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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:   

گردشگری نقش مستقیم در رونق تولید دارد

فرصتی برای 
الشخورها!

گرچه کاخ سفید در ماه های اخیر 
اعالم کرده بــود احتمال تمدید 
معافیت های تحریمی علیه نفت 
ایران وجو دارد اما در واکنشی غیر 
منتظره اعالم کرد صادرات نفت 
ایران را به صفر خواهد رساند و با 
این کار بسیاری از خریداران نفت 
ایران را دچار سردر گمی کرد. در 
حال حاضر بیشتر خریداران نفت 
کشورمان در حال بررسی برای 
جایگزین کردن نفت ایران هستند 
و در این بین برخی از کشــورها 
خوب از موقعیت استفاده کرده 
و به اصطالح در حــال ناز کردن 
برای افزایش ظرفیت فروش خود 
هستند اما در دل خود آنچنان از 
شرایط موجود خوشحال هستند 
که ســر از پا نمی شناسند . این 
کشورها بادســت پس می زنند 
و با پا پیش می کشند. از طرفی 
می گویند ما به قرار دادهایی که 
با اوپک پالس برای عدم افزایش 
تولید بســته ایم پایبند خواهیم 
ماند و از طرفی اذعان کرده اند ما 
توانایی جایگزین کردن تمام نفت 
ایران در بازار جهانی را داریم! اما 

شواهد نشان می دهد...

»ذوب آهن اصفهان« در 
تکاپوی تأمین مواد اولیه

»ذوب آهن اصفهــان« اولین کارخانه صنعتی 
بزرگ فوالد کشــور اکنون با مشــکالت قابل 
توجهی همچون تامین مواد اولیه روبه رو است 
که منجر به خالــی ماندن نیمــی از ظرفیت 
تولیدی آن شده و شرایط اقتصادی این شرکت 

را متاثر ساخته است.
 بنا به گفته مســئوالن، در صورت تأمین مواد 
اولیه برای شــرکت ذوب آهن، این توان وجود 
دارد که میزان تولید فــوالد آن از دو میلیون و 
۲۰۰ هزار تن فعلی به حدود چهار میلیون تن 
برسد. حال با توجه به اینکه بدون مواد اولیه، این 
شرکت قادر به تأمین نیازهای داخلی و حفظ 
شــرایط موجود نخواهد بود مقرر شــده است 
مصوبه ای از دولت اخذ شــود که بر اساس آن 

به صورت ویژه تأمین سنگ آهن برای...

کوثر بابایی
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     حضور گردشگران خارجی و داخلی و خرید صنایع دستی و سوغات بطور مستقیم تاثیر گذار است و گردشگری در رونق تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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بازار طال و سکه  98/2/5 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,700,0004,430,000قدیم

سکه طرح 
4,860,0004,545,000جدید

2,650,0002,480,000نیم سکه

1,700,0001,620,000ربع سکه

960000860000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18434921362400 عیار

یک گرم طالی 
19439,535465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

امسال سال فراوانی میوه است

قیمت ها به زودی کاهش 
می یابد

روسای اتحادیه های مرتبط بخش خصوصی 
می گویند که قیمت انواع میوه و تره بار در سال 

جاری با توجه به فراوانی آنها به زودی روند کاهشی را در 
پیش خواهد گرفت.

از ماه های پایانی پارسال تاکنون وضعیت بازار میوه و 
تره بار به گونه ای بوده است که قیمت آنها ...



فرصتی برای 
الشخورها!

ادامه از صفحه یک:
...   بــا توجه به میــزان تولید 1.3 
میلیون بشــکه نفت ایران در روز 
اگر قرار باشد کشورهای دیگر این 
میزان نفت را جبران کنند حتما 
باید بــه اوپک و قوانینش پشــت 
کنند. مگر اینکه چند کشور با هم 
متحد شــوند و هر کدام تا سقف 
مجاز تولید اوپک ، نفت جهانی را 

تامین کنند.
 به هر حال  تصمیــم ترامپ برای 
خاتمه دادن به معافیت های ایران، 
باعــث غافل گیری خریــداران و 
کسانی شده است که در هفته های 
اخیر وزارت خارجه آمریکا به آنها 
وعده تمدید این معافیت ها را داده 

بود.
 اما گویا فروشندگان نفت نیز دچار 
غافلگیری شده اند و هر کدام اخبار 
ضد و نقیضی در این باره می گویند. 
در حالی که کاخ سفید اعالم کرده، 
عربســتان و امارات نفت ایران را 
جبران خواهند کرد اما عربستان 
اعالم کرده در صورت لزوم تولیدات 
خــود را افزایش می دهــد. البته 
عربستان در سال های اخیر نشان 
داده از خود اختیــاری ندارد و اگر 
آمریکا بخواهــد باید تولیداتش را 

افزایش دهد. 
عربســتان می تواند روزانه 500 
هزار بشکه بر تولیداتش بیفزاید و 
همچنان در توافقات اوپک بدون 
خطا باقی بماند. زیرا عربســتان 
سعودی در حال حاضر حدود 500 
هزار بشــکه در روز کمتر از سطح 
تولید توافق شده در قرارداد اوپک 
پالس تولید می کند. این کشــور 
می تواند تا این مقدار را بدون هیچ 

مشکلی به تولید خود بیافزاید. 
وزیر نفت عــراق نیز با اینکه گفته 
کشورش هیچ اقدامی رابه صورت 
یکجانبه و بدون توافق اوپک پالس 
انجام نمی دهد اما در عوض چراغ 
ســبزی هم به طرف دیگر ماجرا 
نشان داده و اعالم کرده است  که 
کشــورش ظرفیت افزایش تولید 
نفت را تا ۶ میلیون بشــکه در روز 

دارد! 
غضبان در مورد تاثیر تحریم های 
آمریکا بر بازار گفت: نیازی نیست 
بترســید. ما ظرفیت هــای قابل 
توجهی برای افزایش تولید داریم 
ولی تعــادل بــازار و جلوگیری از 
عرضه بیش از حد نفت در اولویت 

است.
 امارات هم که مدت ها پیش اعالم 
کرده بود هرگونه تحریم علیه ایران 
را حمایت خواهد کرد. هنوز دیگر 
کشورهای عضو اوپک نظر جدی در 
اینباره اعالم نکرده اند ولی شواهد 
نشــان می دهد ظاهرا کسی غیر 
از ایرانی ها از تحریم نفت کشــور 
ناخشنود نشــده و اما دولتمردان 
ما همچنان در حال چنگ زدن به 
ریسمان پوسیده این متحدانشان 
 هســتند و هنــوز امیدوارنــد

 اروپایــی ها و دیگر کشــورهای 
متحدشان به کمکشــان بیایند. 
زیرا ایــران را بدون فــروش نفت 
هیچ مــی دانند و وقتــی برخی 
مســئولین نظرشــان این باشد 
مسلما دیگر کشــورها هم مانند 
الشــخور بر سر کشــورمان می 
 چرخند تا از نفس بیافتد و شکارش 

کنند.
 در صورتــی که اگر یکبــار برای 
همیشه اقتصاد نفتی را کنار بگذاریم 
و به پتانسیل های دیگر کشورمان، 
که از مردم نشات می گیرد بهای 
بیشــتری بدهیــم ، زمانمان در 
تاریخ ایران به عنوان مبدا رشــد 
 اقتصادی کشــور ثبــت خواهد 

شد.

اقتصاد استان
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ISFAHAN
N E W S

دولتبرایتوسعهتولیداتبخشکشاورزیمنابعمالیاختصاصمیدهد
 وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت برای توسعه تولیدات بخش کشاورزی منابع مالی اختصاص می دهد که 

عمده این منابع به طرح هایی مانند توسعه گلخانه ها و کشت گیاهان دارویی تعلق می گیرد.
محمود حجتی، بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از مجتمع کشت و صنعت شریف خالدآباد نطنز در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: دولت برای پایداری و توسعه تولید در بخش کشاورزی منابع مالی اختصاص 

می دهد که عمده این منابع به طرح های در قالب اقتصاد مقاومتی همچون توســعه گلخانه ها و کشت 
گیاهان دارویی تعلق می گیرد.

وی افزود: با حمایت مجلس و دولت عالوه بر وام اشتغال زایی روستایی، تسهیالت مربوط به تبصره 1۸ نیز به 
کشاورزان اعطا می شود و این تسهیالت در اختیار تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی قرار می گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مسائل بخش کشاورزی شهرستان نطنز بیان داشت: مردم با توجه به محدودیت های اقلیمی موجود در 
منطقه در قدم اول بهره وری آب را افزایش داده اند که نمونه آن استفاده از سیستم های نوین آبیاری، توسعه گلخانه ها و نصب کنتور هوشمند 
برای چاه ها است. وی افزود: کشاورزان شهرستان نطنز در خصوص محدودیت های به وجود آمده از نصب کنتورهای حجمی آب مشکالتی 

دارند که باید به طوری عمل شود که در حق ایشان اجحاف نشود.

آهنگسرمایهگذاریدراستاناصفهانشتابگرفتهاست
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت باالی موجود جهت حضور 

بخش خصوصی در بخش های گوناگون گفت: آهنگ سرمایه گذاری در این استان شتاب گرفته است.
سید حسن قاضی عسگر تشریح کرد: تکمیل چرخه تولید پوشاک در حوزه نساجی پیگیری می شود تا از 
صفر تا 100 تولید در استان انجام شود که در این راستا راه اندازی 2 شهرک در شهرهای اصفهان و کاشان 

در دستور کار است. وی افزود: طرح عملیاتی راه اندازی این شهرک ها آماده شده و بر اساس پیش بینی ها 
نزدیک به 200 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد که در نهایت ارزش افزوده پوشاک هم به مردم کشورمان باز 

خواهد گشت. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان بیان کرد: در حوزه ریلی نیز نزدیک به 
200 هزار میلیارد ریال طرح در استان داریم که به دنبال جذب سرمایه گذار با روش فاینانس هستیم. وی اضافه کرد: توسعه 

سرمایه گذاری در بخش گردشگری، صنایع دستی و تعیین حوزه های گردشگری از اولویت های سرمایه گذاری در استان اصفهان 
است که در این بین کاشان، آران و بیدگل و ابوزیدآباد می توانند سریعتر فعال شوند و از این ظرفیت ها بهره مند ببرند. به گفته قاضی عسگر، 
ظرفیت باالی گردشگری در محور غرب استان اصفهان نیز وجود دارد که از آن جمله می توان به منطقه قامشلو، شهر زیرزمینی کردعلیا، سد 

خمیران، افوس، بویین و میاندشت اشاره کرد.

کوثر بابایی
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

کمک 2۵0 میلیون ریالی جامعه تاکسیرانی به سیل زدگان

مراسم گلریزان شــرکت های حمل ونقل درون شهری   
وابسته به سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان برای کمک به سیل زدگان کشور 

با حضور اعضای شورای شهر اصفهان برگزار و طی آن 2۵0 میلیون ریال 
کمک های نقدی شرکت های حمل ونقل به ویژه شرکت های حمل و نقل دانش 

آموزی و اعضاء شورای شهر جمع آوری شد.

هادی منوچهری، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
در این مراسم با ابراز تاسف از حادثه سیل اخیر، گفت: با توجه به اینکه هموطنان ما در 
چندین نقطه کشور به دلیل وقوع سیل در وضعیت سختی به سر می برند، همه ما وظیفه 

داریم به کمک آنان بشتابیم.
وی افزود: ملت ایران همیشه ثابت کرده اند در کمک به همنوعان خود بدون هیچ وابستگی 
به دیگران در عرصه های مختلف همیشه با هم بوده اند و این برگرفته از اعتقادات دینی ما 
است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان هر تاکسی را 
یک خانه فرهنگ دانست و گفت: تاکنون 12 روز دوره آموزشی بانوان در قالب جشن برای 

سه هزار نفر از بانوان سرویس مدارس برگزار شد.
وی با بیان اینکه حدود دو میلیون سفر نوروزی توسط ناوگان تاکسیرانی اصفهان در ایام 
نوروز امسال ثبت شد، افزود: خوشبختانه امسال به نسبت سال های گذشته کمترین شکایت 

به فرمانداری را داشتیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت شورا و معاونت حمل ونقل گام های بهتری برای ارتقاء سطح 
کّمی و کیفی تاکسیرانی اصفهان برداشته شود.

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان  نیز در این 
مراسم تاکید کرد: قدم هایی که شهرداری اصفهان در مسیر کمک به سیل زدگان برداشته، 

ستودنی است.

   رتبه نخست رضایت مندی شهروندان از ناوگان تاکسیرانی
امیر احمد زندآور، رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به ایجاد تحول در سیستم حمل ونقل عمومی شهر اصفهان، اظهار کرد: ما 
به دنبال تغییر فضای جدید در سازمان تاکسیرانی بودیم که خوشبختانه اتفاقات خوبی رقم 

خورده و موفقیت های زیادی حاصل شده است.
وی با ابراز خرسندی از اینکه امسال ســازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان رتبه نخست 
رضایت مندی شهروندان از نحوه سرویس دهی این ناوگان، طبق نظرسنجی ستاد خدمات 
سفر شهر کسب کرده است، تصریح کرد: با تالش های صورت گرفته و تصویب الیحه بسته 
حمایتی رانندگان تاکسی شهر اصفهان تا حدودی دغدغه های این قشر زحمت کش رفع 

شده است.

