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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

نقش دالالن در گرانی دام؛  

قیمت گوشت در اردستان رکورد زد

به پاسداشت  والدت 
حضرت علی اکبر)ع(؛

نیازهای جوان امروز

» آیــا گمــان می کنــی که 
موجــودی خرد و بــی مقدار 
هســتی/و حال آن کــه )راز( 
جهان عظیمتــری در کتاب 
روح تو مندرج اســت./درد تو 
از خود توست ولی نمی دانی/و 
دوای تو نیز در خود توست ولی 
نمی بینی/و تو آن کتاب مبینی 
هســتی که/به یاری حروف 
انــدک آن، راز های عظیمی 
آشــکار می شود.منسوب به 
دیوان اشــعار حضرت علیـ  

علیه السالم «. 
توجه به ابعاد وجود هر انسان 
و نیازهای او ، راز جهان هستی 
و شگفتی آن را برایمان بیشتر 
آشــکار می کند. انسان که از 
شگرف ترین موجودات خداوند 
اســت نیز نیازهای پیچیده و 
متغییری دارد که با تغییر ادوار،  
این نیازها شــکل متفاوتی به 
خود می گیرد . اما جوانی یکی 
از مهیج ترین ادوار انسانی است 
و مســلما نیازهای مختلف و 
 فراتری نســبت به بقیه ادوار

 می طلبد...

نشست با اعضای اتاق بازرگانی و 
فعاالن اقتصادی اصفهان

حمایت از کسب و کار های 
نوظهور و دانش بنیان

استاندار اصفهان در نشســت با اعضای اتاق 
بازرگانی و فعاالن اقتصادی اصفهان با اشاره 
به اینکه برای رونق اقتصادی باید شرایط امن 
ســرمایه گذاری فراهم شــود گفت: اقتصاد 
برپایه دســتور العمل »رونــق« نمی گیرد و 
باید در مقوله اقتصاد یک خط و مبنای واحد 

داشته باشیم.
عباس رضایی بــا بیان اینکــه موانع درونی 
و بیرونــی در رشــد اقتصادی باید درســت 
تشخیص داده و برطرف شود افزود: از اوایل 
خرداد بیش از یک و نیم میلیون کولر آبی راه 
اندازی می شوند که برپایه محاسبات مصرف 

آب این »کولر ها« برابر با ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

   با وجود اینکه اردستان قطب دامپروری است اما نسبت به سال های گذشته پرورش دام در این شهرستان کاهش یافته و از شهرهای همجوار کاشان، نطنز و حتی اصفهان روزانه به صورت غیر 
قانونی دام ها از شهرستان خارج می شود که می تواند یکی از دالیل افزایش این قیمت ها باشد.

بازار طال و سکه  98/1/27 ساعت 13

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

 سکه 
45,450,00046,950,000 بهار آزادی

47,160,00048,500,000سکه امامی

25,980,00026,480,000نیم سکه

16,690,00016,990,000ربع سکه

9,490,0009,390,000سکه گرمی

1,283,671,288,03انس طال

18,460,00019,110,000مثقال

4,310,0004,403,000طالی 18 عیار

5,747,0005,870,000طالی 24 عیار

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 97 از طریق 

سامانه www.evat.ir حداکثر تا 31 فروردین ماه سال جاری است.

1526 مرکز ارتباط مردمی
35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان( میثم محمدی -  شهردار زرین شهر 

احمدرضا محسنی-  شهردار داراناحمدرضا محسنی - شهردار داران

شناسه: 431545شناسه: 435911

شناسه : 436344شناسه : 436343

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 825 مورخ 1397/12/15 شورای اسالمی زرین شهر 
در نظر دارد قسمتی از فعالیت های واحد امور شهری شامل جمع آوری زباله های سطح شهر زرین 
شهر را با اعتبار اولیه 5/300/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 1398/02/11 به شهرداری زرین 

شهر مراجعه نمایند. 

آگهی مناقصه نوبت اول
شهرداري داران در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه سال 98 شهرداري عملیات خدمات شهري شامل) رفت و روب، الیروبي جداول، رفع تخلفات سد معبر و گزارش تخلفات ساختماني ( سطح 

شهر را با اعتبار 3/600/000/000 ریال به مدت شش ماه از طریق مناقصه عمومي به شرح زیر مطابق آئین نامه ماي شهرداریها به پیمانکار واجد الشرایط  واگذار نماید.
1- افرادي که مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتي باشند نمي توانند در مناقصه شرکت نمایند.

2- شرکت کنندگان باید داراي صالحیت فني و مالي  و توانایي انجام کار بوده و این صالحیت به تایید کمیته فني و کمیسیون معامالت شهرداري خواهد رسید.
3- شرکت کنندگان باید داراي گواهینامه ي تایید صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بابت سال98 ، داراي تایید صالحیت ایمني سال 1397 ، ارائه تاییدیه و حسن انجام کار از فعالیت 

هاي قبلي و ارائه صورت قراردادهاي جاریه سال 96 و 97 با موضوع مناقصه، و ارائه مدارک در خصوص توان مالي ) جهت پرداخت دو ماه هزینه حقوق و ...( را داشته باشد.
4- ارائه مدارک در خصوص آگهي تاسیس  و ثبت شرکت اعم از اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات در روزنامه رسمي و گواهي تاییدیه صالحیت برابر اصل و برگه رتبه بندي با مشخصات شماره 

ثبت و شناسه ملي و کد اقتصادي شرکت الزامي است.
5- پیشنهاد دهندگان مي بایست معادل 5 درصد از کل مبلغ اعتبار پروژه را به صورت وجه نقد به حساب 1 -4311846512 - 1414 نزد بانک انصار شعبه داران به عنوان سپرده شرکت در مناقصه 

واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکي ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند.
6- پیشنهاددهندگان جهت اخذ و تحویل اسناد و مدارک مناقصه ضمن واریز مبلغ 000 / 500 ریال به حساب 0104865976004 نزد بانک ملي مربوط به شهرداري داران مي بایست از روز یکشنبه 
مورخ 25 / 1 /98 تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه 5 / 2/ 98 به شهرداري مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت هاي )الف( ، )ب ( و )ج ( که پاکت الف( حاوي سپرده شرکت در مناقصه و پاکت ب 
( حاوي رزومه کاري و لیست تجهیزات و ماشین آالت خدماتي موجود در شرکت، مدارک و اسناد مناقصه، گواهي ارزش افزوده و مشخصات کامل و آدرس و امضاء پیشنهاد دهنده و پاکت ج( که 

حاوي قیمت پیشنهادي مي باشد را به واحد حراست شهرداري تحویل نمایند.
7- پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ 7 / 2 / 97 ساعت 15 در کمیسیون عالي معامالت شهرداري باز و برنده مناقصه مشخص خواهد شد .

8-  ارائه پیشنهادات پس از مهلت تعیین شده فاقد اعتبار بوده و به پیشنهادات مبهم و مخدوش مشروط و فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

10- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداري باقي خواهد ماند. چنانچه برنده اول مناقصه از انعقاد قرارداد تا پایان مهلت قانوني خودداري نماید سپرده او به نفع 
شهرداري ضبط و قرارداد با برنده منعقد خواهد گردیدو در صورتي که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانوني حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري 

ضبط خواهد شد.
11- برنده آگهي در هنگام قرارداد باید معادل 10 درصد کل قرارداد را به عنوان ضمانتنامه بانکي و یا سپرده نقدي به حساب سپرده 1 - 11846512 - 43 - 1414 نزد بانک انصار شعبه داران واریز و 

رسید آن را به شهرداري تسلیم نماید.
12- هزینه کارهاي انجام شده پس از صورت وضعیت هاي ارائه شده توسط پیمانکار، توسط واحد خدمات شهري بررسي و پس از تایید واحد مذکور از طریق شهرداري به مرور زمان پرداخت 

خواهد شد.
13- مدت قرارداد شش ماه مي باشد) به کار گیري حداقل 20 نفر نیروي انساني 8 ساعت کار در طول قرارداد الزامي است(

14- متقاضیان ضمن مطلع بودن از کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتي شهرداري ها و دیگر قوانین مرتبط باید داراي تمام صالحیت قانوني جهت انعقاد قرارداد یوده و منع قانوني نداشته باشد.
15- کلیه کسورات قانوني از جمله مالیات و بیمه و عوارض شهرداري به عهده برنده مناقصه مي باشد.

16- هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
17- شهرداري خودروهاي موجود خود جهت حمل زباله را در اختیار پیمانکار برنده مناقصه قرارخواهد داد و بابت اجاره خودروها با قیمت کارشناسي با توافق طرفین از کل مبلغ اعتبار کسر خواهد 

نمود، در ضمن هزینه سوخت و استهالک به عهده پیمانکار مي باشد.
18- شرکت کنندگان با مراجعه به واحد خدمات شهري از شرایط اجراي کار در طول مدت قرارداد مطلع شوند و پس از انعقاد قرارداد هیچ گونه عذري پذیرفته نخواهد بود.

حذف صفرهای پول ملی در دولت 
کلید خورد

پیشنهاد بانک مرکزی که در سال گذشته مبنی بر 
حذف چهار صفر از پول ملی به هیأت دولت ارائه شده 
بود، برای بررسی در دستور کار کمیسیون اقتصادی 

هیأت دولت قرار گرفت. حذف صفر از پول ملی 
ایران در جمهوری اسالمی تاکنون چندین بار مطرح 
شده، اما هیچ گاه اقدامات اجرایی به صورت جدی در 
راستای آن انجام نگرفته است که سال های ۱۳۷۲ و 

۱۳۸۶ از نمونه های بارز این موضوع بوده است. ...
7

نوبت اول

آگهی مناقصه نوبت اول 
شهرداري داران به استناد بودجه سال 98 در نظر دارد پروژه ذیل را به صورت پیماني به واجدین شرایط ) به شرکت هاي معتبر ( از ردیف اعتبارات 

عمراني شهرداري واگذار نماید. شرکت کنندگان باید قیمت هاي پیشنهادي خود را براساس مترمربع  ارائه نمایند. 
1- اجراي کف فرش بتوني پرسي به اشکال و در محل هاي مورد تایید شهرداري در سطح شهر با اعتبار000 / 000 / 2/000  ریال

مشخصات اجرای کار:
متقاضیان مي توانند با مراجعه به واحد امور عمراني شهرداري نقشه و مشخصات اجرایي را دریافت نمایند.

شرایط شرکت کنندگان: 1- پیشنهاددهندگان باید داراي صالحیت فني و رتبه بندي سازمان مدیریت و برنامه ریزي بوده و این صالحیت و رتبه 
بندي به تایید دفتر فني استانداري و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان رسیده باشد. 2- کلیه شرکت هاي متقاضي پیشنهاد دهنده باید 
داراي اساسنامه ثبتي باشند. 3- پیشنهاددهندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند. 4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 
درصد کل اعتبار را به صورت نقد به حساب 1 -4311846512 - 1414 شهرداري نزد بانک انصار شعبه داران واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکي 
ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند. 5-  پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را در سه پاکت الک و مهر شده به شرح ذیل از تاریخ 24 / 01 / 98 

حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه 3 / 2 / 98 به واحد حراست شهرداري تحویل و رسید دریافت نمایند. 
پاکت الف- سپرده یا ضمانتنامه    پاکت ب ( رزومه کاري، مدارک و اسناد مناقصه، گواهي ارزش افزوده و مشخصات کامل و آدرس و امضاي 

پیشنهاد دهنده 
پاکت ج( پیشنهاد قیمت و برگه آگهي شرکت در مناقصه که توسط پیمانکار مهر و امضاء شده باشد.

6- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 4 / 2 / 98 با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت خواهد شد. 7 - کمیسیون در رد 
یا قبول پیشنهادات مختار بوده و حق انتخاب دارد.  8- به پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر در آگهي رسیده  و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. 9- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداري باقي مانده و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک 
هفته خودداري نمود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و نفر سوم هم به همین منوال خواهد بود. 10- شرکت 
کنندگان با مراجعه به واحد امور عمراني شرایط مناقصه را دریافت نمایند. 11- کارفرما مي تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه 
نظارت به مبلغ پیمان اضافه یا کسر نماید. 12 - کلیه هزینه هاي کارهاي انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیري و بررسي صورت وضعیت 
هاي ارسالي، توسط کارفرما بررسي و پس از تایید آن توسط مهندس ناظر شهرداري طبق مقررات به مرور زمان از طریق شهرداري قابل پرداخت 
خواهد بود. 13- شرکت کنندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرایط آن مهر و امضاء و سپس ضمیمه پیشنهاد نمایند. 14- هرگونه 
اختالف و اشکال براساس شرایط عمومي پیمان قابل بررسي مي باشد. 15- ارائه گواهي نامه ثبت نام در نظام ارزش افزوده داراي اعتبار الزامي 
مي باشد.  16- کلیه هزینه هاي چاپ آگهي  در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد. 17 - کلیه کسورات قانوني به عهده پیمانکاران مي باشد.



به پاسداشت  والدت حضرت 
علی اکبر)ع(؛

نیازهای جوان امروز
ادامه از صفحه یک:

...  و برای بهره منــدی کامل از این 
دوره بایــد به نیازهــای افراد جوان 
توجه بیشتری شــود تا این موجود 
که اشــرف مخلوقات اســت بتواند 
ظرفیت های خــود را بــروز دهد 
و اگر بــه نیازهای او توجه نشــود، 
دیگر توقع شکوفایی و تغییر جهان 
خــود و پیرامونــش را نبایــد از او 
داشته باشیم. دوران جوانی، دوران 
حساس و سرنوشت ســاز و تعیین 
کننده شــخصیت فرد است. در این 
دوران غرور، هیجان، احساســات،  
ناپختگی عقلی و ... بر شخص سایه 
می افکند. بــا این وجود هســتند 
جوانانی که توانســته اند با کردار و 
رفتار خود جوانمردانه زندگی کنند 
 .اهمیت ایــن دوران به  انــدازه ای

 اســت که دین مبین اسالم همواره 
به شــکل های مختلف بر اســتفاده 
بهینــه و پرثمر از ایــن مقطع عمر 
تأکید می کند. پیامبــر اکرم)ص( 
خطاب به ابوذر غفاری می فرماید که 
این فرصت طالیی جوانی را غنیمت 
شــمرد و از آن کامــاًل بهره برداری 
نماید "یا اباذر اغتنم شــبابک قبل 
هرمک؛ ای ابــوذر از جوانی خویش 
قبل از فــرا رســیدن دوران پیری 

استفاده کن."
دوران جوانی  که در دین و شریعت 
ما بسیار از او یاد شده دوران خاصی 
است که در زندگی هر فردی وجود 
دارد و تنها کسانی توانســته اند از 
این دوران ســربلند بیــرون بیایند 
که جامعه، اطرافیان و خودشــان به 
نیازهای این دوران توجه بیشــتری 
کرده باشــند و با برطــرف کردن  
آن نیازها مســیر آینده را روشــن 
تر ســازند.اما اگر بخواهیــم برای 
جوانان برنامه ای داشــته باشــیم، 
 باید جوانــان را خوب بشناســیم .

