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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

نفس های صنعت در اصفهان به شماره افتاده است ؛   

قطب صنعتی کشور قربانی خصوصی سازی های غیر اصولی

انصاف اصناف در ماه 
مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان از راه رســید 
و روزه داران و عبــادت کنندگان 
در این ماه از برکاتش می چشند 
که کمترین بــرکات این ماه رزق 
و روزی زمینی است و از شمردن  
بیشترین برکات این ماه زبان ها 
عاجز اســت. پیامبر اکرم )ص( 
فرموده اند: »ای مــردم: ماه خدا 
همــراه بــا برکــت و رحمت و 
آمرزش به سوی شما آمده است، 
... گرسنگی و تشــنگی این ماه را 
یادآور تشــنگی و گرسنگی روز 
رستاخیر قرار دهید. بر بیچارگان 
و درماندگان تصــدق کنید،... ای 
مردم! هــر کس از شــما در این 
ماه مؤمــن روزه داری را افطاری 
بدهد، نزد خدا برای او ثواب آزاد 
کردن یك بنده و آمرزش گناهان 
گذشته اوســت. شخصی گفت: 
ای پیامبر خدا! همه ما قدرت بر 
 افطار دادن نداریم، فرمود: هر چه 
می توانید اگر چه به نصف خرما و 
یك جرعه آب باشد، زیرا خداوند 
همان پاداش را در مقابل این عمل 
کم به کسی که قدرت ندارد عطا 
می کند.«.  سال های پیش از این 

حدیث از پیامبر خوبی ها...

مشاور عالی گردشگری اتاق ایران 
مطرح کرد؛

سرمایه پذیر کردن 
گردشگری و صنایع دستی 

از اهداف اصفهان 2020
مشاور عالی گردشگری اتاق ایران گفت: در شهر 
وین با وجود یك خانه موتزارت ساالنه درآمدهای 
هنگفتی از گردشگری به دســت می آید، اما در 
اصفهان با وجود مکاتب هنری در همه زمینه های 

هنر هیچ استفاده ای از گردشگری هنر نکرده ایم.
پیروز ارجمند شامگاه گذشــته در جلسه طرح 
اصفهان 2020، اظهار کرد: در حال حاضر اصفهان 
از نظر جاذبه های گردشــگری وضعیت بســیار 
مناســبی دارد، اما جالب اســت بدانید که طی 
تحقیقات به عمل آمده هنوز این شهر در خصوص 

موضوعاتی چون سرویس بهداشتی و...

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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     دو صنعت فوالد و ذوب آهن اصفهان اگر چه مشکالتی دارند اما هم اکنون به صورتی موفق در حال ادامه فعالیت های خود هستند و هر روز فازهای جدید خود را توسعه می دهند که امیدواریم با 
نظارت درست و برنامه ریزی صحیح در دیگر بخش های خصوصی نیز شاهد این روند باشیم.

بازار طال و سکه  98/2/14 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,900,0004,750,000قدیم

سکه طرح 
5,075,0004,975,000جدید

2,800,0002,720,000نیم سکه

1,830,0001,730,000ربع سکه

1,000,000970000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18459,853446,233 عیار

یک گرم طالی 
19446,535446,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

چرا مالیات بر عایدی سرمایه جدی گرفته نمی شود؟؛

جوالن سوداگران
اگرچه بازارهای مختلف کشور هر از گاهی تحت تاثیر تحرک سوداگران، دچار 

نوسانات شدید قیمتی می شود اما متاسفانه سیاست گذاران اراده ای 
برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه ندارند. اگرچه از معرفی مالیات 
بر عایدی ســرمایه در جهان بیش از یك قــرن می گذرد، اما طی 
سال های اخیر میزان استقبال کشورها از این نوع مالیات به جهت 
افزایش یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد 

و ثروت در جامعه و کاهش انگیزه های ســوداگرانه در بازار برخی 
دارایی ها، بسیار افزایش یافته است؛ به گونه ای که...
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این نمایشگاه تا 2۶ اردیبهشت ماه دایر 
است. 

در بخشــی از این مراسم استاد »محمد 
علی حدت« از هنرمندان پیشکســوت 
حوزه گرافیك و هنر پوستر سازی فیلم 
وســینما  به بیان دیدگاههــا و برخی از 
خاطــرات دوران حرفــه ای  خــود در 
این زمینــه پرداخت . در ادامــه برنامه  

دانشجویان و عالقمندان  ضمن بازدید از 
آثار  به نمایش در آمده در گالری با اساتید 
حاضر به بحث و گفتگــو پرداختند و با 
شیوه های اجرایی و هنری ایشان بیشتر 

آشنا شدند .  
مجموعه  فرهنگی »پنــج او هفت«که  
در طی سال گذشــته فعالیت  خود را بر 
معرفی و ترویج هنرهای زیبا ومعماری  

ایرانی متمرکز کرده است بطور پیوسته 
اقدام  به برگزاری کالس ها وکارگاه های  
آموزشی ، نمایش آثار هنری ،آیین های 
معرفی و تجلیل  از هنرمندان ، اســاتید 
و دانشجویان برجسته  کشور می نماید 
.این مجموعه  در خانه تاریخی ادر خیابان 
کمال اصفهان  انتهای کوچه شماره 10 

واقع شده است .

بزرگداشت  اولین سالگرد فعالیت پژوهشکده هنر ومعماری

دانشجویان و 
عالقمندان  ضمن 

بازدید از آثار  به 
نمایش در آمده در 

گالری با اساتید 
حاضر به بحث و 

گفتگو پرداختند و با 
شیوه های اجرایی و 
هنری ایشان بیشتر 

آشنا شدند .  

جشن بزرگداشت  اولین سالگرد فعالیت پژوهشکده هنر ومعماری »پنج او هفت« با حضور اساتید و هنرمندان برجسته کشور و همچنین گروه های مختلفی 
از دانشجویان و هنرمندان  در محل این مجموعه فرهنگی برگزار شد .

 این مراسم  همچنین  با آیین گشایش  نمایشگاه گروهی هنرمندان شاخص وپیشکسوت  گرافیک  ، نگارگری ایرانی ، تصویر گری، خطاطی و طراحی پوستر 
استاد غالمحسین آقا رخ ،استاد رضا بدر السماء ، استاد محمد علی حدت ،استاد مهرداد صدری  ،استاد غالمرضا فیض الهی ،استاد حسین مدنی بروجنی 

،و استاد علی مقارن عسگری و تجلیل از ایشان همراه بود .

گرامیداشت روز معلم در شهر فالورجان
آئین گرامیداشت روز معلم در شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان برگزار  

شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان؛ به 
مناسبت شهادت متفکر عالی مقام و اســتاد فرزانه شهید مرتضی مطهری و 
گرامیداشــت روز معلم، در دو مراسم جداگانه در شــهرداری و صحن شورای 
اسالمی فالورجان از ســرکار خانم دکتر اله دادیان ریاست محترم و جناب آقای 
علیرضا کیانی عضو محترم شورای اسالمی شــهر فالورجان که عالوه بر خدمت به 
شهروندان شریف فالورجان در شورای اسالمی شهر، به شغل شریف معلمی نیز اشتغال دارند تجلیل 

شد.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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انصاف اصناف در ماه 
مبارک رمضان

ادامه از صفحه یک:
...  در نوشــته ها و گفته هایمان 
اســتفاده می کردیم تا عالوه بر 
ژست دین داری به مردم بگوییم 
دادن افطاری ، کار بسیار پسندیده 
و نیکویی اســت ، البته اگر در آن 
اسراف نباشد. زیرا هر ساله با آمدن 
ماه رمضان ســفره های افطاری 
رنگارنگی در بیشتر خانه های مان 
پهن می شد که گاها بیشتر افراد 
دور سفره به روزه داری هم اعتقاد 
چندانی نداشــتند اما بــه دادن 
افطاری و خوردنش ایمان داشتند! 
  اما آیا امســال هم شاهد چنین 
صحنــه هایــی خواهیــم بود؟ 
آیا مردم می توانند ســفره های 
افطاری رنگارنگ پهــن کنند و 
مهمانی بدهند؟ و یا افزایش سه 
 برابری قیمت مواد غذایی نه تنها 
سفره های رنگارنگ مهمانی افطار 
را برچیده بلکه روزه داران واقعی 
نیز توان خرید مایحتاج زندگی و 
تدارک برای افطاری و سحری را 

