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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان خبر داد؛   

اصفهان میزبان ده درصد شرکت های  دانش بنیان ایران

به مناسبت روز کارگر؛

وعده ها 
تکرارمی شوند

بررســی اقدامات صورت گرفته 
برای تامین امنیت شغلی نیروی 
کار نشان می دهد فقط در دو سال 
ونیم گذشته سه گام اولیه در این 
زمینه برداشته شد،اما پرونده آنها 
با پایان دوره مسئولیت وزیر قبلی 

کاربسته شد.
یازدهــم اردیبهشــت در تقویم 
جهانی، روز کارگر نامگذاری شده 
است، روزی که می تواند بهانه ای 
برای بیان دغدغه هــای زندگی 

کارگری باشد.
»کارگر نباید دغدغه امنیت شغلی 
داشته باشد«، »کارگر نباید دغدغه 
معیشت داشته باشد«، »ما باید 
مشکالت معیشتی کارگران را حل 
کنیم«؛ همگی جمالت تکراری 
هســتند که وزرای کار در زمان 
مسئولیت خود و مسئوالن اجرایی 
کشور در محافل مرتبط با کارگران 

آنها را بر زبان می آورند.
»امنیت شــغلی«، »معیشت« و 
»تشکل یابی« ســه ضلع مثلث 
مطالبات کارگری هستند و امنیت 

شغلی در صدر همه...

رییس شورای اسالمی شهرستان 
خمینی شهر :

نیازی به الحاق خمینی شهر 
به اصفهان نیست

آرامستان بزرگ خمینی شــهر در هفت فاز در 
حال طراحی  است و تا پایان این دوره از فعالیت 
شورا فاز یک آن به طور رسمی آماده بهره برداری 

خواهد بود .
این گفته عبداهلل کیانی رییس شــورای اسالمی 
شهرســتان خمینی شــهر اســت که در جمع 
خبرنگاران عنوان کرد و گفــت : در حال حاضر 
خمینی شــهر دارای  ۱۵ آرامستان غیررسمی 
بومی است که این ها دولتی نیستند و به صورت 
هیئت امنایی اداره می شوند . وی ادامه داد :یک 
قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ هکتار برای احداث 
آرامستان بزرگ شهر در نظر گرفته شده که دارای 

هفت فاز است و اگر چه رسما ...

مهر
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

     صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، دومین صندوق پژوهش و فناوری کشور است که تا کنون خدماتی به ارزش 500 میلیارد ریال در قالب ضمانت نامه یا وام به هزار شرکت دانش بنیان در 
استان اصفهان ارائه داده است.
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بازار طال و سکه  98/2/10 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,750,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
4,975,0004,860,000جدید

2,720,0002,650,000نیم سکه

1,730,0001,700,000ربع سکه

970000960000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18446,233434921 عیار

یک گرم طالی 
19446,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

اداره کل فرودگاه های استان اصفهانروابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  شناسه: 448165

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی داخلی 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد 
قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از 

بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید. 

نوبت دوم

موضوع ردیف
شماره تعدادمناقصه

مناقصه
تاریخ توزیع 

دفترچه

مهلت 
دریافت 

اسناد

آخرین مهلت 
ارسال پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه

ساعت 
برگزاری

مبلغ تضمین 
)ریال( 

1

خرید چراغ 
 20LED

وات جهت 
استفاده 
در معابر 

محلی

15000981100041398/02/111398/02/161398/02/281398/02/2910:002.208.000.000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت های زیر دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ا داری مورخ 1398/02/29 به آدرس: اصفهان، چهارباغ عباسی، خیابان عباس آباد، ساختمان 
شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به پیشنهادهایی 

که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir: سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
 http:iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل 

فرمایید. 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

به پیشنهادی فاقد امضا، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مندرج می باشد. 

پیشنهادات رسیده با حضور اعضای کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد. 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت 
شرکت و یا تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر 

این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
اداره کل فرودگاه های استان اصفهان 

 TA  120-98-2-1 :)آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره مناقصه: شماره )مناقصه مرجع
انجام خدمات نظافت، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل فرودگاه های استان اصفهان در نظر دارد انجام خدمات نظافت، نگهداری فضای سبز 
و خدمات عمومی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.Setadiran.ir( با شماره 

مناقصه TA  120-98-2-1  به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت: از روز دوشنبه مورخ 1398/02/9 ساعت 8 صبح 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1398/02/09 ساعت 8 صبح لغایت روز یکشنبه مورخ 98/02/15 ساعت 14 
تاریخ بازدید: روز دوشنبه مورخ 98/2/23 ساعت 10

مهلت ارسال و بارگذاری پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14 روز شنبه 1398/2/28
زمان بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 1398/2/29 ساعت 10 صبح 

زمان اعالم برنده: روز یکشنبه مورخ 1398/2/29 ساعت 10 صبح 
مبلغ تضمین: برای شرکت در مناقصه پیشنهاد دهندگان بایســتی طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 
مورخ 1394/9/22 و مبلغ 2.600.000.000 ریال )دو میلیارد ششــصد میلیون ریال( که به صورت ســپرده نقدی واریز به حســاب شماره 
IR870100004001068406371896 به نام تمرکز وجود سپرده نزد بانک مرکزی به شناسه واریز 955280520100000000000030900109 یا 

ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد. 
* برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس WWW.Setadiran.ir می باشد و کلیه مراحل خرید و دریافت 
اسناد مناقصه )در صورت وجود هزینه مربوطه(، ارسال تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پیشنهادها، 

اعالم برنده در بستر سامانه اماکن پذیر می باشد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه الزاماً پس از بارگذاری تصویر ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز سپرده نقدی در سامانه ستاد، اصل آن را تا ساعت 

14:00 مورخ 1398/2/28 تحویل اداره امور مالی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان نمایند. 
* عالقه مندان به شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی، جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با شماره تلفن 

41934-021 تماس حاصل نمایند. 
* هزینه نشر آگهی روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد. 
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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

در قالب برگزارى نمایشگاه بین المللى «ایران پروژه» انجام شد:   

فصل جدید روابط تجارى ایران و عراق

برگزارى هفته 
اصفهان ، آرى یا 

خیر؟!

هر سال این روزهاى اردیبهشتى، 
شهر اصفهان حال و هواى دیگرى 
داشــت. در روز سوم اردیبهشت 
ماه مصادف با سالروز بزرگداشت 
شیخ بهایى، هفته اصفهان آغاز 
مى شــد و شــهر با برنامه هاى 
هفته اصفهان جــان دوباره اى 
مى گرفت. امسال که بعد از چند 
ســال زاینده رود نیز همزمان با 
هفته اصفهان جارى است مسلما 
بزرگداشــت هفته اصفهان شور 
دیگرى داشــت. امــا برگزارى 
هفته اصفهان از مدتها پیش در 
هاله اى از ابهام بود. پس از انتقال 
روز اصفهان به آذرماه  در ســال 
گذشــته که به گفته مسئولین 
با اصرار نخبگان فرهنگى شــهر 
صورت گرفت، قرار بر این بود که 
هفته اصفهان نیز از اردیبهشت 
ماه به آذر ماه انتقال یابد اما چندى 
بعد با تغییراتى در افکار مدیریت 
شهرى، مسئوالن اصفهان اعالم 
کردند براى استفاده بهتر از فضاى 
بهارى تصمیم داریم تا برنامه هاى 
هفته اول اردیبهشــت را با قوت 

بیشترى ادامه دهیم....

سهم اشتغال اصفهانى ها در 
بخش خدمات افزایش یافت

 مدیر گروه طرح هاى آمارى سازمان مدیریت 
و برنامه ریزى اصفهان گفت: بر اساس آخرین 
آمار، سهم اشــتغال مردم این استان در بخش 
خدمات در ســال 97 به 48,9 درصد رسید و 
نسبت به ســال 96 حدود 3,6 درصد افزایش 

یافت.
رستم پیر على افزود: بر اســاس آخرین آمار و 
اطالعات که درباره وضعیت بیکارى و اشتغال 
استان ها در ســال 97 و مقایسه آن با سال 96 
منتشر شد، نسبت اشتغال در اصفهان در سال 
گذشته به 37,5 درصد رسید که نسبت به سال 

96 حدود 2 درصد افزایش دارد.
وى نرخ بیکارى در این اســتان در سال 97 را 
13,7 درصد اعالم و خاطرنشان کرد: این نرخ 

در سال 96 حدود 14,1 درصد بود و...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

      برگزارى این نمایشگاه از سویى موجب افزایش رونق اقتصادى شرکت هاى ایرانى و کسب  و کارهاى داخلى مى شود و از سوى دیگر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش تولید، افزایش 
صادرات و افزایش سودآورى شرکت هاى ایرانى دارد.
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بازار طال و سکه  98/2/3 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,650,0004,430,000قدیم

سکه طرح 
4,785,0004,545,000جدید

2,650,0002,480,000نیم سکه

1,670,0001,620,000ربع سکه

950000860000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18415530362400 عیار

یک گرم طالى 
19439,535465,380 عیار

یک گرم طالى 
24541,760541,760 عیار

مسعود منتظرى نجف آبادى  -  شهردار نجف آباد  شناسه: 442628 

چاپ اول

چاپ دوم

آگهى مزایده (نوبت دوم) 
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 97/3060 مورخ 97/09/03 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
فروش عرصه یک پالك تجارى واقع در منطقه دو شهردارى نجف آباد، خیابان میرداماد، کوچه مالصدرا، پاساژ الماس، 
به مساحت 20/31 متر مربع، حسب مشخصات موجود در مدارك مزایده، با قیمت پایه جمعاً به مبلغ 2/843/400/000 
ریال اقدام نماید، از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 
ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/02/19 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 
مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط 

به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

هتل آزادى اصفهان جهت تکمیــل کادر خود به تعدادى نیروى 
فارغ التحصیل در رشته هتلدارى نیازمند است. 

متقاضیان مى توانند به این مرکز واقع در چهار راه تختى ابتداى 
خیابان مسجد سید مراجعه و یا با شماره تلفن 32204056 تماس 

حاصل فرمایند. 
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جهش قیمت نفت تحت تاثیر 
تحریم هاى نفتى ضدایرانى

قیمت نفت روز دوشنبه تحت تأثیر ابهامات پیرامون 
تمدید تحریم هاى نفتى آمریکا علیه ایران، حدود سه 

درصد جهش یافت.
بهاى معامالت آتى وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 2.9 
درصد افزایش یافت و به 65.87 دالر در هر بشکه رسید.

بهاى معامالت آتى نفت برنت با 3.3 درصد افزایش، به 74.31 دالر در هر 
بشکه رسید.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا قرار است روز دوشنبه تصمیم دولت این کشور ...

احمدرضا محسنی - شهردار داران شناسه: 441750

آگهى مناقصه نوبت اول
شهرداري داران به استناد بودجه سال 98 در نظر دارد پروژه ذیل را به صورت پیمانی به واجدین شرایط ( به شرکت هاي معتبر ) از ردیف اعتبارات عمرانی شهرداري واگذار نماید . شرکت کنندگان باید 

قیمت هاي پیشنهادي خود را  ارائه نمایند. 
1- اجراي سالن پیش سرد کشتارگاه با اعتبار 000 / 000 / 2000 ریال

مشخصات اجراى کار:
1- احداث و راه اندازي سالن پیش سرد باالي صفر تا 4 درجه نگهداري گوشت قرمز در ابعاد 7 *10 و ارتفاع 5 /2 متر

2- درب ریلی به ابعاد 5 /2 در 30 / 1 و اجراي بتن کف 
3- بدنه ساندویچ پنل 10 سانتیمتري دو رو ورق- کویر پنل و یا نبوق

4- عایق پالستوفوم 10 سانتی p25  جهت اجراي کف
5- کمپرسور 15 اسب  بیت زر

6- اواپراتور 15 اسب با ذکر نام شرکت سازنده
7- کندانسور 20 اسب با ذکر نام شرکت سازنده

8- شیرآالت کامل دانفوس
(  LS ) 9- تابلو برق کامل با سیستم عیب یاب اتوماتیک یک دستگاه

10- ضمنا شرکت کنندگان پیشنهادات خود را براساس کابل و لوله هاي استاندارد - گاز سریونR22  جهت شارژ دستگاه - روشنایی داخل کابین و اتصاالت کامل - عایق لوله ها - داکت و سینی کابل برق و 
هزینه هاي اجرت نصب و راه اندازي ارائه نمایند.

11 - متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد امور عمرانی شهرداري نقشه و مشخصات اجرایی را دریافت نمایند.
شرایط شرکت کنندگان :

  1- پیشنهاددهندگان باید داراي صالحیت فنی و رتبه بندي سازمان مدیریت و برنامه ریزي بوده و این صالحیت و رتبه بندي به تایید دفتر فنی استانداري و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان رسیده باشد.
2- کلیه شرکت هاي متقاضی پیشنهاد دهنده باید داراي اساسنامه ثبتی باشد.

3- پیشنهاددهندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 درصد کل اعتبار را به صورت نقد به حساب 1 -4311846512 - 1414 شهرداري نزد بانک انصار شعبه داران واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند.
5-  پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را در سه پاکت الك و مهر شده به شرح ذیل از تاریخ 29 / 01 / 98 حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه 10 / 2 / 98 به واحد حراست شهرداري تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
پاکت الف- سپرده یا ضمانتنامه    پاکت ب ) رزومه کاري، مدارك و اسناد مناقصه، گواهی ارزش افزوده و مشخصات کامل و آدرس و امضاي پیشنهاد دهنده

پاکت ج) پیشنهاد قیمت و برگه آگهی شرکت در مناقصه که توسط پیمانکار مهر و امضاء شده باشد.
6- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 11 / 2 / 98 با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت خواهد شد.

7 - کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و حق انتخاب دارد.
8- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده  و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- سپرده نفر و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداري باقی مانده و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته خودداري نمود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد 
و نفر سوم هم به همین منوال خواهد بود.

10- شرکت کنندگان با مراجعه به واحد امور عمرانی شرایط مناقصه را دریافت نمایند.
11- کارفرما می تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه یا کسر نماید.

12 - کلیه هزینه هاي کارهاي انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیري و بررسی صورت وضعیت هاي ارسالی، توسط کارفرما بررسی و پس از تایید آن توسط مهندس ناظر شهرداري طبق مقررات به 
مرور زمان از طریق شهرداري قابل پرداخت خواهد بود.

13- شرکت کنندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرایط آن مهر و امضاء و سپس ضمیمه پیشنهاد نمایند.
14- هرگونه اختالف و اشکال براساس شرایط عمومی پیمان قابل بررسی می باشد.

15- ارائه گواهی نامه ثبت نام در نظام ارزش افزوده داراي اعتبار الزامی می باشد.
16- کلیه هزینه هاي چاپ آگهی  در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

17 - کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکاران می باشد.

