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

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

پانزدهمین کمیسیون همکارى هاى اقتصادى ایران و روسیه اواخر بهاربرگزارمى شود ؛ 

کنسرسیوم هاى تخصصى پیش شرط موفقیت در بازار روسیه

بازى با ارقام در 
نمایشگاه کتاب

امسال هم طبق رسم هر ساله 
نمایشــگاه بین المللى کتاب  
تهران در اردیبهشــت ماه در 
حال برگزارى اســت . ترافیک 
و تبلیغات موجــود براى این 
نمایشــگاه حاکى از استقبال 
خوب مردم از این نمایشــگاه 
اســت اما آیا مردم کتاب هم

 مى خرند و یا فقط براى بازدید 
آمده اند؟

متأسفانه وجود تورم و افزایش 
روزانه قیمت مواد اولیه اعم از 
کاغذ و مقــوا و ملزومات چاپ 
و صحافى باعث شــده که در 
یکســال اخیر قیمت کتاب به 
طور چشمگیرى افزایش یابد 
و به طور میانگین تا ســه برابر 
قیمت قبل به فروش برســد و 
اگر غیر از این شود ناشران ضرر 
هنگفتى خواهند کرد. در حال 
حاضر انبار ناشــران پر است از 
کتابهایى که با قیمت قبل چاپ 
شــده ولى در تالش هستند با 
قیمت جدید به فروش برسانند 
تا در تولیدات بعدى خود توان 
خرید مواد اولیه را داشته باشند. 
کتابى که ناشر منتشر ساخته و...

سرمایه گذارى با نگاه 
آینده نگرى 

 تالش مى کنیم که در حوزه حمل و نقل اتفاقات 
خوبى رقم بزنیم و خوشبختانه میلیاردها تومان 
هزینه براى ســاخت خط دو مترو صورت گرفته 
و با نگاه آینده نگرى در این زمینه سرمایه گذارى 

شده است.
 این گفته نوروزى شــهردار اصفهان است که در 
اولین نشست خبرى خود در ســال جارى و در 
جمع خبرنگاران عنوان کرد و گفت : قرار اســت 
عملیات عمرانى حفارى تونل خط دو مترو از دو 
جبهه صورت گیرد بنابراین، عملیات عمرانى تونل 
از غرب اصفهان نیز به زودى انجام خواهد شــد. 
نوروزى افزود: عملیات عمرانى 5 ایســتگاه مترو 
دارك، زینبیه، عاشق اصفهانى، عمان سامانى و 
الله، در حال اجراست و با جدیدترین روش ها براى 

ساخت ایستگاه ها اقدام مى کنیم. ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

      کارشناس اقتصادى نمایندگى وزارت امورخارجه در استان اصفهان : امیدواریم برگزارى کمیسیون مشترك اقتصادى ایران و روسیه براى نخستین بار در اصفهان نقطه عطفى در راستاى 
تشکیل میز تخصصى روسیه در اتاق بازرگانى اصفهان شود.
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اصغر برشان در نشستى خبرى با 
حضور «تشکالت کارگرى» که 
به مناسبت هفته  گرامى داشت 
مقام کارگر برگزار شــد، اظهار 
کرد: سازمان تامین اجتماعى 
امــروز با مشــکالت متعددى 
روبه رو اســت و این مشکالت 
را دولتمردان بــه وجود آورده انــد زیرا دولت 
بزرگترین بدهکار این ســازمان است و به رغم 
الزاماتى که براى پرداخت این بدهى ها در برنامه 
ششم توسعه و بودجه ســال 97 تصویب شد، 

هنوز پرداخت نشده است.
وى افــزود: ســال گذشــته افزایش ســطح 
دســتمزدى را به همت اعضاى شوراى عالى 
کار داشتیم اما شیرینى این افزایش در کمتر 
از دو ماه از بین رفت و در پایان سال 97 شاهد 
این بودیم که ارزش قدرت خرید این پول یه یک 
سوم رسید. برشان با اشاره به اینکه در بخشنامه 
ســال 1398 حداقل دســتمزد 36.5 درصد 
افزایش داشته است، گفت: با وجود 20 درصد 
افزایش مزد کارگران قدرت خرید آنها به یک 

سوم رسیده است. 

دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان افزود: 
همه مردم با هر حقوق و دستمزدى که باشند به 
همان میزان قدرت خریدشان کاسته شده است، 
اما روش افزایش دستمزد تا کنون ثابت بوده و 
ارزشى براى طبقه بندى مشاغل، تحصیالت و 

تخصص در نظر گرفته نشده است.
برشان با بیان اینکه در روش افزایش دستمزد 
با اعداد متغیر، باید روز به روز دستمزد جامعه 
حداقل بگیرها افزایش داده شود، گفت: در مزد 
سال گذشته و امسال، ابهام وجود دارد و کمک 
هزینه مسکن با وجود تایید شوراى عالى کار 
و تصویب کمیته اقتصــادى، هنوز به تصویب 
دولت نرسیده است. وى افزود: بزرگترین عیب 
دستمزدها این است که با قدرت خرید از دست 
رفته مردم همخوانى ندارد و پاســخگوى نیاز 

جامعه کشور نیست، تولیدکنندگان کشور نیز 
توانایى افزایش سطح دســتمزد بیش از این 
مقدار را ندارد در این شرایط از دولت توقع داریم 
در قالب حمایت هاى اجتماعى همچون درمان 
و تامین اجتماعــى و درمان کمک هاى خاص 

داشته باشد.

  دولت باید در قالب ارائه کاالهاى اساسى 
به جامعه کارگرى کمک کند

دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان با بیان 
اینکه دولت باید در زمــان تحریم وارد صحنه 
شــود، گفت: از دولت توقع داریــم در بحث 
اختصاص بن کاالى اساسى که تمامى زمینه ها 
و شرایط آن از جمله تعاونى هاى مصرف فراهم 
اســت، ورود کند تا کاالى اساســى به دست 
مستحق اصلى که مستمرى بگیران هستند، 
برسد. برشان افزود: متاسفانه دولت در این زمینه 
کوتاهى کرده است و یکى از خواسته هاى مردم 
این است که در شرایط تحریم که دولت مشکل 
ارزى دارد ولى مشــکل ریالى ندارد، باید وارد 
صحنه شــود و به جامعه کارگر به صورت ارائه 

کاالهاى اساسى کمک کند.

برشان:

مسئوالن تامین اجتماعى باید براى شرکت هاى شستا تصمیم گیرى کنند
دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه رییس جمهورى به بحث خصوصى سازى شرکت سرمایه گذارى تامین اجتماعى 
اشاره کرده است، گفت: جاى تاسف است که ســازمان تامین اجتماعى را متعلق به خود مى دانند و براى آن تصمیم گیرى مى کنند. در 

حالى که براى سازمان تامین اجتماعى باید مسئوالن آن تصمیم گیرى کنند.

ایمنا
گـــزارش
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 بزرگترین عیب 
دستمزدها این است 

که با قدرت خرید 
از دست رفته مردم 

همخوانى ندارد و 
پاسخگوى نیاز جامعه 

کشور نیست.

بازار طال و سکه  98/2/7 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه 
46,500,00045,980,000 بهار آزادى

47,710,00047,760,000سکه امامى

26,610,00026,390,000نیم سکه

17,190,00016,990,000ربع سکه

9,490,0009,290,000سکه گرمى

1,290,691,290,69انس طال

18,720,00018,870,000مثقال

4,308,0004,347,000طالى 18 عیار

5,744,0005,796,000طالى 24 عیار

معاونت منابع انسانى و پشتیبانى معاون منابع انسانى و پشتیبانى   شناسه: 447387 شناسه: 447274

آگهى مزایده اجاره شماره (6-98)  و (98-7) 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد مکان هاى زیر در شهر اصفهان را از طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت اجاره از تاریخ 98/3/1 به مدت 
یک سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. عالقمندان به شرکت در مزایده مى توانند ضمن بازدید از محل حداکثر تا تاریخ 98/2/14 جهت دریافت 
اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 100/000 ریال به حساب جام شماره 12244112/91 با شناسه 9900680164127 بانک ملت کلیه شعب 

سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه عملیات اجرایى تکمیل پروژه ساختمان پایگاه امداد و نجات دامنه (98-4) 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى تکمیل پروژه ساختمان پایگاه امداد و نجات دامنه خود را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت به بخش خصوصى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد قیمت و 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
شرکت هاى واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98/2/5 مى باشد. 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت 12 روز پنجشنبه 98/2/12

مهلت زمانى ارایه پیشنهاد و ارایه اصل ضمانتنامه و مدارك مورد نیاز به جمعیت هالل احمر استان اصفهان: تا ساعت 8 روز دوشنبه تاریخ 
98/2/23

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 98/2/23
جمعیت در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان، بلوار آیینه خانه، جمعیت هالل احمر استان اصفهان، خزانه دارى 
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه (www.setadiran.ir) و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص 

مى باشد امکانپذیر مى باشد. 

نوبت اول 
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یک مقام میراث فرهنگى:

طرح تورهاى ارزان قیمت درکشور کلید خورد
دبیرستاد هماهنگى خدمات سفرسازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

گفت که طرح تورهاى ارزان قیمت به عنوان مهمترین پروژه این سازمان در کشور 
کلید خورده است.

فریدون محمدى  در مراسم تجلیل از اعضاى ستاد خدمات سفر استان بوشهر 
افزود: تورهاى ارزان قیمت به معنى ارائه خدمات با کیفیت پائین نیست و 

استانى که در این بخش جلوتر باشد مى تواند زودتر به مقصد برسد. 
وى اضافه کرد: ارزان  سازى سفر یکى از مؤلفه هاى اصلى و ...

قیمت کارشناسى اجاره ماهیانهمکان اجارهردیف

58,000,000 ریال مغازه واقع در خیابان آیت اله کاشانى1

159,000,000 ریال ساختمان واقع در خیابان آپادانا اول2

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/2/21
جمعیت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

هزینه کارشناسى مربوطه و آگهى روزنامه به عهده برندگان مزایده مى باشد. 

نهادههایدولتیبهدستتولیدکنندگانواقعیمرغمیرسد
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت : با اجرای مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی درباره 
نحوه تخصیص ارز دولتی به نهاده های دامی، بیش از ۷۰درصد این نهاده ها به دســت تولید کنندگان واقعی 

می رسد.
زهرا فیضی گفت: به دلیل توزیع نامناسب نهاده های دولتی دستورالعمل جدید، از ۱۶ اسفند ماه سال گذشته از 

طرف وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد که بر اساس آن مرغداران و وارد کنندگان نهاده ها برای ترخیص کاالهای خود 
حتما باید تایید سازمان جهاد کشاورزی را داشته باشند.

وی افزود: قبل از اجرای این دستور العمل به دلیل ناهماهنگی هایی که وجود داشت، نهاده هایی که با ارز دولتی خریداری 
شده بود به بازار آزاد راه پیدا می کرد و در مرحله تحویل بار، به دست مرغداران و تولید کنندگان واقعی نمی رسید.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار با احتساب اینکه نهاده ها با ارز ۴۲۰۰تومانی خریداری شده، 
قیمت محصول نهایی را برآورد و اعالم می کرد، اما قیمت تمام شده مرغ برای تولیدکنندگان بیشتر از رقم اعالمی از سوی این ستاد بود زیرا بخش 
زیادی از نهاده مورد نیاز از بازار آزاد تهیه می شد. فیضی با بیان اینکه بر اساس دستور العمل جدید، نهاده هایی که به کشور وارد شده، به دو بخش 

تقسیم شده است، گفت: بخشی از این مقدار، تعهدات قبلی مرغداران است که در سال ۹۷ خرید کرده و هنوز ترخیص نشده است.

پیگیریویژهمطالباترانندگانتاکسی
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: با دستور شهردار 
اصفهان مطالبات رانندگان تاکسی شهر اصفهان به صورت ویژه پیگیری می شود که در همین 
راستا مقرر شد تمدید کارت شهری آنها که شامل هزینه حق عضویت و پروانه بهره برداری است 

رایگان انجام شود.
هادی منوچهری اظهارکرد: مشکالت سامانه هوشمند تاکســیرانی به زمانی که  راه اندازی شد 

بازمی گردد. نصب آن ها بر روی تاکسی ها از سال ۹۰ آغاز و بعدا بنا به دالیلی مانند همکاری نکردن 
رانندگان و شهروندان در استفاده از آن متوقف شد.

وی با بیان اینکه ادامه نیافتن فعالیت سامانه  هوشمند ســبب مطالبه برخی رانندگان تاکسی از شهرداری اصفهان 
شد افزود: در طول سال های اخیر تغییرات زیاد در مدیریت شهری و سازمان تاکسیرانی اصفهان مانع برطرف کردن مشکالت 
تاکسیرانان شده است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: مدیریت شهری کنونی 
درصدد است برنامه ای برای برطرف کردن مشکالت راننده های تاکسی تدارک ببیند؛ این برنامه ها در قالب چند مرحله پیش بینی 

شده است که فاز نخست آن طرح ارائه بسته حمایتی رانندگان تاکسی بود.  

 اسداهلل عســگراوالدی، 
فعال بازرگانی شــناخته 
شده حتی کار را تا بدان 
جا پیش برد که اعالم کرد 
در شصت ســال گذشته 
برای اولین بــار دو ماهی 
است دســت به صادرات 

نزده است.  

  اما ماجــرای واقعــی ارزهای 
صادراتی چیست؟  

 ایران در شرایط کنونی در مضیقه ارزی 
قرار دارد. مشــکالت مرتبط با تبادالت 
بانکی در اثر تشدید تحریم های آمریکا 
علیه ایران از یک سو و کاهش درآمدهای 
نفتی از سوی دیگر ســبب شده است 
ایران با دشــواری هایی در حوزه تامین 

درآمدهای ارزی خود روبرو باشد.  

صادرات غیر نفتی در این شرایط کمکی 
بزرگ برای اقتصاد ایران محســوب می 

شود.  
 حجم صــادرات غیر نفتــی ایران بین 
۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر اســت اما نکته 
اینجاســت که چند گروه بزرگ سهم 
داران عمده صادرات غیــر نفتی ایران 
هستند، پتروشیمی ها و میعانات گازی  
فلزات رنگی و صنایع معدنی هستند، به 
این ترتیب انتظار می رود بخش عمده 
ای از صادرات غیر نفتی، بدون مشــکل 
پروسه ورود به سامانه نیما را طی نماید.   
در ایــن خصــوص یک فعــال بخش 
خصوصــی می گویــد: ســهم بخش 
خصوصی واقعی از صادرات غیر نفتی در 

حدود ۶ تا ۷ میلیارد دالر است.
 مجیدرضا حریری، نائــب رییس اتاق 
بازرگانی ایران و چین با اعالم این مطلب 
در گفتگــو با خبرآنالین افــزود: گر در 
طول ســال ۹۷ حدود ۳۳میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی انجام شــده، ســهم 
بخش خصوصــی به صــورت خالص 
حدود ۶ تا ۷میلیارد دالر اســت و بیش 
از ۲۵ تا ۲۶میلیــارد دالر از این مبلغ به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار 
شرکت های دولتی مانند صندوق های 
بازنشستگی و … هستند. بنابراین برای 
برگشــت ارزهای صادراتی باید به طور 
مســتقیم به مدیران این شــرکت ها و 
صندوق ها که یا دولتی بوده و یا منصوب 

دولت هستند، فشار وارد شود که به حتم 
دولت و بانک مرکــزی می توانند نتایج 

قابل توجهی بگیرند.  

 بازگشت ارز صادراتی
وی درباره بازگشــت ارزهای صادراتی 
گفــت:  تاکیــد بانک مرکــزی بر روی 
برگشت ارزهای صادراتی، اصرار درستی 
اســت البته این برگشــت فقط نباید 
فیزیکی باشــد بلکه این ارزها باید وارد 

چرخه اقتصادی کشور شود.
 وی تاکید کــرد: در زمینه ارز صادراتی 
بخــش خصوصی نیز موظف اســت به 
طور شفاف عملکرد خود را بیان کرد اما 
متاسفانه در این مدت، میزان شفافیت از 
سوی این بخش قابل قبول نبوده است.  
حریری اضافه کرد: آمار برگشت ارزهای 
صادراتــی به صورت تخمینی اســت و 
دو طرف ماجرا یعنی بانــک مرکزی و 
بخش خصوصی بایــد آمارهای خود را 

ارایه دهند.  
در عین حــال رییس کنفدراســیون 
صادرات غیرواقعی بــودن قیمت پایه 
صادراتی، عدم هماهنگی در آمار و نیز 
مشــکالت در فرآیند واگــذاری ارز به 
واردکنندگان را عمده ترین دالیل عدم 
بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات به 

چرخه اقتصادی کشور اعالم کرد.
محمد الهوتی دربــاره جزییات موانع 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور 

توضیح داد: اوال واردات در مقابل صادرات 
و روش های واگذاری ارز حاصل از آن به 
واردکنندگان محدودیت هایی را ایجاد 
کرده بود که اگرچه بخشی از آن تسهیل 
شــده اما همچنان مشــکالتی در این 

زمینه وجود دارد.

 چقدر از پول برگشت؟
عضو کمیســیون اقتصادی توضیحاتی 
در این حوزه داده اســت.  شهاب نادری 
با بیان اینکه براساس آمارها تنها حدود 
نیمی از پول حاصل از صادرات به اقتصاد 
بازمی گردد، افزود: بر این اســاس بانک 
مرکزی و دولت باید راهکارهای را برای 
این موضوع بیاندیشــند و به دنبال این 
باشند تا پول حاصل از صادرات به اقتصاد 

و سامانه نیما بازگردد زیرا کشور به این 
ارز نیازمند است.