نخواهند داشت؟
بر اســاس مصوبات اعالم شده از 
ســوی اصناف مختلف ، قیمت 
هر کیلوگــرم زولبیا بــرای ماه 
رمضان امســال بر اساس درجه 
بندی کیفــی  ۱۸ تــا ۲۰ هزار 
تومان تعیین شده است. قیمت 
هر کیلو آش معمولــی ۲5 هزار 
تومان  و گوشت هم از ۱۱۰ هزار 
تــوان پایش را پایین نگذاشــته 
اســت. در این بین قرار است به 
دلیل گرانی بیــش از حد روغن 
 ، بــه اصنافی چــون قنــادان و
 آشــپز هــا روغــن بــا نــرخ 
مصــوب داده شــود امــا بــه 
 دلیــل نبــود حلب ! هنــوز این 
روغن ها تحویل داده نشده است و 
خدا می داند آیا تا آخر ماه مبارک 
 این حلب ها به مسئولین می رسد 

یا نه؟!
 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران هم آب پاکی را روی دست 
مردم ریخته و گفته  ما هرســاله 
طرحی برای مــاه رمضان داریم 
و امســال هم به همان وضعیت 
اجرا می شــود اما امسال شرایط 
اقتصادی خاص اســت و شاهد 
افزایش قیمت برخی کاالها بودیم. 
برخی کاالها را از قبل عید کنترل 
کردیم مانند مرغ و گوشــت و تا 
پایان ماه رمضان هم شاهد افزایش 
قیمت این کاالها نخواهیم بود.که 
البته مردم در عمل تغییر چندانی 
در قیمت گوشت شاهد نبوده اند. 

نایب رییس اتاق اصناف هم گویا 
 در بازار نیســت و معلوم اســت 
خرید هایشــان را کس دیگری 
انجام می دهد. زیــرا وی گفته، 
خوشبختانه در حال حاضر هیچ 
کمبودی در بــازار به خصوص در 
اقالم و کاالهای اساســی وجود 
ندارد و برنامه ریــزی الزم برای 
افزایش تقاضای اقالم پرمصرف 
در ماه مبارک رمضــان از جمله 
شکر، روغن، خرما و... انجام شده 

است.
 اما متاسفانه تمام اقالمی که نام 
برده شــد  با افزایش چشمگیر 
قیمــت در ماه مبــارک رمضان 

مواجه شد .
از قدیم گفته اند هر آن کس که 

دندان دهد ، نان دهد.
 مطمئنا رزق و روزی ماه مبارک 
رمضان برای روزه داران از طرف 
خداوند به هر واسطه ای خواهد 
رســید اما کاش انصاف ، برخی 
اصناف هم در این ماه وسیله ای 
می شد برای رساندن خیر به مردم 

مومن و روزه دار.
 رمضان مبارک

اقتصاد استان
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عبور لوله انتقال گاز از تیران هزینه طرح ها را افزایش داد
فرماندار تیران و کرون گفت: عبور لوله انتقال گاز از شهر تیران هزینه اجرایی طرح های شهری را به دلیل 

رعایت حریم و حفاظت از این خطوط افزایش می دهد.
مجید حججی افزود: شهرداری برای اجرای طرح های عمرانی شهر باید حریم لوله گاز و نفت را رعایت کند 

که این موضوع تغییراتی را در طرح ها ایجاد کرده است. 
وی اضافه کرد: وزارت نفت در خصوص هزینه هایی که به دلیل رعایت حریم لوله های گاز و نفت به شهرداری 

تحمیل می شود را جبران کند.  وی با بیان این که نبود پیش بینی و آینده نگری در گذشته باعث شده که این 
خط انتقال انرژی در نقاط مهم شهر عبور کند، ادامه داد: وجود خط انتقال لوله گاز با فشار هزار پوند در شهر تیران 

یک بمب لحظه ای است که بی توجهی به اصول ایمنی توسط شرکت گاز و همچنین دستگاه های خدمت رسان شهرستان 
به بروز حادثه منجر خواهد شد.  فرماندار تیران و کرون بیان کرد : عالوه بر خط انتقال، خط تغذیه و توزیع با فشار ۲5۰ پوند و 6۰ پوند از این شهر 
می گذرد که بی توجهی نسبت به رعایت اصول ایمنی در انتقال و یا خدمت رسانی چالش هایی را برای شهر ایجاد می کند. فرماندار تیران و 
کرون بر نظارت بیشتر شرکت گاز و تامین نیازهای حفاظتی برای خطوط تاکید کرد و اظهارداشت : عالوه بر ضرورت ایمن سازی خطوط توسط 

شرکت گاز، سازمان های خدمات رسان از جمله آب و فاضالب و شهرداری قبل از هرگونه حفاری باید با شرکت گاز هماهنگی داشته باشد. 

سرانه ورزشی دانش آموزان اصفهانی یک سوم استاندارد کشوری است
مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان گفت: سرانه ورزشی برای دانش آموزان در این استان یک 

سوم استاندارد کشور است که برای افزایش این مهم به کمک و مشارکت خیرین نیاز است.
سید مهدی میربد افزود: استاندارد سرانه ورزشی در کشور یک متر مربع به ازای هر دانش  آموز و این رقم در 

استان 33 سانتی متر به ازای هر دانش  آموز است.
وی اظهارداشت: در زمان حاضر هفت منطقه آموزش و پرورش در استان فاقد سالن ورزشی سرپوشیده است 

و ۲3 منطقه از داشتن زمین ورزشی روباز محروم هستند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان با اشاره به وضعیت و کمبودهای فیزیکی مدارس استان ،بیان کرد 

: حدود ۲9 درصد از مناطق استان تراکم دانش  آموزی باالی ۲5 نفر دارد.
وی خاطرنشان کرد: ۲ هزار و 7۰ کالس درس )بیش از هفت درصد( در استان همچنان دو نوبته اداره می شود.

میربد اضافه کرد: همچنین 7۰۰ کالس درس در استان در قالب ۸9 فضای آموزشی در رده مدارس خطرآفرین قرار دارد که از این تعداد به 
44 مدرسه دستور تخلیه فوری داده شد، ۲5 واحد قابل استفاده تا پایان سال تحصیلی جاری است و ۲۰ واحد فقط قسمتی از مدرسه قابل 

استفاده است.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله 
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خـــبــــر

18طرح عمرانی و خدماتی در شاهین شهر افتتاح شد

18 طرح عمرانی و خدماتی شهرداری شاهین شهر با صرف 
بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار روز یکشنبه با حضور استاندار اصفهان به 

بهره برداری رسید.

 احداث کانال هدایت آب های سطحی، ســاماندهی خیابان شیخ بهایی، زیرسازی و 
آسفالت کوی کارمندان، بازسازی قنوات سطح شــهر، ایستگاه پمپاژ و انتقال پساب، 
سرویس بهداشتی، خیابان کشی و آسفالت معابر، فرهنگسرا و ورزشگاه مسکن مهر از 

جمله این طرحهاست که با حضور عباس رضایی افتتاح شد.
مجتمع تجاری خدماتی و تفریحی قلب شهر، از مهمترین این طرح  هاست که در زمینی 
به وسعت ۲4هزار مترمربع با صرف بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار احداث شده 

است.
شهردار شاهین شهر در مراسم افتتاح این طرح ها گفت: ساماندهی پیاده روهای بلوار 
اصلی سطح شهر، تهیه و نصب عالئم ترافیکی و خط کشی و احداث پارک های محله ای از 

مهمترین اقدامات شهرداری شاهین شهر است.
حمید عشقی افزود: جاده سالمت بطول پنج کیلومتر، مسیر دوچرخه سواری در مرکز شهر 
و احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر از آزادراه معلم به شاهین شهر و گرگاب نیز برنامه 

ریزی شده است که در سال 9۸ اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: مجتمع تجاری خدماتی و تفریحی قلب شهر)سیتی سنتر(، نخستین طرح 
مشارکتی شهرداری و شورای اسالمی شهر با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که 36.۲ 

آن سهم شهرداری و 63.۸ درصد سهم سرمایه گذار است.
عشقی اضافه کرد: آورده شــهرداری در این طرح چهار هزار و5۰۰ مترمربع زمین و پروانه 
ساختمانی و آورده سرمایه گذار ۲7 هزار مترمربع زیربنا شامل ۲ طبقه پارکینگ، هایپر مارکت 
طبقه همکف و واحدهای تجاری در طبقه اول، واحدهای تجاری و تاالر یکهزار متر مربعی و 
طبقه سوم مجموعه تریا، شهربازی و واحدهای اداری و بام سبز و مجموعه رستوران های سنتی 

