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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

بمبى در آستانه انفجار؛   

نسخه هاى کاغذى ُمسکن درد بیکارى در اصفهان نیست

اتحادى در سطح 
خلیج همیشه فارس

در سنگ نوشــته هاى داریوش 
هخامنــش  از خلیج فــارس با 
مفهوم «درایه تپه هچا پارســا 
آیى تــى هنى» نام برده شــده 
اســت یعنى دریایى که از پارس 
شــروع مى شــود. این سنگ
 نوشــته ها متعلق به سال 515 
قبل از میــالد اســت. هرچند 
کاربرد نام خلیــج فارس با توجه 
به پیشینه قوى و ماندگارش در 
تاریخ امرى بدیهى به نظر مى رسد 
اما متاســفانه در سال هاى اخیر 
دیده شــده که برخى از معاندان 
با عناوینى غیــر از خلیج فارس 
این خلیج را نام گذارى کرده اند 
که اعتراض نه تنها ایرانیان بلکه 
هزاران تاریخ دان ، جغرافى دان 
و مطلع سیاســى را  در سراسر 
جهان در پى داشــته است. این 
در حالى است که اهمیت خلیج 
فارس و موقعیت استراتژیک آن 
را مى توان در اسناد بین المللى 
که از پیشــینه چند هزار ساله 
این نامگذارى حکایــت دارند، 
جســت و جو کرد. نامى که گاه 
و بیگاه کشــورهاى عربى غرض 

ورزانه آن را مورد تحریف ...

تاکید مدیرعامل شرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان:

الگوى مصرف بهینه با 
وجود بارش ها برقرار است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با توجه به روند افزایشــى حجم ذخیره ســد 
زاینده رود عنوان کرد: هم اکنون حجم ذخیره 
سد زاینده رود بیش از 470 میلیون مترمکعب 
رسیده که پیش بینى مى شود با تداوم بارشها در 
فصل بهار و ذوب شده برف ها در فصل تابستان 

این رقم نیز افزایش یابد.
هاشم امینى اعالم کرد: در سال آبى 97 و 98 
میزان بارندگى ها قابل توجه بــوده بطوریکه 
درفصل بهار و تابستان با بحران شدید کم آبى 
روبرو نیستیم اما این امر دلیل بر نادیده گرفتن 
مصرف بهینه آب نمى باشد همچنان باید آب را 

درست مصرف کرد. ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     با تمام ویژگى هاى چشمگیر صنعتى و غیر صنعتى موجود در استان اصفهان، این استان سومین استان با بیشترین جمعیت بیکارى در کشور شناخته شده و چالش هاى پیش روى مسائل کار و 
اشتغال در استان اصفهان، این شهر را به یک بمب در آستانه انفجار و وقوع فاجعه تبدیل کرده است.

بازار طال و سکه  98/2/9 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,750,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
4,970,0004,860,000جدید

2,730,0002,650,000نیم سکه

1,780,0001,700,000ربع سکه

970000960000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18446464434921 عیار

یک گرم طالى 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالى 
24541,760541,760 عیار

در  نخســت  اشــتباه  وى 
شهرســازى را مربــوط بــه 
ساخت و توسعه شــهرها در 
حاشــیه رودخانه  ها از جمله 
رودخانه زاینده رود دانســت 
و اظهارداشــت: دلیل عمده 
این اقدام ســهولت عملیات 
ساختمانى در نواحى مســطح مجاور کنار 
رودها و رودخانه ها و ارزش افزوده ناشــى از 
تغییرکاربرى اراضى کشــاورزى همچنین 
دسترسى به آب و برخوردارى از منظر طبیعى 

رودخانه بوده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: البته این اقدام 
مسبوق به گذشته شهرهاى تاریخى استان 
نبوده و براساس اســناد، در گذشته همواره 
شاهد حفظ حریم و بستر رودخانه همچنین 
وجود اراضى کشاورزى حد فاصل رودخانه و 

ساخت و سازهاى شهرهاى تاریخى بوده ایم.
وى ادامه داد: اما در ســال هاى اخیر به بهانه 
خشکسالى و با هدف سوداگرى و کسب سود 
شاهد تالش برخى اشخاص حقیقى و حقوقى 
براى کاهش حرایم طبیعى و همچنین عدم 
نظارت کافى و اعمال قانون بر روى ســاخت 
و ســازهاى غیر قانونى در حریم رودخانه ها 

هستیم.
هنردان اضافه کرد: اشــتباه دوم که به تاثیر 
شهرسازى در جریان آب هاى سطحى مربوط 
مى شــود و در اوایل قابل پیــش بینى نبود، 
رشد شــهرى و احداث سطوح سخت مانند 
ســاختمان ها، خیابان ها و پارکینگ  ها بر 
روى اراضى و خاك هاى نســبتا نفوذ پذیر 
است که این اقدام باعث مى شود مقدار زیادى 
آب ناشــى از بارندگى و ذوب برف نتواند از 
طریق زمین جذب شده و به آبهاى زیرزمینى 

بپیوندند.
وى خاطرنشان کرد: در نتیجه آب حاصله در 

گودها و نواحى پست شــهرى انباشته شده 
و باعث ســرعت گرفتن جریان آب به سمت 
نواحى کم ارتفاع و پایین دســت شهرها مى  

شود.
رئیس اداره طرح هاى توســعه شــهرى و 
معمارى اداره کل راه و شهرســازى اصفهان 
اظهار داشت: مطالعات کاربرى اراضى در طرح 
هاى توسعه شهرى استان نشان مى  دهد بر 
اثر رشد ساخت و سازهاى شهرى و پوشش 
آسفالت خیابان  ها بیش از 60 درصد سطوح 
شهرى به سطوح نفوذناپذیر تبدیل شده اند و 
این موضوع ضمن افزایش خطر سیل خیزى 
باعث افزایش در بارگیرى نیتروژن و در نتیجه 
آلودگى و کاهش کیفیت آب شهرهاى استان 

شده است.
وى گفت: علم برنامه  ریزى شهرى با تجویز 
اقدامات سنجدیده مى  تواند زمینه تاب  آورى 
و دفاع پذیرى شهرها در برابر حوادث طبیعى 
به ویژه سیل را کاهش داده و محیطى امن و 

پایدار براى شهروندان فراهم کند.
هنردان تصریح کرد: به طــور کلى اقدامات 
پیشگیرانه در مقابل ســیل را مى  توان به 2 
دسته اقدامات ساختمانى و غیرساختمانى 

تقســیم کرد از جمله اقدامات ساختمانى 
مى  توان به احداث سیل  بندها، حفر کانال، 
احداث حوضچه هاى تخلیه، ساختن دیواره 
هاى محافظ در کنار رودها، بازسازى تاالب ها 
همچنین ایجاد شبکه هاى هدایت، تصفیه و 

دفع روان آبها اشاره کرد.
وى بیان کرد: در شهرســازى به ویژه برنامه 
ریزى شهرى دسته دوم اقدامات یعنى اقدامات 
غیرساختمانى، برنامه  ریزانه و غیر عامل مورد 
تأکید اســت در این خصوص برنامه کاربرى 
اراضى شهرى باید به گونه اى تنظیم شود که 
اراضى پست و گود شهرى را به پارك و فضاى 
سبز تبدیل و از احداث بنا و ساختمان سازى 
در این قبیل اراضى جلوگیرى کنیم تا با اتصال 
این اراضى به یکدیگر بتوان شبکه  اى پیوسته 
از فضاهــاى باز را به وجــود آورد و با هدایت 
سیالب هاى شــهرى به داخل آنها خسارات 
و مشکالت سیالب هاى شهرى را به حداقل 

ممکن تقلیل داد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: با ایجاد تراکم 
 هاى توسعه و از طرفى کاهش سطح اشغال 
ســاختمان ها مى  توان زمینه نفوذپذیرى 

اراضى شهرى را فراهم کرد.

 استان اصفهان در معرض خطر هجوم روان آب ها و سیالب هاست

علم برنامه  ریزى 
شهرى با تجویز 

اقدامات سنجدیده 
مى  تواند زمینه تاب  
آورى و دفاع پذیرى 

شهرها در برابر 
حوادث طبیعى به 

ویژه سیل را کاهش 
داده و محیطى 

امن و پایدار براى 
شهروندان فراهم 

کند.

 رئیس اداره طرح هاى توسعه شهرى و معمارى اداره کل راه و شهرسازى اصفهان گفت: استان به دلیل واقع شدن در اقلیم خشک و نیمه خشک دچار و 
وقوع بارش هاى شدید و رگبارى به شدت در معرض خطر هجوم روان آبها و سیالبهاست.

على هنردان با اشاره به استقرار بیشتر شهرهاى استان در کنار رودها و حوزه  هاى آبریز افزود: 2 اشتباه رایج شهرسازى باعث شده شهرهاى استان از دفاع 
پذیرى پایینى در مقابل سیالب ها قرار دارند.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل صنایع فلزى و لوازم خانگى وزارت صنعت:

سامسونگ و ال جى از ایران نمى روند
مدیرکل صنایع فلزى و لوازم خانگــى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با تاکید بر اینکه شرکت هاى سامسونگ و ال جى از ایران 
نمى روند، گفت: هم اکنون قطعات و مواد اولیه یخچال، فریزر و 

ماشین لباسشویى این شرکت ها بارگیرى شده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس هاشــمى با 
اعالم این خبر اظهار کرد: خطوط تولید شرکت هاى سامسونگ 
و ال جى (در ایران) هم اکنون فعال است و این دو شرکت براى 

خروج از ایران برنامه اى ندارند. ...

مدیرکل صنایع فلزى و لوازم خانگى وزارت صنعت:مدیرکل صنایع فلزى و لوازم خانگى وزارت صنعت:

سامسونگ و ال جى از ایران نمى روندسامسونگ و ال جى از ایران نمى روندسامسونگ و ال جى از ایران نمى روندسامسونگ و ال جى از ایران نمى روند
مدیرکل صنایع فلزى و لوازم خانگــى وزارت صنعت، معدن و مدیرکل صنایع فلزى و لوازم خانگــى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با تاکید بر اینکه شرکت هاى سامسونگ و ال جى از ایران تجارت با تاکید بر اینکه شرکت هاى سامسونگ و ال جى از ایران تجارت با تاکید بر اینکه شرکت هاى سامسونگ و ال جى از ایران 
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آگهى مناقصه عمومى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان د ر نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد. 

نوبت اول  

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید 2 دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ 98-1-9/6
250.000.000جارىمبارکه 

خرید یک دستگاه آشغالگیر مکانیکى جهت تصفیه 98-1-31
285.000.000جارىخانه فاضالب فوالدشهر

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ  98/2/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 98/2/22

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا :8-  031-36680030
(داخلى 388) 

نام روزنامه: نسل فردا 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/10

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 برقرارى برقى پایدار و مطمئن براى شهروندان
4  کیلومتر کابل فشار متوسط زمینى با طول مسیر 5/1 کیلومتر با هزینه اى بالغ بر 7 میلیارد و 924 میلیون ریال در امور برق 
مرکز بهینه سازى شد. مدیر امور برق مرکز با اعالم این خبر گفت: نوسازى 4 کیلومتر کابل فشار متوسط فرسوده در خیابان 
عبدالرزاق طى 3 فاز انجام گرفت. سید علیرضا عریضى در ادامه افزود: با توجه به خارج شدن قسمتى از فیدر 7 حافظ از مدار 
نوسازى کابل فشار متوسط در دستور کار قرار گرفت. وى در ادامه تاکید کرد: این فیدر از ترانس هاى مجاور و شبکه فشار ضعیف تغذیه مى شد که ضعف 

برق را به همراه داشت و با اجرایى شدن این پروژه برقى پایدار و مطمئن در اختیار شهروندان این محدوده قرار داده شد.

اخبار اصفهان
خـــبــــر



اتحادى در سطح 
خلیج همیشه فارس

ادامه از صفحه یک:
...  قرار داده و اســناد جعلى ارایه 
مى دهند. و از سوى متحدان خود 
در کشورهایى چون آمریکا حمایت 
مى شوند. آخرین تعرض رسمى 
به این نام از سوى رکس تیلرسون 
وزیراســبق  خارجه آمریکابود که 
در یــک ســخنرانى تلویزیونى با 
موضوع خاورمیانــه از یک عبارت 
جعلى براى نام بردن از خلیج فارس 
استفاده کرد. سخنانى که با واکنش 
مستقیم از ســوى وزارت خارجه 

ایران روبه رو شد.
وقایع پیرامون نــام خلیج فارس 
به خوبى اهمیت وجــود روزى در 
تقویم کشورمان به عنوان روز ملى 
خلیج فارس را نشان مى دهد. دهم 
اردیبهشت در تقویم کشورمان با نام 
خلیج همیشگى فارس مزین شد تا 
با برجسته سازى و یادآورى اسناد 
تاریخى خلیج فــارس در این روز  
مانع تغییر تاریخ و تمدن و فرهنگ 
شویم. شاه عباس صفوى  در این 
روز در سال 1621 میالدى توانست 
هرمز را از چنگ پرتغالى ها درآورد، 
تا همیشه به خاطر این اقدامش از 
او به نیکى یاد شود. اما جالب است 
بدانید این خلیج تنها در اســناد و 
تاریخ کشور ما به نام خلیج فارس 
شناخته نمى شده بلکه انگلیسى 
زبان ها نیز این منطقه جغرافیایى 
PERSIAN GULF خــاص را

 مى خوانند کــه در واقع ترجمه 
ساده اى از نام «خلیج فارس» است 
و نقشه هاى بیشمارى که از ملوانان 
و جغرافى دانان انگلیسى قرون 16 
و 17 میالدى باقیمانده است، اسناد 
غیر قابل انکار این حقیقت تاریخى 
هستندکه برخى کشورها با نادیده 
گرفتن تاریخ نوشــته هاى کشور 
خودشان به این اسم تعرض نموده 
و در واقع تاریخ نوشته هاى کشور 

خودشان را زیر سوال برده اند. 
اما اصطالح شوم خلیج  ع ر ب ى  
براى اولین بار از زبان یک انگلیسى 
زبان برآمده که با دلیل واحى آن را 
توجیه کرده است . او که در سواحل 
عرب نشــین خلیج فارس مدتى 
سکونت داشــته بیان مى کند به 
دلیل عرب زبان بودن مردم حوالى 
این خلیج بهتر اســت نام خلیج 

فارس را تغییر دهیم. 
در واقــع او تنها نــوك دماغ خود 
را دیده و وســعت دریــا را درك 
نکرده اســت. اما کشورهاى عربى 
ســودجویى ، چون عربستان به 
این جریان دامن زدند و خواستند 
ازآن کالهــى براى خود بســازند 
که البته بقیــه نیز آنهــا را یارى 

کردند. 
در ســال 1383 اطلس مشــهور 
جفرافیایى به نام نشنال جغرافى 
نام خلیج فارس را در نقشــه هاى 
خود به نام خلیــج ع ر ب ى تغییر 
داد اما این تغییــر چیزى جز بى 
اعتبارى و بدنامى براى او نداشت 
زیرا اعتراضات عمومى از سراســر 
جهان موسسه مذکور مجبور شد 
عالوه بر تغییر نام  به خلیج فارس 
از مردم ایران معذرت خواهى هم 

بکند. 
اتحادى که در جمــع آورى 120 
هزار امضا و ارســال ایمیل به این 
موسسه  در ســال 83 باعث شد 
مردم ایــران یکبــار دیگر قدرت 
اتحادشــان را به جهانیان نشــان 

دهند.
 این روز یــاد آور این اتحاد و دیگر 
اتحاد هاى ما ملــت غیور به تمام 

جهان است. 
ما بارهــا توانمان را بــه رخ جهان 
کشیده ایم و اگر الزم شود باز هم 

این کار را خواهیم کرد.
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اثربخشى رونق تولید با ورود متخصصان به بازار کار
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان گفت: رونق تولید زمانى اثربخش خواهد بود که 
متخصصان و کارگران مفید به میدان بیایند و به بیانى دیگر باید ارزش گذارى الزم  براى نیروى کار انجام 

شود تا اثرات مطلوب نمایان شود.
محسن نیرومند در سى امین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید، اظهار کرد: روز جهانى کار 

و کارگر را به همه کارگران تبریک مى گویم و از شرکت فوالد مبارکه اصفهان که بدون هیچ منتى با ما 
همکارى دارند متشکریم.