ایــن در حالی شــکل می گیرد که 
به دل جوانان نفوذ کــرده و با آنان 
ارتباط خوبی برقرار کنیم. در راستای 
شــناخت جوانان باید این موضوع 
را درک کرد که جوانــان امروزی از 
نســل دیگری هســتند و نیازهای 
جوان امروز با جــوان دهه 40 و 50 
متفاوت است. اگر قرار است نیازهای 
جوان امروز بیشتر شــناخته شود 
باید به دنیای آنها قدم گذاشــت و 
از وجودشــان در برنامــه ریزی ها 
استفاده کرد. مشاهده رفتار و حاالت 
جوانان، معرف بخشی از احتیاجات 
روانی و اساسی آنهاست. همچنین 
گفتگو با جوانان، فرصت ارزنده ای را 
برای شناخت نیازهایشان فراهم می 
آورد. برای شناخت بیشتر ابعاد نیاز 
های جوانان می توان به سیر عظیمی 
از مطالعاتی که تا کنون در این راستا 
انجام شــده رجوع کــرد. مطالعات 
و بررســی هایی کــه در خصوص 
جوانی و شــگفتی های آن، به عمل 
آمده و نیز منابع علمی و پژوهشــی 
در این زمینه، می تواند، بخشــی از 
احتیاجات روحی و روانی آنان را به 
ما بشناساند. بعد از شناخت جوانان 
به ایــن مهم دســت خواهیم یافت 
که معرفی الگوی مناســب رفتاری 
به جوان می تواند قــدم موثری در 
شکل گیری شــخصیت آنها  داشته 
باشد. جوان کانون احساسات است 
و یکــي از نیازهاي حســي او الگو و 
اسوه خواهي است. البته در این راستا 
ما بســیار ضعیف عمل کرده ایم و 
برخی جوانان امروزی ما بدون الگو و 
سرگردان مانده اند و برخی دیگر نیز 
به الگوهای واحی چون سلبریتی ها 
روی آورده اند که نمی توانند جایگاه 
مناسبی داشته باشند. اگر نیاز جوان 
امروز برطرف شــود، بی شک آینده 
ای روشن در انتظار کشورمان خواهد 

بود.

اقتصاد استان
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برداشت گل محمدی در کاشان آغاز شد
 رییس اداره بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کاشان از آغاز برداشت گل محمدی در گلستان های 

واقع در بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.
عباس معینی فر روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان 

کاشان 2 هزار و 450 هکتار است که 267 هکتار آن در بخش مرکزی قرار دارد.
وی سطح زیر کشت این محصول در بخش های برزک، قمصر و نیاسر را نیز به ترتیب یکهزار و 263، 568 

و 352 هکتار برشمرد و افزود: با توجه به گرمای زودرس گلستان های بخش مرکزی زودتر به گل نشستند 
اما به علت خنکی هوا، گلستان های شهر کامو تا اواسط خرداد دارای گل می باشد.

رییس اداره بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کاشان اضافه کرد: میانگین برداشت از هر هکتار گلستان چهار هزار و 
200 کیلوگرم گل محمدی است و پیش بینی می شود که امسال بیش از 10 هزار تن محصول در مجموع برداشت شود.

وی یادآور شد: شهرستان کاشان با یکهزار و 650 دیگ سنتی و همچنین 30 واحد صنعتی بیشترین تولید گل محمدی در کشور را دارد.
کاشان دارای 28 کارخانه صنعتی، یک هزار و 600 کارگاه سنتی و 12 واحد نیمه صنعتی فعال در زمینه تولید گالب و عرقیات گیاهی 

می باشد.

افزون بر 125 میلیون دالر کاال از آران و بیدگل صادر شده است
فرماندار آران و بیدگل گفت: 125 میلیــون و 795 هزار دالر کاال در ســال 1397 از این 
شهرستان به مقصد چند کشور جهان صادر شد.اسماعیل بایبوردی افزود: وزن این مقدار 
کاالی صادراتی 125 میلیون و 795 هزار کیلوگرم بود و فرش ماشینی و میلگرد به ترتیب 
رتبه اول و دوم کاالهای صادرات بودند.وی بیان کرد: فرش ماشــینی با 81 میلیون و 738 

هزار دالر نزدیک به 65 درصد از مجموع میزان صادرات و میلگرد با ارزش ریالی 43 میلیون 
و 638 هزار دالر نزدیک به 34 درصد میزان صادرات شهرســتان آران و بیدگل را تشکیل می 

دهند.فرماندار آران و بیدگل اضافه کرد: پرز قالی به ارزش 303 هزار دالر، نخ به ارزش 62 هزار دالر، 
رگال فرش به میزان 18 هزار دالر و کف پوش پالستیکی به ارزش 11 هزار و 625 دالر در رتبه های بعدی 

صادرات کاال از این شهرستان قرار دارند. وی همچنین به گالب، باالبر برقی، رومیزی و روفرشی، صنایع دستی و چرم 
اشاره کرد و ادامه داد: ارزش ریالی هر یک از این کاالها کمتر از یکهزار دالر بود.بایبوردی کشورهای افغانستان، عراق، چین، 
آلمان، فرانسه، برخی کشورهای آفریقایی و عربی را از جمله بازارهای هدف صادرات کاال از آران و بیدگل عنوان کرد و یادآور 

شد: 50 میلیون مترمربع فرش ماشینی و گلیم سال گذشته در این شهرستان تولید شد.

برگزاری دومین همایش بین المللی 
دانشگاه سبز 

دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز  
در آینده ای نزدیک به میزبانی دانشگاه 
اصفهان برگزار می شود .این همایش در واقع میزبان متخصصین 
حوزه هاي مرتبط از کشورهاي مختلف و اساتید صاحب نام داخلي 
خواهد بود تا این افراد دســتاوردها، ابتکارات و چالش هاي پیش 
روي خود را با سایر متفکران و تصمیم گیرندگان در این زمینه ها به 
اشتراک بگذارند.جمشید اسماعیلی مدیر کل نظارت بر طرح های 
عمرانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در آســتانه برگزاری این 
همایش گفت : منابع محیط زیستی با تهدیدهای زیادی مواجه 
است به عالوه محدودیت منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی 
و بهداشتی و تدابیر اتخاذ شده به منظور مقابله با تحریم ها، ضرورت 
توجه به محیط زیست و مدیریت سبز را اجتناب ناپذیر کرده است.

اسماعیلی خاطر نشــان کرد: همه ارکان وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری حامی و مشوق اجرای طرح مدیریت سبز است.وی افزود: 
شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه های کشور تشکیل شده 
است و نتایج فعالیت های سه ساله دانشگاه ها هم اکنون قابل رصد 
است.مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری ابراز امیدواری کرد: با همکاری سایر سازمان ها، نهادها 
و تشکیالت، الگوی اجرایی مناســبی از مدیریت سبز ایجاد و با 
برگزاری این همایش از تجربیات ملی و بین المللی اســتفاده و 

ضرورت  اجرای مدیریت سبز تبیین شود.
ولی اهلل میرخانی دبیر اجرایی دومین همایش بین المللی دانشگاه 
سبز نیز  گفت: وظایف دانشگاه ها به عنوان محل آموزش، پژوهش 
و پرورش، ارائه اقدامات عملی به منظورحفظ محیط زیســت و 
جلوگیری از تخریب آن است.وی ادامه داد: در این راستا دانشگاه 
ها باید آموزش های الزم و پژوهش های نوین در این زمینه را به 
جامعه و سایر ســازمان ها انتقال داده تا استفاده از محیط زیست 
به بهترین نحو انجام شده و به نسل آینده تحویل داده شود.دبیر 

اجرایی دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز با اشاره به لزوم 
تالش در حفظ محیط زیســت، گفت: دانشگاه اصفهان، آمادگی 
خود را برای  گسترش فرهنگ در زمینه مدیریت سبز اعالم کرده 
و در این راستا، همه ارکان وزارت علوم تحقیقات و فناوری از جمله 
معاونت اداری مالی و پشتیبانی، مدیر طرح های عمرانی با دانشگاه 
اصفهان همکاری و تعامل الزم را داشته اند.میرخانی خاطرنشان 
کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که راهنمایی و هدایت 
برنامه های محیط زیست و مدیریت سبز کشور را بر عهده دارد، 
با برگزاری دومین همایش بین المللی مدیریت سبز در دانشگاه 
اصفهان موافقت کرده است. مصطفی منفرد مدیر کارگروه مدیریت 
سبز وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز خاطرنشان کرد: پیام این 
همایش "اندیشه سبز، دانشگاه سبز و جامعه سبز"است .وی ابراز 
امیدواری کرد با ایجاد دانشگاه سبز در همه دانشگاه های کشور، 
جامعه به سمت و سوی توسعه پایدار سوق پیدا می کند.شایان ذکر 
است :دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز در تاریخ 10و 11 

اردیبهشت در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

رضایت خوزستانی ها از تالش های بی وقفه آبفای اصفهان 

پساب فاضالب جاری  در محله های  شرق شهر اهواز   در  
کوی ملت ،محله پاستوریزه،کوروش ،کارون ،زرگان و... 
با اســتفاده از انواع پمپ های کف کش جمع آوری و به 

رودخانه کارون هدایت شد. این در حالیست که مهار وجمع آوری  پساب در 
محله های غرب اهواز نیز در دستور کار قرار دارد.

 نماینده مدیریت  بحران شرکت آبفا اصفهان، مستقر در اهوازاعالم کرد: از 15 فروردین 
ماه تا کنون ، 5 اکیپ بحران بهمراه چندین دستگاه دیزل زانرتور، پمپ های کف کش 
،ماشــین بحران، جرثقیل، اقدام به مهار پســاب فاضالب در مناطق مختلف شهر اهواز 
نمودند. جمشیدیان در خصوص چگونگی اجرای عملیات مهار پساب فاضالب در شهر 
اهواز عنوان کرد:شرق اهواز فاقد شبکه فاضالب و انتقال فاضالب به تصفیه خانه می باشد 
به گونه ای که فاضالب تولیدی به رودخانه کارون منتقل شد وبه دنبال باران های سیل 
آسا و افزایش سطح آب رودخانه ، پساب تولیدی در خیابان ها جاری شد. وی افزود:سطح 
پساب جاری در مناطق شرق اهواز به 60 الی 70 سانتی متر رسید که با تالش بی وفقه 
نیروهای اعزامی آبفا استان اصفهان در کمتر از 72 ساعت در سطح شهر جمع آوری شد. 
این در حالیست که تا قبل از مهار پســاب در سطح  شهر ،شرق اهواز برخی از واحدهای 

مسکونی در این منطقه با پس زدگی فاضالب مواجه شدند 
نماینده مدیریت بحران شرکت آبفا اصفهان گفت: هم اکنون با تالش شبانه روزی  اکیپ 

 بحران آبفا اصفهان پساب فاضالب جاری  در محله های شرق اهواز جمع آوری ومهار  شد .
وی ادامه داد: در حال حاضر اکیپ بحران آبفا اصفهان در غرب اهواز در مناطق گلستان 
یک ، پردیس و... با استفاده تجهیزات اقدام به جمع آوری و مهار فاضالب جاری در سطح 
شهر می نمایند .این عملیات بدون وفقه و باســرعت به منظورجلوگیری از پس زدگی 
پساب به واحدهای مسکونی در دستور کار قرار گرفته است. جمشیدیان با اشاره به  امداد 
رسانی اکیپ بحران آبفا اصفهان پیرامون همکاری در ایجاد کیسه های شنی برای مقابله 
به ورود آب به مناطق شهری اهواز، خاطر نشان ساخت:اعضای اکیپ بحران آبفا اصفهان 
عالوه بر تالش در جمع آوری پساب در سطح شــهر اهواز ،دوش به دوش اقشار مختلف 
مردم اقدام  به پر کردن کیسه های شنی برای مقابله با ورود آب احتمالی به شهر نمودند. 
وی با ابزار خرسندی از رضایت مندی مردم شهر اهواز از اقدامات آبفا اصفهان در راستای 
امدادرسانی به مردم آسیب دیده تصریح کرد: باعث خوشحالی است که آسیب دیدگان 
از وقوع سیل در شهر اهواز از خدماتی که در این شهر به منظور کاهش خسارات و برای 
بازگرداندن آسایش و رفاه مردم انجام شد رضایت دارند . این در حالیست که مسئوالن  

امر هم از تالش های بی وفقه آبفا اصفهان رضایت خود را اعالم کردند.
یلدا توکلی

خـــبــــر

 قیمت ها به شکلی 
افزایش داشته که روزانه 

قصابان تنها تا حدود 
پنج کیلو گوشت فروش 

دارند، ما با توجه به 
رایزنی های انجام شده 

مدتی گوشت گوساله را 
به قیمت ۶۴0 هزار ریال 

به فروش می رساندیم 
که بازهم مردم به 

دالیل نداشتن وضعیت 
اقتصادی مناسب 

استقبالی برای خرید 
نمی کردند، واقعاً مردم در 
این شرایط قدرت خرید 

ندارند.

نقش دالالن در گرانی دام؛  

قیمت گوشت در اردستان رکورد زد

قیمت گوشت در اردستان به عنوان یکی از قطب های تولید دام 
کشور روند صعودی گرفته و نقش دالالن دام در این میان به خوبی 
محسوس است.شهرستان اردستان یکی از مهم ترین تأمین 
کنندگان دام در کشور است به نوعی که شهر مهاباد با دارا بودن 
۷0 درصد از دام های سبک این شهرستان از قطب های دامداری 

کشور محسوب می شود.

مهر
گـــزارش
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      با وجود اینکه اردستان قطب دامپروری است اما نسبت به سال های گذشته پرورش دام در این شهرستان کاهش یافته و از شهرهای همجوار کاشان، نطنز و حتی اصفهان 
روزانه به صورت غیر قانونی دام ها از شهرستان خارج می شود که می تواند یکی از دالیل افزایش این قیمت ها باشد.

 برق رسانی به 10۴۶ واحد مسکونی
 در شهر بهارستان

از آن جا که شهر بهارســتان یکی از شهرهای   
جدید و پیشرو در عرصه ساخت و ساز است، از 
ابتدای سال جاری پروژه تعاونی مسکن زندان ها  

در حال عملیاتی شدن است.
مهندس جواد شب بیدار ،رییس بخش برق بهارستان گفت :  در پروژه تعاونی مسکن 
زندان ها  در شمال غرب شهر 1046 واحد مسکونی با مبلغی بالغ بر 13 میلیارد و 
700 میلیون ریال  در حال برق دار شدن هستند . وی در ادامه افزود :در سال 97 ،  
تعداد 1697 مشترک در شهر بهارستان برق دار شدند ودر  این پروژه به تنهایی بیش 
از هزار  واحد مسکونی برق دار می شود . پیش بینی ظرفیت برق رسانی 6 مگاوات 
انرژی  است. وی افزود : از شاخص های مهم  این پروژه می توانیم به 3/5 کیلومتر 

کابل فشار متوسط و 4/5 کیلومتر کابل فشار ضعیف اشاره کنیم  .
شب بیدار اظهار داشت :60 اصله پایه بتونی به همراه روشنایی، زیبایی این مجموعه 

مسکونی را دو چندان می کند .