این آمــار البته با آماری کــه همتی در 
اســفند ماه ســال گذشــته ارائه داد 
همخوانــی نــدارد.  رییــس کل بانک 
مرکزی گفته بود:حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد 
ارز حاصل از صادرات به بازار نیما عرضه 
می شــود. برخی از این صادرکنندگان 
هســتند که ما حتــی آدرس برخی از 
آنها را پیدا نکردیــم و تعدادی از کارت 
های اجاره ای صادرات داشــته اند. اما 
فهرســتی را آماده و به نیروی انتظامی 
تحویل خواهیــم داد. بانــک مرکزی 
 امســال ۳۸ میلیــارد دالر تامیــن ارز

 کرده است.
حاال اما در یک ســالگی ســامانه نیما 

تصمیمات تازه ای اتخاز شــده اســت.  
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: 
بانک مرکزی موافقت کرده اســت که 
صنعتگران در ســال ۹۸ بــه هر میزان 
صادرات داشته باشــند و در چارچوب 
دســتورالعمل بازگشــت ارز حاصل از 
صــادرات به کشــور، به جــای انتقال 
ارز به کشــور می توانند مــواد اولیه و 
واســطه ای بخــش تولیــد وارد کنند. 
باید دید اتفاق تــازه ای در حوزه ارزی 
و رفــع اختالفــات صادرکننــدگان و 
بانک مرکزی رخ خواهد داد؟بســیاری 
معتقدند با رفع مشــکالت ارزی میان 
بانک مرکــزی و صادرکنندگان بخش 
 خصوصی می توان به گشــایش ارزی

 امیدوار بود. 

سامانه نیما در آستانه یک سالگی؛   

گشایشارزیدرراهاست؟

خبرآنالین
گـــزارش

در حالی که سامانه نیما همین روزها شمع یک سالگی خود را 
فوت می کند هنوز اختالفات بخش خصوصی و بانک مرکزی بر 
سر شیوه عملکرد این سامانه حل نشده است . همتی در آخرین 
حضور خود در جمع خبرنگاران با اشاره به جنگ اقتصادی 
تاکید کرد در چنین شرایطی تمامی بخش های اقتصادی باید 
با بانک مرکزی هماهنگ باشند اما پیش از آن تاجران شناخته 
شده و بسیاری از فعاالن اقتصادی شیوه کارکرد سامانه نیما 
را زیر سوال برده و تاکید داشتند در این شرایط امکان عرضه 

ارزهای صادراتی در سامانه نیما را دارا نیستند.  

در زمینه ارز صادراتی 
بخش خصوصی نیز 
موظف است به طور 

شفاف عملکرد خود را 
بیان کرد اما متاسفانه 

در این مدت، میزان 
شفافیت از سوی این 

بخش قابل قبول نبوده 
است.  

اقتصاد ایران
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خودروسازی موفق 
می شود اگر...

به گفتــه یک کارشــناس صنعت 
خودرو، در صــورت حمایت دولت و 
بانک مرکزی از قطعه سازان با تامین 
نقدینگی و در اختیــار قرار دادن ارز 
کافی می توان به تحقق هدف گذاری 
صــورت گرفتــه بــرای تولید یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو 
در سال ۹۸ امیدوار بود. در شرایطی 
وزیر صنعت در اظهــارات چند روز 
گذشته خود بر هدف گذاری تولید 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه 
خودرو در ســال ۹۸ تاکید کرد که 
به نظر می رسد تحقق این میزان تولید 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور با 
الزاماتی همراه باشد. با توجه به اینکه 
ســال ۹۷ برای خودروسازی کشور 
چندان سالی خوبی نبوده است امکان 
تحقق این هدف جای بررسی دارد؛ 
چراکه با وجود تحریم های خارجی 
تولید خودرو در یک ســال گذشته 
سیر نزولی داشــته و بازار نیز به تبع 
عملکرد خودروسازان با آشفتگی های 
زیادی روبه رو بوده است. در این رابطه 
یک عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی اظهار کرد: چنانچه از تمام 
پتانســیل های داخلی برای صنعت 
خودرو استفاده شود و برخی قطعات 
که در داخل وجود نداشته و نیازمند 
واردات هستند، بتوانند وارد زنجیره 
تأمین شوند، می توان به تحقق تولید 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه 

خودرو در سال جاری امیدوار بود.

ایسنا
خـــبـــر

2
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادى است؛

ابزار تحقق «رونق تولید» در دست بانوان ایرانى

راهى براى پیشگیرى از 
سیل در سال هاى آینده؛

انتقال آب به 
زاینده رود 

فرصت هــا آنچنــان در گذر 
هستند که برخى مواقع باورمان 
نمى شود ،  این ما هستیم که 
بزرگ شده ایم ، تحصیالتمان 
به اتمام رسیده، ازدواج کرده ایم 
و بچه هایمان اکنون به مدرسه 
مى رونــد. هنــوز اول مهر که

 مى شود حس مى کینیم باید 
آماده بشویم و به مدرسه برویم 
و یا با آمدن بــوى بهار منتظر 
پیک نوروزى هستیم و تابستان 
منتظر تعطیالت تابستانى! غافل 
از اینکه دیگر سالهاست پیک 
نوروز به بچه هــا نمى دهند و 
ما هنــوز در کودکى خودمان 
مانده ایم . این فرصت ها براى 
هر فردى مــى آید و مى گذرد 
و تنها برایمان اى کاش هایى

 مى ماند که در بیشــتر موارد 
قابل جبران نیست. اى کاش، 

اى کاش و اى کاش.
ســیل اخیر مصــداق کامل

 اى کاش هاى مردم و مسئولین 
بود...

دبیر اجرایى صنف کشاورزان مبارکه:

ذخیره سد زاینده رود 
باید یک میلیارد و 800 
میلیون مترمکعب باشد

دبیر اجرایى صنف کشــاورزان شهرســتان 
مبارکه با اشاره به اینکه براساس قانون رودخانه 
زاینده رود و تونــل اول کوهرنــگ متعلق به 
کشاورزان اصفهان و محیط زیست است، گفت: 
دولت باید براى احقاق حق اســتان اصفهان 
«آب» را مدیریــت کند زیرا دبــى آبى که از 
کوهرنگ جارى مى شود باید در سد زاینده رود 

تحویل گرفته شود.
علیرضا صدیقى با اشــاره به اینکه طى شش 
ماه نخست سال زراعى جارى بر اساس اعالم 
هواشناسى استان چهار محال و بختیارى، تا به 

امروز در کوهرنگ 2038 میلى متر...

فرزانه مستاجران
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

    دستگاه هاى متولى زنان و خانواده با نامگذارى سال 98 به نام «رونق تولید» براى توسعه تولید کاالى ملى توسط زنان و محقق شدن این شعار سیاستگذارى و برنامه ریزى کرده اند.

ایران به دنبال تحقق اینترنت 20 
مگابیتى با فیبر نورى

براى دسترسى 80 درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت 
20 مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده 

است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته 
و آن را با ADSL جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى 
ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال 
مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است 

که 80 درصد خانوارها را به اینترنت با سرعت 20 مگابیت بر 
ثانیه دسترسى دهد. با وجود این، برخى کارشناسان ..

 درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت 
 مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده 

است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته 
 جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى 
ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال 
مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است 

 مگابیت بر  مگابیت بر  مگابیت بر 
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بازار طال و سکه  98/1/24 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه 
45,480,00045,480,000 بهار آزادى

47,080,00047,760,000سکه امامى

26,490,00026,790,000نیم سکه

17,190,00026,790,000ربع سکه

9,490,0009,490,000سکه گرمى

1,290,691,290,98انس طال

18,640,00019,150,000مثقال

4,313,0004,423,000طالى 18 عیار

5,750,0005,898,000طالى 24 عیار

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

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

1526 مرکز ارتباط مردمى 
35019-021 ستاد خبرى دفتر مرکزى حراست 

(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان) 

آگهى مزایده (نوبت سوم)
موضوع: باستناد مصوبه شماره 97/3931 مورخ 97/10/22 شوراى محترم اسالمى شهر نجف آباد در خصوص بهره بردارى از محل و امتیاز آژانس تاکسى تلفنى مستقر در دانشگاه آزاد 

نجف آباد
مدت مزایده: یک سال شمسى از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد
محل اجاره: آژانس تاکسى تلفنى مستقر در دانشگاه آزاد نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شرکت براى عموم آزاد مى باشد که بایستى داراى کپى شناسنامه و یا کارت ملى معتبر باشند. (رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامى است)
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 98/2/10 
به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 98/2/12 به دبیرخانه محرمانه شهردارى

 نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده: جهت دریافت اسناد مزایده (قیمت پایه کارشناسى، میزان سپرده و ...) مبلغ 200/000 ریال طى فیش واریزى به حساب سیباى بانک ملى به شماره 0112643346005 سازمان 

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد اقدام نمایند.
هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

رضا رضایى سرپرست سازمان

آگهى مزایده نوبت اول
 به شماره 98/31006 مورخ 98/1/22

واگذارى به اجاره یک باب دفترکار از موقوفه 
مســجد فاطمیه (س) واقع در شاهین شهر 
خیابان عطار فرعى 4 شرقى به مدت یک سال با 
مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 4/150/000 ریال 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شــنبه 
مورخ 98/2/7 جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید.

مهدى قربانى
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهى مزایده نوبت اول
 به شماره 98/31013 مورخ 98/1/22

واگذارى به اجاره یک باب مغــازه از موقوفه 
مسجدالکریم ردانى پور واقع در شاهین شهر 
بلوار نبوت خیابان همت جنب مسجد به مدت 
یک سال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 
4/150/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه 98/2/7 جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل 

فرمایید.
مهدى قربانى 
 رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

به تعداد نیروى خدمات اقا جهت کار در آزمایشگاه 
با حداقل مدرك سیکل نیاز مى باشد. 

تماس با شماره 09139761805 سلطانى

نوبت اول

شناسه: 432597

شناسه: 431531

شناسه: 431819شناسه: 432157

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اقالم به شرح زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
خریدارى نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/1/24 مى باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکات مناقصه به آدرس بهارستان بلوار 
امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 داخلى 232 تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است که مناقصه گزارمبالغ خرید را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى، مسکونى و یا نقدى 
پرداخت مى نماید.

اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768

مبلغ برآورد اولیه تعداد / مقدارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
(ریال)

سپرده شرکت در 
مناقصه (ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارایه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى

تجدید 1
2098001352000002

موتور گیربکس آسانسور 
مدل الکامپ ساخت کشور 

ایتالیا اورجینال
12 دستگاه

4/687/200/000234/360/000

تا ساعت 19 
روز دوشنبه 

98/2/2

تا ساعت 19 
روز یکشنبه 

98/2/15

ساعت 
10 روز 

دوشنبه 
98/2/16

ریل با مارك مارازى (نورد 
سرد) ساخت کشور ایتالیا 

اورجینال

84 جفت

سیم بکسل گستا ولف 19×10 
960 مترساخت کشور المان اورجینال

تجدید2
2098001352000003

لوله سیمانى پیش تنیده با 
قطر 1000 میلیمتر مطابق با 

مشخصات فنى پیوست
350 متر

8/750/000/000437/500/000
لوله سیمانى پیش تنیده با 
قطر 1000 میلیمتر مطابق با 

مشخصات فنى پیوست
350 متر

تجدید3
2098001352000001

میلگرد آجدار A3 سایز 
16 تولید کارخانه ذوب آهن 

اصفهان
35000 کیلوگرم

3/440/000/000172/000/000 میلگرد آجدار A3 سایز 18 
تولید کارخانه ذوب آهن 

45000 کیلوگرماصفهان

42098001352000004
لوله پلى اتیلن دو جداره 

فاضالب کار و گیت به قطر 
1000-800-500-400-315

585642/597/840/0002/130/000/000 متر طول

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
شناسه 432620

چاپ اول

گردشگری

مهر
گـــزارش

موزه ایران باستان از نظر گردشگران

نگاه ریزبین گردشگران 
خارجی در موزه ملی

گردشگران خارجی 
که به مــوزه ملی 
روند  مــی  ایران 
گردشگرانی هســتند که موزه های مهم 
کشورهای دیگر را نیز دیده اند آنها توقع 
دارند موزه مهم باستان شناسی ایران بدون 

نقص از آثار نگهداری کند.

موزه ملی ایران به عنوان موزه مادر و مهمترین 
موزه باستان شناسی در ایران شناخته می شود 
و هر گردشــگری که به تهران می آید حتماً از 
آن نیز بازدید خواهد کرد. آنچه که در این موزه 
به نمایش گذاشته شــده به طور قطع و یقین 
همه داشته های منحصر به فرد باستان شناسی 
موجود در گنجینه موزه نیست بلکه بسیاری از 
آثار آن داخل گنجینه موزه است گنجینه ای که 
سالهاست درهای آن دیگر به روی رسانه ها باز 
نشده تا متوجه شد وضعیت نگهداری از آنها به 
چه صورت است. این موزه دارای آثاری ارزشمند 
بوده که همه آنها را در گنجینه خود پنهان دارد 
و آنچه که بازدیدکنندگان در سالن های اصلی 
مشــاهده می کنند شــاید یک دهم گنجینه 
نیز نباشــد. با این وجود اما این موزه همچنان 
بازدیدکنندگان خارجی تورهای گردشگری را 
دارد. بازدیدکنندگانی که اتوبوس اتوبوس جلوی 

موزه ملی پارک می کنند و خیابان امام خمینی 
را در ابتدای سی تیر شلوغ کرده اند.

این روزها به واســطه تمام شدن ایام تعطیالت 
نوروز حضور گردشگران خارجی در ایران و تهران 
بیشتر شده است. آنها بیشتر گردشگران فرهنگی 
هستند که تجربه سفرهای قبلی را زیاد داشته 
اند و این بار می خواستند تا ایران را هم ببینند. 
بیشتر آنها سن زیادی دارند با یک تور لیدر جوان. 
بازدید از موزه ملی ایران و بخش باستانی آن برای 
این تورهای گردشگری بیشــتر از موزه دوران 
اسالمی جذابیت دارد. برخی از آنها تنها به موزه 
ایران باستان می روند و موزه دوران اسالمی را در 

اولویت قرار نمی دهند.
در موزه ایران باســتان اشــیایی که به نمایش 
گذاشته شده جذاب تر به نظر می رسد. از سر مرد 
نمکی کشف شده از زنجان گرفته تا کتیبه های 
هخامنشی و مرد شمی از خوزستان. اینها آثاری 
است که بسیاری از گردشگران خارجی تصاویر 
آنها را در گوشــه و کنار دنیا دیده اند. مانند آثار 
محوطه تاریخی جیرفت که نمونه های زیباترش 
در موزه های خارج از کشــور ماننــد موزه لوور 

وجود دارد.
برخی از گردشگران با جای خالی آثاری در موزه 
ملی ایران و موزه دوران اسالمی رو به رو می شوند 
که برای شرکت در نمایشگاه های دیگر از ویترین 

این موزه برداشته شده اند.
 به عنوان نمونه آثار زیادی از موزه دوران اسالمی 
که همجوار موزه ایران باستان است به نمایشگاه 
مشــهد پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال 
۲۰۱۷ انتقال داده شده است اما هنوز جای این 

آثار در موزه خالی است.
هنگام ورود به موزه ایران باستان باید 
پس از تحویل دادن کیف و وســایل 
همراه با خرید بلیت موزه که به صورت 
الکترونیکی نیز انجام خواهد گرفت از 
گیت حفاظت رد شده و از دوران پیش 
از تاریخ بازدید را آغاز کرد. هیچ مسیر 
بازدید مشخصی برای بازدیدکنندگان 
وجود ندارد تا آنهــا بتوانند همه آثار را 

بدون اینجا بخشی را جا بگذارند ببینند.
راهنمایان موزه ایران باستان همگی روی 
صندلی های خود در حــال کار کردن با 
تلفن همراه خود هستند گاهی بلند شده و 
راه می روند. اگر کسی سوالی داشته باشد به 

آن پاسخ های کوتاه خواهند داد.
وظیفه راهنمایی گردشــگران خارجی را 
تورلیدرهای آنها به عهده دارند. همچنین 
وظیفه پاسخ دادن به سوال آنها در زمینه 
نگهداری از اشیای موزه ای نیز گویا به عهده 
تورلیدرها گذاشته شده است. احمد رحیمی 
یکی از راهنمایان گردشگری است که به همراه 
یک گروه گردشگران فرانســوی به موزه ایران 
باستان آمده اســت او می گوید: گردشگران ما 
ضمن ســواالتی درباره آثار تاریخی سوال هایی 
درباره موزه هم می پرسند که ما بعضی وقت ها 
از پاسخ دادن به آنها باز می مانیم مثالً می پرسند 
اگر موزه ایران باستان مهمترین موزه تهران است 
چرا آنقدر دیوارهای آن کثیــف و پرده های آن 
بی روح و نامناسب اســت. وقتی نگاه می کنیم 
می بینیم درســت می گویند. یا به عنوان نمونه 
سرویس های بهداشتی این موزه آنقدر کثیف و 
قدیمی است که ترجیح می دهم گردشگران را به 
 آنجا هدایت نکنم تا زمانی که به رستوران یا هتل

 می رویم.
 وی ادامــه می دهد: برخــی از آنها ســواالت 
تخصصی تر هم می پرسند مانند اینکه آثار چطور 
در ویترین هایی قرار گرفته اند که به نظر می رسد 
دما و رطوبت آنها با هیچ دماســنجی سنجیده 

نمی شود. 
در برخی از موارد خودم هم دقت کردم و دیدم 
درســت می گویند اصاًل چنیــن تجهیزاتی در 
همه ویترین ها وجود ندارد و این نشان می دهد 
که آثار تنها در محفظه قرار گرفتــه اند. بدون 
اینکه شــرایط مناســبی برای نگهداری از آنها 
وجود داشــته باشــد و یا برخی دیگــر چنان 
نوری بــه آنها می تابد که انســان را به شــک 
می اندازد اگر قرار نیســت با فلش عکاسی شود 
 پس این نــوری که به صورت مســتقیم به آثار 