و فضاهای وی ای پی است.
وی بااشاره به این که ارزش ریالی این مجموعه بیش از ۲ هزار و۲۰۰ میلیارد ریال است که 
حدود9۰۰ میلیارد ریال آن جزو سهم شهرداری است، گفت: روزانه بطور متوسط ۱5۰ نفر 

در این مجموعه مشغول بکار خواهند بود که با بهره برداری کامل از آن به6۰۰ نفر می رسد.
شهردار شاهین شهر تصریح کرد: ۲ طرح عمرانی و خدماتی را در آینده در دستور کار داریم 

که به حمایت استاندار نیاز دارد.
وی افزود: هزینه اجرای مرحله اول ریل گذاری طرح مترو شاهین شهر به اصفهان به طول ۱3.۱ 

کیلومتر 55 میلیون دالر برآورد شده است .
ایمنا

خـــبــــر

برخی مدیران پتروشیمی 
توانستند طی یک 

عملیات حرفه ای این 
کارخانه را به خودشان 
بفروشند به طوری که 

طبق اخبار اعالم شده در 
خبرگزاری ها در جریان 
این واگذاری ، خریدار، 

فروشنده و حتی ارزیاب 
قیمت یک نفر بوده اند

نفس های صنعت در اصفهان به شماره افتاده است ؛   

قطب صنعتی کشور قربانی خصوصی سازی های غیر اصولی

استان اصفهان به عنوان یکی از اصلی ترین قطب های صنعتی 
کشور، در چند ســال اخیر قربانی خصوصی سازی های غیر 

اصولی شده است.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساســی اداره امور کشور در بخش های 
مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شــود تا بدین طریق به 
تدریج بدنه دولت کوچک شود و بتواند به وظیفه اصلی خود که 

همان نظارت بر عملکردهاست رسیدگی کند.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     دو صنعت فوالد و ذوب آهن اصفهان اگر چه مشکالتی دارند اما هم اکنون به صورتی موفق در حال ادامه فعالیت های خود هستند و هر روز فازهای جدید خود را توسعه 
می دهند که امیدواریم با نظارت درست و برنامه ریزی صحیح در دیگر بخش های خصوصی نیز شاهد این روند باشیم.

مشاور عالی گردشگری اتاق ایران مطرح کرد؛

سرمایه پذیر کردن گردشگری و صنایع 
دستی از اهداف اصفهان 2020

مشاور عالی گردشگری اتاق ایران گفت: در 
شهر وین با وجود یک خانه موتزارت ساالنه 
درآمدهای هنگفتی از گردشگری به دست می آید، اما در اصفهان 
با وجود مکاتب هنری در همه زمینه های هنر هیچ اســتفاده ای از 

گردشگری هنر نکرده ایم.

پیروز ارجمند شامگاه گذشته در جلسه طرح اصفهان ۲۰۲۰، اظهار کرد: در 
حال حاضر اصفهان از نظر جاذبه های گردشگری وضعیت بسیار مناسبی دارد، 
اما جالب است بدانید که طی تحقیقات به عمل آمده هنوز این شهر در خصوص 
موضوعاتی چون سرویس بهداشتی و تابلوی دو زبانه که به مدیریت شهری 

باز می گردد ضعف دارد. 
وی افزود: سند اصفهان ۲۰۲۰ سه محور مهم دارد؛ یکی گذر از توسعه صنعتی 
به توسعه گردشگری، نگاه جدی به توسعه پایدار شهری و ارتقا شاخص انسانی 
و توسعه منابع انسانی که باید همه اقشار بر روی این سه محور پیشنهادات خود 

را برای بهبود آن ارائه کنند.  
مشاور عالی گردشگری اتاق ایران ادامه داد: بر اساس آمار یونسکو اصفهان جز 
۱۰ شهر برتر دنیا است و صادرات صنایع دستی کشور نیز از این شهر صورت 
می گیرد، اصفهان صاحب مکتب های هنری متعددی است و مهمترین آنها 
که دنیا برای آن احترام قائل است مکتب موسیقی اصفهان، همچنین مکتب 
نگارگری و ... است، اما با نهایت تاسف باید اعالم کرد که به این مکاتب جداً 

بی توجه بوده ایم. 
ارجمند با اشاره به اینکه شهر وین با خانه موتزارت همه هنرمندان دنیا را بارها 
بارها گرد آن جمع می کند و از این موضوع چه درآمدزایی از گردشگری هنری 
ایجاد کرده اند بعد در شهری مثل اصفهان با وجود این همه هنرمند و مکاتب 
هنری که در دنیا بی نظیر است هیچ استفاده ای از آن نکرده ایم، تاکید کرد: 
سند اصفهان ۲۰۲۰ در بخش تئوریکال پیش رفته است و طبق آن قرار است 
که در سال ۲۰۲۰ دریچه ای برای رسیدن به اهدف این هدف باز کنیم این 
دریچه می تواند از نظر هر قشری باز شود، اما باید اهداف بلند اصفهان در نظر 
گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: شورای سیاست گذاری سند اصفهان ۲۰۲۰ 
هم نهاد عمومی و هم نهادهای خصوصی را درگیر کرده است و سرمایه پذیر 
کردن گردشگری و صنایع دستی اصفهان را از اهداف خود می داند. مشاور عالی 
گردشگری اتاق ایران گفت: سیزده شهر خواهر خوانده اصفهان هستند که از 
آنها غافل بوده ایم از این موضوع و از این ظرفیت باید در نمایشگاه گردشگری 

استفاده کنیم.

توسعه فضای سبز با تصفیه پساب ها
مدیر تحقیق و توسعه یک شــرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان، گفت: بازیافت آب به منظــور صرفه جویی آب موجب 
صرفه جویی 5۰ الی 7۰ درصد آب مصرفی منازل می شود که به صورت آب 

خاکستری به مصرف مجدد می رسد. 
مهرداد فرهادیان با اشاره به فعالیت های این شرکت، اظهارکرد: با توجه به 
اهمیت مساله محیط زیست و ارزش آب به عنوان رکن توسعه پایدار، سالمت، 
صنعت، رفاه، کشاورزي، انرژي وگردشگري، فعالیت های این شرکت با ایده 
رفع مشکالت زیست محیطی و کم آبی کشــور در قالب طراحي و ساخت 
تصفیه خانه های آب و فاضالب صنعتي و بهداشتي آغاز شده است. وی ادامه 
داد: محصول نخست  شامل »پکیج های آب خاکستری« است که یک تا ۱۰ 
مترمکعب ظرفیت دارد. این محصول می تواند در واحدهای مسکونی از یک تا 
۲۰ واحد مسکونی استفاده شود. همچنین در باغ ویال و مجتع های تفریحی نیز 
کاربرد دارد.  مدیر واحد تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان خاطرنشان 
کرد: پکیج دوم »تصفیه آب های ســیاه یا بلک واتر« است. این محصول به 
سرویس بهداشتی منازل اختصاص دارد. ظرفیت این محصول از یک تا ۲۰ 

متر مکعب بوده و در زمین مدفون می شود. 

گــزارش

گــزارش

اما شــرکت ها بــه جای 
آن که خصوصی شوند در 
اصطالح عامه »خصولتی« 
شــدند، به ایــن معنا که 
در  خصوصی ســازی ها 
سال های اخیر معموالً بر 
اســاس رابطه و نه ضابطه 
انجام شده  است و تنها مدیران وابسته به 
افراد قدرتمند توانســته اند مالکیت یک 
کارخانه را به دســت آورند و بهره و سود 

فراوانی نیز از این موضوع برده اند.

  نفس های صنعــت در اصفهان به 
شماره افتاده است

این معضلی است که تمامی استان های 
کشور را دچار مشکل ســاخته است اما 
برای اســتان اصفهان که قطب صنعتی 
کشور به شــمار می رود کمی پر رنگ تر 
است، به نحوی که حاال نفس های صنعت 
در اصفهان به شماره افتاده است؛ هر روز 
کارخانــه ای جدید اعالم ورشکســتگی 
می کند و تعــداد بیشــتری از کارگران 

تعدیل ها بیشتر می شود.
موضوعی که رئیــس مجمع نمایندگان 
استان اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس نیــز آن را تأیید می کند و معتقد 
اســت که این قانون طی دهــه اخیر به 
درســتی اجرا نشــده و واگذاری هایی 
مشکالتی را با خود به همراه داشت. است.