وى گفت: از آبان ماه 97 فراخوان ثبت نام این جشنواره آغاز شد و بالغ بر 1300 واحد ثبت نام، نهایى شدند و 
انتخاب و داورى این واحدها بسیار دشوار بود، چراکه از بین 1300 واحد، تنها هشت واحد برگزیده باید انتخاب مى شدند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان خاطرنشان کرد: اقداماتى در خصوص به کار گرفتن بهبودیافتگان انجام شده است، چراکه 
کار، مهمترین بازدارنده براى آنان است و امروز از مدیرانى که بهبودیافتگان را به کار گرفته اند، تقدیر مى شود.

رئیس کانون انجمن صنفى کارگرى استان اصفهان نیز در ادامه این مراسم، گفت: رونق تولید زمانى اثربخش خواهد بود که متخصصان و 
کارگران مفید به میدان بیایند و به بیانى دیگر باید ارزش گذارى الزم براى نیروى کار انجام شود تا اثرات مطلوب نمایان شود.

10 واحد مسکونى براى مددجویان کمیته امداد اردستان ساخته مى شود
 رئیس کمیته امداد خمینى اردستان گفت: کمیته امداد اردستان آمادگى دارد که امسال 10 واحد مسکونى 

را براى مددجویان با مشارکت خیران ساخته و تحویل آنها دهد.
 ابوالقاسم صادقى صبح دوشنبه در جلسه شوراى مسکن اردستان اظهار داشت: مددجویانى که شرایط 

واگذارى زمین مساعد را داشته باشند به آنها وام بالعوض و قرض الحسنه پرداخت مى کنیم.
وى افزود: کمیته امداد اردستان آمادگى دارد که امسال 10 واحد مسکونى را براى مددجویان با مشارکت 

خیران ساخته و تحویل آنها دهد.
رئیس کمیته امداد خمینى اردستان گفت: وام هاى بالعوض مخصوص مددجویان شهرى 300 میلیون ریال است 

و 200 میلیون ریال هم به شکل قرض الحسنه پرداخت مى شود.
صادقى ابراز داشت: براى مدد جویان روستایى در صورت معرفى زمین ساخت 250 میلیون ریال بالعوض و 200 میلیون ریال به شکل 

قرض الحسنه پرداخت مى شود. وى همچنین تاکید کرد: کمیته امداد امام خمینى اردستان توانسته در سال گذشته تعداد هفت باب منزل را 
با مشارکت خیران ساخته و در اختیار آنها قرار دهد. صادقى با بیان اینکه ساخت منزل فقط ویژه سرپرستان مددجو ساخته مى شود، افزود: با 

نیازسنجى صورت گرفته بیش از 50 نفر مددجو در اردستان نیازمند منزل مسکونى هستند.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانى اصفهان:
التهابات ارزى به خوبى مدیریت شد

خزانه دار اتاق بازرگانى اصفهان گفت: این مدیریت   
بانک مرکزى بوده که نگذاشته اثرات روانى اقدامات اخیر آمریکا به داخل 

بازار سرایت کند و اگر مدیریت و تسلط بانک مرکزى بر بازار نبود، با 
یک موضع گیرى سیاسى، بازار از کنترل خارج مى شد. 

سیدرســول رنجبران در خصوص اقدامات بانک مرکزى در بازار ارز در طى 
ماه هاى اخیر اظهار کرد: عملکــرد بانک مرکزى در این چنــد ماه، عملکرد 
مناسبى بوده و توانسته ثبات را به بازار باز گرداند که نتیجه آن، بازگشت ثبات 

به کلیت اقتصاد است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان یادآور شد: در مجموع اقدامات بانک 

مرکزى قابل تحسین است و آثار آن براى اقتصاد مثبت بوده است.
وى متذکر شد: با این حال بحث تورم داخلى سر جاى خود قرار دارد و دلیل آن 
نیز نظام بوروکراتیک کشور در حوزه اقتصاد و نارسایى هاى ساختارى است که 

همه آن به بانک مرکزى مربوط نمى شود.
این فعال اقتصادى خاطرنشان کرد: نظام بوروکراتیک و ناکارآمد اقتصادى حاکم 
بر کشور به قوت خود باقى است اما در بحث سیاست هاى ارزى و کنترل قیمت هاى 

ارز، بانک مرکزى خوب عمل کرده و مدیریت قابل قبولى بر بازار داشته است.
رنجبران در پاسخ به سؤالى در خصوص اثرات روانى اقدامات اخیر آمریکا در رابطه 
با تروریستى اعالم کردن سپاه و یا عدم تمدید معافیت هاى نفتى اظهار داشت: این 
مدیریت بانک مرکزى بوده که نگذاشته اثرات روانى مذکور به داخل بازار سرایت 
کند و اگر مدیریت و تسلط بانک مرکزى بر بازار نبود، با یک موضع گیرى سیاسى، 

بازار از کنترل خارج مى شد.
وى بیان داشت: مدیریت بانک مرکزى متکى به منابعى است که در اختیار دارد و 

باید دید تا کجا بانک مرکزى، منابع خوبى در اختیار خواهد داشت.
خزانه دار اتاق بازرگانى اصفهــان در خصوص آینده ارز نیز یادآور شــد: اگر این 
اقدامات آمریکایى هــا منجر به محدودیت منابع ارزى شــود، نــرخ ارز افزایش 

خواهد یافت.
وى در رابطه با صادرات محصوالت معدنى گفــت: صادرات محصوالت معدنى به 
روال خود ادامه دارد اما مشکل مبادالت بانکى و باز کردن LC همانند قبل وجود 

دارد
خزانه دار اتاق بازرگانى اصفهان گفت: این مدیریت 
بانک مرکزى بوده که نگذاشته اثرات روانى اقدامات اخیر آمریکا به داخل 

بازار سرایت کند و اگر مدیریت و تسلط بانک مرکزى بر بازار نبود، با 
یک موضع گیرى سیاسى، بازار از کنترل خارج مى شد. 

سیدرســول رنجبران در خصوص اقدامات بانک مرکزى در بازار ارز در طى 
ماه هاى اخیر اظهار کرد: عملکــرد بانک مرکزى در این چنــد ماه، عملکرد 
مناسبى بوده و توانسته ثبات را به بازار باز گرداند که نتیجه آن، بازگشت ثبات 

به کلیت اقتصاد است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان یادآور شد: در مجموع اقدامات بانک 

مرکزى قابل تحسین است و آثار آن براى اقتصاد مثبت بوده است.
وى متذکر شد: با این حال بحث تورم داخلى سر جاى خود قرار دارد و دلیل آن 
نیز نظام بوروکراتیک کشور در حوزه اقتصاد و نارسایى هاى ساختارى است که 

همه آن به بانک مرکزى مربوط نمى شود.
این فعال اقتصادى خاطرنشان کرد: نظام بوروکراتیک و ناکارآمد اقتصادى حاکم 
بر کشور به قوت خود باقى است اما در بحث سیاست هاى ارزى و کنترل قیمت هاى 

خزانه دار اتاق بازرگانى اصفهان گفت: این مدیریت 

سیدرســول رنجبران در خصوص اقدامات بانک مرکزى در بازار ارز در طى 
ماه هاى اخیر اظهار کرد: عملکــرد بانک مرکزى در این چنــد ماه، عملکرد 
مناسبى بوده و توانسته ثبات را به بازار باز گرداند که نتیجه آن، بازگشت ثبات 

به کلیت اقتصاد است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان یادآور شد: در مجموع اقدامات بانک 

مرکزى قابل تحسین است و آثار آن براى اقتصاد مثبت بوده است.
وى متذکر شد: با این حال بحث تورم داخلى سر جاى خود قرار دارد و دلیل آن 
نیز نظام بوروکراتیک کشور در حوزه اقتصاد و نارسایى هاى ساختارى است که 

همه آن به بانک مرکزى مربوط نمى شود.
این فعال اقتصادى خاطرنشان کرد: نظام بوروکراتیک و ناکارآمد اقتصادى حاکم  اتاق بازرگانى  

خـــبــــر

نسخه هاى کاغذى 
براى درد بیکارى این 
استان حتى همچون 

مسکن هاى موقتى هم 
نیست که بتواند چنین 
درد شدیدى را اندکى 

تسکین دهد.

بمبى در آستانه انفجار؛ 

نسخه هاى کاغذى ُمسکن درد بیکارى در اصفهان نیست

ایجاد اشتغال در جامعه از آن جهت اهمیت دارد که معیشت 
و حیات خانواده ها بدان وابسته اســت و حتى در شعارهاى 
انتخاباتى، نخستین مسئله و دغدغه اصلى نیز ایجاد شغل بوده 

و هست.
بحث اشتغال نیروهاى جوان در طول سال هاى متمادى و با حضور 
هر کدام از دولت ها جزو مهم ترین مسائل مطرح شده به شمار 
مى آید و تمام مســئوالن مربوطه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ 

بیکارى را از ضروریات مى دانند.

تسنیم
گـــزارش
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     با تمام ویژگى هاى چشمگیر صنعتى و غیر صنعتى موجود در استان اصفهان، این استان سومین استان با بیشترین جمعیت بیکارى در کشور شناخته شده و چالش هاى 
پیش روى مسائل کار و اشتغال در استان اصفهان، این شهر را به یک بمب در آستانه انفجار و وقوع فاجعه تبدیل کرده است.

تاکید مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان:
الگوى مصرف بهینه با وجود بارش ها

 برقرار است
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان با توجه به روند افزایشى حجم ذخیره 
سد زاینده رود عنوان کرد: هم اکنون حجم 
ذخیره سد زاینده رود بیش از 470 میلیون مترمکعب رسیده که پیش 
بینى مى شود با تداوم بارشها در فصل بهار و ذوب شده برف ها در فصل 

تابستان این رقم نیز افزایش یابد.

هاشم امینى اعالم کرد: در سال آبى 97 و 98 میزان بارندگى ها قابل توجه بوده 
بطوریکه درفصل بهار و تابستان با بحران شدید کم آبى روبرو نیستیم اما این امر 
دلیل بر نادیده گرفتن مصرف بهینه آب نمى باشد همچنان باید آب را درست 
مصرف کرد. وى با اشــاره به پایین بودن مصرف سرانه کشورهایى که میزان 
بارندگى در آنها بطور میانگین به بیش از 800 میلیمتر در سال مى رسد تصریح 
کرد: بطور میانگین میزان بارندگى در کشورهاى اروپایى به بیش از 800 میلمتر 
در سال مى رسد اما با این وجود مصرف سرانه آب در این کشورها بسیار پایین 

است. و به کمتر از 150 لیتر در شبانه روز مى رسد
رئیس هیات مدیره شــرکت آب وفاضالب ادامه داد: امیدوار هســتیم دوره 
خشکسالى در ایران به پایین برسد و وارد دوره تر سالى شویم اما آنچه در این 
میان بسیار حائز اهمیت است استفاده صحیح و درست از منابع مى باشد زیرا 
منابع موجو در کشور فقط متعلق به ما نیست و سهم آیندگان نیز باید محفوظ 
بماند. مهندس هاشم امینى با بیان اینکه در سال جارى نیز مانند سالهاى گذشته 
اعمال مدیریت مصرف توسط بخش هاى مختلف دنبال مى شود خاطرنشان 
ساخت: در سالهاى گذشته شرکت آبفا اصفهان به دلیل اینکه با کمبود شدید 
منابع آبى روبرو شد اعمال مدیریت مصرف بهینه آب در بخش هاى مختلف 
شرکت مانند فنى ومهندسى، بهره بردارى، مشترکین و روابط عمومى در دستور 

کار قرار گرفت و این مهم در سال جارى نیز ادامه دارد
وى گفت: تا قبل از اینکه استان با خشک سالى شدید مواجه شود مصرف سرانه 
آب در استان به بیش از 189 لیتر در شبانه روز رسیده بود اما در سال هاى اخیر 
به جهت وقوع پدیده خشکسالى ودرك آثار ناشى از این پدیده توسط مردم، 
ونیز فرهنگ سازى مصرف صحیح آب، سرانه مصرف در استان کاهش قابل 
مالحظه اى داشته است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان روند 
نزولى مصرف سرانه آب شرب در اصفهان را خواستار شد و اظهارداشت: شرکت 

آبفا استان اصفهان مانند سنوات گذشته،
 برنامه هایى در راستاى نهادینه سازى مصرف بهینه آب در جامعه در ستور کار 
قرار مى دهد و از مردم هم مى خواهیم که در این زمینه با مسئوالن همراهى 
نمایند. مهندس هاشم امینى افزود: همه بهره برداران از منابع آبى باید بدانند 
تنها راه دسترسى پایدار به آب، مصرف درست آن است چه در دوره خشکسالى 

چه در زمان ترسالى باید آب را بهینه مصرف کنیم.

اجراى 26 پروژه عمرانى، فرهنگى و خدماتى 
در منطقه 10

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: در ســال جارى با اجراى 26 پروژه 
بزرگ و کوچک عمرانى، فرهنگى و خدماتى در منطقه 10 تحول و توسعه قابل 

توجهى در این منطقه اتفاق خواهد افتاد.
به گزارش روابط عمومی منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس شهبازي اظهار 
کرد: تملک بخشى از رینگ چهارم و تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانى در حال 
انجام است که براى اجراى این پروژه در سال جارى 175 میلیارد ریال اعتبار در 
نظر گرفته شده است. وى با اشاره به پروژه احداث پارکینگ مشارکتى بیمارستان 
عسگریه، گفت: این پروژه با هزینه 30 میلیارد ریال احداث خواهد شد که در 
حال حاضر 70 درصد پیشرفت فیزیکى دارد. مدیر منطقه10 شهردارى اصفهان 
ادامه داد: با توجه به ترافیک سنگین خیابان عسگریه، همزمان با ساخت این 

پارکینگ مشارکتى، طرح هاى ترافیکى نیز در این خیابان اجرا خواهد شد.