چاپ دوم

سهم تسهیالت در گران شدن مسکن چقدر 
است؟   

 جادوی بازار مسکن؛
 گرانی و رکود در کنار هم

بازار مسکن بازاری اعجاب انگیز شده است. با وجود 
نقدشوندگی پایین از یک سو و کاهش توان خرید 
مشتریان و رکود شدید، مسکن روز به روز گرانتر 

می شود. سال گذشته قیمت مسکن نیز به مانند سایر 
کاالها رشد چشمگیری را تجربه نمود. طبق ...
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وعده ها 
تکرارمی شوند

ادامه از صفحه یک:
...  این چالش ها قرار دارد. روند رو به 
رشد اَشکال غیراستاندارد کار در قالب 
قراردادهای موقت کار و پیمانکاری و 
در مقابل خأل اقدامات عملیاتی برای 
تأمین امنیت شغلی، موجب شده تا بر 
اساس آمارهای اعالم شده امروز بالغ 
بر ۹۵ درصد قراردادهای نیروی کار 
به صورت موقت یک ماهه، سه ماهه، 
شش ماهه و کمتر از یک سال منعقد 
شوند؛ موضوعی که ارتباط مستقیم 

با بهره وری نیروی کار دارد.
اما تصمیمات بدون پشتوانه اجرایی، 
فقط با ابالغ بخشنامه و تدوین آئین 
نامه هایی که راه به جایی نمی برند، 
نتیجه عملیاتی ندارند. از مصادیق 
آنها می توان به ســه گام عملیاتی 
برای امنیت شغلی در دو سال و نیم 
گذشته اشاره کرد که همگی بدون 

نتیجه مانده اند.
در شهریورماه سال ۹۵ علی ربیعی 
وزیر وقت کار بخشــنامه ۱۱ بندی 
امنیت شــغلی همــراه بــا امنیت 
سرمایه گذاری و تولید را ابالغ کرد، 
بخشنامه ای که اذعان داشت سطح 
بهره وری نیروی کار با شــکنندگی 
قراردادهــای کار و فقــدان امنیت 
شغلی کاهش می یابد. در بند ۱۰ این 
بخشنامه روی ساماندهی قراردادهای 
موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر 
دارند و همچنین ضابطه مندکردن 
قراردادهای کار پاره وقت تاکید شده 
بود. همچنین در بند ۱۱ بخشنامه 
امنیت شــغلی، »طراحــی و ایجاد 
سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای 
کار« پیش بینی شد که قرار بود در 
این ســامانه تمام کارفرمایان ملزم 
به ثبت الکترونیکــی قراردادهای 
نیروی کار خود شوند تا بساط امضای 
قراردادهای ســفید و ناامنی شغلی 
برچیده شــود. در همین زمینه راه 
اندازی ســامانه جامع روابط کار در 
زمان وزارت ربیعی کلیــد خورد و 
حتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نیز زیر 
سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای 
کار رونمایی شد. اما در دوره وزارت 
شــریعتمداری و معاون روابط کار 
وی خبری از پیگیــری راه اندازی 
این سامانه نیست. عالوه بر این، در 
راســتای تعیین تکلیف تبصره یک 
ماده ۷ قانون کار مبنی بر ساماندهی 
قراردادهای موقت کارگران مشاغل 
غیرمستمر، اواخر تیرماه سال گذشته 
در زمان وزارت علی ربیعی »آئین نامه 
اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل 
در مشاغل غیرمستمر« که در تبصره 
)۱( مــاده )۷( قانون کار پیش بینی 
شده بود، پس از ۲۸ ســال از زمان 

تصویب قانون کار به دولت رفت.
آئین نامه ای که در صورت تصویب 
در هیأت وزیران می توانست امنیت 
شغلی کارگران شاغل در پروژه های 
عمرانی، سدســازی و مشاغلی که 
اجرای آنها یــک دوره زمانی خاص 
دارنــد و تحــت عنوان مشــاغل 
غیرمستمر شــناخته می شوند، را 
برقرار کند. اما با وجود گذشت ۹ ماه 
از ارائه پیش نویس ایــن آئین نامه 
به دولت هنوز خبری از بررســی آن 

نیست. 

اقتصاد استان
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زاینده رود دیگر زاینده نیست
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه احیای تاالب ها جز سیاست های نخست دولت 
است، گفت: در پی رایزنی و هماهنگی با وزارت نیرو امیدواریم حقابه ۱۷۶ میلیون مترمکعبی تاالب 

گاوخونی دست کم برای ۱۰۰ روز در سال رهاسازی شود تا آب به تاالب برسد.
عیسی کالنتری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه ای برای احیای تاالب 

گاوخونی مانند طرح احیای دریاچه ارومیه دارد یا خیر، اظهار کرد: متاسفانه با توجه به اینکه رودخانه زاینده 
رود از میان شهر اصفهان و پس از آن از وسط زمین های کشاورزی شرق اصفهان می گذرد، آبی به گاوخونی 

نمی رسد، زیرا آب را برداشت می کنند.  
وی افزود: باید آب برای تاالب گاوخونی به صورت سیالبی در فصل های غیرکشت و در ماه های بهمن و اسفند رهاسازی 
شود تا به گاوخونی برسد در غیر این صورت آب سد زاینده رود با وجود  رهاسازی در رودخانه هیچ وقت به تاالب نمی رسد.

کالنتری ادامه داد: میزان مصرف و بهره برداری از زاینده رود به قدری باالست که دیگر زاینده رود زاینده نیست، یک رودخانه یک بار مصرف 
است و در حقیقت آبی وارد زاینده رود نمی شود که به تاالب برسد. رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه احیای تاالب ها 

جز سیاست های نخست دولت است، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون پس از  شرب ، اولویت تأمین حقابه های زیست محیطی است.

کارت ملی هوشمند 84 درصد مردم اصفهان صادر شد
مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت: تاکنون کارت ملی هوشمند برای ۸4 درصد از جمعیت واجد شرایط ثبت 

نام شده این استان صادر شده است.
حسین غفرانی جمعیت هدف استان را افزون بر چهار میلیون نفر اعالم کرد و افزود : از این شمار جمعیت 

بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر این کارت را گرفتند. 
وی از ۱۶ درصد باقیمانده جامعه هدف درخواست کرد تا هر چه سریعتر برای ثبت نام و دریافت آن به مراکز 

ثبت احوال مراجعه کنند. وی اظهارداشت : افرادی که هنوز برای دریافت کارت ملی اقدام نکردند به صورت 
تدریجی به ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان پست مراجعه کنند.  مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان ادامه داد : 

ثبت نام کارت ملی هوشمند در ۲ مرحله است که متقاضیان باید در مرحله اول در سایت www.ncr.ir ثبت نام و کد رهگیری 
دریافت کنند و در مرحله بعد با مراجعه به دفاتر پیشخوان، اثر انگشت و عکس از آنان گرفته می شود. 

به گفته وی برای دریافت کارت هوشمند ملی نیاز به تعویض شناسنامه نیست اما عکسدار بودن آن الزامی است. 
غفرانی با بیان این که کارت های ملی جدید در کاهش هزینه ها و استفاده از فرصت های جدید نقش تاثیرگذاری دارد، تصریح کرد: کارت ملی 
هوشمند از ابزارهای جدید و نوین به شمار می رود و می تواند همه مسئوالن را در جهت برنامه ریزی، تصمیم گیری و تصمیم سازی یاری کند. 

مهر
یـــادداشت
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 با استفاده از اهرم هایی 
همچون لیزینگ و 

استثنا، سعی داریم برای 
شرکت های دانش بنیان 
بازار کار ایجاد کنیم و از 

شرکت ها در دو بخش 
عرضه و تقاضا حمایت 

می کنیم.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان خبر داد؛   

اصفهان میزبان ده درصد شرکت های  دانش بنیان ایران

در ســال جاری حدود ۴0 میلیارد تومان به صندوق پژوهش و 
فناوری تعلق می گیرد که ۱۳ میلیارد آن در قالب تسهیالت و 
2۷ میلیارد مابقی را به صورت اعتبارات در اختیار شرکت های 
دانش بنیان قرار خواهیم داد. این گفته احمد ورد مدیرعامل 
صندوق پژوهش و فناوری اســتان اصفهان است که در جمع 
خبرنگاران عنوان کرد .وی افزود:  قول می دهیم کمتر از یک 
ماه از زمان تشکیل پرونده به شــرکت های دانش بنیان وام با 
سود بین چهار تا ۱۱ درصد پرداخت کنیم؛ از شرکت های »صنایع 
خالق« و »وی سی« نیز دعوت می کنیم برای همکاری با صندوق 

اقدام کنند.

یلدا توکلی
گـــزارش
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     صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، دومین صندوق پژوهش و فناوری کشور است که تا کنون خدماتی به ارزش ۵00 میلیارد ریال در قالب ضمانت نامه یا وام به هزار 
شرکت دانش بنیان در استان اصفهان ارائه داده است.

رییس شورای اسالمی شهرستان خمینی شهر :

نیازی به الحاق خمینی شهر به اصفهان نیست
آرامستان بزرگ خمینی شهر در هفت فاز در 
حال طراحی  است و تا پایان این دوره از فعالیت 

شورا فاز یک آن به طور رسمی آماده بهره برداری خواهد بود .

این گفته عبداهلل کیانی رییس شورای اسالمی شهرستان خمینی شهر است 
که در جمع خبرنگاران عنوان کرد و گفت : در حال حاضر خمینی شهر دارای  
۱۵ آرامستان غیررسمی بومی است که این ها دولتی نیستند و به صورت هیئت 
امنایی اداره می شوند . وی ادامه داد :یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ هکتار 
برای احداث آرامستان بزرگ شهر در نظر گرفته شده که دارای هفت فاز است و 
اگر چه رسما به بهره برداری نرسیده اما چند دفن نیز در آن انجام شده است ، در 
حال حاضر نیز زیر ساختهای الزم در حال انجام است. وی در ادامه در خصوص 
وضعیت اتصال مترو اصفهان به خمینی شهر تصریح کرد: خمینی شهر به دلیل 
موقعیت جغرافیایی خود از سه جهت به متروی اصفهان وصل می شود که خط 
نجف آباد از دوراهی دانشگاه، شاهین شــهر از میدان استقالل جنب دانشگاه 
صنعتی و دیگری از سمت زینبیه به این ایســتگاه های مترو وصل می شود.

کیانی در رابطه با ناوگان حمل ونقل اتوبوسرانی خمینی شهر نیز اذعان داشت : 
شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای کمک به سازمان اتوبوسرانی این شهر 
در سال جاری در نظر گرفته شده و تا سه ماه آینده ۲۰ اتوبوس بازسازی شده 
با نصب کولر و بخاری به ناوگان شهری اضافه می شود. رییس شورای اسالمی 
شهر خمینی شهر در خصوص وضعیت الحاق خمینی شهر به اصفهان نیز گفت: 
در شورای دوره پنجم موضوع الحاق مطرح نبوده و اعتقاد داریم که شهرمان که 
شهری با تاریخ سه هزار ساله است باید هویت تاریخی آن حفظ شود و در گذشته 
تنها به دلیل نبود امکانات مردم این شــهر به اصفهان وارد می شدند اما امروز 
باوجود زیرســاخت های الزم نیازی به الحاق این شهر نیست و حتی درصدد 

ایجاد مهاجرت معکوس به اصفهان هستیم.
کیانی در خصوص سرانه فضای سبز هر نفر در خمینی شهر گفت این سرانه برای 
هر شهروند ۹ متر است که البته این میزان بدون احتساب فضای سبز دانشگاه 
صنعتی اصفهان است و با احتساب آن حتی سرانه فضای سبز این منطقه به 
۱۲ متر می رسد و در دوره چهارم و پنجم در توسعه فضای سبز و ایجاد پارک 
های متعدد توجه بسیاری بوده است. وی با اشاره به افزایش سرانه فضای سبز 
در خمینی شهر اضافه کرد: پارک خانواده با ۱4 هزارمترزمین ترمیم و بازسازی 
شد، همچنین پارک ساحلی با دو کیلومتر طول و ۳۵ مترعرض از پارک هایی 
است که در مرکز بافت اصلی شهر احداث شد.وی درخصوص توجه به موضوع 
بومگردی در خمینی شهر نیز گفت: همه بسترهای الزم اعم از مکان و زمین 
مورد نظر برای بخش خصوصی آماده است تا ســرمایه گذاری در حوزه های 
بومگردی وارد عمل شوند ،در حال حاضر نیز خانه سیادت و خانه میردامادی 
خریداری و مورد بهره برداری قرار گرفته است ،  همچنین خانه زهتاب به عنوان 
خانه هنرمندان و خانه میردامادی ها به عنوان خانه نجوم ترمیم و راه اندازی 
شد.کیانی با اشاره به اینکه سال ۹۸ سال به سرانجام رسیدن خیابان آزادگان 
خواهد بود، گفت: سه میلیارد تومان امسال برای بازسازی و بهسازی این خیابان 
در نظر گرفته شده و طرح های زیربنایی اصالحات آن به تأیید شورای ترافیک 
شهرستان رسیده اما این خیابان در اختیار اداره راه و شهرسازی است و هنوز به 
شهرداری خمینی شهر اضافه نشده است اما قطعاً سال ۹۸ این خیابان پیشرفت 
خوبی خواهد داشت. وی در ادامه با تاکید بر اینکه در سال گذشته ، ۹۷ درصد 
بودجه پیش بینی شده شهرداری محقق شده اســت تصریح کرد:  در زمینه 
عمرانی اجتماعی و فرهنگی توافقات خوبی در خصوص آزادسازی ها داشتیم 
همچنین در مباحث عمرانی به موضوع توجه به فضای سبز اولویت بسیاری 
داده ایم و شورای شهر در برنامه های خود احداث پنج پارک را در دستور کار قرار 
داده است که دو مورد از آن ها به بهره برداری رسیده و عملیات اجرایی مابقی تا 
بهار امسال پایان می یابد.وی در خصوص مشکالت محیط زیستی شهرستان نیز 
گفت: بیشتر سنگبری های شهرستان درحاصل انتقال به منطقه صنعتی محمود 
آباد هستند و برای کاهش آلودگی های زیست محیطی توافقاتی با محیط زیست 
و انجمن های مردمی محیط زیستی داشته ایم همچنین کمیته محیط زیست 
در شورای شهر خمینی شهر تشکیل شده است و در کنار موضوع سنگبری ها به 

کاهش آلودگی تولید زغال در باغات هم توجه شده است.

گــزارش

مدیرعامــل صنــدوق 
پژوهش و فناوری استان 
اصفهــان با بیــان اینکه 
این صنــدوق در ســال 
۱۳۸4 تشکیل شد اظهار 
کرد: صنــدوق پژوهش و 
فناوری اســتان اصفهان، 
دومین صندوق پژوهش و فناوری کشور 
است که تا کنون خدماتی به ارزش ۵۰۰ 
میلیارد ریال در قالب ضمانت نامه یا وام 
به هزار شــرکت دانش بنیان در استان 
اصفهان ارائه داده است؛ استان اصفهان 
با  دارا بودن 4۰۰ شــرکت  دانش بنیان،  
۱۰ درصد از کل این شرکت ها را تشکیل 
می دهد.ورد با تأکید بر اینکه اعتبارات 
تعلق گرفته به صندوق پژوهش و فناوری 
استان ها بستگی به منابع آن ها دارد ادامه 
داد: از بخش هــای مختلف تقاضا داریم 
به افزایش سرمایه صندوق کمک کنند. 
افزایش ســرمایه از طریق فراخوان های 
اعالم شده جذب می شود. در واقع با این 
خط اعتباری می توانیم  ۸۰ تا ۹۰ درصد 
اعتباراتی را که شرکت های دانش بنیان 
نیاز دارند در مدت زمان کمتری به آن ها 

ارائه دهیم.
وی در رابطه با تفاوت وام و تســهیالتی 
که صندوق پژوهش و فناوری در اختیار 
شرکت های دانش بنیان  قرار می دهد با 

تسهیالت بانکی گفت: عمده شرکت های 
مراجعه کننده به ما،  گردش مالی ندارند 
و هیچ بانکی نمــی پذیرد کــه به آنها 
تســهیالت بدهد. نرخ بهره تسهیالت 
صندوق پژوهش و فناوری بسیار پایین تر 
است. همچنین پروسه تکمیل مدارک 
و ضمانت نامه هایی که یک شرکت باید 
برای دریافت وام در اختیار صندوق قرار 
دهد، بسیار ساده تر از طی کردن مراحل 

اخذ تسهیالت بانکی است. 
محمدصادق خیاطیان عضو هیئت عامل 
صندوق نوآوری و شــکوفایی نیز با بیان 
اینکه در حال حاضر بیش از چهار هزار 
و ۲۰۰ شــرکت دانش بنیان در کشــور 
فعالیت دارد افزود: این شرکت ها در چهار 
دسته تقســیم بندی و بر اســاس نوع و 
بزرگی شرکت ها منابع به آن ها اختصاص 
داده می شود و تخصیص منابع ارتباطی 
به تعداد شرکت ها ندارد. برای اختصاص 

اعتبارات، محدودیت مالی نداریم.
خیاطیان با بیان اینکه اغلب شرکت های 
دانش بنیان با مشــکل بازاریابی مواجه 
هستند گفت: با اســتفاده از اهرم هایی 
همچون لیزینگ و استثنا، سعی داریم 
برای شــرکت های دانش بنیان بازار کار 
ایجاد کنیم و از شــرکت ها در دو بخش 

