاضا ماندن کاالی خود را به فروش 
آن ترجیح دهند.مشاهدات میدانی حاکی از اصرار فروشندگان بر افزایش قیمت ها دارد، چنان که آنان به طور هفتگی 
نرخ جدیدی برای واحد خود اعمال می کنند تا متوجه هیچ گونه ضرری نشوند. در چنین شرایطی حتی صاحبان 
امالکی که نیازی به فروش ملک خود ندارند ترجیح می دهند با قیمت های نجومی و غیرواقعی خانه خود را برای 
فروش بگذارند. به نظر می رسد آنها جدیت چندانی برای معامله ملک خود ندارند و فقط درصدد آن هستند که »از آب 
گل آلود ماهی بگیرند«. در واقع این افراد ملک خود را با نرخی باالتر از ارزش واقعی به فروش می گذارند تا شاید فردی 
از روی ناآگاهی یا برای سرمایه گذاری اقدام به خرید ملک آنها کند. شاید عده ای توجیه کنند که هر فردی اختیاردار 
سرمایه و دارایی خود است و نمی توان بر آنها خرده گرفت، اما باید توجه داشت که این فروشندگان صوری موجب 
هیجانی شدن و افزایش کذایی قیمت مسکن در بازار می شود. این افراد که معموال در سایت های اینترنتی برای دارایی 
خود نرخ تعیین می کنند، موجب می شوند تا فروشندگان واقعی با نگاه به آگهی آنها تصور کنند نرخ ها افزایش یافته 

است. در چنین شرایطی متقاضیان از بازار خارج می شوند که منجر به دامن زدن رکود می شو.
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www.esfahan-news.comحضور سایپا در نمایشگاه بین المللی محیط زیست
گروه خودروسازی سایپا در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران حضور دارد. به گزارش 
گروه خودرو پول نیوز ، در این نمایشگاه که از روز شنبه افتتاح می شود عالوه بر گروه خودروسازی سایپا، 
واحدهای صنعتی، خدماتی، وزارتخانه ها ، ســازمان های دولتی و غیردولتی، شهرداری ها، بانک ها، 
مجموعه های تولیدی، صنعتی و خدماتی، مراکز آموزشی، علمی، تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، 

استارت آپ ها، سازمان های مردم نهاد داخلی و نمایندگان برخی کشورهای خارجی و سازمان های بین 
المللی حضور دارند. حضور سایپا در این نمایشگاه در سالی که»رونق تولید« نام گرفته می تواند اهمیت و جایگاه 

موضوع محیط زیست و توسعه پایدار در تداوم و رونق تولید را مورد توجه و تأکید بیشتر قرار دهد. گروه خودروسازی 
سایپا ۱۴ شرکت خود شامل: سایپا، پارس خودرو، سایپاسیتروئن، بن رو، زامیاد، سایپادیزل، مگاموتور، سایپایدک، مرکز 

تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو، سایپاپرس، ...
در این نمایشگاه که از روز شنبه افتتاح می شود عالوه بر گروه خودروسازی سایپا، واحدهای صنعتی، خدماتی، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی 
و غیردولتی، شهرداری ها، بانک ها، مجموعه های تولیدی، صنعتی و خدماتی، مراکز آموزشی، علمی، تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، 

استارت آپ ها، سازمان های مردم نهاد داخلی و نمایندگان برخی کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی حضور دارند.

 بــر اســاس تحقیقــات 
مؤسسه مشــاوره شغلی 
Hired، فرهنگ محیط کار 
دومین فاکتور مهمی است 
که متقاضیان کار در هنگام 
تصمیم گیری برای انتخاب 
محل کار آینده خود لحاظ 
می کنند.از طرفی فرهنگ محیط کار خود 
از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد؛ عواملی 
مانند تغییرات جمعیتــی، میزان تنوع و 
فراگیر بودن اقتصاد، دسترسی به نیروی 
کار مستعد، اتوماســیون، رشد فناوری و 
انفجار داده ها و اطالعات که همه موجب 
بروز تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت در 

محیط کار شرکت ها می شوند.
تغییراتی که ما اکنون شاهدشان هستیم، 
در یک دهه آینده با سرعت بیشتری ادامه 
خواهند یافت. به نوشته مجله کسب وکار 
 )Fast Company( فست کامپانی
انتظار مــی رود در افــق 2030 فرهنگ 
محیط کار شرکت ها دستخوش تغییرات 
و چالش های مهمی شود که شاید موارد 

