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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

با معرفی برترین های جشنواره ملی داستانی آب ؛   

داستان آب در اصفهان جاری شد

شاه کلید شکست 
تحریم ها، کاهش 

نقش نفت در اقتصاد
امروزه اتکا به نفــت برای اقتصاد 
ایران نه تنها کافی نیست بلکه پیدا 
کردن خریدار نفت ایران در بازار 
تبادالت نفتی به امری مشــکل 

تبدیل گردیده است.
دراین بین در محافل سیاســی و 
اقتصادی جایگزین های متعددی 
برای نفــت مطرح می گــردد و 
حوزه ای مختلف اقتصــاد مورد 
واکاوی قرار می گیرد، اما مسئله 
مهم این است که میزان ظرفیت 
کشور در دستیابی به این اهداف 
و محقق شدن برنامه ریزی ها باید 
مالک کار قــرار گیرد، واردکردن 
کشور به هر مســیری به صالح 
اقتصاد کشور نیســت و باید در 
فضای کنونی بسیار سنجیده اقدام 
نمود تا ثمرات توزیع رفاه نصیب 

مردم با هر میزان درآمدی گردد.
گردشگری حلقه مفقوده بخش 
خدمات در اقتصاد ملی اســت، 
توجه و تمرکز به امر گردشگری 
امری اجتناب ناپذیر است در طول 
دوران تحریم ها فشارهای زیادی 
به سمت اقتصاد ایران هدایت شده 

است که اگر...

معاون ورزشی تفریحی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهان؛

افزایش دو برابری 
رشته های »جام موالی 
عرشیان« در ماه رمضان

معاون ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از افزایش 
دو برابری رشته های مسابقات جام موالی عرشیان 

و بانوی قدسیان در رمضان 98 خبر داد.
حبیب اله ناظریان با اعالم برگزاری مســابقات 
ورزشی جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان در 
ماه مبارک رمضان اظهار داشــت: سال گذشته 
مسابقات ورزشی موالی عرشیان و بانوی قدسیان 
در 18 رشته برگزار شد که با تعاملی که با اداره کل 

ورزش و جوانان ...

خبرآنالین
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

     معاون پشتیبانی و اداری، مالی شرکت آب منطقه ای اصفهان : پس از جاری شدن سیل اخیر که گریبان استان ما را گرفت، بسیاری از منتقدان به این نتیجه رسیدند که چنانچه این سازه ها نبود، 
دامنه خسارات ناشی از سیل در کشور گسترده تر بود. 

بازار طال و سکه  98/2/14 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,830,0004,750,000قدیم

سکه طرح 
5,051,0004,975,000جدید

2,840,0002,720,000نیم سکه

1,813,0001,730,000ربع سکه

980000970000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18452,000446,233 عیار

یک گرم طالی 
19446,535446,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار
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هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری -سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  شناسه: 455870

آقای سید مجتبی چاووشی 
با توجه به رای شماره 7/هـ مورخ 1398/01/11 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان به علت غیبت غیر موجه از تاریخ 1391/12/16 و نظر به اینکه پرونده تخلفاتی شما در این هیئت 
تحت رسیدگی است لذا حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این ابالغیه، دفاع کتبی خود را به انضمام 
مدارک الزم به نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اتاق شماره 267 

)طبقه همکف( تسلیم نمایید. 

هشدار به خریداران مسکن؛

این خانه ها را نخرید
دسته ای از فایل های فروش آپارتمان که تعدادشان در 
بازار مسکن تهران به شکل تصاعدی افزایش یافته، به 
تهدید تازه ای برای خریداران تبدیل شــده است. این 

فایل ها، ساختمان های در حال ساخت یا نیمه کاره را به 
اسم تازه ساز آماده مصرف، به متقاضیان عرضه می کند. 

ریســک خرید این امالک به دلیل آنکه طرف حســاب 
سازنده نیست، باال ارزیابی می شود. فعاالن بازار مسکن این 

فایل ها را »نخاله« های ملکی ناشی از ته نشین شدن عرضه نوسازهای...

)نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان  شناسه:451538

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 236/20 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: 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 
85193768-021 – تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36277687( 
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/02/11 تا ساعت 16:00 عصر روز شنبه 

مورخ 98/02/21 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه معادل 1.000.000.000 ریال، به حساب 

بانک مرکزی به شماره IR330100004101101430230298 به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان 
بازدید از زمین موضوع مزایده: پس از تهیه اسناد و صرفاً در تاریخ های 98/02/24 و 98/02/28 و با حرکت از 

شرکت برق منطقه ای اصفهان )راس ساعت 08:00 صبح تاریخ های مذکور( امکان پذیر خواهد بود.
مهلت و محل ارایه پیشنهادات الکترونیکی و فیزیکی: مزایده گران بایستی حداکثر تا ساعت 10 صبح شنبه 
مورخ 98/03/04 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 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98/03/07 – 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 

)نوبت دوم(نوبت دوم



شاه کلید شکست 
تحریم ها، کاهش نقش 

نفت در اقتصاد

ادامه از صفحه یک:
...  برنامه ریزی مناســبی در جهت 
پاسخ مناســب به تحریم ها اتخاذ 
نگردد بیش ازپیش اقتصــاد ایران 

درگیر این مسائل خواهد شد.
توجه به گردشــگری و برنامه ریزی 
صحیح در این حوزه می تواند منبع 
مناســبی جهت تأمین ارز موردنیاز 
کشــور گردد. مســئوالن در حوزه 
گردشگری در ایران معتقد هستند 
که ارزآوری مستقیم یک گردشگر 
رقمی در حدود ۷۰۰ دالر اســت و 
به طور غیرمســتقیم برابر با ۱۴۰۰ 
دالر در زنجیره گردشــگری هزینه 

می کنند.
بر اساس آمار استخراج شده از مرکز 
آمار ایران تعداد گردشگران ورودی 
در سال گذشــته بیش از ۵ میلیون 
نفر بوده است. اگر میزان ارز آورده هر 
گردشگر را در تعداد گردشگران ضرب 
نماییم به مبلغ قابل توجه ای دست 
می یابیم که این میزان از ارز حاصله 
نصیب اقتصاد ایران گردیده اســت. 
تمامی این رهیافت ها خبر از اتفاقات 
خوبی اســت که در حــوزه اقتصاد 
گردشگری ممکن است اتفاق بیفتد. 
و باعث توجه و تمرکز بیش ازپیش به 

این صنعت می گردد.
کشور ایران از ظرفیت های بسیاری 
در حوزه گردشــگری برخــوردار 
اســت بر اســاس گزارش سازمان 
جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم 
جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه 
پنجم جاذبه های طبیعی را در جهان 
دارا است، که با توجه به این ظرفیت، 
بهره برداری مناسبی از این صنعت در 

ایران صورت نگرفته است.
حال که تشدید فشارهای خارجی 
جهــت به صفــر رســاندن فروش 
نفت ایران قوت گرفته اســت باید 
به گردشــگری نگاه ویــژه ای نمود 
و در زنجیره اقتصاد گردشــگری با 
برنامه ریزی های مناسب مسیر کسب 
درآمد را هموارتــر نمود. همچنین 
نباید از ایــن مهم غفلــت کرد که 
گردشگری از پتانسیل ایجاد شغل 
فراوانی برخوردار است که می توان 
از آن به عنوان یک راهکار برای پاسخ 
به افزایش نرخ بیکاری در ایران نگاه 
کرد، مســائل مرتبط به گردشگری 
اعم از تسهیل در صدور ویزا، تسهیل 
در امر انعقاد قرارداد با شــرکت های 
معتبر برگزاری تورهای گردشگری 
توســط بخش خصوصی، بازاریابی 
مناســب توســط بخش خصوصی 
درگیر در ایــن صنعــت در خارج 
از کشــور و حمایت بخش دولتی از 
این چنین اقداماتــی، توجه به همه 
شقوق گردشگری اعم از گردشگری 
سالمت، ورزشی، تاریخی، طبیعی و 
سایر موارد دخیل در این امر، احداث 
هتل های مناسب و تکمیل هتل های 
که پیشــرفت فیزیکی مناســبی 
داشته اند، ارتقا سیستم حمل ونقل، 
افزایش مقاصد پروازی از ایران، بهبود 
زیرســاخت های موجود و تکمیل 
زیرساخت های برنامه ریزی شده بر 
اساس سند چشــم انداز ۱۴۰۴ در 
بخش گردشگری جهت جذب ۲۰ 
میلیون گردشــگر در سال، تقویت 
فرهنگ نحوه رفتار با گردشــگران 
با اســتفاده از آموزش های عمومی 
و غیره باید موردتوجــه قرار گیرد و 
توسعه گردشگری در اولویت اقدامت 
دولت مــردان واقع گــردد. افزایش 
اختالف نــرخ ارز در ازای ریال ایران 
باعث ایجاد یک مزیت رقابتی برای 
ایران گردیده است که باعث انتخاب 
ایران به عنوان مقصدی ارزان و ایده 
ال جهت گردشگری است که باید از 
این ظرفیت به نحو احسنت در جهت 

گسترش گردشگری استفاده کرد.

اقتصاد استان
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انرژی خورشیدی، سرمایه گذاری مقرون به صرفه
رئیس امور برق شهرستان گلپایگان گفت: دامداری ها، سوله صنعتگران، حیاط یا پشت بام هایی با فضای 

مناسب و یا زمین های لم یزرع مکان های مناسبی جهت نصب سلول های خورشیدی است.
شاپور حدادی پور با بیان اینکه جلسه ای در راستای هم اندیشی با صنایع شهرستان در راستای کاهش 
پیک بار مصرف برگزار کرده ایم، اظهار کرد: در تابستان سال گذشته پیک بار شهرستان گلپایگان حدود 63 

مگابایت بود، سهمیه ای که سال گذشته برای کاهش پیک تابستانی ما مشخص کرده بودند ۱۰ مگابایت 
بود که توانستیم 9 مگابایت آن را جذب کنیم. مقدار کاهش پیکی که امسال برای ما در نظر گرفته اند ۱3 

مگابایت است که با همکاری صنایع و کشاورزان امیدوارم بتوانیم به این عدد برسیم. وی در رابطه با انرژی های 
خورشیدی، ادامه داد: از شهروندان گلپایگانی انتظار داریم که در این طرح شرکت کنند، در این طرح انرژی برق به صورت 

تضمینی خریداری می شود. علی رغم اینکه ظرفیت های خیلی خوبی در شهرستان داریم، اما در سطح استان در رتبه های پایین جذب 
سرمایه گذار در بخش نصب انرژی خورشیدی هستیم. رئیس امور برق شهرستان گلپایگان با بیان اینکه افرادی که به دنبال سرمایه گذاری 
هستند وارد حوزه نصب انرژی خورشیدی شوند، گفت: با توجه به خنک بودن هوا در گلپایگان انرژی خورشیدی راندمان باالیی دارد و به 

همین دلیل صرفه اقتصادی خوبی را به دنبال دارد.

تخصیص یك میلیارد تومان جهت رفع معارض در محور اصفهان-اردستان
از ســوی اداره کل راه وشهرســازی، یک میلیارد تومان جهت رفع معارض در محور اصفهان - اردستان 

اختصاص یافت.
به گزارش اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان، در جریان بازدید معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
اصفهان به شهرستان اردستان که با حضور معاون مهندسي و ساخت اداره کل راه وشهرسازي از پروژه احداث 

باند دوم اصفهان به اردستان انجام شد، تصمیمات مهمي برای رفع مشکالت احداث این پروژه اتخاذ شد.
معاون مهندسي و ساخت اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان در این باره گفت: از روستاي دیزلو به سمت 

اردستان با توجه به وجود معارض به ویژه لوله هاي انتقال آب با فشار باال باید تدابیري اندیشیده مي شد که با حضور 
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مقرر شد تا با مشارکت آب و فاضالب این مهم به سرانجام برسد.

عباس صالحي افزود: تصمیم بر آن شد تا اعتباري بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از سوی راه وشهرسازي استان برای تهیه لوله انتقال آب 
اختصاص و اجراي پروژه نیز توسط اداره آب و فاضالب انجام پذیرد.

این محور با توجه به وجود قوس خطرناك در مسیر از جمله نقاط پرحادثه اي بوده که رفع آن در اولویت هاي راهسازي استان بوده که هشت 
کیلومتر آن به مرحله بیس رسیده و آماده آسفالت و 3 کیلومتر با رفع مشکالت انتقال آب نیز با سرعت در حال انجام و تکمیل خواهد شد.

خبرآنالین
یـــادداشت
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خـــبــــر

فرایند گردش کار پروژه های مشارکتی شفاف سازی می شود

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان 

گفت: فرایند گردش کار پروژه های مشارکتی از مرحله معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری تا مرحله انعقاد قرارداد و اجرای مفاد 

قرارداد به صورت کامال شفاف تدوین شده است.