می تابد چیست؟

چاپ دوم

نوبت دوم



بازى با ارقام در 
نمایشگاه کتاب

ادامه از صفحه یک:
...  در طول مدت یک سال، روز به 
روز از قیمت واقعى آن کاسته شده 
و این در حالى است که بسیارى از 
کتاب هاى موجود در انبار ناشران 
داراى قدمت بیش  از یک ســال 
هستند. اما به دلیل تورم موجود در 
بازار خانواده ها ترجیح مى دهند 
مایحتاج ضرورى خــود را تامین 
کنند به جاى اینکه کتاب بخرند! 
شاید خیلى از شما بگویید کتاب از 
هر کاالیى ضرورى تر است،مسلما 
هم همینطور اســت اما بد نیست 
یک لحظه خود را جاى سرپرست 
خانواده اى بگذاریــد که با درآمد 
ماهى یک و نیم میلیون تومان باید 
شکم 4نفر یا بیشتر را سیر کند، که 
با گرانى هاى یکسال گذشته کار 

بسیار سختى است. 
در این شــرایط خرید غــذا براى 
خانواده ضرورى تر اســت یا یک 
رمان تــازه چاپ  شــده معروف ، 
که اتفاقا بــار مفهومى باالیى هم 
دارد؟! شاید سال گذشته با چنین 
درآمدى مى شد اندکى پس انداز 
کرد و به خرید کتاب پرداخت اما 

امسال نه.
 افزایش قیمت کتاب تنها ناشــى 
از افزایش قیمــت کاغذ و یا دیگر 
ملزومات نیست، بلکه قیمت  کتاب 
متاثــر از هزار و یــک دلیل گران 
مى شــود. تورم، افزایش قیمت 
لیتوگرافى و حتى حــق التالیف 
بر تعیین قیمت تمام شده کتاب 
تاثیر مــى گذارد.تمــام عوامل 
مذکور باعث شــده  قیمت کتاب 
چند برابر سال گذشته شود. طبق 
پیش بینى هــا افزایش 30 تا 40 
درصدى رقم فروش  براى ناشــر  
طى این دوره از نمایشگاه حتمى 
اســت ، اما  از نظر تعداد کتاب ها، 
ناشــران با کاهش فروش مواجه 
خواهند بود. جالب اینجاست که  
سخنگوى نمایشگاه کتاب تهران 
اعالم کرده طبق آخرین گزارش تا 
پایان روز دوم نمایشگاه کل مبلغ 
فروش بالغ بر 130 میلیارد ریال 
بوده است، که این میزان نسبت به 
مدت زمان مشابه سال قبل 119 
میلیارد ریــال 10 درصد افزایش 

داشته است.
 این نحوه گفتــن  تنها یک بازى 
با ارقام و آمار اســت و با توجه به 
گرانى کتاب، افزایش 10درصدى 
خریــد در مبلغ کتاب، نشــان از 
کاهش فروش زیادى در نمایشگاه 
امســال دارد اما مســئوالن این 
نمایشــگاه بــا افتخار بــا اندکى 
جابــه جایــى در گفتــن ارقام، 
نمایشــگاه را پر مخاطــب جلوه

 مى دهند. 
هرچند امسال هم مثل سال هاى 
گذشــته، ترافیک و بــى نظمى،  
قطعى برق و اختالالت اینترنتى در 
ساعات پیک فروش در نمایشگاه 
موج مى زند امــا همه براى خرید 
نیامده اند و اگر هــم براى خرید 
آمده اند حجم خریدشــان بسیار 
کاهش یافته و شاید به نصف یا یک 

سوم رسیده است .
نمایشــگاه دومیــن  و  ســى 
 بین المللى کتاب تهران با شــعار 
«خواندن توانستن است» از 4 تا 
14 اردیبهشت ماه در مصلى امام 
خمینى (ره)  در حــال برگزارى 
است اما بد نیســت ما هم اندکى 
با شعار این نمایشگاه بازى کنیم 
و بگوییم اى کا ش شــعار امسال 
«تــوان خوانــدن بــراى همه»

 بود. 
تا همه مردم ایران مى توانستند به 
راحتى کتاب بخرند، مطالعه کنند 
و توانمندى هــاى خود را افزایش 

دهند.

اقتصاد استان
02
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تسهیالتى در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزى قرار مى گیرد
وزیر جهاد کشاورزى گفت: در چارچوب سیاست هاى اقتصاد مقاومتى با حمایت مجلس و دولت در کنار 
وام هاى اشتغال روستایى، تسهیالتى در اختیار تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزى قرار خواهد 
گرفت.  محمود حجتى در حاشیه بازدید از یک طرح گلخانه اى خالدآباد نطنز در جمع خبرنگاران بیان 
کرد: دولت بخشى تسهیالت بانکى دریافتى را مورد حمایت یارانه اى قرار مى دهد، بدین ترتیب که بخش 

زیادى از سود مورد انتظار بانک ها را تامین مى کند. 
وى افزود: این منابع در اختیار قرار گرفته و براى طرح هاى تولیدى در چارچوب اقتصاد مقاومتى مانند توسعه 

گلخانه ها و کشت گیاهان دارویى تخصیص مى یابد که امید مى رود با این منابع پیش بینى شده، بتوانیم هم توسعه 
و هم پایدارى تولید را در بخش کشاورزى شاهد باشیم. 

وزیر جهاد کشاورزى همچنین سفر یکروزه خود به کاشان، آران و بیدگل، نطنز و ظرفیت این شهرستان ها از جمله در زمینه گیاهان دارویى 
را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: مردم این نقاط به ویژه شهرهاى نطنز و بادرود با توجه به محدودیت هاى اقلیمى که وجود دارد، توانسته 
اند با استقبال از روش هاى نوین آبیارى، گلخانه هاى در حال توسعه و مسائل مرتبط با کنتورهاى هوشمند و حجمى بهره ورى آب را هر چه 

بیشتر افزایش دهند.

صعود به قله هاى هدف شهرهاى تاب آور با ساختمان هاى ایمن
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان گفت: با رعایت نکات ایمنى در 
ساخت ساختمان هاى شهر مى توان به قله هاى هدف شهرهاى تاب آور صعود کرد. محسن گالبى اظهار 
کرد: سازمان آتش نشانى تاکید زیادى بر رعایت نکات ایمنى ساختمان هاى شهر در هنگام ساخت و 
ساز دارد، زیرا حفظ جان و مال شــهروندان از اهمیت زیادى برخوردار است. وى با بیان اینکه پس از 

درخواست استعالم ایمنى ساختمان ها در مناطق 15 گانه، کارشناسان معاونت پیشگیرى سازمان آتش 
نشانى بازدیدهایى انجام داده و چک لیست هاى عمومى را به مالکان ارایه مى کنند، افزود: ساختمان هایى که 

در آنها تمام موارد ایمنى به خوبى رعایت شده باشد، مورد تایید کارشناسان این سازمان قرار مى گیرد. مدیرعامل 
سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان تاکید کرد: مالکان ساختمان ها باید توجه داشته باشند که اگر 

هزینه اى به مهندسان تاسیسات پرداخت مى کنند باید از آنها بخواهند که بر روى تاسیساتى که در جهت ایمنى نصب مى شود یا 
مهندسان ناظر در خصوص جان پناه ساختمان ها و دود بندى ها و تمام مواردى که به مهندسان ناظر مربوط است، دقت نظر داشته باشند. وى 
ادامه داد: بر اساس مبحث سوم مقررات ملى ساختمان، ساختمان هاى مسکونى چهار طبقه روى پیلوت یا پنج سقف از مرحله استعالم آتش 

نشانى مستثنى هستند، مگر اینکه از نظر گذربندى مشکل داشته باشند.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

برگزارى همایش دوچرخه سوارى به مناسبت هفته کارگر

با همکارى  مدیریت درمان تامین اجتماعى و با مشارکت سازمان 

فرهنگى اجتماعى شهردارى و هیات دوچرخه سوارى  استان 
اصفهان همایش دوچرخه سوارى در جاده سالمت اصفهان(پل 

آذر تا پارك ناژوان) برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومــى مدیریت درمان:  مدیــر درمان تامین 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت :به مناســبت هفته کارگر و نیز هفته 
اصفهان همایش بزرگ دوچرخه ســوارى در شــهر اصفهان  با حضور 
ورزش دوســتان و کارکنان مراکز درمانى،اعضاى خانه کارگر و روز پنج 
شنبه پنجم اردیبهشت نود و هشت به همت مدیریت درمان و همکارى  
سازمان فرهنگى ، اجتماعى شهردارى اصفهان و هیات دوچرخه سوارى 

برگزار شد. 
دکتــر اعتصام پــور ، بــا اعــالم این خبــر گفــت: ایــن همایش به 
مناســبت هفته کارگر و هفتــه اصفهان با  شــعار «همدلى بــراى ایران 
در رکاب ســالمتى  »  با حضــور حدود 300 نفــر از عالقمنــدان برگزار 

شد.
وى تشــویق عموم مردم به اســتفاده از دوچرخه،شــادابى و تندرستى را 
از جمله اهــداف این همایش عنوان کــرد و گفت: ایــن همایش با حضور 
مدیریت و پرســنل مراکز درمانى تابعه مدیریت درمــان تامین اجتماعى، 
اداره کل جمعى از پزشــکان، هیات دوچرخه سوارى و  اعضاى  خانه کارگر

 برگزار شد.
دکتر اعتصام پور  همچنین ابراز امیدوارى کرد بتوانیم برنامه هاى مشابهى 
هر ماه داشته باشیم و پرسنل ادارات و عموم مردم را به استفاده از دوچرخه 

بجاى اتومبیل شخصى، ترغیب کنیم.
وى افزود: امیدواریم دیگر مسئولین شهرى هم برنامه هاى مشابهى را دست 
کم براى پرسنل ادارات خود داشته باشند.مطمئن باشید خیابانهاى خلوت 

و هواى پاك و اصفهان تمیز و سالم بسیار نزدیک است.
الزم به یاد آورى است  در پایان این همایش به قید قرعه به تعدادى از شرکت 

کنندگان از سوى مدیریت درمان تامین اجتماعى جوایزى اهدا شد.

فرهنگى اجتماعى شهردارى و هیات دوچرخه سوارى  استان 
اصفهان همایش دوچرخه سوارى در جاده سالمت اصفهان(پل 

آذر تا پارك ناژوان) برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومــى مدیریت درمان:  مدیــر درمان تامین 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت :به مناســبت هفته کارگر و نیز هفته 
اصفهان همایش بزرگ دوچرخه ســوارى در شــهر اصفهان  با حضور 
ورزش دوســتان و کارکنان مراکز درمانى،اعضاى خانه کارگر و روز پنج 
شنبه پنجم اردیبهشت نود و هشت به همت مدیریت درمان و همکارى  
سازمان فرهنگى ، اجتماعى شهردارى اصفهان و هیات دوچرخه سوارى 

با همکارى  مدیریت درمان تامین اجتماعى و با مشارکت سازمان 

برگزار شد. 
دکتــر اعتصام پــور ، بــا اعــالم این خبــر گفــت: ایــن همایش به 
مناســبت هفته کارگر و هفتــه اصفهان با  شــعار «همدلى بــراى ایران 

در رکاب ســالمتى  »  با حضــور حدود 

آذر تا پارك ناژوان) برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومــى مدیریت درمان:  مدیــر درمان تامین 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت :به مناســبت هفته کارگر و نیز هفته 
اصفهان همایش بزرگ دوچرخه ســوارى در شــهر اصفهان  با حضور 
ورزش دوســتان و کارکنان مراکز درمانى،اعضاى خانه کارگر و روز پنج 
شنبه پنجم اردیبهشت نود و هشت به همت مدیریت درمان و همکارى  
سازمان فرهنگى ، اجتماعى شهردارى اصفهان و هیات دوچرخه سوارى 

برگزار شد. 
دکتــر اعتصام پــور ، بــا اعــالم این خبــر گفــت: ایــن همایش به 
مناســبت هفته کارگر و هفتــه اصفهان با  شــعار «همدلى بــراى ایران  اخبار اصفهان

خـــبــــر

 فقدان رفتارحرفه اى 
مناسب، 

شیوه هاى بازاریابى 
سنتى، نبود 

شبکه هاى تجمیع و 
توزیع قدرتمند، فقدان 

شرکت هاى توانمند 
مدیریت صادرات در 

سطح ملى و... را از جمله 
موانع داخلى موجود 

کشور در توسعه صادرات 
نام برد.

پانزدهمین کمیسیون همکارى هاى اقتصادى ایران و روسیه اواخر بهاربرگزارمى شود ؛ 

کنسرسیوم هاى تخصصى پیش شرط موفقیت در بازار روسیه

 پانزدهمین کمیسیون همکارى هاى اقتصادى ایران و روسیه 
در آینده اى نزدیک در اصفهان و تهران برگزار مى شود .دبیر 
کمیسیون مشــترك اقتصادى ایران و روسیه در جمع فعاالن 
اقتصادى اصفهان تشکیل کنسرسیوم هاى تخصصى را پیش 
شرط موفقیت در بازار روسیه دانســت همچنین از برگزارى 
پانزدهمین کمیسیون همکارى هاى اقتصادى ایران و روسیه در 

اواخر خردادماه خبر داد. 

یلدا توکلى
گـــزارش
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      کارشناس اقتصادى نمایندگى وزارت امورخارجه در استان اصفهان : امیدواریم برگزارى کمیسیون مشترك اقتصادى ایران و روسیه براى نخستین بار در اصفهان نقطه 
عطفى در راستاى تشکیل میز تخصصى روسیه در اتاق بازرگانى اصفهان شود.

سرمایه گذارى با نگاه آینده نگرى 
 تالش مى کنیم که در حــوزه حمل و نقل 
اتفاقات خوبى رقم بزنیم و خوشــبختانه 
میلیاردها تومان هزینه براى ساخت خط دو 
مترو صورت گرفته و با نگاه آینده نگرى در این زمینه سرمایه گذارى 

شده است.

 این گفته نوروزى شهردار اصفهان اســت که در اولین نشست خبرى خود 
در سال جارى و در جمع خبرنگاران عنوان کرد و گفت : قرار است عملیات 
عمرانى حفارى تونل خط دو مترو از دو جبهه صورت گیرد بنابراین، عملیات 
عمرانى تونل از غرب اصفهان نیز به زودى انجام خواهد شد. نوروزى افزود: 
عملیات عمرانى 5 ایستگاه مترو دارك، زینبیه، عاشق اصفهانى، عمان سامانى 
و الله، در حال اجراست و با جدیدترین روش ها براى ساخت ایستگاه ها اقدام 

مى کنیم. 
وى متذکر شد : مترو به نفع همه است و سرمایه گذارى در این بخش، اهمیت 
قابل توجهى دارد. بدون شک آیندگان درباره این کار بزرگ و سرمایه گذارى 
صورت گرفته در حوزه حمل و نقل ریلى شهر، قضاوت خواهند کرد. متروى 
اصفهان نسبت به حوادث مقاوم است و همه نکات مدنظر پدافند غیرعامل 

در آن لحاظ شده است.

   افرادى که محروم ترند از سرانه بیشتر بهره مند شوند 
وى در ادامه  افزود: براى هر شهروند اصفهانى در یکسال دو میلیون و 100 
هزار تومان هزینه مى شود. این هزینه باید به همه اختصاص یابد تا شهروندى 
که در منطقه 6 و شهروندى که در منطقه کم تر برخوردار دارك زندگى مى 
کند، بتواند از این سرانه بهره مند شود. سیاست هاى ما به گونه اى بوده که 
افرادى که محروم تر بوده اند از این سرانه بیشتر بهره مند شوند چون بودجه 
را به مناطق محروم برده ایم و به طور مثال در حال ساخت ترمینال هایى در 

خیابان آیت اله غفارى و صمدیه هستیم.

   جلوى گودبردارى غیراصولى را گرفتیم 
وى در مورد پروژه چهارباغ عباسى نیز اظهار کرد: در مورد این طرح وقتى ما 
بر سر کار آمدیم 300 متر از خیابان ساخته شده بود و هر الین با طول هزار 
و 100 متر باقى مانده بود که اگر من مى خواستم این طرح را از اول بسازم 
این بخش را تغییر مى دادم. با این حال جلوى گودبردارى غیراصولى را در این 

پروژه گرفتیم و محور غربى را اصالح کردیم.
شهردار اصفهان افزود:  هر کارى در این محور انجام مى دهیم با مجوز میراث 
فرهنگى است. در مورد روند کار هم مرتبا با معماران در ارتباط هستیم و اگر 
حرفشان دقیق و کارشناسى باشد، در تصمیم گیرى لحاظ مى کنیم. گفته ایم 
چهارباغ پروژه نیست بلکه برنامه است؛ دیروز در جلسه هم اندیشى با معماران 
که به مناسبت روز معمار برگزار شد، اعالم کردیم براى مراقبت از چهارباغ 

به نگاه و کمک تخصصى همه نیاز داریم و همه باید مراقب چهارباغ باشیم.

   همه امکانات را به کار مى بریم تا شادى بین مردم جریان داشته 
باشد 

وى در مورد برگزارى برخى برنامه هاى فرهنگى در ســطح شهر ادامه داد: 
شهردارى همانطور که خدمات ارائه مى دهد زیرساختى هم براى تسهیل این 
امور فراهم مى کند. ما در همین راستا سینما ساحل را 9 سالنه کردیم و برنامه 
ریزى براى ایجاد دو سالن سینما در مناطق مختلف شهرى اصفهان را تدوین 
کردیم که یکى از سالن ها در خوراسگان به بهره بردارى رسید و یک سالن 
در رهنان نیز در آینده در مدار بهره بردارى قرار مى گیرد. در خصوص برنامه 
هایى که در این مکان ها برگزار مى شود فقط نباید شهردارى توضیح دهد و 
تشکیالت فرهنگى و تمام کسانى که در حوزه هاى فرهنگى کار مى کنند باید 

در این خصوص پاسخگو باشند. 
وى با اشــاره به اینکه ما همه امکانات را به کار مى بریم تا شادى بین مردم 
جریان داشته باشد، اظهار کرد: امروز یکى از بهترین درمان ها براى کاهش 
افسردگى توسعه نشاط اجتماعى است. اگر ساختن سینما، توسعه فضاى 
فرهنگى و ساماندهى چهارباغ را غیر از کار فرهنگى براى جامعه بدانیم این با 

واقعیت سازگارى ندارد.
شهردار اصفهان افزود: امیدواریم در سال هاى آینده در هر منطقه این شهر 
یک سینما ایجاد کنیم چراکه نیاز امروز جامعه ماست و هیچ کس نباید در این 

مسیر سنگ اندازى کند.