سید ناصر موسوی الرگانی در این ارتباط 
در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 
افرادی که صنایع به آن ها واگذار شده یا 
اهلیت نداشته  نداشته اند و یا از توان مالی 

الزم برخوردار نبودند.
وی افزود: به همین دلیــل پس از مدتی 
این افراد به دلیل آنکه قــادر به پرداخت 
قسط های وام بانکی خود نبودند از تعهد 
خود شــانه خالی کردند و از مسئولیت 
خود در این ارتباط اعالم انصراف کردند؛ 
آن هایی نیــز که اهلیت نداشــتند تمام 
کارخانه را تبدیل بــه آهن قراضه کرده و 

فروختند.

  ایرانیت و پتروشــیمی از جمله 
قربانیان خصوصی سازی در استان 

اصفهان
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در ایــن ارتباط می توانیم به 

کارخانه ایرانیت و پتروشــیمی به شکل 
نمونه اشاره کنیم چراکه این دو شاید از 
مهم ترین کارخانه های اصفهان هستند که 
در این راستا آسیب های زیادی را متحمل 

شدند.
اتفاقی که برای شرکت پتروشیمی اصفهان 
افتاد این بود که برخی مدیران توانستند 
طی یک عملیات حرفه ای این کارخانه را به 
خودشان بفروشند به طوری که طبق اخبار 
اعالم شده در خبرگزاری ها در جریان این 
واگذاری ، خریدار، فروشنده و حتی ارزیاب 
قیمت یک نفر بوده اند و این روند در نهایت 

کارخانه پتروشیمی را به زوال کشانید.
البته نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، عنوان می کند که امروز 
با تغییر مدیریت شــرکت پتروشیمی، 
این کارخانه به یک ثبات رسیده و تقریباً 
وضعیت خوبی دارد اما متأسفانه شرکت 
ایرانیت تاکنون نتوانســته است همانند 

گذشته روی پای خود بایستد.
حمید رضا فوالدگر در این ارتباط در گفت 
و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با این مطلب 
که عده ای معتقدند شرکت پلی اکریل که 
یک صنعت مادر به حساب می آمد قربانی 
این خصوصی سازی ها شده است، اظهار 
داشت: خصوصی سازی این شرکت پیش 
از تشکیل سازمان خصوصی سازی اتفاق 

افتاده است و ربطی به این سازمان ندارد.

  یک ســوم از واحدهای تولیدی 
اصفهان ورشکست شده اند

وی با بیان اینکه آســیب های خصوصی 
سازی تنها متوجه این سه واحد تولیدی 
نبوده و تبعات آن در استان اصفهان بیش 
از این ها اســت، گفت: تبعاتی که یکی از 
نتایج آن این اســت که امروز حدود یک 
سوم از واحدهای تولید ورشکست شده اند، 
یک سوم با نیمی از ظرفیت تولیدی خود 

مشغول فعالیت هستند و یک سوم دیگر 
با حدود ۲۰ درصد از ظرفیت خود ادامه 

فعالیت می دهند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: این امر موجب تأســف همه 
اقتصاددانان است چراکه دیری نخواهد 
پایید که در این شرایط نابسامان اقتصادی 
همین فعالیت کم نیز به ورشکســتگی 
می رسد و تعداد بیکاران در اصفهان بیشتر 

می شود.
وی تاکید کرد: امید ما این اســت که این 
شرایط بهبود یابد چرا که شعار انتخابی 
سال یعنی »رونق تولید« قرار است عزمی 
جدی برای تولید کننــدگان ایجاد کند؛ 
عزمی کــه به واســطه آن کارخانه جات 
کشور جانی دوباره گیرند و رونق گذشته 

خود را بازیابند.
فوالدگر تصریح کرد: این اتفاقی است که 
الزمه آن بیش از هر چیز حمایت دولت از 
تولیدکنندگان است؛ تولیدکنندگانی که تا 
به این لحظه با چنگ و دندان چرخه تولید 

خود را حفظ کرده اند.

  آسیب های خصوصی سازی تنها 
مختص به اصفهان نیست

آسیب های خصوصی سازی تنها مختص 
به اصفهان نبوده است و ما در کل کشور 
شاهد تخلفات زیادی بودیم، البته طبیعی 
است که این قانون نه تنها به خودی خود 
مشکلی ندارد بلکه برای اداره امور کشور به 
نحو صحیح ضرورت دارد اما نحوه اجرای 
آن و شــاید واگذاری امور به افراد خاص 
و عدم نظارت صحیح مشــکالتی را رقم 

زده است.
در این ارتباط موسوی الرگانی ضمن تاکید 
بر این نکته که خصوصی سازی به لحاظ 
قانونی مشــکلی ندارد، بیان داشت: الزم 
است یک مدیریت جدی بر امور مرتبط با 

خصوصی سازی صورت گیرد.

  خصوصی سازی الزمه کشور است
وی افزود: تا زمانی که واحدهای تولیدی 
زیر نظر دولت اداره شوند دولت از کارهای 
اصلی خود بازمی ماند و آسیب ها بیشتر 
می شوند، بر این اساس خصوصی سازی 
الزمه کشور است اما باید به صورت اصولی 
و قانونی به دور از هرگونه رابطه و ضابطه 

انجام شود.
موضوعی که حمیدرضا فوالدگر نیز آن 
را تأیید می کند و بیان می کند یکســری 
اصالحات در قوانین الزم است که با انجام 
آن ها مشکالت خصوصی سازی نیز رفع 
می شوند.وی در این ارتباط در گفت و گو 
با خبرنگار مهر، به تجربه موفق خصوصی 
سازی فوالد مبارکه و ذوب آهن اشاره کرد 
و گفت: این دو صنعت نیز اگر چه مشکالتی 
دارند اما هم اکنون به صورتی موفق در حال 
ادامه فعالیت های خود هستند و هر روز 
فازهای جدید خود را توسعه می دهند که 
امیدواریم با نظارت درست و برنامه ریزی 
صحیح در دیگر بخش های خصوصی نیز 

شاهد این روند باشیم.
ماجرای واگذاری شرکت های دولتی به 
بخش خصوصی که ســازمان خصوصی 
سازی مسئولیت انجام آن را عهده دار بوده 
با انتشــار اطالعاتی از نحوه واگذاری ها، 
خریداران و خصوصاً قیمت فروش برخی 
شرکت ها و کارخانجات بزرگ که برخی 
از آن ها جز صنایع منحصر به فرد کشور 
بوده اند، به نقطه حساســی رســیده و 
اطالعات منتشر شــده از این واگذاری ها 
ابهامات بسیاری را برای مردم، کارشناسان 
اقتصادی و نمایندگان مجلس ایجاد کرده 
اســت؛ ابهاماتی که نشان دهنده حیف و 
میل برخی اموال دولتــی در جریان این 

واگذاری ها است.

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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Foreign tourists visit to 
Iran up by 50%

About 7.8 million tourists traveled to Iran in 
the past Iranian year, ended on March 20, 2019, 
registering 52.5 percent growth compared to the 
preceding year which was 5.1 million tourists.
'In the past Iranian year sanctions on the tourism 
sector were also affected by the cancellation or 
reduction of foreign direct flights, but fortunately 
the regional markets and China were placed 
on our agenda to attract foreign tourists and 
neutralized the effects,' said Ali Asghar Mounesan, 
the head of Cultural Heritage, Handcrafts and 
Tourism Organization.
'In terms of incoming tourists, Iran witnessed 
about 74% growth from Turkey, and the arrival 
of tourists from countries such as Armenia, 
Azerbaijan, Russia, Iraq and Oman has also been 
accompanied by significant growth', he added.
Recently, Deputy head of Iran’s Cultural Heritage, 
Handcrafts and Tourism Organization Vali 
Teimouri said that the foreign tourists usually 
come from neighboring countries, the European 
countries and even American countries.
Iran has one of the largest resource bases for 
cultural, natural and historical sites in the world 
and is among the leading countries in the world 
in terms of its potential for attracting foreign 
tourists.
The interest of the world Muslims to travel to Iran 
as pilgrims, pay a visit to the holy shrines and 
also enjoy its natural sight-seeings and tourist 
attractions. 
Iranian people are famous for their hospitality 
and all those who visit Iran appreciate the culture 
of hospitality Iranians show when they come 
across the tourists.