علی وطنخواه
خـــبــــر

صنعت گردشگری در 
حوزه های دیگری هم 
که بطور مستقیم نقش 

ندارد می تواند نیازهای 
خدمات و محصوالت 
گردشگری را برطرف 

کند و از این نظر در رونق 
تولید موثر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:   

گردشگرینقشمستقیمدررونقتولیددارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
گفت :گردشگری بطور مستقیم و غیر مستقیم در رونق تولید 
نقش دارد زیرا این صنعت در حوزه هــای مختلف خدمات، 
اشتغال، سرمایه گذاری و توریسم داخلی و خارجی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
فریدون الهیاری افزود : سازمان میراث فرهنگی فعالیت هایی 
را بر اساس ماموریت خود برای تحقق شعار رونق تولید در هر دو 

بخش صنایع دستی و گردشگری آغاز کرده است.
وی با اشــاره به این که حوزه صنایع دســتی در رونق 
 تولید از جایگاه ویژه تری برخوردار است، اظهارداشت: 
هماهنگی های بسیار خوبی در ستاد و استان برای رونق 

تولید در حوزه صنایع دستی در حال انجام است.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
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     حضور گردشگران خارجی و داخلی و خرید صنایع دستی و سوغات بطور مستقیم تاثیر گذار است و گردشگری در رونق تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 »ذوب آهن اصفهان« 
در تکاپوی تأمین مواد اولیه

»ذوب آهن اصفهان« اولین کارخانه صنعتی 
بزرگ فوالد کشور اکنون با مشکالت قابل 
توجهی همچون تامین مواد اولیه روبه رو است 
که منجر به خالی ماندن نیمی از ظرفیت تولیدی آن شده و شرایط 

اقتصادی این شرکت را متاثر ساخته است.

 بنا به گفته مسئوالن، در صورت تأمین مواد اولیه برای شرکت ذوب آهن، این 
توان وجود دارد که میزان تولید فوالد آن از دو میلیون و 200 هزار تن فعلی به 
حدود چهار میلیون تن برسد. حال با توجه به اینکه بدون مواد اولیه، این شرکت 
قادر به تأمین نیازهای داخلی و حفظ شرایط موجود نخواهد بود مقرر شده است 
مصوبه ای از دولت اخذ شود که بر اساس آن به صورت ویژه تأمین سنگ آهن 
برای ذوب آهن اصفهان انجام  شود، وزیر صمت نیز دستور ویژه ای برای تأمین 
مواد اولیه موردنیاز ذوب آهن صادر کرده و هیئت عامل ایمیدرو هم برای تأمین 
مواد اولیه ذوب آهن اخیراً مصوبه ای را از نظر گذراندند. همچنین ایمیدرو بارها 
عزم جدی خود برای کمک به ذوب آهن اعالم و مقرر کرده است که سنگ آهن 
بیشتری در اختیار ذوب آهن بگذارد. در این میان برخی مسئوالن و صاحبنظران 
نیز با ارائه راهکارهایی سعی در رفع مشکل تأمین مواد اولیه این شرکت دارند 
به طوری که مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن ایران با تأکید بر لزوم 
حمایت دولت از ذوب آهن اصفهان می گوید: ما نیک می دانیم که این شرکت 
از کمبود مواد اولیه به ویژه سنگ آهن رنج می برد و مدت هاست با این چالش 
دست وپنجه نرم می کند و نیاز به معدن سنگ آهن دارد. وی با طرح پیشنهاد 
تشکیل کنسرسیوم مشترک ذوب آهن اصفهان با تولیدکنندگان سنگ آهن 
بیان می کند: به عنوان راهکار عملی پیشــنهاد می کنم کنسرسیوم مشترک 
متشکل از ذوب آهن اصفهان و چندین تولیدکننده بزرگ و کوچک تشکیل 
شود و ذوب آهن برای خرید معدن و تأمین پایدار سنگ آهن موردنیاز خود از آن 
بهره مند شود. همچنین قدیر قیافه، عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران 
با اشاره به علت کمبود عرضه سنگ آهن به ذوب آهن اصفهان اظهار می کند: 
دلیل دیرکرد این مجتمع صنعتــی، در پرداخت تعهدات مالی خود به برخی 
تولیدکنندگان است به طوری که آن ها رغبتی به فروش مستقیم سنگ آهن به 
ذوب آهن اصفهان ندارند زیرا دریافت پول از این مجتمع صنعتی نیازمند انتظار 
طوالنی است. به توصیه عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران برای خروج 
از شرایط فعلی همه مصرف کنندگان زنجیره فوالد مواد اولیه موردنیاز خود را از 
بورس کاال تأمین می کنند. محمد رضوانی فر، مدیرعامل هلدینگ شستا نیز از 
ایجاد یک میز تخصصی و کارگروه مستمر برای رسیدگی به مشکالت ذوب آهن 
خبر می دهد و می گوید: برای تأمین مواد اولیه »ذوب« تفاهمنامه ای در دست 
امضاست تا ۶.5 میلیون تن سنگ آهن برای این شرکت تأمین شود. امید می رود 

با همکاری و حمایت مسئوالن، این شرکت به روزهای اوج بازگردد.

  صرفه اقتصادی خام فروشی سنگ آهن بیشتر است
اما مدیرعامل شرکت ذوب آهن در رابطه با مشکل تأمین مواد اولیه این شرکت 

چه می گوید؟
منصور یزدی زاده با اشاره به صادرات بیش از 50 درصد تولیدات شرکت و ثبت 
رکورد بیش از یک میلیون تن صادرات که منجر به انتخاب ذوب آهن به عنوان 
صادرکننده نمونه ملی در ســال ۹۷ شــد بیان می کند: با وجود آنکه موانع و 
مشکالتی همچون تحریم ها باعث دشواری در صادرات شد اما با اقدامات و تالش 
های صورت گرفته صادرات خوبی انجام شد به طوری که در هشت ماه ابتدای 

سال گذشته بالغ  بر 130 هزار تن محصول فرعی صادر شد.
این مسئول یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت ذوب آهن را تأمین پایدار 
مواد اولیه به خصوص مواد آهن دار و زغال سنگ عنوان می کند وابراز امیدواری 
می کند که با تأمین پایدار مواد اولیه، تولید ذوب آهن به میزان بسیار باالتری 
برســد. به گفته یزدی زاده، ذوب آهن  در دهه ۴0 معادن اصلی سنگ آهن و 
زغال سنگ کشور را اکتشاف، تجهیز و ساماندهی کرد و پایه گذار فعالیت های 
مدرن معدنی کشور به شمار می آمد اما این شــرکت در حال حاضر به دلیل 
سیاست های نادرست در واگذاری معادن طی دوره های مختلف با مشکل تامین 
مواد اولیه مواجه شده است در حالی که سنگ آهن، خام فروشی شده و صادر 
می شود. مدیرعامل ذوب آهن خاطرنشان می کند: واضح است زمانی که خام 
فروشی سنگ آهن باصرفه اقتصادی زیادی همراه است مواد اولیه به میزان کافی 

در اختیار ذوب آهن اصفهان قرار نمی گیرد.

گــزارش

میــراث  مدیــرکل 
فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اصفهان 
ادامــه داد : همه عوامل 
مشــوق و حمایتگــر 
تولید صنایع دستی در 
استان احصاء و موانع و 
مشــکالت این حوزه هم مرتفع شده 

است.
وی اضافه کرد: با توجه به نامگذاری 
امســال بعنوان رونق تولید، بسته ای 
در سطح عالی مدیریت صنایع دستی 
کشور در حال تهیه است که امیدواریم 
با ارائه این بسته بتوانیم تحرک ویژه 
ای در حوزه صنایع دستی ایجاد کنیم.

الهیــاری تصریح کرد: گردشــگری 
از نظر خدمات و اشــتغال می تواند 

توسعه متوازنی در استان ایجاد کند.
وی بیان کــرد: حضور گردشــگران 
خارجــی و داخلی و خریــد صنایع 
دستی و سوغات بطور مستقیم تاثیر 
گذار است و گردشگری در رونق تولید 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گفته وی گردشگری ابعاد متنوع و 
متعددی را در بر می گیرد که بخشی 
از آن بصورت مستقیم و بخش مهمی 
از آن هــم بصورت غیر مســتقیم در 

رونق تولید نقش دارد.
مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری اصفهــان 
خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری 
در حوزه های دیگری هــم که بطور 
مستقیم نقش ندارد می تواند نیازهای 
خدمات و محصوالت گردشــگری را 
برطرف کنــد و از این نظــر در رونق 

تولید موثر است.
به گزارش ایرنا، از ۶02 رشته صنایع 
دستی شناسایی شــده در دنیا 2۹۹ 
مورد مربوط به ایــران و از این تعداد 
1۹۶ رشته مربوط به استان تاریخی 

و هنرپرور اصفهان اســت که تاکنون 
۴00 هزار نفر شــاغل در این بخش 
ساماندهی شدند با احتساب خانواده 
 های این افراد معیشــت حدود چهار 
میلیون نفــر به صنایع  دســتی گره 

خورده است. 
اســتان اصفهان به لحاظ حجم، ۶0 
در صد تولید صنایع دســتی کشور را 
به خود اختصــاص داده که از جمله 
این رشته ها زری دوزی و قلم کاری، 
ترمه و نقــره کاری، تذهیب و تحریر 
انواع کتاب، قــرآن، قطعات نگارگری 
و نقاشــی اســت و در خاتــم کاری، 
میناکاری، منبت، قلم زنی روی انواع 

فلزات شهرت جهانی دارد. 
ایران با داشتن 10 شهر و 2 روستای 
فعال در تولید صنایع دســتی، رتبه 

نخست دنیا را دارد.
استان اصفهان با بیش از 22 هزار اثر 
تاریخی )یک هــزار و ۸50 اثر ملی و 
هفت اثر ثبت جهانی( و افزون بر ۶00 
خانه تاریخی در کانــون توجه عالقه 
مندان حوزه گردشــگری، باســتان 

شناسی، معماری و هنر است.
برنامه ریــزی جهت افزایــش ورود 
گردشگر خارجی به کشور از اولویت 
های برنامه ششم توسعه است که این 
موضوع در اســتان اصفهان با توسعه 

زیرساخت ها در حال پیگیری است.
اســتان اصفهان دارای ۹0 هتل و ۶5 
مهمانپذیر با ظرفیت حدود 20 هزار 
تخت اســت که از این تعداد 5۷ هتل 
و 30 مهمانپذیر در کالنشهر اصفهان 

قرار دارد.

ایمنا
خـــبــــر

برگزاری نمایشگاه کتاب های عربی و مذاکره و عقد قرارداد 
همکاری مدیران گروه های عربی دانشــگاه های جهان با 
هیات رییسه و مدیران دانشــگاه اصفهان و دیگر دانشگاه 

های کشورنیز از جمله برنامه های جنبی این همایش بود.
هوشنگ طالبی رییس دانشــگاه اصفهان دراین همایش با 
بیان اینکه حضور دانشــجویان مقطع دکترا، پل ارتباطی 
بین استادان، پژوهشــگران و گروه های زبان در دانشگاه 
ها هستند، افزود: دانشگاه اصفهان از مبادله استاد در قالب 
های مختلف ماننــد فرصت های مطالعاتــی و تحقیقاتی 
اســتقبال می کند.وی عربی را زبان قرآن دانست و افزود: 

فهم این زبان باعث افزایش درک معارف قرآنی می شــود 
و بسیار با ارزش است زیرا گســترش عربی، زمینه توسعه 
دیگر زبان های مادر دنیاست.طالبی با اشاره به اینکه گروه 
زبان عربی در دانشــگاه اصفهان، نیم قرن ســابقه فعالیت 
دارد، افزود: دانــش آموختگان زبان و ادبیــات عربی این 
مرکز به عنوان استاد در بسیاری از دانشگاه کشور تدریس 
می کنند.نوروزی شــهردار اصفهان نیز در این همایش با 
تاکید بر اینکه  امروز گردشــگری در اصفهان فقط محدود 
به گردشگری تاریخی نیســت، افزود: تخت فوالد دومین 
قبرستان شیعیان جهان است که بسیاری از علمای اسالم 

در آن آرمیده اند و برای شیعیان جاذبه مذهبی است، این 
شهر دارای بیمارستان های پیشرفته و اساتید شناخته شده 
پزشکی است که اصفهان را به قطب توریسم درمانی تبدیل 

کرده  است.
وی گفت: اصفهان با بعلبک در لبنان و شــهر کویت پیمان 
خواهرخواندگی دارد و آماده است با شهرهای دیگر عربی 
پیوند خواهرخواندگی داشته باشد.نوروزی حضور مدیران 
گروه های عربی را زمینــه ای برای تقویــت ارتباط میان 
مسلمانان دانست و پیشنهاد تشکیل NGO بین گروههای 
عربی برای توسعه شهرها و تقویت ارتباط میان آن ها را داد.

آسیبشناسیزبانوادبیاتعربدردانشگاهاصفهان
نخستین همایش بین المللی مدیران گروه های عربی جهان به مدت سه روز  با حضور استادان و محققان بیش از 11 کشور در دانشگاه اصفهان 
برگزار شد.دراین همایش بیش از 200 نفر از پژوهشگران و تحلیل گران زبان جهان حضورداشتند.این همایش با هدف بهینه سازی روش های 
آموزشی و آسیب شناسی زبان و ادبیات عرب با حضور مهمان خارجی از کشورهای عراق، فرانسه، سوئد، اسپانیا، مصر، ترکیه، الجزایر، نیجریه، 

چین، عمان و قطر همراه بود و بیش از 1۵0 مقاله به دبیرخانه این همایش رسید که 90 مقاله از بین آنها پذیرفته و در این رویداد ارائه شد.