اخبار

 در ابتداى این نشست که  
در اتاق بازرگانى اصفهان 
برگزار شد،  فرشته امینى، 
عضو هیات رییســه اتاق 
بازرگانــى اصفهان هدف 
از برگزارى این نشست را 
استفاده حداکثرى فعاالن 
اقتصادى استان از حضور هیات روسى در 
پانزدهمین کمیسیون مشترك اقتصادى 
ایران و روسیه در اصفهان عنوان و تاکید 
کرد: برگزارى جلسات آموزشى تخصصى 
متناسب با بازارهاى هدف صادراتى مى 
تواند یکى از اقدامات اثربخش دوره جدید 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان 

باشد .
 وى در ادامه با اشاره به حجم صادرات ایران 
در سال گذشته به کشور روسیه گفت: داده 
هاى آمارى حاکى از این است که بخش 
عمده اى از آن به صادرات موادغذایى من 
جمله میوه و سبزیجات اختصاص یافته 
که در آن مقطع زمانى روسیه با کمبود آن 

مواجه بوده است. 
وى صــادرات پایــدار بــه بازارهــاى 
هدفــى ماننــد روســیه را نیازمنــد 
اســتفاده از شــیوه هاى نوین بازاریابى 
خارجــى، بازارشناســى و بازارســازى

 دانست. 
امینى صادرات کاالهاى صنعتى کشــور 
را به همراه صادرات موادغذایى مورد نیاز 
روسیه بسیار ضرورى بیان و تصریح کرد: 
تحقق صادرات پایدار به روسیه مستلزم 
شناخت دقیق بازار این کشور و آموزش 
این موضوع به فعــاالن اقتصادى و صادر 

کنندگان مى باشد.
در ادامه داود میرزاخانى، دبیرکمیسیون 
همکارى هاى تجــارى و اقتصادى ایران 
و روســیه با تاکید بر اینکــه برغم وجود 
پتانسیل هاى زیاد صادراتى در بازار روسیه  

به دلیل ناآشنایى فعاالن اقتصادى با بازار 
این کشور حجم صادرات ایران به روسیه 
ناچیز اســت، گفــت: در حالى که حجم 
واردات روسیه  بیش از 250 میلیارد دالر 
در سال مى باشد، ســهم ایران ازاین بازار 
تنها حدود300 میلیــون دالر صادرات 
بوده اســت که در مقابل در سال گذشته 
شــاهد واردات 1 میلیارد دالرى کشور از 

روسیه بوده ایم.
 وى با اشــاره به تــوان صادراتــى ایران 
در حــوزه موادغذایــى تصریــح کرد: 
روســیه در ســال گذشــته بیــش از 
40 میلیــارد دالر واردات مــواد غذایى 
داشــته که با توجــه به ظرفیــت هاى
 موجود در کشــور به همراه مناســبات 
سیاسى و فرهنگى مطلوب مى توان از این 

ظرفیت به خوبى استفاده نمود.
 میرزاخانــى بــا بیــان اینکــه در
 سال هاى گذشته اقدامات مطلوبى جهت 
شناسایى ظرفیت هاى تجارى دو کشور 
و تبادل هیات هاى تجارى انجام شــده 
است، افزود: در بخش هاى صادرات آبزیان 
و محصــوالت لبنى اقدامات مناســبى 
براى اخذ مجوز صادرات به این کشــور 
انجام شــده و بخش صنایع دارویى نیز با 
ظرفیت واردات 20 میلیارد دالرى روسیه 
از پتانسیل هاى مناســب صادرات ایران 

مى باشد. 
دبیر کمیسیون مشترك اقتصادى ایران 
و روسیه در ادامه با اشاره به اقدامات انجام 

گرفته در راستاى پیوستن ایران به اتحادیه 
اقتصادى اوراسیا مشتمل بر کشورهاى 
روسیه، بالروس، قزاقستان، ارمنستان و 
قرقیزستان گفت: با توجه به صفر  یا بسیار 
ناچیز بودن تعرفه صادرات بین کشورهاى 
عضو این اتحادیه در صورت عضویت ایران 
،حدود 800 قلم کاال مشــمول کاهش 
شــدید تعرفه و منجر به افزایش قدرت 
رقابت پذیرى در بازارهاى صادراتى خواهد 

شد.
 وى فقــدان رفتارحرفــه اى مناســب، 
شــیوه هــاى بازاریابــى ســنتى، نبود 
شــبکه هاى تجمیع و توزیع قدرتمند، 
فقدان شــرکت هاى توانمنــد مدیریت 
صادرات در سطح ملى و... را از جمله موانع 
داخلى موجود کشور در توسعه صادرات 
بیان کرد و افزود: در صورت رفع این موانع 
داخلى پیوســتن به اتحادیــه اقتصادى 
اوراسیا مى تواند نقطه عطفى در افزایش 

صادرات کشور باشد. 
میرزاخانى از برگزارى پانزدهمین کمیسیون 
همکارى هاى اقتصادى ایران و روســیه در 
روزهاى 26، 27 و 28 خرداد ماه سال جارى 
در اصفهان و تهران خبر داد و گفت: جلسات 
کارشناسى این کمیسیون فرصت مناسبى 
براى شناسایى و ادامه همکارى با شرکاى 

تجارى روسى خواهد بود.
 وى تصریح کرد: فعاالن اقتصادى در سه 
قالب حضور در پانزدهمین کمیســیون 
همــکارى اقتصــادى ایران و روســیه، 

کارگروه همکارى استانى بین دو کشور 
و کمیسیون مشترك با مدیریت وزارت 
انرژى روســیه مى توانند از ظرفیت هاى 
ایجاد شــده براى صادرات به این کشور 

استفاده نمایند. 
وى همچنین تولید مشترك در روسیه را 
یکى دیگر از راهکارهاى مناسب به منظور 
ورود شرکت هاى بزرگ صنعتى ایران به 
بازار بزرگ این کشــور عنوان کرد. احمد 
سیفى، کارشــناس اقتصادى نمایندگى 
وزارت امورخارجه در استان اصفهان نیز 
ابراز امیدوارى نمود برگزارى کمیسیون 
مشــترك اقتصادى ایران و روسیه براى 
نخستین بار در اصفهان نقطه عطفى در 
راستاى تشکیل میز تخصصى روسیه در 

اتاق بازرگانى اصفهان شود. 
وى وجود سرکنســولگرى روســیه در 
اصفهان را نیز فرصتى براى حضور موفق در 
بازار روسیه دانست. گفتنى است مشکالت 
مرتبط با فاینانس، مشکالت مبادالت مالى 
با کشورهاى حوزه CIS  ، عدم شناخت 
فرایندهاى بازاریابى در روسیه، ناآشنایى 
با فرهنگ و زبان این کشور، سختگیرى 
اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو، تصمیمات 
عجوالنه و صدور بخشــنامه هاى متعدد 
و بعضا متناقض از ســوى بانک مرکزى و 
نهادهاى دولتى و ... از جمله مشــکالت 
مطرح شده از سوى صادرکنندگان براى 
توسعه تعامالت تجارى با روسیه عنوان 

شد. 

تفاهم نامه همکارى دانشگاه اصفهان و دانشگاه نجف اشرف امضاء شد
 تفاهم نامه همکارى دانشگاه اصفهان و دانشگاه نجف اشرف با هدف گسترش همکارى هاى علمى به امضاء رسید.  به گزارش روابط عمومى دانشگاه اصفهان، این تفاهم نامه همکارى بین دو 

دانشگاه به منظور گسترش همکارى هاى دوجانبه منعقد شد.
به منظور گسترش و حفظ فعالیت هاى همکارى بین دانشگاه اصفهان در ایران و دانشگاه اسالمى نجف در عراق، تفاهم نامه همکارى هاى علمى بین دو دانشگاه منعقد و توسط روساى دو 
دانشگاه امضا شد. تبادل عمومى استادان و پژوهشگران، تبادل دیدگاه هاى مشترك دانشجویى، تبادل مشترك منابع دانشگاهى، توسعه پروژه هاى تحقیقاتى مشترك، نظارت مشترك 
پایان نامه ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترى، توسعه پروژه هاى تحقیقاتى توسعه و ارائه برنامه ها و دوره هاى آموزشى همایش ها، کارگاه هاى آموزشى، سمینارهاى آنالین و کنفرانس هاي 

مشترك تبادل خدمات آزمایشگاهی و اداري تبادل کارکنان یا کارمندان اداري  از موارد مطرح شده در این تفاهم نامه است که به امضاى طرفین رسید. 

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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Naharkhoran forest 
park

One of the natural attraction of Golestan 
province is Nahar Khoran forest park, which 
is located eight kilometers to south of Gorgan.
According to old stories, the site has been 
served as a campsite since 1959, so pilgrims to 
the Holy Shrine of Imam Reza (the eighth Shia 
Imam) rest in this place and eat lunch on their 
way to Mashhad; therefore this place is called 
Nahar Khoran, a place for having lunch (Nahar 
means lunch in Farsi).This nice and silent 
green space is surrounded by big mountains, 
and is full of rare animals and trees. The forest 
has an area of 168 hectares, which includes 
several springs; the most famous one is “Sefid 
Cheshmeh” situated on the height of Nahar 
Khoran region. The only river of Nahar Khoran 
is Ziart which comes from the heights of a 
village with the same name. The river that is the 
source of water supply in Gorgan, has the length 
of 40 kilometers.Nahar Khoran forest park is 
the combination of forests, rivers, springs, and 
tourist facilities. In the past, the road between 
Nahar Khoran and Gorgan was called the 
Nahar Khoran road, now it is a fantastic road 
for walking around.This site hosts tourists 
in all four seasons due to its beauty, perfect 
weather conditions, and natural sites like the 
Sefid Spring and the Ziart River. There is also a  
touristic site in the forest called Paradise which 
includes different tourist facilities like hotels, 
restaurants, and other recreational amenities.

Qanat; Creativity of 
Ancient Persia

Qanat is an ancient water exploitation method which 
has been considered as a remarkable aspect of Persian 
architecture.With more than 32000 strings of Qanats, 
Iran is recognized as the cradle of Qanat civilization in 
the world. Without Qanat system, some Iranian cities 
in dry and desert environment would not exist!The 
five thousand year old city of Yazd located in the 
center of Iran. This ancient city is one of the greatest 
adobe cities in the world and also the 15th largest 
city in Iran. Yazd is well known as a jewel of desert 
and also is “do not miss destination” for tourists who 
travel to Iran. Recently, Yazd as a historical city has 
been registered on UNESCO’s World Heritage List.
This city is a proof on how natives have adjusted 
themselves to a dry and desert environment between 
two vast deserts: Dasht-e Lut and Dasht-e Kavir. In 
fact, creative architecture and engineering were 
remarkable points in order to survive in such a tough 
geographical situation. In this respect, Yazd presents 
Qanat as a stunning aspect of Persian architecture.
Qanat is an ancient water exploitation system which 
gives life in the aridity domination. This system which 
lead water from underground tunnels toward Yazd 
districts is an Iranian masterwork. Indeed, Yazdi 
Qanats are considered as the gifted illiterate engineers 
in Iran. This particular method for transporting 
water from an underground is strongly tied with Iran. 
Moreover, interesting to know that with more than 
32000 strings of Qanats, Iran is recognized as the cradle 
of Qanat civilization in the world.Regarding Nature and 
communities, usage of water resources through system 
of Iranian Qanat has several advantages. 

attraction

attraction

Ithe magnificent touristic sights and attractions 
can be found in every corner of the country. 
You can choose to hike and ski in the Alborz 
mountains or see the nomadic life in Zagros 
mountain chain.
A beach trip in south by the Persian Gulf and or 
in the north by the Caspian Sea could be another 
choice. But among all major tourist attractions, 
they are eager to have a deep journey in the 
pure and rich history and culture of Iran.Mostly 
central and western part of Iran are where you 
can find magnificent monuments that reflects 
the history of different eras and dynasties.Iran is 
known as a culturally rich country with hundreds 
of historical monuments that reflect the history 
and culture of the era they are built in.
Tehran
Tehran, the capital, can be called the city of 
museums and palaces. Golestan Palace, Niavaran 
Palace, Sa’ad Abad Palace, Treasury of National 
Jewels, Iran Bastan Museum, Abgineh Museum, 
Reza Abbasy Museum, Carpet Museum, Museum 
of Contemporary Arts, Grand Bazaar and Shah 
Abdol Azim holy Shrine are the most attractive 
historical sites in Tehran.There are also some 
natural attractions in Tehran for those who like 
trekking, skiing and hiking like mount Damavand 
and Dizin and Tochal skiing camps.As Tehran is 
the symbol of modern life in Iran there are some 
modern attractions as well the most important of 
which are Milad and Azadi Towers.
Tabriz
Although the central Iran is known as the main 
tourist destination, Tourism in Iran is spread 
over the west as well. Tabriz the largest city in the 
northwest is considered as the capital of history 
of Iran.You can visit one of the most beautiful 
traditional bazaars in this city. The UNESCO 
listed bazaar located on the silk-road was of great 
importance in 16th century.

Other must-sees in Tabriz are the magnificent 
Blue mosque, the citadel, jame Mosque, 
Azerbaijan museum, some Mausoleum of Poets, 
Kandovan village and St Stephanos Monastery 
in Jolfa.
Hamedan
If you move southward a bit from Tabriz you’ll 
reach to Hamedan, one of the most important 
historical cities in the western Iran. You can find 
one of the biggest river-caves near this city, the Ali 
Sadr cave which is 70 kms far from the main city.
Hegmataneh Hill, Ganjnameh (treasure book), 
Alavian dome, BuAli Sina Mausoleum, Jameh 
mosque, Armenian Evangelical Church and Baba 
Taher Mausoleum are the most magnificent and 
important sights in Hamedan.
Isfahan
In the center of Iran, the second biggest square 
in the world with its magnificent monuments 
is waiting for you. the Naqshe-jahan square 
in the center of Isfahan city by itself can be the 
only the reason for visiting Iran.The Ali-qapu 
palace to the great Imam mosque and Sheikh 
Lotfollah mosque and the great Qeysarieh bazaar 
have made this square unique and exclusive.
Traditional bridges like Si-o-se-pol and Khaju, 
Atigh mosque, Chehel sotun and Hasht behesht 
palaces and the Shaking minarates are other 
important monuments in this city that most of 
them are related to the Safavid era.
Kashan
Not very far from Tehran on your way to Isfahan 
you can reach to the city of traditional houses, 
Kashan. Borujerdiha and Tabatabaeiha houses 
are the most famous historical houses in Iran 
with unique and exclusive architecture.Fin 
garden is the other attraction which shines like a 
gem in the margins of the city of Kashan.Kashan 
also benefits from some natural attractions as 
well. The most marvelous natural sight is the 
Maranjab dessert which is just an hour far from 
the city where you can experience an untouched 
scene with sand dunes and Salt Lake.Close 
to the city of Kashan, in the middle of the red 
mountains of Natanz there is a small village of 
Abyaneh which dates back to the Sasanid era 
(over 15 centuries ago).This is one of the most 
traditional villages that has kept its structure 
with red buildings and traditional costumes 
during centuries.
Yazd
Yazd is the city located in the central dessert of 
Iran that has kept its traditional structure better 

than any other cities in Iran. In every corner of the 
city there are traditional building that rarely can 
be found other cities regarding the traditional 
wind-catchers on their roofs.
In addition to the total traditional structure there 
are so many attractive sites which are exclusive to 
this city.Amirchakhmagh square, Dowlat abad 
garden with the tallest wind-catcher in the world, 
the Jameh mosque, traditional water reservoirs, 
Qanats and the Zorasterian fire temple are the 
most important attractions of the city.Not far 
from Yazd you can reach to a small city called 
Meybod. Narin castle, the pigeon tower, the 
traditional Ice house and the Caravanserai are the 
magnificent attractive places that you can visit in 
this small city.
Kermanshah
As it was mentioned earlier in this article, 
Tourism in Iran is not merely concentrated 
in the central Iran. Exactly on the west you 
reach to Kermanshah with lots of attractions 
inside and outside.Inside the city you can visit 
Kermanshah Old bazaar, Takiyeh of Moaven-ol-
molk, Emad-al-Dowleh complex and a number of 
museums.Outside the city just in the northwest 
of Kermanshah the symbol of its attraction is 
standing. Taqe Bostan which is a series of rocks 
showing the Power of the Persian Empire.Other 
attraction outside the city are Bisotun Rock Relief 
and Inscription, Taqe Bostan National Park, and 
the Parave Cave.
Shiraz
A few kilometers before Shiraz you can visit 
Pasargadae complex which includes the 
magnificent tomb of Cyrus the Great and the 
remaining of his palaces.If you get closer to the 
city the majestic Persepolis is waiting for you 
to share its magnificence with you. Created by 
Darius the great, Persepolis is the reflection of 
the rich civilization in the Acamenid era.When 
you enter the city you still so many monuments 
are waiting for you. from the Vakil complex 
(including mosque, bathhouse and bazaar) to 
the Nasirolmolk mosque (known as the pink 
mosque), the mausoleums of the poets, Qavam 
garden, Eram, garden, Shahcheragh holy shrine 
and Karimkhan Castle.
As it is mentioned earlier, Tourism in Iran is very 
broad and the tourist attractions are spread all 
around Iran in small and big cities and all are 
evidences of the pure and rich civilization of 
ancient Iran.

Are You Ready For A Great Journey Of Iran?