عرضه و تقاضا حمایت می کنیم.وی خاطر 
نشان کرد : قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان در ســال ۱۳۸۹ به تصویب 
مجلس رســید که هدف از تصویب این 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
توسعه فناوری پیشرفته و تجاری سازی 
اختراعات است؛ در ماده پنج این قانون 
صندوقی با نام »نوآوری و شکوفایی« با 
سرمایه اولیه سه هزار میلیارد تومان برای 
حمایت از آینده شــرکت ها پیش بینی 
شد. وی با اشــاره به آغاز عملکرد واقعی 
صندوق نوآوری و شکوفایی از سال ۱۳۹۲ 
و شکل گیری حدود سه هزار شرکت از آن 
سال تا کنون ادامه داد: عمده خدمات این 
صندوق در حوزه ارائه تسهیالت بوده که 
با ایجاد مکانیزم های داخلی توانست خود 
را با حجم باالی درخواســت ها منطبق 
کند. البته از ســال ۱۳۹۷ و با توجه به 
افت درخواســت ها، این صندوق عالوه 
بر تســهیالت، ارائه خدمات دیگری از 
جملــه ضمانت نامه، ســرمایه گذاری و 
توانمندســازی، اخــذ گواهی نامه ها و 
مجوزهای الزم مورد نیاز برای شرکت در 
نمایشگاه های بین المللی را نیز در دستور 

کار خود قرار داد.
عضو هیئــت عامل صندوق نــوآوری و 

شکوفایی خاطرنشان کرد: تا پیش از این 
ارائه خدمات بر عهده خود صندوق نوآوری 
و شکوفایی بود، اما با ایجاد صندوق های 
پژوهش و فناوری و مشــارکت دولت، 
دبیرخانه صندوق های پژوهش و فناوری 
نیز به صندوق نــوآوری و شــکوفایی 
واگذار شد تا این دو صندوق با همکاری 
یکدیگر بــه ارائه خدمــات بپردازند. بر 
اســاس قانون باید صندوق »نوآوری و 
شــکوفایی« پنج درصــد از منابع مالی 
 خــود را به صندوق پژوهــش و فناوری

 بدهد.
خیاطیان با بیان اینکه همکاری صندوق 
های »نوآوری و شکوفایی« و »پژوهش و 
فناوری« در دو قالب است گفت: صندوق 
»نوآوری و شــکوفایی« وام هایی با سود 
پاییــن در اختیار صنــدوق پژوهش و 
فناوری اســتان اصفهان قــرار می دهد 
همچنین صندوق »نوآوری و شکوفایی« 
۹ برابر سرمایه صندوق پژوهش و فناوری 
استان ها به عنوان اعتبارات در اختیار آن 
صندوق قرار می دهد. به مسئوالن استانی 
توصیه می کنیــم در صندوق پژوهش و 
فناوری سرمایه گذاری کنند چرا که باعث 
تقویت شرکت های دانش بنیان و اقتصاد 

استان خواهد شد.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

استفاده از فن آوری های هوشمند در روشن نگه داشتن شبکه معابر  
  

از آنجا که ارائه برق پایدار و مطمئن رسالت اصلی شرکت های توزیع می باشد استفاده از فن آوری های روز  و تجهیزات جدید  با برنامه ریزیهای صحیح می تواند این مهم را ایجاد نماید.  مکانیزه 
نمودن و هوشمند سازی فرایند خدمت رسانی به مشترکین همراه با تسریع این امر در شرکت توزیع برق اصفهان د رحال انجام است به طوری که میزان مصرف مشترکان در تمام ساعتهای 
شبانه روز تحلیل می گردد . با وارد شدن وسایل روشنایی و دیگر وسایل برقی درساعات ابتدایی شب تعادل عرضه و تقاضا)مصرف( احتمال اختالل در تامین برق مطمئن را ایجاد می کند بنابراین 
برنامه ریزی ها ی تامین برق باید به صورتی باشد که پاسخگوی نیاز بیشترین مصرف قرار گیرد و در این راستا با استفاده از اطالعات دینامیکی موجود در شبکه و تحلیل آنها، مناطق دچار مشکل 
شناسایی و راه حل های مناسب ارائه می گردد در سامانه سپاد بار تمامی انشعابات و شبکه های فشار ضعیف و متوسط مانیتورینگ و تحلیل می شود و راه حل های مناسب مشخص می شود 
این فرایند  در تمام طول سال صورت می گیرد همان طور که گفته شد در ساعات اولیه شب روشنایی معابر یکی از عواملی است که می تواند در کنار ورود دیگر وسایل برقی تعادل برق رسانی 
را دستخوش تغییر نماید  در همین راستا روشنایی قسمتی از خیابان های اصلی شهر بهارستان با بیش از ۱۵۰۰ چراغ  به صورت پایلوت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.  مهندس جواد شب 
بیدار رییس برق بخش بهارستان گفت : با پیاده سازی این نرم افزار به صورت پایلوت روشنایی بخشی از  معابر اصلی  شهر بهارستان  از سال گذشته  مانیتورینگ و تحلیل شد و مراحل آزمایشی 

آن تکمیل شده و در آینده نزدیک وارد فاز عملیاتی می شود. 

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

2

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
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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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان  شناسه: ۴۵۱60۱

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 70 دستگاه رایانه
 معاونت بهداشتی دانشگاه 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

۳۷92۴00۵-0۳۱ تماس حاصل فرمایند. 
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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

در قالب برگزارى نمایشگاه بین المللى «ایران پروژه» انجام شد:   

فصل جدید روابط تجارى ایران و عراق

برگزارى هفته 
اصفهان ، آرى یا 

خیر؟!

هر سال این روزهاى اردیبهشتى، 
شهر اصفهان حال و هواى دیگرى 
داشــت. در روز سوم اردیبهشت 
ماه مصادف با سالروز بزرگداشت 
شیخ بهایى، هفته اصفهان آغاز 
مى شــد و شــهر با برنامه هاى 
هفته اصفهان جــان دوباره اى 
مى گرفت. امسال که بعد از چند 
ســال زاینده رود نیز همزمان با 
هفته اصفهان جارى است مسلما 
بزرگداشــت هفته اصفهان شور 
دیگرى داشــت. امــا برگزارى 
هفته اصفهان از مدتها پیش در 
هاله اى از ابهام بود. پس از انتقال 
روز اصفهان به آذرماه  در ســال 
گذشــته که به گفته مسئولین 
با اصرار نخبگان فرهنگى شــهر 
صورت گرفت، قرار بر این بود که 
هفته اصفهان نیز از اردیبهشت 
ماه به آذر ماه انتقال یابد اما چندى 
بعد با تغییراتى در افکار مدیریت 
شهرى، مسئوالن اصفهان اعالم 
کردند براى استفاده بهتر از فضاى 
بهارى تصمیم داریم تا برنامه هاى 
هفته اول اردیبهشــت را با قوت 

بیشترى ادامه دهیم....

سهم اشتغال اصفهانى ها در 
بخش خدمات افزایش یافت

 مدیر گروه طرح هاى آمارى سازمان مدیریت 
و برنامه ریزى اصفهان گفت: بر اساس آخرین 
آمار، سهم اشــتغال مردم این استان در بخش 
خدمات در ســال 97 به 48,9 درصد رسید و 
نسبت به ســال 96 حدود 3,6 درصد افزایش 

یافت.
رستم پیر على افزود: بر اســاس آخرین آمار و 
اطالعات که درباره وضعیت بیکارى و اشتغال 
استان ها در ســال 97 و مقایسه آن با سال 96 
منتشر شد، نسبت اشتغال در اصفهان در سال 
گذشته به 37,5 درصد رسید که نسبت به سال 

96 حدود 2 درصد افزایش دارد.
وى نرخ بیکارى در این اســتان در سال 97 را 
13,7 درصد اعالم و خاطرنشان کرد: این نرخ 

در سال 96 حدود 14,1 درصد بود و...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
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      برگزارى این نمایشگاه از سویى موجب افزایش رونق اقتصادى شرکت هاى ایرانى و کسب  و کارهاى داخلى مى شود و از سوى دیگر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش تولید، افزایش 
صادرات و افزایش سودآورى شرکت هاى ایرانى دارد.
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بازار طال و سکه  98/2/3 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,650,0004,430,000قدیم

سکه طرح 
4,785,0004,545,000جدید

2,650,0002,480,000نیم سکه

1,670,0001,620,000ربع سکه

950000860000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18415530362400 عیار

یک گرم طالى 
19439,535465,380 عیار

یک گرم طالى 
24541,760541,760 عیار

مسعود منتظرى نجف آبادى  -  شهردار نجف آباد  شناسه: 442628 

چاپ اول

چاپ دوم

آگهى مزایده (نوبت دوم) 
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 97/3060 مورخ 97/09/03 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
فروش عرصه یک پالك تجارى واقع در منطقه دو شهردارى نجف آباد، خیابان میرداماد، کوچه مالصدرا، پاساژ الماس، 
به مساحت 20/31 متر مربع، حسب مشخصات موجود در مدارك مزایده، با قیمت پایه جمعاً به مبلغ 2/843/400/000 
ریال اقدام نماید، از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 
ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/02/19 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 
مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط 

به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

هتل آزادى اصفهان جهت تکمیــل کادر خود به تعدادى نیروى 
فارغ التحصیل در رشته هتلدارى نیازمند است. 

متقاضیان مى توانند به این مرکز واقع در چهار راه تختى ابتداى 
خیابان مسجد سید مراجعه و یا با شماره تلفن 32204056 تماس 

حاصل فرمایند. 
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جهش قیمت نفت تحت تاثیر 
تحریم هاى نفتى ضدایرانى

قیمت نفت روز دوشنبه تحت تأثیر ابهامات پیرامون 
تمدید تحریم هاى نفتى آمریکا علیه ایران، حدود سه 

درصد جهش یافت.
بهاى معامالت آتى وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 2.9 
درصد افزایش یافت و به 65.87 دالر در هر بشکه رسید.

بهاى معامالت آتى نفت برنت با 3.3 درصد افزایش، به 74.31 دالر در هر 
بشکه رسید.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا قرار است روز دوشنبه تصمیم دولت این کشور ...

احمدرضا محسنی - شهردار داران شناسه: 441750

آگهى مناقصه نوبت اول
شهرداري داران به استناد بودجه سال 98 در نظر دارد پروژه ذیل را به صورت پیمانی به واجدین شرایط ( به شرکت هاي معتبر ) از ردیف اعتبارات عمرانی شهرداري واگذار نماید . شرکت کنندگان باید 

قیمت هاي پیشنهادي خود را  ارائه نمایند. 
1- اجراي سالن پیش سرد کشتارگاه با اعتبار 000 / 000 / 2000 ریال

مشخصات اجراى کار:
1- احداث و راه اندازي سالن پیش سرد باالي صفر تا 4 درجه نگهداري گوشت قرمز در ابعاد 7 *10 و ارتفاع 5 /2 متر

2- درب ریلی به ابعاد 5 /2 در 30 / 1 و اجراي بتن کف 
3- بدنه ساندویچ پنل 10 سانتیمتري دو رو ورق- کویر پنل و یا نبوق

4- عایق پالستوفوم 10 سانتی p25  جهت اجراي کف
5- کمپرسور 15 اسب  بیت زر

6- اواپراتور 15 اسب با ذکر نام شرکت سازنده
7- کندانسور 20 اسب با ذکر نام شرکت سازنده

8- شیرآالت کامل دانفوس
(  LS ) 9- تابلو برق کامل با سیستم عیب یاب اتوماتیک یک دستگاه

10- ضمنا شرکت کنندگان پیشنهادات خود را براساس کابل و لوله هاي استاندارد - گاز سریونR22  جهت شارژ دستگاه - روشنایی داخل کابین و اتصاالت کامل - عایق لوله ها - داکت و سینی کابل برق و 
هزینه هاي اجرت نصب و راه اندازي ارائه نمایند.

11 - متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد امور عمرانی شهرداري نقشه و مشخصات اجرایی را دریافت نمایند.
شرایط شرکت کنندگان :

  1- پیشنهاددهندگان باید داراي صالحیت فنی و رتبه بندي سازمان مدیریت و برنامه ریزي بوده و این صالحیت و رتبه بندي به تایید دفتر فنی استانداري و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان رسیده باشد.
2- کلیه شرکت هاي متقاضی پیشنهاد دهنده باید داراي اساسنامه ثبتی باشد.

3- پیشنهاددهندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 درصد کل اعتبار را به صورت نقد به حساب 1 -4311846512 - 1414 شهرداري نزد بانک انصار شعبه داران واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند.
5-  پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را در سه پاکت الك و مهر شده به شرح ذیل از تاریخ 29 / 01 / 98 حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه 10 / 2 / 98 به واحد حراست شهرداري تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
پاکت الف- سپرده یا ضمانتنامه    پاکت ب ) رزومه کاري، مدارك و اسناد مناقصه، گواهی ارزش افزوده و مشخصات کامل و آدرس و امضاي پیشنهاد دهنده

پاکت ج) پیشنهاد قیمت و برگه آگهی شرکت در مناقصه که توسط پیمانکار مهر و امضاء شده باشد.
6- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 11 / 2 / 98 با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت خواهد شد.

7 - کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و حق انتخاب دارد.
8- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده  و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- سپرده نفر و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداري باقی مانده و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته خودداري نمود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد 
و نفر سوم هم به همین منوال خواهد بود.

10- شرکت کنندگان با مراجعه به واحد امور عمرانی شرایط مناقصه را دریافت نمایند.
11- کارفرما می تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه یا کسر نماید.

12 - کلیه هزینه هاي کارهاي انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیري و بررسی صورت وضعیت هاي ارسالی، توسط کارفرما بررسی و پس از تایید آن توسط مهندس ناظر شهرداري طبق مقررات به 
مرور زمان از طریق شهرداري قابل پرداخت خواهد بود.

13- شرکت کنندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرایط آن مهر و امضاء و سپس ضمیمه پیشنهاد نمایند.
14- هرگونه اختالف و اشکال براساس شرایط عمومی پیمان قابل بررسی می باشد.

15- ارائه گواهی نامه ثبت نام در نظام ارزش افزوده داراي اعتبار الزامی می باشد.
16- کلیه هزینه هاي چاپ آگهی  در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

17 - کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکاران می باشد.

نوبت دوم

      تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/2/۱۱ 
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Green Palace: One of The 
Most Beautiful Palaces in 
Iran

One of the most beautiful royal palaces in Tehran, 
located at a high point in the northwest of Saadabad. The 
Green palace was originally a semi-finished building 
that belonged to a person by the name of Alikhan, and 
the hill on which the building was located was named 
after him.After Reza Shah purchased the building on 
this hill from Ali Khan, he built the current palace. The 
construction and completion of this work lasted from 
the time Reza Shah was the war minister until the 
beginning of his reign (from 1922 to 1928 solar years). 
Finally, with the efforts of Iranian artists and architects, 
the palace was built on two floors (underground and 
ground) after seven years of work.Reza Shah used the 
ground floor as a place of residence and office, and 
the basement was a storage room. There was also a 
magnificent dining room with tables and carved chairs, 
as well as exquisite porcelain, ceramic and Italian silver 
for the ceremonial reception of the guests. This palace 
is also known as the stone castle of the marble palace, 
due to the use of rare green stones which obtained 
from Khamseh Zanjan’s mines and Khorasan’s marble.
Stones’ Mortar are made of lead and prevent them from 
breaking due to shrinkage and expansion. The main 
door of the Green palace opens from the northwest 
towards the Alborz high mountain range. The facade 
and columns of the palace entrance are also made of 
Khorasan‘s marble, and is a combination of painting 
and motifs of Iranian and European art. After renovation 
and restoration, the stone palace became known as the 
Shahvand Palace, and after the Islamic Revolution, it 
was renamed the Green Palace.The adornments and 
delicate stucco and mirror work of the palace are from 
unknown Iranian artists. Illumination of walls are the 
work of Professor Hossein Behzad, and inlay, is the 
result of the workshop of Professor Sennik Khatam. 
Infrastructure area of the palace, in two floors, is 1203 
square meters, and its architect, Mirza Ja’far Kashi, was 
known as Memarabashi.One of the most beautiful parts 
of the Green palace is the Mirror Hall, which is decorated 
with gypsum flowers on all mirrors, and is covered 
with 70-meter high Mashhad carpet, which is the work 
of Abdolmohammad Amouqoli, which was the office 
of Reza Shah. In this hall, a set of hand-made Koblen 
couches, related to the Qajar period, is located.
The ceiling mirror work with the design of cresset is 
the work of Iranian artists. Other valuable items of the 
palace include 16th Louis Sculptures and Couches, as 
well as two console tables for the Napoleon era.