attraction

Mehrpadin 
Castle in 
Central Iran

Mehrpadin Castle is 
an ancient monument 
of the city of Mehriz 
on the Yazd-Kerman 
road, central Iran.
The castle dates back 
to the 8th-century AH 
on the lunar calendar 
and was registered as 
one of Iran’s national 
heritage sites in 1999.
The castle has two 
walls and defensive 
battlements and nine 
circular towers; it is 
surrounded by a large 
moat.
The entrance of 
the castle is in its 
southern part and 
the gate is decorated 
with metal motifs. The 
entrance portal of the 
castle is shaped like an 
arch with spears and 
reliefs of chariots with 
geometric patterns 
carved on either side 
of the castle gate.
The interior spaces 
of the castle include 
the king’s seat located 
in the highest part 
of the building, the 
residential area, a 
public or religious 
area, the storehouse, 
stables, corridors 
and other conjoining 
areas built in a 
remarkable and 
complicated order.
There are several 
rooms on the top 
floor of the castle for 
people to stay with 
stables for livestock 
on the ground floor. 
The upper and lower 
floors which are built 
of wattle and daube 
are linked by a narrow 
mud brick staircase.
The historical 
Mehrpadin Castle is 
an example of unique 
rural castles built in 
ancient times in plains 
where every resident 
owned one room and 
used it to store goods, 
agricultural crops, 
and livestock.
Mehrpadin was not 
used as a permanent 
residential place and 
was only used when 
people were in danger 
of an imminent attack. 
They left their homes 
and took refuge in 
the castle with their 
valuables.
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Ramadan dinners would usually 
come in 2 courses in Iran. The 
starter is when all the goodies come. 
Starting with the sweetening taste 
of dates to break the fast and raise 
the blood pressure, and then comes 
the Persian brewed tea and the party 
starts!Cheese, walnuts, butter, fresh 
and raw veggies, Halva and a bowl 
of soup, Ash, or Haleem comes right 
after. But there are 6 things on the 
table that you would normally 
only get whilst it’s still Ramadan in 
Iran and here’s why you should be 
stocking up:
Dates or Stuffed dates
Dates are a very Middle Eastern 
thing. Nothing too Persian in there 
and it’s not like you can’t have dates 
other time of the year. A lot of times 
we Iranians prefer a date to soften 
the bitterness of their tea instead of 
cakes or biscuits. It’s a lot healthier 
and there’s no harm if you want to 
have more than one. But the dates in 
Ramadan are special. Stuffed with 
walnuts and a sprinkle of coconut 
powder on top leaves your heart 
melting and craving for more.
Zulbia Bamieh
Zulbia Bamie, a Persian version 
of doughnuts with saffron and 
rosewater, dipped into a luscious 
sweet syrup will wink at you from 
any Iranian Iftar table. One or two 
is sweet enough to fix you up, but 
beware you’re hardly going to get 

your hands on any of this when 
Ramadan in Iran is over! Enjoy it 
while you can!
Persian Halva
Then comes my favourite of all: 
The Persian Halva! I can have an 
incriminating amount of this and 
still want more and having a mum 
who’s an expert in making the most 
devouring Halva on the planet leaves 
me free of all charges.While Halva 
is a celebration by itself in during 
Ramadan in Iran, it is also very 
associated with death and is almost 
always served in an Iranian funeral. 
Perhaps it’s best to think you’re 
only going to have this one while it’s 
Ramadan
Haleem
Haleem is a thick Persian Porridge 
with meat and high calories which is 
why you don’t want to have too much 
of. It will fill you up quickly and you’d 
hardly have any room to take in all 
the other scrumptious food on the 
table.On a special occasion, you’d 
have Haleem at the breakfast table, 
but it’s more likely you’ll find one 
sparkling in the middle of an Iftar 
table when you’re invited to dinner 
in Ramadan.
Ash Reshteh
Here’s to the most traditional 
Iranian dish of all time. Ash comes 
with history and has hundreds 
of different versions cooked in 
different parts of Iran. Ash Reshteh 

(Reshteh meaning noodle in Farsi), a 
mixture of vegetables and noodles is 
the most famous one of them all and 
the most impeccable in my opinion.
Thankfully, Ash is not necessarily a 
Ramadan treat. It is normally served 
in winter and extremely popular 
high up the mountains on a cold 
winter day.
6 Sholeh Zard
Rose water and saffron are 
crucial ingredients of most 
Ramadan desserts. Sholeh Zard 
is no exception. This Persian rice 
pudding with saffron and rose water 
comes with pistachios, cinnamon 
and sometimes almonds on top. It’s 
sweet but just at the right amount, 
hence why you’re usually left with a 
whole bowl to yourself.
 It’s that inevitable!Despite the 
delicious food during Ramadan in 
Iran, the holy month is a great excuse 
for families to gather. Everyone tries 
to invite their families and friends 
for dinner. Even many companies, 
universities and schools will have 
a special iftar dinner.While fasting 
from food is what Ramadan is 
always known for, it’s really about 
detoxicating your soul and an 
excuse to forgive, love and cherish 
everything you’re given and not to 
forget, Be grateful!
Happy Ramadan to all those who 
celebrate, may you have a blessed 
one! 

6 Must-Try Persian Food During 
Ramadan In Iran 

Zandiyeh Hotel

Zandiyeh Hotel Shiraz is a 5-star luxury hotel. It is 
located in Iran historical capital, Shiraz. Its location is 
just by Karimkhan Citadel in Hejrat Street. In addition, 
the hotel is also just twenty minutes away from the 
airport. You can enjoy all the sights of the city and come 
home surrounded by luxury. At Zandiyeh, you get VIP 
treatment every night of your stay. Catch up on some 
much-needed relaxation and a nice sleep knowing all 
the tourist spots are a few minutes away.
Shiraz Zandiyeh Hotel Location
Consequently, Zandiyeh Hotel is a favorite among 
frequent travelers. The rest of the family can go on 
daily tours in Shiraz while you attend to business in the 
hotel business center. You will find Shiraz tourist spots 
around the hotel. These include Azadi Park, Afif Abad 
Garden, and Eram Garden. Also, Vakil Bathroom, Market 
Vakil and Quran Gate are nearby. Don’t forget to include 
Saadia, Hafeziyeh and the Shrine Shahcheragh on your 
vacation.
Booking a room at Zandiyeh Hotel is quite an experience. 
Past artworks that are probably centuries old hang on 
the walls. Precious Zandiyeh monuments are found 
within. Indulge in the noble architecture of Iran. It seems 
like you are surrounded by beauty no matter where you 
look while you are on hotel grounds.
Facilities in Zandiyeh Hotel
Facilities within Zandiyeh Hotel include internet in the 
lobby. Enjoy a cup of either coffee or tea at the cafe. Check 
out what is available at the hotel shop. Catch up on some 
physical fitness at the gym. There is also a satellite and 
praying room. Enjoy a meal at the restaurant or take a dip 
in the swimming pool. Accommodations are available 
both through either an actual booking or online booking.
Make an online reservation right now on Apochi or hotel 
website. We in Zandiyeh hotel speak your language. 
Therefore, feel free to contact us for any further 
information.

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’ 
nests recall 
unbelievable 
but authentic 
adventures of 
the “Old Man of 
the Mountains” 
in Alamut.

The 
Ziggurat 
of Choga 
Zanbil;
Best 
Stepped 
Pyramidal 
Monument

Chogha Zanbil Ziggurat; the ancient Iranian masterpiece, 
may have been a sacred city of the Elamite kingdom which 
was founded around 1250 BC by the Elamite King. The city 
remained unfinished as Ashurbanipal invaded the region; the 
unused bricks at the site are the pieces of evidence. In 1979 
this magnificent complex was considered as the first Iranian 
site on the UNESCO World Heritage List. Chogha Zanbil; 
UNESCO-listed brick Ziggurat is an ancient complex located 
approximately 30 km south-east of Susa and 80 km North of 
Ahvaz, in Khuzestan Province, Iran. This historical construction 
is the world’s best surviving example of Elamite architecture 
that was dedicated to Inshushinak; the chief god of the Elamite 
pantheon and patron of Shush from 1150 to 1120 BC.In ancient 
time the area was fertile and forested; the Ziggurat was built 

in a square shaped structure with sides measuring about 105 
meters as a safe place against flooding. The original five storeys 
were constructed vertically as a series of concentric towers. 
In the past, a tower was accessible only to the elite of Elamite 
society. Now people are not allowed to climb the remnant 
stairways.The structure of Chogha Zanbil is made of mud bricks 
as the main materials. This monument is decorated with glazed 
baked bricks, gypsum and ornaments of faience and glass. Also, 
inscriptions with Elamite cuneiform is astonishing feature of 
this ancient zone.
The Ziggurat is considered as the best example of the stepped 
pyramidal monument by UNESCO. In this regard, in 1979, 
Chogh Zanbil Ziggurat was inscribed as the first Iranian site on 
the UNESCO World Heritage List.
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 Researchers of Amir Kabir 
University of Technology 
achieved the technical 
knowledge of making activated 
carbon from cotton wastes.
Since earlier in the past, textile 
has been used for producing all 
kinds of cloths.
Despite development in 
production and consumption of 
various kinds of artificial fibers, 
cotton fibers have not lost their 
fame in textile industry yet.
Thanks to the fact that major part 
of textile wastes has been made 
of cellulose fiber, they can be a 

source for producing valuable 
goods such as activated carbons.
Activated carbon, also called 
activated charcoal, is a form 
of carbon processed to have 
small, low-volume pores that 
increase the surface area 
available for adsorption or 
chemical reactions. Activated 
is sometimes substituted with 
active.
Use of cotton wastes which are 
created in the various processes 
of the cotton textile production 
line is one of the main goals of the 
Iranian researchers' project.