Iran Tourism has been affected by 
many political, social and economic 
factors in the recent decades. But what 
is important is that Tourism in Iran is 
growing these days.By the development 
of the media, Iran is now well known in 
western countries and lots of tourists 
Tourism in Iran annually. However, 
Tourism in Iran has the potential to have 
much more visitors.

Malek House; 
A Historical 
House in A Big 
City

Malek House was built in 
Qajar era. It is located in 
Imam Khomeini Street in 
Iran’s northeastern holy 
city of Mashhad. Near 
the house, there is a park 
named Bagh-e Melli.
The house has two floors 
that just the top floor has 
a roof. Materials used for 
the roof are like a lattice. 
In this floor, there is a very 
beautiful fireplace that is 
made of plaster.
The Malek House is 
decorated so beautiful and 
if we say it’s unique, it’s no 
exaggeration. The house is 
also known as a place for 
handicrafts and classical 
arts.
Haj Hussein Malek was 
the owner of the house 
and also he had a garden 
named Vakil Abad garden 
and he donated it to the 
poor people after his 
death.
This house was bigger 
in the past but today the 
external part of that is 
remained. This place is 
a good destination for 
passengers and tourists 
who travel to Mashhad.

world’s largest 
water cave in 
Iran
Ali Sadr cave which is the 
world’s largest water 
cave, sometimes called 
Ali Saad (meaning dam) 
or Ali Saard (meaning 
cold); It is located about 
100 kilometers north of 
Hamedan, in a village with 
the same name.
The  formation of the cave 
dates back to the Jurassic 
period (about 136-
190 million years ago), 
second geological period. 
According to the evidence 
inside the cave, primitive 
people inhabited there; 
the scenes of animals, 
hunting, and bow and 
arrow depicted on the 
walls indicate the fact.
In the past, local people 
used its water for daily 
consumption, and had no 
idea for tourism purposes. 
Some mountaineers and 
cavers explored it in 1963, 
with the help of native 
residents to the region.
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An expert on energy believes 
skirting the new U.S sanctions on 
Iran’s oil export is very difficult. 
Gholamhossein Hassantash 
expressed his view on recent 
development on energy sector 
especially regarding sanctions 
on Iran’s oil exports. He said that 
end of Iran waivers disturbs the 
market stability and increases 
prices to a certain extent. Oil sales 
will also face more problems.The 
Trump administration on Monday 
told five countries - Japan, South 
Korea, Turkey, China and India 

- that they would no longer be 
exempt from US sanctions if they 
continued to import oil from Iran 
after their waivers ended on May 
2.“There is a lot of confusion about 
the real capacity of the Saudi oil 
production,” he said, referring 
to Saudi Arabia and added that 
there is also evidence that Saudi 
oilfields are facing a problem 
and cannot produce more oil, 
however, that it is unlikely that 
the country could raise more than 
200 to 300 thousand barrels of oil 
production.

China’s March 
crude oil supplies 
from Iran hit 
7-month high

China’s crude oil 
imports from Iran hit 
a seven-month high in 
March of 2.3 million 
mt, or 543,367 b/d, the 
latest data from China’s 
General Administration 
of Customs showed.
The previous highest 
monthly level was 3.28 
million mt, recorded in 
August, Platts reported.
The March volume, 
days before the expiry 
of US waivers on the 
imports of Iranian 
oil, rose 6.2% from 
February on a barrels-
per-day basis, despite 
dropping by a quarter 
from the same month 
of last year.
The White House 
announced Monday 
that the US would end 
all waivers from Iran oil 
sanctions when they 
expire May 2.
While some producers, 
including the US and 
Saudi Arabia, claim to 
be the alternatives of 
Iranian oil for China, the 
East Asian country did 
not import US-origin 
crude oil in March after 
taking its first cargo 
since December in 
February, which was 
85,841 mt.
During January-March, 
China imported 5.84 
million b/d of crude 
from OPEC, up 17% 
year on year to expand 
its market share by 
almost 5 percentage 
points to 59.2%; 
however, the volume 
from North America 
shrank 90% year on 
year to 32,574 b/d in 
the first two months 
due to the sharp drop in 
US crude arrivals.
Meanwhile, two Trump 
administration officials 
said on Friday that 
neither a wind-down 
period nor a short-term 
waiver on China’s oil 
purchases from Iran 
are being contemplated 
after Washington on 
Monday demanded 
that Iran’s customers 
halt the purchases by 
May 1 or face sanctions, 
Reuters reported.
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US cannot force Iran oil exports to 
zero; An expert told 

US officials have spared no 
effort to minimize Iranian 
oil sale but they are 
doomed to failure as Iran 
now exports more than 
1.5 million bpd oil and 
gas condensate, Seyyed 

Hossein Naghavi Hosseini told 
IRNA on Saturday.
“We have our own customers 
since Iran’s oil is among the 
Middle East’s high-quality oils 
and many countries required 
the Iranian product,” he added, 
highlighting, “Iran’s oil cannot be 
sanctioned.”  
Sanctions may lead to some 
disruptions to oil shipments and 

transportation but Washington 
cannot stop Iran’s oil export, 
said the member of Iranian 
Parliament’s National Security 
and Foreign Policy Commission.
US recent anti-Iranian measure 
is part of the psychological war 
and an attempt to influence other 
countries, he added.

Recently, the Trump 
administration announced 
that it will not extend sanction 
waivers for those countries which 
imported Iranian oil after the 
unilateral withdrawal of US from 
Nuclear Deal, officially known 
as Joint Comprehensive Plan of 
Action, in May 2018.

Flood has no effect on 
Iran’s wheat production
Deputy Director of the Iranian wheat breeding 
company said that there is no concern about 
the decline in wheat production referring to the 
recent floods.
“The wheat fields under cultivation can 
compensate for damage to some farms in flood-
affected provinces,” Aligholi Imani said.
“Wheat harvesting started in southern 
Kerman, Sistan and Baluchestan, Bushehr 
and Hormozgan provinces and reports show 
that rainforests in these areas have excellent 
conditions for producing wheat,” he added.
“This year, wheat cultivars have increased by 
two percent compared to the previous year,” 
he said. “Even if the wheat production in some 
provinces drops by two percent, it will not have 
any effect on reducing production. This year, six 
million hectares of wheat have been cultivated 
in the country.”
According to the Supreme Economic Council, 
this year, the guaranteed price of each kilogram 
of wheat will be $0.4. Last year, the guaranteed 
purchase price of wheat was $0.3 per kilo.

Some countries not abide 
by Trump's decision; 
Economic analyst Told
End of Iran waivers will increase Oil prices by 
5 to 10 percent; Economic analyst told ILNA in 
an interview.
"Non-renewal of oil exemptions from the 
US does not bring new shocks to the market, 
because the market already foresaw that 
this might happen. But oil prices will shot 
up in response to reports on Sunday that the 
waivers would not be extended." Nersi Qorban, 
Economic analyst said.
Oil prices hit their highest since November 
on Tuesday after Washington announced all 
waivers on imports of sanctions-hit Iranian oil 
would end next week, pressuring importers to 
stop buying from Tehran and further tightening 
global supply.
He added that however, some customers 
like Turkey and Iraq do not have complete 
obedience to the United States and will buy 
Iranian oil.
"But private companies don't buy Iranian oil for 
fear of the United States." Nersi Qorban, a senior 
international energy expert said.
He said:Iran's oil withdrawal from the market 
is likely to raise prices ranging from US $ 4 to $ 
5 (5 to 10 %).
The Trump administration on Monday told five 
countries - Japan, South Korea, Turkey, China 
and India - that they would no longer be exempt 
from US sanctions if they continued to import 
oil from Iran after their waivers ended on May 2.

An Iranian lawmakers say that the country has 
numerous methods for selling its oil despite US 
unilateral sanctions.

Iran has many methods to sell its oil: 
MP
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“We have our own 
customers since 
Iran’s oil is among 
the Middle East’s 
high-quality oils 
and many countries 
required the Iranian 
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highlighting, 
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sanctioned.”  
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Saudi Arabia, UAE Exaggerating 
Their Oil Capacities: Iran’s 
Zanganeh
Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh highlighted 
the inability of Saudi Arabia and the United Arab Emirates to 
replace the reduced share of the Islamic Republic in global 
oil markets, saying they are overstating their oil production 
capacities.In remarks released on Friday, Zanganeh deplored 
the US sanctions imposed on Iran’s oil sector as an example of 
its “violent hostilities” against the Iranian nation.
He further rejected the Saudi and Emirati officials’ claims of 
making up for Iran’s lost oil in the global market and said, “I 

believe they are overstating their oil capacities.”
His comments came after Saudi Foreign Minister Ibrahim 
al-Assaf voiced the kingdom’s full support for the US decision 
to halt waivers for the customers of Iranian oil, saying Riyadh 
will continue efforts “to stabilize the oil market at all times 
by coordinating with other oil producers in order to ensure 
that sufficient supplies of oil are available to consumers.”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 t o 
“ensure an appropriate supply (of oil) for the markets” 
in order to make up for the loss of Iranian oil in the global 
market.

No Wind-Down for China on Stopping 
Its Iran Oil Buys: US Officials
Two Trump administration officials said neither a wind-down period 
nor a short-term waiver on China’s oil purchases from Iran are being 
contemplated after Washington surprised Iran’s customers on Monday 
by demanding they halt the purchases by May 1 or face sanctions.
The administration has been clear to China, Iran’s top oil consumer, 
about no additional waivers to the sanctions after the ones granted last 
November, one of the senior officials said.
“They’ve known about it, so to my knowledge that’s not being 
contemplated,” said the official on Friday, adding that ultimately 
questions about any wind-down period are for the State Department, 
Reuters reported.
The State Department did not immediately respond to a request for 
comment.

Under US sanctions law, importers of Iranian oil including China, India 
and Turkey, could be allowed a wind-down period before getting to 
zero oil purchases, including a short-term waiver. Any wind-down 
measures would be different than the 180-day exceptions the Trump 
administration granted in November to China and seven other importers 
for significantly reducing oil purchases from Iran, measures set to end in 
May.
China has alternative oil suppliers including the United States and Saudi 
Arabia said the officials, who spoke on condition of anonymity.
“We understand they don’t like this,” the official said about China’s 
aversion to sanctions on Iran from the United States alone. “But at the 
same time they tend to act pragmatically and they are going to take what 
the best most reliable deal is.”
President Donald Trump left the 2015 nuclear deal between Tehran 
and world powers last May. Trump is now reapplying the oil sanctions, 
without exceptions, for reducing oil purchase.

US oil sanctions on Iran to affect global 
oil prices: Pak energy expert
Renowned Pakistani energy expert says Iran is an important contributor 
to the international oil market and the recent US oil sanctions against 
Iran will affect the oil prices.US oil sanctions on Iran to affect global oil 
prices: Pak energy expertIn an interview with IRNA, the former director 
of operations for the World BankMoazzam Ziad Alahdad said that any 
sanctions on Iran will obviously affect the price of the oil.The expert 
believed Iran will find a way and the countries which want to do business 
with Iran will eventually find a way to do that business. 
“But short answer, such decision will affect the oil market but in the long 
run we would see what will happen,” he said. 
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.

Moazzam Ziad Alahdad expressing his views said Pakistan should 
cooperate, collaborate and use the friendship with Iran to the maximum 
level.
“We are neighbors, we have many many complementary interests and we 
can increase trade to a much greater level and that what we should focus 
on,” former WB director said. 
He said Pakistan should complete gas pipeline project with Iran because 
Pakistan has not built its own infrastructure to use the gas which is 
available inside the country to overcome energy crisis.
The expert was of the view that it is very important for the Pakistani 
economy to be able to get its energy from where it can and of course at 
reasonable and viable prices and IP gas project is one such option. 
The analyst hoped Iran could become part of China Pakistan Economic 
Corridor (CPEC) project. “Gwadar is very near to Iran and Chabahar and 
Gwadar ports can complement each other and they can work with each 
other,” he said. 



Pakistan in touch with Iran 
over prisoners’ release
Pakistan is in touch with Iran about the release of 
Pakistani prisoners languishing in jails for petty 
crimes.
Pakistan in touch with Iran over prisoners’ release
Minister of State for Parliamentary Affairs Ali 
Muhammad Khan said this while responding to 
question in the National Assembly seeking details 
about steps of the government for release of 
thousands of Pakistanis abroad in jails allegedly 
involved in different crimes.
The minister said Prime Minister Imran Khan 
during his official visit to Iran, also requested the 
authorities there to release Pakistani prisoners 
involved in petty cases.
He said ministries of foreign affairs and overseas 
Pakistanis were working on a mechanism for 
release of thousands of Pakistani prisoners 
languishing in jails abroad.
Earlier Minister for Human Rights, Dr. Shireen 
Mazari who was part of Prime Minister’s 
delegation to Iran in a tweet said apart from the 
many critical issues raised and understanding 
reached during PM’s visit to Iran, the PM also 
raised the issue of Pak prisoners in Iran - 
numbering 134 at present.
She said Prime Minister especially sought release 
of 32 held for petty crimes and we should be 
getting good news on this very soon.

China supports Iran’s 
positions in maintaining 
regional peace, stability
Iranian Defense Minister, Brigadier General Amir 
Hatami met with his Chinese counterpart General 
Wei Fenghe on the sidelines of Conference on 
International Security (MCIS) in Russian capital 
Moscow, discussing bilateral and regional issues.
During the meeting, Iranian defense minister 
pointed to his last year’s visit to China and said, 
“Constructive talks were held with Chinese 
officials in the field of expanding and developing 
bilateral interactions in relevant issues”.
He also praised China for its principled and 
strategic position in supporting the Islamic 
Republic of Iran in international assemblies 
especially in condemnation the designation of 
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) as a 
terrorist organization by United States.
General Hatami said Tehran is willing to boost 
defense cooperation with Beijing in line with 
efforts to establish sustainable peace and security 
in the region.
General Wei Fenghe, for his part, supported Iran’s 
positions in preserving peace and stability in the 
region, saying, “We see it necessary to always 
support the interests of the Islamic Republic of 
Iran in the international meetings”.
He added, “The strategic relationship between 
China and Iran has been going on for many years 
and the meddlesome propaganda campaigns by 
some powers would never affect the deep-rooted 
relations between the two countries”.

US sanctions increase “maximum pressure” 
on ordinary Iranians; Middle East analyst

US sanctions have 
prevented much 
international aid from 
entering Iran during the 
devastating floods that 
hit the country recently. 
How do you justify this 

behavior?
The re-imposition of US sanctions on 
Iran in the wake of the US’s unilateral 
withdrawal from the Iran nuclear 
deal are sure to cause much hardship 
to the Iranian population, and 
they are already having this effect, 
particularly in the realm of medical 
equipment and medicines. The 
Trump administration’s objective 
of increasing “maximum pressure” 
on Iran is directed at squeezing the 
Iranian economy, in the hope that 
increased popular dissatisfaction 
will lead Iran’s leadership to 
capitulate to the US’s demands.
This US approach is not only short-
sighted and morally dubious – 
particularly as Iranian authorities 
are battling with devastating floods 
- but also counterproductive as Iran 
has a proud history of independence 
and steadfastness in the face of 
external pressure. Sanctions and 
pressure have not worked in the 
past, and are unlikely to work today, 
particularly given the extent of US 
demands and those coming from 
Washington’s regional allies and the 
fact that international powers are 
not in agreement regarding a return 
to blanket sanctions on Iran. Iran will 
not be as isolated as it was between 
2013-2015, but US sanctions will no 
doubt have an effect, particularly at 
the level of ordinary Iranians. 
 Is it true that ordinary people 
would be the victims of political 
decisions?
Unfortunately, ordinary people 

always bear the brunt of political 
decisions both domestically and 
internationally. In this case, ordinary 
Iranians will be hard hit by the impact 
of US sanctions. While Europe and 
other states remain committed 
to the Iran nuclear deal, private 
European companies have already 
withdrawn from Iran en mass for 
fear of US secondary sanctions. It 
is now extremely important for 
Europe and other international 
actors to preserve channels of trade 
and communication with Iran and 
Iranian citizens. Only by engaging 
Iran can Europe and other states try 
to limit the worst impulses of the US 
administration, while working to 
resolve tensions in the region.
Ultimately, while the US Trump 
administration speaks about 
working for the Iranian people, 
to increase their freedoms and 
rights, US policies are having the 
opposite effect – weakening socio-
economic rights and increasing the 
hardship of ordinary Iranians. This 
will only make the task of dialogue 
and diplomacy harder. Decades of 
US sanctions on Saddam Hussein’s 
Iraq – for example – did not result 
in political reforms or changes 
and rather only helped Saddam 
consolidate his rule while severely 
harming Iraq’s economy and 
population. 
Given Iran’s role in countering 
terrorism and a group such as ISIL, 
what justification do you consider 

calling the Revolutionary Guard as 
a terrorist?
The US’s recent decision to classify 
the IRGC as a terrorist organization 
is a significant and highly worrying 
development. Not only is it the 
first time that the US classifies 
a full military organ of a foreign 
state as a terrorist organization, it 
is also clearly a decision dictated 
by an effort to codify the US’s new 
antagonism towards Iran in such 
a way as to limit potential policy 
options of the next president. By 
classifying the IRCG as a terrorist 
group and having legislation in 
Congress to codify this decision 
in US law means that the next US 
president will have a very difficult 
time reversing this decision – 
even should he/she be from the 
Democrat party.The decision is a 
further example of the US’s policy 
of ‘maximum pressure’ vis-à-vis 
Iran and is a considerable escalation 
in terms of previous policies, even 
the re-imposition of US sanctions. 
The IRCG and Iran have played an 
important role in supporting the 
anti-ISIL fight in Iraq and Syria, 
but the US and key regional allies 
– as well as some in Europe – see 
the ICRG as an instrument for Iran’s 
regional influence. It is this Iranian 
regional influence that worries 
Washington and its regional allies, as 
Iran represents that single greatest 
competitor to US interests in the 
Middle East. 