شــهرام رییســی اظهار کرد: تمام تالش های صورت گرفته در سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان در راستای 
شفاف سازی و تسهیل گری تمامی مراحل ســرمایه گذاری و مشارکت 

بوده است.
وی افزایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینه های انجام برخی پروژه های 
مشــارکتی، مدیریت منابع شــهرداری با هدف ارزش آفرینی اقتصادی 
و مولدســازی دارایی های شــهر را از جمله اهداف و اقدامات ســازمان 
ســرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: در گذشــته کانــون توجهات امور 
سرمایه گذاری بر انجام پروژه های تجاری، اداری مسکونی و مجتمع های 
چند منظوره در شــهر بود، اما با توجه به سیاست های راهبردی، سازمان 
سرمایه گذاری با ورود به حوزه های مختلف از جمله عمران و شهرسازی، 

فرهنگی، هنری و ورزشی، گردشگری، حمل ونقل و انرژی های پاك و فناوری های 
نوین، گستردگی خدمات مشــارکتی و اســتفاده از ظرفیت این حوزه ها در کسب 

درآمدهای پایدار شهری، زمینه های ایجاد شور و نشاط اجتماعی را فراهم آورد.  
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره 
به سیاست ها و برنامه های راهبردی آینده این سازمان خاطرنشان کرد: بهره برداری 
از توانمندی های مالی و فنی ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی به مشارکت در باز 
زنده سازی و غنی بخشی مراکز تفریحی و گردشگری، انجام پروژه های مرتبط با حمل 
و نقل، فناوری ارتباط و IT، بازگشایی گلوگاه های شهری با محوریت بافت تاریخی و 
ناکارآمد، ایجاد و پیشبرد طرح های محرك توسعه با توجه به ظرفیت های مناطق، 
افزایش سرانه پروژه های عمران شهری در بافت های فرسوده و ایجاد زیرساخت های 
گردشگری در شهر از جمله برنامه های راهبردی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 

مردمی شهرداری است.
رییسی با اشاره به نقش ارزش آفرینی اقتصادی مشارکت بخش خصوصی در پروژه های 
شهری تصریح کرد: پیش بینی درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت در سال جاری 

نسبت به گذشته حدود 3۲۰ درصد افزایش یافته است.  
ایمنا

خـــبــــر

آب باعث تخریب 
نمی شود بلکه چنانچه 
به درستی مدیریت و 

استفاده شود آبادانی را به 
دنبال دارد.

با معرفی برترین های جشنواره ملی داستانی آب ؛   

داستان آب در اصفهان جاری شد

نخستین جشنواره ملی داستانی آب با معرفی آثار و نفرات برتر 
در اصفهان پایان یافت. در این جشنواره که توسط شرکت آب 
منطقه ای اصفهان برگزار شد از 15 نویسنده متن ادبی با موضوع 
آب با اهدا جوایز نقدی و لوح تقدیر تجلیل شد. در این مراسم از 

پوستر دومین جشنواره ملی داستانی آب رونمایی شد.
دبیر هنری این جشنواره اظهارداشت: فراخوان این جشنواره از 
پاییز سال گذشته تا 13 فروردین امسال انجام و 470 اثر دریافت 

شد. 

ایرنا
گـــزارش
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     معاون پشتیبانی و اداری، مالی شرکت آب منطقه ای اصفهان : پس از جاری شدن سیل اخیر که گریبان استان ما را گرفت، بسیاری از منتقدان به این نتیجه رسیدند که 
چنانچه این سازه ها نبود، دامنه خسارات ناشی از سیل در کشور گسترده تر بود. 

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان؛

افزایش دو برابری رشته های »جام 
موالی عرشیان« در ماه رمضان

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از 
افزایش دو برابری رشته های مسابقات 

جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان در رمضان 98 خبر داد.

حبیب اله ناظریان با اعالم برگزاری مســابقات ورزشــی جام موالی 
عرشیان و بانوی قدســیان در ماه مبارك رمضان اظهار داشت: سال 
گذشته مسابقات ورزشــی موالی عرشــیان و بانوی قدسیان در ۱8 
رشته برگزار شــد که با تعاملی که با اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان، هیأت های ورزشــی اســتان و دیگر نهادها داشــتیم، این 
 مسابقات با استقبال خوبی از سوی شرکت کنندگان و خانواده ها روبه رو 

گردید.
معاون ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به افزایش رشته های مســابقات جام 
موالی عرشیان و بانوی قدســیان در رمضان 98 ادامه داد: مسابقات 
امسال را با همکاری نزدیک به 3۰ هیأت ورزشی و در حدود 3۵ رشته 
 برنامه ریزی کرده ایم که با رشد دو برابری نسبت به سال گذشته روبه رو 

بوده است.
ناظریان گفت: این افزایش رشته ها جز با همدلی، تعامل، هم فکری و 
هم افزایی به دست نمی آمد و خوشبختانه تمام مسئوالن دست اندرکار 
در این امر همکاری خوبی با ما داشــتند لذا امیــدوارم در ماه مبارك 

رمضان شاهد اجرای مناسب این مسابقات باشیم.
او تصریح کرد: مسابقات ورزشی جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان 
در سه رده سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان ویژه آقایان و بانوان از شب 
اول ماه مبارك رمضان آغاز می شود و به جز ایام سوگواری، تا پایان این 
ماه ادامه دارد که در برخی رشته ها مسابقات در رده سنی بزرگساالن 

نیز برگزار می شود.
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان بیان داشت: برای نخستین بار 6 رشته ورزشی ویژه جانبازان و 

معلوالن نیز در این مسابقات گنجانده شده است.
ناظریان اظهار داشت: مســابقات بخش بانوان با عنوان »جام بانوی 
قدسیان« در رشــته های والیبال، تکواندو، بدمینتون، وزنه برداری، 
تنیس روی میز، شــطرنج، کاراتــه، تیراندازی با کمان، اســکواش، 
دوچرخه سواری مهارتی و نمایشــی، دوومیدانی، کونگ فو، هندبال، 
تیراندازی با تفنگ، کبدی، اسکیت سرعت و اسکیت هاکی و فوتسال 
ویژه دانشجویان دانشگاه اصفهان و رشته های ورزشی ویژه جانبازان و 
معلوالن شامل بسکتبال سه نفره، والیبال نشسته، تیراندازی با کمان، 

تیراندازی با تفنگ، بوچیا و تنیس روی میزبرگزار می شود.
او اضافه کرد: مســابقات بخش مــردان نیز با عنــوان »جام موالی 
عرشیان« در رشته های بسکتبال، تکواندو، بدمینتون، واترپلو، جودو، 
وزنه برداری، تنیس روی میز، شطرنج، بازی های رایانه ای، کاراته، ووشو، 
اسکواش، دوچرخه سواری مهارتی و نمایشی، دوومیدانی، تیراندازی با 
تفنگ، کشتی، کونگ فو، ورزش باستانی، بوکس، هندبال، تیراندازی 
با تفنگ، کبدی، اسکیت سرعت و اسکیت هاکی، مچ اندازی، فوتبال 
گل کوچک، فوتسال ویژه دانشــجویان دانشگاه اصفهان و رشته های 
ورزشی ویژه جانبازان و معلوالن شامل بســکتبال سه نفره، والیبال 
نشســته، تیراندازی با کمان، تیراندازی با تفنگ، بوچیا و تنیس روی 

میز برگزار خواهد شد.
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان تأکید کرد: در برگزاری جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان، 

تمامی اقشار و سلیقه ها را در نظر گرفته ایم.
ناظریان خاطرنشــان کرد: رویکرد اصلی ما همگانــی کردن ورزش، 
تحرك، نشاط، شــادابی و سالمت اســت که عالوه بر رویکرد مثبت 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان درباره این موضوع، 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نیز بر 

این امر تأکید فراوان دارد.

گــزارش

باهنــر  ســلمان 
خاطرنشان کرد: پس از 
بررسی این آثار ۱۴۰ اثر 
توسط هیاتی متشکل از 
داستان نویسان مجرب 
انتخاب و به مرحله بعد 
یافتنــد. وی بیان کرد: 
داوران جشــنواره در نهایت ۱۵ اثر را 
به عنوان آثار برتر انتخاب کردند. در 
بخش نویســندگان بزرگسال برای 
کودکان و نوجوانان، نفیســه حاجی 
االحمــدی از تربت جام با داســتان 
»سوراخ«  اول شــد، ولی اهلل نصری 
از اصفهان با داســتان »شکوه زاینده 
رود« رتبه دوم را به خود اختصاص داد 
و خورشــید پورمحمدی از نجف آباد 
اصفهان با داستان »آب ذردك و غول 
ماهی بدجنس« در رده سوم ایستاد. 
نفرات اول تا سوم این بخش به ترتیب 
مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، 
یک میلیون تومان و ۵۰۰ هزار تومان 

جایزه نقدی دریافت کردند.
در بخــش نویســندگان کــودك و 
نوجوان، متیــن میرجانی از اصفهان 
با داســتان »پازرد« در رده اول قرار 
گرفت، فاطمه محمــدی از اصفهان 
بــا داســتان »قطرات«دوم شــد و 
مهســا جدیدی از گلستان با داستان 
»عطر عطش«عنوان سوم را به خود 

اختصاص داد.
به نفــرات اول و دوم این بخش مبلغ 
یک میلیون تومان و به نفر سوم مبلغ 
۵۰۰ هزار تومان جایــزه نقدی اهدا 
شــد. همچنین در این بخــش ایلیا 
رادنیک از اصفهان با داســتان »در 
جستجوی زندگی«رتبه تقدیری را 
از آن خود کرد. نویسندگان داستان و 
نیمه داستان بخش مهم این جشنواره 
بود کــه در این بخش ســه نفر بطور 
مشــترك حائز رتبه چهــارم، ۲ نفر 
بصورت مشــترك حائز رتبه ســوم، 
سه نفر بصورت مشــترك حائز رتبه 
دوم و یک نفر عنوان نخست را به خود 

اختصاص دادند.
پروین برهان از اصفهان با داســتان 
»درخــت گــردوی جــوان ُکش« 
با کســب عنوان نخســت جایزه پنج 

میلیون تومانی ایــن بخش را به خود 
اختصــاص داد. در این بخش مهدی 
عباسی از کرج با داســتان »دبه ها و 
جبه ها«، امیر رضــا بیگدلی از تهران 
با داســتان »ورود ســگ بــه پارك 
ممنوع«و مهــران فانــی از فارس با 
داســتان »پروانــه در باد«بصورت 
مشترك عنوان دوم را به دست آوردند 
و هر یــک از آنها جایزه ســه میلیون 

تومانی را از آن خود کردند.
هریــک از برگزیــدگان رتبه ســوم 
این بخش جایــزه ۲ میلیون تومانی 
دریافــت کردنــد که ایــن جایزه به 
احسان مصلحی از اصفهان با داستان 
»مقنی« و رستم سلطانی از کرمان با 
داســتان »بادهای بیابانگرد«رسید. 
همچنین مصطفی هژبری از خراسان 
رضوی با داســتان گالوانیزه، یاسمن 
اکبر پور از تهران با داســتان »بلوار 
آیینه خانه«و مریم زارعی از بوشــهر 
با داستان فواره خون عنوان چهارم را 
به خود اختصاص داند و هر یک جایزه 
یک میلیون تومانی را به دست آورند.

   جشــنواره داســتانی آب به 
افزایش آگاهی مردم درباره منابع 

و سازه های آبی کمک می کند
معــاون پشــتیبانی و اداری، مالــی 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
در مراســم تجلیــل از برترین های 
نخستین جشــنواره داســتانی آب 
اظهار داشــت: دانش مردم نسبت به 
منابع و ســازه های آبی کم است و به 
همین دلیل بســیاری از اظهارنظرها 
درباره آب که در فضای مجازی و افکار 
عمومی منتشر می شود، کارشناسی و 

منصفانه نیست. ســعید قدوسی پور 
افزود: برگزاری جشــنواره داستانی 
آب و خلــق آثار ادبــی در زمینه این 
مایع حیاتی به افزایش آگاهی مردم 
نسبت به منابع و اســتفاده بهینه از 
آب کمــک می کند. وی با اشــاره به 
اینکه طی ســال های اخیر بسیاری 
از افراد با اعتقاد به اینکه ســد سازی 
به طبیعت آســیب می زنــد مخالف 
توسعه ســازه های آبی بودند، گفت: 
پس از جاری شــدن ســیل اخیر که 
گریبان اســتان ما را گرفت، بسیاری 
از منتقــدان به این نتیجه رســیدند 
که چنانچه این ســازه ها نبود، دامنه 
خسارات ناشــی از ســیل در کشور 
گســترده تر بود. معاون شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان بــا بیان اینکه آب 
باعث تخریب نمی شود بلکه چنانچه 
به درســتی مدیریت و استفاده شود 
آبادانی را به دنبال دارد، تصریح کرد: 
چنانچه به اجرای طرح های آبی بیش 
از پیش توجه کرده بودیم و اجرای آنها 
را شدت می دادیم، خسارت های ناشی 
از سیل در کشور بسیار کمتر بود. وی 
ادامه داد: با ساخت سدها و سازه های 
آبی می توانیــم از تخریب آورده های 
آبی جلوگیری کنیم و اهالی فرهنگ و 
هنر برای تنویر افکار عمومی نسبت به 
استفاده بهینه آب و کمک به توسعه 
سازه های آبی در کشور رسالت دارند.

   فرهنگ ســازی در مدیریت 
بحران تاثیرگذار است

همچنین مدیــرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهــان بــا تقدیر از 
برگزارکنندگان نخســتین جشنواره 

داستانی آب اظهارداشت: در اسالم، 
داستان ُســرایی و قصه نویسی برای 
فرهنگ سازی مورد توجه قرار گرفته 
و در قرآن یک ســوم کالم اهلل به این 
شیوه بیان شده است. منصور شیشه 
فروش افــزود: هدف داســتان های 
منقول در قرآن، هدایت انســان ها به 
کمال می باشد و خداوند از این طریق 
مفاهیم اخالقی را به بشر انتقال داده 
اســت. وی با بیان اینکه قصه گویی 
و داســتان نویســی در فطر انسان ها 
قــرار دارد، گفت: از طریــق این هنر 
می توان جامعــه را هدایت و فرهنگ 
سازی کرد. مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکه ما 
در مدیریت بحران وظایف دستگاه ها 
و افراد مسئول را برای مقابله با حوادث 
غیرمترغبه تعیین می کنیم، تصریح 
کرد: باید به موضوع فرهنگ ســازی 
بــرای مقابله با حــوادث غیر مترقبه 
توجه جدی شــود که مســئولیت و 
رسالت آن متوجه اهالی فرهنگ و هنر 
و دســت اندرکاران این بخش است. 
وی افزود: باید بــا زبان هنر و ادبیات، 
آموزش های الزم را بــه جامعه ارائه 
دهیم و هنرمندان و دست اندرکاران 
فرهنگی باید برای فرهنگ سازی در 
زمینه های سیل، زلزله، آلودگی هوا و 

حوادث جاده ای وارد عمل شوند.
شیشه فروش با اشــاره به اینکه طی 
ســال های اخیر خانه فرهنگ برق با 
هدف به کارگیری ظرفیت های جامعه 
برای مصرف بهینه بــرق در اصفهان 
کار خــود را آغاز کرده اســت، گفت: 
راه اندازی خانه فرهنــگ آب نیز در 

اصفهان نیاز است.