Green Palace: One of 
The Most Beautiful 
Palaces in Iran
Isfahan's handicrafts not perceived well
Isfahan has a considerable potential in the field of 
handicraft as the rich history of Isfahan knotted 
with pure art; with a countless number of artists 
live in Isfahan, the city is known as the global city 
of handicrafts.Jafar Jafar Salihi, Isfahan's Director 
General of Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism organization, considered "selling" as the 
most important subject in handicraft industry 
and said," In fact, one of the main concerns of 
handicraft artists is selling their products. In 
addition, one of the major handicraft related 
problems is providing raw materials for glaze 
and textile industry.""The currency fluctuation 
also has created serious challenges in this regard; 
the price of raw materials in not affordable for 
handicraft merchants," he added. Having nearly 
200 expressions of handicrafts, the city of Isfahan 
is designated as the World City of Handicraft by 
the World Crafts Council (WCC). Miniature, inlaid 
work (Khatamkari), enamel works (Minakari), 
engraving (Qalam zani), handmade carpet, tile 
works and silver crafts are some of the globally 
know artworks made in Isfahan.   
The global market is thirsty for Isfahan's handicraft, 
but the local market is ignoring the art. So, it's the 
duty of either local or national officials to take 
action and survive the ex-prosperity of the market.
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Kish island
Kish Island is one of the Iran islands that is located 
in the province of Hormozgan. This island has a 
very important position in that region. More than 
a million tourists fly over this island every year.
Clear waters, shopping malls, luxurious hotels, 
water sports and diverse marine life make this 
island a memorable destination for tourists.
Kish was selected as the first free trade zone in 
1982. Because of this, government opened the 
doors of prosperity and development to this 
region, whose effects can be seen today.
Also, in the early years of the reign of Mohammad 
Reza Pahlavi, the island was regarded as one 
of the important centers for the pearl hunting, 
which was diminished with the arrival of the 
Japanese pearl in Iran. The king, using a state 
budget, was trying to expand tourism on the 
island, which was relatively successful.
After the revolution, this process continued to 
some extent through the injection of public and 
private capital. However, nowadays, the beautiful 
Coral Island of Kish is a great destination and one 
of the best Iran islands for winter trips, which, of 
course, requires a fairly larger budget than other 
Iranian destinations.
Hendurabi
Honduran Island is one of the Kish smaller island 
that is among its top attractions of this area. The 
island is about 23 square kilometers in size. 
Hendurabi is about 28 km away from Kish but 
surely it is worth the time. There are very few 
people living in this place, and they make their 
living through fishing.
Near the village of Hendurabi, you can watch the 
devastated works of the villages “Al-Durrat” and 
“Al-Sahra” which have remained from the distant 
past. When traveling to this island, be sure to 
bring food and drinking water. There is also no 
electrical system, so if you are going to spend 
the night in this place, be sure to make lighting 
available.
Qeshm
The Persian Gulf has many famous and unknown 
tourist attractions in its magnificent waters. In 

the meantime, Qeshm Island, the largest Iran 
islands of Pars side, is one of the most amazing 
natural and historical attractions in the area.
Qeshm, the largest island of Persian Gulf, has a 
number of the most beautiful natural attractions 
and tourist attractions in the area. From the valley 
of stars to the forests, there is always a catchy 
glimpse into Qeshm Island.
Valley of stars on Qeshm Island
The valley of the stars is one of the most beautiful 
erosion phenomena in Qeshm island. Local 
people believe that after the collapse of the star 
in this place and the impact of a stroke, the soil 
has risen from the ground and dried up in the 
form that has come about. Some people believe 
that with the darkness, the valley there is being 
haunted by ghosts.  So far, the truth of such a thing 
has not been proven yet.
Abu Musa
The distance between the Abu Musa Island and 
the Tunb islands is the only navigable route for 
large tankers with a significant capacity due to 
the depth of the water in that area. The island is 
one of the Iran islands which is country’s largest 
oil export centers. Facilities on the island include 
a pond for fishing, military vessels, airports, 
freshwater plants and other amenities such as 
school, telecommunications, cinema and chill 
out facilities for residents.
The clarity of the Persian Gulf waters on the Abu 
Musa coast is such that aquarium and coral fish 
are clearly seen from the beach and breakwaters.
Weather in Abu Musa Island
The climate of Abu Musa Island is warm and 
humid, and as it is close to the equator, its air is 
warmer than the air of other Iranian islands in 
the Persian Gulf. Precipitation is mostly in the late 
winter and early spring, and rainfall is temporary. 
The island does not have a river, and only in the 
north, there are several dried beans, but it has 
fresh water, and drinking water is supplied 
from wells and rains, or shipped from the port of 
Lengeh and Bandar Abbas to the island by lagoon 
and ship. Island water is very calm and relaxing in 
the late autumn and mid-spring.
Hengam Island
Let’s better understand the Persian Gulf island 
collections and also The magnitude of the 
history, culture and attractions of this southern 
Neighborhood.
When you come to the beach, you arrive at the 
islands that needs to be discovered; the islets 
that are pristine and untouched, whose beauties 

fascinate you for hours. This is one of the Iran 
islands which is located in the south of the largest 
Gulf Island, Qeshm, and is 6.33 square kilometers 
in size and forms an imperfect cone. The small 
and large villages around it, reaches about 50 
square kilometers. The distance from the island 
to Bandar Abbas is about 43 nautical miles (about 
79 km) and to Qeshm is about 29 nautical miles 
(about 54 km).
The island, which contains lead and salt mines, 
has calcareous altitudes, with its highest point, 
the Mountain, with a height of 106 meters. The 
distance between the two parts at its longest 
diameter is 9 kilometers.
Hengam Island in Persian Gulf
The island has been of strategic and military 
significance due to the important geographical 
and the proximity of the Strait of Hormuz and 
Qeshm Island. Therefore, the Portuguese 
occupied the island during the Safavid period and 
the British during the Qajar period. The British 
believed that the island, with its deep and cozy 
beaches and, of course, wells, was a good place 
to throw off the anchor of their ships. In addition, 
their military experts assessed the island as 
being strategically and geopolitically important. 
Thus, in 1799, Sir John Malcolm was instructed 
to come to Iran, for the thorough analysis of the 
state of Iran and the behavior of the Iranians, and 
their colonial presence in that land. Due to the 
rule of Karim Khan Zand, the seemingly apparent 
success was not achieved, but they did not stop.
During the Qajar era, the British attempted to 
increase their influence by building houses 
and installations such as coal warehouses, and 
telegraph houses. Then, they built many port 
and navigational facilities and monitored the 
Persian Gulf shipping line. Eventually, during 
the constitutional year (1904), they built a 
telegraphic line from Jask. Today, these buildings 
are a among the tourist destination for Iranian 
and international visitors.
In addition to British military presence at that 
time, the Arab extremist and Sunni Sheikhs 
dominated the island. The king of Muscat also 
claimed when he was visiting the island and tried 
to dominate that area. Meanwhile, the British 
government was implicitly supporting the 
Sheikh’s disobedience to the Iranian government 
and the interventions of the Muscat monarch 
in spite of its military presence. The British 
government, in various ways, tried to stand 
against the rule of the Iranian government.

Iran Islands, The Pearls Of Persian 
Gulf

Tropical and coastal areas have always 
been popular among tourists around 
the world. The beautiful island of Kish is 
one of the best Iran islands and tourism 
destinations in the world, which has a 
lot of fans in the cold seasons.

Ameri House, 
Historical 
House in 
Kashan

After 15 years 
of revival and 
restoration Ameri 
Mansion in Kashan, 
Iran, has been 
converted into a 
hotel, restaurant and 
cafeteria for tourists 
from Iran and all over 
the world.
The Ameri House 
also known as 
"Khan-e Ameriha" 
or house of the Ameri 
family is a historic 
house in Kashan, in 
Isfahan Province, in 
Iran.
It was built during 
the Zand era for 
Agha 'Ameri, the 
governor of Kashan, 
who was responsible 
for maintaining the 
security of the route 
between Tehran and 
Kerman.
Covering an area 
of 9000 square 
meters, and housing 
seven courtyards, 
the Ameri house is 
one of several large 
spectacular old 
houses in the central 
district of Kashan. 
Like the other 
houses around it, 
it was rebuilt in the 
19th century, after 
the city was ravaged 
by a series of massive 
earthquakes in the 
18th century.
The mansion has got 
seven courtyards 
built for seven 
independent families 
covering an area of 
9000 square meters. 
There are more than 
80 rooms in it.
The unique and 
m a g n i f i c e n t 
architecture of the 
Ameries structures 
such as fascinating 
decorations, porches, 
ponds, courts and 
gardens make them 
spectacular edifice.
The materials used 
in the buildings 
include bricks for 
construction of the 
main structure, 
mud and straw 
for insulation and 
facade, gypsum 
for decoration 
facade and interior, 
mirrors for making  
inner 
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Norway hopes the new financial 
mechanisms, such as INSTEX, 
will help further boost the 
level of cooperation between 
Tehran and Oslo in various 
economic fields, the Norwegian 
deputy foreign minister said on 
Monday.
Tore Hattrem made the remarks 
during the 9th round of Iran-
Norway Political Consultations 
meeting in Tehran, which was 
headed by Iran’s Deputy Foreign 
Minister for Political Affairs 
Seyyed Abbas Araghchi.

Both sides reviewed major 
international developments as 
well as bilateral relations during 
the meeting.
Extending sympathy and 
solidarity with the flood-
stricken people of Iran, Hattrem 
said that his country aid 
packages will soon be delivered 
to the affected areas in Iran.
The official stressed that 
Norway’s political resolve is to 
maintain mutual cooperation 
in the face of current political 
challenges.

Iran’s steel 
output at 7.1% 
growth in Q3: 
WSA report
In its latest report, 
World Steel 
Association (WSA) put 
Iran’s steel production 
volume at a 7.1% 
growth in the first 
three months of 2019 
compared to the last 
year’s corresponding 
period, registering the 
highest production 
rate among other 
countries.
Statistics showed that 
444,116,000 tons 
of crude steel were 
produced by 64 major 
steelmakers in the 
world, recording a 4.5 
percent increase as 
compared to the same 
period of last year, WSA 
reported.
The Islamic Republic 
of Iran produced 
6,223,000 tons of 
crude steel in this 
period, showing a 7.1 
percent increase as 
compared to the last 
year’s corresponding 
period.
Moreover, 155,009,000 
tons of crude steel 
was produced by 64 
steelmakers in the 
world from January 
1 to March 31, 2019, 
registering a 4.9 
percent increase as 
compared to the last 
year’s corresponding 
period.
Earlier, Deputy 
Iranian Mines and 
Mining Industries 
D e v e l o p m e n t 
and Renovation 
O r g a n i z a t i o n 
(IMIDRO) Ardeshir 
Sa’d-Mohammadi had 
put Iran’s crude steel 
produced last year 
(ended March 20, 
2019) at 35 million 
tons, 22 million of 
which was used in the 
production process.
Iranian Steel Producers 
Association (ISPA) 
also pointed out that 
about 4.484 million 
tons of crude steel 
and also 2.612 million 
tons of steel products 
were produced in the 
country in 11 months 
of the last Iranian 
calendar year (March 
21 – Feb. 21).
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Norway seeks enhanced economic 
coop. with Iran: deputy FM

Taghi Saniei said 
on Monday that the 
company has upgraded 
its absorption towers 
without the presence 
of its European licensor 
in a matter of 137 days, 

with some 36,000 man-hours of 
engineering work.
According to the official, this 
project was one of the major 
achievements of the facility which 
was completed for the first time in 
the country, adding a total of $11 
million to the company’s monthly 
revenue.
By upgrading the towers, the 
plant’s production capacity 
rose from 460,000 tons/year to 
750,000 t/y, he added.
p-Xylene (para-xylene) is an 
aromatic hydrocarbon. It is 
one of the three isomers of 
dimethylbenzene known 
collectively as xylenes. The p- 

stands for para-, indicating that 
the two methyl groups in p-xylene 
occupy the diametrically opposite 
substituent positions 1 and 4.
It is in the positions of the two 
methyl groups, their arene 
substitution pattern, that it differs 
from the other isomers, o-xylene 
and m-xylene.
All xylene isomers are colorless 
and highly flammable. The odor 
threshold of p-xylene is 0.62 parts 
per million (ppm).
Nouri Petrochemical Company, 
previously known as Borzouyeh, 

is one of the world’s largest 
production plants for aromatics, 
according to the company’s 
website.
It is a subsidiary of the Persian 
Gulf Petrochemical Industries 
Company, the biggest consortium 
of Iranian petrochemical 
producers. The plant was 
launched in 2007 at a cost of $240 
million.
The company produced over 4.7 
million tons of petrochemicals in 
fiscal 2016-17, its biggest output 
volume in the past 10 years.

 Iran oil has many clients in 
region: MP
A member of the Iranian Parliament’s national 
security committee said Iran’s oil has many clients, 
particularly in the Middle East region, stressing 
that oil exports would continue despite US 
sanctions.Speaking to Mehr News correspondent, 
a member of the Iranian Parliament’s National 
Security and Foreign Policy Committee, Morteza 
Saffari-Natanzi, said the US’ move to end 
sanctions waivers for Iran’s oil clients is “merely 
a psychological warfare”, adding that Iran would 
continue selling oil despite the US sanctions.
US President Donald Trump has decided not to 
renew waivers that allow eight countries to buy 
Iranian oil without facing Washington's sanctions, 
in a move aimed at bringing Iran’s oil exports to 
zero.The Iranian MP stressed that the Islamic 
Republic would definitely continue to sell its oil, 
adding that this would require bypassing the US 
sanctions.“There are numerous ways to sell oil, 
and just as we managed to bypass sanctions in the 
past, we can do the same in the current situation 
and export our oil as much as desired,” he added.
He said the Iranian Ministry of Petroleum has 
thought of many alternatives to sell oil, adding 
“even if our oil clients stop buying our oil, we have 
many other clients, especially in the region, who 
are after Iran’s oil.”

New petrochemical plant to 
be built in western Iran
 A new petrochemical plant with the production 
capacity of 48,000 tons per year will be 
established in Sonqor County, western Iranian 
province of Kermanshah, a lawmaker said 
Monday.Sonqor and Kolyaei MP Javad Hosseini-
Kia added that the construction operation of the 
plant will commence on Thursday in a ceremony 
to be attended by Oil Minister Bijan Namdar 
Zanganeh.The plant, which comes in line with the 
push to promote the downstream petrochemical 
industry, will provide over 150 direct job 
opportunities in the region.Petrochemical is 
Iran's most important industry after oil and gas. 
The National Petrochemical Company hopes 
to lift output capacity to 120 million tons per 
annum by 2022.In the March 2018-19 fiscal, 
Iranian companies exported $14.1 billion 
worth of petrochemicals. Official data has it that 
petrochemicals account for 32% of Iran’s non-oil 
exports.The petrochemical industry has played a 
key role in domestic economic growth as it creates 
value-added and reduces the sale of oil and gas 
on which the economy has been dependent for 
decades.
With abundant hydrocarbon reserves and new 
private sector investments, Iran is working hard 
to maintain its global status in the key sector and 
broaden its scope.

Nouri Petrochemical Plant in the southern Iranian 
Bushehr province can now supply all the para-xylene 
needed in the country, the CEO of the company said.