نشست با اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی اصفهان

حمایت از کسب و کار های نوظهور و دانش بنیان
استاندار اصفهان در نشست با اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی اصفهان با 
اشاره به اینکه برای رونق اقتصادی باید شرایط امن سرمایه گذاری فراهم شود گفت: 
اقتصاد برپایه دستور العمل "رونق" نمی گیرد و باید در مقوله اقتصاد یک خط و 

مبنای واحد داشته باشیم.
عباس رضایی با بیان اینکه موانع درونی و بیرونی در رشــد اقتصادی باید درست 
تشخیص داده و برطرف شود افزود: از اوایل خرداد بیش از یک و نیم میلیون کولر 
آبی راه اندازی می شوند که برپایه محاسبات مصرف آب این "کولر ها" برابر با میزان 
تامین آب تونل ســوم کوهرنگ خواهد بود که راهکار علمی برای حل این میزان 
مصرف خودش برطرف شدن یکی از موانع اســت.وی واگذاری درست و منطقی 
امور به بخش خصوصی را یکی دیگر از راهکارهای "رونق"در اقتصاد دانست و گفت: 
از کسب و کارهای "نوظهور" و "دانش بنیان"حمایت می کنیم.رضایی گفت: رونق 
اقتصادی باید بر پایه الگوسازی های درست باشد.رئیس اتاق بازرگانی اصفهان هم در 
این نشست با اشاره به اینکه بیانیه "گام دوم" یک پیام راهبردی برای فعاالن اقتصادی 
مبنی بر جوان گرایی در عرصه های مختلف کسب و کار است، گفت:هر چند برمبنای 
شاخص ها وضعیت اقتصادی استان مناسب نیست اما تالش داریم هدف گذاری 
های خود را دراین سال به سوی رونق تولید و افزایش تقاضا پیش ببریم. گلشیرازی 
افزود:هیچ راهی نداریم تا نگاه و "فکر"خود را در اتاق تغییر دهیم و تالش کنیم شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را در سال جدید"شاخص"محور کنیم.کاهش 
بروکراسی های اداری،توجه به طرفیت های کاربردی و راهبردی اتاق بازرگانی مهم 

ترین مباحث دیگر اعضای جلسه بود.

مدیرکل میراث فرهنگی:

بیش از هزار نقطه گردشگری در استان اصفهان 
آماده جذب سرمایه گذار است

مدیرکل میراث فرهنگــی گفت: رونق تولید در حوزه صنایع دســتی جز یکی از 
مهم ترین برنامه های میراث فرهنگی در سال 98 است.

فریدون اللهیاری با بیان اینکه سال 98 با توجه رونق تولید در حوزه صنایع دستی 
جز یکی از مهم ترین برنامه های میراث فرهنگی اســت، اظهار کرد: فعال کردن 
کارگاه های تولیدی و مشاغل روســتایی در حوزه صنایع دستی و ایجاد شرایط 
برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان حوزه صنایع دستی از جمله فعالیت های 
سال 98 میراث فرهنگی استان اســت و در حال برنامه ریزی برای ایجاد تحرک 
ویژه ای در بخش صنایع دستی اصفهان هستیم.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: حوزه گردشــگری می تواند در بحث اشتغال و تولید 
به صورت مستقیم مؤثر باشد، تأمین مایحتاج و نیازهای گردشگران از جمله این 
تأثیرگذاری ها است.وی افزود: موضوع افزایش فعالیت ها در حوزه صنایع دستی، 
گردشگری و افزایش حجم سرمایه گذاری در استان، موضوع محوری و اولویت دار 
اداره کل میراث فرهنگی است که باید مانند گذشته با پویایی بیشتر برنامه های 
شــاخص های اســتان را مطلوب اجرا کنیم.اللهیاری عنوان کرد: در نظر داریم 
 تعداد جاذبه های گردشگری که زیرساخت مناســب برای بازدیدکننده را دارند

 افزایش دهیم.

اخبار

به طور کلی حــدود 140 
هــزار رأس دام ســبک و 
حــدود 9 هــزار رأس دام 
سنگین در این شهرستان 
وجود دارد و به نظر می رسد 
مشــکلی از نظــر تأمین 
گوشت در این شهرستان و 
صادرات آن به دیگر شهرهای استان وجود 
ندارد اما در این میان با توجه به وضعیت 
اقتصادی کشــور، حضور دالالن در این 
عرصه نیز مشکل ساز شده است به نوعی 
که با وجود نظارت ها و اهرم های مختلف 
مسئوالن برای کاهش قیمت یا مهار آن 
ثبات قیمت گوشت را شهرستان اردستان 
به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید و 

پرورش دام کشور شاهد نیستیم.
موضوع گرانی گوشت به عنوان یکی از اقالم 
مهم و مایحتاج مردم در شهرستان اردستان 
نیز به عنوان یکی از مبادی تولید گوشت 
اســتان اصفهان و کشــور به یک معضل 
تبدیل شده اســت به نوعی که گوشت به 
شکل چند نرخی در اکثر قصابی ها فروخته 

می شود.
در این ارتباط رئیس اداره صنعت، معدن 
و تجارت اردســتان اظهار داشت: قیمت 
گوشت از دو تا سه ماه گذشته در شهرستان 
اردستان افزایش یافته اســت که در این 
خصوص شرکت پشــتیبانی امور دام با 
همکاری جهاد کشاورزی به طور هفتگی 
اقدام به جذب گوشت منجمد کرده و حتی 
یک دوره توزیع گوشــت گرم هم صورت 

گرفته است.
محمد رضا باقری با بیــان اینکه قیمت 
گوشــت در اردســتان حالــت صعودی 
گرفته است، افزود: برای تعدیل و کاهش 
قیمت بیش از 15 تن گوشت منجمد به 
شهرستان اردستان وارد و بین مردم توزیع 
شده است که توانست تا حدودی در کاهش 

قیمت اثرگذار باشد.
رئیــس اداره صنعت، معــدن و تجارت 
اردستان بیان داشت: با این وجود باز هم 
متأسفانه شاهد افزایش قیمت گوشت در 
شهرستان اردستان بودیم، البته رایزنی های 
مختلفی هم در این ارتباط صورت گرفته 
است به نوعی که گوشــت گرم گوساله از 
استان یزد با قیمتی بسیار پایین تر از نرخ 
فعلی به اردســتان وارد و توسط قصابان 
توزیع شد اما متأســفانه بار دیگر گوشت 

گوساله افزایش قیمت داشته است.
باقری با بیان اینکه توزیع و عرضه گوشت 
دوباره به اداره صنعــت، معدن و تجارت 
محول شده است، افزود: از نیمه دوم اسفند 
شاهد توزیع گوشت گرم هستیم و برای 
ایام نوروز و تنظیم کاالی بازار برنامه های 
خاصی را در نظر گرفته و به شکل روزانه و 

با اکیپ های مشترک از واحدهای قصابی و 
پروتئینی بازرسی به عمل آمد.

تشکیل ۴ پرونده تخلف قصابان در 
اردستان

رئیــس اداره صنعت، معــدن و تجارت 
اردســتان ابراز داشــت: پیش از ایام عید 
50 بازدید و سرکشی از قصابی های سطح 
شهرستان اردســتان انجام شد که چهار 
پرونده تخلف تشکیل شده و به تعزیرات 

حکومتی ارسال شده است.
وی گفت: زمانی که دالالن گوسفند زنده را 
بخرند و بدون مجوز آنها را خارج می کنند 
این امر منجر به گران شــدن گوشت در 

شهرستان می شود.
نقش دالالن در گران شدن گوشت 

در اردستان
یکی از قصابان شهرستان در خصوص علت 
و گران شدن گوشت در شهرستان اردستان 
در این ارتباط گفت: دام های شهرســتان 
به صورت غیر قانونی از شهرستان خارج 
می شود و دست دالالن در افزایش قیمت 
هویدا است که تا پنج دست می چرخد تا به 
دست مصرف کننده می رسد که با توجه به 
قیمت ایاب و ذهاب و آذوقه موجب شده 

که گوشت گوسفند بره در شهرستان ما 
نایاب شود.

خروج غیر قانونی دام ها از شهرستان 
اردستان

علی کارپناه با بیان اینکه هم اکنون حتی 
گوشت شــتر هم با قیمت کمتر از 100 
هزار تومان در اردســتان پیدا نمی شود، 
ابراز داشت: با وجود اینکه اردستان قطب 
دامپروری است اما نســبت به سال های 
گذشــته پرورش دام در این شهرستان 
کاهش یافته و از شهرهای همجوار کاشان، 
نطنز و حتی اصفهان روزانه به صورت غیر 
قانونی دام ها از شهرستان خارج می شود 
که می تواند یکی از دالیــل افزایش این 

قیمت ها باشد.
وی ابــراز داشــت: قیمت ها به شــکلی 
افزایش داشــته که روزانه قصابان تنها تا 
حدود پنج کیلو گوشــت فروش دارند، ما 
با توجه به رایزنی های انجام شــده مدتی 
گوشت گوساله را به قیمت 640 هزار ریال 
به فروش می رساندیم که بازهم مردم به 
دالیل نداشتن وضعیت اقتصادی مناسب 
استقبالی برای خرید نمی کردند، واقعاً مردم 

در این شرایط قدرت خرید ندارند.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

اخبار اصفهان
خـــبــــر



Jamshidieh Park: 
One of Tehran’s 
Tourist Attractions

Jamshidieh Park is one 
of the oldest and most 
beautiful parks in north 
of Tehran located in a 
mountainous region with 
stony pavements.
Jamshidieh Forest Park or 
Jamshidieh Rocky Park with 
an area of about 10 hectares 
is situated in Tehran’s 4th 
district.
Unique architecture, 
artificial waterfalls, 
beautiful ponds and artistic 
elements create a lovely 
view of the region and make 
this park distinct from other 
parks in the capital.
In 1976, the park was 
opened to the public and 
turned into one of the major 
tourist attractions of the 
capital.
The park is 1,800 meters 
from Niavaran Street 
located between the rocky 
walls of the Kolakchal 
Mountain, Jamshidieh 
Street and Kolakchal Road.
From inside the park you 
can reach the slopes of 
Kolakchal and continue 
the hiking path to the 
mountain’s peak.
Jamshidieh is situated at the 
highest point of Tehran with 
a lake, adjacent waterfalls 
and rocky facades. The park 
has four entrances.
Due to its proximity to the 
mountains of northern 
Tehran, it is always one of 
the first places in the capital 
covered in snow.
As you climb the stairs 
behind the waterfall, you 
reach the upper floors of the 
park to have a beautiful view 
of Tehran.
The park has been 
renovated twice since its 
launch, and in 1995, sixteen 
hectares were added to 
its area. The new area was 
named “Ferdowsi” after the 
Iranian famous poet.
Jamshidieh Art House, 
amphitheater, pond, 
pergola, birds’ cage, 
numerous statues with 
natural, cultural and 
mystical concepts, as well 
as restaurants, fountains 
and restrooms are among 
the facilities of the park.
One of the unique features 
of Jamshidiah is its rocky 
rough floor that reminds 
people of the pure nature of 
forest gardens.
If you continue your way 
to the upper sections of the 
park, you finally get to the 
place where you can look at 
Tehran differently.
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Isfahan main hub of 
health tourism in Iran

“In line with the development in cultural 
and natural tourism fields, we are planning 
to develop health tourism in Isfahan as the 
province is the main hub of medical science in 
Iran,” Fereydoun Allah Yari, Director General 
of Isfahan’s Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism organization, said.
 “If we accept that Isfahan is one of the main 
centers for science and culture in the country, 
then in the field of medicine and health it will 
be considered as one of the most important 
hubs in Iran,” Fereydoun Allah Yari said at 
the first meeting of the Strategic Council for 
the Development of Health Tourism of the 
province.
“In years past, we achieved a reasonable 
development in both fields of cultural and 
natural tourism as we introduced and 
registered various cultural and historical 
attractions. Also, we established nearly 400 
ecolodge and ecotourism camps in the city; 
the warm welcome of tourists is the sign of a 
successful planning in this regard,” he added.
“Achieving cooperation among the related 
bodies in the field of medical tourism, 
attracting private sector participation, defining 
the target market in order to attract special 
tourists who seek medical services and the 
provision of various health services play an 
important role in the development of medical 
tourism in Isfahan,” Allahyari said.

Safavi Cafe

Nowadays most old historic buildings 
get teared down and give their place to 
apartments and towers. This phenomenon 
is devouring historic cities like Isfahan and 
destroying their harmony.
The owners of Safavi cafe have rescued one 
of these historic houses located in the end 
of Khaghani Street. They restored, repaired 
and decorated the old house into a stylish 
cafe.
Safavi is a multi-feature cafe with intellectual 
and cultural theme. The hallway entrance 
is being used as an art gallery, one of the 
rooms is a bookstore and there is a stage 
that often hosts musicians. A small pool full 
of fish, clay pots of flowers and a cute grape 
tree make the courtyard area a relaxing and 
joyful spot. Although the second floor with 
its great view and oldschool tall-steps is 
considerable too. Using western modern 
music was the downside for me, a touch of 
traditional persian music would help them 
create a more suitable atmosphere.
Safavi’s menu has a wide variety. You can find 
anything from cocktails and milkshakes to 
herbal teas, coffee and sharbats. The most 
significant item on the menu is the tray, “Sini” 
in Persian.
It includes more than five Iranian traditional 
foods like: Shole-Zard (a dish made by rice 
and saffron), Dolma (meat and vegetables 
stuffed in grape leaves), Mirza-Ghasemi (a 
northern food made by garlic and eggplant) 
and Aash-Reshte (a stew made by vegetables 
and beans).
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About Namakdan Salt Cave
The Salt Dome is located on the 
south western part of Qeshm of 
island, and hosts the longest salt 
cave of the world (Namakdan 
Cave) that is 6km in length.Salt 
domes are formed when a huge 
amount of salt moves towards 
the earth’s surface due to its 
light structure compared to its 
surrounding structures. Salt 
domes emerge in areas which 
have weak surface structures 
and openings, and appear as Salt 
domeon the earth surface.
The Salt domes have many 
interesting aspects such as 
salt falls, salt springs and salt 
caves, with various geological 
formationsthat have been prone 
to erosion and dissolution 
processes.Rainwater gradually 
penetrates the Salt Dome through 
its crevices, allowing the water 
dissolve the salt and enter the 
dome. Similarto other calcareous 
caves of the world, the formation 
of the Salt Cave has been following 
a Karst-like mechanism, by which 
waterpenetrating through a 
joint may gradually dissolve the 
surrounding areas, forming open 
and large cave-like structures.As 
the dissolution process is not the 
same for all areas, size and shape 
of these caves and openings differ, 
giving rise to largeand open spaces 
in some areas, while in other areas 
very narrow corridors are formed 
where one only can get through the 
caveby crawling.
Some of the most amazing 
structures that may be found 
inside the Salt Cave are Stalactites 
and Stalagmites, as well as 

saltcrystals (such as needle-
shaped, round, or multi-facet) 
formed by sedimentation of 
salt. In addition, in some areas 
where waterhas penetrated to the 
ground, some beautiful ponds have 
been formed with salt crystals 
at the bottom.One of the main 
attractions around the Salt Dome 
and the Salt Cave, are geological 
structures that are composed of 
various layersof colorful minerals 
and stones. These are indeed 
gifts from the depths of the earth 
which have been brought to the 
surface throughthe rise of the 
Salt dome. The age difference 
between these minerals andother 
geological structures on the 
island is over millions of years, 
anddifferent color in minerals 
represent different chemical 
elements. Forexample, the red 
color represents the Iron, and the 
yellow color reflectsthe presence 
of Sulfur.
Another interesting phenomena 
around the Salt Dome, is the 
presenceof very shiny and 
silvery particles, reflecting the 
presence of Oligist (atype of Iron 
oxide )that may be observed on 
the sandy beaches, creatinga 
beautiful landscape. These are 
the remains of large Oligists that 
havebroken down and eroded, 
and widely distributed. Oligists 
and other Ironoxides may be 
found in abundance around Salt 
domes.While visiting the Salt 
Dome and the Salt Cave, one has 
to be extremelycautious not to 
fall, as there are many holes that 
have been formed bydissolution 
process and are sometime hidden 
and covered by a thin layerof salt, 
which is hard to distinguish at first 
sight.It is important to note that 
this geosite is very vulnerable to 
visitation,as the Salt Dome and 
the Salt Cave and their related 
structures havetaken thousands 
of years to form. Each piece of salt 

crystal that has beenformed inside 
the Salt Dome and Salt Cave, if 
damaged, needs anotherhundreds 
of years to be formed. Therefore, 
extreme caution by visitors 
ishighly required and advised to 
protect and conserve this unique 
geositefor the next generations.