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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Vardij, home of stone 
monsters

Not too far from Tehran, there is a village where 
its rocks will kind of scare you as they look like 
monsters.
In the northwest of the metropolitan Tehran, lies 
a scenic village named Vardij which is considered 
among tourism destinations of Tehraners in 
springs and summers.
The village is located some 15 kilometers north 
of Vardavard which is the most western region 
of Tehran. Located in an altitude of 1850 meters 
above sea level, Vardij is part of Tehran’s District 
22, and home to some 705 people according to 
2016 consensus.
En-route to this destination, if lucky, you may 
see seasonal waterfalls on different corners 
of mountains. Springs join together in wet 
seasons to form a river which can even flow to 
southwestern sections of Tehran. The water flow 
and its beauties in the valley are mostly hidden to 
those who are traveling by road. Many come to the 
valley in the weekend on foot to enjoy the many 
waterfalls in the path.
Going further by car on the road which meanders 
in the mountain, one will see on the left side a 
host of soft rocks that can scare you at first glance. 
These monster stones lie just on top of Vardij 
village.
Taking a closer look at these strange rocks, you 
can see different types of monsters. Human skulls 
and animal bodies can be recognized among the 
crowded hill of stone giants.
There are numerous stories behind these figures. 
Some locals believe that these rocks are ghosts 
that are turned into stones. However, science tells 
us that the rocks have been shaped by hundred-
thousands of years of erosion.
If you are eager to have an hour-long on-foot 
trip, you can also see one the tallest waterfalls 
in Tehran; Lat Mall. The impressive cascade 
consists of three waterfalls the first two of which 
are something around 5-7 meters high. The third 
waterfall is 35 meters tall and flows down like 
stairs.
The best season to visit Vardij is in spring and 
summer as you can even taste its delicious fruits 
of cherry, apple, and walnut among others. It is 
not a favorite destination in autumn and winters 
since it gets so cold that even 90 percent of its 
population abandon it for warmer and more 
secure regions.

attraction

From a high 
mountain fortress, 
Ibn al-Sabbah 
directed a ruthless 
campaign against 
the overlords of 
other sects in Persia, 
Iraq and Syria. 

Sole left gate of 
Iran's ancient 
history in West 
Azerbaijan

There are many 
h i s t o r i c a l 
monuments in Khoy 
city, West Azerbaijan 
province; one of them 
is the Stone Gate 
(Darvaze Sangi). It 
is the sole remains of 
the gate built on the 
Khoy's rampart. This 
site was registered 
in Iran's National 
Heritage List as the 
sole left gate of Iran's 
ancient history, with 
the registration 
number of 808.
 Stone Gate of Khoy 
was constructed in 
order to protect the 
city from the enemies' 
invasion and acted as 
a traffic controller 
as well. In the past, 
people departed to 
the cities of Salman 
and Orumieh through 
the Stone Gate, but 
today, the monument 
is located in the new 
texture of the city 
due to the urban 
expansion planning.
Some researchers 
and historiographers 
believe that this 
historical site dates 
back to the Ilkhanid 
era, but others claim 
that it refers to the 
Qajar dynasty due 
to the facts that its 
architectural style 
is very similar to the 
remained works in 
Tabriz and Khoy 
belonging to the Qajar 
era. Also, the last 
fence of the city was 
built by the order of 
Abbas Mirza Naeb ol-
Saltaneh, which was 
remained till 1320 
S.H.
Stone Gate of Khoy 
has been the witness 
of many historical 
events; the holes 
of bullets shot by 
Armenian and 
Ottoman invaders 
are still visible. The 
northern part of the 
gate which is made of 
bricks in a diagonal 
manner connected 
to the old Bazaar of 
Khoy. The southern 
side which includes 
gray and black stones, 
has a semi-circular 
arch with two lions 
carved at both sides.
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The rise and fall of the power of 
the Assassins is one of the most 
extraordinary of the middle ages. 
The founder of Assassins was an 
adventurer by the name of Hassan 
Sabbah also known as old man of 
the mountains, who was exiled 
from Persian court and took 
refuge in the grim tangle of Alburz 
mountains, which stretch in a 
great arc around the southern end 
of Caspian sea. Whilst wandering 
with his tiny band of retainers 
in these hospitable mountains, 
Hassan Sabbah stumbled across 
the Assassin valley- a huge fertile 
gash in the very heart of the sierra, 
which soar upward like jagged 
ramparts on every side of hidden 
valley.
Hassan Sabbah took upon himself 
the title of Sheik el Jebel, or Lord of 
the Mountains Hassan Sabbah was 
no ordinary man, and followers 
to believe that their Sheik was 
indeed one of the Prophets. who 
held the gift of immortality for 
faithful. Even the mention of the 
name “Hasan-e-Sabbah” could 
terrorize the Caliphs in Baghdad 
and Cairo. Alamut Castle was 
his headquarters impenetrable 
fortresses but the Assassins had 
many fearful fortresses along 
the Alborz Mountains. On this 
tour you will be visiting Alamut, 
Lamsar , Samiran, Roodkhan 
castles and villages on route all 
setting in the area of outstanding 
natural beauty.
Those who favor ambitious 
excursions and unusual historical 
episodes are recommended to 
hire a car and a guide to go near 
the source of the Alamut river 
on the southern foothills of the 
Alborz Mountains (requiring one 
full day for the return journey). 
There, fortified eagles’ nests 
recall unbelievable but authentic 
adventures of the “Old Man of the 
Mountains” in Alamut.
Alamut: The historic fortresses 

are known as the Castles of the 
Assassins, which were first 
introduced into European 
literature by the returning 
Crusaders, and made famous this 
century in Dane Freya Stark’s 
classical Valleys of the Assassins. 
These were the heavily fortified 
lairs of the adherents of a bizarre 
religious cult, based loosely on 
the precepts of the Ismaili Sect. 
The cult was founded in the 11th 
century by Hassan Sabah. This 
heretical and widely feared sect 
sent out killers throughout the 
region to murder the leading 
political and religious figures. Its 
followers, the Hashishin, were so 
called because of their leader’s 
alleged cunning ruse of taking 
them into beautiful secret gardens 
(filled with equally enticing young 
maidens), getting them stoned 
on hashish and then sending 
them out on their homicidal 
assignments under the illusion 
that Hassan Sabah had the power 
to transport them to paradise.
The cult at its height extended 
from Syria to Khorassan. Until 
1256, when the Mongols captured 
its castles, the Assassins spread 
fear throughout the region, 
although some scholars claim that 
their reputation was exaggerated.
As one might expect, the outlaw 
mountain hideaways were 
designed to be impregnable and 
inaccessible, and to this day it is 
still extremely difficult to visit 
them; a complete tour of the 
castles in this region would take 
about a week on horseback with a 

local guide. Many of them are only 
accessible to experienced and 
well-equipped mountaineers.
However, the castle of Alamut, 
one of the most famous of all, is 
nowaday more or less accessible 
by 4wd in dry weather, if one can 
find a guide or driver in Qazvin 
willing and able to take you there. 
It was originally built in 860, and 
captured in 1090 by the Assassins, 
who occupied it until 1256.There 
are many buildings and places of 
interest in Qazvin, which you will 
encounter when strolling through 
the streets of the town. Be careful 
not to miss the Qazvin Museum. 
Qazvin is also noteworthy for its 
wooden houses with peristyles 
painted blue, pink or mauve; and 
so charming that they may seduce 
you to rise early in the morning 
and photograph them before 
having breakfast.
In 2004, an earthquake further 
damaged the already crumbling 
walls of the fort.
From a high mountain fortress, 
Ibn al-Sabbah directed a ruthless 
campaign against the overlords 
of other sects in Persia, Iraq 
and Syria. Northwest of Qazvin, 
atop the Alborz Mountains, on a 
lonely ridge 6000 feet above the 
sea, stood the castle of Alamut 
(eagles nest). Commanding a 
royal view of the valley below, 
accessible only by a single, almost 
vertical pathway, the remote 
fortress was an ideal hideout and 
headquarters. In 1090, Hasan 
seized the fortress of Alamut, and 
the castle henceforth received 
the name of the Abode of Fortune. 
The position of Alamut caused its 
prince to receive the title Shaykh 
al Jabal “Prince of the Mountain”, 
and the double sense of the word 
Shaykh, which means both prince 
and old man, has occasioned the 
historians of the Crusades and the 
celebrated Marco Polo, to call him 
the Old Man of the Mountain.

Alamut: A Place To Watch History , 
Nature

Dad Hotel 
Yazd:xperience One Of 
Your Most Memorable 
Stays 

4-star Dad traditional hotel is located at the heart of 
the ancient city of Yazd among other famous Yazd 
attractions with wind-catchers (Badgir). You will 
surely experience one of your most memorable 
stays in the one of the best Yazd hotels, which is 
luxurious Dad Hotel, because this is where traditional 
hospitality and modern comforts are skillfully mixed 
together. From the roof you can have a great view 
over the city.
Dad hotel has 88 rooms with Iranian classic 
decoration mixed with modern facilities such as 
wireless internet, pool, massage, handicraft shops, 
International and Iranian traditional restaurants, 
and various salons designed for holding special 
ceremonies.
The hotel was also nominated for the 2009 UNESCO 
Heritage Awards for Culture Heritage Conservation.

where to stay

Those who 
favor ambitious 
excursions 
and unusual 
historical 
episodes are 
recommended 
to hire a car and a 
guide to go near 
the source of the 
Alamut river on 
the southern 
foothills of 
the Alborz 
Mountains 
(requiring 
one full day 
for the return 
journey). There, 
fortified eagles’ 
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but authentic 
adventures of 
the “Old Man of 
the Mountains” 
in Alamut.
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The Islamic Republic of Iran 
attended and demonstrated 
home-made products and 
services at the international 
'Trade Fair' in Armenia.
Iran attends trade fair in 
Armenia
Over 65 Iranian companies 
have put their latest products 
and service on display in the 
international event under 
the title of 'Over Asia Brands' 
(Asian top brands).
It is believed that setting 
up such fair will help 
increase the volume of trade 

exchanges between Iran and 
Armenia, said Armenian 
minister of trade and 
investment in the opening 
ceremony. 
Active Iranian companies 
in foodstuff, construction 
materials, carpets, 
automobile, household 
appliances, dried fruits 
and plastic materials have 
displayed their products and 
services at the international 
fair in Armenia. 
The four-day exhibition will 
be ended on Tuesday. 

Interaction with 
Iran in favor of 
world economy, 
global trade
Managing Director of 
Pars Special Economic 
Energy Zone (PSEEZ) 
said interaction with Iran 
is in the interest of the 
international economy 
and global trade.At a 
meeting with economic 
advisers from Belgium, 
Japan, South Africa and 
Azerbaijan on Saturday, 
Seyyed Pirouz Mousavi 
said that the Islamic 
Republic of Iran has 
always wanted to work 
with all countries, and the 
Ministry of Petroleum 
is ready to actively 
participate countries 
in the fields related to 
the development of this 
industry. Referring to the 
interest and cooperation 
of some of the world's 
leading oil companies 
to invest in the PSEEZ, 
the official went on to 
say, 'Significant reserves 
and economic advantage 
of upstream and 
downstream projects 
in this region have 
always been considered 
by companies such as 
Total, Eni, Gazprom, 
Petronas, Hyundai and 
Daimler.'Mousavi said 
the area is close to the 
needed products and 
international waterway 
of the Persian Gulf, and 
infrastructure such as 
the port and the airport 
is an opportunity to 
invest in upstream, and 
downstream industries, 
and if capital requests 
for investment are made, 
economic incentives 
for creating projects in 
special zones will also be 
allocated to them. 
The Managing Director 
of Pars Special Economic 
Energy Zone (PSEEZ) 
said the region would 
be Persian Gulf energy 
hub in a not-too-
distant future and 
emphasized that there 
are 24 refineries, 30 
petrochemicals, 2 
specialized and special 
zones in Parsian and 
Lamerd, which are a huge 
capacity for investors 
and undoubtedly 
cooperation in this field 
can guarantee energy 
supply.
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Iran attends trade fair in Armenia

“US sanctions are 
economic terrorism. 
They want to put 
pressure on the Iranian 
people in order to change 
their policy. That is the 
way the United States has 

acted for 40 years and, particularly 
since President Trump came to 
office, it violated a commitment by 
another US president, President 
Obama,” Zarif told Al Jazeera.
He said that the sanctions won't 
have any "political effect" and 
that Iran has developed various 
schemes with partnering countries 
to help protect themselves.
"One of them will be in the long 
run to the detriment of the United 
States and I think that is becoming 
increasingly popular and that is not 
to use dollars for your transactions. 
Second is an instrument that we are 

developing with the Europeans, we 
have already developed with our 
neighbours and we have developed 
them with the Chinese and that is 
not to engage in transfer of money 
across the borders which is where 
the United States would step in and 
will try to twist the arms of people 
who are engaged in it, illegally and 
unlawfully."
According to Zarif, the US has been 
swayed by foreign interests.
"I believe the United States is not 
serving US interests. More than the 

United States, it is serving Israeli 
interests. And unfortunately, there 
are a couple of people in our region 
who have aligned themselves with 
Israeli interests," he said, listing the 
crown princes of Saudi Arabia and 
Abu Dhabi, Mohammed bin Salman 
and Mohammed bin Zayed.
"So this is a cabal ... who are 
pushing the United States and 
President Trump into conflict and 
into disastrous situations and 
they will be the first to suffer the 
consequences, unfortunately."