ذیل از جمله مهم ترین آنها باشند:

 تیم ها متنوع تــر و فراگیرتر از 
همیشه خواهند بود

از آنجا کــه کمبــود کارگــران دانش 
 )knowledge workers (
ســازمان ها را مجبور خواهد کرد که تور 
گسترده تری برای شکار استعدادها پهن 
کنند و در مناطق جدید و کمتر مورد توجه 
قرار گرفته به جســتجو بپردازند، نیاز به 

هماهنگی و انسجام برای ایجاد محیط های 
کاری مولدتر بیشتر احساس خواهد شد. 
در آینده اعضای تیم ها پراکندگی بیشتر 
و پیشینه متفاوت تری خواهند داشت و 
ترجیحات آنها در زمینه ارتباط با دیگران 
نیز متنوع تر خواهد بود. فناوری می تواند 
از طریق تســهیل همکاری بین افراد در 
فواصل دور، فراهم ساختن امکانات خاص 
برای افراد معلول و حتی کمک کردن به 
مدیران در راستای فائق آمدن بر اختالفات 
خود، نقش مؤثری در عبور موفقیت آمیز از 

چالش های مرتبط با این تغییر ایفا کند.

 توانایی برقــراری ارتباط مؤثر 
اهمیت بیشتری می یابد

پیــدا کــردن کارکنــان و مدیرانی که 
توانمندی های ارتباطی باالیی داشــته 
باشــند، جــزو مهم تریــن دغدغه های 
شرکت های امروزی به شمار می رود. با این 
حال در محیط های کار امروزی عماًل کار 
زیادی برای تقویت مهارت های ارتباطی 
افراد صورت نمی گیــرد. محیط های کار 
باز و بــدون دیوار که معمــوالً کارکنان 
در آنها با هدفون مشــغول کار هستند، 
توانمندی های ارتباطی سنتی کارکنان را 
بیشتر تحلیل می برند. وضعیت به گونه ای 
شده است که حتی اگر دو کارمندی که 
در کنار هم می نشینند بخواهند با یکدیگر 
ارتباط برقرار کننــد، احتمال اینکه این 
ارتباط از طریق پیام های متنی )تکست( 
باشد بیشتر از آن است که دو طرف چشم 

در چشم با یکدیگر صحبت کنند.
در یک دهه آینــده مهارت های ارتباطی 
پیچیده تر شده و شکاف مهارتی در این 
زمینه عمیق تر می شود. عالوه بر پیام های 
صوتی و تصویری، پیشــرفت ها در حوزه 
 VR )virtual واقعیــت مجــازی یــا
reality( نحوه ارتبــاط و تعامل افراد را 
دگرگون خواهد کرد و تبدیل شــدن به 
یک فرد قوی در زمینه ارتباط با دیگران 
مســتلزم تســلط بر ابزارهای ارتباطی 
گوناگونی خواهــد بود. افــراد باید قادر 
باشند خود را با پلتفرم های ارتباطی جدید 
وفق دهند و به طور مؤثر از آنها اســتفاده 
کنند. البته مدیریت مؤثــر و فراگیر این 
پلتفرم های ارتباطی نیز در آینده به یک 

ضرورت برای شرکت ها بدل خواهد شد.

 اعتماد بین کارفرمایان و کارکنان 
پیچیده تر می شود

ابزارهــای هوش مصنوعــی و یادگیری 
ماشــین تقریباً به همه جای شرکت ها 
نفوذ کرده انــد و کارفرمایان به اطالعات 
بیشتری در مورد کارکنان خود و میزان 
بهــره وری و الگوی کار آنها دسترســی 
دارند. این شفافیت به کارفرمایان امکان 
می دهد که راه هــای بهتری برای بهبود 
بهره وری پیدا کنند؛ مثاًل آنها می توانند 
در حوزه هایی که کارکنانشان دچار ضعف 
هستند، آموزش های بیشتری به کارکنان 
ارائه دهند. با این حال برخی کارشناسان 
می گویند این شفافیت بیشتر نگرانی های 
تازه ای را در مورد حفظ حریم خصوصی 
و اعتماد بین کارکنــان و مدیران ایجاد 