گــزارش

خبر

در این میــان 15 درصد 
از تولید ناخالص کشــور 
متعلق به استان اصفهان 
بوده و باید گفت اصفهان 
صنعتى ترین استان کشور 
است که 70 درصد از فوالد 
ایران، 50 درصد از صنایع 
ساختمانى، 60 درصد مصنوعات طالیى 
کشــور و 25 درصد از فرآوردهایى نفتى 
کشور متعلق به این استان بوده و 10 درصد 
کارگران کشــورمان در اصفهان فعالیت 

مى کنند.
همچنیــن 400 هــزار هکتــار اراضى 
کشاورزى کشــور در استان اصفهان قرار 
دارد که البته 100 هــزار هکتار به دلیل 
خشکسالى از دایره کشاورزى خارج شده 

است.
اســتان اصفهان به عنوان 10 شهر برتر 
گردشگرى دنیا مطرح است و باید گفت 
اصفهان همواره به عنوان یکى از 10 شهر 
زیباى جهان سرشار از آثار هنرى و تاریخى 
است و با داشــتن قابلیت هاى توریستى 
شهر اصفهان و برخوردارى از جاذبه هاى 
گردشگرى بسیار در زمینه هاى تاریخى، 
طبیعى و انسان ســاخت با ارزش ملى و 
فراملى و وجود اثــر تاریخى غیرمنقول و 
اثر شناخته شده منقول بازمانده از ادوار 
مختلف در جاى جاى اســتان به عنوان 
قطب مهم گردشگرى کشور تبدیل کرده 
است. البته این استان قابلیت هاى بسیارى 
در تولید فرش دستباف و ماشینى، صنایع 
دستى با ثبت ملى و غیره دارد که در این 
گزارش گنجایش تمام پتانسیل ها را ندارد. 
اما با تمام ویژگى هاى چشمگیر صنعتى و 
غیر صنعتى موجود در استان اصفهان، این 
استان سومین استان با بیشترین جمعیت 
بیکارى در کشور شــناخته شده است و 
چالش هاى پیش روى مسائل کار و اشتغال 
در استان اصفهان، این شهر را به یک بمب 
در آستانه انفجار و وقوع فاجعه تبدیل کرده 
به نحوى که نه تنها استاندار وقت استان 
اصفهان بلکه دیگر اســتانداران در زمان 
خدمت، مسئوالن استانى را به این امر مهم 
ترغیب کرده اند اما نســخه هاى کاغذى 
براى درد بیکارى این استان حتى همچون 
مسکن هاى موقتى هم نیست که بتواند 
چنین درد شدیدى را اندکى تسکین دهد.

  متوسط اشتغال اصفهان به متوسط 
اشتغال کشور برسد

استاندار اصفهان گفت: هدف تمام مدیران 
بخش دولتى و خصوصى در ســال 98، 
رساندن متوسط اشتغال استان اصفهان 

به متوسط اشتغال کشور باشد.
عباس رضایى با بیــان اینکه باید همت 
مدیران بــراى افزایش تولید و اشــتغال 
بیشتر شود، اظهار داشت: باید با همراهى 
دستگاه هاى نظارتى مسائل حل وفصل 
شود و در راستاى رونق تولید گام برداشت.
وى با تاکید بــر اینکه بایــد هدف تمام 
مدیران بخش دولتى و خصوصى در سال 
98، رساندن متوســط اشتغال استان به 
متوسط اشتغال کشور باشد، افزود: براى 
تحقق این امر همدلى و همیارى بخش 
خصوصى و به ویژه اتــاق بازرگانى وجود 
داشته باشد. اســتاندار اصفهان پیرامون 
اینکه نباید اتاق بازرگانى و دولت جدا از 
یکدیگر دیده شوند، گفت: مدیریت استان 
اصفهان به همه مدیــران احترام خواهد 
گذاشت، اما در صورتى  که اهداف مدیریت 
اســتان دنبال نشــود، برخورد دیگرى 
خواهیم داشت. وى با بیان اینکه قوانین و 
ضوابط امروز کشور در حوزه تولید متناسب 
با شرایط موجود نیست، اظهار داشت: امروز 
در جنگ اقتصادى قرار داریم و قوانین باید 

متناسب با این شرایط تغییر کند.

  لزوم نظارت اتاق بازرگانى اصفهان 
بر ایجاد اشتغال و ارائه به مدیریت 

استان
رضایى از اعضاى اتاق بازرگانى خواست 
نظارت خود را در خصوص ایجاد اشتغال به 

مدیریت استان اصفهان ارائه کنند.
وى بیان کرد: در حال حاضر شرایط خوبى 
براى ســرمایه گذارى فراهم شده است و 
باید از فرصت ایجاد شده، حداکثر استفاده 
را کرد. استاندار اصفهان درباره اینکه گفته 
مى شود اصفهان سرمایه گریز است هیچ 
مشــکلى را حل نخواهد کرد؛ بلکه باید 
مشکالت را احصا و راه حل هاى پیشنهادى 

براى این امر ارائه کنیم.
وى افزود: تحریم ها بهترین فرصت را براى 
کشور فراهم کرده است و باید در راستاى 

تولید قدم هاى جدى ترى برداشته شود.

  میانگیــن بیکارى در اســتان از 
میانگین کشورى 3 درصد بیشتر است

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس گفت: 
در حال حاضر میانگین بیکارى در استان 
اصفهان از میانگین کشــورى 3 درصد 
بیشتر بوده و این آمارى است که دولتى ها 
عنوان مى کنند که بدون شک آمار بیکارى 

در استان از این مقدار بیشتر است.
حجت االسالم سید ناصر موسوى  الرگانى 
مبحث بیکارى جوانان تحصیلکرده و از 
تحصیل مانده را از مهم ترین مشــکالت 
کشور برشمرد و اظهار داشت: این مشکل 
آنقدر حاد اســت که رهبر معظم انقالب 
فرمودند «خجالت بنده از جوانى که دست 
خالى شب به منزل مى رود خیلى بیشتر 

است» و متذکر به اشتغال جوانان شدند.
وى ادامه داد: مقام معظم رهبرى پیش از 
انتخابات ریاست جمهورى سال 92 براى 
همه کاندیداهاى انتخابات فرمودند قولى 
به مردم بدهید که در پایان دوره ریاست 
جمهورى به دلیل عدم تحقق آن شرمنده 
مردم نشــوید. نماینده مردم فالورجان 
در مجلس شوراى اســالمى تاکید کرد: 
یکى از مسائل که مى تواند خواسته هاى 
رهبرى و سیاســت هاى ابالغى سران قوا 
را تحقق دهد، ایجاد اشتغال واقعى براى 
جوانان کشور است. وى یکى از وعده هاى 
پیش از انتخابات سال 92 دولت روحانى را 
رفع مشکل بیکارى برشمرد و افزود: آمار 
بیکارى در اکثر استان هاى کشور نسبت 
به قبل انتخابات 4 سال گذشته افزایش 

چشمگیرى داشته است.
موسوى الرگانى با اشاره به اینکه استان 
اصفهان اســتانى صنعتى است که بعد از 
جدا شــدن البرز از تهران مى توان آن را 
نخستین استان صنعتى کشور دانست، 
افزود: چنانچه آمار بیکارى را با کشاورزان 

که در استان بیکار شدند، محاسبه کنیم  
باید گفت در حال حاضــر میانگین نرخ 
بیکارى در استان اصفهان به درصد 2 رقمى 

باالیى رسیده است.
وى پیرامون اینکه به دلیل کمبود آب و 
خشکسالى هاى متوالى قشر عظیمى از 
کشاورزان در استان اصفهان بیکار شده اند، 
ادامه داد: در طول یکسال اخیر بسیارى 
از واحدهــاى تولید کوچــک صنعتى، 
کاشــى نیلو، کاشــى اصفهان و شرکت 
ریسندگى و بافندگى زاینده رود در استان 
اصفهان با تعدیل نیروهاى خود تعطیل

 شده اند.

  توقف فعالیت تعداد بى شمارى از 
کارخانه ها با واردات بى رویه کاال

نماینده مردم شهرستان خمینى شهر در 
مجلس گفت: با واردات کاالهاى مشــابه 
تولید داخل به تبع وقتى قیمت اجناس 
وارداتى نسبت به داخلى کمتر شود، مردم 
به خرید جنس وارداتى رغبت بیشترى 
پیدا مى کنند و این امر ســبب انباشــت 
تولیدات کشــورمان، بیکارى و تعطیلى 

کارخانه ها خواهد شد.
سید محمد جواد ابطحى رکود اقتصادى 
حاکم بر کشــور و وضعیــت بنگاه هاى 
اقتصادى را مناسب ندانست و اظهار داشت: 
با وجود ارائه افزایش آمار اشتغال زایى در 
کشور توسط مسئوالن دولتى، اکنون با 
تعطیلى تعداد بســیارى از کارخانه ها در 
کشورمان، شاهد بیکارى و تعدیل کارگران 
هســتیم. مرورى مجدد بر ظرفیت ها و 
توامندى هاى اســتان اصفهان از منابع 
انسانى گرفته تا معادن و کارخانجات نشان 
دهنده این است که با کمى تدبیر مى توان 
فرصت  اشتغال را براى بخش عمده اى از 
جمعیت بیکار استان فراهم کرد. سرمایه 
گریزى امروز دستمایه برخى مسئوالن 
براى فرار از پاسخگویى است، این در حالى 
اســت که خالقیت در مدیریت منابع و 
نیروها مى تواند شرایط را براى کاهش نرخ 

بیکارى فراهم کند.

یلدا توکلى
خـــبــــر
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Kal Jeni canyon

Kal Jeni canyon is an old and spectacular canyon 
with different erosions. You can define a Kal-e 
Jeni with this short sentence.Kal- e Jeni (canyon 
of Jinn) is an extremely weird natural attraction 
located in Azmighan village, around Tabas city in 
the southern Khorasan province. This silent and 
lonely canyon is formed by water and wind erosion 
and shows stunning natural forms. These surreal 
landscapes and the mysterious sound created 
when the wind blows through the canyon have led 
to this belief that this canyon is the territory of Jinn 
and anyone who steps through this valley alone 
might be captured by them!
Kal-e Jeni consists of two words. Kal and Jeni. Kal 
is a Persian word defined as a canyon created by 
floodwater. A canyon with water spring through a 
desert. Creation of the valley dates back to Sassanid 
era. Jen means jinn. People believe that jinn lives 
in this canyon. Shape of the walls indicate that 
the time of creation is more than 1000 years. In 
some parts, shape of the canyon is like U and some 
others`, is like V. When you look above, you will see 
a sky between 2 walls but in some parts, you can’t 
see it.
Some small rooms called “Gabr” are carved in the 
walls of the canyon. Nobody has ever found out 
what exactly these small rooms in the middle of this 
never land were used for. Some historians believe 
that Gabrs were carved by the Zoroastrians during 
Sassanid era and were used for Chelleh, which 
is the spiritual practice of silence and praying! 
There are some tunnels that might have been the 
connection between the Gabrs.

Makhunik Village

Makhunik village is one of the seven amazing world's 
villages by its remarkable architecture being known 
to LILIPUT land because of the short residents in 
there.
This village antiquity estimated about 300 years 
based on discovering historical documents and 
petroglyph from this area. Also, on the basis of what 
the village residents say, the Safavid kings had an 
important role in the history of this village.
The houses have been built next to each other into 
the earth hollows on the slopes of the hills due to 
harsh winter weather and shortage of materials in 
residential context of village. The grounds of houses 
are about one meter below the ground surface and 
they have a short entrance door made of trees and 
difficult to enter. One or two stairs often connect the 
entrance door to the ground floor of the house. The 
houses of the village are not usually rectangular shape 
and they don't have certain dimensions.
Very small houses with ten or twelve meter rooms 
have been built of stone and soil, and their roof is 
covered with foliage. There is only a short entrance 
gate and no other opening representing the 
most primitive type of residence in this village. 
Climatic conditions and low communication with 
other villages are the factors of being so small and 
integrated. Lifestyle, customs, strange culture and 
beliefs of village inhabitants, such as not drinking tea 
from 50 years ago, not hunting, not eating meat, not 
smoking because of considering them as guilt and not 
having TV which means the permission to enter Satan 
is the other reasons of attracting tourists to this area.
Read Less
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Located in Kerman, southern Iran, the 
complex is composed of a madrasa, a 
mosque, a caravanserai, a bathhouse, 
or hammam, a water reservoir and a 
labyrinth bazaar, all centered on a large 
public square.
Covering an area of 11,000 square meters, 
the compound was built upon the order of 
Ganjali Khan who governed Kerman and 
some neighboring areas during the late 
16th to early 17th centuries under Safavid 
Shah Abbas I (r. 1571-1629).
The caravanserai is based on the four-iwan 
typology, with guest rooms constructed 
around a courtyard. Shah Abbas I (1571-
1629) is credited with building a network 
of caravanserais across Iran during the 
much later Safavid dynasty.
Ganjali Khan Complex is located in the 
center of ancient Kerman. It is next to 
Kerman Bazaar. Ganjali Khan was one 
of the famous rulers in King Abbas Era 
from 1596 to 1625. So many architectural 
sites had been built under his command. 
He had an important role in regional 
development.
Ganjali Khan Impact on Kerman 
Attractions
Some of the public architectural sites 
that were built in Kerman under the 
command of Ganjali Khan are Ganjali 
Khan Complex in the city center, Ganjali 
Khan Caravanserai on Yazd-Kerman 
Road, Hoz Khan on Kerman-Mashhad 
Road and some Qanats (=aquaduct) in 
the city. During Agha Mohammad Khan 
geostrategic military missions, some of 
these buildings suffered some irreparable  
damages.
Ganjali Khan Complex Features
Ganjali Khan area is about 11,000 square 
meters. This complex includes a bazaar, 
square, bath, Zarrabkhane, school, 
caravansary, and a cistern. There are four 
mosques in four corners of the square 

from three of which are retained. The most 
beautiful one is the mosque on the eastern 
side which is an artistically decorated 
museum. The complex architecture 
was Soltan Mohammad Memare Yazdi. 
The architectural style of this complex 
is in Isfahani Style. Different parts of the 
complex are:
Ganjali Khan Square
The square is located in the center of 
Kerman. Like other famous squares, 
there are important city elements around 
the square. In three corners of Ganjali 
Khan Square, there are bazaars. On the 
forth corner of the square, there is Ganjali 
Khan Saray. The bricky arcs, beautiful tile 
workings, green space, and pond are some 
of the features of the square.
Ganjali Khan Complex - Ganjali Khan 
Square- Kerman Attractions - Apochi.com
Ganjali Khan Bazaar
Ganjali Khan Bazaar is located between 
Chaharsough and Ekhtiary Bazaar. The 
bazaar is in the south of the square. The 
beautiful Ganjali Khan Bath is located on 
the right side of Bazaar and on the left side 
you can see beautiful arches. The length 
of the bazaar is 93 meters and the width is 
5.75 meters. It has an area of 534.75 square 
meters. At the end of the bazaar, there is 
Zargari Bazaar which is also known as 
Gheysarie.
Ganjali Khan Mosque
At the northeastern side of the square, you 
can see Ganjali Khan Mosque. It was built 
under the command of Ganjali Khan in 
1598. The mosque has a small Shabestan 
with a 5.25*5-meter area. The view of the 
porch is pretty plain. On the porch, there 
are geometric plaster designs painted. 
The floor is made of stone and above the 
wooden door, there is a rocky inscription 
that some admiration about King Abbas 
is written on it. There are 12 skylights 
on the dome. The mosque is decorated 
with drawings, plastering works, and 
Mogharnas. In recent years, the mosque 
has been renovated and these years is 
just for tourism purposes and does not 
function as a mosque –where Muslims can 
pray- anymore.
Ganjali Khan Bath
On top of the entrance door of Ganjali Khan 