Iran Sees No 
Limit to Trade 
Cooperation 
with Nigeria: 
Speaker
Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani 
highlighted the 
importance of the 
country’s relations 
with Nigeria and said 
the Islamic Republic 
sees no restriction 
on the economic 
cooperation with the 
West African nation.
Speaking at a 
meeting with 
the Nigerian 
parliament’s vice 
speaker in Tehran on 
Sunday, Larijani said 
Iran and Nigeria have 
always had amicable 
relations.
“According to the 
foreign policy of the 
Islamic Republic 
of Iran, special 
attention has been 
paid to African 
countries and we 
are trying to provide 
assistance (to 
those countries) in 
the field of health, 
treatment, and 
investment in the 
automotive sector,” 
he said.
“Iran sees no 
r e s t r i c t i o n s 
on economic 
cooperation with 
Nigeria and its 
traders can use the 
Iranian market and 
buy (their needed 
products),” Larijani 
stated.
The Nigerian 
lawmaker also 
stressed the need 
for the two countries 
to do all in their 
power to boost 
parliamentary ties. 
Expansion of 
relations with 
African nations in all 
political, economic 
and cultural fields is 
top on the agenda of 
Iran's foreign policy.
Iranian President 
Hassan Rouhani, 
who won a second 
term back in 
May 2017, has 
repeatedly stressed 
his government's 
interest in boosting 
relations with the 
African states.
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Iran researchers make activated 
carbon from cotton wastes

Trump's comments, delivered 
on Twitter, came as a Chinese 
delegation was scheduled to 
resume talks in Washington 
on Wednesday aimed at 
resolving a trade war that has 
shaken investors and cast 

gloom over the world economy.
Officials at China's Foreign Ministry, 
Ministry of Commerce and State Council 
Information Office did not immediately 
respond Monday to requests for 
comment.
Trump turned up the heat by saying he 
would raise import taxes on $200 billion 
in Chinese products to 25% from 10% as 
of Friday.
The Wall Street Journal, citing 
unidentified sources, said China's 
government was considering canceling 
this week's talks. Beijing has responded to 
previous US threats by saying it wouldn't 
negotiate under pressure, AP reported.
Stock markets fell on the news. The future 
for the Dow Jones Industrial Average lost 
2% and that for the S&P 500 sank 1.9%. 
The Shanghai Composite index plunged 
5.2% while the Hang Seng in Hong Kong 
sank 3.3%. Japan's markets were closed 
for a holiday.
Trump had twice pushed back deadlines 
— in January and March — to raise the 
tariffs in a bid to buy more time for a 
negotiated settlement. But on Sunday, 
Trump, who has called himself a "tariff 
man," said he's losing patience. "The 
Trade Deal with China continues, but too 
slowly, as they attempt to renegotiate. No!" 
Trump tweeted.
In his tweets, Trump also threatened to 
slap tariffs on another $325 billion in 
Chinese imports, covering everything 
China ships annually to the United States.
The two countries are locked in a high-
stakes dispute over China's push to 
establish itself as a technological super 
power. The US charges that China is 
resorting to predatory tactics — including 
cyber theft and forcing foreign companies 
to hand over technology — in a drive to 
establish Chinese companies as world 
leaders in advanced industries such as 
robotics and electric vehicles.
The administration has repeatedly 

suggested that the negotiators are making 
progress. A month ago, Trump said that 
the two countries were "rounding the 
turn" and predicted that "something 
monumental" would be achieved in the 
next few weeks.
But last week, Treasury Secretary Steven 
Mnuchin seemed to temper expectations, 
suggesting that Washington was willing to 
"move on" if it can't get the deal it wants.
A substantive deal would require China 
to rethink the way it pursues its economic 
ambitions, abandoning or scaling back 
subsidies to its companies, easing up on 
the pressure for foreign companies to 
share trade secrets, and giving them more 
access to the Chinese market.
Philip Levy, senior fellow at the Chicago 
Council on Global Affairs and a White 
House economist under President George 
W. Bush, said the talks are too complicated 
for Trump's high-pressure tactics to 
work. "The president treats this like we're 
haggling over the price of a used car," Levy 
said.Trump has made a priority of shaking 
up American trade policy.
As a candidate for the presidency, Trump 
raged repeatedly about alleged Chinese 
perfidy — so much so that a video mashup 
of him spitting out the word "China" went 
viral and collected more than 15 million 
views on Youtube.com.
Trump charged that previous 
administrations, gullible and weak, had 
let China get away with abusive trade 
practices, accepting empty promises 
from Beijing and allowing the US-China 
economic relationship to grow ever 
more lopsided. As evidence, he pointed to 
America's vast US trade deficit with China 
— $379 billion last year, by far the biggest 
with any country in the world.
Once he took office, Trump's relationship 
with his Chinese counterpart, Xi Jinping, 
seemed to get off to a good start. The two 

men shared chocolate cake and amiable 
conversation at Trump's resort in Mar-a-
Lago, Florida, in April 2017. A few weeks 
later, China agreed to open its market US 
beef, cooked chicken, and natural gas in 
what Commerce Secretary Wilbur Ross 
called a "herculean accomplishment."
The romance faded. In March 2018, the 
Office of the US Trade Representative 
issued a report accusing China of using 
predatory tactics to strengthen its 
tech companies.Last July, the Trump 
administration gradually began slapping 
import taxes on Chinese goods to pressure 
Beijing into changing its policies. It now 
has imposed 10% tariffs on $200 billion 
in Chinese imports and 25% tariffs on 
another $50 billion. The Chinese have 
retaliated by targeting $110 billion in US 
imports.
The fight between the world's two biggest 
economies is raising worries about global 
economic growth. The International 
Monetary Fund, the World Bank, and 
others have downgraded their forecasts 
for the world economy, saying the US-
China standoff is reducing world trade and 
creating uncertainty for companies trying 
to decide where to buy supplies, build 
factories, and make investments.
Trump has portrayed his tariffs as a 
moneymaker for the United States and a 
benefit to the US economy.
But a March study by economists from 
the Federal Reserve Bank of New York, 
Columbia University, and Princeton 
University found that the burden of 
Trump's tariffs - including taxes on steel, 
aluminum, solar panels, and Chinese 
imports - falls entirely on US consumers 
and businesses who buy imported 
products. By the end of last year, the study 
found, they were paying $3 billion a month 
in higher taxes and absorbing $1.4 billion 
a month in lost efficiency.

China says trade delegation is 
preparing to go to the U.S.
China’s foreign ministry said on Monday a Chinese 
delegation is preparing to go to United States for trade 
talks, after U.S. President Donald Trump said he would 
raise tariffs on $200 billion worth of Chinese goods this 
week and target hundreds of billions more soon.
Ministry spokesman Geng Shuang, speaking at a 
regular news briefing, did not say if Vice Premier Liu 
He, who is China’s lead official in trade negotiations 
with the United States, would be part of the delegation.