می کند.
دکتر اســتیو ویــن گاردن، متخصص 
روانشناسی صنعتی-سازمانی و پایه گذار 
مؤسسه مشــاوره مدیریت منابع انسانی 
Innovators of Change )نوآوران 
تغییر( در این خصوص می گوید: »همیشه 
این چالش وجود دارد کــه آیا داده هایی 
که ما در اختیار داریم، دقیق هســتند یا 
خیر. مدیران باید همواره داده ها را به دقت 
بررسی و تحلیل کنند تا مطمئن شوند که 
برای تصمیم گیری در مورد کارکنان، بر 
داده های درستی تکیه کرده اند. کارکنان 
نیز باید به این اطمینان برسند که مدیران 
از داده ها و اطالعات شخصی آنها به خوبی 
محافظت می کنند. شفافیت داده ها و نحوه 

جمع آوری و استفاده از آنها، در شکل گیری 
و تقویت اعتماد بین کارفرمایان و کارکنان 

نقش مهمی ایفا می کند.«

 مهارت های کارکنان دائماً در حال 
ارتقا خواهد بود

همچنان که فناوری اتوماسیون پیشرفت 
می کند و بخــش بیشــتری از وظایف 
کنونی انســان ها را ماشــین ها بر عهده 
می گیرند، این نگرانی در بین افراد شدت 
می گیرد که مبادا از فنــاوری جا بمانند 
و شغلشــان را از دســت بدهند. در این 
شرایط الزم است کارکنان و کارفرمایان 
با همکاری یکدیگر در مســیر یادگیری 

مادام العمــر گام بردارند تــا بتوانند پا به 
 پای فناوری و تحوالت محیط کار پیش 

بروند.

مدیرانی که می خواهند سرمایه گذاری های 
انجام شده بر روی کارکنان مستعدشان 
هدر نرود، بایــد هم زمان با پیشــرفت 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین به 
فکر ارتقای مهارت هــای کارکنان خود 
باشند و تعهد خود را به آنها نشان دهند. 
ارتقای مهارت های کارکنان و اطمینان 
بخشــیدن به آنها در مورد اینکه فناوری 
جایشان را نخواهد گرفت، باید به جزئی 
از فرهنگ شــرکت ها بدل شود. اگر قرار 
باشد 20 درصد از کارهای یک شرکت را 
ربات ها و ماشین ها انجام دهند، شرکت 
باید آن قدر توانایی داشــته باشــد که با 
ارتقای مهارت کارکنانی که شغلشان به 
ربات ها و ماشین ها واگذار شده است، آنها 

را همچنان حفظ کند.
از آنجا که در آینده ارتقای دائم مهارت های 
کارکنــان، یادگیری و توســعه، تنوع و 
فراگیری در آینده جزو نیازهای اساسی 
شرکت های پیشرو خواهند بود، مدیران 
ارشد منابع انسانی نیز باید خود را آماده 

پذیرش نقشی مهم تر کنند.

 دفاتر کار دوباره محبوب می شوند
فضایی کــه افــراد در آن کار می کنند 

جزو عوامل مؤثر بر فرهنگ یک شرکت 
محسوب می شود. مخالفت های اخیر با 
پالن های »محیط کار باز« باعث شــده 
است که برخی شرکت ها در صدد ایجاد 
محیط های کاری انعطاف پذیرتر و دارای 
طراحی هوشمندانه تر برآیند تا بتوانند بهتر 
از قبل به نیازهای کارکنان و مشتریان خود 
پاســخ گویند. طراحی های جدید اغلب 
شامل ایجاد فضاها و ایستگاه های کاری 
خصوصی تری هستند که امکان تمرکز 

و تفکر عمیق تر را به کارکنان می دهند.
از طرفــی ابزارهــای آنالیــن باعــث 
هوشمندتر شــدن نحوه کنترل شرایط 
فیزیکی محیط کار شــرکت ها شده اند. 
امــروزه از نور دفاتر کار گرفته تا ســطح 
صدا و دمــای آن را می تــوان به کمک 
فناوری به گونه ای تنظیم کرد که راحتی 
 و عملکرد کارکنان در باالترین ســطح

 قرار گیرد.
فضاهای کاری زیبا کــه از فناوری های 
خارق العــاده بــرای راحتــی کارکنان 
برخوردارند، می توانند افرادی که دورکاری 
را به حضور در دفاتر کار ترجیح داده اند را به 
دفاتر کار بازگردانند. فناوری به افراد امکان 
می دهد که از هر جایــی که می خواهند 
کار کنند، اما شرکتی که می خواهد برند 
و فرهنگ خاص خود را بسازد، نمی تواند 
صرفاً به افــرادی تکیه کند کــه از دور با 

شرکت همکاری می کنند.