یلدا توکلی
خـــبــــر
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Trip To Mesr:  
Island In The Sea Of 
Sands

What do you recall when you hear “Mesr”? 
The Arabic name of Egypt, a country in 
North Africa? Nile River, Pyramids, Sphinx 
and Pharaohs? You are right. But you would 
be surprised to know, there’s another Mesr 
too, but thousands of kilometers away from 
current Egypt, and tens of kilometers away 
from any crowded city. A small island in 
the sand, somewhere in the heart of Iran’s 
central desert, Mesr is the name of an Iranian 
village in Khur and Biabanak County, close 
to the city of Naein which is famous for 
agricultural production in the area. 
The Central desert of Iran
Reaching Mesr is easy, around 250 
kilometers drive onto the Naein-Tabas road 
from west to east. After passing Farokhi and 
Nasrabad villages, there is a sign showing 
off-road direction: Toward Mesr. 
Upon 43 kilometers drive from the sign 
across the sand hills, 3 green spots will 
appear from far, similar to three emeralds 
next to each other. A few moments later, 
while the absolute silence of the desert is 
your only company, you will find yourself in 
the first emerald land, Amirabad. The road 
is totally flat which is considered as one of 
the wonders of Iran’s central desert and 
surprises every Eco Tourist. The sand hills 
around the village are known as thrones 
since the strong wind has shaped  the 
surface, forming strange and attractive 
figures.
Amirabad is a vast and prosperous farm with 
a deep well. Mesr’s residents are owners of 
Amirabad. Where even a drop of water is as 
precious as gold, the well provides drinking 
and agricultural water for Mesr. By exploring 
Amirabad, for a moment you completely 
forget that you are in the center of the pure 
desert. As if you are walking in a village in 
northern Iran: The weather is pleasant and 
cool and the wheat and barley farms are 
green, especially in the spring.
In Amirabad the road is split and the left road 
goes across the golden sand hills to Jandagh, 
a city on the Naein-Tabas-Damghan main 
road. The right path directly goes to the 
second emerald, the center of Mesr.
Mesr surprises you at the first glimpse of the 
structure of the streets. Unlike many other 
Iranian villages, Mesr’s roads and streets 
are neither tight nor old. Instead, they are 
wide and clean, decorated on two sides 
with traditional houses, wind-catchers, and 
palm trees while the water of Qanat runs in 
between.
Water system for agriculture
The 3rd and last emerald are called Farahzad 
and only four families reside in there. 
Farahzad is the end of the road. There is no 
other road to take you to the center of the 
desert which is only 15 kilometers away.
The empty desert is not as greedy as it may 
look. Besides the beautiful scenery of the 
village which is the result of hard working 
residents, the sky is what attracts many Eco-
tourists to Mesr. At night when the sun is 
down, billions of stars glow in the desert sky. 
People in Mesr passionately talk about the 
foreign tourists who come to witness these 
wonders of Iran’s central desert.
The carpet weaver 
 Mesr village is only a small part of my 
mysterious and colorful homeland. The 
Africa’s Mesr may have always been alive in 
the memory of the Egyptians and the world 
for the rich history and recent riots and 
revolution. But the events in Iranian Mesr 
village are also extraordinary: A hundred 
year struggle between human and the 
Mother Nature, a constant battle against the 
sandy desert where animal herders live like 
they did centuries ago.

attraction

Commerce has always been central 
to the growth of Isfahan, to the extent 
that the Safavid Shah Abbas I (1588-
1629) effectively re-routed the Silk 
Road through Isfahan and made the 
city his capital so that his empire would 
enjoy a trading monopoly. By the 
seventeenth century, the city attracted 
not only European merchants but also 
missionaries and mercenaries, as it 
became a religiously tolerant center of 
mercantile and diplomatic activity in 
which merchants and travelers from a 
variety of cultures and religions rubbed 
shoulders.
Isfahan first rose to international 
prominence as the capital of the great 
Seljuq Empire (1038-1194) which 
stretched from Central Asia to Syria. 
The Seljuqs had a huge impact on the 
cultural and architectural development 
of the city, and the consolidation of their 
empire was also significant in unifying 
a territory that had been competed for 
by diverse ethnic groups in central Asia 
for centuries; mainly, Arabic, Turkish, 
and local Iranian peoples. Under the 
Seljuqs, a new, uniquely Iranian, eastern 
Islamic architecture emerged in the 
city, and in particular, the traditional 
mosque layout (brought to Iran in 749 
by its first Islamic rulers, the Abbasids) 
was replaced by a new design, based 
around four iwans (vast halls, open at 
one end), as represented in the Great 
Friday Mosque, the Masjid-i Jami. The 
Seljuq Turks excelled in the design of 
very large vaulted spaces and in the 
decorative articulation of buildings 
inside and out using complex brick 
patterns and promoted the custom of 
organizing important urban buildings 
around an open, a large rectangular 
town square, known as a maidan.

The Seljuqs also introduced large 
domed chambers into mosques in Iran. 
The domed chamber was known in the 
western Islamic mosques (Damascus, 
Cordoba, and others), where it usually 
served as a maqsura, a space reserved 
for the sultan and his court in the 
prime position in front of the mihrab 
(the niche indicating the direction of 
prayer toward Mecca.) The Seljuqs 
built unprecedentedly large examples 
of these domes, the first of which was 
inserted in the Great Friday Mosque at 
Isfahan in 1086-7.
The Safavid Empire (1502 - 1736) 
saw a further development of Isfahan, 
although the city was not chosen 
straight away as the imperial capital.  
Shah Abbas I, who reigned from 1588 
to 1629, made the decision to move 
the capital from Qazvin to Isfahan in 
1590, motivated both by the city’s 
enormous economic potential and 
position at the crossroads of trade 
and by concerns for security, given 
its central location at a safe distance 
from troubled borderlands. Favorable 
historical associations also set Isfahan 
apart from other Iranian cities - as the 
Seljuq capital, it associated Abbas with 
an illustrious dynasty of the past.
The Safavids were a local, Iranian 
dynasty. It was not until the reign of 
Shah Abbas I that the city was renovated 
in a style that broke with Seljuq 
tradition, with the construction of 
many of the monuments and buildings 
for which Isfahan is renowned today. 
Wealth and labor were used to build 
bridges, roads, and caravanserais to 
encourage and facilitate trade. The 
imperial household was transferred 
there and followed by merchants and 
artisans who relocated along with 
them.
At the center of the new city, a 
magnificent new maidan (city square) 
was constructed, some 510 by 158 
meters, named the “Design of the 
World” Maidan (Maidan-i Naqsh-i 
Jahan). Its design united all of the 
facets of the Safavid polity into one 
spatial diagram: worship (the Imam 

Mosque), commemoration (the 
Mosque of Sheikh Lutfallah), sovereign 
administration (the Imperial Palace), 
and trade (Qaisariya Bazaar).
Abbas I’s designers differentiated the 
new city from the old historical center 
by organizing the street patterns on 
grids that were not oriented toward 
Mecca. The old and new maidans were 
connected by the winding covered 
street of the Great Bazaar, which ran 
for two kilometers and was covered 
by high stone and brick vaults by the 
order of Abbas I. English and Dutch 
traders lived near the bazaar, as Isfahan 
was home to one of the East India 
Company’s warehouses. Where the 
Great Bazaar met the new maidan, 
a group of buildings were built 
constituting the Qaisariya Bazaar 
(that is, the Imperial Bazaar, built 
and maintained by the emperor). 
They housed imperial manufactures 
(wholesale silks and fine textiles, 
goldsmiths, silversmiths, jewelers), the 
state mint, a hospital, public bath, and 
a caravanserai. Unlike the shops of the 
Great Bazaar, these were arranged on 
a regular grid and aligned with the new 
city. Their importance to the regime 
was represented by the Qaisariya 
Gateway to the square; no other 
imperial bazaar in the Safavid realm 
had such a monumental entrance.
A number of major religious buildings 
were also constructed in Isfahan in this 
period; including the Mosque of Sheikh 
Lutfallah (1603-1619), conflating the 
style of a mausoleum and a mosque, 
and the Imam Mosque (1611-1666) 
which has a towering 170-foot high-
domed chamber. Unprecedented use 
of color dominates the decoration of the 
entrance gateways, domes, minarets, 
and some interior spaces of these 
buildings. The use of polychromatic 
tile as a surface ornament was known 
in other periods of Iranian history, but 
it was the Safavids who established 
colorful tiling as the most salient 
characteristic of Iranian architecture, 
and this decorative style reached its 
zenith in Isfahan.

Isfahan : Half the World

Isfahan was once one of the largest and most 
important cities in Central Asia, positioned as it is at 
the crossroads of the main north-south and east-west 
trade routes that cross Central Asia. The city was the 
splendid capital of the Seljuq and Safavid dynasties, 
and is renowned for its beauty, which has given rise 
to the Iranian saying that “Isfahan is half the world”.

Chalapi Oghli 
Edifice in 
Zanjan North of 
Iran

The Chalapi Oghli edifice 
is located southwest 
of Soltanieh in Zanjan 
province, north of Iran. 
Researchers have linked 
this building to Sultan 
Chalapi.
This complex comprises 
two sections, one being 
the Khanqah and the other 
being the mausoleum.
The Khanqah consists of 
a central courtyard with 
chambers to the west and 
east of the courtyard.
The place for public prayer 
here is paved with slabs 
of stone and mortar. The 
ceilings of the chambers 
are dome-shaped.
According to an engraving 
in the southern portico, 
this structure was erected 
in the years 657-683 AH 
and has been endowed to 
Khanqah-e-Shamsieh.
The mausoleum of this 
historical site is octagonal. 
Brickworks of the ceiling 
vary on each of the eight 
sides, which in other parts 
are simple and beautiful.
This mausoleum has 
a high dome. From the 
viewpoint of the tombs, 
it is interesting to note 
that the Sultan’s tomb is 
in the center, whereas his 
followers are placed in 
accordance to their rank 
in circles around the main 
tomb.

Kazemi House 
Museum 
in Tehran: 
A Tourist 
Attraction of 
Iran
The mansion houses a 
number of models and dolls 
which represent the jobs 
and traditions of the people 
who lived in Tehran 150 
years ago.Kazemi Mansion 
is a historical house in the 
vicinity of a holy site in an old 
neighborhood in southern 
Tehran.The century-old 
building is 2,033 square 
meters in area and was 
owned by Mirza Seyyed 
Kazem, who became a civil 
servant under Mohammad 
Shah Qajar. Later during 
Naser al-Din Shah Qajar’s 
reign, he was put in charge of 
the Royal Stable.
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At the center 
of the new city, 
a magnificent 
new maidan 
(city square) 
was constructed, 
some 510 by 158 
meters, named 
the “Design of the 
World” Maidan 
(Maidan-i 
Naqsh-i Jahan). 
Its design united 
all of the facets 
of the Safavid 
polity into one 
spatial diagram: 
worship (the 
Imam Mosque), 
commemoration 
(the Mosque of 
Sheikh Lutfallah), 
sovereign 
administration 
(the Imperial 
Palace), and 
trade (Qaisariya 
Bazaar).
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M ajor Iranian lead and zinc 
producers extracted 1.09 
million tons of ores in the 
last Iranian year (ended 
March 20, 2019), which 
indicates an 18% rise in 
production compared to 
the year before, the Iranian 
Mines and Mining Industries 
Development and 
Renovation Organization’s 
latest report shows.
Angouran Lead and Zinc 
Complex accounted for 1.02 
million tons and Nakhlak 

Lead and Zinc Plant for 
68,612 tons of the total 
output to register a 16% and 
58% growth rate year-on-
year respectively.
The two producers 
extracted an aggregate of 
928,932 tons of ores in the 
fiscal 2017-18.
Lead and zinc ore 
extractions during the 
month to March 20 
amounted to 81,451 tons, 
up 3% compared with last 
year’s similar month. 