Namakdan Salt Cave
Location of Namakdan Salt Cave
This salt dome is 90 kilometers far 
from the city of Qeshm and is on the 
southwestern part of the island. It 
is in a 2-kilometer distance from 
the road. If you are a nature lover, 
you can walk this distance to get 
to the cave. There is not much light 
when you enter the cave and it gets 
darker as you walk forward to the 
depth of the cave. Therefore, do 
not forget to take flashlights with 
you. Please also note that you need 
an expert guide or else you will get 
lost.

Structure of Namakdan Salt Cave
Salts that are excavated from 
this cave are used in medicine. 
Professional athletes take the pills 
of these salts for their muscles. 
According to national and 
international research, Namakdan 
Salt Cave is recognized as one of the 
longest salt caves in the world with 
about 6400-meter length.

Where to Eat near Namakdan 
Salt Cave
Alishahi Traditional Restaurant, 
Nakhoda Amini Restaurant, 
and Singo Homemade Food are 
some of the nearby restaurants. 
Try delicious and local dishes in 
Qeshm before or after your visit.

Where to Stay near Namakdan 
Salt Cave
Haft Rangoo Ecolodge is a budget 
house near Namakdan Salt Cave. 
There are of course many hotels 
in Qeshm Island but are quite far 
from this attraction.

Namakdan Salt Cave:
One of the Longest Caves in the World

Namakdan Salt Cave in Qeshm Island is one of the 
most attractive natural landmarks in Hormozgan 
province. The white streaks of salt on the exterior 
side of the mountain of the cave have made it stand 
out in the landscape.

Another 
interesting 
phenomena 
around the 
Salt Dome, is 
the presenceof 
very shiny and 
silvery particles, 
reflecting the 
presence of 
Oligist (atype 
of Iron oxide )
that may be 
observed on the 
sandy beaches, 
creatinga 
beautiful 
landscape. 
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Governor of Ilam, an 
underprivileged province 
west of Iran, announced plans 
for the launch of two major 
oil and gas projects in the 
province which he said would 
contribute to its development.
In comments on Monday, 
Qassem Soleimani Dashtaki 
said the two energy projects, 
dubbed ‘Dana’ and ‘Danan’, will 
kick off in the province next 
month with an investment 
of 1.8 trillion Iranian tomans 
(about $135mln).Financed 
by the National Development 

Fund, one of the projects will 
focus on the development 
of Danan oil field, he added.
The governor said the other 
project will be carried out by 
a seismology and geophysics 
company for the exploration of 
oil and gas in the Bijar canyon 
during a 3-year period, noting 
that it would pave the way for 
the construction of the second 
phase of Ilam Gas Refinery.
The province of Ilam, which 
borders Iraq, has several oil and 
gas fields, including Cheshme 
Khosh oil field in Dehloran.

Cabinet 
studying 
currency 
reconversion, 
lopping off 4 
zeroes of nat. 
currency
 
According to the 
request of the 
Central Bank 
of Iran (CBI), 
the economic 
committee of 
the cabinet has 
on agenda the 
plan to eliminate 
four zeros from 
the national 
currency rial and 
to introduce a 
new one.
According to 
this plan, the 
new currency, 
named Toman, 
which has been 
the unofficial 
currency used 
by the people, 
will be equal to 
10,000 rials.
The decision 
aims to reduce 
the costs of 
printing coins 
and banknotes, 
make the 
monetary system 
more efficient 
and etc., and 
is expected to 
have a positive 
p s yc h o l o g i c a l 
impact in the 
short-run.
The Rouhani 
administration 
ratified the 
plan to shift 
the national 
c u r r e n c y 
from Rial to 
Toman earlier 
in December 
2016. However, 
it was decided 
to postpone 
implementation 
of the plan at 
the time due to 
some reasons 
including the 
e x p r e s s e d 
concerns about 
the time unfitting 
e c o n o m i c 
c o n d i t i o n s 
which would 
ignite inflation 
and economic 
instability.
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Iran’s Ilam Province to Host 
New Oil, Gas Projects

The EU approved two 
areas for negotiation, 
opposed by France with 
an abstention from 
Belgium. But agriculture 
was not included, leaving 
the 28-country bloc at 

odds with Washington, which 
has insisted on including farm 
products in the talks.
The EU vote allows the 
Commission to start two sets of 
negotiations - one to cut tariffs 
on industrial goods, the other to 
make it easier for companies to 
show products meet EU or U.S. 
standards.
Malmstrom said she would 
now reach out to U.S. Trade 
Representative Robert Lighthizer 
to see when talks could begin.
“We are ready as soon as they 
are,” Malmstrom told a news 
conference.
A spokeswoman for Lighthizer 
declined to comment.
But U.S. Senator Chuck Grassley, 
chairman of the tax and trade-
focused Senate Finance 
Committee, said a U.S.-EU trade 

deal that excluded agriculture 
would be “unlikely” to win 
approval in the U.S. Congress 
because so many lawmakers want 
farm access to Europe.
“Elimination of industrial tariffs 
and non-tariff barriers only get us 
part of the way there, especially 
when we face major barriers 
to agricultural trade in the EU,” 
Grassley, himself an Iowa farmer, 
said in a statement. “Agriculture 
is a significant piece of the global 
economy and it simply doesn’t 
make sense to leave it out.”
The European Commission has 
said it is willing to discuss cars as 
part of the industrial goods talks, 
but not agriculture.
“Agriculture will certainly not be 
part of these negotiations. This is 
a red line for Europe,” Malmstrom 

said.
She added Brussels would strive to 
agree what amounted to a limited 
deal before the Commission’s term 
ends on Oct. 31. “If we agree to 
start, I think it can go quite quickly.”
Malmstrom stressed that the 
potential tariffs deal was far less 
ambitious than the previous 
“TTIP” negotiations, which stalled 
after three years and have now 
been rendered obsolete.
The two sides are each other’s 
largest trading partners. Flows 
between the two represent 30 
percent of global trade.
A Commission survey estimates 
an agreement on industrial tariffs 
would increase EU exports to the 
United States by 8 percent and U.S. 
products bound for Europe by 9 
percent.

Italy’s UniCredit to Pay 
$1.3bln to Settle US 
Sanctions Probe
Italy’s top bank UniCredit SpA and two 
subsidiaries have agreed to pay $1.3 billion to US 
authorities to settle probes of alleged violations 
of US sanctions on Iran and other countries, US 
authorities said.
In addition, UniCredit Bank AG, the bank’s German 
unit, agreed to plead guilty to federal and New 
York state criminal charges for illegally moving 
hundreds of millions of dollars through the US 
financial system on behalf of sanctioned entities, 
the US Department of Justice and Manhattan 
District Attorney Cyrus Vance Jr. said.
The resolution ends a six-year investigation that 
has hung over the bank and follows last week’s 
$1.1 billion settlement by London-based Standard 
Chartered Plc with US and British authorities over 
similar conduct.
The German unit’s guilty pleas are connected to 
violations of US sanctions programs, including 
those related to IRISL, the state-owned Iranian 
shipping company, authorities said.
Another unit, UniCredit Bank Austria AG, entered 
into non-prosecution agreements with federal and 
state authorities.
UniCredit Bank AG, Bank Austria and their parent 
entity, UniCredit SpA, also agreed to resolve 
parallel investigations with the US Department 
of Treasury, the Board of Governors of the Federal 
Reserve, and the New York Department of 
Financial Services.
UniCredit said in a statement the penalties 
owed by each of the units were fully covered by 
provisions already made.
The bank had booked provisions beyond the 
settlement and, as a result, will have 300 million 
euros ($339 million) after tax in additional 
profits in the first quarter. Its Core Tier 1 ratio - an 
indication of financial strength - will rise by around 
8.5 basis points, it said. The bank will report first 
quarter results on May 9.UniCredit said it agreed 
to retain an independent consultant to assess its 
improvements and compliance program, as part 
of its settlements with the Federal Reserve and the 
New York Department of Financial Services (DFS).
UniCredit engaged in “billions of dollars of 
transactions with clients from sanctioned nations, 
including Iran, Libya and Cuba, and then work(ed) 
to cover their tracks to avoid detection,” acting 
New York Financial Services Superintendent 
Linda Lacewell claimed.
The German bank disguised transactions between 
2002 and 2011 in part by stripping words like 
Sudan and Tehran from payment messages to New 
York financial institutions, the regulator said.
Ten banks other than UniCredit have been 
penalized by US and Manhattan authorities over 
the past decade for sanctions-related violations.

The European Union is ready to start talks on a 
trade agreement with the United States and aims to 
conclude a deal before year-end, European Trade 
Commissioner Cecilia Malmstrom said on Monday.

EU says it is ready to launch U.S. trade 
talks, but without agriculture
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“Elimination of 
industrial tariffs 
and non-tariff 
barriers only get 
us part of the way 
there, especially 
when we face 
major barriers to 
agricultural trade 
in the EU,”

Iran takes part in 
Iraq Agrofood Trade 
Show 2019
 The Islamic Republic of Iran is 
participating at Iraq Agrofood & 
Plastprintpack Exhibition 2019 with 
as many as 40 companies.
Speaking on the sidelines of the 
exhibition, Commercial Attaché of the 
Islamic Republic of Iran in Iraq Nasser 
Behzad said that Iraqi market is open to 
Iran’s trade and production of plastic 
materials.
While visiting the Iranian pavilion at the 
Iraqi trade show, he said that “plastic 
products and materials account for 
Iran’s maximum exports share value, 
so that the growing trend of demand 

in Iraq for productions of this sector 
indicates high susceptibility of Iraqi 
market for these products.”
Focusing on promoting petrochemical 
downstream products and boosting 
the level of target markets especially in 
neighboring Iraq should be prioritized, 
he stressed.
Setting up plastic injection workshops, 
reviving production lines, branding 
management, etc. along with making 
target market dependent on Iranian 
plastic productions can help enhance 
trade and business with Iraq, he noted.
Elsewhere in his remarks, Behzad 
pointed to the serious competition 
of other countries especially China 
in Iraqi lucrative market and said, 
“applying light and easy technology, 
designing sophisticated packaging 

lines, supplying semi-industrial and 
industrial machinery in tandem with 
organizing joint training courses with 
Iraq should be taken consideration by 
Iranian companies which are willing to 
get the lion’s share of products in Iraqi 
market.
Iraq Agrofood & Plastprintpack 
Exhibition 2019 kicked off on April 
15 with the participation of 40 Iranian 
firms. The event will wrap up on April 
17.
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Parl. presiding board receives bill 
on protecting economy against 
US
The bill on protecting domestic economy against US was 
submitted to the Presiding board of the Parliament today.
As Alireza Rahimi, one of the board members informed, the 
bill focuses on protecting domestic economy and making it 
prosperous against the US hostile actions.
As reported, the national security committee of the Parliament has 15 bills on agenda 
against US actions which urge the government to follow up on the required measures 
in this field.The committee approved the double urgency bill on retaliating the US’ act 
of enlisting IRGC as a terrorist organization on Monday evening.

Talks underway to complete 
South Pars phase 11
Iranian Minister of Petroleum Bijan Zanganeh says 
negotiations are going on with a Chinese company to 
complete the South Pars oil field phase 11.
Briefing Energy Commission of Iran’s parliament today, 
he went on to say that the contract has been signed with 
the Chinese company and at the moment the managers of the 
company are in Tehran.
Zanganeh added that talks on how to begin the continuation of the cooperation is 
underway with the Chinese company, but we don’t know how long the talks will  
last.



Home-grown Kosar fighter 
jet makes airshow debut over 
Tehran
Iran’s home-grown fighter jet dubbed ‘Kosar’ 
made its first training airshow flight over the 
skies of the Capital Tehran on Tuesday.
The newly-developed aircraft is a twin-engine 
military fighter, which is capable of carrying 
various weapons and is used for short aerial 
support missions.
Kosar is equipped with the fourth generation of 
avionics systems, and it can carry various kinds 
of missiles and bombs that are designed and 
manufactured domestically and there will be no 
need for any foreign help.
The Army staff performed a training maneuver 
over the capital’s skies on Tuesday morning 
with a Kosar fighter, along with three other 
jets, namely a domestically-built advanced 
supersonic trainer fighter jet, named Saeqeh, a 
MiG-29 fighter, and an F-5 warplane.
A Boeing 707 military tanker – a mid-sized, long-
range, narrow-body, four-engine jet airliner 
– also took part in the training airshow to carry 
out the fueling demands of the fighters during 
operations.
The airshow was performed two-days ahead of 
National Army Day (April 18), which marks the 
establishment of the Islamic Republic of Iran’s 
Army.
Iran commemorates National Army Day with 
a large-scale military parade, showcasing the 
country’s defense preparedness and latest 
achievements in this sector.
Iranian military experts and technicians 
have in recent years made great headways in 
manufacturing a broad range of indigenous 
equipment, making the armed forces self-
sufficient in the arms sphere.