Nouri petchem plant sufficient to 
supply Iran’s total para-xylene demand

news

By upgrading 
the towers, the 
plant’s production 
capacity rose from 
460,000 tons/year 
to 750,000 t/y, he 
added.
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Iran's non-oil exports to Turkey 
surpass $2.3 billion
Iranian non-oil exports to Turkey surpassed $2.3 billion over 
the past Iranian year, ended on March 22, and that with taking 
into account the oil exports, the figure rose up considerably.
Turkey is among the countries that is major exporter of goods 
and household appliances to Iran and it imports non-oil goods 
and oil from Iran without observing the sanctions.
Turkey, the fourth export destination for Iran in ranking, 
was among the countries to oppose Washington's sanctions 
on Tehran. Ankara, recently, condemned US' not renewing 
the waivers for Iranian oil purchasers and called the move 

childish.
Head of Iran-Turkey Joint Chamber of Commerce Reza Kaami 
told IRNA after the waivers were not renewed that Turkey had 
officially announced that Ankara would not accept Iran's oil 
and natural gas being replaced by others', so one can rely on 
the mutual trade.
Kaami said that Iran has a record level economic cooperation 
with Turkey; nearly 100 Turkish companies have made 
investment in Iranian private sector, mostly in the 
northwestern provinces, which are close to the Turkish 
border. 
He added that most of the investment has been in industries 
and production.

Iranian and Turkish officials have 
already reached agreement 
to set up a joint bank, he said, 
adding that due to some tariff 
problems, the bank has not 
become operational yet.
During a visit to Iran of Turkish 
President Recep Tayyip Erdoğan, 
both sides stressed that the tariffs 
should be reviewed and finalized as soon 
as possible. He said that experts have advised the Iranian and 
Turkish officials to adopt preferential tariffs to regulate trade 
ties and help boost economic cooperation.

British officials 
introduce INSTEX to 
UK businessmen
President of INSTEX and officials from 
the UK Government briefed businesses 
and banks on the recent developments 
of the Instrument in Support of Trade 
Exchanges which is a vehicle to be used for 
transactions with Iran.
Per Fischer and officials from the UK 
Government spoke at an event jointly 
hosted by DIT and the British Iranian 
Chamber of Commerce (BICC) to brief 
businesses and banks on the recent 
developments of INSTEX. A Q&A was 
held that enabled businesses to feedback 
comments on how INSTEX should operate 
so as to be useful for Europe-Iran trade.
INSTEX was adopted by foreign ministers 
of the European trio on the sidelines of a 
European Union summit in the Romanian 
capital Bucharest on January 1.
INSTEX has been registered at the address 
of France's Economy and Finance Ministry 
in Paris. German banker Per Fischer has 

been chosen for a period of six months 
to run it. Also, a senior UK diplomat is 
expected to head the Supervisory Board.
During the meeting which was organized 
by Department for International Trade 
and Iran-UK chamber of commerce, British 
officials held talks on the way to facilitate 
the economic interactions between two 
sides. 
Meanwhile, Iran Ambassador to the 
UK Hamid Baeidinejad said Fischer 
had announced that despite existing 
challenges, INSTEX is seriously after 
maintaining its first trade exchange with 
Iran very quickly. 
In the meantime, earlier, Fischer in an 
interview with IRNA expressed happiness 
over his attendance in London meeting 
which would result in more interactions 
with UK banks and companies.
“I am pleased to be in London to conduct 
further technical exchanges with UK-based 
banks and businesses on the development 
of INSTEX. Today’s meetings have clearly 
shown the wide interest there is for using 
this mechanism. As we are getting closer 
to operations, these conversations are 

increasingly important to ensure INSTEX is 
fine tuned to the needs of the market. I look 
forward to further such meetings with key 
European partners.
Earlier, former UK foreign secretary Jack 
Straw said the UK along with Germany and 
France are not only firmly committed to the 
JCPOA, but they are also working very hard 
to set up the Special Purpose vehicle (SPV).
The UK political figure described the 
US move to violate UN Security Council 
Resolution 2231 and re-impose unilateral 
sanctions on Iran as 'an attempt to 
impoverish the Iranian people', noting that 
such measures very rarely hit the elites of 
Iran but will hit the ordinary people of the 
country.



Inalienable rights of nation 
can neither be compromised by 
putting pressure nor be bought 
by dollars: Takht-Ravanchi
 Iranian ambassador to UN stressed on Israeli related 
issues, the only principle guiding the U.S. foreign 
policy, particularly under its current Administration, 
is not “America first”, rather it is “Israel first”; even at 
the price of blatantly violating the basic principles as 
well as the peremptory norms of international law.
Ambassador and permanent representative of the 
Islamic Republic of Iran to the United Nations, Majid 
Takht-Ravanchi made the remarks during his first 
speech before the United Nations Security Council 
on “The situation in the Middle East, including the 
Palestinian question”.

Daesh Ringleader Appears 
in New Video for 1st Time in 5 
Years
The Takfiri terrorist group of Daesh released a 
propaganda video purporting to show its ringleader 
Ibrahim al-Samarrai, aka Abu Bakr al-Baghdadi, for 
the first time in five years.
The video, released on Monday, shows al-Baghdadi 
appearing with a bushy grey and red beard, wearing 
a black robe with a beige vest and seated on the floor 
with what appears to be a machine gun propped up 
next to him, media reports said.  
It is still not clear if the 18-minute video is authentic. 
The new footage could not be dated either, but the 
person appearing to be al-Samarrai makes reference 
to bombings that left hundreds of people dead in Sri 
Lanka last week.
The speaker claims the coordinated attacks were 
Daesh’s revenge for the defeat it suffered recently in 
the eastern Syrian village of Baghouz.
"The battle for Baghouz is over," he says, adding that 
the terror group is engaged in a "battle of attrition" 
and would seek revenge for its jailed and killed 
members. He also urges its elements based in East 
Africa to ratchet up their acts of terror.

Iran, Oman Wrap Up Joint 
Naval Drill
Military forces from Iran and Oman wrapped up a 
joint naval exercise off the coast of Muscat.
The joint rescue and relief operation was a result of 
the agreements reached by a joint commission of 
Iran-Oman military friendship.
Held in the waters off the coast of Oman’s capital 
Muscat, the drill involved troops from the Iranian 
Navy, the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Navy, the Royal Navy and Royal Air Force of Oman, 
and the Royal Oman Police.
Iran had dispatched a hospital ship, a fire fighting 
vessel, ‘Sabalan’ missile-launching corvette, 
‘Bandar Abbas’ logistical warship, a helicopter, and 
diving teams to the drill zone.
Iran and Oman have held several naval exercises 
in the Persian Gulf and the Sea of Oman in recent 
years.

President: Iran to Bring US to Its Knees

In a speech at a Tuesday 
event held in Tehran to 
commemorate Iranian 
workers, Rouhani said 
Iran will continue to export 
crude oil despite the US 
pressures.

The Islamic Republic will never 
let the US carry out the “wrong” 
decision to drive oil exports down 
to zero, the president underlined, 
saying Washington is going to 
realize within the next months that 
Iran will be continuing to export 
crude.
“They (the US) might close the 
doors on us in one direction, but 
there is not just one door… as 
there are still six (other) doors, 
and we will continue to export oil 
vigorously,” he stressed.
“The US seeks to reduce the 
country’s (Iran’s) foreign currency 
income by imposing cruel sanctions, 
as the major source of foreign 

currency income has been always 
the sale of oil, (gas) condensates and 
certain industries relating to the 
production of oil and gas,” he added.
Highlighting the necessity for a 
boost to production in Iran and 
a rise in the export of non-oil 
products, the president said the 
Iranian nation will not allow the US 
to achieve its objectives and that 
Iran will definitely bring the United 
States to its knees.
In comments on April 24, Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei said the US’ 
attempts to block the export 
of Iranian oil will get nowhere 
as Tehran will be exporting any 

amount of crude it needs and wants.
Describing a cut in Iran’s reliance on 
the export of oil as an opportunity, 
the Leader said such an opportunity 
will be used for further reliance on 
internal capabilities.
“Although the sanctions pave the 
way for problems in certain cases, 
they will benefit the country if 
they are dealt with correctly and 
logically,” Ayatollah Khamenei said.
Last week, the White House said 
US President Donald Trump "has 
decided not to reissue" waivers 
regarding sanctions against 
countries importing Iranian oil 
when the waivers expire in early 
May.

The US plot to push Iran’s oil exports down to zero 
will never be realized, Iranian President Hassan 
Rouhani underscored, saying the Iranian nation 
will “bring America to its knees.”
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The Director of 
the Instrument in 
Support of Trade 
Exchanges (INSTEX) 
Per Fischer on 
Monday voiced 
the company’s 
readiness to 
undertake first 
transaction with 
Iran, and addressed 
the concerns of 
British companies 
who may wish to do 
business with Iran.
In a meeting with the 
British economic 
experts, commercial 
companies and 
officials in London, 
he presented an 
explanation on 
the function of 
the system and 
addressed concerns 
of the British 
companies in doing 
business with Iran.
According to an 
Iran Press report, 
Iran’s ambassador 
to London who 
attended the 
meeting wrote in his 
tweet account that 
Fischer announced 
that despite 
challenges, INSTEX 
is serious about 
conducting first 
transactions with its 
Iranian counterpart.
INSTEX is a special 
financial mechanism 
created by Germany, 
France and Britain in 
January 31, 2019 to 
facilitate non-dollar 
trade.
The instrument is 
aimed at enabling 
legitimate trade 
between Iran and the 
European Union in 
the first phase before 
expanding to cover 
third parties as well.
On April 14, Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad 
Zarif said that Tehran 
has announced 
to the European 
countries the 
establishment of the 
Iranian mechanism 
proportionate to 
INSTEX.

INSTEX 
ready to 
initiate trade 
transactions 
between Euro-
pean compa-
nies and Iran

Iran
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FM Zarif says the Persian Gulf is 
Iran's 'lifeline'
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif on 
Tuesday honored National Day of the Persian Gulf, saying 
that the Persian Gulf is the lifeline of Iran.
Zarif made the remarks in a video released in his 
Instagram account.
He said: 'The Persian Gulf is our lifeline and it is the 
Persian Gulf and we repeat the word Persian, because it 
is not the Gulf of Mexico.'
He added: 'The people who say the Gulf instead of the 

Persian Gulf because they think it is easier, but, the 
audience may be mixed up with the Gulf of Mexico and 
that where we are talking about.'
Iranian foreign minister blamed certain people 
deliberately trying to name it the Gulf.
'They want to revise history, names in geography.'
'These are historical names why are we so childish calling 
some places I mean as if I say Gulf of Oman on which we 
have more coastlines that Oman is called Gulf of Iran,' 
Zarif said referring to a notepad he has by the King of 
Saudi Arabia in which he said Riyadh-Persian Gulf and 
another one which said Kuwait-Persian Gulf.

'These are historical names 
and it doesn’t have any other 
connotation,' he said.
On the Persian Gulf Day, 
April 30, the then Iranian 
military leader Imam-Quli 
Khan put an end to 117 years 
domination of Portugal on 
southern coasts.
The day was named as Persian Gulf National Day in the 
Iranian year of 1384 (2005-2006).

Succumbing to pressures not 
Iran’s nature
Pakistani Urdu daily says that US is 
trying to put pressure on Iran by all 
means but completely forgets that 
succumbing to pressures is not the 
nature of Iranian nation.Daily ‘Express’ 
in its editorial comments on Tuesday 

said history has proved that Iranians 
do not surrender to any kind of 
pressures. It said that the US aggressive 
policy towards Iran is detrimental 
to world peace. The paper said that 
earlier US unilaterally withdrew 
from landmark Iran’s nuclear deal 
and now they have announced not 
to renew waivers granted to those 

states that buy Tehran’s oil.Express 
said that it is quite encouraging to see 
that European countries still want to 
protect the JCPOA. The editorial called 
upon the international community 
to play its role in defusing tensions 
between Iran and the US and bring the 
two countries on a dialogue table to 
resolve their issues. 

US displays 'schoolyard bullying' 
by re-imposing bans on Iran: 
official
 A senior Iranian oil official said that the White 
House’s re-imposition of sanctions on Iran was US’s 
“schoolyard bullying” reaction to the new balance of 
power in the world.
“The idea that some countries can offset shortages 
caused by removing Iran’s crude oil from the 
market is both politically and technically unfitting,” 
Shana quoted Amirhossein Zamaninia, the deputy 
petroleum minister for international affairs and 

trading, as saying on Monday the WPC Expert 
Workshop
He said the Persian Gulf was considered as an 
international pathway for transmitting crude oil to 
other parts of the world only when all the littoral 
states were able to use it, not just a select number 
of them, adding, “Desperate times need desperate 
measures.”
The official said that the European signatories of the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) were to 
shoulder the costs of implementing the pact and its 
ensuing commitments.
He further referred to the somehow-similar oil 
sanctions on Iran back in the 1950s, adding, “It seems 

the country will be 
able to overcome 
the sanctions 
under the current 
circumstances.”
Zamaninia also 
stated that US 
sanctions on Iran’s 
oil industry would 
impact world oil markets as 
well as making life more difficult for the Iranian 
people. “These sanctions are the indication of US’s 
schoolyard bullying reaction to the changes in the 
global balance of power.”

News

“They (the US) 
might close the 
doors on us in 
one direction, 
but there is not 
just one door… 
as there are 
still six (other) 
doors, and we 
will continue 
to export oil 
vigorously,”
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Pompeo Rejects India 
Call to Continue Oil 
Imports from Iran

Indian External Affairs Minister Sushma 
Swaraj spoke to her US counterpart Mike 
Pompeo about flexibility in US sanctions 
on Iranian oil imports but America’s top 
diplomat was non-committal, people 
familiar with developments said.
During the phone call, Swaraj said India 
should be allowed to import Iranian 
crude for some more time without being 
impacted by US secondary sanctions as 
the general election is underway in the 
country, and that the next government 
with a fresh mandate will take a final call 
on this issue, the people added, asking 

not to be identified, the Hindustan 
Times reported.
Swaraj explained India’s political and 
economic conditions to Pompeo and 
sought some relaxation as making 
immediate arrangements for 23.5 
million tons of oil – the amount supplied 
by Iran every year – from an alternative 
source was not possible, the people said.
However, Pompeo did not make any 
commitment and told Swaraj the matter 
was no longer handled at his level as 
a decision had been made by the US 
administration to strictly enforce 
sanctions, the people added.
Pompeo and Swaraj were initially 
scheduled to speak a day before the US 
secretary of state announced on April 22 
that the Trump administration will no 
longer grant exemptions from sanctions 

to any country importing Iranian oil. The 
call could not go through only because of 
“scheduling issues” and the two finally 
spoke on Saturday, said another person 
familiar with developments.
The conversation was part of regular 
bilateral consultations and the two 
diplomats also touched on issues to 
strengthen the India-US strategic 
partnership, the person added, asking 
not to be named.
Compared to February, India imported 
18.7 percent less oil from Iran in March 
at about 526,000 bpd oil. Volumes were 
however 4 percent higher than a year 
ago.
Overall, India's oil imports rose 4.7 
percent in March from the previous 
month and by about 4.9 percent from a 
year ago, the report added.



Tunnel Blast Kills 3 in Iran 
Explosion in a road tunnel under construction in northern 
Iran killed at least three workers.The explosion 
occurred on Tuesday morning at a tunnel in an under-
construction highway connecting Iran’s capital of 
Tehran to the northern province of Mazandaran.The 
blast and consequent fire blocked the tunnel entrance, 
leaving several workers stuck inside.Spokesman for 
the Emergency Medical Service of Mazandaran said three 
workers have died and 8 others have been injured in the accident.