CBI alloted €2bn for 
necessity goods, medicine 
since March
 The Central Bank of Iran has allotted €2 billion for the 
purchase of necessity goods and medicine since the 
start of the Iranian year on March 21.Since the start of 
the current Iranian year on March 21, 2019, over 2.2 
billion euros (each euro roughly 11,000 tomans) were 
distributed by the Central Bank of Iran and exporters in 
the secondary market for the purchase of raw materials 
and intermediation services of the country’s industrial 
sectors.The CBI also allotted 2 billion euros for the 
purchase of necessity goods and medicine in the two-
month period.The Central Bank of Iran stressed that it 
would make every effort to provide the necessary forex 
for the country’s real needs in the face of US sanctions.

Iran, Syria agree to establish 
joint task force on custom 
affairs
 Senior officials of Iran and Syria agreed to establish a 
joint task force on custom affairs in a bid to facilitate 
trade between the two countries.The decision was 
made on Saturday in a meeting between President of 
the Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA) Mahdi Mirashrafi and Head of the Damascus 
Chamber of Commerce Samer-al-Dabs.Both sides 
underlined the need to boost bilateral economic 
cooperation and trade.Mirashrafi said that Syria is a 
friend country and Tehran seeks to develop bilateral 
ties with Damascus in all fields, in particular, economic 
and trade cooperation with the country.For his part, 
Samer-al-Dabs called for facilitation of trade and 
economic cooperation between Iran and Syria.They 
also discussed the establishment of a trilateral trade 
union among Iran, Syria, and Iraq to improve trade and 
tourism between the three Muslim nations.

Pressure on Iran part of US 
'global agenda: Iraqi trader
 A prominent Iraqi businessman believes that pressure 
on Iran is part of the United States' global agenda 
against independent nations.Elaborating on unilateral 
and illegal US pressures on the Iranian people, Sabah 
Ghaidan went on to say, 'Today, Iran is forefront of 
countering the US domineering policies in the region, 
and pressure on Iran is part of the United States' global 
plan against independent nations.'
In an exclusive interview with the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) on Saturday, the well-known Iraqi 
businessman emphasized that 'Iran has an ancient 
civilization and a great history that can overcome these 
conditions. Iran's success against these pressures 
is another experience for the nations of the world 
against the US policy of domination and occupation.' 
“Iran-Iraq relations are historic relations that have 
been thousands of years old and, in all circumstances, 
we are two neighboring countries, with which we have 
strong and very strong ties, and these relations will 
continue,' he added. 

In an interview with Al Jazeera TV, Iran’s Foreign 
Minister, Mohammad Javad Zarif discusses Tehran’s 
positions on issues such as US sanctions and foreign 
intervention in the region.

Us Sanctions Are “Economic 
Terrorism”: Iran Fm
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Iranian medical startup crowned 
best at Silk Road Startup
An Iranian medical startup active in the field of 
rehabilitation for patients with special needs won the first 
prize at the 2nd Silk Road Startup, which was held in Tehran 
on May 2 and 3, IRNA reported.
The startup is initiated by a group of students and professors 
of Ferdowsi University of Mashhad.
The startup provides smart devices with new technologies 
like smart spoons for people suffering from hand tremors.
A startup from Tabriz city, which provides online market for 
buying natural honey from producers won the second prize.

The third prize went to a startup active in the field of job 
vacancy from Tehran.
The Silk Road Startup is the pioneer and one of the biggest 
international startup events in Iran. The event aims to gather 
local and international entrepreneurs, startups, investors, 
financial institutes, VCs together each year.
Silk Road Startup consists of three main stages namely the 
Road Trip, Silk Road 100 and Silk Road Startup Summit.
At the Road Trip stage, the country is broken into different 
regions consisting of a couple of provinces. To select the 
best startups in each region, the event organize local pitch 
competition events. The organizers travel with foreign and 
local jury members to these regions to hear the startups 

pitching in English.
At the next stage, Silk Road 100, 
the online acceleration program 
kicks off. In the program, 
the local and international 
entrepreneurs and experts 
mentor the selected startups for 
a three-month period.
At the last stage, Silk Road Startup 
Summit, the main event is held. T h e 
summit consists of pitch competition between the best-
selected startups, keynotes, panels and networking which 
all happens in English.

Iran, China to boost 
publication cooperation
 Iran and China agreed to enhance their 
publication cooperation during the 32nd 
edition of Tehran International Book Fair 
(TIBF), which concluded on Saturday.
During the 11-day book fair held at the 
Mosalla exhibition center, north of the 
capital, around 2,400 Iranian publishers 
displayed 300,000 book titles, while 
about 800 publishers from about 30 other 
countries showcased 137,000 of their latest 
publications.
As the guest of honor in this event, China 
brought a delegation of 200 authors, 
illustrators and publishers representing the 
country's active print industry. Several talks 
between the representatives of the two sides 
were held to promote the level of cultural and 
publication cooperation.
While attending activities at the book fair, Guo 
Weimin, deputy director of the State Council 
Information Office, noted that China brought 
nearly 4,000 titles for a China-themed book 
exhibition discussing such topics as Chinese 
politics, economy, literature, history, culture 
and children.

"This exhibition, which is content-rich and 
of high-quality, will help promote mutual 
exchanges between China and Iran," he said, 
adding that the event could serve as a window 
for Iranian readers to experience Chinese 
history and culture and know more about 
modern China.
Chinese Ambassador to Iran Pang Sen said 
that China and Iran have always kept friendly 
relations with each other.
He added that China's participation as the 
guest of honor during this annual book fair 
would further promote bilateral relations and 
cooperation in areas of culture, publishing, 
academics and art.
According to statistics from Iran's Ministry of 
Culture and Islamic Guidance, the organizer, 
this year's fair achieved fruitful results in 
domestic and international cooperation in the 
fields of the publishing industry and cultural 
exchanges.
Chinese publishers brought 15,000 book 
titles of diversified themes in total for display 
and sale in an exhibition area of 600 square 
meters, attracting more than 50,000 local 
visitors.
Meanwhile, the Chinese delegation held more 
than 50 cultural exchange events including 

photo exhibitions, seminars and donation to 
libraries.
As part of the book fair's series of activities, 
Iran's first "Chinese Bookshelf," which aims to 
provide local readers with access to Chinese 
books, has been set up in the Shafagh Book 
House in central urban area of Tehran.
The "Chinese Bookshelf" is a major overseas 
publication promotion project sponsored 
by the Chinese government. So far, such 
bookshelves have been established in eight 
countries such as Cuba, Thailand, Germany 
and Canada.
In addition, Chinese and Iranian publishers 
signed copyright agreements for the 
translation and publishing of Chinese books 
in Iran.
Mohsen Javadi, director of the TIBF, said 
that China having been selected as the guest 
of honor served a major goal, which was 
"to revive the relations between China 
and Iran during the ancient Silk Road time 
through reading."Since its launch in 1987, 
the TIBF has provided a good opportunity 
for Iranian readers to buy new books and 
helped promote the cultural exchanges 
between Iranian publishers and their foreign 
counterparts.



Iraqi official urges world 
to stand against anti-Iran 
sanctions
Iraqi Deputy Minister of Construction and 
Housing on Sunday urged the international 
community to stand zgainst US unlawful 
sanctions against Iran.Speaking in a exclusive 
interview with IRNA, Estabraq Ibraheem Alshok 
said US sanctions against Iran has no legal or 
international justification.Referring to strong ties 
between Iran and Iraq, he said US sanctions will 
have no effect on Iraqi ties with Iran.
Iraq will comply with all its commitments 
between Iraqi private sector and Iranian 
companies, he noted. Alshok also emphasized 
reinforcing cooperation between Iran and Iraq 
in line with mutual interests. Pointing to over 
1,200 km common border between Iran and Iraq, 
he said both countries enjoy extended economic 
relations and have signed many contracts for joint 
venture investment.
He went on to say that US sanctions against Iran 
will have dangerous consequences in the world 
since they promote unilateralism.
Elsewhere in his remarks, Alshok urged the world 
and especially the UN and the Security Council to 
stand against extremist acts and to put an end to 
atrocity crimes.
On May 8, 2018, Trump withdrew from the JCPOA, 
which was condemned by other parties to the 
2015 agreement.
Trump's choice has faced opposition of the 
international community; namely Russia, China, 
the International Atomic Energy Agency (IAEA) 
and the European Union Foreign Policy Chief 
Federica Mogherini.

 US is doing hostile to Iran 
with mixed-up mind: Majlis 
Speaker
The US Administration is doing a chain of hostile 
acts against Iran with  mixed-up mind, Speaker of 
Majlis (Iranian Parliament) Ali Larijani said in the 
formal session on Sunday.
'After the illegal move against the Islamic 
Revolution Guards Corps, they tried to 
bring Iranian oil export to zero, which will 
not materialize. They have also made some 
miscalculated remarks about Iran's nuclear 
cooperation with other countries in contrast with 
the context of the nuclear deal indicating that 
they are making decision with mixed-up mind,' 
said Larijani.
He likened decision of the US Administration to 
the people adding to heavy load of a boat at sea in 
a bid to speed up the vessel. They have done any 
act that they thought can cause a difficulty for Iran 
but failed and initiated a new one.
As Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei said in his meeting with the teachers 
a few days ago, one of the most essential tasks is 
to safeguard unity and focus on the main goal, i.e. 
campaign against the world arrogance.

Intl. community, Arab world’s silence towards 
Gaza, more deadly than the Zionist attacks

While Zionist brutal attacks 
against the Gaza Strip have 
left at least 9 martyrs and 
dozens injured, Zionist 
regime continues its 
brutality against the 
Palestinians without any 

concern about the international 
negative reactions.
Despite the attacks of the Zionist 
regime against the various 
regions of the Gaza Strip, there is 
not any protest by international 
community against Tel Aviv’s brutal 
attacks, except some countries or 
institutions which reacted.
The United Nations has only asked 
the sides to stop these attacks 
by expressing a concern about 
Zionist’s attacks. The UN special 
coordinator for the Middle East 
Peace Process, in a statement, called 
for restraint and asked all parties 
to avoid dangerous aggravation 
of the situation in Gaza and loss of 
Palestinian’s life.
In this regards, UN special 
coordinator for the Middle East 
Peace Process Nickolay Mladenov 
said that we call on all parties to 
reduce tensions immediately and 
return to an understanding that has 
existed for several months.
Those who seek to ignore these 
understandings are responsible for 
the conflict which will have serious 
consequences for all parties, he 
added.

Meanwhile, as usual, the US 
supported the Zionist regime's 
brutality again, as the US Foreign 
Ministry criticized the Palestinian 
resistance missile against the 
Zionist airstrikes! US Foreign 
Ministry asked the cessation of 
hostilities by issuing a statement 
without any reference to the 
sustained attacks of the Zionist 
regime's fighters against the Gaza 
Strip.
In the meantime, the silence of the 
Arab world is, in turn, a significant 
issue. Although the Arab countries 
have not been able to take a serious 
position against the Palestinian 
issue and the Zionist regime, but 
the coincidence of this silence with 
whispers about the announcement 
of the American plan of "Deal of the 
Century" after Ramadan shows 
the readiness of these countries to 
accompany the occupiers and the 
White House.
In addition, the silence of Saudi 
Arabia, which claims the leadership 
of the Arab and Islamic world, is 

significant against the most 
important issue of the Islamic 
world. Of course, Saudi Arabia 
cannot be expected more than this 
silence which itself caused the 
greatest humanitarian crisis in 
Yemen and sacrificed thousands 
of civilians, including women and 
children. Saudi Arabia has been the 
promoter of "Deal of the Century", 
and has recently offered a billion-
dollar bribe to Palestinian leaders 
to accept the deal.
The Palestinian resistance groups 
showed well that by relying on their 
internal and missile power during 
the Israeli past aggression against 
the Gaza Strip, Zionist’s army had 
to retreat.
The notable feature of these 
conflicts was Palestinian resistance 
groups’ missile capabilities, even 
without any Arab supports that 
have already agreed with the 
American and Israeli sides behind 
the scenes despite their false claims 
of being worried about Palestine.
Reported by Fatemeh Salehi

The silence of the international community and the 
Arab states towards the Zionist regime's attacks 
on the Gaza Strip is more deadly than the Zionist 
attacks.