Bath, there are some drawings belonging 
to Safavid Era that has been renovated 
recently. There is also an inscription on 
which there is a poem written in Nastaliq.
Ganjali Khan School
Ganjali Khan School and caravansary are 
one of the main educational centers of 
Kerman. School is located on the eastern 
side of the square and once was a famous 
school that turned into a caravansary over 
time. Its architecture was Mohammad 
Soltani Yazdi. On the inscription on the 
door, the date 1589 is carved. These years 
it is turned into the art department.
Ganjali Khan Zarrabkhane
In Persian, Zarrabkhane means a mint 
where money is coined. Located at the 
north of the square. Zarrabkhane was 
constructed under the command of Ganjali 
Khan, Kerman Ruler from 1598 to 1626. 
The interior design is in plaster works. The 
building is in the square and there are four 
Ivans and four stores around it. There is 
also a square pond that the light reflection 
has made it a scenery. When they were 
renovating the building, some copper 
coins were found, that is why they call it 
Zarrabkhane (mint). In 1992, concurrent 
with Khajuie Kermani Commemoration 
Day, Zarrabkhane started its work as the 
Coin Museum. There are various coins 
from different times including Ashkanian, 
Sasanian, Omavi, Abbasi, Gurkani, 
Teymouri, Agh Ghuiunlu, Ilkhani, Zandie, 
Qajar, and Pahlavi Dynasty.
Where to Eat Near Ganjali Khan 
Complex
If you are looking for a place right next to 
it to have some coffee or some snacks, you 
can go to Wheelie Cafe. Vakil Teahouse and 
Restaurant is another nearby place where 
you can have Persian dishes at or have 
some tea.  If you are looking for a delicious 
salad, Salad Bar is one of your options.
Where to Stay Near Ganjali Khan 
Complex
If you are looking for a budget place to stay, 
Yas Guesthouse is right across from you. 
Another budget place you can go is Narenj 
Hostel. Akhavan Hotel is also a 2-star hotel 
you can go. In case you are looking for a 
luxury hotel, you can go to Kerman Pars 
Hotel.

Ganjali Khan complex evokes everyday 
life in Safavid-era Iran

With its lavishly decorated structures and abundant 
wax dummies clad in indigenous outfits, the 
historical Ganjali Khan complex evokes traditions, 
culture and everyday life in Iran during Safavid 
dynasty.

Time Museum 
Has An Old 
Beautiful 
Building in 
Tehran

To begin with the senses, 
the sound of twittering 
birds, wind in the trees 
and the mesmerizing 
atmosphere of the 
neighborhood that 
stands hand to hand with 
the art of plaster, tiling, 
architecture and Chinese 
knot will make you forget 
the time.
The 80 years old mansion 
is located inside a 5 
hectares garden in the 
Iranian capital of Tehran, 
which dates back to 
Muhammad Shah and 
Naser Aldin Shah (Qajar) 
Era.
In the lush outdoor section 
of the museum, primary 
watches replicas such as 
sundials, water, sand and 
fuel based types have been 
presented, which visitors 
can closely interact with 
them and get familiar 
with their shapes and 
functions.
The mansion consists 
of two floors. On the 
first floor the evolution 
of mechanical watches 
from the seventeenth 
century to the twentieth 
century is on display. Each 
one of hawk, pendulum, 
desktop, and wall standing 
watches, depicts the 
craft of watchmaking 
compilation. It seems 
like various arts such 
as sculpture, enamel, 
and mosaic have been 
represented at the wheels 
of time.On the second 
floor of the museum, 
conventional pocket 
watches, watches owned 
by prominent political 
and historical characters, 
and also specific clocks 
relevant to time stamping 
cards, shift guards, ships 
and army in different 
types can be visited.At 
the calendars spectacle, 
you can see the evolution 
of time measurement 
tools, prototype of the 
oldest dated Persian 
document, mechanical 
watches from ancient and 
Pre-Islamic era to more 
contemporary ones. 
Notable types of fossils 
from different geological 
eras and famous clocks 
and watches from artists 
and craft makers are also 
presenting in this floor of 
museum.
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With an 
entrance at the 
northeastern 
corner of the 
square, the 
mosque though 
is small in size 
enjoys elaborate 
tilework and 
arabesque 
designs. It boasts 
a gilt-pattern 
inner dome and 
honeycomb 
windows.
The hammam 
has been 
repurposed into 
an anthropology-
like museum 
in which wax 
dummies 
illustrate the 
workings of 
a traditional 
bathhouse. There 
is also a display 
case of antique 
washing utensils.
The bazaar is 
ornamented 
with exquisite 
plasterwork and 
wall paintings 
that are well-
preserved 
although they 
are roughly 400 
years old.
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The 17th edition of Tehran 
International Exhibition of 
Flowers and Plants opened 
by the mayor of Tehran, 
Pirouz Hanachi and the 
Chairman of Tehran’s City 
Council, Mohsen Hashemi, 
in Goftogou Park in Tehran 
on Sunday.More than 260 
domestic and 17 foreign 
companies’ representatives 
will showcase their latest 
products relating to flowers 
and plants. Companies from 
the Netherlands, Germany, 

France, Belgium, Italy, 
Turkey, Armenia, Austria, 
Switzerland and Russia 
along with their Iranian 
counterparts are attending 
the 17th edition of the 
exhibition.The exhibition 
will wrap up on Friday May 
3, open from 10 AM to 9 PM 
during these 6 days.

Oil falls 
after Trump 
pressures 
OPEC to raise 
output
Oil prices fell on 
Monday, extending 
a slump from Friday 
that ended weeks 
of rallying, after U.S. 
President Donald 
Trump demanded 
that producer club 
OPEC raise output.
Brent crude futures 
were at $71.72 per 
barrel at 0039 GMT, 
down 43 cents, or 0.6 
percent, from their 
last close.
U.S. West Texas 
Intermediate (WTI) 
crude futures were 
at $62.92 per barrel, 
down 38 cents, or 0.6 
percent, from their 
previous settlement. 
Both benchmarks fell 
around 3 percent in 
the previous session.
ANZ bank said on 
Monday oil prices 
“took a hit after 
President Trump 
indicated he had 
spoken with Saudi 
Arabia about 
reducing the impact 
of lower Iranian oil 
exports by increasing 
flows elsewhere.”
Trump said on 
Friday he called the 
Organization of the 
Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) 
and told the cartel to 
lower oil prices.
“Gasoline prices 
are coming down. I 
called up OPEC, I said 
you’ve got to bring 
them down. You’ve 
got to bring them 
down,” Trump told 
reporters.
The statement 
triggered a selloff, 
putting at least a 
temporary ceiling 
on a 40 percent price 
rally in oil prices 
since the start of the 
year.
The rally had 
gained momentum 
in April after 
Trump tightened 
sanctions against 
Iran by ending 
all exemptions 
that major buyers 
especially in Asia 
previously had.
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Tehran hosts 17th intl. flower 
exhibition

US Sanctions on Iran 
Dragging Economic 
Growth in Mideast: IMF
The IMF warned in a bi-
annual economic outlook 
report that prospects for 
the region are “clouded 
by elevated levels of 

uncertainty.”“Such uncertainty 
may increase investors’ perception 
of risk for the whole region, leading 
to capital outflows and exchange 
rate pressure,” the global lender 
said, according to AFP.The IMF 
forecasts the economy in Iran, the 
second largest in the region behind 
Saudi Arabia, will shrink by 6.0 
percent this year after contracting 
by 3.9 percent in 2018.
Jihad Azour, IMF Middle East and 
Central Asia director, said the dire 
projection was made before the US 
tightened up measures targeting 
Iran’s oil industry last week.
Azour said that sanctions have 
already pushed inflation in Iran to 

around 50 percent.
Overall regional economic growth 
was expected to remain subdued 
at 1.3 percent this year from 1.4 
percent in 2018.For oil exporters 
growth was down at 0.4 percent for 
2019, while importing countries 
were expected to increase at 3.6 
percent this year, from 4.2 percent 
in 2018.(Persian) Gulf Cooperation 
Council ((P)GCC) countries 
- Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Saudi Arabia and the United Arab 
Emirates - were forecast to slightly 
buck the trend, improving to 2.1 
percent growth from 2.0 in 2018.

“For oil exporters, they are 
important to be less dependent 
on the volatility of oil price and 
for diversifying their economies,” 
Azour said.
He said reforms are also vital for 
oil importers to face a rising level 
of debt which has reached over 80 
percent of GDP on average.
The region, in addition to Pakistan 
and Afghanistan, needs to create 
some 25 million jobs over the next 
five years to maintain current 
unemployment rates, he said.
For the PGCC countries that figure 
stands at 5 million.

 Iran oil clients to find 
ways of resisting US 
sanctions: Zarif

 Iran’s Foreign Minister, Mohammad Javad 
Zarif says the US decision to end sanctions 
waivers on imports of Iranian oil has angered 
Washington’s allies, noting that they will find 
ways to resist the measures.
“People are not happy. China is not happy, 
Turkey is not happy, Russia is not happy. France 
is not happy. US allies are not happy that this is 
happening and they say that they will find ways 
of resisting it,” Zarif told Fox News Sunday.
“How they will do it, it’s up to them, and it’s up 
to them looking at their own future, if they want 
to have their lives ruled by the United States,” 
he added.President Donald Trump withdrew 
the US in May 2018 from a multilateral 
nuclear accord, officially known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), which 
was reached between Iran and six world 
powers in 2015. Afterwards, Washington 
reimposed unilateral sanctions on Iran that 
had been lifted under the deal.Last November, 
the US enforced sanctions targeting the Islamic 
Republic’s banking and energy sector. However, 
it granted waivers to eight major importers of 
Iran’s oil, including China, India, Japan, South 
Korea, Taiwan, Turkey, Italy and Greece, fearing 
market instability.Last week, Trump decided 
not to renew the waivers when they expire in 
early May, Press TV reported.Zarif called the 
move “coercion, pure and simple.”According 
to a report by Bloomberg, Ankara has joined 
a group of nations determined to keep buying 
oil from Iran and is working on a mechanism 
to avoid US sanctions.Zarif noted that the 
US intends to make life hard for the Iranian 
people so that they will “take action” against 
the Tehran government.“They are wrong in 
their analysis. They are wrong in their hope,” 
Zarif said, stressing that the people of Iran 
will instead resist such pressure.Elsewhere 
in his remarks, Zarif said that US regional 
allies, including Saudi Arabia, are pushing 
Washington towards war with Iran.“They have 
all shown an interest in dragging the United 
States into a conflict,” the top diplomat said.

US sanctions on Iran, rising unrest in the Middle East 
and North Africa and oil price volatility are dragging 
regional economic growth, the International 
Monetary Fund said Monday.

US Sanctions on Iran Dragging 
Economic Growth in Mideast: IMF
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 Middle East’s Biggest Power 
Plant to Be Built in Central Iran: 
MP
Iran plans to construct a power plant in the central province 
of Markazi that would be the biggest in the Middle East in 
terms of generating electricity, a lawmaker announced.  
Speaking at a press conference in the central city of Saveh, 
Markazi Province, on Sunday night, Mohammad Reza 
Mansouri said constructing the Middle East’s biggest power 
plant with a capacity to produce 3,000 megawatts (MW), is 
on the agenda, adding that its production capacity would 
be three times bigger than that of the current biggest power 

plant in teh country.
The construction project will cover an area of 4,000 
hectares in a private property in Saveh, the parliamentarian 
said.
He added that the funding of the project, which amounts to 
$6.5 billion, would be provided by the private sector.
In December, Iran’s nominal capacity to produce electricity 
reached over 80,000 MW following the connection of a 
number of power plants to the country’s national grid.
Speaking to reporters at a press conference in Tehran 
back in February 2018, Iranian Energy Minister Reza 
Ardekanian highlighted the country’s self-sufficiency in 
the area of power generation and said the Islamic Republic 

is the top producer of electricity in 
the Middle East.
About 90 percent of power 
generation equipment, even 
complicated parts like turbines 
and generators, are currently 
manufactured inside the 
country, the energy minister said 
at the time.
He added that Iran’s capabilities in t h e 
area of power generation have developed over the past 
four decades so much that the country has become the top 
producer of electricity in the region.

 Envoy: Iraq explores 
investment chances in 
Iran’s Kish
Iraq’s Ambassador to Iran said on Monday 
that Iraq is interested in economic 
cooperation with Iran and is considering 
Kish Investment Opportunities with a 
view to make investment in Kish.
‘Kish Island has valuable capabilities for 
investment and if direct flights between 
Kish and Iraq cities be launched, more 
tourists from Iraq travel to Kish Island for 
fun, travel and investment,’, Saad Abdul 
Wahab Jawad Qandil said on Sunday 
night in a meeting with Gholam Hossein 
Mozaffari chairman and Chief Executive 
Officer of Kish Free Zone Organization.
He emphasized that the signing of a 
memorandum of understanding (MOU) 
between Kish administration and Iraq 
and launching flight between Kish and the 
cities of Basra, Erbil, Baghdad and Najaf 
is very effective in expanding tourism 
between Kish and Iraq.

The Iraqi ambassador citing to the 
remarks of Iran’s Supreme Leader about 
the development of relations between 
Iran and Iraq due to religious, cultural 
and economic ties, said that the visit of 
the Iranian President to Iraq has been the 
basis for the expansion of cooperation 
between the two countries.
Abdul Wahab Qandil noted that increased 
exchanges and cooperation between the 
free zones and the industrial zones of Iran 
and Iraq, along with the establishment of 
joint industrial and free zones between 
the two countries, were among other 
agreed subjects in meetings of senior 
officials of the two countries.
Gholam Hossein Mozaffari chairman and 
Chief Executive Officer of Kish Free Zone 
Organization said in the meeting said 
that Kish Island is an ideal destination for 
tourists, especially in the tourism sector 
of Halal and Health Tourism.
‘As a Muslim and neighboring country, 
Iraq, through its religious, economic 
and cultural ties, can have expand trade 
and tourism partnerships with Kish,’ 
Mozaffari said.

Mozafari stressed that establishing 
direct flights between Kish and Iraq cities 
is a necessity for the development of 
relations.
Kish Island is one of the most attractive 
tourism sites in the Persian Gulf in 
southern Iran, and a pioneer in tourism 
industry in the country. It is also among 
the top tourist destinations for planning 
and investment.
It is part of the Bandar Lengeh City in 
Hormuzgan province of Iran. Owing to 
its free trade zone status, the island is 
touted as a paradise for tourists, with 
numerous malls, shopping centers, 
tourist attractions, beaches, and resort 
hotels as well as a wonderful climate.