Iran rules out disruption 
in handing out emergency 
supplies
Iran’s Foreign Ministry on Tuesday rejected 
reports on alleged disruption in the process of 
distribution of emergency supplies to flood-
affected people, saying that Iranian charity 
organizations are in charge of handing out 
humanitarian aid.
Foreign Ministry spokesman Abbas Mousavi 
told IRNA that such allegations are disseminated 
maliciously to spread pessimism and 
disappointment.
‘The foreign humanitarian aid received so far 
has been provided to the people in the regions 
where flood had subsided under full supervision 
of Iran’s Red Crescent Society,’ he said.
Humanitarian aid dispatched by foreign 
countries are distributed regularly to flood-
affected people as soon as the rescue workers get 
access to the flood-hit areas, he said.
He appreciated the foreign countries for sending 
humanitarian aid, saying that they indicated 
sense of responsibility and solidarity with Iran.

World slams ICC’s decision to not investigate 
US war crimes in Afghanistan

In a decision that has been blasted as 
“deeply flawed” and a “devastating 
blow for victims”, ICC judges on Friday 
turned down a request by the court’s 
prosecutor to start an investigation 
into war crimes committed by the 
US and other actors in war-ravaged 
Afghanistan.
In a detailed ruling, judges said 
an investigation “would not serve 
the interests of justice” because an 
investigation and prosecution was 
unlikely to be successful, as entities 
like the US forces, Afghan authorities 
and the Taliban, are not expected to 
cooperate.
Global watchdog Human Rights Watch 
(HRW) condemned the ruling, calling 
it “a devastating blow for victims who 
have suffered grave crimes without 
redress.”
In a statement, the Trump 
administration hailed the decision not 
to investigate US personnel as “a major 
international victory, not only for these 
patriots, but for the rule of law.”
Pertinently, the US government had 
recently threatened the ICC and its 
judges if it opened case against the US 
personnel in war-torn Afghanistan.
“The US will withdraw or deny visas 
to any ICC personnel investigating 
possible war crimes by US forces or 
allies in Afghanistan,” US Secretary of 
State Mike Pompeo said last month.
The court, which has its headquarters 
in The Hague, responded that it was an 
independent and impartial institution 
and would continue to do its work 
“undeterred”  by US threats.

ICC did hit back then but soon felt 
intimidated by mafia-style threats by 
the administration in Washington.
The ICC’s decision comes just days 
after the US government revoked the 
ICC chief prosecutor Fatou Bensouda’s 
visa because the investigation involved 
crimes committed by the US forces.
Bensouda’s request to open an 
investigation said there is information 
that members of the US military and 
intelligence agencies “committed acts 
of torture, cruel treatment, outrages 
upon personal dignity, rape and sexual 
violence against conflict-related 
detainees in Afghanistan and other 
locations, principally in the 2003-2004 
period.”
She also said that the Taliban and other 
insurgent groups have killed more than 
17,000 civilians since 2009, including 
almost 7,000 targeted killings.
She also alleged that Afghan security 
forces have tortured prisoners in 
government-run jails.
The ICC decision does acknowledge 
that the November 2017 request from 
Bensouda to open a probe “establishes 
a reasonable basis to consider that 
crimes within the ICC jurisdiction 
have been committed in Afghanistan 
and that potential cases would be 
admissible before the Court,” said a 
report in AP.

In a written reaction, the court’s 
prosecution office said it “will 
further analyze the decision and its 
implications, and consider all available 
legal remedies.”
The ICC judges claimed that their 
decision was influenced by the prospect 
of investigators having to deal with 
challenging investigations, a lack of 
ready state cooperation and budgetary 
constraints, the AP report said.
Patrick Baudouin, president of the 
International Federation for Human 
Rights, called the rejection a “dark day 
for justice” and a “shocking decision, 
which is based on a deeply flawed 
reasoning.”
Sima Samar, the chairman of 
Afghanistan’s Independent Human 
Rights Commission, said the decision 
was a disappointment for victims.
Human Rights Watch said the ruling 
establishes a dangerous precedent. 
“The judges’ logic effectively allows 
states to opt out on their obligation 
to cooperate with the court’s 
investigation,” said Param-Preet Singh, 
the group’s associate international 
justice director.
“This sends a dangerous message 
to perpetrators that they can put 
themselves beyond the reach of the law 
just by being uncooperative.”

In a stark reminder of how the US military 
industrial complex puts pressure on international 
watchdog bodies to toe its line, International 
Criminal Court (ICC) has rejected a request 
to initiate investigation into US war crimes in 
Afghanistan.
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Iranian Foreign 
M i n i s t e r 
Mohammad Javad 
Zarif highlighted the 
objectives behind 
his trip to Syria, 
saying he plans to 
follow up on the 
implementation of 
previously reached 
a g r e e m e n t s 
between the two 
countries.
Speaking to 
reporters upon his 
arrival in Damascus 
on Tuesday, Zarif 
said he has made 
the visit to hold 
consolations with 
Syrian officials 
about the latest 
regional and 
international issues.
He further said 
his trip also aims 
to pursue the 
implementation 
of the recent 
a g r e e m e n t s 
reached between 
the presidents of the 
two countries.
The Iranian top 
diplomat went on 
to say that after 
the visit to Syria, 
he would travel to 
Turkey with the 
same objectives.
Heading a high-
ranking diplomatic 
delegation, Zarif 
arrived in Damascus 
for meetings with 
top Syrian officials, 
including his 
counterpart Walid 
Muallem and also 
President Bashar al-
Assad.
The two-day tour 
will later take the 
Iranian foreign 
minister to Turkey.
The meetings 
during the tour 
-part of the 
routine political 
negotiations and 
coordination with 
Syria and Turkey- 
will focus on the 
major issues in the 
bilateral relations, 
including the 
agreements agreed 
upon by Iranian 
President Hassan 
Rouhani and his 
Syrian and Turkish 
counterparts.

Zarif Says Aims 
to Implement 
Tehran-Da-
mascus Deals in 
Syria Visit

Iran
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Zarif Says Aims to Implement 
Tehran-Damascus Deals in Syria 
Visit
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif highlighted 
the objectives behind his trip to Syria, saying he plans to 
follow up on the implementation of previously reached 
agreements between the two countries.
Speaking to reporters upon his arrival in Damascus on 
Tuesday, Zarif said he has made the visit to hold consolations 
with Syrian officials about the latest regional and 
international issues.

He further said his trip also aims to pursue the 
implementation of the recent agreements reached between 
the presidents of the two countries.
The Iranian top diplomat went on to say that after the visit 
to Syria, he would travel to Turkey with the same objectives.
Heading a high-ranking diplomatic delegation, Zarif arrived 
in Damascus for meetings with top Syrian officials, including 
his counterpart Walid Muallem and also President Bashar 
al-Assad.The two-day tour will later take the Iranian foreign 
minister to Turkey.
The meetings during the tour -part of the routine political 
negotiations and coordination with Syria and Turkey- will 
focus on the major issues in the bilateral relations, including 

the agreements agreed upon 
by Iranian President Hassan 
Rouhani and his Syrian and 
Turkish counterparts.
The top Iranian diplomat’s 
visit is also aimed at the 
coordination of policies on 
the regional and international 
developments in order to ensure 
peace and stability in the region.
Iran and Turkey, together with Russia, are the guarantors 
of a ceasefire in Syria which has been brokered after several 
rounds of peace talks, known as the Astana process.

FATF bills, US anti-IRGC move, 
two separate matters: senior MP
 Chairman of Iranian Parliament’s national security 
committee said Tue. that Iran’s decison on joining the global 
anti-money laundering watchdog and the countermeasure 
against US’ anti-IRGC move should be handled as two 
separate matters.
Speaking to ISNA on Tuesday, Chairman of National 
Security and Foreign Policy Committee of Iranian 
Parliament, Heshmatollah Falahatpisheh, said the US’ 
designation of the Islamic Revolutionary Guards Corps 
(IRGC) as a terrorist organization and Iran’s decision on 
ratifying the FATF-related bills should be considered as two 

separate matters.
His remarks came after a member of the Expediency 
Council Ayatollah Mojtahed Shabestari said that the 
body will not ratify the FATF-related bills following 
Washington’s move against IRGC.“These bills will be 
voted against in the general session of the Expediency 
Council since those few individuals who agreed with the 
Palermo bill, have now understood the situation following 
the US measure,” Ayatollah Shabestari had told MNA on 
Monday.The two controversial FATF-related bills, namely 
the convention against the funding of terrorism (CFT) 
and the UN Convention against Transnational Organized 
Crime (known as Palermo bill in Iran), have already been 
approved by the lawmakers in the Iranian Parliament 

and need to gain 
the approval of 
the Expediency 
Council after they 
were rejected by the 
Guardian Council.
We are required 
to take a 
countermeasure , 
not to escalate 
crisis, Falahatpisheh stressed.“In the current situation, 
the enemies are trying to isolate us on the international 
arena. Therefore, we need to avoid any measure that would 
cause an international isolation for us,” he added.

News

She also said that 
the Taliban and 
other insurgent 
groups have 
killed more than 
17,000 civilians 
since 2009, 
including almost 
7,000 targeted 
killings.
She also alleged 
that Afghan 
security forces 
have tortured 
prisoners in 
government-run 
jails.

 Iran thankful for intl. humanitarian 
aid for flood-hit people
Foreign Ministry Spokesman Mousavi voiced the country’s 
appreciation to all those countries that have been sending 
humanitarian aid to alleviate the situation in the flood-
stricken areas across Iran.
The Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi 
said Tuesday that the international humanitarian aid for 
the country’s flood-affected people indicates a sense of 
responsibility, sympathy and solidarity between nations.
He thanked all those countries which have sent voluntary 
humanitarian aid to Iran, saying the contributions would be 

distributed according to schedule in the coming days as the 
level of water drops in other flood-stricken areas.
According to the president of the Iranian Red Crescent Society, 
countries such as Kuwait, Germany, Azerbaijan, France, 
Pakistan, Turkey and Armenia, as well as Japan International 
Cooperation Agency (JICA) and the World Health 
Organization (WHO) have so far delivered humanitarian aid 
to Iran.The recent floods, which hit many provinces in Iran 
since March 19, have killed over 70 people so far, and caused 
damages to 438 urban houses and 87,000 village houses. 
Meanwhile, intensive efforts are underway to control damage 
from flash floods, and alleviate the situation in the flood-
stricken areas.



Enemies taking their ‘last breaths’: IRGC cmdr
The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Commander Major General Mohammad Ali Jafari 
once again appreciated the support of all Iranians in face of US hostile measure against IRGC.In a 
Tuesday letter to all those who have voiced support for the IRGC following the US controversial 
decision, Jafari stressed that enemies are taking their ‘last breaths’ and that the force will spare no 
effort to ensure the security of the country and also to enhance the defensive and regional authority 
of the country.He noted that the ‘stupid and illegal’ measure adopted by ‘adventurous’ president 
of the US regime against IRGC is the result of the White House’ anger over defeats inflicted on 
them by the Iranian force and the nation.Following last week’s announcement, the United States 
has formally designated Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) as a foreign terrorist 
organization, a notice in the US Federal Register confirmed on Monday.

The South Korean 
government donated 
a sum of 200,000 US 
dollar to the Iranian 
Red Crescent Society 
(IRCS) in a bid to 
assist flood-hit people 
across the Islamic 
Republic.
“In line with our 
commitment to 
providing immediate 
assistance when 
the need arises, the 
government of the 
Republic of Korea 
donated $200,000 to 
the IRCS to contribute 
to the healing of the 
hearts that were 
broken during the 
recent floods,” the 
South Korean embassy 
in Tehran said on its 
Twitter account .
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Cabinet studying currency reconversion, 
lopping off 4 zeroes of nat. currency

The French president, 
Emmanuel Macron, said he 
was “sad to see this part of us 
burn”, later tweeting that the 
cathedral would be rebuilt and 
announcing an international 
fundraising campaign to pay 

for reconstruction, the Guardian reported.
“It’s part of our French destiny,” he said. 
“Tomorrow a national fund will be 
launched, and well beyond our borders.”
His predecessor as president, François 
Hollande, declared: “Notre Dame is our 
common heritage, it’s a wound to see 
her ravaged by the flames. Respect to the 
firefighters who are working to extinguish 
the fire.”
The Vatican said Pope Francis “has 
seen with shock and sadness the news 
of the terrible fire that has devastated 
the Cathedral of Notre Dame, symbol of 

Christianity in France and in the world”.
US President Donald Trump tweeted: 
“So horrible to watch the massive fire at 
Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps 
flying water tankers could be used to put 
it out. Must act quickly!” The US president 
later tweeted: “God bless the people of 
France!” after his firefighting suggestion 
appeared to be directly dismissed by 
French authorities.
Trump’s former Democrat rival in the 2016 
presidential race, Hillary Clinton, tweeted: 
“My heart goes out to Paris. Notre Dame is 
a symbol of our ability as human beings 
to unite for a higher purpose – to build 
breathtaking spaces for worship that no 
one person could have built on their own.”
The former US president Barack Obama 
tweeted a photo of himself, his wife and 
his daughters inside the gothic landmark 
during a visit to Paris, along with the 
message: “Notre Dame is one of the world’s 
great treasures, and we’re thinking of the 
people of France in your time of grief. It’s in 
our nature to mourn when we see history 
lost – but it’s also in our nature to rebuild 
for tomorrow, as strong as we can.”
Trump’s vice president, Mike Pence, said 

it was “heartbreaking to see a house of God 
in flames”, describing the cathedral as “an 
iconic symbol of faith to people all over the 
world”.
The British Prime Minister, Theresa May, 
tweeted that her thoughts were with 
the people of France and the emergency 
services “who are fighting the terrible 
blaze at Notre Dame Cathedral”.
The archbishop of Canterbury said he 
was praying for “the firefighters tackling 
the tragic Notre Dame fire”. Justin Welby 
tweeted that he was also praying “for 
everyone in France and beyond who 
watches and weeps for this beautiful, 
sacred place where millions have met with 
Jesus Christ”.
The German chancellor Angela Merkel’s 
spokesman wrote on Twitter: “Fluctuat 
nec mergitur”, a Latin phrase roughly 
meaning “she is tossed by the waves but 
does not sink” which has been used as the 
motto of Paris since the 14th century, when 
Notre Dame was completed.
Leaders from other countries including 
Australia, Egypt, Greece, Italy, Japan, 
Lebanon, Poland, and Spain also expressed 
their sadness and said their thoughts were 

with the people and leadership of France.
The UN secretary general, Antonio 
Guterres, tweeted that he was “horrified” 
by the destruction of the cathedral, which 
he called “a unique example of world 
heritage that has stood tall since the 14th 
century”.
The president of the European 
commission, Jean-Claude Juncker, said 
our Lady of Paris “belongs to the whole of 
mankind”, describing the fire as a “horror” 

of which “Notre-Dame de Paris is the prey”. 
Meanwhile, Donald Tusk, th e president of 
the EU council, said: “Notre Dame of Paris 
is Notre Dame of the whole of Europe. We 
are all with Paris today.”
The European parliament chief Brexit 
negotiator, Guy Verhofstadt, said he was 
“so sad” to see the destruction. He tweeted: 
“My thoughts are with the people of France 
as a masterpiece of European gothic is at 
risk of being destroyed.”