Iran not to 
allow any 
country to take 
its place in oil 
market
Iran’s Foreign 
M i n i s t r y 
S p o k e s m a n 
Abbas Mousavi 
c o n d e m n e d 
the stances of 
Saudi Arabian 
and Bahraini 
governments for 
US sanctions on 
Iran’s oil exports, 
saying that Iran 
will hold the US 
and its regional 
allies accountable 
for the negative 
consequences of 
the attempts to 
chock Iranian oil 
exports.
In a Thursday 
statement, Mousavi 
condemned the 
‘blind obedience to 
the US government’ 
and warned against 
the negative 
consequences of 
the hostile move in 
chocking off Iran’s 
oil exports.
“The Islamic 
Republic of Iran 
will not allow 
any country to 
take its place in 
the oil market,” 
the Iranian 
foreign ministry 
spokesman said, 
adding that Iran 
will hold the US and 
those countries 
a c c o u n t a b l e 
for the negative 
consequences of 
the attempts to 
chock Iranian oil 
exports.
He referred to the 
recent execution of 
37 Saudi nationals, 
calling on the 
i n t e r n a t i o n a l 
community to 
confront the Saudi 
government on 
its deranged 
measures.
Mousavi further 
warned the 
regional countries 
against the 
attempts of Saudi 
Arabia to sow 
division in the 
region with the 
support of the US 
administration.
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%18 Growth in Iran’s Lead, Zinc 
Ore Extractions

n answer to a question 
about the esxtent of the 
effect of the sanctions on 
Iranian oil, Zangeneh said 
‘These US oil sanctions are 
not bluff, but very harsh 
hostilities against the 

nation of Iran.” 
On the promise of Saudi Arabia 
and the United Arab Emirates 
to compensate for the Iranian 
oil’s vacuum in the global market, 
the Oil Minister said, ‘I think they 
are exaggerating on their oil 
capacities.’
ON 22 April Trump 
administration took its last step to 
zero Iran’s oil exports. The White 
House has announced that since 
May 2, there has been no extension 
of any exemption for countries 
willing to buy Iranian oil.
Although this move was, in 
fact, a demand that Trump was 
repeating from the very first 
days of taking office at the White 
House, but the global and regional 
conditions were such that he was 
not allowed to do so. 
In his meeting with members of 
the National Security Council of 
the White House less than a month 
ago, the US president insisted on 
imposing maximum pressure on 
Iran by terminating the waivers.
Media and analysts in the West 
say that Donald Trump’s decision 
to zero Iranian oil export will not 
lead Iran to change foreign policy, 
but rather will raise oil prices and 
escalation in the Persian Gulf.
In response to the White House 
threats, Iran’s foreign ministry 
spokesman said that refusal to 

issue waivers for purchase of 
Iran’s oil was basically unlawful. 
Seyyed Abbas Mousavi said, ‘Given 
the illegality of the sanctions, the 
Islamic Republic of Iran has not, in 
principle, gave no credibility for 
granting exemptions to sanctions.’
The Foreign Policy website in an 
analysis titled huge Trump’s Big 
Iran Oil Gamble wrote that by 
seeking to cut Iranian exports to 
zero, the US president is taking 
a major economic and political 
risk. According to this analysis, 
The Trump administration’s 
announcement Monday that it is 
ending waivers allowing several 
countries to keep importing 
Iranian crude is likely to push 
up oil prices and sour relations 
with US friends and rivals alike 
that rely on Iranian energy, all 
while stoking more tensions in the 
waters around the Persian Gulf.
Coming just two weeks after 
President Donald Trump said he 
would designate Iran’s Islamic 
Revolution’s Guards Corps as a 
terrorist organization, Monday’s 
decision represents Washington’s 
latest bet that it can ramp up 
the diplomatic and economic 
pressure on Tehran without 
hurting the global economy or 

angering friends in Europe and 
Asia.
But it carries economic and 
political risks, especially with 
Trump entering a re-election 
campaign. Hence, the White 
House also announced Monday 
morning it is coordinating with 
Saudi Arabia and the United Arab 
Emirates, Iran’s regional rivals, to 
keep any supply disruptions and 
price hikes in check. Trump and 
Saudi Crown Prince Mohammed 
bin Salman spoke earlier this 
month.
Saudi officials said Monday 
that they are open to increasing 
production—but this time only 
after assessing the oil market 
impacts of the new US sanctions 
policy, not before. Saudi Arabia felt 
burned last year when it increased 
production to offset Iran sanctions 
only to be blindsided by the US 
issuance of waivers.
Most analysts had expected the 
administration would end up 
renewing most of the waivers, 
since oil prices are relatively 
high, and knocking a million-odd 
Iranian barrels out of the market 
would simply send them even 
higher right at the start of the US 
summer driving season.

IIDCY, Chinese publishing 
house ink MoU
IRNA - Institute for the Intellectual Development of 
Children and Young Adults of Iran (IIDCY) and Peace 
Publishing House of China signed a Memorandum of 
Understanding (MoU) in the 30th Tehran International 
Book Fair.IRNA reported on Friday that the Director 
General of Public Relations and International Affairs 
of the IIDCY Hamed Rahnema, and Peace Publishing 
House of China Lin Yun signed the MoU at Special Guest 
Programs of the exhibition devoted to China. According 
to the memorandum, the two institutes will now be more 
widely involved in the sale and distribution of books 
and other works of their own.In signing ceremony, the 
Iranian official highlighted that the association has been 
a pioneer in copyright in Iran and has so far purchased 
more than 200 books from foreign publishers and 
sold more than 400 titles to them. He then introduced 
various sections of the IIDCY and presented a report on 
the activities and programs of this cultural complex in 
Iran. Rahnema said that the institute as a multi-purpose 
organization started publishing books for children 
and adolescents since 1965 and now has 1012 artistic 
cultural, artistic centers throughout Iran that provide 
cultural services to children and teenagers.In this 
ceremony, head of China’s Peace Publishing House 
Lin Yun noted that the House is the subsidiary of the 
Jiangxi Publishing Group in China, which was founded 
in 1993 and has more than 130 subsidiaries and 10,000 
employees. The Publishing House was founded in 
1985 and operates in the field of publishing books for 
children and adolescents for the age group up to the age 
of 18, and publishes 300 new titles and re-publishes 600 
titles each year.This memorandum was signed on May 
4 at the 32th Tehran International Book Fair in order 
to introduce exponentially Iranian books to Chinese 
children and expand bilateral cooperation. The 32th 
Tehran International Book Fair, with the motto ‘Where 
there is a will there is a way,’ will be held from May 24 to 
May 4 in the Imam Khomeini Grand Mosque.

Iran’s Non-Oil Trade With 
South Korea Tops $3.7 Billion
I ran traded 4.15 million tons of non-oil commodities 
worth $3.76 billion with South Korea during the 11 
months to Feb. 19, registering a 60.1% and 48.01% 
decline in tonnage and value respectively year-on-
year, latest data released by the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration show.Iran’s exports 
to South Korea stood at 3.44 million tons worth $1.8 
billion, down 61.85% and 53.34% in tonnage and value 
respectively YOY. South Korea was Iran’s seventh export 
destination during the period.Iran mainly exported gas 
condensates, chemicals and copper concentrates to 
South Korea during the period.It exported 703,644 tons 
of goods worth $1.96 billion to Iran, down 48.51% and 
41.88% in tonnage and value respectively YOY. South 
Korea was the seventh exporter of goods to Iran over the 
11 months.Imports mainly included auto parts, vehicles 
and chemicals.

Iran’s Minister of Petroleum Bijan Namdar Zangeneh 
says US oil sanction against Iran is a very hostile act 
against the Iranian nation.

Trump’s sanctions utmost hostility 
against Iran’s people: Minister
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to zero Iran’s 
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that since May 2, 
there has been no 
extension of any 
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to buy Iranian oil.
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US Plan to Drive Iran Oil Export 
to Zero Impossible: Defense 
Minister
Iranian Defense Minister Brigadier General Amir Hatami 
shrugged off a recent move by the US administration to 
end exemptions from sanctions for countries still buying 
oil from Iran, saying Washington’s plan to cut Tehran’s oil 
exports to zero is out of the question.Speaking to the Arabic-
language al-Manar TV network, Brigadier General Hatami 
said Iran has a legitimate right to use all existing facilities 
and power to counter the sanctions imposed by the 
US.However, he added, the US claim of driving the Iranian 

oil exports down to zero is impractical because the Islamic 
Republic will be able to continue selling its oil.
The defense minister further highlighted the embargoes’ 
ineffectiveness and said over the past 40 years, Iran has 
been faced with the sanctions.   Brigadier General Hatami 
made the remarks on the sidelines of the eighth Moscow 
Conference on International Security held from April 23 
to 25.
The White House said on Monday that US President Donald 
Trump “has decided not to reissue” waivers regarding 
sanctions against countries importing Iranian oil when the 
waivers expire “in early May”.The exact deadline is May 2.
“This decision is intended to bring Iran’s oil exports 

to zero, denying the regime its 
principal source of revenue,” 
the statement from White 
House press secretary Sarah 
Sanders read.Countries that 
continue to import Iranian oil 
in large amounts include India, 
China, South Korea, Japan and 
Turkey.US Secretary of State Mike 
Pompeo said on Monday that Saudi Arabia and 
the United Arab Emirates have agreed to “ensure an 
appropriate supply (of oil) for the markets” in order to 
make up for the loss of Iranian oil in the global market.

Iran Trade With Australia Grows by 
13%
I ran traded 93,623 tons of non-oil commodities worth $176.13 million 
with Australia in the last Iranian year (ended March 20, 2019), registering 
a 52.23% and 13.03% growth in tonnage and value respectively 
compared with the year before, latest data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration show.Iran’s exports to Australia 

stood at 14,395 tons worth $31.81 million, down 27.85% and 19.84% in 
tonnage and value respectively year-on-year. Australia was Iran’s 48th 
export destination during the year.Iran mainly exported floorings, dates, 
alabaster, polystyrene and pistachios to Australia during the 12-month 
period.It exported 79,227 tons of goods worth $144.32 million to Iran, up 
90.69% and 24.26% in tonnage and value respectively YOY. Australia was 
the 26th exporter of goods to Iran over the year. Imports mainly included 
sheep carcasses, coal, machinery and pod vegetables.



Iranian, Russia vow to boost 
defense coop.
The defense ministers of Iran and Russian Federation 
vowed to enhance and expand defense cooperation.
Iranian Minister of Defense Brigadier General 
Amir Hatami met and held talks in Russia’s capital 
Moscow on Fri. with Minister of Defense of the 
Russian Federation, Army General Sergey Shoygu on 
the sidelines of eighth Conference on International 
Security (MCIS).The two sides discussed bilateral 
relationship in regional and international arenas.In 
this meeting, Amir Hatami expressed his satisfaction 
with the growing trend of mutual ties in all areas 
of interest and reiterated, “defense and security 
interactions between Islamic Republic of Iran and 
Russia are growing under the auspices of leaders 
of the two countries.”The two countries of Iran 
and Russia enjoy high capacities and potentials 
for increasing bilateral interactions, he said and 
emphasized on developing military and defense 
cooperation qualitatively and quantitatively in line 
with strengthening stability and security in the region 
and world.”
Russian Minister of Defense Sergey Shoygu, for his 
part, pointed to the enhanced military and defense 
cooperation between Iran and Russia and added, 
“cooperation and interaction of the two countries 
played an important role within the framework of 
Astana Peace Talks in the fight against terrorism and 
restoration of peace and security in Syria.”He also 
emphasized on continuation of military consultations 
and interactions in training, technical and security 
fields between armed forces of the two countries.

 Amir-Abdollahian:
Crisis of illegitimacy of Al-Saud 
‘very serious’
Special Assistant to the Speaker of the Iranian 
Parliament for International Affairs Hossein Amir-
Abdollahian said on Fri. that crisis of lack of legitimacy 
of Al-Saud is ‘very serious’.He pointed to the recent 
beheading of 37 Saudi nationals and reiterated that 
crisis of illegitimacy of Al-Saud is very serious.In 
his twitter account, he wrote, “with decapitating 37 
of its citizens, regime of Al-Saud once again proved 
that crisis of its illegitimacy is very serious. Today, 
Al-Saud is grappling with internal crises, outbreak 
of war in Yemen and crisis in Bahrain. US President 
Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu have put Saudi Arabia and the United Arab 
Emirates (UAE) on the verge of downfall.

Finnish FM hails good ties with 
Iran
Finnish Foreign Minister Timo Soini said on Thursday 
that Finland has good relations with Iran.Talking 
to IRNA after a meeting with Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif in New York, he added, 'We 
are long-standing colleagues and we discussed most 
significant issues during the meeting.'
Commenting on the impacts of the US refusal to 
reissue Iran’s oil waivers, he said that this is one of the 
topics dealt with during his meeting with Zarif.
On Thursday morning, Soini visited Zarif to explore 
regional and international developments.

Iraq not among countries banned from Iran 
oil market

Thamir al-Ghadhban made 
the remarks speaking 
during a joint press 
conference in Baghdad 
with Executive Director of 
the International Energy 
Agency Fatih Birol. 

He said that the US removed 
exemptions from a number of 
countries that bought oil from Iran 
which will not include Iraq as it does 
not import crude oil from Iran. 
Iraq itself is an exporter of crude oil to 
other countries and therefore is not 
subject to the new decision of the US 
president, al-Ghadhban said. 
Last May, Trump announced the 
US unilateral exit from a hard-
won multilateral deal on Iran’s 

nuclear program.Following the US 
withdrawal from Iran nuclear deal, 
Washington imposed two rounds 
of sanctions on Iran, the second of 
which targeted the country’s oil 
sector and said any country that 
continues to buy Iranian oil will 
be cut off from US trade market.
Washington, however, granted six-
month waivers to eight buyers of 
Iranian oil and said it would consider 
the extension of waivers granted 
to the eight countries after the six-
month period.

Despite the global concerns about 
the probable turbulences in the oil 
market, the US Secretary of State 
Mike Pompeo, in a press conference 
on Monday, took another unilateral 
hostile step against the Islamic 
Republic of Iran announcing the 
exemptions will not be extended. 
He vowed to bring Iran’s oil exports 
to zero.Saudi Arabia and the UAE 
have pledged to offset any shortage 
in the global oil supply and prevent 
a probable increase in the global oil 
price. 

Recent decision by US President Donald Trump 
who said will not extend waivers for buyers of 
Iranian oil does not include Iraq, according to 
Deputy Prime Minister of Iraq for Energy Affairs 
and Minister of Oil.
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Iran’s Foreign 
M i n i s t r y 
S p o k e s m a n 
Seyed Abbas 
Mousavi said on 
Fri. that proposal 
raised by Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad 
Zarif with regard 
to the prisoner 
swap is related 
to the Iranian 
and American 
prisoners, so that 
this issue does 
not have any 
connection with 
Britain.
Turning to the 
proposal of Iran’s 
Foreign Minister 
M o h a m m a d 
Javad Zarif on 
swapping Iranian 
and American 
prisoners and 
remarks of British 
authorities for 
raising name of 
some Iranian 
prisoners with 
British citizenship, 
he stated, “what 
Mr. Zarif had 
raised in New York 
was related to the 
Iranian prisoners 
in the United States 
or those who were 
detained in other 
countries on the 
request of US 
government with 
several American 
criminals in Iran, so 
that such proposal 
did not have any 
connection with 
UK.”
He pointed out that 
the case considered 
by British officials is 
quite different and 
UK government is 
responsible for its 
situation.
Addressing an 
event at the Asia 
Society in New York 
on Wednesday, 
the Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad 
Zarif told Reuters 
he was proposing 
‘a serious dialogue’ 
with the United 
States on a possible 
prisoner swap.