The Trump administration’s objective of 
increasing “maximum pressure” on Iran is directed 
at squeezing the Iranian economy; Political 
researcher told .
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A flotilla of the 
Iranian Navy’s 
Caspian Sea fleet set 
sail for home from 
the Kazakh port 
city of Aktau after a 
three-day visit.
April, 27, 2019 
- 12:22 Defense 
Comments 
Iranian Flotilla 
Wraps Up 
Kazakhstan Visit
The Iranian flotilla, 
including Separ 
and Joshan missile-
launching corvettes, 
left Aktau on 
Saturday morning.
The Iranian military 
ships visited the 
Kazakh port as part 
of the regular naval 
visits to neighboring 
states.
In comments on 
Saturday, Iran’s 
military attaché in 
Kazakhstan Admiral 
Hossein Hariri hailed 
the “very important 
and valuable” results 
of the visit by the 
Iranian flotilla.
During their stay in 
Aktau, the Iranian 
servicemen held 
meetings with 
Kazakh military 
and administrative 
officials, attended 
sports competitions, 
and went sightseeing 
in the coastal city.
Aktau is located 
in southwest of 
Kazakhstan, on the 
east coast of the 
Caspian Sea.
It was the second 
time an Iranian naval 
flotilla is visiting 
Kazakhstan.
In April 2017, two 
Iranian military 
ships -Damavand 
destroyer and 
Paykan missile-
l a u n c h i n g 
corvette- set sail 
for Kazakhstan to 
convey the message 
of peace and 
friendship.
The Iranian Navy 
has so far dispatched 
nine flotillas to 
the Caspian Sea 
littoral countries, 
including Russia 
and the Republic of 
Azerbaijan.

Iranian Flotil-
la Wraps Up 
Kazakhstan 
Visit

Iran
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‘US sanctions don’t affect Iraq’s energy 
ties with Iran’
Deputy prime minister of Iraq for energy affairs said the US 
decision on ending waivers on Iran sanctions does not affect 
Iraq’s energy ties with Iran since the country does not import 
oil from IranThamer Ghadhban, who is also the country’s oil 
minister, made the remarks in a joint press conference with 
Executive Director of the International Energy Agency Fatih 
Birol in Baghdad, IRNA reported on Friday.
“Iraq is an exporter of crude oil to other countries and 
therefore is not subject to the new decision of the US 

president,” the official said. The oil minister said on Thursday 
that although his country had the capacity to increase its oil 
production to six million barrels per day (bpd) if necessary, 
but it is committed to OPEC-led output cuts and would 
not take unilateral action to boost supply.Iraq’s electricity 
ministry has also announced that despite the recent decision 
by Donald Trump to end sanctions exemptions on Iran oil, 
Iraq will continue to import gas from Iran.
As reported by Mehr news agency, the spokesman of Iraqi 
Ministry of Electricity Musab Al-Mpdares told a talk show on 
Wednesday that “Iraq now imports about 28 million cubic 
feet of gas from Iran which feed a number of power stations 

that produce about 2,800 MW.”
The official further noted that 
his country plans to increase 
its gas imports from Iran to 35 
million cubic feet per day as of 
early June in order to increase 
electricity production to 3,500 
MW.
The spokesman also said that the Iraq 
ministry is going to supply 18,000 MW during hot summer 
as its main aim, adding that Iran will continue to export 1,200 
MW per day to Iraq as before.

EU accompanying US in double 
pressure on Iran
 International issues expert Asghar Zarei said that 
European Union (EU) has not taken any specific 
steps towards fulfilling its obligations for Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), but is also 
pursuing a double pressure in Iran.Regarding to EU’s 
lack of serious reaction to US sanctions against Iran 
and its contradictory political behavior, Zarei said, 
“after World War II, EU and US, shared a great amount 
of mutual interests in many parts of the world, and 
in recent decades we have seen less contradiction 
in their macro policies and strategies, while in some 

cases, they naturally have different opinion and 
views”.
Regarding to the recognition of some resistance 
groups including Lebanese Hezbollah, Iraq’s 
Popular Mobilization Committee (Hashd Al-Shabi), 
Palestinian resistance movement Hamas and others 
as terrorist groups by the US, “we are witnessing that 
EU has not only responded to it, but also accompanied 
with US Specifically the UK” he added.“US designation 
of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) as 
a foreign terrorist organization is a dangerous action 
because US places part of the body of a sovereign 
country on the list of terrorist groups and tries to 
extend its internal regulations beyond its borders. 

Meanwhile, EU has 
formally reacted, 
but somehow with 
silence and adopting 
c o n t r a d i c t o r y 
positions not to face 
serious challenges 
with US,” he stressed.
Referring to EU’s 
failure to respond appropriately to 
US sanctions against Iran, he said that actually after 
US withdrawal of JCPOA, EU has not only taken any 
specific actions towards fulfilling its commitments, 
but also is pursuing a double pressure on Iran.

News

 Sanctions and 
pressure have 
not worked in 
the past, and 
are unlikely 
to work today, 
particularly 
given the extent 
of US demands 
and those 
coming from 
Washington’s 
regional allies 
and the fact that 
international 
powers are not 
in agreement 
regarding a 
return to blanket 
sanctions on 
Iran.
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US Driver Targeted 
Family Because They 
Looked Muslim: Police
A California man who deliberately drove 
into a crowd of people, injuring eight, did so 
because he thought they were Muslim, police 
said Friday.The driver, 34-year-old Isaiah 
Peoples, reportedly targeted the family solely 

on their appearance, according to police in 
Sunnyvale, near San Francisco, who are now 
treating the case as a “hate crime”.“There 
is new evidence that Peoples intentionally 
targeted victims based on their race and belief 
that they were Muslim,” said Sunnyvale Public 
Security in a statement, AFP reported.
According to local media, three members 
of the same family are among the eight 
pedestrians injured Tuesday -- a father and 

his son and daughter.The nationality and 
religion of the family have not been released.A 
lawyer for Peoples said the incident “was 
clearly the result of a mental disorder”, and 
he would seek psychiatric treatment for 
his client -- who he described as a military 
veteran possibly suffering from post 
traumatic stress disorder.



Bolton, Mideast officials trying to drag US into conflict with Iran
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif told Fox News that it is US National 
Security Advisor Bolton, Netanyahu and Bin Salman, who are trying to drag the US into 
conflict with Iran, adding this is not what Trump wants.The official website of American 
TV channel Fox News posted a short video clip of its anchor Chris Wallace’s interview 
with Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif on Friday, adding that the full 
interview would air on Sunday, April 28 on ‘Fox News Sunday.’In the video clip, Zarif was 
heard saying that the ones behind efforts to change the establishment in Iran are Israeli 
PM Netanyahu, US National Security Advisor John Bolton, Saudi crown prince Bin Salman, 
and officials of the United Arab Emirates.

A senior member of Iran’s 
Parliament said that the 
country’s oil will have 
‘new and more’ customers 
during the sanctions 
period.“Be sure that in 
sanctions period, new and 
more costumers will come 
for Iran’s oil,” Faraydoon 
Hassanvand, the head 
of Iranian Parliament’s 
Energy Committee, told 
Mehr News Agency on 
Saturday.The remarks 
came as Washington has 
recently announced that 
it will not extend sanction 
waivers for those countries 
which imported Iranian 
oil. In May 2018, Trump 
administration pulled the 
US out of international Iran 
Nuclear Deal based on false 
accusations, re-imposing 
tough sanctions against the 
Iranian nation. 
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Iran Has Many Methods To Sell Its Oil: 
Mp

US anti-Iranian measures 
have increased, and the 
White House on Monday 
issued a statement 
announcing that US 
President Donald Tramp 
has decided to stop 

issuance for waivers for Iranian oil 
buyers. 
According to a number of Arab 
analysts, the US plan will not be 
successful so that Iran has many 
options to deal with the United States 
and its allies.
** Challenge between US and its 
allies 
Qatari Al-Jazeera news organization 
wrote in a report that Trump’s 
decision to cancel waivers to Iran’s 
oil purchasers is about to begin his 
campaign for presidency soon and 
has economic and political risks. 
Analysts say US policy will boost 
oil prices. This could also lead to an 
increase in gasoline prices in the 
United States.
The impacts of US policy on Iran 
depends on the commitment of 
China, India and South Korea to 
sanctions. These three countries 
are the largest buyers of Iranian oil 
and buy 2 million barrels of oil a day 
from Iran. China, as the largest buyer 
of Iranian oil, has already challenged 
the US request to stop oil purchases 
from Iran, and on Monday again 
announced that it will continue its 
legal trade with Iran. 
In addition to the three countries, 
Turkey has strengthened its trade 
relations with Iran, especially in the 

energy sector. 
Ankara has announced that 
mechanisms to thwart US sanctions 
are in place to continue engaging 
with Iran. Germany, France, and the 
United Kingdom in the framework 
of the European Union have now 
organized mechanisms to continue 
the relationship with Iran, Al Jazeera 
added.
Al-Araby Al-Jadeed newspaper 
reported that the US decision to 
abolish waivers for countries buying 
oil from Iran faces two problems. The 
first problem related to the need of 
global markets for Iran’s products 
and the tense situation in the region 
and second problem is the ability of 
the countries in which the United 
States has been counting on oil 
production. Iran’s oil production 
increased after 2015 nuclear deal in 
2015 and lift of US sanctions in 2016. 
Iran has the world’s fourth-largest 
oil reserves with 160 billion barrels 
of oil. Increased tensions in key oil 
producing areas, including Libya and 
Venezuela, has made it hard to offset 
and replace Iran’s oil supply. 
In this regard, the head of the Libyan 
National Oil Institute, Mostafa 
Sana’ullah, said in an interview 
with the Financial Times that the 
continuation of the clashes in Libya 
would lead to the destruction of oil 
industry.
Al-Araby Al-Jadeed added, ‘Saudi 
Arabia faces problems in its current 
capabilities to replace Iran’s oil. 
Maybe it will be a replacement for 
Iranian oil in the short term and with 
the help of its oil reserves. 
But, this country will not succeed in 
the long run. Perhaps Saudi Arabia 
will bet on a number of options in 
the short term, including increasing 
output to 11 million barrels per day 
and putting aside its problems with 
Kuwait in the oil-rich areas of al-Faji 

and al-Wafra, but this country alone 
will not be able to be a replacement 
for Iran’s oil exports. 
As the Euro-Asia Group in its oil 
analysis announced that the United 
States cannot make its promise of 
reducing Iranian oil exports to zero 
due to the current situation in the oil 
markets. 
“Saudi Arabia, the world’s largest 
oil exporter, needs around $ 80 to 
$ 85 a barrel to make a balance in 
its budget,” Jihad- Azoor, director 
of the Middle East and Central Asia 
Department at the International 
Monetary Fund last February noted. 
According to Al-Araby Al-Jadeed ‘s 
report, the US administration has 
another solution to itself, which is 
very bitter. Under this option, the 
United States will force Russia to 
increase its oil production with the 
goal of offsetting Iran’s oil prices 
on global markets. But it will be in 
Russia’s favor that its oil sector is 
under US sanctions. Syria’s Al-
Thawra daily also wrote that it is very 
difficult for any country, even if it has 
a big role in the international arena, 
to impose its will on the whole of the 
world to cut to zero the oil export with 
the power and threat.’ 
‘If the other side of this country is 
Iran, the situation will be even harder. 
Because Iran is a vast country with 
land and sea outreach with one 
thousand kilometers borders. It has 
close political and economic ties with 
many countries, especially European 
allies in the European Union and the 
entire world.’
‘Although Trump’s decisions may 
have some negative implications 
for Iran, these consequences will 
not be based on the wishes of 
Netanyahu, the prime minister of the 
Zionist regime. Due to its high level 
of experience, Iran has thousands 
of mechanisms to neutralize and 

undermine the policy of the hard-
line team of Trump and their 
unilateral sanctions. Definitely, 
Tramp calculations will not be 
right. World oil markets will not 
be able to operate on the basis of 
Washington’s decisions. Libya, 
Venezuela and Nigeria cannot 
export their oil to world markets 
for various reasons. Saudi oil and 
UAE oil cannot be a replacement for 
Iranian oil. Nevertheless, given that 
Trump had promised to continue to 
lower oil prices in the election, now 
his stupid decision, due to his full 
commitment to the Zionism lobby, 
will have adverse consequences for 
his political future. ‘
** Iran’s effective diplomacy: a tool 
to counter US oil sanctions 
The London- based Al-Ray al-Youm 
newspaper in a report by Mohammad 
Mostafa al-Umrani wrote: ‘The 
decision of the US president to lift the 
waivers for countries to buy oil from 
Iran is a clear economic war against 
the economy.’ 
Hence, Iran has begun its diplomacy 
to defeat the decision and is working 
to create an international coalition 
with the aim of confronting the 
tensions escalated by the United 
States.
“Iran and its allies in the region have 

many options and effective trump 
cards to thwart the US decision to 
stop oil exports. Indeed, the country 
will use diplomacy to reduce 
American- made tensions. This 
country in the field of diplomacy 
is related with all the domestic 
institutions in this regard. The 
State Department’s statement on 
this matter has also shown that it 
has consulted with many foreign 
companies in neighboring countries, 
the region and Europe,” the daily 
wrote.Indeed, Iran will do its utmost 
to defeat US efforts to curb Iran’s oil 
exports in neighboring countries 
and European countries. The country 
has already worked to establish 
and strengthen its relations with 
Iraq, Turkey and Pakistan, and has 
reached important understandings 
and agreements. 
The Iranian Foreign Ministry has 
also consulted with China, Russia, 
India and other countries, and in this 
context, Turkey has also expressed 
its opposition to US decisions. Iran 
can use its solid ties with Iraq, Turkey, 
Pakistan, China, India, and Russia. 
Iran is skilled in circumventing US 
sanctions and will deal with these 
sanctions in various ways, and will 
use all the tools to neutralize these 
sanctions. ‘

Trump dream to cut Iran’s oil exports to zero, doomed

Many Arab analysts believe that US president Donald 
Trump’s plan will stop the flow of Iranian oil exports, 
but, Tehran is working hard to drive the plan to total 
failure with many options it has to thwart such a 
scheme.
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Al-Araby Al-
Jadeed added, 
‘Saudi Arabia 
faces problems 
in its current 
capabilities to 
replace Iran’s oil. 
Maybe it will be a 
replacement for 
Iranian oil in the 
short term and 
with the help of its 
oil reserves. 



کاهش 12 درصدى تصادفات فوتى در اصفهان 
نشست خبرى امروز مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان با خبرهاى خوبى 
همراه بود از جمله اینکه آمار تصادفات فوتى در جاده هاى اصفهان در نوروز امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش یافته است. مهدى خضرى در 
نشستى با عنوان بررسى نقش رسانه در ارتقاى ایمنى حمل و نقل جاده اى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکى 

از اهداف اصلى سازمان راهدارى، فرهنگ سازى در حوزه حمل و نقل است.
وى با اشاره به نقش رسانه ها در ارتقا فرهنگ حمل و نقل و آموزش به شهروندان در این زمینه افزود: آموزش مدارس 

و ایمن سازى مدارس حاشیه راه ها در سال هاى گذشته به خوبى انجام شده است.
مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان با اعالم اینکه در ایام نوروز 98 نیز با عزم ملى و همگانى و اقدامات مناسب و 

همکارى صد درصدى پلیس و راهدارى، تصادفات و واژگونى ها در استان کاهش پیدا کرد تصریح کرد:استان اصفهان داراى 11 هزار و 500 
کیلومتر راه شامل 399 کیلومتر آزاد راه، یکهزار و 659 کیلومتر بزرگراه، 2 هزار و 791 کیلومتر راه همسنگ و 29 کیلومتر آزاد راه است. وى با اشاره 
به سالروز نامگذارى هفتم اردیبهشت به نام روز ایمنى و حمل و نقل از کاهش 12 درصدى تصادفات فوتى در استان اصفهان خبر داد. در این نشست 
رئیس پلیس راه استان اصفهان نیز از کاهش آمار تصادفات فوتى در جاده هاى این استان در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

تحول در بهره بردارى و مصرف آب به توسعه آران و بیدگل منجر مى شود
فرماندار آران و بیدگل گفت: تغییر شــیوه هاى بهره بردارى از منابع آب و تحول در بخش هاى 

کشاورزى، صنعت و آشامیدنى نقش کلیدى در توسعه پایدار این شهرستان خواهد داشت.
اسماعیل بایبوردى در همایش آب و توسعه پایدار آران و بیدگل افزود: نقش آب و منابع آبى در 

پیشرفت این شهرستان بى بدیل است و باید در سیاست هاى پیش رو در نظر گرفته شود.
وى یادآور شد: بخش کشاورزى آران و بیدگل هم اکنون 87 درصد، صنعت 6 درصد، خانگى 6 درصد 

و فضاى سبز یک درصد مصرف منابع آبى این شهرستان را به خود اختصاص دادند.
فرماندار آران و بیدگل سرانه آب مصرفى در کشورهاى پیشرفته را 120 لیتر در شبانه روز برشمرد و بیان 

کرد: این آمار در ایران 250 لیتر است که نشان مى دهد مصرف آب همچنان به فرهنگ سازى نیاز دارد.نماینده مردم 
شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى اسالمى نیز با اشاره به ضرورت مدیریت آب در مناطق کویرى کشور عنوان 
کرد: ترویج کشت گلخانه اى در منطقه ضرورت است و باید بخش کشاورزى را به سمت کشت گلخانه اى با روش هاى نوین هدایت و 
محصوالت کشاورزان را تضمین کنیم. سید جواد ساداتى نژاد با اشاره به ضرورت ایجاد بازار آب در منطقه کاشان و آران و بیدگل اضافه 

کرد: راهى نداریم جز اینکه آب را مدیریت کنیم که در این زمینه نیز توجه به اقتصاد و بهره ورى آب بسیار مهم است.
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گردشگرى

ایرنا
گـــزارش

گردشگرى

یک مقام میراث فرهنگى:

طرح تورهاى ارزان 
قیمت درکشور کلید 

خورد
د  ســتا بیر د
هماهنگى خدمات 
ن  ما ز ســا سفر
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى گفت که طرح تورهاى 
ارزان قیمت به عنوان مهمترین پروژه 
این سازمان در کشــور کلید خورده 

است.