Larijani says negotiating 
with Trump administration 
‘strategic mistake’
Iranian Parliament Speaker dismissed the 
possibility of talks with the Trump administration, 
saying that holding negotiations with the current 
US government is a ‘strategic mistake’.Making 
the remarks Monday in a local event in Tehran, 
Larijani noted that US officials should understand 
that they are standing against a fierce rival.Larijani 
described those who favor talks with the current 
US administration as ‘simple-minded’, adding, 
“negotiating with this individual [President Trump] 
is meaningless. He has offered 12 preconditions 
for talks, one of which requires Iran to abandon 
its nuclear program.”The discourse that the US 
administration is following is that of ‘humiliating 
others’ as all can see in the case of Saudi Arabia. One 
day they say the Saudi kingdom will collapse if they 
stop their support and the other day they say ‘Saudi 
Arabia has nothing but money.’

What Zarif did in US is to pour 
water into nest of ants: FM 
spokesman
Iranian Foreign Ministry spokesman, Seyyed 
Abbas Mousavi described what Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif did in US as “pouring water 
into the nest of ants”.In response to remarks made 
by the spokesperson for the US State Department, 
Morgan Ortagus, Abbas Mousavi tweeted, “You know 
Madam! What @Jzarif did in US is to pour water 
into the nest of Ants, which is a Persian idiomatic 
expression, implying Zarif 's foiling of US plots”.
Mousavi was reacting to an insulting tweet by 
Morgan Ortagus over Zarif ’s interviews during 
his stay in New York, in which she had said, “It’s 
not surprising that @JZarif, the self-proclaimed 
“human rights professor” who’s the mouthpiece 
for #Iran’s violent regime, comes to the U.S. to enjoy 
the freedoms he denies the Iranian people. What is 
surprising is some people still give this hypocrite the 
light of day”.

Kuwait Says Concerned over 
Potential Closure of Hormuz 
Strait by Iran
Kuwait’s Deputy Foreign Minister Khaled al-
Jarallah said the Persian Gulf state is looking at 
Iran’s potential decision to block the Strait of 
Hormuz with concern in the wake of Washington’s 
new sanctions.“We are looking at these threats 
with concern, and hoping as always to distance our 
region from this tension,” KUNA quoted Jarallah as 
saying.Last week, the White House once again took 
aim at Iran’s oil sector, ending six months of waivers 
which allowed Tehran’s eight largest customers to 
continue importing limited volumes.It threatened 
the buyers of Iranian oil with sanctions if they fail 
to stop their purchases by May 1, in a move that 
quickly sent global crude prices to their highest 
levels since last November.

Macron At Political Deadlock

By: Hanif Ghaffari
French President 
Emmanuel Macron has 
given a long-awaited 
response to the yellow vest 
protest movement with 
promises of tax cuts, higher 

pensions and a reform of the civil 
service. Despite insisting that order 
must return, he acknowledged a 
"lack of trust" in the establishment. 
Protests, sometimes violent, 
started in November over rises in 
fuel costs but widened to cover a 
range of grievances over economic 
inequality. Macron said he stood by 
his reforms.
His speech was originally scheduled 
for 15 April but was postponed after 
the devastating fire at Notre-Dame 
cathedral in Paris.
As RFI reported, President 
Macron's speech on Thursday 
addressed many concerns of the 
Yellow Vest movement. But some 
are still dissatisfied and had called 
for demonstrations on Saturday. 
Militants on social media networks 
called for street protests in 
Paris, Strasbourg and Toulouse. 
In Paris, some protesters called 
for a 'Media March', and plan to 

do a tour of South-Eastern Paris, 
where the headquarters of France's 
main media companies are based. 
Interior Minister Christophe 
Castaner remarked that "the Yellow 
Vests' statements had been written 
before the President spoke on 
Thursday,".
"The President was addressing the 
French people and not the 30,000 
who demonstrate on Saturdays", 
Castaner added. Thursday evening, 
President Macron announced long-
awaited reforms in a televised press 
conference. This may be seen as 
the President's final answer to the 
Yellow Vest protests that began 
six months ago. Local paper 
Ouest France spoke to Yellow 
Vest protesters about Macron's 
proposed changes. In Saint-Lô, 
Normandy, a few of them concluded 
that the French President had 
said nothing to reassure them. 
"Nothing's moving," they said, 

unconvinced.
However, Macron did announce 
measures to improve purchasing 
power for France's low-income 
population, and lower tax rates from 
next year. He also admitted that he 
may have been arrogant, unjust or 
tough at times when faced with the 
people's claims or reservations. 
According to AFP, who spoke to a 
dozen Yellow Vests in the south of 
France, those reservations have 
not gone away their reactions were 
summed up in one word - "rubbish" 
as they described Macron's attitude 
as condescending.
More measured, Jérémy Clément, 
regularly cited as a spokesperson 
for the movement, said that "the 
President has understood our 
claims, but he hasn't provided the 
answers to them."
He added that some of the measures 
had already been announced, and 
others didn't go far enough. 

French protesters came to the streets again and 
challenged the capitalist system. The protests 
continue as Emmanuel Macron, the weak and 
failed president of France, has failed to take action 
to contain the protests and satisfy the protesters. 
French protest rallies are on the 24th week.
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Pakistan premier 
Imran Khan said 
that Islamabad and 
Tehran maintain good 
relations, adding his 
country is seeking 
to strengthen its 
cooperation with 
Iran.
He made the remarks 
at the “Belt and Road” 
forum in Beijing, 
China.“Any incident 
in Afghanistan will 
affect the border 
areas of Pakistan too. 
Pakistan is seeking 
for a quiet area and in 
this regard needs to 
cooperate with Iran,” 
he added.
Iran and Pakistan 
have suffered the 
most amount of losses 
because of insecurity 
in Afghanistan, he 
said, adding that 
one of the common 
goals of the two 
countries could be 
close cooperation for 
establishing stability 
in Afghanistan.He 
noted that economic 
prosperity in 
Pakistan will not 
be achieved in the 
absence of stability 
and security in the 
region.
He also highlighted 
his country's resolve 
to prevent militant 
groups from carrying 
out terrorist acts 
against other 
countries from the 
Pakistani soil.
In the same vein, 
Rouhani announced 
the signing of an 
agreement on 
the formation of 
a rapid reaction 
force to confront 
the terrorist groups 
between Tehran and 
Islamabad.Khan’s 
visit to Tehran on 
April 22 came at a 
critical time when 
the two sides can 
take advantage of 
vast opportunities 
to enhance bilateral 
cooperation in 
various fields. Imran 
Khan’s official visit 
to Iran was to fortify 
P a k i s t a n - I r a n 
relations and call for 
unity between the 
two countries. 
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We don’t allow any country to replace 
Iran in global oil market: Araqchi
 The chairman and a number of members of the Austria-
Iran parliamentary friendship group have met with 
Iran’s deputy Foreign Minister for Political Affairs, 
Seyyed Abbas Araqchi in Tehran.
During the meeting, the most important issues and 
international developments as well as the relations 
between the two countries were discussed.
The head of Austria-Iran parliamentary friendship group 
in the Austrian parliament, Wolfgang Gerstl expressed 

regret over the recent floods in Iran and conveyed his 
country’s sympathy.
He also praised Iran’s wise policies regarding the nuclear 
deal, stating that Austria and the European Union reject 
the US decision to withdraw from the JCPOA, and are 
worried about the decline in the value and importance 
of this agreement."This is a fact that Europe needs the 
JCPOA more than America does; therefore, Austria, 
along with the European Union, remains committed 
to supporting the deal," underlined Gerstl.For his part, 
Araqchi expressed gratitude for the sympathies of the 
government and the people of Austria after the recent 

floods and their dispatch of aid 
to the flood victims.
Regarding the Iran nuclear 
deal, Araqchi said, "The 
JCPOA is an international 
agreement and the United 
States has violated the UN 
Security Council resolution 
2231 by withdrawing from it, 
but unfortunately the Security Council or European 
countries have failed to give an appropriate response to 
this illegal action".

 Ratifying FATF-related bills won't 
solve Iran’s problems: MP
An Iranian lawmaker believes that endorsing FATF-related 
bills will not solve the economic problems of the country.
“We should learn from JCPOA experience where other 
parties deceived us. We should not be after endorsing 
bills such as CFT [the convention against the funding of 
terrorism],” Alireza Salimi, a representative of Markazi 
province in the Parliament, told Mehr News Agency on 
Monday.
Except for Iran, other JCPOA signatories have not fulfilled 
their commitments, he lamented, adding that after the 
deal, “enemies thought that Iran is a weak country and they 

should exert pressure on it.”
“Today even the strongest supporters of JCPOA in the 
Parliament have come to this conclusion that the deal has 
encouraged enemies to increase pressure on our country,” 
he added.
Even Foreign Minister Zarif and President Hassan Rouhani 
have not guaranteed that endorsing FATF-related bills 
would solve economic problems, he highlighted.
While US officials say that joining FATF will prevent Iran 
from ditching US sanctions, why should Tehran sink into a 
quagmire which is gradually getting deeper and deeper, the 
MP framed.
“Even European countries have conditioned the 
implementation of INSTEX [Instrument in Support of Trade 

Exchanges] on Iran’s 
joining FATF,” Salimi 
said, adding that this is 
a clear intervention in 
Iran’s internal affairs.
The two controversial 
FATF-related bills, 
namely the convention 
against the funding of 
terrorism (CFT) and the one joining the UN 
Convention on Transnational Crime (Palermo bill), have 
already been approved by the lawmakers in the Iranian 
Parliament and need to gain the approval of the Expediency 
Council after they were rejected by the Guardian Council.
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VP urges global 
community to appose 
US sanctions on health 
sector
Iran’s First Vice-President Es’hagh 
Jahangiri has called on the global 
community to stand up against the 
US’ unilateral sanctions, which have 
affected the country’s medical sector.
“We expect the global community and 
the World Health Summit not to remain 
passive in the face of the United States’ 
policies against the Islamic Republic, 
especially those affecting the health 
sector, which endanger the lives of many 
people,” Jahangiri addressed the 7th 
World Health Summit Regional Meeting, 
which is underway on Kish Island in the 
Persian Gulf.
He called on the participants of the 
summit to adopt the necessary means 
to counter the inhumane policies and 

measures of the US government to solve 
this issue.
“We also expect the regional countries 
to expand the level of their cooperation 
in producing medical equipment,” 
Jahangiri said.
Regarding the significant role Iran plays 
in the supplying pharmaceuticals and 
medical equipment to several markets, 
the vice president said, “any threat to 
Iran’s health sector could endanger the 
[health sectors] of the regional states.”
According to Iran’s Minister of Health, 
Treatment and Medical Education, 
Saeed Namaki, some 97% of the 
country’s pharmaceutical demands are 
met by domestic manufacturers. The 
official added that the country is ready to 
cooperate and share experiences in the 
health and treatment sector with other 
countries.The 7th World Health Summit 
Regional Meeting hosted by the Islamic 
Republic of Iran was started on Monday.
Over 700 researchers, physicians, 

key government officials, and 
representatives of health-related 
industries, NGOs and healthcare 
systems are participating in the event.
The event is co-organized by Ministry of 
Health and Medical Education, Ministry 
of Foreign Affairs, Kish Free Zone 
Organization, Science and Technology 
Vice-Presidency, National Institute 
of Health Research, and World Health 
Summit.
It aims to boost health all over the 
world through collaboration and open 
dialogue, as well as to improve research, 
education, healthcare, and policy 
outcomes.



Iran's Leader visits Tehran Intl. Book Fair
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei paid a visit to the 32nd Tehran International 
Book Fair at the Grand Mosalla of Tehran on Mon. 
morning.
As per tradition, Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei paid a visit to the 32nd 
Tehran International Book Fair curerntly underway at the 
Grand Mosalla of Tehran. While there, Ayatollah Khamenei 
engaged in talks with a number of publishers present at the fair.

Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Seyyed Abbas 
Mousavi said Sun. that 
Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif’s interviews with 
American media during his 
stay in New York have refuted 
the unfounded claims by the 
US officials against him.
Mousavi was reacting to 
an earlier tweet by the 
spokesperson for the United 
States Department of State 
Morgan Ortagus over Zarif’s 
interviews during his stay in 
New York, in which she had 
said "freedom prevails in the 
US and Zarif is in New York to 
use its freedoms."
Being worried about the 
influence of the Iranian 
diplomat's interviews, 
Ortagus also said she was 
much surprised to see that 
some still would welcome 
Zarif in the US.
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Oil falls after Trump pressures 
OPEC to raise output

Interview by: Maryam 
Qarehgozlou 
Baharvand is a 
distinguished professor 
of stem cells and 
developmental biology 
at Royan Institute.

He received his B.Sc. in biology 
from Shiraz University in 1994, 
and M.Sc. in developmental 
biology from Shahid Beheshti 
University in 1996. He also 
received his Ph.D. in cell and 
developmental biology from 
Khwarizmi University in 2004. 
In 2012, he became professor at 
Royan Institute.
For the first time, he generated 
the mouse and human embryonic 
stem cells (2003) and induced 
pluripotent stem cells (2008) in 
Iran. This has enabled his team to 
pursue many avenues of research 
into translational research and 
regenerative medicine.
He is the founder and director 
of Royan Institute for stem cell 
biology and technology, where 
the institute is committed to 
cross-disciplinary partnerships 
and collaborations by biology, 
engineering, and medical 
academics to improve human 
health and life quality. Now, 
the institute includes 4 main 
departments named as Stem 
Cells and Developmental 
Biology, Regenerative Medicine, 
Cell Engineering and the newly 
established Brain and Cognitive 
Sciences.