The Director of the 
Instrument in Support 
of Trade Exchanges 
(INSTEX) Per Fischer 
on Monday voiced the 
company’s readiness 
to undertake first 
transaction with Iran, 
and addressed the 
concerns of British 
companies who may 
wish to do business with 
Iran.In a meeting with 
the British economic 
experts, commercial 
companies and officials 
in London, he presented 
an explanation on the 
function of the system 
and addressed concerns 
of the British companies 
in doing business with 
Iran.
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 Iran oil has many clients in region: 
MP

The Persian Gulf, thanks to its 
rich resources both below and 
on the surface, has always been 
in the focus of people, from 
tourists who were attracted 
to its beauties to invaders who 
violated their rights. And the 

same story is still going on.
Though, lately, enemies and ill-wishers 
of the Islamic Iran have made extensive 
efforts to undermine the noble name of 
the Persian Gulf, well-supported historical 
documents and geographic maps emphasize 
the fact that the original roots of the name are 
undeniable. 
Persian Gulf, as one of the most important 
waterways and strategic areas in the world, 
has always been a source of pride and honor 
for Iranians. For thousands of years, people 
of Iran have lived alongside the glacial waters 
of the Persian Gulf and have enjoyed its 
endless benefits. 
In addition to having vast resources of energy 
and economic significance, the Persian 
Gulf has an ancient and unique history and 
culture that can be seen in the people who 
lived by it.The rare cultural and artistic 
identity of the neighboring regions of the 
Persian Gulf is a category that we must strive 
to preserve and promote until it passes on 
this ancient culture to other generation. 
It is no hidden fact to all that enemies have 
always been seeking divisions among 
neighbors to exploit the resources and 
countries of the region. Unfourtunately, 
some ignorant individuals have chosen to 
go with these foreigners by neglecting the 
historical identity of the region and using a 

fake name for the waterway which is actually 
an attempt to confiscate it for their own 
purposes.
However, regional countries are expected 
to be vigilant and not become a part of 
this evil game by extending their friendly 
hands to Iran, vow to safeguard peace and 
tranquility and more importantly disregard 
the foreigners.The history has been a 
witness to various wars in the Persian Gulf 
region, in which the English and Portuguese 
colonialists have been defeated by the brave 
Iranian men, including Reisali Delvari and 
Imam Qoli Khan, hence their deep hatred 
and endless conspiracies to split the region.
Of course, numerous historical documents 
help us reveal the conspiracies of hostile 
countries to undermine the region especially 
the Islamic Republic of Iran by creating fake 
names for the strategic waterway.
For instance, Iran's ambassador to London 
released a document last year belonging 
to the British Foreign and Commonwealth 
Office which instructed the British officials 
in 1978 to use 'The Persian Gulf' for naming 
Iran's strategic waterway.
'The correct English name for this stretch 
of water is 'The Persian Gulf ',' reads a 
confidential circular by the British Foreign 
and Commonwealth Office which dates back 
to May 8, 1978.
Hamid Baeedinejad released the document 
on his telegram channel saying, 'The context 
of this document is another strong reason 
for proving the historical authenticity for 
the Persian Gulf which some in vain try to 
forge its name.'
US President Donald Trump has been 
mocked after distorting the Persian Gulf 
name during his Oct 13 speech which 
focused on the US new strategy on Iran.
The Iranian envoy in London said he 
succeeded to obtained the document with 
the help Majid Tafreshi, a prominent Iranian 
professor in history. 
Baeidinejad further referred to some parts 
of the UK circular's confidential instruction 
for how to use the name of the Persian Gulf in 
communications with the Iranian firms or 

government organizations.
Stressing that 'Iranian sensitivity over 
the description of the Persian Gulf is 
undiminished,' the document reads, 'The 
correct English name for this stretch of water 
is 'The Persian Gulf.' The use of any other 
term causes serious offence to the Iranians 
and has been known to prejudice contracts 
and negotiations in Iran.'
The circular further stressed the British 
officials 'never' use other terms in their 
official communications to refer to 
the strategic waterway which lies in the 
southwest of Iran's Strait of Hormuz, the 
strategically and geographically important 
narrow strip in south of the country.
Baeidinejad released the documents after 
the US President Donald Trump distorted 
the name of the Persian Gulf at his October 13 
speech on his new strategy about Iran.
His approach triggered waves of reactions by 
the Iranian officials and nationals both inside 
and outside the country.
Reacting to the US president minutes after 
his speech, President Hassan Rouhani of 
Iran recommended him to 'study history and 
geography' again to learn how to refer to an 
internationally known place.
'He'd better ask the helmsmen of the fleets 
sailing back and forth in the Persian Gulf 
what the name of the waterway is on the 
map they hold in hand,' President Rouhani 
said while urging Trump to 'carefully 
study history, geography, international 
commitments and norms, ethics and 
decency”.The Persian Gulf is the third largest 
gulf in the world covering a span of 240,000 
kms. It includes the Iranian islands of 'Khark, 
Bomusa, Great Tunb, Little Tunb, Kish, 
Qeshm, Lavan '.
Hence, the Persian Gulf, due to its 
geographical location and access to the free 
waters of the world, is of great importance 
to various countries and governments, and 
some of them have, over the course of history, 
often deployed their forces to dominate this 
important region. 
** Persian Gulf with 8,000 year- old history
The ancient works remained in the cities 

of the Persian Gulf represent a cultural 
existence dating back 8000 years on the 
banks of this sea and the name of the Persian 
Gulf during the Persian Empire has gained 
world renown.
In the first half of the 21st century with 
decrease in reserves of other lands including 
Alaska and the North Sea, the strategic and 
economic position of Persian Gulf region 
increased. 
The foundation structures that have long 
drawn the colonial nations of the world to 
the sea have been its strategic or economic 
position, which has given Europeans the 
incentive to find profits and influence in the 
eastern territories of the region. 
Persian Gulf has been an important gateway 
to the arrival and departure of Iran's culture, 
civilization, economy and politics since 
the early days, and the rise of the central 
government of Iran has always been of 
particular importance for the political 
presence in the world and has been a venue 
for a radical challenge with colonial political 
powers. Geographic names are part of the 
history, geography, mythology, culture, and 
rituals of a nation, and preserving them like 
preserving ancient artifacts as reserves and 
human heritage is a must, so any alteration 
of ancient historical names, such as the 
destruction of ancient works, is prohibited. 
English historian Arthur Wilson believed 
that no waterway has ever been more 
important than the Persian Gulf for 

historians and geographers, researchers and 
tourists, both in the past and today, and that 
this waterway has enjoyed Iranian identity 
thousands of years.
However, the documents in the world's 
libraries and archives, including Alexandria, 
Cairo, the Church of St. Peter Vatican, and 
30,000 Persian tablets, indicate that the term 
Persian Gulf has existed since the beginning 
of civilization in all sources.
**Persian Gulf brilliant jewelry 
Persian Gulf is a brilliant jewelry of the 
Islamic Republic of Iran which has been a 
strategic and sensitive area of the region 
for many years and is considered as an 
important regional area in the region's 
geography which attacks everyone's 
attention. Although over the past few years, 
enemies have gazed on the area, but the 
brave men and border guards of the country 
have not allowed any civilian and military 
force to think of any aggression and defended 
the sea.Ill-wishers must know that today 
defending the inheritance of the history of a 
nation is a symbol, the zeal and authority of 
a nation which Iranian nation proved that in 
the context of the distortion of the name of 
the Persian Gulf will defend these ideals and 
their heritage.As a result, April 30 in Iran is 
named after the Persian Gulf National Day, 
which is the anniversary of the expulsion of 
the Portuguese from the Strait of Hormuz 
and the Persian Gulf, and is in fact a focal point 
to confront aggressors and enemies. 

Persian Gulf; eternal correct name for Iran's strategic waterway

Bandar Abbas, April 30, IRNA - The 'Persian Gulf' which 
has been used for so long a time to name the strategic 
waterway in south of Iran takes its roots from the old 
civilization of the country and the collective mind of 
the peoples who occupied the region in at least the past 
three thousand years. It has always been there in the 
oldest world maps and will remain so forever.
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In recent years, the 
Supreme Council 
of the Cultural 
Revolution has 
also named April 
10 the day of 
the expulsion of 
the Portuguese 
from the Strait 
of Hormuz as the 
'National Day of 
the Persian Gulf' 
by the proposal 
of the Council for 
Public Culture to 
spread the cultural 
and historical 
identity of Iran to 
other countries.



بسیج تمام امکانات برای سفری ایمن 
 معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی اداره کل راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای استان اصفهان با اشاره به رسالت های ذاتی سازمان راهداری وحمل 
ونقل جاده ای کشور گفت:  تمام امکانات اعم از ماشین آالت و نیروی انسانی 
برای خدمت رسانی به مردم عزیز ایران و ایجاد بستری برای سفرهای ایمن بسیج شد.حمیده دهقانی 

با بیان اینکه در نوروز 98 نیروهای انسانی فراتر از وظایف اداری تعریف شده به خدمت رسانی به مردم 
پرداختند، خاطرنشان کرد: 72 ســاعت کار متمادی و بدون وقفه در دمونتاژ پل های خرپایی سمیرم، 

عملیات های راهداری طاقت فرسا در لرســتان و ... از نمونه های بارز  این موضوع به شمار می آیند.وی با 
 تشریح اقدامات انجام شده در حوزه پشتیبانی نیروی انسانی در استان اصفهان و  همچنین پشتیبانی از اکیپ های

  اعزامی به اســتان های سیل زده خوزســتان و لرســتان گفت:  اقدامات متعددی انجام شــد تا همکاران به جز سختی
 عملیات های راهداری و نظارت دغدغه دیگری نداشته باشند.دهقانی ارائه توصیه های ایمنی به مسافران، اعزام گشت های نظارتی 
و رفع مشکالت محورهای مواصالتی استان اصفهان، اطالع رسانی ویژه و لحظه به لحظه از وضعیت راه های استان اصفهان و ارائه 

گزارش از اقدامات انجام شده توسط این اداره کل به رسانه ها را بخش مهمی از  رسالت های این معاونت برشمرد.

قیمت خرما به 40 هزار تومان رسید
رئیس اتحادیه خرده فروشان میوه و سبزی اصفهان با اشاره به کمبود خرما در آستانه ماه رمضان، گفت: 
شرایط آب وهوا و همچنین صادرات موجب افزایش نرخ خرما و رسیدن آن به 40 هزار تومان شده است.

نوروزعلی اسماعیلی در خصوص افزایش قیمت خرما در آستانه ماه رمضان، اظهار کرد: متأسفانه در 
آستانه ماه رمضان قیمت خرما به دلیل کمبود در بازار افزایش یافته و بین 22 تا 40 هزار تومان در سطح 

خرده فروشی عرضه می شود.
وی دلیل گرانی خرما را تغییرات آب و هوایی و وقوع سیل در استان های جنوبی کشور عنوان کرد و گفت: 

صادرات خرما نیز در افزایش قیمت این محصول تاثیرگذار است.
رئیس اتحادیه خرده فروشان میوه و سبزی اصفهان یادآور شد: خرماهای موجود در بازار پیش ازاین در انبارهای کشور 

ذخیره شده بودند که اکنون وارد سطح عرضه شده است.
وی در خصوص کمبود برخی سبزی و صیفی جات و گرانی آنها، اظهار کرد: متأسفانه سیل خوزستان موجب از بین رفتن بخش زیادی از 
محصوالت کشاورزی شد، از سوی دیگر صادرات بر گرانی برخی محصوالت دامن زد، البته از روز گذشته صادرات پیاز، سیب و پرتقال در 

جهت قیمت ها ممنوع شد.

با ایــن افزایــش نجومی 
قیمت مســکن دو راهکار 
اصلی برای خرید مسکن 
که تا پیش ازاین  پس انداز 
و تسهیالت مســکن بود 
روز به روز کمرنگ تر شد 
و در روندی معکوس حتی 
افزایش تسهیالت به گرانتر شدن قیمت 
مســکن دامن زد. در حالی که هنوز رقم 
نهایی تسهیالت مسکن به 200 میلیون 
نرسیده و ابالغ نشده بسیاری از مشاوران 
امالک با نشر این خبر که تسهیالت مسکن 
زیاد شده و قیمت رو به رشد است افسار جو 
روانی آماده به تشنج این بازار را در دست 

گرفتند.

   پس انداز راه خانه دار شدن نیست
با در نظــر گرفتــن این آمار شــاخص 

دسترسی به مسکن شــهری برای یک 
واحد نمونه ۱00 متر مربعی با ذخیره تمام 
حقوق ساالنه خانوار در سال ۱۳7۶ پنج 
سال بوده اســت که این شاخص در سال 
۱۳8۳ نیز پنج سال و در سال 7۶ به شش 

سال رسیده است.
گزارش بانک مرکزی که متوسط قیمت 
مسکن در تهران را ۱۱ میلیون و 270 هزار 
تومان است نشان داد که باید مدت انتظار 
برای خرید یک واحد مسکونی را بیش از 

40 سال در نظر گرفت و آن را تأیید کرد.
مهدی روانشــادنیا کارشناس مسکن در 
مورد اینکه آیا می توان با پس انداز صاحب 
مسکن شد، گفت: اگر متوسط قیمت یک 
متر مربع مســکن که به تازگی از سوی 
بانک مرکزی منتشر شده را ۱۱ میلیون 
تومان در نظر بگیریــم، اگر یک متقاضی 
بخواهد یک واحد مســکونی 7۵ متری 
خریداری کند، باید حدود 82۵ میلیون 
تومــان پرداخت کند، حــال اگر حداقل 
حقوق ۱، ۵ میلیون تومان در نظر گرفته 
شود، باید بیش از 4۶ سال در صورت تغییر 
نکردن قیمت مســکن انتظار و پس انداز 

کند، تا صاحب مسکن شود.

   افزایش بدهی مردم به بانک ها برای 
رویای خانه دار شدن

این در حالی است که پایگاه خبری بانک 
مسکن ابتدای امســال خبرداد این بانک 
در سال 97 موفق شد نزدیک به 20 هزار 

میلیارد تومان انواع تسهیالت پرداخت کند 
که بیش از 90 درصد آن در بخش مسکن 

و ساختمان بوده است
در سال گذشته بانک مسکن در مجموع 
رقمی معادل با ۱9 هــزار و 770 میلیارد 
تومان انواع تسهیالت پرداخت کرد. این 
میزان تسهیالت که در قالب ۵۱9 هزار و 
۳۶۵ فقره انواع تسهیالت ساخت مسکن، 
خرید مسکن، تعمیر منزل و در عین حال 
به سایر بخش های اقتصاد پرداخت شده 
اســت، به لحاظ ارزش ریالی و همچنین 
تعداد تســهیالت از رشــد قابل توجهی 

برخوردار بوده است.
تعداد تسهیالتی که سال گذشته توسط 
بانک مســکن به کل بخش های اقتصاد 
)با اولویت بخش مســکن( پرداخت شد 
24 درصد نســبت به یکســال 9۶ رشد 
پیدا کــرد. همچنیــن ارزش ریالی کل 
تسهیالت پرداختی توسط بانک مسکن 
نیز در ســال 97 معادل ۱۳ درصد بیشتر 
از سال 9۶ بوده است. محمدرضا رضایی 
کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس 
نیز با اشــاره به اهمیت و نقش بانک ها در 
تقویت بنیه مالی خریداران مسکن، تصریح 
کرد: با افزایش تسهیالت بانکی، حرکتی 
که در سمت تقاضای بازار برای خروج از 
رکود الزم است اتفاق می افتد. در صورت 
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید، از 
تالطم و نابه سامانی در بخش های مختلف 
اقتصادی جلوگیری خواهد شــد؛ چراکه 

رها شدن نقدینگی عامل اصلی بسیاری از 
نابسامانی های اقتصادی است، در صورتی 
که هدایت نقدینگی به ســمت تولید به 
منزله سدی مقابل بروز تورم عمل می کند.

با وجود ارائه راهکار افزایش تسهیالت برای 
خانه دار شدن مردم اما بازار مسکن تبدیل 
به بازاری سفته بازانه شده و در پیروی از 
سایر بازارهای متشنج مانند سکه و طال 
و ارز همچنان مسیر خود راب رسیدن به 

قله های گرانی را طی می کند.

   خرید مسکن برای سواری بر موج 
قیمت ها

این در حالی است که از دیدگاه مطالعات 
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه ریزی، واژه تبدیل به احسن کردن که 
در ادبیات مسکن وارد شده، به مفهوم تغییر 

محل سکونت و ارزشمندتر کردن مسکن 
با استفاده از پس اندازهای ریالی است. این 
مفهوم نشــانه ای از نوع دیگر خریدهای 
ملکی است که همه خانوارها را درگیر کرده 
و موجب شــده با هدف حفظ پس انداز، 
خانوارها دست به تغییر محل یا ارزشمندتر 

کردن واحد مورد سکونت باشند.
بخشــی از خریدهــای غیرمصرفی در 
بازار مسکن باعث شــده تعداد واحدهای 
مســکونی خالی از ســکنه در یک دهه 
گذشته از 4۵7 هزار به بیش از 2 میلیون 
واحد مسکونی رســیده است و مساحت 
زیربنــای واحدهای مســکونی خالی از 
سکنه نیز از ۵7 میلیون مترمربع به 2۶۳ 
میلیون مترمربع افزایش یافته است. برآورد 
می شود ارزش خانه های خالی نیز از 20 
هزار میلیارد تومان به 747 هزار میلیارد 

تومان رسیده باشد.