فرهنگ محیط کار در افق 2030 چه تغییراتی خواهد داشت؟   

یک قدم جلوتر از آینده

از آنجا که در آینده 
ارتقای دائم مهارت های 

کارکنان، یادگیری و 
توسعه، تنوع و فراگیری 

در آینده جزو نیازهای 
اساسی شرکت های 
پیشرو خواهند بود، 
مدیران ارشد منابع 

انسانی نیز باید خود را 
آماده پذیرش نقشی 

مهم تر کنند.

 Fast( به نوشــته مجله کســب وکار فســت کامپانــی
Company( انتظار می رود در افق 2030 فرهنگ محیط کار 
شرکت ها دستخوش تغییرات و چالش های مهمی شود که شاید 

مهم ترین آنها را بتوان در 5 مورد خالصه کرد.
 workplace( در ســال های اخیر فرهنگ محیــط کار
culture( چه در بین مدیــران و کارفرمایان و چه در بین 

کارکنان شرکت ها اهمیتی دوچندان یافته است.
فرهنگ محیط کار که در واقع شخصیت یک شرکت را شکل 
می دهد، مجموعــه ای از انتظارات و آداب رفتاری و ســایر 
هنجارهایی اســت که بر نحوه تعامل نیروهای داخل شرکت 
با یکدیگر و با سایر افراد مرتبط با شرکت )مشتریان و افراد 

بیرونی( تأثیر می گذارد.

 
استارت آپ

هنوز هم گاهی استارت آپ هایی را می بینیم که اعضای 
آنها به صورت تصادفی یا صرفاً از بین نزدیکان مؤسسان 
آنها انتخاب شده اند و البته پرواضح است که چنین رویکردی به موفقیت پایدار 

ختم نخواهد شد.

یک تیم استارت آپی می تواند حاصل دور هم جمع شدن تعدادی از دوستان، همکاران، 
اقوام و خویشان و سایر افراد داوطلب باشد. شاید مهارت ها و قابلیت های تیمی که در ابتدا 
شکل می گیرد، برای مدت کوتاهی پاسخگوی نیازهای یک استارت آپ باشد اما پس از آن با 
پیشرفت استارت آپ نیاز به ایجاد یک تیم قوی تر و تخصصی تر کامالً احساس خواهد شد.

مؤسسان و مدیران اســتارت آپ ها اغلب خود متوجه این نکته هستند که نباید اعضای 
تیم اســتارت آپی خود را به صورت تصادفی انتخاب کنند. با ایــن حال هنوز هم گاهی 
اســتارت آپ هایی را می بینیم که اعضای آنها به صورت تصادفی یا صرفاً از بین نزدیکان 
مؤسسان آنها انتخاب شده اند و البته پرواضح است که چنین رویکردی به موفقیت پایدار 

ختم نخواهد شد.
اگر شما در فکر راه اندازی یک کسب وکار جدید هستید، باید هسته اولیه 
استارت آپ خود را به گونه ای هدفمند و با بهره گیری از افرادی که بتوانند 
شانس موفقیت شما را افزایش دهند، پی ریزی کنید. دکتر برنارد شرودر، 
مدیر مرکز کارآفرینی الوین در دانشــگاه ایالتی سن دیگو آمریکا و مشاور 
سابق شــرکت های صاحب نامی مانند اپل، آمازون، نایکی و ... به مؤسسان 
اســتارت آپ ها توصیه می کند حتماً شــش نفر از افرادی که هریک از آنها 
دست کم یکی از ویژگی های ذیل را داشته باشد را در تیم استارت آپی خود 

به کار گیرند:

  یک نابغه؛ باید اذعان کرد که نبوغ در زمینه طراحی و توسعه محصوالت و 
خدمات، مهارتی نیست که یک تیم استارت آپی بتواند فقدانش را تحمل کند. 
نابغه ها معموالً سایر اعضای تیم را به چالش می کشند و خواسته هایی دارند که 
سایر اعضا در مورد نحوه انجامشان دچار تردید هستند. فرد نابغه مملو از شور و 
شوق است و معموالً ریسک پذیرترین عضو تیم به شمار می رود. نابغه ها بلندپرواز 