In an exclusive interview with 
the Tehran Times, Baharvand 
explained about his research 
works and the potential of 
cell therapy and regenerative 
medicine technologies in “curing 
the diseases.”
Below is the text of the interview: 

Liver and heart diseases are 
the leading causes of death 
worldwide; how does your 
research on regenerating liver 
and heart cells, winning an 
award in the 32nd Khwarizmi 
International Award, help in 
treatment of such diseases?
Chronic degeneration of 
different organs is the major 
cause for mortality and 
morbidity worldwide. Organ 
transplantation is the “gold 
standard” protocol for the end 
stage patients suffering from 
organ failure. However, the 
limited number of donated organs 
make a potential obstacle in organ 
transplants. In addition, post 
transplantation complications 
are another obstacle after organ 
transplants. Cell therapy is an 
alternative strategy for patients 
suffering from organ failure. In 
Royan Institute, we developed 
advanced protocols to produce 
liver and heart cells from human 
stem cells. The generated cells 
were functional in lab and 
performed their physiological 
functions. Then we tried to scale-
up these protocols and generate 
sufficient cells for any possible 
application in industry and clinic. 
The differentiation protocols are 
updated continuously and we are 
going to optimize them.
You also won the Word 
Academy of Sciences (TWAS) 
2019 prize in biology. You 

received the prize for your 
fundamental contribution 
to the understanding of 
how pluripotency and 
differentiation establish and 
maintain in stem cells. Can you 
elaborate on how the research 
can help in treatment of 
diseases in human beings?
Pluripotent stem cells have 
unique abilities that make them 
an ideal source to produce any 
functional cell. The proliferation 
capacity of these cells is unlimited 
and they can differentiate into 
all cell types in the human body, 
thus they provide an exceptional 
platform to treat a wide range 
of diseases. The cutting-edge 
research in stem cell science, 
however faces many challenges. 
We are working on these 
challenges now.
One of the biggest hurdles in 
any embryonic stem cell-based 
therapy is forced directed 
differentiation of stem cell to 
the desired cell. The process of 
specification and maturation 
to a functional cell type from 
a pluripotent state is called 
d i f f e r e n t i a t i o n . G u i d i n g 
embryonic stem cells to become 
a particular cell type has been 
fraught with difficulty. Normally, 
stem cells growing in a developing 
embryo receive different signals 
from the surrounding tissue 
as well as cells. In lab, we have 
to mimic those conditions and 
microenvironment. For example, 
in addition to producing liver and 
heart cells, we have successfully 
differentiated human embryonic 
stem cells into retinal pigment 
epithelium and dopaminergic 
cells for age related macular 
degeneration and Parkinson’s 
diseases, respectively. We 

transplanted the cells in animal 
models and found improvement. 
For this translational science, we 
need to pass many regulations 
and many quality controls before 
clinical trials.  So, to take a step 
further, we have established 
a special unit to produce stem 
cells under Good Manufacturing 
Practices (GMP) condition. This 
enables to provide clinical-grade 
cells with defined quality and 
assured safety for human use 
for Parkinson's disease and age-
related macular degeneration.
As the director of Royan 
Institute for stem cell biology 
and technology, how much do 
you think stem cell technology 
can prove to be effective in 
treatment of diseases and how 
much advancement Iran has 
made in this regard?
Regenerative medicine 
technologies, aimed at changing 
form and function of therapeutic 
methods, inform the prospect of 
transforming standard-of-care 
practices in the near future.
The evolution from the traditional 
perspective of “caring the 
disease” to the increasingly 
actionable paradigm of “curing 
the disease”, has shown its 

efficiency in huge number of 
clinical trials in recent years 
and also increasing number of 
industrial units emerging in this 
field which are more than 900 
companies all over the world.
Iran is one of the most pioneering 
countries in the world and the 
second country in the region 
based on stem cell knowledge and 
technologies. There are several 
registered companies in this field 
which have approved 5 cell-based 
products in Iran FDA up to now. 
Also regulatory guidelines have 
been set which will promote stem 
cell technologies progression 
in coming years. Different 
autologous and allogenic cell 
transplantation clinical trials 
in patients with diseases such 
as myocardial infarction and 
diabetes and vascular, liver, 
skin, eye, bone, cartilage, and 
neurological disorders have been 
done in Iran. Up to now, Iran has 
registered 119 clinical trials in 
https://clinicaltrials.gov.
[ClinicalTrials.gov is a resource 
provided by the US National 
Library of Medicine. It is a 
database of privately and publicly 
funded clinical studies conducted 
around the world.]

‘Iran Pioneer In Stem Cell Knowledge, Technology’

Iran is one of the most pioneering countries in the world 
and the second country in the region regarding stem 
cell knowledge and technology, Hossein Baharvand, 
director of Royan Institute for stem cell biology and 
technology, has said.
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One of the biggest 
hurdles in any 
embryonic stem 
cell-based therapy 
is forced directed 
differentiation 
of stem cell to 
the desired cell. 
The process of 
specification and 
maturation to a 
functional cell type 
from a pluripotent 
state is called 
differentiation.



کشف محموله میلیاردى کاغذ قاچاق در نائین
فرمانــده انتظامــى شهرســتان نائیــن از کشــف تعــداد 49 پالــت کاغــذ خارجــى 
قاچــاق بــه ارزش چهــار میلیــارد ریــال در بازرســى از یــک کامیــون کشــنده خبــر 

داد.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس اصفهان، ســرهنگ ایرج کاکاوند اظهار داشــت: مأموران ایستگاه 

بازرسى شهید شرافت شهرســتان نائین حین کنترل خودروهاى عبورى سبک و سنگین به یک 
دستگاه کامیون کشنده مشکوك و آن را متوقف کردند.

وى گفت: این خودرو حامل تعداد 49 پالت کاغذ خارجى بود که مدارك ارائه شده توسط راننده با محموله 
مغایرت داشت و کامیون توقیف شد.

فرمانده انتظامى شهرستان نائین با اشاره به دســتگیرى یک نفر در این ارتباط بیان داشت: ارزش محموله کشف شده 
توسط کارشناسان چهار میلیارد ریال اعالم شده است.

وى تصریح کرد: قاچاق کاال خســارات جبران ناپذیرى به بدنه اقتصادى کشــور وارد مى کند که برخورد با آن بدون مشارکت 
همگانى امکان پذیر نیست.

استفاده  موفق از لجن هاي بازیافت پاالیشگاه اصفهان در کارخانه سیمان اردستان
  طرح  تحقیق و بررسی نحوه اســتفاده از لجن هاي واحد بازیافت پاالیشگاه اصفهان در کارخانه سیمان 
اردستان و اجراي طرح در مقیاس پایلوت تحت نظارت اداره کل سازمان حفاظت از محیط زیست،  به مجري 

گري   دانشگاه پیام نور اصفهان و کارفرمایی  شرکت پاالیش نفت اصفهان عملیاتی شد. 
به گزارش واحد پژوهش  وفناوري شــرکت پاالیش نفت اصفهان،  در مقیاس پایلوت و سایر مستندات و 

صورتجلسات، اســتفاده از این روش براي امحاء این نوع خاك آلوده به مواد نفتی  کامالً بی خطر و به دور از 
آسیب هاي محیط زیستی اعالم  شده است،  به طوري که می توان این روش را به عنوان راهکاري بسیار موثر و 

مطلوب در استفاده از این نوع پسماندها و موارد مشابه (با انجام پایلوت مشابه فعالیت پژوهشی اخیر) قلمداد کرد. 
 رئیس پژوهش و فناوري شرکت پاالیش نفت اصفهان در این زمینه گفت: صنایع پاالیش نفت مقدار زیادي از پسماندها را 

از منابع مختلف تولید می کنند که یکی از آنها لجن هاي ناشی از ته ماندهاي نفتی، پساب ها و ضایعات مراحل مختلف جداسازي  است. تجمع 
این لجن ها در پاالیشگاه ها باعث ایجاد مسائلی در نقاط مختلف جهان شده است.از طرفی قوانین زیست محیطی نیز مانع دفع این مواد به عنوان 
فضوالت خطرناك به زمین هاي اطراف می شود و از این رو  ضرورت توسعه روش هاي مختلف براي  حذف فلزات سنگین و یا بازیابی ترکیبات 

نفتی از این لجن ها در سال هاي اخیر پر رنگ تر شده است. 

بطور نمونه پژو 206 تیپ 
2 کــه 18 فروردیــن ماه 
72 میلیون تومان قیمت 
داشــت، دیــروز بــه 95 
میلیون تومان رسید. پژو 
206 وى 8 در مــدت یاد 
شده از 88 میلیون تومان 
به 114 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 از 
86 میلیون به 112 میلیون تومان، سمند 
ال. ایکس از 72 میلیــون به 86 میلیون 
تومان، پژو 405 جــى. ال. ایکس از 68,5 
میلیون بــه 85 میلیون تومان و ســراتو 
شرکتى ســایپا از 245 میلیون به 330 

میلیون تومان رسید.
رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران در این زمینه 
به ایرنا مى گوید: افرادى که خودرو دارند، 
قیمت هاى ســلیقه اى مــى دهند، اگر 
خواهان کاهش التهاب در بــازار خودرو 
هستیم باید خودرو به اندازه کافى در بازار 

موجود باشد.
بــه اعتقــاد «ســعید موتمنــى» اگر 

خودروســازان داخلى قادر به تامین نیاز 
بازار نیستند، وزارت صنعت باید دستکم 
اجازه ورود خودروهاى زیر 10 تا 15 هزار 

دالر کارکرده به داخل را صادر کند.
وى بیان داشــت: حتى یک روز وقفه در 
عرضه خودرو به بازار، بازگشت آن به حالت 
عادى و خروج از بى تعادلى را هفته ها به 
تاخیر مى اندازد. موتمنى به گذشت 18 
روز از آغاز مجدد فعالیت بازار پس از پشت 
سرگذاشتن عید اشاره کرد و گفت: تاکنون 
التهاب بازار فروکش نکرده و شــاهدیم 
قیمت ها بطور ساعتى در بازار باال مى رود.

وى اظهــار داشــت: افزایــش 70 تا 80 
درصــدى قیمت خودروهــاى مونتاژى 
و رشــد پنج تا 30 میلیون تومانى قیمت 
خودروهاى داخلى در چند روز اخیر به هیچ 
عنوان قابل توجیه نیست و هیچ اتفاقى در 
سایر بازارها از جمله طال، سکه و ارز نیفتاده 

که چنین رشد قیمتى را شاهد باشیم.
این مقام صنفى بــه قیمت 480 میلیون 
تومانى مزدا 3 گروه بهمن در بازار اشــاره 
کرد و گفت: پارسال همین موقع با چنین 
مبلغى مى شد یک تویوتا لندکروز کارکرده 
خریدارى کرد. وى ادامه داد: در حالى که 
اسفندماه پارسال با عرضه مداوم خودرو از 
سوى خودروسازان، وضعیت آرامى را در 
بازار شــاهد بودیم، اما اکنون دوباره بازار 

ملتهبى را شاهد هستیم.
موتمنى در عین حال خاطرنشان ساخت 
که در طرف تقاضا نیز مــردم براى خرید 

خودرو صف نکشیده اند، اما آنانى که پول 
دارند نســبت به خرید اقدام مى کنند و 
خودروها را از پارکینگى به پارکینگ دیگر 
جابجا مى کنند. وى تاکید کرد: ثبات بازار 

مستلزم عرضه خودرو است.

   قیمت سایر خودروها
مشاهدات میدانى حاکى است در واپسین 
ساعت هاى معامالت دیروز، هر دستگاه 
پراید 111 به 51 میلیــون تومان، پراید 
131 به 47,5 میلیون تومان، ســاینا 61 
میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 155 
میلیون تومان، پــژو 207 دنده اى 124 
میلیون تومان، پــژو 405 اس. ال. ایکس 
88 میلیون تومان، پژو پــارس دنده اى 
101 میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک 
147 میلیون تومان، پژو پارس ال. ایکس 
(TU5) معــادل 120 میلیــون تومان، 
سمند ال. ایکس 85 میلیون تومان، سمند 
دوگانه پایه گازسوز 94 میلیون تومان و رانا 

90 میلیون تومان قیمت خورد.
برخى نمایشگاه داران در این زمینه گفتند: 
افزایش قیمت ها اکنون ســاعتى شــده 
و به هیچ عنوان نمى تــوان قیمتى براى 

خودروها به مشتریان ارائه داد.
آنان گفتند: قیمت برخــى خودروها در 
مقایســه با فروردین ماه پارسال سه برابر 
شده و مسئوالن تا کى مى خواهند دست 
روى دست بگذارند و نظاره گر باشند؟ اگر 
نمى توانند بازار را مدیریت کنند حداقل 

اجازه ورود خودروى کارکرده بدهند، زیرا 
فقط عرضه خودرو است که مى تواند این 

وضعیت را سر و سامان دهد.

   درجا زدن صنعت خودرو
نمایشــگاه دار دیگرى به ایرنا گفت: در 
حالى که در سال هاى گذشته در صنایع 
دفاعى پیشرفت هاى چشمگیرى داشته 
ایم، چطور در صنعت خــودرو درجا زده 
ایم؟ این نشــان مى دهد که «نخواستیم 
تا در خودروسازى رشــد کنیم» و در 2 تا 
سه دهه گذشته در عمل واردکننده و نه 

تولیدکننده بودیم.
وى گفت: معلوم اســت که خودروسازان 
تا حاال آدرس غلط مى دادند و خودروى 
ملى حرفى بیش نیســت، بلکه قطعه از 
چین و سایر کشورهاى سفارش مى دادند 

و برچسب «ساخت ایران» به آنها مى زدند.
وى تاکید کــرد: وزارت صنعت باید فکر 
اساسى درخصوص این صنعت و بازار آن 
بیندیشد، بازار نیاز روزانه دارد و باید این 

کاال را از بورس بازى خارج کرد.
این فعال بــازار خودرو معتقد اســت که 
ثبت نام هاى خودرویى خودروسازان باید 
تعطیل شود، زیرا بر مبناى نیاز بازار نیست.
وى نبود یا کمبود قطعه در بازار را بهانه اى 
بیش ندانست و ادامه داد: شاهیم وقتى یک 
خودروى لوکس وارداتى با مشکل مواجه 
مى شود، طى 24 ساعت قطعه مورد نیاز 
آن را از کشورهاى همسایه وارد کرده و آن 
را تعمیر مى کنند؛ بنابراین مشکل کسرى 
قطعات قابل حل است و بخش خصوصى 
راه آن را به خوبى بلد است. این فعال بازار 
خودرو مدعى شد که دست هایى پشت 

پرده اســت تا بازار را مدیریت کرده و به 
قیمت هاى دلخواه برساند.

برپایه این گزارش، مصاحبه شــوندگان 
معقتد بودند اگر خواهان آرامش در بازار 
خودرو هستیم، باید عرضه کافى در بازار 
داشته باشیم، در غیر این صورت قیمت ها 
غیرقابل پیش بینى تر از امروز خواهد شد 
و سرنوشت چنین التهابى نامعلوم خواهد 
بود. آنان گفتند: باید جلوى این رویه گرفته 
شود، زیرا قیمت خودرو روى قیمت سایر 
کاالها نیز تاثیر مى گذارد و نتیجه آن، یاس 

و ناامیدى مردم خواهد بود.
مصاحبه شوندگان افزودند: پیشتر شوراى 
رقابت بر عملکرد خودروســازان نظارت 
داشت، اما از زمانى که این شورا از مرجعیت 
قیمت گذارى کنار زده شد دیگر نظارتى 

هم در کار نیست.

التهاب باورنکردنى در بازار خودرو؛   

 به کجا چنین شتابان؟

ایرنا
گـــزارش
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رصد قیمت هاى خودرو در ساعت هاى پایانى معامالت روز 
یکشنبه حکایت از ارقام عجیب و غریبى داشت؛ ارقامى که 
حتى در مقایسه با هجدهم فروردین ماه امسال تفاوت هاى 
اساسى داشته و مشتریان و مصرف کنندگان خودرو دلیلى 

منطقى براى این افزایش ها پیدا نمى کنند.

پیشتر شوراى 
رقابت بر عملکرد 

خودروسازان نظارت 
داشت، اما از زمانى که 
این شورا از مرجعیت 

قیمت گذارى کنار 
زده شد دیگر نظارتى 

هم در کار نیست.