Minister Highlights Iran’s 
Advances in Power Station 
Industry
Iran has become a world-class producer of gas turbines 
with technical expertise in undertaking gas power 
station projects, the country’s energy minister said.
In an interview with Tasnim, Reza Ardekanian said 
local experts have gained the knowledge of producing 
high-powered turbines suitable for Iran’s climate 
and power grid.Iran is among a handful of countries 
manufacturing gas turbines, the minister noted, adding 
that Iranian technicians can set up power stations 
at world level.“Iranian-made components of power 
plants are being exported to other countries today,” he 
said, stressing that local manufacturers are capable of 
making various types of thermal power stations and 
combined cycle gas turbine plants.Ardekanian went on 
to say that foreign sanctions against Iran have resulted 
in a progress in the country’s water and electricity 
industries.
In December 2018, Iran’s nominal capacity to produce 
electricity reached over 80,000 megawatts (MW) 
following the connection of a number of power plants 
to the country’s national grid.Ardekanian had already 
announced the country’s self-sufficiency in the area 
of power generation, saying Iran is the top producer 
of electricity in the Middle East as 90 percent of power 
generation equipment and complicated parts like 
turbines and generators are manufactured inside the 
country.

 India in talks with another 
bank to continue coop. with 
Iranian traders
 Indian Ambassador to Tehran Gaddam Dharmendra 
said that his country is in talks with another bank 
to continue trade transactions with Iran in the face 
of US sanctions.Indian government is mulling over 
cooperation with another bank in addition to India’s 
UCO Bank for easing trade and economic cooperation 
between Islamic Republic of Iran and India, he added.
He made the remarks in his meeting with Chairman 
of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) Gholamhossein Shafe’ei on 
Monday and proposed bartering goods to overcome 
banking problems.

US President Donald Trump raised pressure on China 
on Sunday, threatening to hike tariffs on 200$ billion 
worth of Chinese goods in a tweet that sent financial 
markets swooning.

Trump Threatens to Hike Tariffs 
on 200$B of Chinese Imports
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Former diplomat:
New US sanctions may be on dollar 
transfer, petchem products
A former Iranian diplomat, Abdolreza Faraji-rad, said that 
the recently reported US sanctions against Iran may be on 
issues such as dollar transfer and the export of petrochemical 
products.
The Trump administration plans to target a new sector of the 
Iranian economy with a package of sanctions to be introduced 
on Wednesday, two senior administration officials told Axios 
news portal. The officials would not say what sector the 
administration will target, but it won't be the energy sector.

In an interview with Mehr News Agency, the former envoy 
highlighted that “one cannot talk with certainty about this issue, 
but controlling the flow of dollar into Iran can be one of the issues 
subject to the new US sanctions.”
It is likely that Washington bans all companies, banks, and 
governments from transferring dollar to Iran, said Faraji-rad.
“The US government may possibly be preparing to put sanctions 
on Iran's petrochemical products because they know well that 
these products are one of the most important exports of Iran 
and bring significant foreign exchange to the country,” he added.
Trump administration believes that sanctions would either 
force Iran to return to the negotiating table for a more favorable 
nuclear deal to the US, or it would lead the Iranian government 

to collapse due to "fading revenues", 
according to reports.
In May 2018, Washington 
unilaterally withdrew from the 
Iran nuclear deal and began 
slapping the Islamic Republic 
with several rounds of sanctions, 
targeting the country's energy 
and banking sectors. The Trump 
administration has vowed to bring Iran's oil 
exports down to zero with its continued restrictions.
Meanwhile, Iran has stressed that the US will fail in achieving its 
hostile objectives through the imposition of sanctions.



Trump’s anti-Iran approach 
a serious threat to peace: Pak 
analyst
 A senior Pakistan analyst says US President 
Donald Trump’s policy towards Iran poses a 
serious threat to the peace and stability of Middle 
East.S P Seth in his article published in Daily 
Times said the geopolitics of the Middle East has 
become more complicated and dangerous since 
Donald Trump has become the president of the 
United States. He said that Trump is not the first 
US president to focus on Iran. US relationship with 
Iran has been toxic since the revolution in 1979, 
which overthrew the Shah, a US ally.
“To the great satisfaction of the Israeli 
government, as well as Riyadh, Trump has 
repudiated the Obama administration’s 
2015 nuclear deal with Iran, and re-imposed 
economic sanctions,” he added.He said Obama 
administration encouraged a nuclear deal with 
Iran to the annoyance of both Saudi Arabia and 
Israel.The analyst went on to say not surprisingly, 
Trump’s ascension to presidency was welcomed 
with great relief. The expert noted that President 
Trump has also done what no other US president 
had done so far, i.e. to recognize Jerusalem as 
capital of Zionist Regime and moved its embassy 
there from Tel Aviv. “He has followed that up with 
recognizing Israeli sovereignty over occupied 
Golan Heights,” said the analyst. 
Seth added considering that Obama’s nuclear 
deal with Iran was an important foreign policy 
breakthrough; Trump’s repudiation of it 
shouldn’t be too surprising but it might take the 
region to dangerous level.

Iranian Parliament against 
increasing fuel price: 
Larijani
 Lawmakers have decided against increasing fuel 
prices in the country, said Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani after a closed session on 
Monday.
Briefing today’s closed session of the Parliament 
on fuel, Larijani said that under the current 
circumstances, Parliament does not agree on 
rationing fuel and increasing its price.
He went on to say that offering the product to 
consumers with ‘fuel cards’ is the right thing to do 
and Parliament backs this decision.
Accordingly, fuel will not, at least for now, 
experience a hike in price or rationing; rather, 
consumers will have to use special cards, known 
as ‘fuel card’, to receive the product. Ministry of 
Petroleum is doing preparations for the measure 
which is expected to be implemented soon. 
Although Iranian rial has experienced a severe 
depreciation against international currencies 
in recent months, fuel prices have remained 
unchanged and this has multiplied the 
lucrativeness of fuel smuggling in Iran.
Spokesman for the presiding board of the Iranian 
Parliament, Behrouz Nemati, said the use of fuel 
cards may help prevent the smuggling of fuel. 

London's new game to silence justice- seeking 
media, WikiLeaks

16 years since the 
suspected death of Dr. 
David Kelly, a former United 
Nations weapons inspector 
who exposed British and 
American lies about the 
invasion of Iraq and the 

fabricated allegation of existence 
of weapons of mass destruction in 
Iraq, but the London government 
continues to insist that the world's 
public opinion, to accept the strange 
narrative and a bogus suicide 
attempt by this British scientist. 
David Kelley was a senior weapons 
expert who had several times visited 
Iraq under UN auspices in the 1990s 
to inspect weapons and prevent 
'Saddam Hussein' access to weapons 
of mass destruction, serving in the 
United Kingdom Department of 
Defense in the same position.A 
former BBC correspondent for 
defense affairs, Andrew Gilligan, 
claimed in 2003 in a report that a 
UK official had told him that the 
government had exaggerated the 
intelligence agencies’ reports on 
Iraq's weapons of mass destruction 
and that the source did not accept 
the risk of the Iraqi nuclearization.
The BBC's report was highly 
controversial and was threatening 
British Prime Minister Tony Blair's 
position; because it was announced 
as the main reason for British and 
American military strikes against 
Iraq was the fears of existence of 
weapons of mass destruction and 
the threat of Iraqi nuclearization. 
But after the occupation of Iraq, no 
weapons of mass destruction have 
been traced in this country.
After David Kelly was considered as 
the source of the news, the British 
Parliamentary Investigation 
Committee summoned him. 
Following the meeting with the 
MPs that he frankly answered the 
question, Kelly left the house for 
every day- walk on Thursday, July 17, 
2003, and never returned home. The 
next day, his body was found while 
there was a knife and a few pills of 
pain next to him. 
At that time, British Prime Minister 
Tony Blair, instead of ordering 

forensic medicine to investigate 
the death of David Kelley, urged 
Lord Hutton to carry out the 
investigation.
The result of the study showed that 
Kelly’s death was due to a large 
bleeding after the wrists vein was 
cut off with a kitchen knife. So far, 
several requests for the reopening 
of Dr Kelly's death case have been 
made, including eight physicians, 
have claimed that Lord Hutton's 
conclusion in his investigation is 
unreliable, since his wounds on 
his wrists are not so severe that 
causes severe bleeding and death. 
So far none of these requests has yet 
conclusion.
If the suspicious death of former 
British Foreign Minister Robin Cook, 
who explicitly stated that there is no 
group known as al-Qaeda, and these 
are British and American games to 
provoke people, to create fears and 
convince them that there should be 
a savior like these two countries, to 
save humanity from devil's trap, to 
be linked to what was called a heart 
attack, the British government is 
now under pressure for trial and 
imprisonment of the WikiLeaks 
website founder Julian Assange, 
who reveals the mysteries of London 
and Washington's crimes in the Iraq 
and Afghanistan wars. 
After seven years of asylum at the 
Ecuadorian embassy in London, 
Assange was finally arrested by 
police on 22 April.
After seven years of asylum at the 
Ecuadorian embassy in London, 
Assange was finally detained by the 
police on April 11. British officials 
said the police forces entered the 
embassy with the permission of 
the country's ambassador after the 
abolition of the asylum in Assange 
by the Ecuadorian government and 
arrest him.