World Leaders React to Devastating Notre Dame Fire in Paris
As Notre Dame burned, world leaders, millions of 
people around the world publicly expressed their 
sorrow at the damage wrought by the fire and 
expressed solidarity with the French people at the 
devastation of a national symbol.
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The French 
president, 
Emmanuel 
Macron, said he 
was “sad to see this 
part of us burn”, 
later tweeting 
that the cathedral 
would be rebuilt 
and announcing 
an international 
fundraising 
campaign to pay 
for reconstruction

Omani speaker calls for 
enhanced parliament ties 
with Iran
 Omani President of the Consultative Council 
of Oman, Sheikh Khalid bin Hilal al-Maawali on 
Tuesday called for enhanced parliamentary 
cooperation with Iran and sharing experience 
in legislation.Iran’s Ambassador in Oman, 
Mohammad-Reza Nouri-Shahroudi affirmed that 
the two countries are determined in broadeining 
relations in all spheres, including defense and 
military cooperation.The ambassador said 
that cooperation between Iran and Oman will 
be in the interest of the two good-neighborly 
countries. Iran and Oman have proved that 
they overcome the challenges the international 
community is struggling with, he said adding that 

the two countries will try to open a new chapter of 
cooperation at the sea and on the ground.
Meanwhile, the 15th Iran-Oman joint military 
commission opened in Muscat on Sunday, co-
presided by Iran’s Deputy Chief of Staff of the 
Armed Forces Brigadier General Ghadir Nezami 
and Oman’s Assistant SAF Chief of Staff for 
Operations and Planning of Omani General Staff 
Brigadier Hamad bin Rashid al Balushi.The two 
sides will also held an executive commission 
meeting on rescue and relief operations in 
cooperation with Navy, Air Force and border 
guards of the two countries.At the meeting also 
attended by the Council’s Secretary General Ali 
bin Nasser Al Mahrooqi, the Omani president of 
consultative council referred to the high authority 
of the Omani parliament stipulated by Oman’s 
Constitution, and highlighted the importance of 
cooperation between the two countries.

French embassy appreciates 
Iran’s expression of regret 
over Notre Dame fire
French embassy in Iran has thanked all Iranians over 
their expression of sadness about the Monday fire at 
Notre Dame Cathedral.In a Tuesday tweet, the embassy 
wrote, “Gratitude to Minister @JZarif for his expression 
of sadness and solidarity with the French people, and for 
many similar messages received from dear Iranians.”The 
embassy added that the Notre Dame Cathedral “belongs 
to the World Heritage and to all of those who have loved 
and will continue to love it.”Earlier this morning Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif expressed 
regret over partial destruction of Notre-Dame Cathedral 
in a Monday fire, writing, “Saddened that Notre Dame—
that iconic monument dedicated to the worship of our 
one God & that brought all of us closer through Hugo’s 

literary masterpiece—is partially destroyed after 
standing through wars & revolution for 800 yrs.”The fire 
inside the UNESCO World Heritage site reportedly began 
at around 6:50 p.m. local time, according to the Paris 
fire department. Media reports indicate that the fire 
may have been started accidentally during renovation 
work underway inside the cathedral. Arson and terror-
related motives have been ruled out by French law 
enforcement officials, who are treating the fire as an 
accident.Laurent Nunez, French Secretary of State to the 
Ministry of Interior told reporters Tuesday morning that 
the fire which devastated Paris’ Notre Dame Cathedral 
Monday was “under control” but has not been completely 
extinguished. “There are still small outbreaks, the 
cooling off process is still underway, new outbreaks were 
reported and contained right away,” CNN quoted him as 
saying, adding that “the risk of fire is now ruled out; now 
it’s about the building, know how the structure will resist 
to this serious fire last night.”



اعطای۵هزاروامقرضالحسنهبهسیلزدگان
یک مقام مسئول در نظام بانکی از پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به سیل زدگان خبر داد و 

گفت: سهم هر متقاضی معرفی شده کمیته امداد ۵ میلیون تومان خواهد بود.
 مرتضی اکبری در مراسم امضای تفاهمنامه بانک قرض الحســنه مهر ایران با کمیته امداد امام خمینی )ره( 
گفت: بر اساس تفاهم صورت گرفته ۲۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه به سیل زدگان پرداخت خواهد شد که 

بر این اساس هر نفر با ارائه معرفی نامه کمیته امداد امام خمینی )ره( می تواند پنج میلیون تومان وام بدون بهره 
دریافت کند.

وی افزود: همچنین ۱۰ میلیارد ریال کمک بالعوض غیرنقدی از محل بودجه تبلیغات و کمک های کارکنان بانک قرض 
الحسنه مهر ایران پرداخت شده است که بر این اساس پایگاه های کمک رسانی بانک به منظور ارائه خدمات و امداد به آسیب 

دیدگان برپا شده و مواد غذایی از سوی کارکنان بانک میان مردم توزیع شده است. به گفته اکبری، ۱۲ کامیونت حامل مواد غذایی از 
سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران به مناطق سیل زده استان گلستان ارسال شده که همچنین در استان لرستان، مازندران و ایالم نیز کمک های 
غیرنقدی و مایحتاج ضروری موردنیاز مردم توزیع شده است. اکبری گفت: مبلغ ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی و ودیعه مسکن 

از محل منابع بانک و صندوق امداد والیت پرداخت شده است.

چکهایبرگشتی۱۵درصدکمشدند
آمار بانک مرکــزی از کاهش ۱۵ درصدی تعــداد و هفت درصدی چک های برگشــتی در 
بهمن ماه ســال گذشــته نســبت به ماه پیش از آن حکایت دارد.براســاس آمار ارائه شده 
از ســوی بانک مرکزی از چک های بهمن ماه ســال گذشته، بالغ بر شــش میلیون و ۶۰۰ 
هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر ٧٤۱ هزار میلیارد ریال در این ماه در کل کشــور مبادله 

شــد که نســبت به ماه قبل از نظر تعــداد ۸.۵ درصد و از نظــر مبلغ ۰.۶ درصــد کاهش را 
نشــان می دهد.بر همین اســاس، در ماه مورد گزارش در اســتان تهران بالغ بــر دو میلیون و 

۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر ٤۰۲ هزار میلیارد ریال مبادله شــد.همچنین در بهمن ماه 
ســال گذشــته، ۵۲.٧ درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشــور در ســه اســتان تهران، اصفهان و 

خراســان رضوی مبادله شــده اســت که به ترتیب با ۳۵.۱ درصد، ۹.٧ درصد و ٧.۹ درصد بیشترین ســهم را در مقایسه 
با ســایر اســتان ها دارا بوده اند.از ســوی دیگر ۶۵.٤ درصد از ارزش چک های فوق در سه اســتان تهران )۵٤.۳ درصد(، 
 خراســان رضوی )۵.۶ درصد( و اصفهان )۵.۵ درصد( مبادله شده است که بیشترین ســهم را در مقایسه با سایر استان ها

 داشته اند.

نخستین جرقه از جدی شدن دوباره 
حذف چهار صفر از پول ملی زمانی 
زده شد که بانک مرکزی در دی ماه 
سال گذشته از اســکناس ۵۰ هزار 
تومانی جدید خود رونمایی کرد و در 
طراحی این اسکناس نکاتی وجود 
داشــت که توجه برخــی را به خود 

جلب کرد.
نکته مهم نخست، استفاده از رنگ آمیزی متفاوت 
در ارقام چاپ شده روی اسکناس بود؛ به طوری که 
چهار صفر بعد از عدد ۵۰ با رنگ متفاوت و کم رنگ تر 
طراحی شده و در قسمت پایینی اسکناس نیز عدد 

۵۰ به طور جداگانه درج شده بود.
۱۶ دی ماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی در نشستی که به دعوت فراکسیون والیی 
مجلس شورای اســالمی برگزار شد، سیاست های 
پولی و ارزی دولت را تشریح و اعالم کرد که الیحه 
حذف چهار صفر از پول ملی، روز گذشــته از سوی 
بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر 

چه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.
اما پس از این طرح این موضوع از سوی همتی، بار 
دیگر این موضوع مســکوت مانــد و اینطور به نظر 

رسید که این بار نیز عزم جدی برای این اقدام وجود 
ندارد، حال آنکه همتی نیز این موضوع را نیازمند کار 

کارشناسی بسیار و زمان بر دانسته بود.
اما آن طور که امــروز )۲٧ فروردیــن( دفتر پایگاه 
اطالع رسانی هیأت دولت اعالم کرده است، حذف 
چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیأت 

دولت بررسی خواهد شد.
بر اســاس این گزارش، این پایگاه اعالم کرده که با 
پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، طرح 
اصالح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر 
از واحد پولی کنونی و تعریــف واحد پولی جدید و 
بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار 

دولت قرار گرفته است.
براســاس این طرح واحد پولی ملــی جدید تحت 
عنوان "تومان" تعریف می شود که هر "تومان" معادل 
۱۰,۰۰۰ ریال فعلی و ۱۰۰ "ریال جدید" خواهد بود.

با اجرای طرح حذف چهــار صفر از پول ملی ضمن 
تســهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در 
تبادالت پولی داخلــی و کاهش هزینه های چاپ و 
نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید 
طی سال های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد 
پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه مدت آثار روانی 

مثبتی به همراه خواهد داشت.
وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول 
ملی مشــکالتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم 
اســکناس در گردش، اســتفاده از ارقام بزرگ در 
مبادالت ساده روزمره و مســائل محاسباتی ناشی 
از آن، خارج شدن مســکوکات از چرخه مبادالت 
اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با 
سایر اسعار بین المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی 
)دینار( و نیز عدم اســتفاده از نام واحد پول رسمی 
)ریال( و جایگزینی آن با واژه غیررسمی "تومان" را به 

دنبال داشته است. عالوه بر این، باال بودن استهالک 
اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم باال، هزینه 
باالی چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهالک 
باالی دســتگاه های خودپرداز و پول شمار از دیگر 
پیامدهای منفی کاهــش ارزش واحد پول ملی به 

حساب می آید.
با توجه به تحوالت اقتصادی پیش آمده طی دهه های 
اخیر، ضرورت اصالح نظام پولی کشــور و بازآرایی 
جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادالت نقدی آحاد 

جامعه به شدت احساس می شود.
شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی 
)۱۰۰=۱۳۹۵( از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ 
در آبان ســال ۱۳۹٧ )۲٧٤۳ برابر( رسیده است و 
این در حالی اســت که بزرگ ترین قطع اسکناس 
با احتســاب ایران چک بانک مرکزی در این مدت 

متناسب با نرخ تورم تعدیل نشــده و تنها ۵۰ برابر 
افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول 
ملی در تسویه مبادالت جاری فعالین اقتصادی کشور 

را به همراه داشته است.
از ســوی بانک مرکزی طول "دوره گذار" از "ریال" 
به "تومان" ۲٤ ماه پیشــنهاد شده اســت و در این 
مدت اسکناس ها و سکه های قدیمی جمع آوری و 

جایگزین می شود.
از تاریخ رواج قانونی "تومان" در کلیه قوانین خاص و 
عام، "تومان" جایگزین "ریال" به عنوان واحد رسمی 

پول جهموری اسالمی ایران خواهد شد،
"تومان" بر مبنای نرخ برابری جایگزین می شــود 
و مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اســناد و دفاتر و 
قراردادها از تاریخ رواج قانونی "تومان" باید به این پول 
تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و 

اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج 
"تومان" از واحد "ریال" استفاده شده است، تقویم این 
مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حســابداری، مالــی، مالیاتی، 
محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت های مالی، 
داده های تاریخی، ثبت اطالعــات، اصالح دفاتر و 
حساب ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه های اجرایی 
و همچنین توسط اشــخاص حقیقی و حقوقی که 
طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر 
تجاری اســت، در فرآیند تغییر واحــد پول قانونی 
کشــور، بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که طرف 
مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان 
"توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران" تهیه و به تصویب هیئت 

وزیران می رسد.

حذفصفرهایپولملیدردولتکلیدخورد

پول و بانک
گـــزارش
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پیشنهاد بانک مرکزی که در سال گذشته مبنی بر حذف چهار 
صفر از پول ملی به هیأت دولت ارائه شده بود، برای بررسی در 
دستور کار کمیسیون اقتصادی هیأت دولت قرار گرفت. حذف 
صفر از پول ملی ایران در جمهوری اسالمی تاکنون چندین بار 
مطرح شــده، اما هیچ گاه اقدامات اجرایی به صورت جدی در 
راستای آن انجام نگرفته است که سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از 

نمونه های بارز این موضوع بوده است.

براساس این طرح واحد 
پولی ملی جدید تحت 
عنوان "تومان" تعریف 
می شود که هر "تومان" 

معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی و 
۱۰۰ "ریال جدید" خواهد 

بود.

اقتصاد ایران
۰۷
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عکس نوشت گردشگری

مهر
گـــزارش

ایرانی ها نوروزامسال ۱۰درصد کمتر 
سفر رفتند

متهماصلی؛سیلیاتورم؟
مدیــرکل اقتصاد 
حمل و نقل وزارت 
راه و شهرســازی 
گفت: در نوروز ۹۸ ایرانی ها نســبت به 
نوروز پارســال ۱۰ درصد کمتر مسافرت 
رفتند که اگرچه هشدارهای وقوع سیل 
بی اثر نبود، اما عامل اصلی تورم بوده است.