اقتصاد ایران
07

سه شنبه 10 اردیبهشت 1398  | شمـاره 213

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل صنایع فلزى و لوازم 
خانگى وزارت صنعت:

سامسونگ و ال جى از 
ایران نمى روند

مدیــرکل صنایع فلــزى و لوازم 
خانگى وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت با تاکید بر اینکه شرکت هاى 
سامســونگ و ال جــى از ایــران 
نمى روند، گفت: هم اکنون قطعات 
و مواد اولیه یخچال، فریزر و ماشین 
لباسشویى این شرکت ها بارگیرى 

شده است.
به گــزارش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، عباس هاشمى با اعالم 
این خبر اظهار کرد: خطوط تولید 
شرکت هاى سامسونگ و ال جى 
(در ایران) هم اکنون فعال است و 
این دو شرکت براى خروج از ایران 

برنامه اى ندارند.
وى با بیان اینکه تولید محصوالت 
سامسونگ و ال جى در ایران ادامه 
دارد، افزود: معموالً ماه فروردین و 
گاهاً تا نیمه اردیبهشت برنامه هاى 
آموزش، تعمیر و نگهدارى خطوط 
در کارخانه هاى صنعتــى انجام 
مى شود. در حال حاضر تولید ادامه 
دارد و طبق روال همیشگى قطعات 
و مواد اولیه جدید در راه ایران است.
مدیــرکل صنایع فلــزى و لوازم 
خانگى وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت با اشاره به اینکه شرکت هاى 
سامسونگ و ال جى در ایران خط 
تولید دارند، تصریــح کرد: در آغاز 
ورود این شرکت ها به ایران، توسط 
سرمایه گذار ایرانى براى آن ها خط 
تولید ایجاد شد. مواد اولیه وارد شده 
و محصوالت این شرکت ها طبق 
اســتاندارد جهانى در ایران تولید 

مى شوند.
وى تاکیــد کرد: طبق جلســاتى 
که با مدیران ارشــد شرکت هاى 
سامســونگ و ال جى داشتیم، دو 
طرف در خصوص شــرکت دادن 
ساپالیرهاى ایرانى (تولیدکنندگان 
و تامین کنندگان قطعات) که براى 
رشد صنعت کشــور بسیار مفید 
است، به نتایج مثبتى دست پیدا 

کردند.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگرى

مهر
گـــزارش

گردشگرى

مدیریت جهادى؛ 
حلقه مفقوده حوزه 

گردشگرى
یــت  یر مد
جهادى در حوزه 
و  گردشــگرى 
زیارت، حلقه مفقوده اى است که کمتر 
به آن توجه مى شــود و در این زمینه 
باید به تعلل مسئولین دستگاه هاى 

مسئول تذکر جدى داد.

علیرضــا محمدعلــى زاده فعــال حوزه 
گردشــگرى و زیارت در یادداشتى که آن 
را در اختیــار خبرگزارى مهر قــرار داده 
است نوشــت: در پیام نوروزى مقام معظم 
رهبرى؛ مشکالت معیشتى مردم، کاهش 
ارزش پول ملــى و قدرت خریــد مردم، 
محور بودن تولید در ســال 98، مشــکل 
اقتصادى کشور و اشــتغال، نکات کلیدى 
بودند که بــا رونق تولید در گردشــگرى 
مى توان ضعف هاى مورد اشاره رهبرى را 
تبدیل به قوت کــرد و از تهدیدات مذکور، 
فرصت هایى را نیز ســاخت زیــرا با رونق 
گردشــگرى مى توان اشــتغال ایجاد کرد 
و مشــکالت معیشــتى مــردم را مرتفع

 ساخت.
کاهش ارزش پول ملــى، بهترین فرصت 
را بــراى جــذب گردشــگران خارجــى 

فراهم مى کند زیرا ســفر به ایــران براى 
گردشــگران ورودى ارزان شــده است و 
حضور این گردشــگران منجــر به جذب 
ارز و کاهــش مشــکل اقتصادى کشــور

 مى شود.
محور قــرار دادن تولید در ســال 98، به 
توســعه گردشــگرى کمک خواهد کرد و 
از طرفــى گردشــگرى مى توانــد زمینه 
حذف دالل هــا را در اقتصــاد فراهم کند 
و قــدرت خریــد مــردم را افزایش دهد 
زیــرا گردشــگران بــا حضــور در مراکز 
تولید (بازدید از شــهرك هاى صنعتى تا 
روستاها و مناطق نمونه گردشگرى و…) 
مى توانند محصوالت لبنى و کشــاورزى، 
ســوغات، صنایع دســتى و… را بــدون 
واســطه از تولیدکننــدگان خریــدارى 

کنند.
یکى از نکات کلیدى بیانات نوروزى مقام 
معظم رهبرى در حرم مطهر رضوى، تأکید 
بر این است که سال 98؛ سال فرصت ها و 
گشایش ها هســت که مثال زدیم کاهش 
ارزش پــول ملــى به جهــت تحریم هاى 
ظالمانــه دشــمن، فرصتى بــراى جذب 
گردشگران خارجى اســت و گردشگرى 
گشایشى را براى قدرت خرید مردم با کنار 
زدن واسطه ها در خرید تولیدات ملى ایجاد 
مى کند حتــى گردشــگرى راه جایگزین 
اداره کشــور با درآمدهاى غیرنفتى است 
در حقیقت گردشگرى ابزار مبارزه با جنگ 
اقتصادى دشمن است و همه نکاتى که در 

بیانات نوروزى رهبرى 
در حــرم مطهر رضوى 
مطرح شده است، ارتباط 
مستقیم یا غیر مستقیم 
بــا گردشــگرى دارد از 
جمله این نــکات معرفى 
ســبک زندگى اسالمى 
ایرانى است که به واسطه 
گردشــگرى، زندگى تمام 
اقوام ایرانــى و آئین هاى 
مذهبى را به نسل جوان و 
گردشگران خارجى عرضه 

مى کند.
در این زمینه نیاز است تا از 
تجارب موفق سایر کشورها 
در گردشگرى استفاده کرد 
که مورد تأکیــد صریح مقام 
معظــم رهبرى نیز هســت 
مثــًال تجربه موفــق برگزارى 
گردشگرى رمضان در کشــورهاى ترکیه 
و مالزى و حتى کشــورهاى غیر اسالمى 
نظیر اسپانیا، گردشگرى جنگ در روسیه، 
گردشگرى سالمت در هندوستان و… که 
لزوم سرمایه گذارى در صنعت گردشگرى 

را دوچندان جلوه مى دهد.
حرکت جهادى و مدیریت جهادى در حوزه 
گردشگرى و زیارت، حلقه مفقوده اى است 
که کمتر بــه آن توجه مى شــود و در این 
زمینه باید به تعلل مسئولین دستگاه هاى 
مســئول تذکر جدى داد که در میدان کار 
گردشگرى تالش مضاعف کنند و به مسائل 
اختالف افکن نپردازند، داشته هاى موجود 
گردشگرى کشور را شناسایى و در توسعه 

این امکانات مصمم باشند.
دســت اندرکاران گردشــگرى باید براى 
رونق تولیــد در صنعت ملى گردشــگرى 
تدابیر ویژه داشته باشــند و به کنترل تراز 
منفى گردشگرى کشور بپردازند تا تعداد 
گردشگران ورودى از گردشگران خروجى 
بیشتر و درآمد ملى افزایش یابد. مسئولین 
با نظارت صحیح از سوءاستفاده هاى دالالن 
در حوزه گردشــگرى و زیارت جلوگیرى 
کنند و در پایان کالم نیز مراکز آموزشــى 
حوزه گردشــگرى بــا هدایــت متولیان 
گردشگرى، اقدام به تربیت جوانان انقالبى 
در این عرصه کنند تا به آینده گردشگرى 
نظام جمهورى اسالمى ایران کمک کرده 

باشند.

خبرهاى دو خطى
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    معاون پشتیبانى توسعه و نیروى انسانى وزارت تعاون: بیمه بیکارى افرادى که در مناطق سیل زده 
شغل خود را از دست داده اند، پرداخت مى شود تا معیشت مردم با اختالل بیشتر روبه رو نشود.

    مدیرعامل ایران خودرو: عدم تحویل برخى خودروها به دلیل نرسیدن برخى قطعات است که با توجه 
به برنامه ریزى ها تولید افزایش مى یابد و تحویل به مشتریان روز به روز بیشتر مى شود.

    رئیس شوراى عالى استان ها گفت: الیحه خطرناکى به عنوان الیحه مالیات بر ارزش افزوده که قرار 
است در صحن مجلس شوراى اسالمى ارائه شود، عمال شهردارى ها را جیره بگیر دولت مى کند.

    سخنگوى انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگى گفت: به دلیل افزایش قیمت انواع لوازم خانگى، تقاضا 
براى تعمیرات بجاى خرید لوازم خانگى نو در چند ماه گذشته افزایش یافته است.

    نماینده مردم گلپایگان در مجلس شوراى اسالمى گفت: افزایش تیراژ (شمارگان تولید) خودروهاى 
تولیدى در خودروسازان، بهبود وضعیت کلى صنعت قطعه سازى را به دنبال داشته است.

    زمینه هاى تحقق تبادل تجارى میان ایران و عراق به میزان 20 میلیارد دالر در سال در دیدار رایزن 
بازرگانى ایران در عراق با دستیار ارشد وزیر و مدیرکل روابط خارجى وزارت تجارت عراق بررسى شد.
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in-Tech رویداد استارت آپى
رویداد استارت آپى in-Tech از تاریخ 11 الى 13 اردیبهشت در تهران برگزار مى شود.

رویداد 54 ساعته in-Tech جایى است که طراحان، توسعه دهندگان، بازاریابان و عالقه مندان به حوزه 
کارآفرینى گرد هم مى آیند تا ایده هاى خود را با هم به اشتراك گذارند، تیم تشکیل دهند و کسب وکارهاى 
خودشان را شکل دهند. تمرکز رویداد in-Tech تشویق زنان و دختران کشورمان به کارآفرینى و فعالیت 

در حوزه استارت آپ هاست. از همین رو، دو سوم سهمیه شرکت  کنندگان به خانم ها اختصاص داده شده 
 in-Tech .به شرکت کنندگان کمک مى کند کارشان را به سرعت شروع کنند و به پیش روند in-Tech .است

به شرکت کنندگان آموزش مى دهد که چگونه مى توانند یک شرکت بسازند. هیچ کتاب، پنل، سخنرانى نمى تواند 
جایگزین آموزه هاى این فرآیند آزمون و خطایى شود که شرکت کنندگان در in-Tech به آن دست مى یابند.

همچنین در in-Tech شرکت کنندگان با هم آشنا مى شوند، استعدادها و توانایى هاى شان را در کنار هم قرار مى دهند و با کار تیمى به 
ساختن محصولى مى پردازند که مورد عالقه همه اعضاى تیم است. این رویداد در سه روز برگزار مى شود که روز نخست به مالقات، ارائه کسبوکار 
و تشکیل تیم اختصاص دارد. در روز دوم شرکت کنندگان به یادگیرى و کار تیمى بر روى ایده ها مى پردازند و در روز پایانى، تیم هاى شرکت کننده 

ایده هاى خود را در برابر داوران ارائه مى دهند و سپس بهترین ایده انتخاب خواهد شد.
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اگــر ندانید زمــان و 
پولتان کجــا مى رود، 
پس بى شــک دچار 
حواس پرتى شده اید. 
در ادامه با مــا همراه 

باشید.
حواس پرتى بصورت 
مســتمر ادامــه دارد اما مثــل خیلى از 
عادت هاى دیگر با کمى تمرین مى توان 
شکســتش داد و کلید اصلى آن تمرکز 
مداوم است. اما چه راه هایى براى مقابله با 

آن وجود دارد؟

  1. عوامــل تحریک کننــده را 
شناسایى کنید

شــرکت هاى بازاریابى اغلب از ســندرم 
«پابرهنه بــودن بچه کفــاش» (معادل 
کوزه گر از کوزه شکسته آب مى خورد) رنج 
مى برند؛ چرا که آن ها معموال با وجود این که 
نتایج  بســیار خوبى براى مشتریانشان 
به دســت مى آورند، فرامــوش مى کنند 
خودشــان را نیز بازاریابى کنند. بل این 
مشکل را با یک روش پیشگیرانه حل کرد. 
او از یک نیروى مجزاى بازاریابى داخلى در 
شرکت بزرگ تر خود استفاده کرد. «ما یک 
بخش بازاریابى داخلى داریم که از 10 نفر 
تشکیل شده است. آن ها تنها روى بازاریابى 
برندهاى خودمان تمرکــز دارند». ابتدا 
عواملى که بیشترین تأثیر را بر حواس  پرتى 
شــما دارند، پیدا کنید و سپس فرآیندى 

طراحى کنید که با آن ها مبارزه شود.

  2. از چیزهایى که مى توانید، دورى 
کنید

برخى از چیزهایى را که مى توانند باعث 
حواس  پرتى شــوند، مى توان به سادگى 
نادیده گرفت و کنار گذاشــت. مثال اگر 
یکى از شبکه هاى اجتماعى بیشتر از آنچه 
مد نظر شما اســت، وقتتان را به خودش 

اختصاص مى دهد، مى توانید اپلیکیشن 
آن را از روى گوشــى خود پاك کنید. اگر 
کسب و کارتان هر چیزى غیر از بازاریابى 
دیجیتال است، ســعى کنید تا مى توانید 
به آنچه شما را از اصل موضوع دور مى کند 
فکر نکنید. «یک فرد یا شرکت حرفه اى 
را استخدام کنید تا اگر خودتان دانش یا 
منابع الزم را در اختیار ندارید به شما براى 
عملى کردن ایده هایتان کمک کند.» اگر 
بودجه محدودى دارید، ابتدا یک استراتژى 
بازاریابى را عملى کنید تا بازار را بشناسید 
و از شرایط آن اطالعات اولیه اى به دست 

آورید.

  3. به کارهاى جایگزینى خود، از 
قبل فکر کنید

گاهى افراد براى آنکه ســیگار نکشــند، 
آدامس مى جوند. این یک راهکار و تصمیم 
هوشمندانه است که به شما کمک مى کند 
بر وسوســه حواس  پرتى غلبه کنید. بل 
مى گوید بــراى آنکه افــراد را متمرکز و 
عالقه مند نگه دارد، از جلسه هاى هفتگى 
کمک مى گیرد. «پیــش از 9 صبح، یک 
جلسه ســریع براى مدیران ارشد برگزار 
مى کنیم. هر مدیر ارشد باید یک پروژه را 
در هفته به بهترین شکل به پایان برساند 
و نتیجه را تا پایان هفته پیش از ساعت 5 

بعدازظهر اعالم کند».

  4. محیط خود را عوض کنید
عالوه بر این که باید عادت هایى را که به طور 
معمول باعث حواس  پرتى مى شوند کنار 
بگذارید، گاهى الزم است کمى تغییرات 
فیزیکى نیز در محیط اطرافتان ایجاد کنید. 
این کار را مى توانید بــا تغییر محل کار یا 
اتاقتان امتحان کنیــد. مثال بل مى گوید 
در سال 2014 اتاق کار خودش و گروهى 
را که با آن ها کار مى کرد، یک طبقه جابه جا 
کرد. او بر این باور است که گاهى باید در 
همکاران و کارمندان نیز تغییر ایجاد کرد. به 
همین منظور کارمندانى که نمى خواستند 
در روند کار کردنشان و افزایش بازدهى شان 
تغییرى ایجاد کنند اخراج کرد. اگر یک فرد 
براى نقشى که باید ایفا کند مناسب نیست، 
بهتر اســت از آن نقش کنار رود. این کار 
هم براى آن ها و هم براى شرکت بهترین 

گزینه است.