Politics
Monday,May 6, 2019, No.218

ISFAHAN
N E W S 05

News

 

Hezbollah’s second-
i n - c o m m a n d 
Sheikh Naim 
Qassem reiterated 
the movement’s 
unwavering policy 
to defend Lebanon 
against foreign 
threats and said the 
Hezbollah fighters 
are fully prepared 
for any scenario 
and possible enemy 
attack.
“Today we have only 
two options: resisting 
and defending our 
soil and political 
positions or 
surrendering and 
abandoning our 
territory…,” Sheikh 
Qassem said during 
a speech in the 
Lebanese city of 
Nabatieh.
“ H e z b o l l a h 
has chosen the 
resistance,” the 
cleric said, adding, 
“We have achieved 
tremendous gains 
with resistance.”
“We will continue to 
increase our power 
and maintain our 
readiness to deal 
with any possibility,” 
he stressed.
Sheikh Qassem 
went on to say that 
everyone should be 
aware that Hezbollah 
is used to resistance, 
not humiliation.
On December 1, 
2018, Hezbollah 
released a video, 
warning that if the 
Israeli regime makes 
any act of aggression 
against the Arab 
country, it would 
regret it.
The Israeli regime 
launched two wars on 
Lebanon in 2000 and 
2006. About 1,200 
Lebanese, most of 
them civilians, were 
killed in the 33-Day 
War of 2006.
On both occasions, 
however, Hezbollah 
fighters defeated the 
Israeli forces and 
Tel Aviv was forced 
to retreat without 
achieving any of its 
objectives.

Hezbollah 
Ready for Any 
Possible En-
emy Attack: 
Sheikh Qas-
sem
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 Iran, Kyrgyzstan Hold Political 
Negotiations in Tehran
 Ranking diplomats from Iran and Kyrgyzstan on Saturday 
held the fourth round of political consultations between the 
two countries in Tehran.
The negotiations were co-chaired by Iran’s Deputy Foreign 
Minister for Political Affairs Abbas Araqchi and his Kyrgyz 
counterpart Nuran Niazaliyev.
The two sides discussed a range of issues, including mutual, 
regional, and international cooperation, and reached an 
agreement on the agenda of meetings between senior 

officials of Iran and Kyrgyzstan during the current Iranian 
year (started March 21).
Holding the 12th meeting of the Iran-Kyrgyzstan Joint 
Economic Commission and the 8th consular meeting 
between the two states was also underlined by the two 
officials within the framework of the agreement, IFP 
reported.
In their talks, Araqchi and Niazaliyev emphasized the 
need to implement the past agreements and documents 
signed during the reciprocal visits of the Iranian and Kyrgyz 
presidents.
They also called for taking advantage of all capacities for 

mutual cooperation as well as 
regional mechanisms including 
the Eurasian Economic Union 
to expand trade ties between 
the two sides.Expanding 
transportation cooperation, 
facilitating visa issuance for 
drivers and launching direct flights 
between Iran and Kyrgyzstan are 
among the main priorities of the two sides, the Iranian and 
Kyrgyz diplomats said, calling for the removal of obstacles 
and speeding up the pace of cooperation in various areas.

Russia Vows to Boost Cooperation 
with Iran despite US Sanctions
Russia aims to promote cooperation with Iran, including in 
the nuclear sphere, despite US blackmail and extraterritorial 
sanctions, Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov 
said."No threat of new sanctions will stop our legitimate and 
mutually beneficial cooperation with Iran,” Ryabkov told 
Sputnik.“We have been living under US anti-Russia sanctions 
since 2012,” he said, adding, “It is clear that over this period 
there has been a serious adaptation to this illegal trick by the 
United States.”Iran has an even bigger experience on how to 
live under the US sanctions, the Russian deputy foreign minister 
said."Therefore, we perceive threats of this kind calmly, we do 
not succumb to blackmail and we will systematically expand 

and develop our cooperation with the Islamic Republic of Iran, 
including in the atomic energy sector in full compliance with 
international law and the national legislation of our countries, 
regardless of what US colleagues are undertaking, realizing, 
as they believe, their right to the extraterritorial application of 
their national legislation," Ryabkov stressed.
The Trump administration renewed five of seven sanctions 
waivers that allow Russia and European nations to conduct 
civilian nuclear cooperation with Iran but revoked the other 
two as part of its pressure campaign against Tehran, the US State 
Department said.On Friday, US Secretary of State Mike Pompeo 
extended the waivers, which were due to expire Saturday, for 
90 days, shorter than the 180 days that had been granted in 
the past.
The waivers permit work at several Iranian nuclear sites to 

continue without 
US penalties. Under 
the terms of the 
2015 nuclear deal 
between Tehran and 
world powers, Russia 
and several European 
nations help maintain 
the facilities.
Facilities included 
in the waiver 
extensions include the Bushehr nuclear power plant, the 
Fordow enrichment facility, the Arak nuclear complex and 
the Tehran Research Reactor, the US State Department  
said.
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EU criticizes US move on Iran
 High Representative of the European Union 
and the Foreign Ministers of France, Germany 
and the United Kingdom criticized recent US 
decisions to restrict oil trade with Iran and to 
limit the extension of waivers for nuclear non-
proliferation projects.
In a joint statement on the JCPOA, High 
Representative of the European Union and the 
Foreign Ministers of France, Germany and the 
United Kingdom said that the decision by the 
US not to extend waivers in regards to trade in 
oil with Iran was regrettable.
"We, the High Representative of the European 
Union and the Foreign Ministers of France, 
Germany and the United Kingdom, take note 
with regret and concern of the decision by 
the United States not to extend waivers with 
regards to trade in oil with Iran. We also note 

with concern the decision by the United States 
not to fully renew waivers for nuclear non-
proliferation projects in the framework of the 
JCPOA. The lifting of nuclear-related sanctions 
is an essential part of the JCPOA – it aims at 
having a positive impact not only on trade 
and economic relations with Iran, but most 
importantly on the lives of the Iranian people. 
We deeply regret the re-imposition of sanctions 
by the United States following their withdrawal 
from the JCPOA. We remain deeply convinced 
that the JCPOA is a key to increasing stability and 
security in the Middle East region. Together, we 
emphasize our continued commitment to the 
JCPOA, a crucial element of the global nuclear 
non-proliferation regime and essential for our 
national and shared European security. The 
JCPOA is working and delivering on its goal, as 
confirmed by the International Atomic Energy 

Agency in 14 reports. We note Iran’s continued 
compliance with the JCPOA, as repeatedly 
confirmed by the IAEA. We call upon Iran to 
continue implementing in full its commitments 
under the JCPOA as well as its obligations 
under the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons. The remaining participants 
to the JCPOA are committed to working on the 
preservation and maintenance of financial 
channels and exports for Iran, together with 
third countries interested in supporting the 
JCPOA. We are determined to pursue efforts, 
together with other European partners, to 
enable the continuation of legitimate trade with 
Iran, including through the operationalization 
of the special purpose vehicle "INSTEX". In 
this regard, the shareholders are committed 
to significantly increasing their financial 
contributions to INSTEX’s operational budget. 



Majid Majidi receives best director award from 
Konya film festival
 Konya film festival known as “Sufi Sinema Günleri” awarded its Best 
Director prize to Majid Majidi.According to Farabi Foundation, the 2nd 
Sufi Sinema Günleri screened two films directed by Majidi.During the 
ceremony, Secretary of the festival Abdulsettar Yarar hailed Majidi’s role in 
making cinematic works with humanitarian and moral messages and described 
Iran’s modern cinema as messenger of spirituality.
This year, the secretariat of the festival invited Majidi with “The Willow Tree” and “Children of 
Heaven”. They were screened and were warmly welcomed by the audience.
The festival was has been held May 2-5, 2019 in Konya, Turkey.

Iran’s ambassador 
to London, Hamid 
Baeidinejad noted that 
some Iraq’s political 
sources announced that 
US will extend Iraq’s 
waiver to continue 
dealing with Iran 
economically.
“According to reports 
posted by some Iraq’s 
political sources, US 
informed to Baghdad 
government that 
Washington will 
extend Iraq’s waiver to 
continue dealing with 
Iran economically if Iraq 
signs a deal before 14 
June with Exxon Mobil,” 
he wrote on his official 
Twitter account citing 
Iraqi sources.
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Us Sanctions Are “Economic 
Terrorism”: Iran Fm

'So this is a cabal ... who are 
pushing the United States and 
President Trump into conflict 
and into disastrous situations 
and they will be the first to 
suffer the consequences, 
unfortunately,' Mohammad 

Javad Zarif said in an interview with Qatari 
media 'Al Jazeera English'.
Referring to US sanctions as 'economic 
terrorism', he said: 'They want to put 
pressure on the Iranian people in order to 
change their policy.' 
He added: 'That is the way the United 
States has acted for 40 years and, 
particularly since President Trump came 
to office, it violated a commitment made by 
another US president, President Obama.' 
Stressing the fact that sanctions will 
have no political impact and that Iran has 
initiated various ways with its partners to 
protect itself, Zarif said: ' One of them will 
be in the long run to the detriment of the 

United States and I think that is becoming 
increasingly popular and that is not to use 
dollars for your transactions.' 
'Second is an instrument that we are 
developing with the Europeans, we have 
already developed with our neighbours 
and we have developed them with the 
Chinese and that is not to engage in 
transfer of money across the borders 
which is where the United States would 
step in and will try to twist the arms of 
people who are engaged in it, illegally and 
unlawfully,' he noted.
Elsewhere in his remarks, Zarif said US 
is swayed by foreign interests, adding: 'I 
believe the United States is not serving US 
interests. More than the United States, it is 
serving Israeli interests.'
'And unfortunately, there are a couple of 
people in our region who have aligned 
themselves with Israeli interests,' he said, 
listing the crown princes of Saudi Arabia 
and Abu Dhabi, Mohammed bin Salman 
and Mohammed bin Zayed.'
For much of the interview Zarif described 
as 'baseless lie', accusations like Iran's 
responsibility for killing 600 American 
soldiers during the US war against Iraq.

He said that United State can 
only replace Iranian oil on paper. 
The main problem is that when 
trump card is in our hands, we play 
passively, and this is our constant 
problem," he added.
Unfortunately, we still sell crude 

oil; this will allow the United States boycott 
us whenever it wants and order that no 
country can buy Iran oil," khademi added.
Khademi stressed that we must act in such 
a way that Saudi Arabia and United Arab 
Emirates knows its production security 
is at stake.
"Our traditional buyers are China, India, 
South Korea and Japan when they face 
a thousand problems prefer not to 
purchases oil from Iran," the MP said.

Iran’s oil minister is warning that OPEC is 
“likely to collapse” because some members 
of the 14-nation group are working against 
their fellow producers.
The comment appears to be a thinly veiled 
reference to Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates. The Trump administration 
tightened energy sanctions against Iran 
and the White House says the Saudis and 
Emiratis will work with the U.S. to offset 
the anticipated drop in Iranian oil supplies.
Saudi Arabia has not explicitly committed 
to hiking output to fill the gap. After the 
U.S. announced it would end the sanctions 
waivers, Saudi Energy Minister Khalid al-
Falih said the kingdom would consult with 
producers and consumers “to ensure a 
well-balanced and stable oil market.”
OPEC and its oil market allies, including 
Russia, are scheduled to meet on June 25-
26 in Vienna to decide whether to extend 
their deal to limit oil supply, which has 
been in place since January and expires at 
the end of June.

Zarif: Cabal pushing US into conflict U.S can only replace Iranian oil on paper; 
Iran PMIranian Foreign Minister said some countries are trying to 

push US into a disastrous conflict, adding that they will suffer 
its consequences. "Saudi Arabia and the United Arab Emirates cannot fill Iran's 

oil shortage on world markets," Hedayatollah khademi, a 
member of Iran parliament told ILNA in an interview.
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That is the way 
the United 
States has acted 
for 40 years and, 
particularly 
since President 
Trump came to 
office, it violated 
a commitment 
made by 
another US 
president, 
President 
Obama.' 

Unfortunately, 
we still sell crude 
oil; this will 
allow the United 
States boycott 
us whenever it 
wants and order 
that no country 
can buy Iran oil,"

US Claim of Not 
Targeting Iran’s 
Medicine Sector 
A Big Lie: Minis-
ter
Iranian Health Minister 
Saeid Namaki dismissed 
as “a big fat lie” the US 
government’s claim 
that its sanctions have 
not targeted the Islamic 
Republic’s health sector 
and imports of drugs.  
Speaking to reporters 
in the northwestern city 
of Zanjan on Sunday, 
Namaki highlighted 
the problems facing 
the country in the area 
of pharmaceuticals 
and said, “The US’ cruel 

sanctions have targeted 
our country and people 
in all sectors.”
“The Americans’ claim 
that they did not impose 
sanctions on drugs and 
(medical) equipment is a 
big fat lie,” he added.
He went on to say that the 
Americans have closed 
ways to transfer money 
for everything, even 
humanitarian assistance 
sent by compatriots 
living abroad. Earlier 
this week, Iranian First 
Vice-President Eshaq 
Jahangiri said the 
“inhumane” move by the 
US government to impose 
severe sanctions on the 
Islamic Republic has put 

the health of the Iranian 
people and regional 
nations at risk.   
Addressing the 7th World 
Health Summit Regional 
Meeting 2019 on the 
southern island of Kish 
on Monday, Jahangiri 
deplored Washington’s 
acts of sabotage against 
Iran’s medicine sector 
and said the US move to 
threaten international 
p h a r m a c e u t i c a l 
companies not to 
cooperate with Iran has 
prevented the purchase 
and imports of needed 
medicines.
“…We believe that 
given the role of Iran in 
providing a large part 

of the pharmaceutical 
needs of regional 
countries, the sanctions 
on Iran’s health sector is 
tantamount to sanctions 
on the health sectors of 
regional countries,” he 
went on to say.
In a speech in February, 
Iranian President Hassan 
Rouhani said Iran exports 
drugs to neighboring 
and non-neighboring 
countries and even to 
Europe.
In November, the 
Middle East’s biggest 
pharmaceutical factory 
specializing in the 
production of anticancer 
drugs was inaugurated 
in Iran.