محسن صادقی درباره میزان سفرهای نوروزی 
امسال اظهار داشت: به طور کلی در تعطیالت 
نوروز ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد 
سفرهای ایرانی ها اعم از ســفر با وسایل نقلیه 
عمومی و خصوصــی و همچنیــن ترددهای 
جاده ای به طور کلی، ۱۰ درصد کاهش یافته بود. 
با توجه به اینکه هزینه سفر را سه آیتم »حمل و 
نقل«، »اقامت« و »خوراک و گردش« تشکیل 
می دهد، در حوزه اقامت مســافران ۵۰ درصد 
تورم نسبت به نوروز ســال گذشته، در بخش 
خوراک و گردش تورم ۱۰۰ درصدی و در بخش 
حمل و نقل اعم از عمومی و شــخصی به طور 

میانگین ۲۰ درصد تورم داشته ایم.
وی با بیان اینکه افزایش سفرها به معنی وجود 
رفاه عمومی اســت، افزود: بنابراین کاهش ۱۰ 
درصدی ســفرها، به معنی کاهش سطح رفاه 

مردم است. هرچند که بخشی از عوامل کاهش 
سفرها را باید سیل و وضعیت جوی نوروز امسال 
و هشدارهای ســازمان هواشناسی دانست. اما 
قطعاً بخش مهم تر این اتفاق را مسائل اقتصادی 
باید برشمرد. چرا که اگر تعداد ترددهای روزهای 
بدون سیل را هم در سال جاری با روزهای مشابه 
سال قبل مقایسه کنیم، با کاهش تعداد سفرها 

مواجه می شویم.
کاهش ۴ درصدی ســفرهای نوروزی با 

اتوبوس
مدیرکل دفتر ارزیابی های اقتصادی و مدیریت 
بهره وری معاونت حمــل و نقــل وزارت راه و 
شهرســازی با بیان اینکه در نوروز امسال، در 
مقایسه میان سهم شقوق مختلف حمل و نقل 
عمومی از سفرهای نوروزی، سهم بخش جاده ای 
در مقایسه با ریلی و هوایی نسبت به سفرهای 
نوروزی سال گذشته کمتر شده بود، گفت: در 
مقابل، ســهم ریلی افزایش یافته بود. در سال 
گذشته )نوروز ۹٧( سهم حمل و نقل جاده ای از 
سفرهای نوروزی ٧۰ درصد بود که امسال به ۶۶ 
درصد کاهش یافت این ٤ درصد به هوایی و ریلی 
منتقل شد به گونه ای که ۱ درصد سهم حمل 
و نقل هوایی از سفرهای نوروزی افزایش یافت 
و از ۱٤ درصد در سال ۹٧ به ۱۵ درصد در سال 
جاری رسید؛ ۳ درصد نیز به سهم ریلی منتقل 
شد به این صورت که در سال گذشته ۱۶ درصد 
ســفرهای نوروزی با ریل بود که امسال به ۱۹ 

درصد رسید. البته 
این افزایش سهم ها 
صرفاً در مقایســه 
میــان مودهــای 
حمل و نقلی است؛ 
وگرنه بــه طور کلی 
تعداد مســافرت ها 
کاهش ۱۰ درصدی 

داشته است.
۱۰.۵ میلیون سفر 

نوروزی
صادقــی تعــداد کل 
مســافرت هایی که در 
نوروز امسال با استفاده 
از حمــل و نقل عمومی 
)جاده ای، ریلی و هوایی( 
انجام شد را ۱۰ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار نفر ســفر 
اعالم کــرد و ادامــه داد: 
ایــن در حالی اســت که 
سال گذشته ۱۱ میلیون 
و ۸۰۰ هزار نفر سفر انجام 
شد. بیش از ۲ میلیون نفر سفر ریلی داشته ایم که 
از نظر تعداد، نسبت به سال گذشته تغییر نداشته 
اما از آنجایی که تعداد سفرهای نوروزی )به طور 
کلی( کاهش داشته، عماًل سهم ریلی افزایش را 
نشان می دهد. به این معنی که سال گذشته ۲ 
میلیون نفر سفر از ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
سفر با قطار انجام شد ولی امسال همین تعداد 
از ۱۰.۵ میلیون نفر سفر انجام شد. مود حمل و 
نقل جاده ای عمومی )اتوبوس( هم انجام بیش از 
۶ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر سفر را بر عهده داشته 
و بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر سفر نیز در 

بخش هوایی انجام شده است.
آیا در صنعت حمل و نقل مسافری، کمبود 

ناوگان احساس می شود؟
وی درباره اینکه آیا کمبود ناوگان در بخش حمل 
و نقل عمومی مسافری در همه شقوق این صنعت 
احساس می شود یا خیر؟ گفت: در بخش هوایی 
و حتی شاید در بخش ریلی در برخی روزهای 
پیک سفرهای سال -نه در تمام طول سال- تا 
حدودی تقاضای پنهان وجود دارد؛ امسال ضریب 
اشغال صندلی های قطار و هواپیما نسبت به سال 
گذشته افزایش داشت. سال گذشته میانگین 
ضریب اشغال هر رام قطار در سفرهای نوروزی 
٤۱۰ بود که امســال به ٤۳٧ نفر رسید. یعنی 
۲٧ نفر در هر رام قطار ضریب اشغال صندلی ها 
افزایش داشت که نشان می دهد در ریلی بهره 

ورتر شده ایم.

رئیس اتحادیه بارفروشان: 
کاهش قیمت پیاز و 

سیب زمینی در دوهفته 
آینده

رئیس اتحادیه بارفروشــان با بیان 
اینکه قیمت پیاز و سیب زمینی طی 
دو هفته آینده با فراوان شدن عرضه 
این محصوالت کاهش می یابد، از 

کاهش نرخ هندوانه خبر داد.
حسن صابری با بیان اینکه قیمت 
هرکیلوگرم پیاز در میدان مرکزی 
میوه و تره بار بدون تغییر نسبت به 
هفته گذشته بین ۶ تا ٧ هزارتومان 
است، گفت: در اردیبهشت ماه پیاز نو 
به بازار می آید و قیمت این محصول 
کاهش می یابد بنابراین طی دو هفته 
آینده باید منتظــر کاهش نرخ این 
محصول در بازار باشیم. وی افزود: 
قیمت سیب زمینی نیز هم اکنون 
کیلویی بین ۳ تا ٤ هزارتومان است 
که نرخ این محصول نیز در دو هفته 
آینده کاهش خواهد یافت. رئیس 
اتحادیه بارفروشــان ادامه داد: در 
هفته جاری قیمت هندوانه کاهش 
یافته اســت. نرخ این محصول که 
هفته قبل کیلویی بیــن ٤۰۰۰ تا 
٤,۳۰۰ تومان بوده هــم اکنون تا 
۳,۰۰۰ تومان رسیده دلیل این امر 
نیز عرضه فــراوان هندوانه به بازار 
اســت. صابری همچنین از کاهش 
قیمت پرتقال در بــازار خبر داد و 
گفت: این میوه نیز حدود ۲۰ درصد 

ارزان شده است.

اقتصاد خان
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

بازار

دریافت»حقسرویس«دررستورانهاتخلفاست
در حالیکه »حق سرویس« در سال های اخیر به جزو جدانشدنی فاکتور بسیاری از رستوران ها به خصوص رستوران های لوکس بدل شده، رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف 
سرویس، دریافت حق سرویس از مشتریان را خالف قانون می داند. در بسیاری مواقع که به رستوران ها مراجعه می شود، بررسی قیمت درج شده در منو رستوران با قیمت نهایی 

فاکتور بسیار متفاوت است و حق سرویس به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد، دلیل تفاوت قیمت فاحش فاکتور و قیمت درج شده در منو است.
در این رابطه سیدعلی اصغر میر ابراهیمی - رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس - گفت: دریافت حق سرویس خالف قانون است و هر رستورانی که به دریافت حق 

سرویس بپردازد مرتکب تخلف شده است.
وی ادامه داد: قیمت اعالمی در منو رستوران ها با توجه به قیمت خرید کاالهای مصرفی، هزینه های جاری، دستمزد کارگر و نرخ سود رسمی برای فعالیت رستوران ها تعیین شده 

است، از این رو هیچ رستورانی حق دریافت حق سرویس از مشتریان را ندارد.

آگهیمزایده
شهرداریحبیبآباددرنظرداردنسبتبه

۱- فروش ۳ پالک مسکونی واقع در فاز دوم شهرک آیت اهلل ادیب 
۲- اجاره ۴ باب مغازه واقع در خیابان شهید مطهری جنب ساختمان آتشنشانی 

۳- اجاره بهره برداری یک قطعه زمین به متراژ ۲۰۰۰ متر در پارک جنگلی 
۴- اجاره بهره برداری باغ بانوان 

۵- اجاره ساختمان و استخر قدیمی روباز 
از طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت شرکت در مزایده و خرید اسناد مربوطه و بازدید از 

محل تا تاریخ ۱۳۹۸/۲/۵ به امور مالی شهرداری حبیب آباد مراجعه نمایند.                                                                                                         تلفن تماس: ۰۳۱۴۵۴۸۲۳۲۱

نوبتدوم

سیدجوادلقمانی-شهردارحبیبآباد شناسه: ۴۲۷۸۳۷
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

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

 تلفن:031-32274500    
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www.esfahan-news.com5 برابر شدن حجم تسهیالت ارایه شده به استارت آپ ها
رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: پرداخت تســهیالت به واحدهای فناور و استارتاپ های تحت 

پوشش پارک در سال ۹۸ به ۵ برابر رسیده است.
علی معتمدزادگان در نشست با واحدهای فناور مازندران با بیان اینکه پرداخت تسهیالت به واحدهای فناور 
و استارتاپ های تحت پوشش پارک در سال ۹۸ به ۵ برابر رسیده است، گفت: با توجه به نوسانات قیمت ارز 

و مشکالت اقتصادی واحدهای فناورانه و دانش بنیان، پارک علم و فناوری ارائه تسهیالت و حمایت خود از 
واحدهای تحت پوشش را افزایش داد تا بخشی از این مشکالت را برای آنها کاهش دهد.

وی افزود: سقف پرداخت تسهیالت از اعتبارات داخلی پارک به واحدهای فناورانه و استارتاپ یک میلیارد ریال است 
که در صورت افزایش سطح تولید و اشتغال در این طرح ها، با معرفی واحدها به نهادهای حمایتی این واحدها می توانند تا سقف 

۵۰ میلیارد ریال تسهیالت دریافت کنند. رئیس پارک علم و فناوری مازندران با بیان اینکه کمبود فضای فیزیکی برای استقرار کسب و 
کارهای نو و شرکت های دانش بنیان و فناورانه یکی از دغدغه های بزرگ پارک علم و فناوری است، تصریح کرد: در سال ۹۸ برنامه های خوبی 
برای افزایش فضای فیزیکی پارک در مازندران داریم که شامل خرید ساختمانی چهار طبقه در ساری برای شرکت های فناورانه و همچنین 

دریافت زمین از دانشگاه علوم کشاورزی ساری برای ایجاد پردیس اصلی پارک علم و فناوری می شود.

 ۱- نوآوری، ابزاری 
برای اهداف راهبردی

شرکت  های بسیار خالق، 
به نوآوری به شــکل یک 
هــدف نــگاه نمی کنند؛ 
بلکــه آن را وســیله ای 
برای دســتیابی به اهداف 
راهبردی می داننــد. همان گونه که یک 
دوربین عکاســی خوب، ابزاری ضروری 
است که به عکاس امکان می دهد تا تصاویر 
حرفه ای را به ثبت برساند، همان طور که 
اره، وسیله اصلی کار نجار است، نوآوری نیز 
برای شرکت های دارای بصیرت، ابزاری 
اساسی در راستای دســتیابی به اهداف 
راهبردی شان به حســاب می آید. از این 
گذشته، اگر وب سایت های خالق ترین 
شــرکت های جهان را بررســی کرده، 
خواهید دید آنها نوآوری هــای خود را با 
بوق و کرنا اعالم نمی کنند، بلکه بیشتر به 

آگاهی جمعی مشغول هستند.

 ۲- پیشتازان نوآوران
مساله ای که نوآوری، آن را بیش از هر چیز 
دیگری ارائه می دهد، پیشتازی در کسب 
 وکار اســت. هنگامی که شرکت  ها برای 
دســت پیدا کردن به اهداف راهبردی از 
نوآوری اســتفاده می کنند، بدون شک 

پیشتاز در کسب  وکارشان می شوند.
متاسفانه این همیشه به معنای موفق ترین 
یا سودآورترین بودن، نیست. شرکت های 
معدودی مانند آمازون با ایجاد بســیاری 
از اســتانداردهای تجارت الکترونیک، از 
آغاز، یک شرکت نوآور به شمار می آمدند. 
خالصه کالم اینکه نوآوران، پیشتازند اما 

همیشه سودآور نخواهند بود.

 ۳-  راهبردی مناسب و منحصربه 

 فرد
به طور حتــم، بارزترین مشــخصه یک 
شرکت نوآور حقیقی، دارا بودن یک راهبرد 
مناسب و در یک مسیر مشخص است. همه 
ما می دانیم که شــرکت هایی مانند اپل، 
فیس  بوک و گوگل به همین روش عمل 
می کنند. زیرا راهبردهای شفاف و بی پایانی 
را خلق کرده و این روند همواره ادامه دارد. 
ممکن است یک شرکت نوآور کوچک تر 
در سطح جهانی مطرح نباشد؛ اما مدیران، 
کارمندان، شرکای تجاری و مشتریان آن، 
همگی درک روشنی از روش کار شرکت 
دارند. اگر شرکتی دارای راهبرد منحصر 

به فرد آشکاری نباشد، نوآور نیست.

 ۴- عمل گرایی نوآوران
اغلب شرکت های تجاری دارای کارمندان 
خالق با ایده های فراوان هســتند. حتی 
تعدادی از این ایده ها با نیازهای شرکت 
متناسب است. اما آنچه نوآوران را از افرادی 
که می خواهند نوآور باشند تمیز می  دهد، 
این است که آنها، ایده ها را به مرحله عمل 
درمی آورند. شــرکت های خالق اندکی 
هستند که درباره ایده ها بیشتر از اجرای 

آنها بحث و گفت و گو دارند.

 ۵-  شکست امکان پذیر است
بنا به اســتدالل بومگاردنــر، مهم  ترین 
شاخصه فرهنگ کســب  وکار برای یک 
شرکت نوآور این است که به کارمندانش 
آزادی و شــهامت مواجهه با شکست را 
بدهد. اگر کارمندان این ایمان را داشــته 
باشند که می توانند بدون در خطر افتادن 
موقعیت شغلی شــان با شکســت روبرو 
شوند، گرایش بیشــتری به اجرای پروژه 
 های خالقانه و پرخطــری که می توانند 
امتیازهای بسیاری برای شرکت هایشان 

به بار آورند، نشان می دهند.
مهم ترین موضوع اینکه اگر مدیران ارشد 
هنگام شکســت، پاداش در نظر بگیرند، 
کارمندان گرایش بیشتری پیدا می کنند تا 
قبل از اینکه آن شکست موجب خسارت 
بیشتری شود، پروژه ها را به شکل منظم 
ارزیابی کرده و پروژه های ناموفق را متوقف 

کنند.

 ۶- محیط سرشار از اعتماد

شرکت های نوآور، محیطی مملو از اعتماد 
برای کارمندانشــان فراهــم می کنند. 
نوآوری، ریسک قابل توجهی به همراه دارد. 
ایده های بســیار خالق، در ابتدا احمقانه 
هستند. اگر کارمندان نگران مسخره شدن 
به دلیل تبادل ایده های نامتعارف باشند، 
چنین نظراتی را با کسی بیان نمی کنند. 
به این ترتیب، اگر کارمندان از ســرزنش 
شدن بابت مشارکت در پروژه های ناموفق 

بترسند، مشارکتی در این موضوع ندارند.
هنگامی که کارمندان به یکدیگر اعتماد 
نداشته باشــند، ناچارند که همیشه به 

اطرافشان با دقت بنگرند و آن را زیرنظر 
داشــته باشــند. اگر آنها تــرس این را 
داشته باشــند که ممکن است مدیران، 
ایده هایشــان را ربوده و به عنوان نظرات 
خود مطرح کنند، افکارشــان را به کسی 

نمی گویند.

 ویژگی های افراد خالق
۱- سالســت و روانی ادراکی: یعنی فرد 
توانایی ایجاد تعداد زیادی ایده را به طور 

سریع داشته باشد.
۲- انعطاف پذیری ادراکی : یعنی توانایی 

دور شــدن از یک قاعده و پذیرش قاعده 
جدید را داشته باشد.