Iran’s FM re-
cent proposal 
on ‘prisoner 
swap’ to have 
no connection 
with UK

Iran
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Iran attaches no value to Trump’s 
moves: Defense Minister
Iranian Defense Minister Brigadier General Amir 
Hatami condemned the US move to blacklist the 
Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) as a terrorist 
organization, and said that Iran attaches no value to the 
US president’s unlawful and unprincipled measures.
Iran attaches no value to Trump&#39;s moves: Defense 
MinisterBrigadier General Hatami made the remarks in 
a meeting with his Serbian counterpart on the sidelines 
of Moscow Security Conference late on Thursday.

Hoping that bilateral relations will improve 
in proportion to political, economic and cultural 
capacities, he said that inauguration of Serbian office 
of military attache will help further promote defense 
and security collaboration between Iran and Serbia.
Criticizing the US for adopting antagonistic stance 
visa-vis IRGC, Hatami said that the unprincipled 
stances are taken at a time when Iran itself is a victim 
of terrorism and some 20,000 innocent Iranians have 
been killed in terror attacks. The minister described 
IRGC as a forerunner and revolutionary force in fighting 

regional terrorism, saying 
that Americans are trying to 
undermine Iran’s stances 
against Takfiri groups by 
weakening the force.
Serbian Defense Minister 
Alexander Vulin, for his part, 
thanked Iran for its efforts in 
reopening Serbia’s office of military 
attache in Tehran.“Currently, we have good ties with the 
Islamic Republic of Iran,” he said.

 Trump paving way for normal 
diplomatic Zionist-Arab ties: 
Pak analyst
Pakistan’s former foreign secretary says US President 
Donald Trump is pursuing a policy in the Middle 
East to pave the way for normal diplomatic ties 
between Zionist regime and Arab states.Najmuddin 
A. Shaikh in his article published in Dawn on Friday 
said abandonment of the long-settled US policy 
on Palestine and Syria, formal recognition of 
Zionist’s annexation of the Golan Heights and formal 
endorsement of Zionist’s intent of annexing illegal 

Israeli settlements on the West Bank explain that 
support for illegitimate Israeli regime has been part 
of Trump’s creed. “However, there is in my mind the 
vision that partnering with Israel in confronting Iran 
would help create conditions in which the Arabs 
would join Israel formally in the Middle East Security 
Alliance that seems to be part of the plan that Trump’s 
point man for the Middle East, Jared Kushner, would 
present for a regional settlement,” he viewed. Head 
of Global and Regional Studies Centre said if one 
looks at other actions the Trump administration has 
or is taking or is likely to take around the world, it 
appears that apart from the ‘America first’ mantra, 
securing a victory against Iran is the driving force.He 

added for Pakistan, 
it is important that 
what Prime Minister 
Imran Khan and 
President Hassan 
Rouhani agreed 
upon is implemented. 
“Trade that was 
agreed upon is all food 
and humanitarian relief related and 
will not be affected,” he said.The analyst said border 
security is important to both and both countries 
should work closely to secure border and stop the 
terrorist elements from exploiting the border region.

News

, “Are you 
responding 
to our good 
deeds with bad 
ones? … you 
have forgotten 
that you owe 
your existence 
to Iran’s wise 
decision in face 
of Saddam’s 
expansionist 
ambitions.”
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US threat not to 
affect Iran-Germany 
trade ties
The co-chair of Iran-Germany Chamber 
of Commerce Michael Tockuss described 
trade ties between Iran and Germany as 
long-lasting saying US threats cannot affect 
two countries’ ties.“On the one hand we have 
the public reaction from public media which 
of course orchestrate this threat from the 
United States and on the other hand we have 
the long-lasting trade relationship between 
many medium-sized German companies 
and Iran,” Tockuss told IRNA.He added “This 
volume could increase but therefore we need 
more support from our government and from 
the Iranian government.”Elaborating on the 
impact of the Instrument in Support of Trade 
Exchanges (INSTEX) on Iran-Germany trade, 
he said “INSTEX is something that we should 
not undervalue. INSTEX is a very strong 
political signal and the fact that the European 
countries act in clear opposition toward the 
efforts of the United States is a value itself.”
“Practically INSTEX is just on the way. I know 
that people are working intensively to get it 
on stream but it has practical impact at the 
moment,” he noted.
Commenting on the influence of US behavior 
on implementation of INSTEX, Tockuss said 
“at the moment I don’t see any reaction from 
the European governments regarding the 
INSTEX.”He went on to say that “INSTEX now 
is a totally new instrument for the European 

countries and they have to develop it and 
I know that the key people in INSTEX are 
working on it but I don’t see that now these 
efforts of the United States will affect INSTEX 
because this is not related to it.”
“We have a lot of companies that ask for 
INSTEX and that want to start it immediately, 
he said adding “now we are in close contact 
with the Iranian banks in Hamburg.”
“German companies are more than 130 
years active in Iran and they will safeguard 
and survive with the trade with Iran in 
this critical situation and of course what 
we have to keep up with Iran this means 
joint venture and investment of European 
companies,” German official noted.On May 
8, 2018, Trump withdrew from the JCPOA, 
which was condemned by other parties to 
the 2015 agreement.INSTEX was adopted by 
foreign ministers of the European trio on the 
sidelines of a European Union summit in the 
Romanian capital Bucharest on January 1.
INSTEX has been registered at the address of 
France’s Economy and Finance Ministry in 
Paris. German banker Per Fischer has been 
chosen for a period of six months to run it. 
Also, a senior UK diplomat is expected to 
head the Supervisory Board.Earlier, INSTEX 
president Per Fischer visited Iran to hold 
talks with Iranian stakeholders in a bid to 
work out details of the payment channel.
Trump’s choice has faced opposition of the 
international community; namely Russia, 
China, the International Atomic Energy 
Agency (IAEA) and the European Union 
Foreign Policy Chief Federica Mogherini.

For much of the interview, Tockuss referred to 
US recent decision to end waivers on Iran oil 
exports, saying “We see this announcement 
very critical because it is again the action of 
the United States which is not coordinated 
with anyone and which is not backed by any 
international body.”
“The countries that bought Iranian crude oil 
in the past will now stop to import it because 
this is not just the question of buying oil, it is a 
technical question of the refineries adjusted 
to Iranian oil,” he said adding “they try to 
put pressure on Iran with the risk that Iran 
might have to react on this.”He reiterated “it 
is not that easy that is shown in the media that 
simply Saudi Arabia can increase the output 
but it shows that the United States is bullying 
against Iran.”Despite the fact that Washington 
had claimed to zero Iran oil exports, the US 
agreed to let eight countries, including China, 
Japan, India and South Korea, Taiwan, Italy 
and Greece keep buying Iranian oil after it 
reimposed sanctions on the OPEC producer 
on Nov. 5.The US Secretary of State Mike 
Pompeo once again in a unilateral and hostile 
act on Monday declared anti-Iran measure 
to lift sanctions waivers on buyers of Iran 
oil. According to Western media, Pompeo 
claimed that the US had gained assurances 
from oil producers - namely Saudi Arabia 
and the UAE - to ensure a sufficient supply to 
minimize impact on pricing.He added that 
sanctions waiver permission will be expired 
on May 1 and as a result this decision will 
be implemented on May 2 meaning that no 
permission will exist to extend these waivers.



Iran builds three new missiles
Experts at Iran’s Defense Ministry and Army Aviation designed and manufactured three new home-
made air-based missiles entitled “Heidar”, “Qamar-e Bani Hashem” and “Dehlaviyeh”.“Heidar” is an air-
to-ground missile with a range of more than 8km which can be installed on different types of systems 
to attack armored targets, ground equipment and enemy forces’ concentrations with a penetration 
power of over one meter.“Qamar-e Bani Hashem” is an air-to-air and air-to-ground missile with a 
range of over 8km with the capability of destroying armored targets, ground equipment and enemy 
forces and can also be fired in the dark.“Dehlaviyeh” is a laser-guided air-to-ground missile with a 
range of over 8km and low weight used to smash armored targets with a pin-pointing capability and 
penetration power of 1.20 meter.The missiles are now in the testing stage and will be mass-produced 
soon to be mounted on combat helicopters.

The Fajr International 
Film Festival 
announced the full 
lineup of winners 
at Tehran’s Vahdat 
Hall for their 37th 
year of celebrating 
independent, art 
house, alternate, fiction, 
documentary and 
animation films from 
across the globe.Iranian 
and international 
officials, dignitaries, 
filmmakers and guests 
attended the closing 
ceremony on Thursday, 
April 25.Addressing 
the ceremony, Festival 
Director Seyyed Reza 
Mirkarimi said the 
imposed unilateral 
sanctions have not only 
targeted Iran’s economy 
but its culture as well.
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Trump’s sanctions utmost hostility against 
Iran’s people: Minister

Chief of Inspection Organization 
of Iran Naser Qazi Seraj, who has 
traveled to China to attend the 
‘One Belt-One Road’ International 
Conference, underlined that 
‘increasing regional cooperation 
and establishing institutions to 

expand foreign trade in Asia is one of the 
ways to tackle US avarices and the monetary 
monopoly.’
The Iranian senior official on Thursday in 
a meeting with the Vice Chairman of the 
Communist Party of China in Beijing praised 
the Chinese government’s stance against 
the US unilateralism and to oppose the 
outrageous sanctions against the people 
and the government of the Islamic Republic 
of Iran. 
He emphasized that the ‘One Belt-One Road’ 
initiative is effective in generating economic 
growth in the member states and increasing 
the national currency value and GDP of the 
member states. 
He referred to expansion of ties on the Asian, 
European and African continents as a civilian 
and cultural issue in the context of ‘One Belt-
One Road’ initiative, and stated that ‘The Silk 
Road is a venue for the introduction of the 
great civilizations of the world to each other.’
Qazi Seraj referred to the ‘One Belt-One 
Road’ initiative as an opportunity for the 
emergence of a model for monitoring, 
inspection and transparency based on 
Eastern cultures and considered its 
presentation to other cultures that are 
involved in this project as significant. 
In another part of his remarks, the Iranian 
official announced the readiness of 
Inspection Organization of Iran for full 
cooperation in line with judicial cooperation, 
monitoring and inspection, ombudsman, 

anti-corruption cooperation with other 
countries.
The Vice Chairman of the Communist 
Party of China also for his part thanked 
him and accompanying delegation, for his 
participation in the second international 
‘One Belt-One Road’ in China and announced 
his country’s readiness for any cooperation 
in the various fields with Iran. 
The second international ‘One Belt-One 
Road’ Conference began in Beijing on 
Thursday with the presence of delegations 
from 110 countries, including the Islamic 
Republic of Iran. 
On behalf of the Islamic Republic of Iran, 
three delegations headed by Minister of 
Economic Affairs and Finance Farhad 
Dejpasand, Chief of Inspection Organization 
of Iran Naser Qazi Seraj, and Haddad Adel, 
member of the Expediency Council have 
participated at the conference. 
During his visit to Kazakhstan and Indonesia 
in July 2013, Chinese President Xi Jinping 
proposed the construction of the “Silk Road 
Economic Belt” and “21st-Century Maritime 
Silk Road|, respectively, which eventually 
came up with the title ‘One Belt, One Road” 
and was introduced to the world.
The project initially began with China’s 
investment of more than one trillion dollars, 
and so far 124 countries and 29 international 
organizations have signed a cooperation 
agreement with China.
The official opening ceremony of this summit 
was scheduled to be held with the presence 
of Chinese President Xi JinPing in Beijing on 
Friday.