فریدون محمــدى  در مراســم تجلیل از 
اعضاى ستاد خدمات ســفر استان بوشهر 
افزود: تورهــاى ارزان قیمت به معنى ارائه 
خدمات با کیفیت پائین نیست و استانى که 
در این بخش جلوتر باشد مى تواند زودتر 

به مقصد برسد. 
وى اضافه کرد: ارزان  ســازى سفر یکى از 
مؤلفه هاى اصلى و مورد توجه سازمان است 
تا بتوان به لحاظ اجتماعى ســفر کردن را 
به  عنوان یک اقدام بــراى همه طبقه هاى 

اجتماعى فراهم کرد. 
محمدى ادامــه داد: براى ما مهم اســت 

شــرایطى فراهم کنیم تا تمــام گروه ها و 
طبقه هــاى اجتماعى با هر ســطحى از 
درآمــد خود بتواننــد به راحتى به ســفر 

روند. 
وى بیان کرد: اســتان بوشــهر باتوجه به 
قابلیتهاى مختلفى که در بخش ســاحل 
و طبیعــى دارد مى تواند بــه عنوان یکى 
از ایــن مقاصــد مطــرح باشــد و در این 
پروژه کمتریــن هزینه مــى تواند نقش 
مهمــى در اقتصــاد آن منطقه داشــته 

باشد. 
محمدى اضافه کرد: نفت، گاز، پتروشیمى، 
بازرگانى و ســایر ظرفیت هاى موجود در 
استانى مانند بوشــهر مهم است که همه 
آنها به نوعى با گردشگرى در ارتباط است. 
دبیر ستاد هماهنگى خدمات سفرسازمان 
میــراث فرهنگــى ، صنایــع دســتى و 
گردشــگرى گفت: در ســال رونق تولید 
ســرمایه گذارى در بخش گردشگرى مى 
تواند بهتریــن و به صرفه ترین ســرمایه 
گذارى باشــد که مى تواند در کمتر زمان 
ممکن بازگشت سرمایه و رونق اقتصادى 

به دنبال داشته باشد. 
محمدى اضافه کرد: باتوجه به تحول هاى 
پیش آمده در آینده نه چندان دور صنعت 
گردشــگرى و ســفر به صنعت اول کشور 

تبدیل مى شود. 

وى بیــان کرد: 
امروز ســفر تنها 
به عنوان یک کار 
تفریحــى و فرعى 
به شمار نمى آید 
بلکه بــا رونق آن 
اقتصاد شکوفا و در 
شرایطى که با رکود 
اقتصــادى روبه رو 
هستیم این صنعت 
است  گردشــگرى 
که مى تواند اقتصاد 
یک جامعه را متحول 

کند. 
محمدى ادامــه داد: 
صنعــت ســاختمان 
در دوره اى بــه عنوان 
یک صنعــت پردرآمد 
تلقى مى شد ولى امروز 
ایــن صنعت بــه دلیل 
محدودیــت هایــى که 
دارد اشباع و راکد شده است این درحالى 
است که صنعت گردشگرى این ویژگى را 
ندارد و با توجه به ظرفیت ها و قابلیت هاى 

خدادادى همواره رونق داشته باشد. 
وى تاکید کرد: ســاحل اســتان بوشــهر

 مى تواند به عنوان یک برند براى اســتان 
تلقى شود و از آن براى جذب گردشگر در 

طول سال استفاده کرد. 
دبیرســتاد هماهنگى خدمات ســفر در 
کشــور گفت: امروز بندر گنــاوه به دلیل 
موقعیت تجارى به عنوان برند است و باید 
نسسبت به تقویت زیرساخت هاى آن اقدام

 کرد. 
وى اضافــه کرد: بــا طراحى جشــنواره، 
رویدادها و فســتیوال ها در طول سال مى 
توان براى اســتانى مانند بوشهر حتى در 
فصل گرم ســال نیز گردشگر جذب کرد و 
این مى تواند به اقتصاد استان کمک کند. 

محمدى با اشــاره به افزایش 68 درصدى 
مدت اقامت در استان بوشهر گفت: تقویت 
سفرها در استانها مى تواند اقتصاد مناطق را 
از رکود خارج کند و باتوجه به پروژه بوشهر 
توریســم 2022 که در آن خیابان و پروژه 
گردشگرى طراحى شــده بود مى توان به 
آن شهر گردشگرى نیز اضافه کرد و از این 

قابلیت استان بیشتر بهره برد. 

معاون وزیر صنعت:
تحویل تمامى 

خودروهاى پیش 
فروش شده تا آخر 

مهرماه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از طرح سختگیرانه این وزارتخانه 
براى خودروسازان به منظور افزایش 
تولید خبــر داد و گفت: اگر تولید 
افزایش نیابد، اجازه پیش فروش 

نمى دهیم.
فرشاد مقیمى با تاکید بر ضرورت 
انجام به موقع تعهدات از ســوى 
دو خودروســاز در حــوزه پیش 
فروش هاى خودرو مربوط به سال 
97، گفت: بر اســاس دســتورى 
که به دو خودروساز بزرگ کشور 
داده شده، باید نسبت به ایفاى به 
موقع تعهدات اقدام شود که بر این 
اساس برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت این است که کل تعهدات 
خودروسازان در سال 97 حداکثر تا 

مهرماه سال جارى ایفا شود.
معاون وزیــر صنعــت، معدن و 
تجارت افزود: ایــن برنامه به طور 
قطع در ســال 98 اجرایى خواهد 
شــد و جاى نگرانى از بابت ایفاى 
تعهــدات خودروســازان وجود 

ندارد.
وى گفــت: تعهــدات جدیــد 
خودروســازان مبنى بــر پیش 
فروش هــاى صــورت گرفته در 
سال 98 نیز به طور قطع به موقع 
انجام مى شــود که بر این اساس، 
هر یــک از خودروســازان مکلف 
هستند حداقل 550 هزار دستگاه 
خودرو را در ســال جــارى تولید 
کنند که در مجموع یک میلیون 
و 100 هزار دســتگاه خودرو در 
ســال جارى تولید و روانــه بازار 

خواهد شد.
به گفته مقیمــى، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برنامه سختگیرانه 
اى نیز بــراى خودروســازان در 
نظر گرفته که بــر مبناى آن یکى 
از تکالیــف تعییــن شــده براى 
خودروســازان این است که تولید 
را از سطح یک میلیون و 100 هزار 
دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن 
پس از نهایى شــدن اعالم خواهد 

شد.
معاون وزیر صنعت در پاســخ به 
ســوالى مبنى بر اینکه اگر برنامه 
ســختگیرانه تولیــد از ســوى 
خودروســازان پیاده سازى نشود، 
چه برنامه تنبیهى بــراى آنها در 
نظر گرفته خواهد شــد، تصریح 
کرد: چنانچه خودروسازان به این 
برنامه ســختگیرانه تولید پایبند 
نباشند، دیگر اجازه پیش فروش 
خودرو نخواهند داشت و به تناسبى 
که افزایش تولید داشــته باشند، 
مى توانند خودرو در بــازار پیش 

فروش کنند.
مقیمى ادامه داد: البته خواســته 
خودروســازان نیز تولید بیشــتر 
اســت؛ چراکــه تولید بیشــتر، 
منفعت بیشترى را براى آنها رقم

 خواهد زد.
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بازار

بازى همتا با قیمت گوشى
بى ثباتى در فعالیت سامانه  همتا موجب بى ثباتى در بازار گوشى هم شد و حتى اگر روزى قیمت این 
کاال به دلیل افزایش نرخ ارز باال نرود، شایعات مربوط به سامانه  همتا، تب گرانى را تندتر مى کند.

 در حالى که یک سال و نیم از اجراى طرح رجیسترى تلفن همراه مى گذرد و گوشى از همان ابتداى این طرح 
هم به دالیلى که مهم ترین آن سودجویى برخى فروشندگان و واردکنندگان بود، گران شد و هم زمانى اجراى 
این طرح با افزایش نرخ ارز هم این افزایش قیمت را تشدید کرد، اما در ماه هاى اخیر، داستان باز و بسته شدن 
سامانه  همتا و شایعات مربوط به رجیستر نشدن گوشى هاى مسافرى، گریبان قیمت گوشى را گرفته و راست 
و دروغِ  توقف فعالیت این ســامانه، هر بار قیمت گوشــى ها را از حداقل 500 هزار تومان تا چند میلیون هم 

افزایش مى دهد.
اگرچه سایت به گفته  برخى از فروشندگان و فعاالن بازار، واردات تلفن همراه مسافرى، هر از چندگاهى قطع 
مى شود، اما مسئوالن هر بار این موضوع را انکار مى کنند و پس از چند روز هم فعالیت این سایت از سر گرفته 
مى شود. با وجود این، همین توقف هاى چند ســاعته تا چند روزه به بازار موبایل شوك وارد کرده و قیمت را 
افزایش مى دهد؛ افزایش قیمتى که شاید در بهترین حالت به وضعیت قبلى خود برگردد، اما حتى در چنین 
شرایطى هم بى ثباتى را به بازار حاکم کرده و خریداران را از خرید و فروشندگان را از فروش این کاال منصرف 

مى کند.
به همین دلیل در حالى که اسفند سال گذشته اخبارى مبنى بر بسته شدن سامانه  همتا منتشر شد، بار دیگر 
این اخبار رد شده و در نهایت فعالیت این سامانه از سر گرفته شد، اما همین شایعات هم در شرایطى که بازار 
گوشــى به دلیل افزایش چندباره  نرخ ارز، رکود در این بازار را باعث شده بود، آتش افزایش قیمت موبایل را 
تندتر کرد؛ اتفاقى که در روزهاى اخیر هم رخ داده و فعاالن بازار از افزایش چندصد هزار تومانى قیمت گوشى 

خبر مى دهند.
البته این بار این موضوع توسط مسؤوالن تأیید شده تا جایى که محمدجواد آذرى جهرمى -وزیر ارتباطات و 
فناورى اطالعات- در صفحه  اینستاگرام خود نوشت: پیرو درخواست هایى که داشتید، با مساعدت و پیگیرى 
وزیر محترم کشور، سامانه گمرك براى ثبت تلفن همراه که خدمت رسانى را متوقف کرده بود، تا ساعاتى دیگر 

خدمت رسانى را از سر خواهد گرفت.
امــا کارشناســان و فعــاالن بــازار، همین بــاز و بســته شــدن ســامانه  همتا و منتشــر شــدن اخبار 
این چنینــى را موجب بى ثباتــى در بــازار مى داننــد؛ اتفاقى کــه در کنار رکــود حاکم بر بــازار و عدم 
تمایل افراد به خرید گوشــى با ایــن قیمت هایى کــه برخى آن را کذایــى مى دانند، کار را براى کســانى 
که مجبور به خرید گوشــى هســتند هم دشــوار کرده و از طرف دیگر باعث شــده فروشــندگان هم به 
جاى تالش بــراى فروش گوشــى، در انتظار بــراى به ثبات رســیدن بازار ایــن کاال، بــه تعمیرات روى

 بیاورند.

آگهى اعالم ورشکستگى و دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه

به عموم بستانکاران شرکت ورشکسته ریخته گرى کمال ســپاهان (سهامى خاص) با مدیریت آقاى محمدامین توکل (به شــماره ثبت 13011 و شناسه ملى 
10260340300 که حکم ورشکستگى آن طى دادنامه شماره 9609970350801705 مورخ 1397/9/18 توسط شعبه هشتم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
صادر و تاریخ توقف آن 1393/12/28 تعیین گردیده ابالغ مى گردد: اولین جلسه بستانکاران در تاریخ 1398/2/28 ساعت 10 صبح روز سه شنبه در محل اداره 
تصفیه امورورشکستگى اصفهان واقع در چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت تشکیل مى شــود و کلیه بستانکاران و کسانى که ادعائى دارند و همچنین 
کسانى که با ورشکسته مزبور مسئولیت تضامنى دارند یا ضامن او هستند مى توانند در ساعت و روز مذکور در اداره تصفیه حضور به هم رسانند. ضمنا اخطار مى 
شود: 1- کلیه بستانکاران و کسانى که هر گونه ادعائى علیه ورشکسته دارند باید ضمن اعالم ادعاى خود، ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهى اصل و رونوشت گواهى 
شده مدارك خود را به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارك براى بســتانکارانى که در کشورهاى بیگانه اقامت دارند سه ماه مى باشد. 2- کسانى که به 

ورشکسته نامبرده بدهى دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفى و ترتیب پرداخت بدهى خود را در وجه صندوق اداره تصفیه بدهند.
طبق ماده 24 قانون تصفیه بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدى معادل صدى بیســت و پنج دین محکوم خواهند شد. بعالوه دادگاه مى تواند عالوه 
بر جریمه نقدى بدهکاران مذکور را به حبس تادیبى از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید. 3- کســانى که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است باید در 
ظرف مدت دو ماه مذکور اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقى که نسبت به آن دارند سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهى داشته باشند. 

 امیریان – مستشار قضایى و رییس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

از  یکــى  بیــکارى   
مهمتریــن و دنبالــه 
دارتریــن بحران هاى 
اقتصــادى و اجتماعى 
ایــران اســت. آخرین 
برآوردها نشان مى دهد 
نرخ بیکارى در ایران به 
حدود 12 درصد مى رســد ، این رقم 
جمعیتى در حدود 3 میلیون و 260 

هزار نفر را در بر مى گیرد.
 باید توجه داشــت این رقم بیکاران 
مطلق را شــامل مى شود و جمعیت 
در حال تحصیل، خانه دار و ... در این 

شمار نمى گنجند.
 بــر اســاس این گــزارش یکــى از 
مهمترین مشکالت در بازار کار ایران 
دســتمزد اندك، نبود قراردادهاى 
روشن شغلى ، عدم برخودارى از بیمه 
هاى اجبارى . پایین بــودن امنیت 

شغلى اســت که جمع این مشکالت 
سبب شــده اســت بازار کار ایران با 
موقعیتى نامناســب براى کارگران و 
البته دیگر طــرف هاى حاضر در این 

بازار روبرو باشد.

    نرخ مشــارکت اقتصادى در 
ایران اندك است

 ایران هر چند کشورى در حال توسعه 
محسوب مى شود اما با نرخ مشارکت 
اندك نســبت به دیگر کشورهاى در 
حال توسعه روبروست. بخش مهمى 
از جمعیت ایران در حــال تحصیل 
محسوب مى شــوند اما در سال هاى 
اخیر بحران بیکارى فارغ التحصیالن 
بــازار کار در ایــران را تحــت تاثیر 
قرار داده است. رشــد بیکارى فارغ 
التحصیالن در این بــازار از باالترین 
رشــدها در میان دیگر اقشار جویاى 

کار است.
در سال گذشته سهم جمعیت بیکار 
فارغ التحصیل آمــوزش عالى از کل 
بیــکاران 38.5درصد بوده اســت. 
این ســهم در بین زنان نســبت به 
مردان و در نقاط شــهرى نسبت به 
نقاط روســتایى باالتر است. بررسى 
تغییرات این شاخص نشان مى دهد 
که شــاخص هاى مذکور نســبت به 
سال قبل درصد 1.4 درصد افزایش 
یافته است.سهم جمعیت شاغل فارغ 

التحصیل آموزش عالى از کل شاغالن 
نیز 23.9درصد بوده است. این سهم 
در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط 
شهرى نسبت به نقاط روستایى باالتر 
است. با بررســى تغییرات مشاهده 
مى شود، این شاخص نسبت سال قبل 

2.4 درصد رشد کرده است.
مرکــز آمــار ایــران 40.5 درصد از 
جمعیت ایــران را جمعیــت فعال و 
59.5 درصد از جمعیــت را غیرعال 
اعالم کرده اســت. به این ترتیب از 

جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادى ، 
11 میلیون و 468 هــزار و 557 نفر 
در حال تحصیل، 20 میلیون و 946 
هزار و 787 نفر خانه دار و 3 میلیون 
و 124 هــزار و 997 نفر بازنشســته

 هستند .
 شمار افراد غیر بازنشسته و غیر فعال 
که در این دسته بندى ها نمى گنجند 
نیز به ترتیــب 1 میلیون و 898 هزار 
و 248 نفر و 2 میلیون و 236 هزار و 

517 نفر اعالم شده اند .

   آنها بیش از اســتاندارد کار 
مى کنند

هر چند نرخ مشــارکت اقتصادى در 
ایران اندك است اما برآوردها نشان 
مى دهد نزدیک بــه 38.3 درصد از 
شــاغالن ایرانى بیش از 49 ساعت 
در هفته کار مى کنند.این شــاخص 
یکــى از نماگرهــاى کار شایســته 
اســت . به این ترتیب سهم زیادى از 
شاغالن بیش از اســتاندارد کار مى 
کنند . کارشناسان بازار کار معتقدند 

مهمترین دلیــل باال بــودن تعداد 
شاغالنى که بیش از اســتاندارد کار 
مى کنند، بحران ذاتى بازار کار نظیر 
پایین بودن ســطح دستمزد است به 
این ترتیب با توجه بــه ناکافى بودن 
یک حقوق براى اداره زندگى معمول 
افراد مجبور به کار بیشــتر مى شوند 
که تبعات اجتماعــى کار زیاد نیز به 
صورت افسردگى،پایین بودن سطح 
رفاه، نارضایتى از زندگــى و ... بروز

 مى کند .

23.813.000 نفر در ایران شاغل هستند؛   

چند درصد شاغالن بیش از استاندارد کار مى کنند؟

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
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به ازاى هر 3.4 نفر در ایران یک فرد شاغل وجود دارد.این را 
آمارهاى مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت اشتغال نشان 

مى دهد .
آخرین برآوردهاى صورت گرفته در خصوص وضعیت اشتغال 
در ایران نشان مى دهد 23 میلیون و 813 هزار نفر در ایران 
شاغل هســتند. به این ترتیب با در نظر گرفتن جمعیت 81 
میلیون نفرى ایران، روشن مى شود از هر 3.4 نفر ایرانى ، یک 

نفر شاغل محسوب مى شود .