‘Dangerous 
Game’: France 
May Give Iraq 
Weapons, Money 
to Host Its Jihad-
ists
The government of 
President Emmanuel 
Macron is closer to 
clinching a deal with 
Baghdad that is expected 
to make it harder for 
jihadists with French 
passports to return home, 
The Times reported.
MWFpress - According 
to the newspaper, the 
agreement stipulates Iraq 

taking French nationals 
held by Kurdish forces 
in Syria in return for 
weapons and diplomatic 
support.
While Iraqi authorities 
reportedly demand $1.8 
billion from Western 
countries to receive some 
jihadists, “the talks with 
France are centring on 
weapons rather than 
money, with Baghdad 
seeking to acquire French 
trucks equipped with 
artillery systems, along 
with a promise from Paris 
to distance itself from Iraqi 
Kurds”, the daily noted.
The newspaper cited 

unnamed diplomatic 
sources as saying that the 
Paris-Baghdad talks have 
already resulted in at least 
14 alleged French jihadists 
being transferred from 
Syria and put on trial in 
Iraq.
The Times also quoted 
Nabil Boudi, a lawyer of a 
French man whose wife 
was earlier radicalised, 
as claiming that Paris 
prefers to transfer French 
jihadists to Iraq where 
“there is a semblance of 
institutions rather than 
having to deal with their 
repatriation”.
“It is a dangerous game. 

Some people could face 
the death sentence in 
Iraq”, Boudi underscored, 
arguing that Paris may be 
secretly hoping to send 
French jihadists’ wives 
and children to Iraq given 
that “the camps in Syria 
out of control”.
His remarks come a few 
weeks after France's top 
administrative court 
rejected requests from 
Syria-based French 
jihadists to repatriate 
them to France, insisting 
that a judge could not rule 
on the issue because it 
stipulates negotiations 
with foreign authorities.



دانشگاه های اصفهان در میان برترین های جهان از نگاه تایمز
در تازه ترین رتبه بندی تایمز از میان بیش از یکهزار و 250 دانشگاه از 86 کشور جهان نام سه دانشگاه اصفهان، 

کاشان و صنعتی اصفهان می درخشد.
این محاسبات توسط شرکت خدمات حرفه ای پرایس واتر هاوس کوپرز )PWC( انجام شده است که تنها رتبه 

بندی دانشگاه های جهان است که به بررسی کامل و مستقل می پردازد.
محاسبه امتیازات هر دانشگاه در این رتبه بندی از طریق ســه منبع اطالعاتی داده های ارسالی از دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع آوری می شوند، داده های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط 
متخصصین آموزش عالی و اطالعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس 

جمع آوری شده است. ایران از سال 2012 با یک دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته و هر سال با افزایش دانشگاه در این نظام 
رتبه بندی حضور داشته است. در سال 2019، تعداد 29 دانشگاه از ایران شامل دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، اصفهان، صنعتی 

امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، کاشان، مازندران، علم و صنعت، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، علوم 
پزشکی مشهد، الزهرا، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، بیرجند، تبریز، خوارزمی، تهران، باهنر کرمان، علوم پزکی تهران، شاهرود، شهید مدنی 

آذربایجان، فردوسی مشهد، یزد، گیالن، علوم پزشکی ایران و ارومیه هستند.

کمک ۲۱۰ میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز به مناطق سیل زده کشور
معاون سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور از کمک 210 میلیارد تومانی خیران مدرسه 

ساز برای مرمت و بهسازی و تجهیز مدارس سه استان سیل زده کشور خبر داد.
محمد رکوعی صبح یک شنبه در آئین کلنگ زنی مدارس خیر ساز در بخش کویرات آران و 
بیدگل اظهار داشت: خیران مدرسه ساز 210 میلیارد تومانی خیران مرمت و بهسازی و تجهیز 

مدارس سه استان سیل زده کشور کمک کردند.
وی افزود: این کمک ها در قالب برگزاری همایش خیران مدرسه ساز جمع آوری شد.

معاون سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور با اشــاره به فعال شدن تمام پروژه های مردمی نیمه 
تمام آموزشی و پرورشی در سال گذشته افزود: سال گذشــته برای تکمیل این پروژه ها 600 میلیارد تومان 

تخصیص یافته بود.
محمد رکوعی تصریح کرد: امســال هم با مســاعدت دولت و مجلس شــورای اســالمی بــرای تکمیــل طرح های نیمه 
 تمام آموزشــی و پرورشــی در تمام اســتان های کشــور اعتباری بالغ بر 1500 میلیارد تومانی پیش بینی و مصوب شده

 است.

فعاالن بازار مســکن این 
فایل هــا را »نخاله« های 
ملکی ناشــی از ته نشین 
شــدن عرضه نوسازهای 
مناسب عنوان می کنند. 
نحوه قیمت گــذاری این 
فایل ها نیز نامتعارف بوده 
ضمن آنکه »ابهــام در زمــان تحویل« 

مهم ترین تهدید این فایل ها است.

  تهدید برای خریداران
یک گروه از فایل های »ماسک دار« در بازار 
مسکن طی هفته های اخیر به تهدیدی 
برای خریداران مسکن تبدیل شده است. 
این فایل ها آپارتمان هــای نیمه کاره ای 
هســتند که در گروه واحدهای تازه ساز 
و کلیدنخورده فایل می شــوند، در حالی 
که در گروه ساختمان های نیمه کاره که 
البته مرحله تکمیل نمای ســازه را پشت 
سر گذاشته است، قرار دارند. متقاضیان 
آپارتمان های نوســاز در هفته های اخیر 
بارها با پیشــنهاد این قبیــل فایل های 

ته نشین شده در بازار مسکن از سوی برخی 
واسطه ها روبه رو شــده اند و با وعده های 
تکمیل بنا و نصب تجهیــزات در آینده 
نزدیک، به خرید وسوسه شــده اند؛ این 
در حالی است که بررســی های میدانی 
نشــان دهنده بدفرجــام بــودن چنین 
 خریدهایی اســت و از این رو الزم اســت 
متقاضیــان آپارتمان نوســاز بــه ویژه 
متقاضیان مصرفی که قصد ســکونت در 
ملک خریداری شده را دارند، قبل از اقدام 
به عقد قرارداد، این فایل ها را که فعاالن بازار 
از آنها به عنوان »نخاله ملکی« یاد می کنند، 
شناسایی کرده و از ســایر آپارتمان های 
نوساز موجود در بازار تمییز دهند و با اطالع 
از ریســک خرید چنیــن واحدهایی، در 
صورتی که همچنان تمایل به خرید داشته 

باشند، پای معامله حاضر شوند.

  کی تکمیل می شود
فایل های نخاله در بازار ملک، واحدهای 
مسکونی ناتمام در ســاخت و سازهایی 
هســتند کــه در ظاهــر ناتمــام بودن 
آنها مشخص نیســت، اما با قدری تامل 
نواقص واحد مشــخص می شود. عرضه 
این واحدهای مشــکل دار کــه در گروه 
آپارتمان های نوساز و کلیدنخورده فایل 
می شــوند، در ماه هــای اخیر به شــکل 
محسوس افزایش یافته است. نخاله های 
ملکی فایل های ته نشین شده بازار مسکن 
هستند که با توجه به وضعیت فعلی بازار 
که عرضه آپارتمان نوساز به شدت کاهش 

یافته است، در قالب فایل های ماسک دار 
به متقاضیان واحد نوســاز برای سکونت 

معرفی می شوند.
طی یک ماه اخیر که انتظــارات تورمی 
دوباره سبب افزایش قیمت مسکن شد، 
حجم معامــالت ایــن آپارتمان ها نیز به 
نسبت گذشته رو به افزایش گذاشته است؛ 
خریداران مصرفی از ترس ادامه روند رشد 
قیمت مســکن و خریداران سرمایه ای از 
بابت عجله برای تبدیل دارایی های خود، 
بعضا به خرید چنیــن واحدهایی اقبال 
نشان می دهند و آنها را به جای آپارتمان 
نوساز می پذیرند. فایل های ته نشین شده 
بازار مسکن که اکنون حجم قابل توجهی از 
عرضه نوسازها را به خود اختصاص داده اند، 
آپارتمان هایی هستند که پس از معامالت 
معدود واحدهای موجود در بازار طی یک تا 
دو سال اخیر، اکنون در بازار باقی مانده اند و 
بیشتر از فایل های شسته و رفته در معرض 
انتخاب متقاضیان واحد نوساز قرار دارند. اما 
خریداران مصرفی باید از تهدید این فایل ها 
مطلع باشند و با علم به کیفیت این معامله، 

تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
نخاله های ملکی عموما سه ویژگی دارند. 
ویژگی قطعی آنها این است که فروشنده 
ملک، سازنده یا مالک زمین نیست، بلکه 
فرد سومی اســت که در جریان ساخت و 
ســاز واحد را در سال گذشته پیش خرید 
کرده اســت. ویژگی دوم این فایل ها قرار 
گرفتن ساختمان در مناطقی است که در 
یک سال گذشته بیشترین رشد قیمت را 

داشته و اکنون خریدار قبلی حتی پیش از 
تکمیل بنا و در جریان کمبود فایل نوساز 
در بازار، وسوســه فروش آن را پیدا کرده 
است. سومین ویژگی فایل های نخاله نیز 
این است که خریداران این واحدها که با 
توجه به عدم تکمیل، هنوز سند تفکیکی 
هم برایشان صادر نشده، اغلب قصد فرار 
از باتالقی را که نیمه کاره ماندن ساختمان 

برایشان رقم زده دارند.

  چقدر از قیمت معامله دریافت می شود؟
نکته قابل تامل که زیــان قابل توجهی را 
متوجه خریداران ایــن واحدها می کند، 
این اســت که شــرایط فروش آنها مانند 
آپارتمان های تازه ساز تکمیل شده و آماده 
تحویل و سکونت است؛ به این ترتیب که 
اغلب فروشندگان این واحدها 90 درصد 
بهای معامله را در روز امضــای قرارداد از 

خریدار مطالبه می کنند. این در حالی است 
که واحدهای مذکور اغلب فاقد کابینت، 
لوازم بهداشتی ساختمانی و بالطبع فاقد 
رنگ و کاغذ دیواری هستند. محوطه کاری 
این ساختمان ها نیز اغلب نیمه کاره رها 
شده است؛ افزون بر این هنوز هیچ واحدی 
مسکونی نشده و کســی در ملک ساکن 
نشده است. با این حال نکته فریبنده این 
فایل ها »نمای کامل ساختمان« است که 
خریداران را دچار خطا  می کند و موجب 
می شــود آنها فکر کنند زمان زیادی به 

تکمیل بنا باقی نمانده است. 
ریســک خرید این ســاختمان ها بسیار 
باالست، چراکه نیمه کاره رها شده اند، به 
این معنا که یا به دلیــل اختالفات تعمدا 
از طرف ســازنده متوقف شده اند یا اینکه 
سازنده به دلیل آسیب هایی که در جریان 
رشد قیمت مصالح ساختمانی به آن دچار 

شده، به رغم تمایل به تکمیل واحد، بودجه 
مورد نیاز آن را ندارد؛ در نتیجه احتمال بروز 
چالش و تنش برای خریدار در مواجهه با 
سازنده اصلی ساختمان بسیار زیاد است. 
متقاضیان خرید واحد نوساز باید بدانند 
که برخی از این فایل ها ســاختمان هایی 
هستند که توسط سازندگان معروف یک 
محله یا منطقه ساخته شــده اند و اتفاقا 
واسطه های ملکی از بنام و شناخته شده 
بودن ســازنده به عنوان یــک مزیت یاد 
می کنند تا تهدیدهای این قبیل فایل ها 
برای خریدار پنهان باقی بماند. کارشناسان 
معتقدند این نوع از عرضه امالک نوســاز 
در واقع یــک »پیش فروش« بــا ظاهر 
»فروش« اســت و حتی نمی توان از آن 
به عنوان یک پیش فروش شســته و رفته 
 یاد کرد، بلکه یــک پیش فروش »مبهم« 

و »ناسالم« است.

هشدار به خریداران مسکن؛

این خانه ها را نخرید

خبرآنالین
گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

دسته ای از فایل های فروش آپارتمان که تعدادشان در بازار 
مسکن تهران به شکل تصاعدی افزایش یافته، به تهدید تازه ای 
برای خریداران تبدیل شده است. این فایل ها، ساختمان های 
در حال ساخت یا نیمه کاره را به اسم تازه ساز آماده مصرف، به 
متقاضیان عرضه می کند. ریسک خرید این امالک به دلیل آنکه 

طرف حساب سازنده نیست، باال ارزیابی می شود.

فعاالن بازار مسکن 
این فایل ها را 

»نخاله« های ملکی 
ناشی از ته نشین 

شدن عرضه 
نوسازهای مناسب 

عنوان می کنند. 