   افزایش وام مســکن، راهگشای 
خانه دار شدن است؟

مهدی ســلطان محمدی کارشــناس 
و تحلیلگر حوزه مســکن گفــت: اینکه 
اســتطاعت مالی خانوارها بــرای خرید 
مسکن افزایش یابد نهایتاً به این موضوع باز 
می گردد که درآمد ملی افزایش پیدا کند 
و از این طریق وضعیت درآمدی خانوارها 
بهبود پیدا کند. وی ادامــه داد: در چند 
سال گذشته درآمد خانوارها رشد آنچنانی 
نداشته است و بنابراین می توان گفت: پس 
انداز خانوارها که از محل مازاد درآمد نسبت 
به هزینه به وجود می آید، ارتقا پیدا نکرده 
است و این در حالی است که قیمت مسکن 

همواره رو به افزایش بوده است.

سهم تسهیالت در گران شدن مسکن چقدر است؟   

جادوی بازار مسکن؛ گرانی و رکود در کنار هم

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

بازار مســکن بازاری اعجاب انگیز شــده اســت. با وجود 
نقدشوندگی پایین از یک سو و کاهش توان خرید مشتریان 

و رکود شدید، مسکن روز به روز گرانتر می شود.
سال گذشته قیمت مســکن نیز به مانند سایر کاالها رشد 
چشمگیری را تجربه نمود. طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده 
توسط وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در شهر 
تهران در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در هر مترمربع 
رسید که این قیمت در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ رشد 

نزدیک به ۱۰۰ درصدی را نشان می داد. 

بخشی از خریدهای 
غیرمصرفی در بازار 
مسکن باعث شده 

تعداد واحدهای 
مسکونی خالی از 

سکنه در یک دهه 
گذشته از ۴۵۷ هزار 
به بیش از ۲ میلیون 

واحد مسکونی 
رسیده است.

اقتصاد ایران
۰۷
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اطالعیه جدید بانک مرکزی
دارندگان دسته چک 

بخوانند

بانک مرکزی توضیحاتی را درباره 
»قانون اصالح قانون صدور چک« 
به منظور اطالع و آگاهی هم وطنان 
منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون 
صدور چک پــس از تصویب آن در 
۱۳۵۵.4.۱۶ طــی ادوار مختلف و 
در چند مرحلــه در معرض تغییر 
بوده و اصالحات یاد شده بر مبنای 
شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم 
آن دوره بوده اســت، طی سال های 
اخیر مجلس شورای اسالمی مجدداً 
با مشارکت دســتگاه های ذی ربط 
نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد 
کاهش تعداد چک های برگشتی و 

افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی 
کشــور و رونــد افزایشــی تعداد 
چک های برگشــتی، اتخاذ تدابیر 
الزم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل 
اتکا بوده که در نسخه اصالحی قانون 
صدور چک، سازوکارها و ابزارهای 
قانونی الزم پیش بینی شده و این 
مهم محقق شد. الزم به ذکر است 
افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته 
چک به مشــتریان و ایجاد شرایط 
پیشگیرانه در این خصوص می تواند 
منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام 

مبادالت شود.

خبرآنالین
خـــبـــر

ISFAHAN
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امیریان- مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهانروابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان  شناسه:۴۵۱۵۳8

آگهی مزایده عمومی 980/9001
 )شماره 2098001188000001 در سامانه ستاد( 

شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان 
موضوع مزایده: فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت ۲۳۶/۲۰ متر مربع واقع در 

خیابان طالقانی، ابتدای خیابان رحیم خان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مزایده: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا اعالم برنده 
 WWW.Setadiran.ir و تحویل اجناس، با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضویت 
در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱ ، دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷۳۷ و 
8۵۱۹۳۷۶8-۰۲۱ – تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره ۰۳۱-۳۶۲۷۷۶8۷( 
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹8/۰۲/۱۱ تا ساعت ۱۶:۰۰ عصر روز شنبه 

مورخ ۹8/۰۲/۲۱ 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه معادل ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، به حساب 

بانک مرکزی به شماره IR۳۳۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۱۰۱۴۳۰۲۳۰۲۹8 به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان 
بازدید از زمین موضوع مزایده: پس از تهیه اسناد و صرفاً در تاریخ های ۹8/۰۲/۲۴ و ۹8/۰۲/۲8 و با حرکت از 

شرکت برق منطقه ای اصفهان )راس ساعت ۰8:۰۰ صبح تاریخ های مذکور( امکان پذیر خواهد بود.
مهلت و محل ارایه پیشنهادات الکترونیکی و فیزیکی: مزایده گران بایستی حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح شنبه 
مورخ ۹8/۰۳/۰۴ نسبت به ثبت پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( اقدام و نسخه فیزیکی 
پیشنهادات را در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان 

تحویل نمایند. 
زمان و محل بازگشایی پاکات مزایده: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹8/۰۳/۰۷ – سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
شرایط مزایده: 

- بازدید از زمین موضوع مزایده الزامی می باشد. 
- سایر شرایط و اطالعات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. 

- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و 
پیشنهادهایی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید. 
www.tavanir.org.ir   www.erec.co.ir  www.setadiran.ir 

 http://iets.mporg.ir 

آگهی تجدید مزایده 
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از شرکت ورشکسته مجتمع های مسکونی صنعتی ایران و ورشکستگان محمد علی و منصور 
ذوالفقاری در نظر دارد مالکیت شش دانگ پالک های ثبتی ذیل واقع در جاده اصفهان، شیراز، مرق، مقابل شماره گذاری، کوچه شهید مفتح )پرواز قدیم(، به مشخصات 

زیر را از طریق مزایده به فروش برساند: 
زمان و مکان مزایده: روز شنبه مورخ ۹8/۳/۱۱

مشخصات: 
۱- ملک به شماره ثبتی ۲۲۴8/۱۲۷ بخش ۶ ثبتی اصفهان متعلق به شرکت ورشکسته مجتمع های صنعتی مسکونی ایران-مساحت تقریباً ۳۰۰۰ متر مربع به صورت 

زمین نیمه محصور و دارای درب و دیوار آجری در ضلع جنوبی به طرف خیابان مفتح با کاربری کارگاهی و در ضلع جنوبی تقریباً ۱۱/۵ متر عقب نشینی دارد. 
ساعت مزایده: ۹ صبح  قیمت پایه مزایده: ۲۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیست و شش میلیارد و هفتصد میلیون ریال(   

۲- ملک به شماره ثبت ۲۲۴8/۱۲8 بخش ۶ ثبتی اصفهان متعلق به شرکت ورشکسته مجتمع های صنعتی مسکونی ایران به صورت یک قطعه زمین محصور با ساختمان 
های با قدمت حدود بیست سال موجود در آن و در حال بهره برداری کارگاهی با کاربری انبار که مساحت ملک تقریباً ۳۰۰۰ متر مربع و مساحت کل ساختمان ها تقریبًا 

۱۱۰۰ متر مربع )سالن سوله اصلی به مساحت تقریبی ۹۵۰ متر مربع( می باشد.
ساعت مزایده: ۹:۳۰ صبح  قیمت پایه مزایده: ۴۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )چهل و یک میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال(   

۳- ملک به شماره ثبتی ۲۲۴8/۱۲۲ بخش ۶ اصفهان متعلق به ورشکستگان محمد علی و منصور ذوالفقاری – یک قطعه زمین نیمه محصور دارای درب و دیوار آجری 
در ضلع جنوبی به طرف خیابان مفتح با کاربری کارگاهی -  مساحت عرصه ۳۰۰۰ متر مربع با تقریباً ۱۱/۵ متر عقب نشینی در ضلع جنوب 

ساعت مزایده: ۱۰ صبح  قیمت پایه مزایده: ۲۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیست و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال(   
۴- ملک به شماره ثبتی ۲۲۴8/۱۲۳ بخش ۶ اصفهان متعلق به ورشکستگان فوق – یک قطعه زمین نیمه محصور دارای درب و دیوار آجری در ضلع جنوبی به طرف 

خیابان مفتح با کاربری کارگاهی  مساحت تقریبی عرصه ۳۰۰۰ متر مربع و دارای ۱۱/۵ متر عقب نشینی در ضلع جنوبی 
قیمت پایه مزایده: ۲۵.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیست و پنج میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال(  

ساعت مزایده: ۱۰:۳۰ صبح 
۵- ملک به شماره ثبتی ۲۲۴8/۱۱۶ بخش ۶ اصفهان متعلق به ورشکستگان فوق – یک قطعه زمین نیمه محصور با کاربری کارگاهی دارای درب و دیوار آجری در ضلع 

جنوبی به طرف خیابان مفتح، مساحت عرصه ۳۰۰۰ متر مربع که در ضلع جنوبی تقریبا ۱۱/۵ متر عقب نشینی دارد.
قیمت پایه مزایده: ۲۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیست و سه میلیاد و چهارصد میلیون ریال(  

ساعت مزایده: ۱۱:۰۰ صبح 
۶- ملک به شماره ثبتی ۲۲۴8/۱۱۷ بخش ۶ اصفهان متعلق به ورشکستگان فوق – یک قطعه زمین محصور با کاربری کارگاهی با  ۳۰۰۰ متر مربع محصور با ساختمان 

هایی با قدمت حدود بیست سال با مساحت تقریبی ۱۱۰۰ متر مربع دارای عقب نشینی تقریبی  ۱۱/۵ متر در ضلع جنوب و دارای امتیاز آب و برق سه فاز و گاز
قیمت پایه مزایده: ۲8.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیست و هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال(  

ساعت مزایده: ۱۱:۳۰ 
۷- ملک به شماره ثبتی ۲۲۴8/۱۲۶ بخش ۶ اصفهان متعلق به ورشکستگان فوق – یک قطعه زمین محصور با کاربری کارگاهی با مساحت ۳۰۰۰ متر مربع دارای درب 

و دیوار آجری، ضلع جنوبی به طرف خیابان مفتح، در ضلع جنوب تقریبا ۱۱/۵ متر دارد.
قیمت پایه مزایده: ۲۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیست و شش میلیاد و صد میلیون ریال(  

ساعت مزایده: ۱۲:۰۰ 
شرایط مزایده:

۱- فروش نقدی و اقساطی می باشد. )اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.(
۲- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست ۵% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰8 واریز و اصل فیش واریزی را 

همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.
۳- پیشنهادات در ساعت ۱۱ صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده 

حضوری به عمل خواهد آمد و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
۴- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۵- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمی خودداری نماید مسوول کسر احتمالی قیمت و 
خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 

۶- هزینه های نشر آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از محل شرکت می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.

تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۱۱۰8۶

نوبت اول

اخبار اصفهان
خـــبــــر



کسب و کار
08

چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398  | شمـاره 214

شرکت بیش از 5 هزار دانش آموز، مدیر و معلم در جشنواره ابن سینا
دبیر علمی چهارمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا از شرکت بیش از ۵ هزار دانش آموز، مدیر و معلم 
در این جشنواره خبر داد. مهدی رشیدی جهان دبیر علمی چهارمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا 
در ارتباط با جزئیات جشنواره اظهار داشــت: این برنامه 12 و 13 اردیبهشت 1398 در پردیس شمالی 
دانشگاه تهران در محورهای مختلفی همچون نمایشگاه دستاوردها و اختراعات دانش آموزی، سمینارهای 

علمی، ماراتون استارت آپ دانش آموزی، المپیادهای علمی علوم پایه، ماراتون محتوای دیجیتال، فیلم کوتاه 
و انیمیشن و ماراتون برنامه نویسی برگزار می شود. وی بیان داشت: این دوره از جشنواره ابن سینا، دانش آموزان 

مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم و تمامی هنرستان ها و مدارس را تحت پوشش قرار می دهد. دبیر علمی جشنواره 
ملی دانش آموزی ابن سینا خاطرنشان کرد: این رویداد فضای بسیار مناسبی است تا دانش آموزان از سراسر کشور تجربیات 

علمی خود را به اشتراک گذارند. در این رویداد همانند دوره های گذشته برگزیدگان محورهای مختلف جشنواره به رقابت های بین المللی 
در کشورهای رومانی، اسپانیا، کره جنوبی و روسیه اعزام می شوند. رشیدی جهان با اشاره به رو نمایی از تفاهم نامه با سازمان ها و مراکز علمی 
مختلف به عنوان حامی پروژه های دانش آموزان، گفت: رونمایی از طرح سفیران ابن سینا نیز انجام می گیرد که در این موضوع دانش آموزان 
برگزیده دوره قبل به عنوان سفیران ابن سینا در دوره چهارم پیش از این به فعالیت هایی همچون معرفی جشنواره در استان خود و... پرداخته اند.
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   ۱. میلیاردرهــا 
مدیتیشن می کنند

با توجه بــه اطالعات 
حاصــل از تحقیقات 
علمی می دانیم فواید 
بــرای  مدیتیشــن 
سالمتی ذهنی و بدن 
فراوان است و شامل افزایش قدرت حافظه 

و ایمنی بدن می شود.
دالیو تنها میلیاردری نیست که نظر مثبتی 
درباره  مدیتیشــن دارد. جک دورســی 
)Jack Dorsey( مدیرعامل توئیتر و 
 Oprah( اسکوئر و همچنین اپرا وینفری
Winfrey( شخصیت با نفوذ رسانه ای 
هر دو اذعان داشته اند که به صورت روزانه 

مدیتیشن می کنند.

   ۲. میلیاردرهــا در فعالیت های 
خیرخواهانه مشارکت می کنند

میلیاردرهای مختلفــی در فعالیت های 
بشردوستانه مشارکت کرده اند، برای مثال 
می توان از مایــکل بلومبرگ، مدیرعامل 
شرکت رسانه ای بلومبرگ نام برد که در 
طی زندگی خود 3 میلیارد دالر برای امور 

خیریه اهدا کرده است. 
در اینجا می توان به کمپین تعهد بخشش 
ثــروت )Giving Pledge( اشــاره 
کرد که توســط وارن بافِت، بیل گیتس 
و همســرش ملیندا گیتس تاسیس شد 
تا ثروتمندترین افراد را از سراســر جهان 
دعوت کند متعهد شــوند بیش از نیمی 
از دارایی های خود را صــرف امور خیریه 
کنند. داوطلبان این طــرح می توانند در 
زمان حیات شان این کار را انجام دهند یا 
در وصیت نامه قیــد کنند که مایل به این 
کار هستند. برخی حتی برای اهدای 99٪ 

از دارایی های خــود در این طرح متعهد 
شده اند.

   ۳. میلیاردرهــا صبح زود بیدار 
می شوند

شــاید در پس این عقیــده  قدیمی که 
»سحرخیز باش تا کامروا شوی« حقیقتی 

نهفته باشد.
ثروتمندتریــن افراد جزو ســحرخیزان 
هســتند. برای مثال جک دورسی را در 
نظر بگیرید که ســاعت ۵ صبــح بیدار 
می شود تا به مدیتیشن و ورزش مشغول 
 Richard( شود. یا ریچارد برنســون
Branson( موسس گروه ویرجین که 
ساعت ۵:۴۵ صبح بیدار می شود تا قبل از 

شروع روز کاری ورزش کند.
این دو تنها افراد موفقی نیستند که پیش 
از طلوع آفتاب بیدار می شــوند. توماس 
 )Thomas C. Corley( سی.کورلی
نویسنده در طی مطالعات پنج ساله  خود 
درباره  ثروتمندان متوجه شد حداقل نیمی 
از آنها 3 ساعت زودتر از آغاز روز کاری شان 

بیدار می شوند.