  5. روش هاى معمول زندگى را عوض 
کنید

اگر تغییر محل کار یا افرادى که با آن ها کار 

مى کنند به بازیابى تمرکز کمک مى کند، 
مى توانید این تغییر را در کارى که انجام 
مى دهید نیز اعمال کنید. مثال مى توانید 
هرازگاهى به بخش فروش سرى بزنید! بل 
مى گوید ارتباط داشتن با هسته مرکزى 
کسب و کار شرکت به او تمرکز بیشترى 
بخشید و او توانســت این بازیابى تمرکز 
را به تیمش نیز منتقل کنــد. همه قابل 
آموزش هســتند؛ اگر افراد فکر مى کنند 
در بخش هاى دیگــر مى توانند بازدهى 
بیشترى داشته باشند یا ایده هاى اجرایى و 
عملى جالبى در بخش هاى دیگر سازمان 

دارند، مى توانند آن ها را نیز امتحان کنند و 
با کمى آموزش، دانش و تمرکز الزم براى 

کار کردن در بخش تازه را به دست آورند.

  تمرکزتان را با این روش ها کنترل 
کنید

افکار ما همیشــه در ذهن ما رفت و آمد 
مى کنند و در همان حال ما مشغول کارمان 
هستیم بدون اینکه از توجه و تمرکز کافى 
برخوردار باشیم، اما این وضعیت را مى توان 

تمام کرد.

  آرامش جریان دار
براى مقابله با هر دردى باید به سراغ ریشه و 
منبع آن درد رفت و در این میان همه چیز 
با دیدگاه  تان آغاز مى  شود. البته شما نمى 
 توانید نگرش خود نسبت به آن عوامل را 
عوض کنید. این به معناى آن اســت که 
خودآگاهى تان از کارى که انجام مى دهید 
را از طریق آرامش فعال افزایش دهید.  براى 
این کار لزوما نیازى به مراقبه هاى طوالنى، 
یک اتاق کامال ساکت یا یک آهنگ مالیم 
و آرامش بخش ندارید. تنها چیزى که در 
این میان ضرورت دارد،  خودتان، افکارتان 
و نفس  تان اســت که باید تحت کنترل 
قرار گیرند. در ابتدا شما باید بفهمید که 
چه موقع باید به خودتــان آرامش دهید. 
تشخیص عالئم هشداردهنده کمى سخت 
به نظر مى آید و بسیارى از ما عادت داریم 
استرس  ها را به درون خود و ماهیچه  هاى 
بدنمان بریزیم که به طور کاذب این تفکر را 
داشته باشیم، استرس را برطرف کرده ایم. 
براى مقابله با استرس  ها به صورت زیر مى 

 توان عمل کرد:
چگونه: شــما مى توانید با کنترل حالت 
چهره و عضالت بــدن خــود، رخوت و 
سستى را از آنها دور سازید. پشت گردن 
و ستون مهره  هایتان را به مدت 30 ثانیه 
مالش دهید. پس از آن سعى کنید صاف  
تر ایســتاده تا شــانه  ها،  کمر و پاهایتان 

استراحت کنند و این وضعیت را به مدت 
30 ثانیه حفظ کنید. شما مى  توانید این 
فرآیند را تا زمان خالص شدن از استرس 

تکرار کنید.
توجه داشته باشید که: دیدگاه  ها و افکارتان 
در این لحظه چیست؟ شما در این زمان به 
چه فکر مى کنید؟ وضعیت بدن تان چگونه 
است؟ آیا هوشــیارید یا پریشان؟ پس از 
انجام این کارها چه احساسى به شما دست 

خواهد داد؟
چرا؟ بدن همه ما امکان دارد به هر دلیل 
اقدام به ارسال ســیگنال  هاى استرس  زا 
کند. وجود احساســات منفى در درون 
افراد، امرى طبیعى به حســاب مى آید. 
پس به جاى پروبال دادن به این احساسات 
منفى تالش داشته باشید تا با هوشیارى و 
درایت کامل با آنها برخورد کرده و آنها را به 
سیگنال هاى مثبت و روحیه بخش تبدیل 
سازید. کجا؟ در ترافیک، پشت میز کارتان، 

طى یک مکالمه تلفنى و...
شما مى  توانید در لحظه اى که کار انجام مى 
دهید، تمرکز و توجه باالیى را تولید کرده 
و مهم تر آنکه آن را حفظ کنید. این عمل 
به این دلیل به شما در لذت بردن از کارتان 
یارى کرده که شما به جاى اندیشیدن به 
آنچه اتفاق افتاده یا مى خواهد بیفتد به آنچه 
در حال روى دادن است، فکر مى کنید و 

همین مساله، باعث نشاط مى شود. 

فرار از حواس پرتى در محیط کار؛   

براى بهبود تمرکز خود چه کنیم؟

عالوه بر این که باید 
عادت هایى را که به طور 

معمول باعث حواس  
پرتى مى شوند کنار 
بگذارید، گاهى الزم 
است کمى تغییرات 

فیزیکى نیز در محیط 
اطرافتان ایجاد کنید. 

این کار را مى توانید 
با تغییر محل کار یا 

اتاقتان امتحان کنید.

کارهاى خود را بدون حواس پرتى انجام دهید
حواس پرتى به یکى از معضالت دنیاى امروزى تبدیل 
شده است. با وجود امکانات و فعالیت هاى جدیدى که 
روز به روز به تعداد آنها افزوده مى شود، وقت و سرمایه 
ى بیشترى هدر مى شود. ممکن است با چرخیدن در 
شبکه هاى اجتماعى، حتى از هواپیماى خود جا بمانید یا 
با دیدن یک برنامه تلویزیونى ، تهیه گزارشى مهم را به 
فراموشى بسپارید  و این حواس پرتى در بعضى مواقع، 

بى آنکه متوجه شوید، جیب شما را خالى مى کند. 

 
استارت آپ

مدیرکل دفتر مجامع و فعالیت هاى فرهنگى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى از برگزارى استارتاپ ویکند 
در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد. در سى و دومین نمایشگاه بین المللى 
کتاب تهران، على فریدونى گفت: با همکارى معاونت امور فرهنگى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، براى اولین بار در سى و دومین نمایشگاه بین المللى 
کتاب تهران، بخش ویژه اى براى حمایت از استارت آپ هاى حوزه ى صنایع 

خالق فرهنگى در نظر گرفته شده است.

فریدونى ادامه داد: این بخش از نمایشــگاه با هدف توسعه ى اقتصاد 
فرهنگ بنیاد، کمک به تقویت زیرساخت هاى حمایتى و تشویقى در 
جهت کسب و کارها و کارآفرینى فرهنگى و تسهیل و نو کردن خدمات 
عمومى در جهت دسترسى مخاطبان به محتواهاى صنعت نشر و در 

نتیجه رونق آن برگزار مى شود.
دبیر جایزه فیروزه اعالم کرد: تعداد 52 گروه استارت آپى مورد پذیرش 
قرار گرفت که از این میان، 38 استارت آپ فعال در بخش نمایشگاهى 

حضور دارند.
وى ادامه داد: همچنین 16 اســتارت آپ در حوزه ى نشر و کتاب در این 
بخش نمایشگاهى حضور دارند. این گروه سعى دارند بتوانند با استفاده از 
رسانه هاى دیدارى و شنیدارى نوین دنیاى امروز و بهره مندى از فناورى هاى 
نوظهور با ترکیبى از تکنیک هاى خالق، به روز، جذاب و روش هاى نوآورانه 
بتوانند فضاى ارتباطى میان ناشران و مخاطبان عمومى یعنى مردم را تسهیل 
کنند. این استارت آپ ها مى توانند کمک شایانى در جهت تلطیف و نوسازى 
ابزارها و خدمات حوزه ى مطالعه، کمک به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانى 

و افزایش سرانه ى مطالعه داشته باشند.
فریدونى درباره ویژگى هاى استارت آپ ها گفت: ویژگى هایى چون ایده محورى، سریع 
و چابک بودن، آشنایى با تحوالت و نوآورى هاى روز جامعه و نزدیک بودن به ذائقه ى 
مخاطب مردمى در میان استارت آپ ها باعث مى شود که این گروه هاى کوچک کسب 

و کارى بتواند نقش اساسى در رونق ملى و ترویج فرهنگ مطالعه داشته باشند.
دبیر جایزه فیروزه ادامه داد: محورهاى فعالیت استارت آپ هاى حاضر در سى ودومین 
نمایشگاه کتاب تهران شامل نشر دیجیتال، خدمات و سرویس، بازى و سرگرمى، 
بازى رایانه اى، رسانه هاى دیدارى و شنیدارى مانند پادکست، گردشگرى فرهنگى، 

فناورى هاى نو مانند واقعیت افزوده و … مى شود.
همچنین در روزهاى نمایشگاهى، برنامه هاى جانبى و مسابقات ویژه اى در نظر گفته 
شده است که به بازدیدکنندگان این امکان را مى دهد که با استارت آپ ها، زمینه هاى 

کارى آنها، محصوالت، ایده ها و دستاوردهایشان آشنا شوند.
دبیر جایزه فیروزه در پایان خاطر نشان کرد: در بخش استارت آپ هاى نمایشگاه، فضایى 
نیز جهت ارتباط استارت آپ هاى نوپا با ناشران بزرگ کشور فراهم شده است تا بتوانند 
با آنها گفتگو و مذاکره کرده، از دغدغه ها و نیازهاى آن ها مطلع گردند و از ظرفیت هاى 

خود در جهت کمک به رفع این نیازها بهره بگیرند.
وى افزود: همچنین در روزهاى پایانى نمایشــگاه، بزرگترین «استارت آپ ویکند» 
نمایشگاه کتاب تهران در روزهاى چهارشــنبه تا جمعه (11 تا 13 اردیبهشت ماه) 
برنامه ریزى شده اســت و عالقه مندان مى توانند در مدت سه روز در کنار گروه هاى 
استارت آپى، منتورها و مربیان مطرح قرار بگیرند، ایده پردازى کنند و تشکیل تیم 

بدهند تا مدل هاى کسب و کارى خود را تکمیل نمایند.
در روز پایانى رقابت استارت آپ ویکند، ایده هاى نهایى در حضور داوران ارائه مى شود 
که عالوه بر تقدیر نقدى از استارت آپ ها و ایده هاى برگزیده، از ایده هایى که منجر به 

تولید اشتغال شوند حمایت هاى آتى صورت خواهد گرفت.
عالقه مندان جهت ثبت نام و اطالعات بیشــتر براى حضور در رویداد اســتارت آپ 
ویکند نمایشــگاه مى توانند بــه دبیرخانه ى جایــزه ى فیــروزه در غرفه ى گذر 
خالقیت واقع در طبقه دوم رواق شــرقى، انتهاى سالن ناشــران دیجیتال، بخش 

استارت آپ ها مراجعه کرده و از برنامه هاى روزانه ى این بخش مطلع شوند.
ســى ودومین نمایشــگاه بین المللــى کتــاب تهــران بــا شــعار «خوانــدن 
توانســتن اســت» از 4 تا 14 اردیبهشــت مــاه در مصلــى امام خمینــى (ره) 

برگزار مى شود.

entrepreneur : منبع
یـــادداشت
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براى مقابله با هر دردى باید به سراغ 
ریشه و منبع آن درد رفت و در این 

میان همه چیز با دیدگاه  تان آغاز
 مى  شود. البته شما نمى  توانید نگرش 

خود نسبت به آن عوامل را عوض 
کنید. 

زومیت
گـــزارش

اختصاص بخشى ویژه استارت آپ ها در نمایشگاه کتاب

3 فرمول موفقیت 
مایکروسافت

مایکروســافت یکى از شرکت هاى 
موفق در دنیاى کسب  و کار است. 
کمتر کسى در دنیا پیدا مى شود که 
نام ویندوز را تا به حال نشنیده باشد. 
بیل گیتس ســال ها ثروتمندترین 
مرد جهان شــناخته مى شــد. در 
ادامه به بعضــى از دالیل موفقیت 

مایکروسافت اشاره مى کنیم.

  شــروع و تغییر راهبرد در 
زمان مناسب

مایکروســافت  کــه  زمانــى 
روى  خــود  ســرمایه گذارى 
سیســتم عامل ها را شــروع کرد، 
پا به دنیایى ناشــناخته گذاشــته 
MS-) بود. سیســتم عامل داس

DOS) اولیــن سیســتم موفق 
مایکروسافت محسوب مى شد. اما 
ویندوز سیســتمى بود که آن را به 
شهرت رساند. تا رسیدن به موفقیت، 
مایکروسافت بارها تغییرات اساسى 
در ساختار خود ایجاد کرد. همچنین 
هر بار که با موفقیــت رقبا مواجه 
مى شــد ســعى مى کرد با تحلیل 
محصــوالت آنها بــه ضعف هاى 
محصول خود پى ببرد و با تغییرات 
راهبردى تالش مى کرد به مســیر 
درست برگردد. سرمایه گذارى روى 
اســتارت آپ ها، خرید شرکت هاى 
فناورى و استفاده از تجربیات آنها 
و حرکت در مســیر روندهاى بازار 
کسب وکار به مایکروسافت کمک 

بسیارى کرد.

  ناامید نشدن از شکست
از زمانى که مایکروســافت با تولید 
زنیکــس وارد بــازار شــد،  طعم 
شکســت هاى گوناگونى را چشید. 
زنیکــس پرمصرف ترین نســخه 
سیســتم عامل یونیکــس بود که 
خیلى زود شکست خورد. سیستم 
عامــل داس نیز با آمــدن رقبایى 
 (MAC  OS)  همچون مک او اس
اســتفاده خود را عمال از دست داد. 
گوشى هاى مایکروســافت پس از 
آمدن به بازار مــورد اقبال کاربران 
قرار نگرفتنــد و سامســونگ و... 
توانســتند بازار را از آن خود کنند. 
با این حال بــراى رقابت در چنین 
فضایى مایکروسافت به جاى ناامید 
شدن، شــروع به هدف گذارى هاى 
بلندپروازانه کــرد و تصمیم گرفت 
مبارزه کند. سیستم عامل ویندوز، 
یک سیستم عامل گرافیکى بود که 
در رقابت با مک بــه بازار آمده بود و 
اولین قدم موفقیت مایکروســافت 

بود.

    بهبود بدون وقفه محصوالت
مایکروسافت در آغاز فعالیت خود 
یک شــرکت تولیــد محصوالت 
دیجیتال بــود کــه هدف گذارى 
فروش خود را براساس کسب وکارها 
انتخاب کرده بود. پس از راه اندازى 
سیستم عامل هایش، تمرکز خود را 
بر مصرف کنندگان قــرار داد و یک 
شرکت مشترى محور شد. یکى از 
اولین سیستم هاى ارتباط با مشترى 
را راه انــدازى کرد و براى کســانى 
که حاضر به نصب نســخه هاى بتا 
(تستى) مى شدند امتیازات ویژه اى 
در نظر گرفت. اهمیت بازخوردهاى 
کاربرى براى مایکروسافت به قدرى 
باال بود که همواره در نســخه هاى 
مختلف ارائه شــده محصوالتش 
این تغییرات وجود داشتند. تالش 
مایکروسافت براى ایجاد محصوالتى 
که ســطح تعامل زیادى با کاربران 
داشته باشند در نمونه هاى مختلف 

محصوالتش دیده مى شدند.

جام جم
گــزارش
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