۳- ابتکار عمــل : یعنــی توانایی ایجاد 
جوابهای غیر روتین و غیر معمول را داشته 

باشد .
۴- ترجیح پچپیدگی به سادگی: یعنی به 
چالش ها و مسایل پیچیده درامورعالقه 

مند هستند .
۵- استقالل رأی: به خود متکی بودن

۶- اعتماد به نفس : برخود مسلط بودن و 
خود را باور داشتن.

۷- تمرکز ذهنی : تمام تالش برای عملی 
کردن نظرات ذهنی خویش به کار بندد.

۸- مخاطره پذیر بــودن : ترس از انتقاد ، 
شکست و اشتباه نداشته باشد و شکست را 

پیروزی تلقی کند .
۹- دانش : تالش برا ی کســب آگاهی و 

اطالعات .
۱۰- نیاز به کســب موفقیــت : نو آوران 
همواره بدنبال کســب اهداف و موفقیت 

هستند.
۱۱- رفتار از نوع : Aیعنــی دارای رفتار 
بسیار اهل رقابت ، عجول ، مقاوم و محاسبه 

گر در رابطه با انجام امور هستند.

 عوامل تشدید کننده خالقیت و 
نوآوری

- انگیزه های بیرونی: به همه انگیزه هایی 

که از جامعه به فرد القاء می گردند گفته 
می شود.

- انگیزه هــای درونــی: انگیزه هایی که 
از درون شــخص، منشــاء می گیرند را 

انگیزه های درونی می نامند.
- ابزارها: برخی فاکتورهای تعیین کننده 
برای دستیابی به تفکر خالق و جود دارند 
که می تــوان از آنها به عنــوان ابزارهای 

نوآوری یاد کرد.

 مراحل خالقیت
- کسب دید و نگرشــی موافق نسبت به 

فکرهای)ایده های(نوین
- حساسیت نشان دادن نسبت به مساله

- آمادگی یافتن برای خالقیت از طریق 
کسب مواد خام الزم

- کاربست سالست فکر
- فعالیت ضمیر ناخود آگاه روی مساله

مولفه های اساسی سازمان خالق
- ساختار خالق

سازمان هــای خالق ،خصوصیات ویژه 
ای دارند. مهمتــرین ویژگی این سازمان 
هــا،انعطاف پذیری آنهــا در رویایی با 
بحرانهایــی است که بخصوص بر اثر 

رقابتهای میان سازمان ها پیش می آید.
- محیط خالق

اصواًل خالقیت و نوآوری قادر به تبلور در 
محیط نامناسب و نامطلوب نخواهد بود.

نوآوری در کسب و کار ها چطور خواهد بود؟   

پیش به سوی نوآوری

 اگر کارمندان این 
ایمان را داشته باشند 
که می توانند بدون در 
خطر افتادن موقعیت 

شغلی شان با شکست 
روبرو شوند، گرایش 

بیشتری به اجرای 
پروژه  های خالقانه و 

پرخطری که می توانند 
امتیازهای بسیاری 

برای شرکت هایشان 
به بار آورند، نشان 

می دهند.

از نیازمندی های یک شرکت نوآور چقدر می دانید؟
تنها تکیه کردن بر روی شــعار نوآوری در کسب و کارها و 
سایت های مختلف کفایت نمی کند. باید به یاد داشته باشیم؛ 
لزوما هرگونه نوآوری، تضمین کننده پیشرفت و حرکت های 
راهبردی و درست هر کسب و کار نیست.  در این مقاله، به چند 
ویژگی شرکت های نوآور با دیدگاهی اصولی اشاره خواهیم کرد. 

در ادامه باما همراه باشید.

 
استارت آپ

دبیردومین نمایشــگاه کار گفت:یکی از اصلی ترین 
بخش های نمایشگاه بین المللی کار ایران ایجاد فضای 
مناسبی برای حضور استارت آپ هایی است که به دنبال تیم سازی و شبکه 

سازی منابع انسانی است.

سعید سمیعی،دبیردومین نمایشگاه بین المللی کار ایران در میان خبرنگاران گفت: مرکز 
کار ایران طی تعاملی با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسئولیت برگزاری نمایشگاه بین 

المللی کار را برعهده گرفته است.
وی ادامه داد: این مرکز یکی از تخصصی ترین مراکز در حوزه کار و اشتغال است که شامل 
معاونت های علمی، آموزشی، اجرایی،فناوری اطالعات و بین الملل است و ۳دفتر فعالیت 

در آلمان ، انگلستان و چین دارد و خدمات مختلفی را ارائه می دهد.
ســمیعی بیان کرد: توانمندســازی نیروی انســانی،برآورد بــه بازارکار،ارائه خدمات 
مشاوره،آموزش عین کار از جمله مواردی اســت که در این مرکز ارائه می شود. آموزش 

برآورد بــه بــازار کار از دیگر خدمات ایــن مرکز اســت. کاریابی های 
داخلی،خارجی و الکترونیکی نیز در زیرمجموعه این مرکز فعالیت دارند.

ســمیعی با اشــاره به برگزاری اولین دوره از نمایشــگاه بین المللی کار 
گفت:دومین دوره نمایشگاه کار ایران جابکس در ۲ تا ۵اردیبهشت ماه سال 
۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزارمی شود. هدف 
از برگزاری این رویداد بین المللی بزرگ، کم کردن فاصله بین کارفرمایان و 

کارجویان و ایجاد رقابت در بازار منابع انسانی و اشتغال است.
رئیس مرکز کار ایران و دبیر نمایشگاه بین المللی کار ایران با اشاره به اینکه در 
اولین دوره این نمایشگاه شاهد حضور سازمان ها و شرکت های معتبر داخلی 
و خارجی بودیم که حضور این برندها در این سطح در نوع خود بی سابقه بوده 
است گفت:وجه تمایز برگزاری نمایشگاه های بین المللی کار با نمایشگاه های 
کار دانشگاهی این است که امکان مالقات مستقیم کارجویان و مدیران ارشد 
سازمانها و شرکتهای داخلی و خارجی شرکت کننده در نمایشگاه و همچنین 
ثبت و ارسال رایگان رزومه برای این شرکت ها پیش بینی شده است.عمده تمرکز 
نمایشگاه کار دانشگاهی بر روی بخشی از بازار کار است و در بعد کارجویی تمرکز 
بر روی بخشی از تخصص ها بر روی بازار کار است. یکی از تفاوت های نمایشگاه بین المللی 
کار با نمایشگاه کار دانشگاهی این است که نمایشگاه بین المللی کار همه سازمان ها و همه 

کارجویان را پوشش می دهد.
سمیعی درباره حضور استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه دوم افزود: 
یکی از اصلی ترین بخش های نمایشگاه بین المللی کار ایران ایجاد فضای مناسبی برای 
حضور استارت آپ ها و شرکت هایی اســت که به دنبال تیم سازی و شبکه سازی منابع 
انسانی هستند و تاکنون ۳۶ شرکت از هم استارت آپ ها و شرکت های معتبر برای حضور 
در دومین دوره نمایشگاه بین المللی کار ایران ثبت نام کرده اند. این شرکت ها از کشورهای 

آلمان،فرانسه، ایتالیا،مالزی،هند،ایرلند و ترکیه هستند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از بخش های اصلی این نمایشگاه، حضور موسسات کاریابی 
داخلی و خارجی است، گفت: کارجویانی که به دنبال فرصت های شغلی منحصر بفردی 
در همه رده های سازمانی در داخل و خارج از کشــور بوده و می توانند فرصت مالقات و 
ارسال درخواست همکاری با این موسسات را در نمایشگاه کار ایران داشته باشند. درواقع 

این نمایشگاه با محور قرار دادن اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل 
داخلی می کوشد، کارجویان و کارفرمایان ایرانی را در یک فضای مناسب به هم نزدیک کند.

وی با اشاره به برگزاری همایش )آینده مشاغل و مشاغل آینده( در طول برگزاری نمایشگاه 
بین المللی کارگفت:یکی از مزیت های نمایشگاه اول بازدید رایگان مدیران ارشد از شرکت 
های بزرگ و تراز اول دنیا بود. کارفرمایان و شرکت کنندگان به راحتی توانستند از این 
نمایشگاه بازدید کنند. امسال هم دو دو بخش ویژه و وسیع تر این خدمات را داریم. عالوه 
بر اینکه شرکت های نوپا و استارت آپ ها حضور دارند، دوره توانمندسازی برای نیروی کار 
نیز در برنامه داریم. تعدادی از شرکت ها به صورت فیزیکی حضور دارند، ولی برای آن دسته 

از شرکت هایی که امکان حضور فیزیکی ندارند، حضور مجازی در نظر گرفته شده است.
سمیعی بیان کرد: در دومین نمایشگاه کار میزبان چندین شخصیت اقتصادی از کشورهای 
خارجی هستیم. تا کنون ۴سالن برای میزبانی شرکت ها در نمایشگاه بین المللی قطعی 
شده است و این نمایشگاه در ۲اردیبهشت با حضور وزیرکار و معاونان این وزارتخانه افتتاح 
می شود. یکی از دستاوردهای نمایشگاه سال گذشته ارائه بیش از ۳هزار فرصت شغلی به 

کارجویان بود. بیش از ۱۹۰۰ نفر در این فرصت های شغلی مشغول به کار شدند.
وی با اشاره به اینکه تغییرماهیتی در مشاغل صورت گرفته است افزود: با توجه به اینکه 
مشاغل به سمت تخصصی پیش می رود، میزان ضربه پذیری در خصوص تحریم ها باال 
است. مانند مشاغل فناوری اطالعات و مشاوره آنالین و آی تی.... مشاغلی هستند که کمتر 
تحت تأثیر تحریم ها قرار می گیرند. از سوی دیگر شرکت هایی حضور داشتند که عمدتاً به 
سمت استفاده از نیروی کار ایرانی هستند به خصوص در حوزه هایی که کمتر تحت تأثیر 
تحریم ها هستند،امسال هم پیش بینی این است که باالی ۴۰درصد فرصت شغلی ارائه 

می شود.
وی افزود:با توجه بــه اینکه بازار کار ایران از بعد نیروی انســانی ،جذابیت هایی را از بعد 
دستمزی برای شرکت های خارجی دارد،هم اینکه ایران از بعد تخصص، کارجویان ایرانی 
عمیق است و صرفاٌ نیازمند مهارت آموزی کوتاه دارد تا وارد بازار کار بین المللی ایران شود. 
به همین دلیل تحت تأثیر تحریم ها قرار نگرفته است. شاید از بعد حضور تحریم ها تحت 
تأثیر باشد. ۱۲ کاریابی در نمایشگاه حضور دارند. در دومین نمایشگاه بین المللی کار میزبان 
بزرگترین کاریابی جنوب شرق آسیا هستیم. همچنین مرکز تخصصی کار ایران و چین و 

کاریابی از ایرلند، آلمان و سنگاپور نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
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 اگر آنها ترس این را داشته 

باشند که ممکن است 
مدیران، ایده هایشان را 

ربوده و به عنوان نظرات خود 
مطرح کنند، افکارشان را به 

کسی نمی گویند.

فصل اقتصاد
گـــزارش

نمایشگاه بین المللی کار فرصتی است برای پیدا کردن شغل

 اینوتکس ۲0۱9 
استارت خورد

 معاون توســعه نــوآوری پارک 
فنــاوری پردیــس از برگــزاری 
هشتمین نمایشــگاه بین المللی 
نــوآوری و فنــاوری )اینوتکس 
۲۰۱۹( بــا برپایــی ۴۰۰ غرفه و 
حضور همه بازیگران اکوسیستم 
نوآوری و فناوری کشور در خرداد 

سال جاری خبر داد.
اکبر قنبرپور در نشســت خبری 
اینوتکس ۲۰۱۹ در محل کارخانه 
نوآوری آزادی اظهارکرد: هشتمین 
نمایشــگاه بین المللی نوآوری و 
فناوری )INOTEX 2019( از  ۱۹ تا 
۲۲ خردادمــاه ۱۳۹۸ درفضایی 
ده هزارمتری و در سالن ۴۰ و ۴۴ 
نمایشگاه بین المللی تهران با شعار 
»اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر 

یک سقف« برگزار می شود.
وی ضمن دعوت از تمام بازیگران 
اکوسیستم اســتارت آپی و فناور 
کشور برای حضور در این نمایشگاه 
خاطر نشان کرد: فرآیند ثبت نام 
در نمایشــگاه از ۲۵ اسفند سال 
گذشته آغاز شده و تا ۵ اردیبهشت 
ســال جاری ادامه خواهد یافت. 
عالقه مندان بــرای دریافت غرفه 
می تواننــد به ســایت رســمی 

نمایشگاه به نشانی
 www.inotex.com مراجعه کنند.

دبیر هشتمین نمایشگاه بین المللی 
 INOTEX( نــوآوری و فنــاوری
2019( در ادامه هدف از برگزاری 
این نمایشگاه را افزایش تعامل بین 
سرمایه گذاران و استارت آپ ها و 
شرکت های فناور، افزایش میزان 
مشارکت و همکاری های دوجانبه 
و چندجانبــه بین شــرکت ها و 
و  داخلــی  اســتارت آپ های 
بین المللی با یکدیگر و نیز تولید و 
ارائه محتوای جدید برای اجزاي 
مختلف اکوسیســتم نــوآوری و 
همچنین واکاوی چالش های این 

اکوسیستم عنوان کرد.
وی افــزود: به منظور دســتیابی 
به ایــن اهــداف، بیــش از ۴۰۰ 
اســتارت آپ، شــرکت فنــاور، 
شــتاب دهنده، پــارک فناوری، 
مخترع، مرکز رشد، سرمایه گذار 
خطرپذیر، منتور و مشاور همراه 
با ارائه کنندگان خدمات کسب و 
کار در غرفه های نمایشگاه حضور 

خواهند داشت.
قنبرپور با بین این که غرفه داران 
نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹ را ۴۰۰ 
مجموعه مختلف تشکیل می دهند، 
افزود: مــا بــرای مجموعه های 
کوچک تر همچون استارت آپ ها 
و مخترعان، فضاهایی کوچک تر 
با هزینه کمتر و برای شرکت های 
فناور، مجموعه های سرمایه گذاری، 
پارک ها و شتاب دهنده ها، فضای 
بزرگ تری را در نظــر گرفته ایم. 
معاون توســعه نــوآوری پارک 
فنــاوری پردیس با بیــان این که 
در اینوتکــس ۲۰۱۹ رویدادهــا 
و بخش های مختلفــی از جمله 
۴۰۰ جلسه B2B و همچنین ۳۰ 
پیش رویداد و رویدادهای جانبی 
برنامه ریزی شــده اســت، افزود: 
پیش بینی می شود حدود ۸۰۰۰ 

نفر از این نمایشگاه بازدید کنند.
وی در ادامه با اشــاره به سه نقطه 
تمایز نمایشگاه اینوتکس با سایر 
نمایشگاه ها اظهارکرد: اینوتکس 
جنبه بازرگانی ندارد، همه بازیگران 
اکوسیســتم نــوآوری و فناوری 
کشور در آن حضور فعال دارند و 
همچنین در برگزاری این رویداد 
بزرگ بازیگران اکوسیستم نوآوری 

کشور درگیر هستند.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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