   ۴. میلیاردرها هــر روز کارهای 
تکراری شان را انجام می دهند

مشــخصه  افراد خیلی موفق این اســت 
که بــه روال های تشــریفاتی خود پایند 
هستند. برای مثال جان پاول دجریا یکی از 
موسسان شرکت تولیدکننده  محصوالت 
مرتبط با مو با نام »پاول میچل«، هر روز 
صبح خود را با ۵ دقیقه آرام نشســتن در 
جای خود آغاز می کند. او می گوید: »مهم 
نیست کجا باشــم، چه خانه یا هتلی، به 
محض بیدار شــدن به مدت ۵ دقیقه در 

تخت می مانم.«
   ۵. میلیاردرها پایین تر از سطح 

درآمد خود زندگی می کنند
اینکه ثروتمندان میلیاردها دالر پول در 
حساب بانکی خود دارند به این معنا نیست 
کــه آن را صرف خرج های بی حســاب و 
کتاب می کنند حتی برعکس بسیاری از 
ثروتمندترین افــراد زندگی مقتصدانه را 

انتخاب کرده اند.
 )Sam Walton( برای مثال َسم َولتون
موسس وال-مارت )Wal-Mart( با یک 
ماشین فورد )Ford F1۵0( ساخت سال 
19۷9، در انظار عمومی رانندگی می کند. 
مارک زاکربرگ یک ماشین معمولی 30 
هزار دالری آکورا )Acura TSX( جزء 

مدل های ابتدایی دارد و بیل گیتس به دلیل 
انتخاب پروازهای معمولی برای سال ها بر 

سر زبان ها بوده است.
از طرف دیگر وارن بافت، ســرمایه گذار 
افسانه ای که زندگی بســیار فروتنانه ای 
دارد، هنوز در خانه  31،۵00 دالری خود 
زندگی می کند و گوشی تاشوی خود را به 

گوشی های هوشمند ترجیح می دهد.

   ۶. میلیاردرها به دنبال اشتیاق 
خود می روند

اســتیو جابز یکی از موسســان شرکت 
اپل در ســخنرانی جشن فارغ التحصیلی 
ســال 200۵ به دانشــجویان دانشگاه 
اســتنفورد گفت: »باید آنچه را که به آن 
عشق می ورزید بیابید. تنها راه انجام دادن 
کارهای بزرگ این اســت که عاشق کار 
خود باشید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید 
به جســتجو ادامه دهید، به چیزی کمتر 
از آن قانع نشــوید. مانند ســایر مسائلی 
که به قلب شــما مربوط می شوند وقتی 
 آن کار را بیابیــد خود به خود متوجه اش 

می شوید.«
جابــز اولیــن فــردی نیســت کــه به 
 اهمیت دنبــال کــردن عالیق اشــاره 

کرده است.
 ناپلئــون هیل نویســنده ای اســت که 
زندگــی ۵00 فــرد بســیار ثروتمند را 
در اوایــل قرن بیســتم مطالعــه کرده، 
او در کتاب پرفروش خود »بیندیشــید 
و ثروتمند شــوید« می نویســد: »هیچ 
انسانی نمی تواند در مسیر سعی و تالش 
 در راهی که به آن عالقــه ای ندارد پیروز 

شود.«

   ۷. میلیاردرها اهل مطالعه  هستند
بســیاری از موفق تریــن انســان ها 

کتاب خوان هایی حریص هستند.
یکی از نویســندگان بیزنس  اینســایدر 
)Business Insider( می نویســد: 
سرمایه گذار افســانه ای وارن بافت حدود 
80٪ روز خود را به مطالعه می گذراند، و 
هر ســاله در نامه ها  یی که به سهامداران 
می فرستد کتاب های پیشنهادی خود را 

معرفی می کند.
در ســال 201۵ مارک زاکربرگ تصمیم 
گرفت که هــر دو هفته یک کتــاب را به 
پایان برساند. اپرا وینفری شخصیت بانفوذ 
رسانه ای هر ماه کتابی را مشخص می کند تا 

افراد آن را بخوانند و درباره  آن در »باشگاه 
کتاب اپرا 2.0« با یکدیگر بحث و گفتگو 
 Elon( کنند. زمانی که از ایالن ماسک
Musk( میلیاردر صنعــت تکنولوژی 
پرسیدند از کجا فهمیده که چطور موشک 
فضایی بسازد جواب داده است: »من کتاب 

می خوانم.«

   8. میلیاردرها از چندین راه درآمد 
خود را به دست می آورند

تمرکــز ثروتمندترین افراد بر کســب 
درآمد اســت پس جای تعجب نیســت 
 که آنها ایــن کار را از طرق مختلف انجام

 دهند. 
کورلــی )Corley( نویســنده  کتاب 
»عادات خود را تغییر دهید تا زندگی تان 
تغییر کند« می نویسد: »ریچارد برنسون 
مدیر میلیاردر گروه ویرجین تجسم این 
عادت است، او سرپرســتی حدود ۵00 
شــرکت را برعهده دارد و بــر روی 200 
تا 300 عدد از این شــرکت ها نام برند او 
وجود دارد. او این عادت ثروتمندان را در 
داشتن چندین راه کسب درآمد به شکلی 
برجسته در خود نشان داده است. برنسون 
خیلی زود متوجه این موضوع شد که این 
 عادت ثروتمندان بیشترین ثروت را ایجاد

 می کند.«

   ۹. میلیاردرها برای خودشان کار 
می کنند

میلیاردرها تمایل دارنــد که رئیس 

خودشان باشــند. آنها معموال برای 
خودشــان کار می کنند و خودشان 
هستند که رقم فیش حقوقی شان را 

تعیین می کنند.
مارک زاکربرگ از ســن 19 سالگی، 
همان زمان که فیس بوک را در سال 
200۴ به عنــوان یک دانشــجوی 
ســال دوم راه انداخت، برای خودش 
کار می کرده اســت. ایوان اســپیگل 
مدیر اســنپ چت، جوان ترین مدیر 
میلیاردر جهان نیز مسیر مشابهی را 
در زندگی داشته است. او با همراهی 
دو همکالســی قدیمی  از دانشــگاه 
استنفورد یک اپ اشــتراک گذاری 
عکس محبــوب را پایه گذاری کرد و 
از آن زمان تا بــه حال رئیس خودش 

بوده است.
استیو ســی بلد میلیاردر خودساخته 
که دربــاره ی 1200 فــرد ثروتمند 
مطالعه کرده اســت می گوید: »البته 
که آدم هایــی با ســطح کاری طراز 
اول در دنیــا وجود دارنــد که برای 
دریافــت فیش حقوقی آخــر ماه هر 
روز در محل کار کارت ورود و خروج 
می زند، اما برای اکثر این افراد چنین 
روشــی ُکندترین راه به سمت ثروت 
اســت، که البته به عنــوان امن ترین 
راه ارتقــا داده می شــود.« ســی بلد 
می گوید: »افراد برجســته می دانند 
 که خوداشتغالی سریع ترین راه کسب 

ثروت است.«

از بزرگان بیاموزید؛   

9 عادت کارآفرین های میلیاردر

استیو جابز یکی از 
موسسان شرکت اپل 

در سخنرانی جشن 
فارغ التحصیلی سال 
۲00۵ به دانشجویان 
دانشگاه استنفورد 

گفت: باید آنچه را که 
به آن عشق می ورزید 

بیابید.

اگر می خواهید ثروتمند شوید می توانید کارتان را با مطالعه  
کسانی آغاز کنید که این مسیر را پیموده اند. استیو سی بُلد 
)Steve Siebold( در کتاب خود تحت عنوان »ثروتمندان 
چگونه فکر می کنند« می نویسد: »تنها یک میلیونر است 
که می تواند به شما یاد بدهد چطور مانند یک میلیونر فکر 
کنید.« چنین عبارتی را می توان درباره میلیاردرها نیز به کار 
برد. در این مقاله  ما ۹  عادت کارآفرین های میلیاردر را خالصه 
کرده ایم. با خواندن این عادات احتماال متوجه خواهید شد که 
هیچ  کدام نیاز به ایجاد تغییرات چشمگیر در زندگی ندارند و 
با کمی پیچاندن دکمه  برنامه  های روتین روزمره تان به راحتی 

می توانید آنها را کسب کنید و نتایج بزرگی بگیرید.

 
استارت آپ

استارت آپ توانیتو در مجتمع رعد افتتاح و رونمایی 
شد. در این ســامانه افراد با نیازهای خاص مثل 
توانیابان و ســالمندان خدمات درمانی و عمومی متناسب با شرایط 

جسمی خود می گیرند.

»توانیتو« در واقع سامانه ارائه خدمات در منزل یا محل کار فردی است که نیاز 
به خدمات دارد. استفاده از این سامانه کار راحتی است. کافی است در این سایت 
ثبت نام کرده، خدمات موردنظرتان را جست و جو و آن را رزرو کنید. سپس کار 

تمام است. در زمان مناسب خدمات را با کیفیت باال دریافت خواهید کرد. 
وحید رجبلو، بنیانگذار این استارت آپ اســت و امروز وقت رونمایی از طرحی 

است که سال ها برای آن زحمت کشــیده است. وحید 98 درصد 
معلولیت دارد و با بیماری )اس.ام.ای( متولد شــده است. بیماری 
که همه بدن این پســر جوان را در بر گرفته و عضالت او را درگیر 

خودش کرده است.
خانواده وحید برای درمان بیماری اش تالش بســیاری کرده اند اما 
هزینه های باالی درمان باعث شد او نتواند فرایند درمان را به خوبی 
طی کند. در نتیجه به خاطر رشد بیماری اش از تحصیل نیز بازماند و 

وظیفه آموزش او را مادر و خواهرش برعهده گرفتند. 
همه چیز اما از وقتی شروع شد که وحید موفق به خرید یک کامپیوتر 
و پرینتر شد و ادامه آفیس و ورد را هم یاد گرفت. در این میان برادران و 
خواهرانش به کمک او آمدند. آنها تکالیف مدرسه دوستانشان را برای 

وحید می آوردند و در ازای آن پول می گرفتند. 
وحید می گوید: من چند ســال این کار را انجام دادم تا اینکه در اتاقم 
خدمات کامپیوتری راه انداختــم. در این میان مــادر و برادرم مجید 
همیشه همراهم بودند. به مادرم کار با کامپیوتر را یاد داده بودم. طوری 
که او بافتنی را آنالین آموزش می داد و گاهی هم به کمک من می آمد. 
اینطور بود که در محله همه ما را شناختند و اگر کاری داشتند برای ما می آوردند. 
در ادامه با پیشرفت بیماری، وحید نتوانست به کارش ادامه بدهد و به فکر کاری 
دیگر افتاد. او آموزش های فضای وب را کــه به صورت رایگان بود یاد گرفت و به 
مرور زمان با فضای وب آشنا شد و از طریق یکی از دوستانش برنامه ریزی را در 
طول یکسال آموزش دید. بعدها او توانست یک ســایت راه اندازی کند. همین 
موضوع دری شد تا مســیر جدیدی برای درآمدزایی داشته باشد. یعنی طراحی 

سایت. 
او آنقدر در این کار غرق شده بود که پس از مدتی به کسب و کار آنالین روی آورد. 

سال 93 او متوجه شد که می تواند کسب و کاری آنالین آغاز و اداره کند. 

وی می گوید: سایتی راه انداختم که خدمات را به خانه آورد. این سایت در ابتدا 
نامش همیار مهر بود و با استقبال خوبی مواجه شد. در این میان خانمی که ام اس 

داشت 3 میلیون تومان برای کمک برای گسترش سایت به من داد.
حاال سایت او ۵00 عضو گرفته بود و با شــرکت در رویداد توان تک با استقبال 

مخاطبان روبرو شد.
رجبلو می گوید: فهمیدم که می توانم ســایت را بزرگتر کنم. بعد از مدتی اسم 
سایت را به توانیتو تغییر دادم. این سایت در ازای خدماتی که ارائه می دهد، هزینه 

دریافت می کند. 
حاال دیروز به طور رســمی و در مجتمع رعد از ســایت توانیتو در مجتمع رعد 
رونمایی شد. حاال توانیتو تعدادی نیرو و اسپانسر دارد و بیشتر در حوزه سالمت 
به مشتریان خود خدمات می دهد. اَپ این سایت هم راه اندازی شده و کابران می 

توانند روی گوشی خود دانلود کرده و از آن استفاده کنند. 
این سایت به صورت واسطه میان سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان قرار 
گرفته و آنها را به هم ارتباط می دهد، اما پیــش از هرچیز آنها از صحت مدارک 
خدمات دهندگان مطلع شده و از آنها تضمین می گیرند که خدمات را درست و 

بدون هیچ نقصی ارائه بدهند.
خدماتی مثل کاردرمانی یا فیزیوتراپی بخشی از خدمات توانیتو است. جامعه هدف 
فقط توانیابان نیستند بلکه افراد دیگر نیز در صورت نیاز می توانند از خدمات آن 
بهره بگیرند. هر دو گروه خدمات دهنده و گیرنده در سایت ثبت نام کرده و سپس 
با هماهنگی های نیروهای توانیتو این خدمات ارائه می شود و آنها در ازای آن سود 

یا حق عضویت را می گیرند. 
پشتیبانی 2۴ ساعته در تمام روزهای هفته، صحت سنجی مدارک خدمات دهنده 
ها و گرفتن تضمین های موردنیاز از آنها جهت ارائه خدمات با کیفیت، پرداخت 
آنالین با امکان بازگشت وجه در صورت عدم رضایت یا نقص خدمات بخشی از 

خدمات سامانه توانیتو است. 
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 وارن بافت، سرمایه گذار 
افسانه ای که زندگی بسیار 

فروتنانه ای دارد، هنوز 
در خانه  ۳۱،۵00 دالری 

خود زندگی می کند و 
گوشی تاشوی خود را 

به گوشی های هوشمند 
ترجیح می دهد.

ایرنا
گـــزارش

استارت آپ »توانیتو« توسط یک توانیاب در مجتمع رعد رونمایی شد

رئیس صندوق نوآوری 
خبر داد:

تبدیل حوزه مدیریت 
شهری به جوالنگاه 

استارت آپ ها

رئیس صنــدوق نــوآوری و 
شکوفایی گفت: امروزه حوزه 
مدیریت شــهری به یکی از 
مهمتریــن جوالنگاه هــای 
استارت آپ ها و شرکت های 
دانــش بنیان تبدیل شــده 

است.
دکتر علی وحدت در رویداد 
ارائــه نیازهــای فناورانــه و 
نوآورانــه شــهرداری تهران 
در حوزه مدیریت پســماند 
شــهری که امــروز در تاالر 
ایوان شــمس برگزار شــد، 
گفت: همــه ما ایــن روزها 
مفهوم اکوسیستم نوآوری را 
می شنویم، فلسفه این استعاره 
دنیــای کســب و کارهــای 
نوآورانه را به طبیعت تشبیه 
می کند، ما فضــای نوآوری 
را بــه اکوسیســتم طبیعی 
تشــبیه می کنیم تا نشــان 
دهیم رونق نوآوری مستلزم 
 تعامل بازیگران عرصه نوآوری

 است.
وی با بیان اینکــه در دنیای 
بازیگــران  کار  و  کســب 
متعددی حضور دارند، گفت: 
شکوفایی اکوسیستم نوآوری 
مســتلزم نقش آفرینی فعال 
همه بازیگران این اکوسیستم 

است.
خصــوص  در  وحــدت 
مدیریــت شــهری گفــت: 
عرصــه مدیریــت شــهری 
مملــو از فرصت های نوآوری 
اســت که این روزها به یکی 
از مهمتریــن جوالنگاه های 
استارت آپ ها و شرکت های 
 دانــش بنیان تبدیل شــده

 است.
بــه گفتــه وی، خالقیــت و 
نوآوری می تواند جان تازه ای 
در کالبد شهر ما بدمد و تهران 
هــم از این قاعده مســتثنی 

نیست.
رئیس صنــدوق نــوآوری و 
شکوفایی تاکید کرد: استارت 
آپ ها در حوزه های مختلف 
شــهری از حمــل و نقل تا 
محیط زیست و سالمت از راه 
می رسند و نشــان می دهند 
که می توان مساله های مزمن 
این شهر را خالقانه، ارزان و با 

مشارکت مردم حل کرد.
وی تاکید کــرد: هدف اصلی 
ما ایجاد زنجیره ای از استارت 
آپ ها و شــرکت دانش های 
بنیان حول شهرداری تهران 
و سازمان های تابعه آن است 
تا بتوانیم به تحقق شعار سال 
با عنوان رونــق تولید کمک 

کنیم.
وحدت تاکید کرد: مدیریت 
هوشــمندانه پســماندهای 
شــهری تنها چالش شهر ما 
نیســت. از ایــن رو درصدد 
آمدیم تا با همکاری شهرداری 
تهران نشست های دیگری را 
در زمینه های مختلف برگزار 

کنیم.
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