Muslims in Sri Lanka were urged to pray at 
home on Friday and not attend mosques or 
churches after the State Intelligence Services 
warned of possible car bomb attacks, amid 
fears of retaliatory violence for the bombings 
that killed 253 people.
The US embassy in Sri Lanka also urged its 
citizens to avoid places of worship over the 
coming weekend after authorities reported 
there could be more attacks targeting 
religious centers.
Sri Lanka remains on edge after the suicide 
bombing attacks on three churches and four 
hotels that also wounded about 500 people.
Nearly 10,000 soldiers were being deployed 
across the Indian Ocean island state to 
carry out searches and provide security 
for religious centers, the military said on 
Friday, Reuters reported.Fears of retaliatory 
sectarian violence have already caused 
Muslim communities to flee their homes 
amid bomb scares, lockdowns and security 
sweeps.
The All Ceylon Jamiyathul Ullama, Sri Lanka’s 
main Islamic religious body, urged Muslims 
to conduct prayers at home on Friday in 
case “there is a need to protect family and 
properties”.
Cardinal Malcolm Ranjith also appealed to 
priests not to conduct mass at churches until 
further notice.“Security is important,” he 
said.Police have detained at least 76 people, 
including foreigners from Syria and Egypt, in 
their investigations so far.
Daesh provided no evidence to back its claim 
that it was behind the attacks. If true, it would 
be one of the worst attacks carried out by the 
group outside Iraq and Syria.
The extremist group released a video on 
Tuesday showing eight men, all but one with 

their faces covered, standing under a black 
flag and declaring their loyalty to its leader, 
Abu Bakr Al-Baghdadi.
DEFENSE, POLICE CHIEFS QUIT
The Sri Lankan government said nine 
homegrown, well-educated suicide bombers 
carried out the attacks, eight of whom had 
been identified. One was a woman.
Sirisena told reporters on Friday some Sri 
Lankan youths had been involved with ISIS 
since 2013. He said information uncovered 
so far suggested there were 140 people in Sri 
Lanka involved in ISIS activities.
“Police are looking to arrest them,” Sirisena 
said.
Authorities have so far focused their 
investigations on international links to 
two domestic groups - National Thawheed 
Jama’ut and Jammiyathul Millathu Ibrahim - 
they believe carried out the attacks.
Government officials have acknowledged 
a major lapse in not widely sharing an 
intelligence warning from India before the 
attacks.Sirisena said top defense and police 
chiefs had not shared information with 
him about the impending attacks. Defense 
Secretary Hemasiri Fernando resigned over 
the failure to prevent the attacks.
“The police chief said he will resign now,” 
Sirisena said.He blamed Prime Minister 
Ranil Wickremesinghe’s government for 
weakening the intelligence system by 
focusing on the prosecution of military 
officers over alleged war crimes during a 
decade-long civil war with Tamil separatists.
Sirisena fired Wickremesinghe in October 
over political differences, only to reinstate 
him weeks later under pressure from the 
Supreme Court.
Opposing factions aligned to 
Wickremesinghe and Sirisena have often 
refused to communicate with each other 
and blame any setbacks on their opponents, 
government sources say.The Easter Sunday 
bombings shattered the relative calm that 
had existed in Buddhist-majority Sri Lanka 
since a civil war against mostly Hindu ethnic 
Tamil separatists ended 10 years ago.

Regional cooperation only way of 
confronting US unilateralism: Official

Sri Lankans Urged to Avoid Mosques, 
Churches amid Fears of More Attacks

A senior Iranian official has emphasized the importance of 
increasing regional cooperation to counter US avarices.
Regional cooperation only way of confronting US 
unilateralism: 

Sri Lankan President Maithripala Sirisena said on Friday 
police are looking for 140 people believed to have links 
with the Daesh (also ISIS) group, which has claimed 
responsibility for the Easter Sunday suicide bombings of 
churches and hotels.
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On behalf of the 
Islamic Republic 
of Iran, three 
delegations 
headed by 
Minister of 
Economic Affairs 
and Finance 
Farhad Dejpasand, 
Chief of Inspection 
Organization of 
Iran Naser Qazi 
Seraj, and Haddad 
Adel, member of 
the Expediency 
Council have 
participated at the 
conference. 

Authorities 
have so far 
focused their 
investigations 
on international 
links to two 
domestic groups 
- National 
Thawheed 
Jama’ut and 
Jammiyathul 
Millathu Ibrahim 
- they believe 
carried out the 
attacks.
Government 
officials have 
ackno



ایجاد شهرک پوشاک در اصفهان و کاشان
معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: در تالش هستیم با احداث دو شهرک پوشاک در اصفهان و کاشان، ۲۰۰ 
هزار شغل ایجاد کنیم. سید حسن قاضی عسگر در مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: ظرفیت گردشگری استان اصفهان به خصوص در شمال و غرب استان بسیار باالست و باید با شکوفا کردن 

آن به رشد اقتصادی منطقه کمک کرد و همزمان مشکالت صنعت فعال استان را حل کرد.
وی افزود: شهرک فرودگاهی در اصفهان یکی از طرح های بزرگ مدنظر است که با سرمایه گذاری خارجی در پی 

ایجاد آن هستیم تا با آن حوزه گردشگری را رونق و گسترش دهیم و همجواری با یزد و شیراز فرصت خوبی برای 
رقابت و سرمایه گذاری در راستای رونق گردشگری استان اصفهان و ایران است.

وی تصریح کرد: با این کارها باید شاخص بیکاری استان که در سطح غیرقابل قبولی هست متعادل کنیم و اشتغال مولد و پایدار 
را برای جوانان ایجاد کنیم، حوزه گردشگری و صنعت توانایی خودکفا شدن را در اشتغال جوانان دارد. وی به صنعت نساجی اشاره کرد و 

گفت: این صنعت نیز پتانسیل باالیی دارد و می توان به اشتغال باالیی رسید و بر همین اساس طرح ایجاد ۲ شهرک پوشاک را در اصفهان و کاشان 
داریم، که امیدواریم ۱۰۰ هزار در اصفهان و ۱۰۰ هزار شغل در کاشان ایجاد شود. این کار با حمایت سرمایه گذاران امکان پذیر است و یکی از اهداف 

بزرگ در حوزه اشتغال، جذب سرمایه گذار داخلی و حتی خارجی برای اشتغال پایدار است.

شکوفایی شهرستان ها حاشیه نشینی اصفهان را از بین می برد
شهردار اصفهان گفت: شورای عالی استان ها آنقدر توان دارد که بتواند طرح ها و  نظرات این نهاد 

را به قانون تبدیل کند و  باید به این میزان قدرت، توجه بیشتری داشته باشند.
 قدرت اهلل نوروزی در جمع روسای شوراهای شهرهای استان اصفهان با بیان اینکه طبق قانون 
اساسی، شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند، اظهار کرد: وقتی در قانون 

اساسی از ارکان مهم نام برده می شود، نام شوراها هم در این ارکان دیده می شود که این امر حکایت 
از جایگاه رفیع شوراها دارد.

وی با بیان اینکه تصمیمات شوراها برای استانداران، فرمانداران و مقامات دولتی الزم االجراست، افزود: هر 
تصمیمی که شوراها بگیرند مقامات دولتی مکلف به اجرای آن هستند و واژه الزام در قانون اساسی در خصوص این 

امر آمده است. شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه شوراها برای تسریع اداره امور کشور فعالیت می کنند، افزود: شوراها می توانند در 
همه مسائل عمرانی، رفاهی، آموزشی و فرهنگی موثر واقع شوند و همه این ها جزو وظایف شوراها است؛ دولتی ها مکلف به حضور 
در جلسات شوراها هستند و قانونگذار نگاه ویژه ای به شوراها دارد، اما در فرایند کار، نقش رکنی و اداره امور جامعه توسط این نهاد 

اختالف نظرهایی وجود دارد و نقش شوراها تنها به نقش نظارتی تبدیل شده است.

 در روزهــای گذشــته 
کــه از شــروع کاری 
شرکت های خودروساز 
عرضــه ای  گذشــته، 
صورت نگرفتــه چراکه 
اگر عرضه انجام می شد 
افزایش قیمت ها در بازار 

رخ نمی داد. 
پراید در حــدود ۵ میلیون تومان، پژو 
۲۰۶ حدود ۲۱ میلیون تومان و سمند 
نزدیک به ۱۰ میلیون تومان نسبت به 
۱۸ فروردین ماه افزایش قیمت داشته 
است. محصوالت مونتاژی مانند سراتو 
از ۲۴۵ میلیون تومان به ۲۹۰ میلیون 
تومان یا خودرویی مانند پژو ۲۰۰۸ از 
۲۷۰ به ۳۴۰ میلیــون تومان افزایش 
رسیده اســت. در این مدت گروه پژو 
۲۰۶ بیشــترین افزایــش قیمــت را 

داشته اند. 

 
  ریزش قیمت ها باعرضه مناسب 

 وی ادامه داد: به صــورت کلی چه در 
محصوالت مونتاژ و چه داخلی افزایش 
قیمت داشــته ایم. زمانــی که عرضه 
به صورت مناسبی در بازار انجام شود،  
شــاهد افزایش قیمــت نخواهیم بود 
اما این اتفاق از ابتدای ســال تاکنون 
نیفتاده اســت. اگر یک روز وقفه نیز 
در این زمینه ایجاد شود هفته ها زمان 
خواهد برد تا اثرات آن را بتوان از بین 
برد. یک عده منتظر هســتند تا ببیند 
که عرضه کدام کاال توســط شــرکت 
سازنده کم می شــود و به سرعت آن را 
خریداری کنند. افــرادی که صاحب 
خودرو هســتند به صورت سلیقه ای 
و روزانه قیمت ها را بــاال می برند. اگر 
بخواهیــم از التهاب بــازار کم کنیم، 
حال هر کاالیی که می خواهد باشــد، 
بایــد آن کاال در بازار وجود داشــته 
باشــد. به طورکلی می توان گفت بازار 
به همین صورت باقــی نمی ماند و در 
صورت عرضه مناســب شاهد ریزش 

قیمت ها خواهیم بود. 
 

  تأثیــر روانی موعــد تحویل 
خودروسازان بر بازار 

 مؤتمنــی در رابطه با نحــوه عرضه 
خودروســازان گفت: عرضه به صورت 
قطره ای مناسب نیست و خودروسازان 

باید تیــراژ تولیــد خــود را افزایش 
دهند. فروش های فوری که توســط 
خودروســازان انجام می شود با موعد 
تحویل یک ماه است که زمان تحویل 
آن ها حتــی به ۴۵ روز نیز می رســد. 
درصورتی که خودروسازان به جای یک 
ماه در مدت ۲۰ الی ۲۵ روز خودروها 
را زودتر از موعد تحویل دهند شرایط 
بازار تغییر پیدا خواهد کرد. این روند 
می توانــد تأثیر روانی بــر روی بازار و 

مشتریان خودرو داشته باشد. 

   پراید بــه ۵۱ میلیون تومان هم 
رسید! 

 رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران در 
مورد قیمت پراید گفت: در حال حاضر 
حدود ۴۹.۵ الــی ۵۰ میلیون تومان 
قیمت دارد که حتی تــا ۵۱ میلیون 
تومان نیز قیمت آن رسید. درهرصورت 
قیمت ها باید توسط یک آنالیز دقیق 
نسبت به قیمت گذاری ورود پیدا کند. 
در این خصوص نمی تــوان به صورت 
حدسی وارد شد و تنها صحبت ما این 

اســت که هر خودرویی با هر قیمتی 
که بــه فــروش می رســد به صورت 
دونرخی نباشــد. تمام نابسامانی های 
 موجود در بــازار از وضعیــت عرضه

 بازمی گردد. 
 

  گرانــی ۱۰۰ میلیــون تومانی 
وارداتی ها 

 وی در پایــان اشــاره ای بــه بحث 
خودروهــای وارداتی کــرد: وضعیت 
قیمــت وارداتی هــا نیــز هماننــد 

خودروهای داخلی اســت و با افزایش 
قیمت مواجــه شــده اند. به طورکلی 
قیمت خودروهای وارداتی تحت تأثیر 
از قیمــت محصوالت داخلی اســت. 
تمامــی خودروهای وارداتی نســبت 
بــه ۱۸ فروردیــن حداقــل ۸۰ الی 
۱۰۰ میلیون تومــان افزایش قیمت 
داشــته اند. باید این نکته را گفت که 
اگر اســم آزادی واردات خودرو بیاید 
قیمت ها تــا ۴۰ درصــد کاهش پیدا 

می کند.

پژو ۲۰۰۸ بیش از ۷۰ میلیون تومان گران شد؛   

پرده برداری از دالیل افزایش قیمت خودرو

خبرآنالین
گـــزارش
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رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: افزایش قیمت هم 
در محصوالت داخلی و هم خارجی داشته ایم. برای جلوگیری 
از ایجاد بازار آشفته باید عرضه به صورت مناسب انجام شود 
ضمن این که اگر حتی اسمی از آزادسازی واردات بیاید قیمت ها 

۴۰ درصد افت می کند.
 سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در خصوص 
وضعیت قیمت ها در بازار خودرو گفت: قیمت های خودرو در 

حال حاضر به صورت ساعتی تغییر می کند.

وضعیت قیمت 
وارداتی ها نیز همانند 

خودروهای داخلی 
است و با افزایش 

قیمت مواجه شده اند. 
به طورکلی قیمت 

خودروهای وارداتی 
تحت تأثیر از قیمت 
محصوالت داخلی 

است.

اقتصاد ایران
۰7
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امسال سال فراوانی میوه است
قیمت ها به زودی 

کاهش می یابد

روسای اتحادیه های مرتبط بخش 
خصوصی می گویند که قیمت انواع 
میوه و تره بار در سال جاری با توجه 
به فراوانی آنها به زودی روند کاهشی 

را در پیش خواهد گرفت.
از ماه های پایانی پارســال تاکنون 
وضعیــت بــازار میــوه و تره بار به 
گونه ای بوده اســت که قیمت آنها 
روندی افزایش داشــته و هر یک از 
مســئوالن در بخــش خصوصی و 
دولتی دلیلی بــرای آن می آورند و 
این افزایش قیمت ها تاکنون ادامه 
دار بوده است به گونه ای که قیمت 
پیاز در بازار بــه کیلویی حدود ۱۵ 
هزار تومان در روزهای اخیر رسیده 
است و در این زمینه محمد شفیع 
ملک زاده - رئیس ســازمان نظام 
صنفی کشاورزی - معتقد است که 
قیمت این محصول تره باری هنگام 
خرید از کشاورزان کیلویی ۱,۵۰۰ 
تومان اســت و برخی از واسطه ها با 
مدیریت بازار قیمت این محصول را 

افزایش داده اند.
این اظهــارات در حالی اســت که 
اســداهلل کارگر - رئیــس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی - به ایسنا 
گفت: فضای امروز بازار میوه و تره بار 
همچون سال ها و دهه های گذشته 
نیست که کشاورز از قیمت واقعی 
محصول خود خبر نداشته باشد و 
آن را تا ۱۰ برابر ارزان تر از نرخ بازار 
به واسطه ها بفروشد. پس اینکه گفته 
می شود کشاورزان پیاز را کیلویی 
۱,۵۰۰ تومــان می فروشــند و در 
بازار ۱۵ هزار تومان است عقالنی و 
منطقی نیست و غیر ممکن است در 
فضای بازار امروز که کشاورز از طریق 
اینترنت و شبکه های اجتماعی به 
راحتی می تواند قیمت محصولش 
را متوجه شود، این کار را انجام دهد.