هستند و هرگز آرام نمی گیرند.
  یک فرد پرکار؛ این فرد همان کسی است که کارها را به دست می گیرد و به سرانجام 
می رساند. او با جدیت همه کارهای شرکت- از سفارش دادن ملزومات اداری گرفته تا برقرار 
نگاه داشتن شبکه داخلی و اینترنت- را پیگیری می کند. فرد پرکار شرکت ویژگی هایی 
همچون غیرعادی بودن، کاریزما و جنب وجوش بیش از حد را در خود دارد. در بسیاری 
از موارد ممکن است فرد نابغه شرکت و فرد پرکار شرکت یکی باشند زیرا تیپ شخصیتی 
چنین افرادی معموالً یکسان است. باید در اسرع وقت چنین فردی )هم نابغه و هم پرکار( 

را به تیم استارت آپی خود اضافه کنید زیرا ممکن است در آینده نتوانید پیدایش کنید!
  یک رهبر؛ راه اندازی یک تیم یا شرکت با بیش از یک مؤسس، فرآیندی دموکراتیک به 
نظر می رسد. با این حال تصمیم گیری در چنین تیم ها یا شرکت هایی چالش های خاص 
خود را دارد زیرا مستلزم جلب رضایت مؤسسان و حصول اجماع بین آنهاست. به همین 
دلیل بهتر است برای هر استارت آپ یا تیمی یک رهبر مشخص تعیین شود. البته رهبر بودن 
به این معنا نیست که فرد رهبر حتماً دستمزد بیشتری دریافت می کند یا سهم بیشتری از 

شرکت را در اختیار دارد. از طرفی رهبر یک استارت آپ لزوماً مدیرعامل آن نیست. در واقع 
رهبر یک استارت آپ یا تیم کسی است که سایر اعضا از وی الگو می گیرند و مایلند در هنگام 

بروز تنش و یا اتخاذ تصمیمات سخت، به حرفش عمل کنند.
  یک متخصص صنعت؛ با توجه به اینکه استارت آپ ها و دپارتمان ها اغلب حول ایده های 
جدید شکل می گیرند، در اختیار داشتن فردی کامالً آشنا با صنعتی که شرکت جدید در 
آن فعالیت می کند، برای موفقیت شرکت بسیار مفید خواهد بود. شما باید مدت زیادی در 
یک صنعت حضور داشته باشید تا بتوانید خود را جزئی از خانواده آن بدانید. اگر شما یک 
متخصص صنعت در تیم خود داشته باشید، می توانید فرصت های صنعت به کمک او بهتر 
تشخیص دهید. عالوه بر این، یک متخصص صنعت خوب می داند که چگونه باید از این 

فرصت ها استفاده کرد.
  یک فرد خبره در فروش؛ استارت آپ ها، دپارتمان ها یا شرکت های در حال رشدی 
که کاالها یا خدمات ممتازی تولید می کنند، گاهی از یاد می برند که برای بقا و پیشرفت 
باید بتوانند محصول خود را در بازار به فروش برسانند. حضور یک فرد خبره در فروش به 
تیم کمک می کند تا این ریسک را به حداقل برساند. یک فرد خبره در فروش باید ترکیبی 
از بینش فنی، توان رهبری و تجربه فروش را در خود داشته باشد؛ وجود چنین فردی یک 
مزیت رقابتی بزرگ را برای شرکت ایجاد خواهد کرد. این فرد می تواند هر چیزی را در هر 
زمانی به هر کسی بفروشد. فقط بکوشید فردی را که به عنوان خبره فروش به تیم خود اضافه 

می کنید، از لحاظ صداقت و درستکاری در سطح باالیی باشد.
یک خوره مالی؛ هر استارت آپی باید قادر باشد جریان نقدینگی خود را مدیریت کند و 
درک صحیحی از مسائل مالی داشته باشد. در همین راستا حضور یک استعداد استثنائی در 
زمینه امور مالی که بتواند در زمینه بودجه، مدیریت دقیق منابع مالی و پیش بینی های مالی 
به شرکت کمک کند، امری ضروری است. یافتن چنین فردی شاید ساده تر از یافتن بقیه 
افراد این فهرست باشد، اما این بدان معنا نیست که اهمیتش از بقیه کمتر است. مدیریت 

صحیح مالی برای موفقیت یک استارت آپ کامالً حیاتی است.
انتخاب یک تیم استارت آپی مناسب که از تخصص و نبوغ کافی برای پیش بردن امورات 
یک کسب وکار جدید برخوردار باشــد، یک گام اولیه اما بسیار مهم در راه بقا و پیشرفت 
استارت آپ است. سعی کنید اعضای تیم استارت آپی خود را طوری انتخاب کنید که بتوانید 

برای مدت زیادی آنها را در کنار خود داشته باشید.

fastcompany : منبع
یـــادداشت
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مدیرانی که می خواهند 

سرمایه گذاری های انجام شده بر روی 
کارکنان مستعدشان هدر نرود، باید 
هم زمان با پیشرفت هوش مصنوعی 

و یادگیری ماشین به فکر ارتقای 
مهارت های کارکنان خود باشند و 

تعهد خود را به آنها نشان دهند. 