اقتصاد ایران
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ادامه داستان کالهبرداری؛ 
سیم کارت هایی بدون 

پشتیبان!
در حالی با افــراد بــرای دریافت 
ســیم کارت پشــتیبان اپراتورها 
بــا قابلیــت اینترنت با ســرعت 
بیش تر و آنتن دهی بهتــر و مانند 
آن تمــاس گرفتــه می شــود که 
چنیــن ســیم کارت هایی اصــال 
وجــود خارجی ندارنــد.  اخاذی و 
کالهبــرداری چهره های متفاوتی 
دارد؛ یکی از نمودهای آن در حوزه 
ارتباطات، تماس هایی اســت که با 
افراد گرفته می شــود و ادعاهایی از 
جمله ســیم کارت دولتی، وعده ی 
جایزه های میلیونی، برنده شــدن 
در قرعه کشــی و اخیراً سیم کارت 
پشــتیبان دارد. این سیم کارت ها 
ممکن اســت قیمت هایی باالتر از 
ســیم کارت هایی باشند که توسط 
خود اپراتــور عرضه می شــوند و 
کمترین آسیب شان، اخاذی مالی 
باشد. بدین ترتیب در روزهای اخیر 
تماس هایی با مشترکان گرفته شده 
و حرف از سیم کارت هایی با عنوان 
پشتیبان می زند. این سیم کارت ها 
بنا به ادعــای تماس گیرنده ممکن 
است اینترنت رایگان داشته باشند، 
هزینه  مکالماتشــان کمتر از سایر 
سیم کارت ها باشد، سیم کارت های 
ماهواره ای باشــند، در صورتی که 
چنین سیم کارت هایی وجود ندارند 
و صرفاً کالهبرداری از اسم اپراتور 

هستند.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگری

مهر
گـــزارش

ورود 7 میلیون 
گردشگر خارجی به 

ایران در سال ۹7
معاون گردشگری 
کشــور از ورود 
 ۸00 7 میلیون و 
هزار گردشــگر خارجی به کشــور 
در ســال گذشــته خبر داد و گفت: 
بررسی ها از رشد ۵۲ درصدی ورود 
گردشگر به کشــور در سال گذشته 

خبر می دهد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع 
رسانی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، ولی تیموری معاون 
گردشگری کشــور تصریح کرد: سال 96، 
شاهد ورود 5 میلیون و 100 هزار گردشگر 
خارجی به کشور بودیم که این عدد در سال 
گذشته به ۷ میلیون و 800 هزار نفر رسید 
و 52 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته را نشان می دهد.
تیموری افزود: بررسی های ما در یک ماهه 
نخست سال 98 نیز نشــان از رشد ورود 
گردشگر خارجی به کشــور دارد و در 15 
روز نوروز 98، نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته شاهد رشــد ورود گردشگران به 

کشــور هســتیم به گونه ای که در نوروز 
امسال شاهد رشد 16.۷5 ورود گردشگران 
خارجی به کشور نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته بودیم.
این مقام مســئول به رشــد گردشگری 
داخلی نیز اشاره کرد و گفت: در کنار رشد 
ورود گردشــگران خارجی به کشور شاهد 
رشد، رونق و توســعه گردشگری داخلی 
نیز هســتیم به گونه ای که در نوروز امسال 
علی رغم شرایط جوی نامناسب در برخی 
از استان ها و بارش باران و وقوع سیل بازهم 
شــاهد افزایش میزان ماندگاری و اقامت 
گردشــگران در مناطق مختلف کشــور 

هستیم.
تیموری در ادامه گفت: به رغم خواســت 
بدخواهان کشــور که همیشــه تصویری 
مخــدوش از ایران بــرای گردشــگران 
خارجی ارائــه می دهند، شــاهد افزایش 
ورود گردشگران خارجی به کشور هستیم 
و در حــال حاضــر ایران یکــی از مقاصد 
 زیبا و امن گردشــگری در دنیــا معرفی

 می شود.
او در ادامه با اشــاره به نقش شــبکه های 
اجتماعــی و فضــای مجــازی در رشــد 
گردشــگران ورودی بــه کشــور افزود: 
رســانه های مختلف در برخی از کشورها 
علیه ایــران و گردشــگری ایــران اخبار 
مخدوشی را منتشــر می کنند بااین حال 
گردشــگرانی که به ایران ســفر می کنند 

در شبکه های اجتماعی و 
فضای مجازی بــه معرفی 
ایران می پردازند و رشد 52 
درصدی ورود گردشــگر به 
کشــور نشــان دهنده رشد 
اطالع رســانی گردشــگری 
ایران در فضای مجازی است.

او در ادامه به تدوین شیوه نامه 
گردشگری عشایری اشاره کرد 
و افزود: در ادامــه برنامه های 
کالنی که در حوزه گردشگری 
داریم، این طــرح را نیز دنبال 
می کنیم کــه در این خصوص 
مطالعاتــی صــورت گرفته و با 
همکاری دســتگاه های مختلف 
شــیوه نامه گردشگری عشایری 
را تدوین خواهیم کــرد چراکه 
اعتقاد داریم گردشگران داخلی و 
خارجی عالقه بسیار زیادی برای 
حضور در جوامع محلی دارنــد و مناطق 

روستایی و عشایری دارند.
او در ادامه و در پاسخ به سؤالی درخصوص 
درآمد حاصل از ورود گردشگران خارجی 
به کشور نیز گفت: با توجه به این که هنوز 
حساب های اقماری گردشگری در کشور 
تدوین نشده است، عدد دقیقی را دراین باره 
نمی توانم اعالم کنم اما ســازمان جهانی 
گردشگری میزان هزینه کرد هر گردشگر 
خارجی در منطقه ای که مــا قرار داریم را 

1۳۷5 دالر اعالم کرده است.
او در ادامه بــه تشــریح برنامه های کالن 
سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری 
پرداخت و گفت: ایجاد حساب های اقماری 
گردشگری، طراحی و اســتقرار برند ملی 
گردشــگری، تدوین برنامــه جامع تحول 
آموزش گردشگری کشور و… از مهم ترین 
برنامه هایی است که دست اقدام داریم تا با 
تدوین این برنامه های کالن بتوانیم به رشد 
و توســعه و رونق روزافزون گردشگری به 

کشور باشیم.
معــاون گردشــگری کشــور در ادامــه 
صحبت های خود به گزارش کمیســیون 
اصل 90 اشاره کرد و گفت: در حالت کلی، 
گزارش حمایتی است. مقدمه این گزارش 
شاخص های گردشگری را بررسی می کند 
و حتی به روند روبه رشد گردشگری را در 

سال های اخیر اشاره دارد.

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری -سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  شناسه: 4۵۵۸6۵

آقای بابک سرلک 
با توجه به رای شماره ۸/هـ مورخ 13۹۸/01/11 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان به علت غیبت غیر موجه از تاریخ 13۹4/7/10 و نظر به اینکه پرونده تخلفاتی شما در این هیئت 
تحت رسیدگی است لذا حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این ابالغیه، دفاع کتبی خود را به انضمام 
مدارک الزم به نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اتاق شماره ۲67 

)طبقه همکف( تسلیم نمایید. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 1۸/33۲1 بخش چهارده ثبت اصفهان
شماره نامه: 1۳9885602025001411 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک پالک شماره 18/۳۳21 واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام محسن صراف بیدآبادی فرزند رحیم و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای میثم صداقت وکیل نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1۳98/۳/۷ ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 13۹۸/۲/16 مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 4۵۵70۹
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ارسال اولین موشک خصوصی ژاپن به آسمان
یک استارت آپ هوافضای ژاپنی به طور موفقیت آمیز یک موشــک کوچک را به آسمان پرتاب کرد. این 

نخستین موشکی است که به طور تجاری در ژاپن تولید می شود و به مدار زمین می رسد.
یک استارت آپ هوافضای ژاپنی به طور موفقیت آمیز یک موشک کوچک را به آسمان پرتاب کرد. این 

نخستین موشکی است که به طور تجاری در ژاپن تولید می شود و به مدار زمین می رسد.
 شرکت »اینتراستالر تکنولوژی« )Interstellar Technology Inc( اعالم کرد موشک بی سرنشین 

MOMO-۳ قبل از فرود در اقیانوس آرام از ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری زمین فراتر رفت.

این موشک از مقر تست شرکت در شهر تایکی پرتاب شد و حدود ۱۰ دقیقه پرواز کرد.
»تاکاهیرو ایناگاوا« مدیر ارشد اجرایی این شرکت در یک کنفرانس خبری گفت: ما ثابت کردیم موشک تولیدی ما می تواند 

به آسمان برسد.
این موشک با ارتفاع ۱۰ متر و قطر ۵۰ سانتیمتر فقط یک تن وزن دارد و می تواند باری معادل ۲۰ کیلوگرم را حمل کند. اما در حال حاضر قابلیت 

ارسال بار به مدار زمین را ندارد.
این پرتاب موفقیت آمیز پس از ۲ شکست در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میالدی انجام شده است.
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استارتآپ

برایراهاندازییکاستارتآپایدهکافینیست،زیراتا
زمانیکهراهتجاریسازیآنپیدانشود،مطرحکردنآن
ارزشچندانیندارد.حتیبرخیازایناستارتآپهابا
وجودپشتسرگذاشتنمراحلاولیهجذبسرمایهوتبدیلشدنبهیونیکورن،

عمرطوالنیندارندوشکستمیخورند.

 البته هرچند هضم و پذیرفتن یک شکست همیشه سخت بوده، با این حال، هر شکست 
یک معلم بزرگ و عالی است. همچنین جمله معروفی است که می گوید: اگر شما شکست 

نخورید، نمی دانید که چه کار می کنید.

ایدههایکپی
براساس یافته های نظرسنجی موسسه ارزش تجاری وابسته به شرکت IBM،  حدود ۹۰ 
درصد استارت آپ های هند در پنج سال اول شکست خورده است. این گزارش مهمترین 
دلیل شکست کسب وکارهای نوپای آسیایی را عدم نوآوری پیشگام و پیشرو می داند و اشاره 
می کند که در واقع، این استارت آپ ها کپی ایده  نمونه های غرب هستند. به نظر می رسد 

تقریبا نیمی از سرمایه گذاری های هند واقعا مورد نیاز نیست.
این فقدان ایده های مقیاس پذیر باعث شده ۹۰درصد استارت آپ هندی، با وجود انگیزه  

باالی بنیانگذاران و سرمایه گذاران، تعطیل شوند. هرچند هند، پس از آمریکا و 
چین، سومین اکوسیستم بزرگ استارت آپی را دارد، ایده  های بدون اصالت چنین 

سرنوشتی را برای آنها رقم زده است. 
عالوه بر این در سال ۲۰۱6-۲۰۱۵، تعداد پتنت های بین المللی هند تنها ۱،4۲۳ 
مورد بوده در حالی که این رقم برای ژاپن در 44هزار و ۲۳۵ مورد، چین ۲۹هزار 
و۸46 مورد و کره جنوبی در ۱4هزار و 6۲6 بود. این آمار حاکی از عدم انطباق واضح 
بین رشد قارچ گونه استارت آپ ها و میزان نوآوری در هند در مقایسه با دیگران است.

در این گزارش دالیل شکست چند اســتارت آپ شناخته شده هند بررسی شده 
که نشــان می دهد در بین ســال های ۲۰۱6 تا ۲۰۱۸، بیشــترین شکست بین 
کسب وکارهای فعال در خدمات مصرفی، تجارت الکترونیک و فین تک دیده شده 
 VC ،است. البته این کسب وکارها، استارت آپ هایی بودند که بیشتر جذب سرمایه
و خرید در آنها اتفاق افتاده است. شکست هر یک از این کسب وکارها دلیل منحصر به 
آن استارت آپ و جدید بوده، با این حال، اکثر آنها با مجموعه ای از چالش های مشترک 
مواجه بودند که در نهایت منجر به شکستشان شده است. این دالیل به ترتیب اهمیت 
عبارتند از مدل اقتصادی برای ورود، ناتوانی در اجــرا، رقابت، کمبود بودجه. در ادامه، به 

بررسی دالیل شکست چند استارت آپ شناخته شده هند می پردازیم:

JustBuyLive
این استارت آپ در سال ۲۰۱۵ در شهر بمبی با سرمایه ۱۲۰ میلیون دالر راه اندازی شد. 
همانطور که از نام Just Buy Live پیدا است، حوزه فعالیت آن در تجارت الکترونیک 
بود. این استارت آپ خرده فروشان برای خرید مستقیم از برندهای کاالهای مختلف اعم 

از مواد غذایی، خودرو، گوشی های هوشمند، لباس، لوازم التحریر و غیره متصل می کرد.
همچنین Just Buy Live به شرکت های کوچک و متوسط برای در پورتال این شرکت 
وام اعتباری می داد و برای خرده فروشان کوچک ســرمایه در گردش فراهم می کرد. در 
آگوست ۲۰۱۷، این استارت آپ در ســری B از یک شرکت مستقر در دبی ۱۰۰ میلیارد 
 Just Buy دالر دریافت کرد. دلیل شکســت: گزارش های مختلف نشــان می دهــد
Live به دلیل یک مدل کســب و کار مقیاس ناپذیر و جریان نقدی منفی تعطیل شود. 
البته مدیران Just Buy Live گفتند که این شرکت به طور موقت بسته شده و پس 
 از افزایش بودجه جدید، فعالیتش را ادامه خواهد داد. وب سایت آن در حال حاضر پایین

 است.

Shotang
این استارت آپ در سال ۲۰۱۳ در شهر بنگلور با سرمایه 6.۲ میلیون دالر در حوزه تجارت 
الکترونیک راه اندازی شــد. Shotang یک مارکت پلیس آنالیــن B۲B برای اتصال 
خرده فروشــان، توزیع کنندگان و تولید کنندگان به یکدیگر بود تــا در پلتفرمی آنالین 
کسب وکارشان را معرفی، معامله و مدیریت کنند. محصول اصلی آنها موبایل و پوشاک بود. 

درآمد Shotang از محل هزینه های توزیع کنندگان در هر معامله بود.
دلیل شکســت: Shotang در دوران اوج در بازار 4۰ میلیون دالر ارزش داشت. در ماه 
فوریه ۲۰۱۸ سرمایه آن از طریق یک شرکت سرمایه گذاری آمریکایی ۸64 دالر افزایش 
یافت. همچنین در دسامبر ۲۰۱۵ نیز یک سرمایه پنج میلیون دالری از طرف یک شرکت 
سرمایه گذاری هندی دریافت کرد. اما به گفته کارکنان این شرکت، پول هایی که اخیرا 
افزایش یافته بود، عمدتا برای پرداخت بدهی ها، کارکنان، شرکا صرف شد. این احتمال 
وجود دارد که Shotang مجبور به کاهش عملیات و هزینه خود در رقابت شــدید با 

شرکت هایی مانند فلیپ کارت، آمازون شد.