وی افــزود: در برخی مــوارد علت 
افزایش قیمت میوه وقوع سیل در 
مناطق تولید این محصوالت بوده 
است که می توان به عنوان مثال به 
پیاز و سیب زمینی اشاره کرد چرا که 
مسلماً اگر برداشت آنها آغاز شود به 
زودی قیمت سیب زمینی و پیاز نیز 

ارزان می شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه 
و سبزی درباره دیگر دالیل گرانی 
و افزایش قیمــت میوه گفت: چند 
مشکل در بازار میوه وجود دارد که 
می توان به ناخالص فروشــی، ارائه 
ندادن فاکتور، اجبار فروشــندگان 
میوه برای پرداخــت حق الزحمه 
کارگران میــدان مرکــزی میوه 
و تره بار اشــاره کرد که قطعاً باعث 
افزایش قیمت میوه می شــود چرا 
که به عنــوان مثــال هنگامی که 
فروشــندگان میوه می خواهند از 
بار فروشــان و عمده فروشان میوه، 
میوه ای خریــداری کنند به دلیل 
آنکه کارگــران آن غرفه حقوقی از 
صاحب غرفه دریافت نمی کنند میوه 
فروشــان مجبورند هزینه کارگر را 
برای جابجایی بار پرداخت کنند. از 
سوی دیگر مسئله فاکتور است که 
بارها اعالم کردیم که فروشندگان 
میــوه با وجــود پیگیــری عمدتاً 
نمی توانند فاکتوری از فروشندگان 
عمده این محصــوالت در میدان 
مرکزی میوه و تره بار دریافت کنند 
و همین مســئله باعث می شود که 
خالص فروشی هم رعایت نشود چرا 
که وقتی فاکتوری در کار نباشد هر 
قیمتی که بخواهند را می توانند به 
فروشندگان میوه تحمیل کنند و 
از سوی دیگر نیز پول سبد یا جعبه 
میوه را نیز روی قیمت میوه می آورند 
و آن را محاسبه می کنند. این مسائل 
و مشکالت سبب می شود که قیمت 
 میوه باالتر از آن چیــزی که باید، 

باشد.

ایسنا
خـــبـــر
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عکس نوشت

اصفهان در هفته ای که گذشت
اجالس مشترک اعضای شورای اسالمی استان اصفهان و روسای 

شورای شهرستان های استان پیش از ظهر روزپنجشنبه ۵ 
اردیبهشت ۹۸ با حضور شهردار، رئیس شورای اسالمی و جمعی از 

مدیران استانی و شهری برگزار شد.

منبع : ایمنا

افتتاحیه مسابقات بین المللی هندبال ساحلی به 
مناسبت نکوداشت هفته فرهنگی اصفهان صبح 
روزپنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ در زمین ساحلی پارک 
ناژوان برگزار شد.

پرفورمنس »یادها بر آب« صبح روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ در موزه هنرهای معاصر اصفهان 
برگزار شد.

هشتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ، 
 گیاهان دارویی، ماهیان تزیینی ، 

فرآورده های طبیعی  که تا ششم اردیبهشت 
ماه در نمایشگاه بین المللی اصفهان دائر بود.

بهار است و آبی زیبای 
زاینده رود بر پهنای 
اصفهان جریان دارد و 
 خانواده ها را دعوت 
می کند تا در هفته 
فرهنگی اصفهان با 
شعار همدلی برای ایران 
سوار بر قایق شده و در 
مسابقات قایق سواری 
خانوادگی شرکت کنند.



کسب و کار
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انعقاد توافق نامه شرکت های تأمین سرمایه امین و تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
شرکت های تأمین سرمایه امین و تجارت الکترونیکی ارتباط فردا توافق نامه همکاری امضا کردند.

در نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه )فاینکس ۲۰۱۹(، توافق نامه همکاری راهبردی میان تأمین 
سرمایه امین و شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا امضا شد. هدف از این توافق نامه ایجاد چارچوب 
حقوقی برای همکاری و مشارکت دو طرف در زمینه فناوری ثروت )Wealth-Tech( است که گام های 

اولیه آن از مدتی پیش برداشته شده است . در مراسم امضای توافق نامه که با حضور اعضای هیأت مدیره و 
مدیران ارشد دو شرکت برگزار شد، سعید بداغی مدیرعامل تأمین سرمایه امین این توافق را گامی مهم در 

راستای هوشمندی مالی و ایجاد تحول دیجیتالی در حوزه بانکداری سرمایه گذاری دانست. همچنین سید حامد 
قنادپور مدیرعامل ارتباط فردا هم با اشاره به تجربیات موفق این شرکت در زمینه کاربردهای نوآورانه تکنولوژی دیجیتال 

در صنعت مالی، مشارکت با تأمین سرمایه امین را فرصتی ارزشمند برای ورود گسترده تر این شرکت به حوزه فناوری ثروت دانست. 
همکاری در زمینه ابزارهای مدیریت مالی شخصی، معامالت آنالین مبتنی بر تحلیل داده و هوش مصنوعی، پردازش اطالعات و مشاوره آنالین 
سرمایه گذاری، کاربردهای بیگ دیتا و یادگیری ماشین در معامالت بورس از جمله محورهای این همکاری است. شراکت و سرمایه گذاری 

مشترک در محصوالت و استارت آپ های فناوری ثروت از دیگر اهداف این توافق نامه است.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

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

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
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خوشــبختی  پــول 
نمی آورد ولی بی پولی 
هــزار و یک مشــکل 
ایجــاد می کند. وقتی 
پول کافی برای گذران 
زندگی نداریم، قبض 
آب و برق و… از یک 
سو، اجاره خانه از سوی دیگر و هزار و یک 
خرج دیگر کمرمــان را خم می کند… 
بله پول و درآمــد بخش مهمی از زندگی 
است. باید شــعار دادن را کنار بگذاریم. 
خیلی ها معتقدند پول ریشــه ی فســاد 
اســت، ثروتمندان حریص هستند، پول 
خوشبختی نمی آورد و…. همه ی اینها 
جمالتی کلیشه ای و تکراری هستند که با 
مثال های متعددی نقض می شوند. در دنیا 
ثروتمندان زیادی وجود دارند که با توانایی 
مالی خود منجر به شکوفایی استعدادها، 
درمان بیماری ها و ایجــاد امکانات برای 
هم نوعان خود شده اند. پس پول فی نفسه 
چیز بدی نیست، بلکه رویکرد و شیوه ی 
به کار گیری آن، این حواشــی و چهره ی 
منفی را برایش ایجاد کرده است. افزایش 
درآمد و ثروتمند شدن نیازمند زحمت، 
تالش و فکر است. فرایند ارزشمندی که 
به رشد و شکوفایی استعدادهای شما در 
زندگی کمک می کنــد. همه ی ما در هر 
شبانه روز، ۲۴ ساعت در اختیار داریم پس 
چگونه بعضی از افراد ثروتمند می شوند و 
روز به روز افزایش درآمد چشم گیرتری 
پیدا می کنند؟ تفاوت ها در رویکرد و نوع 

نگاه افراد است. در ادامه روش هایی برای 
افزایش درآمد مطرح شده است.

  ۱. کارهایی را که دوست ندارید، 
ترک کنید

اگر شغل و کار شما درآمد چندانی ندارد و 
متناسب با آرزوها و سبک زندگی دلخواه 
شما نیست، آن را ترک کنید. چه چیزی 
شما را مجبور می کند کاری را انجام بدهید 
که برای تان عذاب آور است؟ درست است 
که وضعیِت بازارِ کار چنگی به دل نمی زند، 
اما قبول کنید تالش و آرمان در کنار هم 
نتیجه ای شگفت انگیز دارند. اگر به کاری 
که دوست دارید مشغول شوید، درآمد و 

موفقیت بیشتری پیدا خواهید کرد.

  ۲. ارزش شما به پول تان نیست
مسائل مالی ربطی به ارزش های شما ندارد. 
هرگز نگذارید تعداد صفرهای موجودِی 
حساب بانکی تان دلیل شخصیت و احترام 
شما باشد. افزایش درآمد و ثروت، معرف 
و نشانه ی ارزش های شخصیتی و روحی 
شما نیست. در زندگی خود را به ارزش های 
محکم و مهم گره بزنیــد. اگر جیب تان 
خالی اســت، می تواند به دلیل شرایط یا 
کم کاری خودتان باشد، اما با کمی تالش و 
پشتکار می توانید شرایط را بهتر کنید. در 
هر وضعیت اقتصادی که باشید، تنها سبک 
زندگی شماست که به زندگی تان شکل 
می دهد و این مسئله به هیچ عنوان ربطی 

به جیب شما ندارد.

 ۳. فعالیت هــای درآمــدزا را در 
اولویت قرار بدهید

وقتی که برنامه هفتگی تان را می چینید، 
فعالیت هــای درآمدزا و ســودمند را در 
اولویت قرار بدهید. طبــق قانون پاره تو، 
۸۰ درصد رخدادها از ۲۰ درصد اتفاقات به 
وجود می آیند. به زبان ساده تر ۸۰ درصد 
درآمد شــما از ۲۰ درصد فعالیت هایتان 
به دســت می آید. به این ۲۰ درصد فکر 
کنید. کدام فعالیت های اقتصادی برای 
شما بیشــترین درآمد را تولید می کند؟ 

اگر در مسیر کاری خوبی قرار گرفته اید، 
نگذاریــد چیزی در افزایــش درآمدتان 

اختالل ایجاد کند.

  ۴. ارزش وقت را بدانید
وقت طالست و ارزشش خیلی بیشتر از 
پول است. شاید بشود پوِل ازدست رفته 
را دوباره به گاوصندوق بازگرداند، اما زمان 
از دست رفته هیچ گاه باز نمی گردد. ارزش 
وقت را دست کم نگیرید. صبح ها زودتر از 
خواب برخیزید، زمان بندی دقیقی برای 
کارهایتان داشته باشید. وقتی برنامه ریزی 
دقیقی داشته باشید چند گام از سایرین 
جلوتر هستید و کارهای بیشتری در طول 
شــبانه روز انجام خواهید داد. کارها را از 
امروز به فردا نیندازید، نگویید فردا شروع 
می کنم، هنوز وقت هست و.. . به خصوص 
در بازار رقابتی امروز فقط اگر زود بجنبید 

برنده خواهید بود.

  ۵. نه گفتن را تمرین کنید
اســتیو جابز می گوید: »رمــز موفقیت 
شرکت اپل در توانایی نه گفتن ما به موارد 
غیرضروری بوده اســت.« هنر نه گفتن 
را تمرین کنید. اگر می بینید زیاد کردن 
مسئولیت هایتان نقشی در افزایش درآمد 
شما ندارد، آنها را نپذیرید. روی کاری که 

برای تان افزایش درآمد بــه همراه دارد، 
سرمایه گذاری کنید. به موقع نه بگویید و 

وقت خود را تلف نکنید.

  ۶. با ثروتمندان معاشرت کنید
رفتار ما شــبیه افرادی می شود که با آنها 
معاشــرت می کنیم. اگر بــا ثروتمندان 
بگردید، نظام فکری آنهــا را بهتر درک 
خواهیــد کرد. نــوع نگرش آنهــا را یاد 
می گیرید و فرصت های بهتر و بیشتری 

برای افزایش درآمد و کار پیدا خواهید کرد. 
با ثروتمندان رفت و آمد کنید، نشســت 
و برخاست داشته باشــید و سعی کنید 
قلق های آنها را برای افزایش درآمد و تولید 

پول و ثروت یاد بگیرید.

  ۷. بهانه گیری و دلیل تراشی را کنار 
بگذارید

به جای بهانه آوردن برای درآمد اندک تان 
و دلیل تراشــی هایی که زمین و زمان را 
برای بی پولی شما مقصر نشان می دهند، 
فقط عمل کنید. انرژی شما با منفی بافی و 
بهانه آوردن تحلیل می رود. تمرکز و نیروی 
خود را برای رسیدن به اهداف تان بگذارید، 
عزم تان را جزم کنید و با تالش پیش بروید.

  8. نگاه تان را عوض کنید
قبول است که وضعیت اقتصادی خراب 
است و هزار و یک مشکل دیگر وجود دارد. 
اما ســعی کنید نگاه تان را تغییر بدهید. 
فکر نکنید قربانی هستید. اگر بخواهید 
می توانید رهبری وضع و حال خود را به 
دست بگیرید. به گذشــته  و اشتباهات 
قبلی تان فکر نکنید. آن قدر نوک پیکان 
تقصیرها را به ســمت رئیس و این و آن 
نگیرید. کمی مهربان تر به دنیا نگاه کنید. 