اتاق ایران
گـــزارش

6 فردی که حضورشان در یک تیم استارت آپی ضروری است

ضرورت ایجاد زیست 
بوم مشترک فناوری با 

فیلیپین

معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری گفت: در پی ایجاد زیست 
بوم مشــترک برای دانشگاهیان و 
فعاالن فناور ایران و فیلیپین هستیم. 
به گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، سورنا ستاری، 
در نشســت با وزیر علوم و فناوری 
فیلیپین از ایجاد زیرســاخت های 
تعامل هــای مشــترک علمــی و 
فناورانــه بر اســاس یــک کمیته 
مشترک همکاری گفت و ادامه داد: 
فیلیپین به همکاری با کشورمان در 
حوزه های گوناگون فناوری پیشرفته 
به ویژه نانوفناوری، زیست فناوری، 
پزشکی، دارویی و علوم مغز و اعصاب 
آمادگی و تمایــل دارد؛ این دیدار 
زمینه ای فراهــم می کند تا ضمن 
گسترش همکاری هایی که از قبل 
در حوزه هایی چون دانشــجویان 
داشتیم، باب همکاری های تازه در 
حوزه علوم و فناوری های پیشرفته، 
شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها گشوده شود. به گفته ستاری، 
کشور ایران که با منابع زیرزمینی 
غنی و سرشارش شناخته می شد، 
امروز ســرمایه ارزنده دیگری برای 
تعامل با جهان دارد؛ خالقیت و دانش 
جوان تحصیل کــرده ایرانی، زبان 
گویای گفت وگو و تعامل پایدار ایران 
است؛ سرمایه عظیم نیروی انسانی 
خالق و تحصیل کرده ایران می تواند 
محــور همکاری هــای دوجانبه با 
دیگر کشورها باشد. ستاری با بیان 
اینکه ایجاد مراکزی که یک زیست 
بوم مســاعد بــرای همکاری های 
دانشی و فناورانه دو کشور را فراهم 
می ســازد جز محورهای تعامل با 
فیلیپین اســت، ادامه داد: ایجاد و 
توســعه پارک های علم و فناوری، 
کارخانه های نوآوری، مراکز رشد، 
شتاب دهنده ها و بسترهای تبادل 
دانش فنــاوری و محصوالت دانش 
بنیان در مــدار همکاری های ایران 
و فیلیپیــن اســت. رویدادهــای 
نمایشــگاهی و برنامه های علمی و 
فناوری مشترک دنبال می شود تا 
یک تحول را در اقتصــاد و جایگاه 
علمی و فناوری دو کشــور به وقوع 

بپیوندد.

  حمایت از مهم ترین دارایی 
کشور یعنی جوانان

معاون علمی و فنــاوری، از حرکت 
ایران بر مــدار یک تحول اقتصادی 
و گذار از منبع محــوری به اقتصاد 
دانش محور گفت: نگاه نو مبتنی بر 
شناخت جایگاه نوآوری، امروز به باور 
و حمایت از مهم ترین دارایی کشور 
یعنی جوانان خالق و تحصیل کرده 
رسیده اســت؛ ۴۱ پارک فناوری 
۴ هزار و 200 شرکت دانش بنیان 
و شمار باالی اســتارت آپ ها که 
از مرز ۶ هــزار عبور کرده اســت، 
درنوردیدن قله های تــازه نوآوری 
را سهل کرده است و کشــور را در 
دست یافتن به اقتصاد دانش بنیان 
همراهی می کند. این اقتصاد مملو 
از حرف های تازه و دســتاوردهای 
جدید اســت. وی همچنین ادامه 
داد: مشارکت بیش از ۵0 درصدی 
ایرانی ها در بســتر اینترنت، نقش 
باالی زبان فارسی به عنوان نهمین 
زبان فعال جهان وب و حضور فعاالنه 
کاربران در فضای دیجیتال، فرصتی 
ارزشمند برای توسعه دانش، فناوری 
و کســب وکارهای مبتنی بر حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم 

آورده است.
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