 ایران هر چند 
کشورى در حال 
توسعه محسوب 
مى شود اما با نرخ 

مشارکت اندك 
نسبت به دیگر 

کشورهاى در حال 
توسعه روبروست.

دریا قدرتى پور
خـــبــــر
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www.esfahan-news.comتشکیل کمیته  پیگیرى فعالیت هاى استارت آپ ها در حوزه فروش تور
رئیس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى استان تهران گفت: کمیته اى در انجمن براى پیگیرى مسائل 

صنفى دفاتر مسافرتى پیرو فعالیت استارت آپ ها و شرکت هاى دانش بنیان تشکیل شد.
امیر پویان رفیعى شاد گفت: در جلسه اضطرارى که با حضور آژانســداران استان تهران برگزار شد؛ به 
درخواست آنها درباره وضعیت سامانه ها و فرش آنالین استارت آپ ها پاسخ داده شد و این موضوع مورد 

بررسى قرار گرفت.
وى گفت: برخى از افراد به صورت غیر مجاز در زمینه فروش بلیت و تور کار مى کنند شاهد فعالیت آنها در �مینه 

فروش تورهاى طبیعت گردى و تورهاى خارجى نیز هستیم. عده اى دیگر در شبکه هاى م [ازى به صورت غیر قانونى 
کار مى کنند. بخش اول هویت قانونى ندارند جون مجوز فروش خدمات مسافرتى را نگرفته اند. بخش دوم هم سامانه هایى 

هستند که به صورت مجازى فعالیت کرده و تعدادى از آنها در حال شناسایى هستند به خصوص که بحث استانداردسازى و بازرسى از 
آژانس ها را آغاز کرده ایم تا از فعالیت آنها جلوگیرى شود. رفیعى شاد تصریح کرد: برخى از افراد در قالب استارت آپ کار مى کنند اما تعریف 
استارت آپ با آنچه که در واقعیت انجام مى شود، متفاوت است. این استارت آپ ها معموالً یا رباط هستند و یا موتور جستجوگر که به نام سامانه 

دانش بنیان از معافیت هاى مالیاتى و تسهیالت دیگر برخوردار هستند. این موضوع مغایر با سیاست هاى کسب و کار است.

 «من نیاز بــه ارتقا 
دارم.»:

شــما مــى خواهیــد 
درآمد بیشــترى داشته 
باشید؟شــوکه کننــده 
اســت. «هــر کســى 
خواهــان ارتقا شــغلى 
اســت ، بنابرایــن چیزى را بــه رئیس 
خــود بگوییــد کــه نمیداند.»بهتــر 
اســت جلوى زبــان خــود را بگیرید و

 خواسته هاى خود را به رئیس تان منتقل 
نکنید به خصوص اگر مربوط به دستمزد 

است .
«این واقعیت که شــما به دلیل خرابى 
ماشین یا نیازهاى خانواده نیاز به حقوق 
بیشترى دارید، دالیل قانع کننده اى براى 
ارتقا شغل نیست.»،باید شایسته این ارتقا 

باشید تا آن را بدست آورید.
به جاى آن بگویید:«من مى خواهم در 
مورد ارتقا شغلى نسبت به عملکرد سه 
ماهه گذشته بحث کنم.»سپس مراحل 
مهم را ذکر کنید و کیفیــت کار خود را 
توضیح دهید؛ به عنوان مثال، «قرارداد 
جدیدى با یک فروشــنده ایجاد کردم، 
که طى شش ماه آینده این شرکت بیش 

از 20،000 دالر را ذخیره خواهد کرد.»

  «من نمیتوانم با .......... کار کنم.»
این یکى از شایع ترین شکایاتى است که 
مدیران از کارکنان میشنوند ؛اما بدگویى 

از یک همکار مى تواند شــما را در یک 
موقعیت بد قرار دهد، چرا که مدیران نمى 
خواهند با اســتدالل هاى کوچک میان 

کارکنان مداخله کند.
اگر مشــکلى با یک همکار دارید، سعى 
کنید آن را مســتقیما با فرد حل کنید 
اگر این امکان پذیر نیست و این مسئله 
کار شــما را تحت تأثیر قرار مى دهد، با 
مدیر خود در میان بگذارید ، اما با احتیاط 

ادامه دهید.

  همکار خود را« ترور شخصیتى 
نکنید.»؛

در عوض، موارد خاص مشکل خود را با 
همکارتان در میان بگذارید و یک راه حل 
ارائه دهید به جاى آن بگویید:«همکارم 
گزارش کار خود را بــه موقع به من ارائه 
نمیدهد، و این کار تولید را به عقب مى 

اندازد اما من یک پیشنهاد دارم »

 «تقصیر من نیست.»:
اگر شرایط فوق پیش بیاید و شما کسى 
دیگر را مقصر بدانید، حرکت نادرســت 
و بدى را انجــام داده ایــد، وقتى کارى 
اشتباه انجام میشــود، دیگران را مقصر 
ندانید. شما باید مســئولیت کار خود را 
بپذیرید. تضمین کنید، که نمى خواهید 
به سادگى سرزنش شوید همچنین باید 
توضیح دهید که دیگر این اشتباه را تکرار 

نخواهید کرد.
به جاى آن بگویید:«من درك مى کنم که 
این مسئله بزرگى است. اما اتفاق افتاده 
است، و من سعى دارم جلوى وقوع دوباره 

آن را بگیرم. »

  «اما ما همیشه این روش را انجام 
مى دهیم.»

هیچ کس نمى خواهد با کســى که در 
برابر تغییر مقاومت میکنــد، کار کند . 
دانشمندان مى گویند:«مدیران کارکنانى 
را میخواهند که راه هاى جدید با کارآیى 
باال پیدا کنند.»هنگامى که رئیس شما 
از شــما مى خواهد کارى متفاوت انجام 
دهید، بــه حالت دفاعى مثبت پاســخ 

ندهید.
به جــاى آن بگویید:«این بــه نظر یک 

ایده عالى اســت. من دوست داشتم هر 
گونه توصیه اى راجع به نحوه انجام این 
کار داشته باشم، زیرا نسبت به کارهاى 
گذشته متفاوت است. »«این بخشى از 

کار من نیست.»
هیچ چیز بدتر از این نیست که کارى که 
مدیرتان خواسته را انجام ندهید ، چون 
بخشى از شغل شما نیست. «مهم نیست 
که شما براى انجام چه کارى استخدام 

شده اید.

 «شــما باید مایل به مشارکت در 
راه هاى جدید باشید.»

اگر به شما گفته مى شــود که کارى را 
انجام دهید و شما مى دانید همکارتان 
در آن زمینه مهارت بیشترى دارد، این 

موضوع را مستقیم به مدیر خود نگویید.
به جاى آن بگویید:«من خوشحالم که این 
کار را به من سپرده اید. این کارى است 
که همکار من به طور معمول انجام مى 

دهد مى خواهید که من آن را به همکارم 
واگذار کنم یا خودم وارد کار شوم ؟ »

  «این باالتر از دستمزد من است.»
اگر رئیس تان از شــما مى خواهد کارى 
را انجام دهید که به نظر شــما خارج از 
محــدوده موقعیت شــما اســت، باید 
نگرانى خود را ابراز کنیدبــا این وجود، 
نکته کلیدى این است که از لحن بیطرف 

استفاده کنید.
به جاى آن بگویید:«من فکر نمى کنم که 
اجازه تصمیم گیرى داشته باشم. آیا شما 
فکر نمى کنید که ____ مناســب تر 

براى رسیدگى به این کار باشد ؟ »

   «سرم زیادى شلوغ است.»
بســیارى از مردم معتقدند که کاستن 
از پروژه هاى کارى ،بــه عنوان تنبلى یا 
ناکارآمدى درك خواهد شد، اما شما نمى 
خواهید خیلى درگیر شوید تا از کیفیت 
کارتان کاسته شــود .از این رو، اگر شما 
احساس اضطراب مى کنید، مهم است 

که حرف بزنید.
به جاى آن بگویید:«در حال حاضر من 
فکر نمى کنم که قادر به انجام کار جدید 
باشم، اما اگر این یک اولویت است، آیا مى 

توانید به من کمک کنید تا کارهاى قبلى 
را ســازماندهى کنم؟»از مدیر خود راه 
حلى براى کاستن حجم کارى درخواست 

کنید.

  «حوصله ام سر رفته.»
اگر روى صندلى خود نشسته اید و خیال 
پردازى مى کنید،بهتر است راهى پیدا 
کنید و وقت خود را پر کنید. «اگر از کلمه 
من حوصلم ســر رفته اســتفاده کنید، 
مشکل را بر روى شانه هاى مدیر خود قرار
 داده اید.»  بهترین تاکتیک شما این است 
که هر کارى که مى توانید را انجام دهید، 
به پروسه کارهاى شرکت سرى بزنید و 

ببینید از پس کدام یک برمى آیید.
به جاى آن بگوییــد:«در اینجا چند کار 
وجود دارد که مایل به انجام آنها هستم.
آیا مى توانم مسئولیت هاى خود را براى 
انجام این وظایف گسترش دهم، یا آیا چیز 
دیگرى وجــود دارد که مى خواهید من 

انجام بدهم؟ »

در محل کار، روش هاى نوین و نوآورانه 
اى وجود دارد که هنگام صحبت کردن 
با مدیر خود، مى توانید از آنها اســتفاده

 کنید.

حرفهایى که کارمند با سیاست هرگز به رئیس خود نمى گوید؛   

دیپلماسى ادارى 

هیچ چیز بدتر از این 
نیست که کارى که 

مدیرتان خواسته را 
انجام ندهید ، چون 
بخشى از شغل شما 

نیست. «مهم نیست 
که شما براى انجام چه 

کارى استخدام 
شده اید.

براى حفظ شــان خود در نگاه رئیستان مراقب رفتار و 
حرف هایى که مى خواهید به او بزنید باشید. شما کارمند 

او هستید و ممکن است اخراج شوید.
این امرى طبیعى است که گاهى اوقات جمالت اشتباهى 
را به افراد اشــتباه بگوییم بعد از خشــمگین شدن و 

عذرخواهى کردن، موضوع تمام مى شود.
با این حال، هنگامى که این «شخص اشتباه» رئیس شما 
باشد، سطح ناخوشــایندى به سمت 10 حرکت مى کند 
بدتر از آن، امکان دارد رتبه کارى خود را از دست بدهید، 
بدتر از این، شما مى توانید اخراج شوید براى جلوگیرى 
از این نوع فاجعه و حفظ شغل و شأن خود در این زمینه، 
به این موارد مهم کــه در ادامه این بخش خواهیم گفت 

توجه کنید.

 
استارت آپ

اگر در ابتداى راه اندازى کسب وکار، به سرمایه گذاران 
خطرپذیر دسترسى ندارید، مى توانید از بوت استرپینگ 

به عنوان یکى از روش هاى تأمین مالى استفاده کنید.

راه اندازى استارت آپ، همیشه با پیچیدگى هاى زیادى همراه است. معموالً کارآفرینان باید 
نقش هاى مختلفى را به عهده بگیرند و اولویت این نقش ها در مراحل مختلف رشد، تغییر 
مى کند. اما یکى از مهم ترین مسائلى که در همه  مراحل، موفقیت مجموعه  تالش هاى یک 
استارت آپ را تحت تأثیر قرار مى دهد، موضوع تأمین سرمایه است. طبیعتاً شرایط ایده آل 
استارت آپ ها، دسترسى به سرمایه از طرف یک یا چندین سرمایه گذار خواهد بود؛ اما در 
دنیاى واقعى، این اتفاق به سادگى امکان پذیر نیست. بااین حال، عدم جذب سرمایه گذار 
خطرپذیر (وى سى ها) لزوماً به معناى شکست استارت آپ، یا دست کشیدن از چشم اندازى 

که براى آن زحمت کشیده اید، نیست.
بوت استرپینگ، به معناى عام بازگرداندن بخشى از درآمد جارى به کسب وکار، یا تأمین 
مالى از راه هاى داخلى، یکى از گزینه هاى جایگزین جذب ســرمایه  وى سى است. ما در 
زومیت، در مقاالتى مختلفى به این موضوع پرداخته ایم و در این مطلب، عالوه بر مرور نکات 

قبلى، نگاه جامع ترى به مزایا و گام هاى کلیدى آن داریم.

    بوت استرپینگ چیست
طبق تعریف دیکشنرى کسب وکار، بوت استرپینگ به معنى ساخت یک 
کسب وکار با بودجه اى ناچیز است. کارآفرینانى که از مدل بوت استرپینگ 
استفاده مى کنند (بوت اســترپرها) معموالً به درآمد و پس انداز شخصى 
تکیه مى کنند، هزینه هاى عملیاتى را پایین مى آورند، در صورت نیاز سریعاً 
موجودى انبار را به صفر مى رسانند و بسیارى از اوقات، پرداخت نقدى را براى 

سرویس هاى خود انتخاب مى کنند.
ویکى پدیا نیز در تعریف بوت استرپینگ مى نویسد:

بوت استرپینگ در کسب وکار، به معناى راه اندازى یک کسب وکار بدون کمک 
یا سرمایه  خارجى است، به این صورت که بنیان گذاران، بودجه  موردنیاز براى 
توسعه  شرکت را از جریان نقدى درآمد تأمین مى کنند و در هزینه هاى خود 
محتاط هستند. عموماً در ابتداى راه اندازى استارت آپ، بودجه  کمى براى فرایند 

بوت استرپ کنار گذاشته مى شود.
آلیسا گریگورى، کارآفرین، کارشناس و نویسنده  کسب وکار نیز مى گوید:

در کسب وکارهاى کوچک، بوت استرپینگ به فرآیند راه اندازى ، بازاریابى و حتى رشد یک 
کسب وکار با استفاده از منابع محدود اشاره مى کند. کارآفرینانى که از مدل بوت استرپ 
استفاده مى کنند، معموالً کسب وکار خود را با بودجه اى ناچیز آغاز مى کنند، تنها براى امور 

ضرورى پول خرج مى کنند و اصوالً به منابع خارجى به عنوان کمک مالى نگاه نمى کنند.

    مزایاى بوت استرپینگ براى استارت آپ ها
1- کنترل: شما مى توانید همه  تصمیمات نهایى را بدون نیاز به مشورت با سرمایه گذاران 

و سهام داران اتخاذ کنید.
2- تمرکز بیشتر: شــما مى توانید همه  وقت خود را به توســعه  محصول و بازاریابى آن 

اختصاص دهید.
3- حفظ فشار ارگانیک: عدم ارتباط با سرمایه گذار باعث مى شود استرس و فشار کمترى 

را تجربه کنید.
4- ساخت یک تیم خوب: شما با هدف صرفه جویى در منابع کمیاب، به نیروهاى متعهد 

و متخصصى نیاز دارید که به لحاظ اخالقى و مهارتى، خودشان را شریک مسیر پیشرفت 
استارت آپ بدانند.

5- افزایش خالقیت: منابع کمیاب، شما را به سمت راه حل هاى مفیدتر و خالقانه تر هدایت 
مى کنند. شما مجبورید راه حل هاى قابل اجرایى پیدا کنید که به سرعت کار کنند.

6- مالکیت سهام شرکت: درنهایت، یکى از مهم ترین مزایاى بوت استرپینگ این است که 
مجبور نیستید در مقابل دریافت سرمایه، بخشى از سهام کسب وکار خود را واگذار کنید. به 

همین دلیل هم در مقام قدرت باقى مى مانید.
7- پیوت ساده تر: زمانى که هیچ شخص ثالثى، کنترل استارت آپ شما را در دست ندارد، 

در صورت نیاز راحت تر و سریع تر تغییر مسیر مى دهید.
8- حفظ سود: زمانى که استارت آپ شما شروع به سودآورى کرد، خود شما تصمیم گیرى 
مى کنید که با این سود، سرمایه گذارى مجددى انجام دهید یا آن را خرج کنید. با فاندینگ 

وى سى، هرگز چنین فرصتى به دست نمى آورید.
9- تمرکز روى مشتریان: زمانى که ســرمایه  زیادى ندارید، باید روى مشتریان تمرکز 
کنید، یعنى منابعى که اشتباهات شما را به سختى مى بخشد. به همین دلیل شما باید همه  

پروسه ها را با توجه به نتایج مطلوب مشتریان طراحى کنید.

   مهم ترین نکات پروسه  بوت استرپینگ
باوجود تمام مزایایى که ذکر شد، بوت استرپ کردن استارت آپ، فرایند ساده اى نیست. 
شما باید با ترکیب صحیحى از ریسک پذیرى، اعتماد، رقابت و اراده حرکت کنید تا بدون 
قربانى کردن چشم انداز و ارزش هاى اصلى شرکت، به موفقیت برسید. در این راه نکات زیر 

به شما کمک مى کند از تالش هاى خود، نتیجه  مثبت بگیرید:

    یک MVP تولید کنید
با توجه به اینکه بودجه یا ســرمایه  کمى در اختیار دارید، پیش از هر چیز باید اطمینان 
حاصل کنید که ایده  کسب وکار شما، در بازار مورد استقبال قرار مى گیرد یا به عبارتى، 
تقاضایى براى آن وجود دارد. بنابراین قبل از اینکه یک ریســک بزرگ مالى را بپذیرید، 
حداقل محصول پذیرفتنى را تولید و ارائه کنید. اگر این محصول، کمپین کراودفاندینگ 
موفقى داشــت یا عرضه  آن در شــبکه هاى اجتماعى با موفقیت روبرو شد، مى توانید 

سرمایه گذارى بزرگ ترى روى آن داشته باشید.
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اگر به شما گفته مى شود که 

کارى را انجام دهید و شما 
مى دانید همکارتان در آن 

زمینه مهارت بیشترى دارد، 
این موضوع را مستقیم به 

مدیر خود نگویید.

زومیت
گـــزارش

راهنماى جامع بوت استرپینگ براى استارت آپ ها
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