PortDesk
این استارت آپ در سال ۲۰۱4 در شهر نویدا با سرمایه دو میلیون دالر در حوزه لجستیک 
راه اندازی شد. PortDesk یک راه حل نرم افزاری برای تامین تدارکات جهت مدیریت 
لجستیک ارائه داد. این نرم افزار برای عملیات مربوط به بندر مانند حسابداری، مدیریت 

نقدینگی، سفر و مدیریت قرارداد کاربرد داشت.
در ماه ژوئن ۲۰۱۸، گزارش شــده که PortDesk کار خود را تعطیل کرده است، اما 
دلیل هنوز مشخص نیست. در حالی که در سال ۲۰۱۷، این استارت آپ دو میلیون دالر در 
دوره تامین مالی بنیادی)seed funding( از یک شرکت خدمات دریایی سنگاپوری 

دریافت کرد.

Zebpay India
این استارت آپ در سال ۲۰۱4 در شهر بنگلور با سرمایه یک میلیون دالر در حوزه فین تک 
راه اندازی شــد. Zebpay تا قبل بسته شدن، بدون شــک بزرگترین مرکز مبادله ارز 

دیجیتالی در هند بود. براساس اطالعات وب سایت آن، بیش از ۳ میلیون کاربر داشت.
دلیل شکست: در آوریل سال ۲۰۱۸، به دنبال محدودیتی که بانک مرکزی هند درباره توسعه 
خدمات مربوط به مبادالت ارز دیجیتالی و کیف پول که در نهایت منجر به دستگیری فعاالن 

این حوزه شد، Zebpay تصمیم گرفت فعالیتش را تعطیل کند.

آیتیایران
گـــزارش

حدود۹0درصداستارتآپهایهندیدرپنجسالاولشکستمیخورند

کالبدشکافیشکستچنداستارتآپهندی

توسعههمکاریصندوق
نوآوریباوزارتتعاون

بــا هــدف حمایــت از توســعه 
شــرکت های تعاونــی فنــاور و 
تجاری سازی فناوری در شرکت های 
تعاونــی دانش بنیــان، تفاهم نامه 
همکاری بین صندوق نــوآوری و 
شکوفایی، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و بانک توســعه تعاون به 
امضا رسید. به منظور فراهم آوردن 
زمینه همکاری های ســازنده برای 
حمایت از توســعه شــرکت های 
تعاونی فناور و تجاری سازی فناوری 
در شرکت های تعاونی دانش بنیان 
تفاهم نامه ای میان دکتر علی وحدت 
رئیس هیأت عامل صندوق و دکتر 
کبیری معاون امور تعــاون وزارت 
تعاون و دکتر مهدیان رئیس هیأت 
عامل بانک توسعه تعاون با حضور 
دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی به امضا رسید.
همکاری در زمینه تأمین منابع مالی 
مورد نیاز برای توسعه و تجاری سازی 
شــرکت های تعاونی دانش بنیان 
به ویــژه از طریــق صندوق هــای 
پژوهــش و فناوری غیــر دولتی یا 
جسورانه بورسی با مشارکت سایر 
بازیگران، همــکاری در راه اندازی 
شتابدهنده ها یا کارخانه های نوآوری 
ویژه شرکت های تعاونی دانش بنیان 
در سراسر کشــور به منظور کمک 
به فرایند توســعه و تجاری سازی 
فناوری در بخــش تعاون با تکیه بر 
استارت آپ ها و هســته های فناور، 
مشارکت در شناسایی اولویت های 
توســعه فنــاوری، فرصت هــای 
سرمایه گذاری و زمینه های مناسب 
صادراتی در شــرکت های تعاونی 
دانش بنیان و همکاری برای توسعه 
بازار شرکت های تعاونی دانش بنیان 
در داخل و خارج کشــور به ویژه از 
طریق جلب مشارکت شرکت های 
بزرگ صنعتی از جمله موضوعات 
همکاری مشترک تعریف شده است.

همکاری برای تقویت شرکت های 
تعاونــی دانش بنیــان در زمینــه 
تحقیق و توسعه، خلق محصوالت 
و خدمات جدید و زمینه سازی برای 
صنعتی سازی آنها، همکاری برای 
تقویت بنیه نوآوری شــرکت های 
تعاونی دانش بنیان بزرگ با رویکرد 
نوآوری باز و همکاری در زمینه ارائه 
خدمات تجاری ســازی فناوری به 
شــرکت های تعاونی دانش بنیان 
مشــتمل بر خدمات مشــاوره ای 
و آموزشــی از دیگــر موضوعات 
این همکاری مشــترک به شــمار 
مــی رود. در این مراســم محمد 
شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد 
ما اقتصاد »منبع محور« اســت و 
بخش مهمی از اقتصــاد متکی به 
منابع طبیعی اســت که زوال پذیر 
هستند، گفت: در طول این سال ها 
در حــوزه صنایع، پیشــرفت های 
خوبی داشــته ایم از جمله در حوزه 
پتروشیمی که بخشــی از صادرات 
غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد 
و در حوزه فوالد خام و ســیمان و 
تولید مس هــم حرفی برای گفتن 
داریم و در حال رشــد هستیم که 
البته همه ایــن حوزه ها و صنایع یا 
 سرمایه بر و یا متکی به منابع طبیعی

 بودند.
وزیر تعاون اظهار کــرد: اگر محور 
توسعه پایدار را انسان فرض کنیم، 
محور توســعه اقتصاد پایدار را هم 
باید دانــش فرض کنیــم؛ لذا این 
جهت گیری به سمت شرکت های 
دانش بنیان را باید در کشور دنبال 
 کنیــم و بــه این ســمت حرکت

کنیم.

فصلاقتصاد
گــزارش
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بافکرحرکتکنید
اغلــب کارآفرینــان، 
تمایــل ناخودآگاهی 
دارند که وقتــی وارد 
خاصــی  شــرایط 
می شوند، فوراً همه چیز 
را ارزیابی کنند و مورد 
تجزیه وتحلیــل قرار دهنــد. این ویژگی 
هم می تواند یک موهبت باشد و هم یک 

عقوبت.
در سمت مثبت ماجرا، این ویژگی باعث 
می شود آن ها خیلی زود وضعیت را درک 
کنند و بتوانند یک مســیر پیشــروی را 
طرح ریزی کنند. اما جنبه  تاریک ماجرا 
این اســت که میل کارآفرینان به تسریع 
فرایندها، بیــن آن ها و عوامل شــرکت 
فاصله می انــدازد. درحالی که کارمندان 
هنــوز در حــال جمــع آوری و پردازش 
اطالعات در مورد یک رویداد هســتند، 
کارآفرینان همه چیز را در ذهن خود بسته 

و نتیجه گیری هم کرده اند.
ســندروم عملکرد و واکنش فوری، بین 
کارآفرینان بســیار متداول است. درست 
اســت که این خصوصیــت گاهی باعث 
حرکت سریع و رشد شــرکت می شود؛ 
ولی خیلــی اوقات هم نتیجــه ای به جز 
دردسر و مشکالت پیچیده ندارد. از آنجا 
که در قضاوت های آنی و سریع، بسیاری از 
جزئیات مهم و فرصت های موجود نادیده 
گرفته می شــوند، لزوماً دســتاوردهای 
مســتحکم و اطمینان بخشی نخواهند 
داشت. عالوه بر این ناشکیبایی کارآفرین 
یا مدیر، او را در جمــع کارمندان منزوی 

می کند.

بیصبریوعواقبجبرانناپذیرش
وقتی در مــورد شــرایط یــا رویدادی 
شــتاب زده تصمیم گیری می کنید، در 
ذهنتان یک برنامه  زمانی فوری هم برای 
ساماندهی این شــرایط ترتیب می دهید 
و وقتی کارمندانتان نمی توانند مطابق با 
ضرب االجلی که تعییــن کرده اید پیش 
بروند، عصبانی یا دلسرد می شوید. ممکن 
است کارمندانتان را بازخواست کنید که 
چرا نتوانسته اند مطابق با اولتیماتوم غیر 
منطقی شــما پیش بروند. این کار به دو 

نتیجه  ناگوار منتهی می شود:
اول اینکه شما بی حوصله، ناامید و مستأصل 
به نظر می رسید و افرادی را که در کنارتان 
کار می کنند و هم هدف شما هستند، در 
فشار قرار می دهید. ممکن است روحیه ای 
تهاجمی به خود بگیریــد و پرچم قرمز را 
نشــان دهید؛ یعنی با کسانی وارد جنگ 

شوید که در جبهه  خود شما قرار دارند.
دوم اینکه بی صبری نهایت خودویرانگری 
است. قضاوت  نادرست، اعتبار شما را زیر 
ســؤال می برد و روابطتان را خدشــه دار 
می کند. وقتی اجازه می دهید بی طاقتی 
به اعمالتان نفوذ کنــد، واکنش های غیر 
منطقی شما درنهایت خودتان را بیش از 
هر کس دیگری آزار می دهد و عواقب ناگوار 

آن، دامن خودتان را خواهد گرفت.

همهاتفاقاتخوببهزماننیازدارند

کارآفرینانصبور
هیچ موفقیت باارزشی به آسانی به دست 
نمی آید. درواقع، رســیدن به هر جایگاه 
برتری مستلزم گذشت زمان است. کسب 
مهارت های بیشتر، ســاختن یک رابطه  
خوب، راه اندازی یک استارت آپ موفق یا 
پیشرفت در کسب وکار، همه به زمان نیاز 
دارند. حقیقت این است که جهان پدیده ای 
پیچیده و پر از مفاهیم ظریف و دقیق است. 
درزمینه  کسب وکار ضرب المثلی وجود 
دارد که می گوید: هر معامله، پیش از عقد 

قرارداد، ســه بار تا نابودی پیش می رود و 
برمی گردد. مهم این است که شما به عنوان 
کارآفرین، زیرکی و فراست خود را حفظ 
کنید و بگذارید جریانــات، روند طبیعی 

خود را طی کنند.
آنچــه شــما را از ســقوط یا شکســت 

می ترساند، بی صبری شما است.
برای رســیدن به یــک نتیجــه  خوب 

و موفــق، تیزبینــی و هوشــیاری خود 
را حفــظ کنید. دســتاورد شــما برای 
 همه  اعضای شــرکت مهم و ارزشــمند

 است.

صبریکهنروفضیلتاست
ما در دنیایی زندگــی می کنیم که تفکر 
سریع و عملکرد پویا را ارزشمند می داند. 
نفس این موضوع به خودی  خود بد نیست. 
ولی اگر اجازه دهید این خصیصه در شما 
به صورت بی صبری نمــود پیدا کند، بروز 
مشکالت ناگزیر خواهد بود. شاید خیلی 
سخت باشد، ولی کارآفرینان باید یاد بگیرند 
و فراموش نکنند که صبر و تأمل، هنری بی 

جایگزین است.

چقدرصبربرایساختنیککسب
وکارموفقالزماست؟

برای اینکه کسب و کار یا شرکت موفقی 

داشته باشید به زمان کافی نیاز دارید و باید 
بسیار صبور باشید اما دو نوع صبر وجود 
دارد که یکی می توانــد مفید و نوع دیگر 

آن برای هر کسب و کاری آسیب زاست.
نوع اول واقعا صبر نیســت بلکه کار امروز 
را به فردا انداختن است بسیاری از کسب 
و کارهایی که پیشــرفت نمی کنند برای 
الویت های خود بیش از اندازه شک و تردید 
نشان می دهند آنها مدام نگران بازگشت 
سرمایه خود هستند و از خرج کردن برای 
الویت های سازمان و سرمایه گذاری دوباره 
روی آن هراس دارند. اگر احساس می کنید 
رقبای شما در فعالیت های بازاریابی از شما 
موفق تر هستند و بیشتر خرج می کنند 
چرا اجازه می دهید آنها گوی سبقت را از 
شما بربایند اگر الزم است تجهیزات جدید 
و به روز خریداری کنید تا راندمان کاری را 
باال ببرید و این پول را در اختیار دارید چرا 

معطل هستید؟

بیصبرینهایت
خودویرانگریاست.

قضاوتنادرست،اعتبار
شمارازیرسؤالمیبرد
وروابطتانراخدشهدار

میکند.وقتیاجازه
میدهیدبیطاقتیبه
اعمالتاننفوذکند،
واکنشهایغیر

منطقیشمادرنهایت
خودتانرابیشاز

هرکسدیگریآزار
میدهد.

بعضیوقتهاشایدصفتعجولبودنرابهکارآفریناننسبت
بدهند،اماشایدواقعااینصفتدرستباشد.اینکارآفرینان
بادلوجانبهسمتموفقیتحرکتمیکنندوخودرادربرابر
هرمشکلیمقاومکردهاند.پساینکمطاقتیرامیتوانبه
چشمدید.امابهمرورباکسبتجربهبیشتر،درایتبیشتری
درکارشانبهکارخواهندبست.درادامهباماهمراهباشیدتا

بدانیدچرادرکسبوکارتانبایدصبورباشید؟

مدیرسبز
یـــادداشت
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،،
مادردنیاییزندگیمیکنیم
کهتفکرسریعوعملکردپویا

راارزشمندمیداند.نفس
اینموضوعبهخودیخودبد
نیست.ولیاگراجازهدهید

اینخصیصهدرشمابهصورت
بیصبرینمودپیداکند،بروز
مشکالتناگزیرخواهدبود.

اجازه دهید پروسه های کاری در زمان خودشان انجام شود؛   

صبر و حوصله ، الزمه کارآفرینی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