لحظه ای که مســئولیت های زندگی تان 
را تمام و کمال به دست خود می گیرید، 
همان لحظه ای است که موفقیت را آغاز 

می کنید.
اختالف میــان درآمد انــدک و افزایش 
درآمد، در عمل کردن اســت. مرد عمل 
باشید. به ثروتمند شــدن فکر کنید، به 
افزایش درآمد بیندیشید و تالش کنید. 
انرژی های منفی را از خود دور کنید. قطعا 
راهی برای پیشرفت وجود دارد. فقط باید 
آن را پیدا کنید. تصمیــم بگیرید. برای 
افزایش درآمد کمی پشــتکار و سختی 
بیشتر نیاز اســت. اما نتیجه ی آن قطعا 
شیرین و خواســتنی خواهد بود. در هر 
سطح ســواد و مهارتی که باشید، راهی 
پیش روی شــما هســت. به مهارت ها و 
توانایی هایتان فکر کنید و اگر الزم است 
آنها را تقویت کنید. با تالش و در محیط 
فعالیت و کار قــرار گرفتن، فرصت های 
بیشتری برای شما به وجود خواهد آمد. 
تنبلی و ترس را کنار بگذارید. در بیشتر 
موارد تــرس از شــروع کار مانع اصلی 

موفقیت است.

برای تــان افزایش درآمد و ســفره های 
پربرکت آرزومندیم.

افزایش درآمد با ۸ راهکاری که جیب تان را پر پول می کند؛   

پول پارو کنید!

وقتی که برنامه 
هفتگی تان را 

می چینید، فعالیت های 
درآمدزا و سودمند را 

در اولویت قرار بدهید. 
طبق قانون پاره تو، 80 
درصد رخدادها از ۲0 

درصد اتفاقات به وجود 
می آیند.

زیگ زیگالر )Zig Ziglar(، نویســنده  و فروشــنده ی 
حرفه ای آمریکایی معتقد اســت: »همه ی زندگی پول 
نیســت، اما اهمیت پول چیزی شبیه اکسیژن است.« 
وقتی بحث پول و افزایش درآمد می شود، بیشتر افراد 
شروع به شعار دادن می کنند و پای معنویت را به میان 
می کشــند، البته معنویت جای خود را دارد ولی نباید 
موضوعات را در هم آمیخت. پس این نوشته را بخوانید 
تا ببینید که چگونه می توانید به راحتی افزایش درآمد 

داشته باشید.

 
استارت آپ

اســتارت آپ های فعال در زمینه  پیش بینی وضعیت 
آب وهوا با اســتفاده از ایســتگاه های هواشناسی و 

ماهواره های خود، تحلیل دقیقی از وضعیت جوی یک منطقه ارائه می دهند.

صحبت کردن در مورد آب وهوا یکی از موضوعات ثابت تمام مکالمات است. همه  ما دوست 
داریم در مورد مسائلی مانند میزان بارش باران و برف با دوستان و همکارانمان حرف بزنیم 
و از پیش بینی وضعیت آن در آینده مطلع شویم. آب وهوا بیشتر از آن چیزی که فکرش را 
می کنیم روی زندگی ما تأثیر می گذارد و وضعیت آن به دلیل آلودگی هوا و گرم شدن کره  

زمین در تمام دنیا به یک نگرانی جدی تبدیل شده است.
بارش بی سابقه  برف، جاری شدن سیل و طوفان های شدید بیش از هر زمانی در حال وقوع 
هستند و جان و مال انسان ها را تهدید می کنند، به همین دلیل پیش بینی وضعیت آب وهوا 
اهمیت زیادی پیدا کرده و استارت آپ های زیادی نیز در این زمینه فعالیت می کنند. این 
استارت آپ ها با استفاده از داده های دقیقی که هر ثانیه از وضعیت جوی و سطح زمین به 
دست می آورند مانند میزان رطوبت، فشار و دما می توانند پیش بینی دقیقی برای آب وهوای 
هر منطقه ارائه داده و اطالعات خود را در اختیار صنایع مختلفی از جمله کشاورزی، خطوط 

هواپیمایی، حمل ونقل، بیمه و... قرار دهند تا میزان تلفات را به حداقل کاهش دهند.
داده ها پایه و اساس تمام استارت آپ هایی هستند که در زمینه  پیش بینی وضعیت آب وهوا 

فعالیت می کنند. آن ها با احداث ایستگاه های هواشناسی در سطح زمین 
و ماهواره هایی که به مدار کم ارتفاع زمین ارسال می کنند داده های مورد 
نظر خود را تهیه کرده و سپس با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین آن ها را پردازش کرده و وضعیت آب وهوای یک منطقه را 
به طور دقیق پیش بینی می کنند. در ادامه  این مقاله به معرفی تعدادی از این 

استارت آپ ها و روند کاری آن ها می پردازیم.

ClimaCell ۱- استارت آپ  
استارت آپ ClimaCell در سال ۲۰۱۵ توسط سه فارغ التحصیل دانشگاه 
ام آی تی در بوستون آمریکا بنیان گذاری شــد. این استارت آپ از شبکه های 
ارتباطی بی سیم برای پیش بینی پیشرفته و لحظه ای آب وهوا در صنایع مهمی 

مانند مدیریت شهر، ورزش و حمل ونقل استفاده می کند.
پیش بینی های قدیمی و سنتی آب وهوا براساس داده های عمومی دولتی انجام 
می گرفت اما ClimaCell داده های زمان واقعی خود را با استفاده از تکنیک های 
جدید و پیش گام زیرساخت ارتباطات بی سیم و اینترنت اشیا جمع آوری می کند. 
آن ها اطالعات آب وهوا را از شــبکه های تلفن همراه جمــع آوری می کنند و با 
داده های سنتی و قدیمی که از سنسورهایی مانند ایستگاه های آب وهوایی، رادارها و ماهواره 
جمع آوری شده ترکیب می کنند. داده هایی که آن ها با تکنولوژی جدید خود تولید می کنند، 
نسبت به داده های جمع آوری شده توسط ماهواره ها وضوح باالتری دارد. سپس داده های 
جمع آوری شده توسط سنسورها از جمله داده های مربوط به دما، سرعت باد و میزان بارش 

در نرم افزار اختصاصی این شرکت پردازش می شود.
نرم افزار اختصاصی این اســتارت آپ Nowcasting نام دارد که توســط جی پی یو 
 ClimaCell .انویدیا ساخته شــده و می تواند نقشه های باکیفیت آب وهوایی بســازد
پلتفرم نرم افزاری خود را به صنایع مختلفی از جمله خطوط هواپیمایی، خدمات تحویل، 

شرکت های ساخت وساز و بیمه می فروشد.
شرکت های بیمه بعد از وقوع بالیای طبیعی خســارت باالیی به بیمه شدگان پرداخت 
می کنند. به عنوان مثال شرکت بیمه  State Farm در جریان طوفان سال ۲۰۱۴ حدود 
دو میلیارد دالر خسارت پرداخت کرد؛ بنابراین شرکت های بیمه با استفاده از تکنولوژی 
ClimaCell اعتبار مربوط به ادعاهای بیمه شدگان در مورد بالیای طبیعی و تغییرات 
آب وهوایی از جمله شــدت بارش در هر خیابان را می توانند با دقت باال بررســی کنند تا 

بیمه شدگان نتوانند از شرکت های بیمه سوءاستفاده کنند.
استارت آپ ClimaCell اولین شرکتی است که منبع جدیدی از داده های آب وهوایی را 
به بازار عرضه کرد، طبق اعالم کرانچ بیس این استارت آپ تا به حال ۶۸ میلیون دالر سرمایه 

جذب کرده است.

Understory ۲- استارت آپ 
Understory استارت آپ دیگری است که در زمینه  پیش بینی آب وهوا فعالیت کرده 
و داده های خود را با استفاده از شبکه  ســخت افزاری حساس به آب وهوا و از سطح زمین 
جمع آوری می کند. این استارت آپ در سال ۲۰۱۲ و در ویسکانسین آمریکا بنیان گذاری شد. 
این استارت آپ به جای استفاده از نرم افزار، پیش بینی های آب وهوایی را براساس تکنولوژی 

سخت افزاری خود انجام می دهد.
Understory ایستگاه های هواشناسی به نام RTis دارد که مخفف عبارت »ابزارهای 
زمان واقعی« بوده و به جای استفاده از داده های جوی، شدت باد، باران، دما، فشار و رطوبت 
را از سطح زمین و در هر ثانیه در هر روز اندازه گیری می کند. هر ایستگاه هواشناسی حدود 
۰.۳ متر پهنا و حدود ۰.۶ متر طول دارد و ازطریق اتصاالت سلولی به شبکه متصل می شود. 
این پلتفرم همچنین اطالعات دیگری مانند میزان سردی باد، شاخص گرما، نرخ تبخیر و 
سایر متغیرهای آب وهوایی را نیز جمع آوری می کند. ایستگاه ها اطالعات را با نرخی معادل 
۵۰ هزار بار در ثانیه اندازه گیری می کنند و هسته  هوش مصنوعی مبتنی بر ابر هر ایستگاه 
هواشناسی، داده های جمع آوری شده را با هم ترکیب می کند تا مفهوم خوب و باکیفیتی از 

پیش بینی آب وهوا ارائه دهد.
استارت آپ Understory خدمات ویژه ای از جمله نظارت بر باد، تگرگ و بارش باران با 
وضوح باال را به شرکت های بیمه ارائه می دهد. این استارت آپ همچنین خدمات خود را به 
شرکت های فعال در صنعت کشاورزی ارائه داده و ادعا می کند که شبکه  آب وهوایی آن قادر 
است وضعیت آب وهوا را به صورت شخصی و برای هر مزرعه پیش بینی کند. طبق اعالم 

کرانچ بیس این استارت آپ تا به حال ۱۷ میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.

Earth Networks ۳- استارت آپ 
استارت آپ Earth Networks در سال ۱۹۹۳ در مریلند آمریکا بنیان گذاری شد و تا 
به حال حدود ۴۴ میلیون دالر سرمایه جذب کرده است. این استارت آپ ۱۲ هزار ایستگاه 
هواشناسی در شبکه  رعدوبرق خود در بیش از ۹۰ کشور و ۱۸۰۰ حسگر در ۵۰ کشور دارد 

تا وقوع طوفان، گردباد و بارش تگرگ را پیش بینی کند.
این استارت آپ مشاهدات خود را از سراسر دنیا جمع آوری می کند و بعد از تحلیل آن ها 
درک بهتری از شرایط جوی را ارائه می دهد. پیش بینی شــرایط جوی، LCD نمایش 
آب وهوا، خدمات داده ای سیســتم اطالعات جغرافیایی، شبکه  رعدوبرق، ایستگاه های 
 هواشناســی و هشــدار طوفان های خطرناک بخشــی از محصوالت این اســتارت آپ

 هستند.
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،،
قبول است که وضعیت اقتصادی 

خراب است و هزار و یک مشکل دیگر 
وجود دارد. اما سعی کنید نگاه تان 
را تغییر بدهید. فکر نکنید قربانی 

هستید. اگر بخواهید می توانید 
رهبری وضع و حال خود را به دست 

بگیرید. 

زومیت
گـــزارش

معرفی استارت آپ های برتر صنعت پیش بینی آب وهوا

رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار اعالم کرد:
فرصت های جدید 

کسب و کار با حضور 
فین تک ها در بورس

محمدی گفــت: حضور 
نوین،  تکنولوژی هــای 
اســتارت آپ ها و فعاالن 
حوزه فین تــک در بازار 
سرمایه منجر به یک برد 
 دوگانه برای ایــن بازار 

می شود.

شــاپور محمدی در حاشیه 
دوازدهمین نمایشگاه بورس، 
بانــک و بیمــه گفــت: بازار 
سرمایه از ورود تکنولوژی های 
نوین فرصت هــای جدیدی 
کسب می کند؛ این امر موجب 
می شود تا موقعیت های ویژه 
و ممتــازی بــرای بازدهی و 
کســب ســود برای فعاالن 
این بــازار رقم بخــورد و در 
عین حال شــرکت هایی که 
در حــوزه تکنولوژی نیازمند 
اســتفاده از دســتاورد ها و 
نوآوری ها هســتند، بتوانند 
 از ایــن فرصت هــا بهــره 

ببرند.
حضــور  داد:  ادامــه  وی 
مالــی،  تکنولوژی هــای 
فین تک ها و اســتارت آپ ها 
در این بازار بــرای ما یک برد 

دوگانه است.
محمدی در خصوص میزان 
موفقیت اســتارت آپ ها در 
بازار ایــران و مقایســه آن با 
سایر کشــورها، عنوان کرد: 
در روز افتتاحیه دوازدهمین 
نمایشــگاه فاینکس )بانک، 
بورس و بیمه( با حضور وزیر 
اقتصاد به غرفه ای رفتیم که 
شرکت حاضر در آنجا توضیح 
داد از ســرمایه کمتر از یک 
میلیــارد تومان به ســرمایه 
بیش از ۴۰ میلیــارد تومانی 

رسیده است.
وی ادامــه داد: بــه نظر من 
این دســتاورد بزرگی است 
و اگر افــراد بتواننــد چنین 
ثروت آفرینی و خلق ارزشــی 
داشته باشند توفیقات خوبی 
در زمینــه تقویــت اقتصاد 
دانش بنیان در کشور به دست 

می آید.
رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار درباره ســرعت رشــد 
اســتارت آپ ها و فین تک ها 
در کشــور، گفــت: در مورد 
کار هایی که نوآورانه اســت و 
لزوماً از کشــور های دیگر نیز 
تقلید نشــده، باید بیشتر کار 
کنیم و وقــت بگذاریم، یعنی 
کار هایی که کامــاًل ایرانی و 
در عین حال نوآورانه اســت؛ 
چراکه دنیا با شــتاب باالیی 
در این زمینــه جلو می رود و 
بازار ســرمایه ما نیز نیاز دارد 
که جایــگاه این شــرکت ها 
 در ایــن بــازار بیشــتر باز 

شود.

خبرنگاران جوان
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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