At the same time, the Prime Minister, 
the Interior Minister and London 
Police also confirmed that Assange 
was arrested at the request of US 
officials to extradite him. 
Assange was sentenced last 
week to a maximum sentence of 
50 weeks imprisonment for 
allegedly violating the bail laws, 
and subsequently his extradition 
proceedings to the United States is 
underway.
According to the indictment, he 
cooperated in 2010 in a conspiracy 
with Chelsea Manning, former 
US intelligence analyst who was 
involved in revealing the United 
States secret documents, to access 
classified government information. 
The information includes 90,000 
reports on the Afghan war, 400,000 
reports on the Iraq war and 800,000 
reports on Guantanamo detainees, 
some of which have been published 
on the Wikileaks website. 
At the first meeting of court on 
the US government's request 
to extradite him, Assange last 
Thursday protested and argued 
that he would not surrender to 
Washington.
** Claims to defend freedom of 
press 
The British government recently 
formed a unit at the Foreign Ministry 
for what is called the Defense of 
Press Freedom. Ms. Amal Colooney, 
a Lebanese and international law 
expert, has been appointed as UK 
Foreign Office’s special envoy on 
media freedom by British Foreign 
Minister Jeremy Hunt. Colooney, 
who previously was Julian Assange 
lawyer, is now chairing a group of 
high-level legal experts under the 
supervision of the British Foreign 
Office, which is to plan and make 
policies for the defense of global 
press rights worldwide.

The British government, which has a dark history 
of suppressing whistle-blowers, is seeking a 
new and dangerous adventure under pretext 
of defending the freedom of the press, silence 
the voice of liberal and justice- seeking media, 
WikiLeaks.
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US National 
Security Advisor 
John Bolton 
repeated his 
w a r m o n g e r i n g 
remarks on 
Sun., saying that 
Washington will 
deploy a carrier 
strike group and a 
bomber task force 
to the Middle East 
as a warning to Iran.
According to 
Bolton, the US 
will send a naval 
strike group led 
by the Abraham 
Lincoln carrier 
and a tactical 
bomber group to 
the operational 
zone of the US 
Central Command 
terrorists in the 
Middle East.
The US official 
threatened that 
“any attack on 
United States 
interests or on 
those of our allies 
will be met with 
unrelenting force.”
Washington is not 
seeking war with 
Iran, but is prepared 
to respond to any 
attack, he added.
This is not the first 
time that Abraham 
Lincoln carrier 
is being deployed 
in the Middle East 
but this time, 
Washington is 
using this carrier 
as an instrument 
to continue its 
psychological war 
against the Islamic 
Republic.
On April 8, Trump 
declared that the 
US had decided 
to put the Islamic 
R e v o l u t i o n a r y 
Guards Corps 
(IRGC) on a list of 
foreign terrorist 
organizations. In 
response, Iran’s 
National Security 
Council listed the US 
Central Command 
( C E N T C O M ) 
as a terrorist 
organization and 
the designation 
was turned into 
law by the Iranian 
Parliament.

Bolton threat-
ens Iran with 
carrier,  
bombers
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 Chinese media: Beijing does not 
follow Iran's sanctions
 'Because of Beijing's close relationship with Tehran 
and the legitimate trade between the two countries, 
China does not comply with the US sanctions against 
Iran,' A Chinese media said in news headlines on 
Monday.
'Iran is a major energy supplier and an important 
partner in the Ancient Silk Road with China, and 
despite the US pressure on Beijing, China can not abide 
by its unilateral sanctions,' Yi Si, Chinese news website 

wrote on Monday.
'The issue is not just the supply of oil from Iran. There 
are ways to supply oil to China, but this will be a 
bargaining chip with the United States, especially since 
it has economic disadvantages for the world and China, 
already caused by rising oil prices,' the Chinese media 
added.'China's Xinhua News Agency too regards Iran as 
a major contributor to China's supply of energy and oil, 
and China has become the largest buyer of Iranian oil. 
In 2018, it imported 22 million tons of crude from Iran, 
equivalent to 6.3 percent of China's market demand.
This Chinese website in its report quoted a Middle East 

expert, Hua Lee Ming, the 
Chinese former ambassador 
to Iran saying: 'It's not 
about China's surrendering 
to the United States and 
stopping oil and energy 
relations with Iran.'
He adds that Iran is a major 
economic, political and security 
partner for China and one of the biggest and most 
important supporters of China's New Silk Road Plan.

Israeli disproportionate attacks 
indicate its bloodthirsty nature
Special aide to Iran's Majlis speaker said on Monday that Israeli 
indiscriminate bombardment on Gaza over the past two days 
indicated the bloodthirsty nature of the occupying entity.
Israeli disproportionate attacks indicate its bloodthirsty 
nature
According to the Monday report of the Majlis (Parliament), 
Hossein Amir-Abdollahian condemned Zionist regime's brutal 
attacks on the oppressed people besieged in the Gaza Strip.
Amir-Abdollahian said the racist US President Donald Trump 
fully supports the marauding regime. 
Amir-Abdollahian, who is also secretary general of 
International Conference in Support of the Palestinian 

Intifada, criticized the international community and certain 
Arab countries for their silence on the occupying regime's 
violent attacks, the silence which has led to indiscriminate 
bombardment of the people, women and children in particular, 
in Gaza.
The official further called on the international societies, 
parliaments of the Islamic countries and the Inter-
Parliamentary Union to condemn Zionists' inhumane attacks 
and voice support for the Palestinian people.
Amir-Abdollahian warned that the US support for the Zionist 
regime cannot change the regime's destiny which is doomed 
to failure.
Palestine's Resistance movement will strongly end the 
Zionists' occupation and free the Holy Qods, the official 
stressed.

The Islamic 
Republic of Iran 
will never forget the 
cause of Palestine, 
he said adding that 
the US illegitimate 
and unilateral 
measures could not 
create disruption to 
the Islamic nations to 
support Palestine and 
help free Holy Quds and the occupied lands.
According to reports, 23 Palestinians including two pregnant 
women and two children have been killed in Israeli airstrikes 
on Gaza during the past two days. 
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Iran starts reconstruction of schools in flood-hit 
areas
The ground breaking ceremony of reconstruction of schools in flood-
stricken areas in northern Iran started by Iranian Education Minister 
Mohammad Bathaei.Addressing the ceremony, Bathaei said the 
reconstruction of other schools will also go ahead. He added that the recent 
floods damaged 1,500 schools and 200 of them must be rebuilt.
Earlier, Bathaei in a message rejected the recent report released by the UNICEF 
about Iran's flood-stricken children.The statistics offered by the United Nations International 
Children's Emergency Fund (UNICEF) office in Tehran about the number of children who are 
unable to attend school in flood-hit areas are basically incorrect, he noted.

Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said 
Mon. that conditions are 
ripe for further expansion 
of bilateral cooperation 
between the private sectors 
of Iran and Niger.Zarif made 
the remarks in a meeting 
with visiting vice-president 
of Niger's National 
Assembly on Monday in 
Tehran.During the meeting, 
Zarif noted the significance 
of having close relations 
with African countries 
for Iran’s foreign policy, 
saying there are ample 
opportunities for further 
expansion of cooperation 
between the two sides, 
which necessitates 
more efforts from the 
respective governments 
and parliaments to make it 
happen.
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Iranian Parliament against 
increasing fuel price: Larijani

The Russian expert in Center for 
Arabic and Islamic Studies at the 
Institute of Oriental Studies Sergei 
Serebrov said in an interview with 
IRNA that, for example, in April, the 
US Congress decided to ban military 
cooperation with the war parties 
in Yemen, but US President Donald 

Trump vetoed the decision. 'It is evident that 
Washington officials are interested in continuing 
the war in Yemen because they have great 
benefits,' Serebrov noted.
**Saudi Arabia's losses in Yemen are getting 
worse each day 
The experts underlined that Saudi Arabia 
suffered heavy losses and casualties from its 
strategic mistake in Yemen. 
He said that Saudi Arabia does not release a major 
portion of the casualties and losses caused by 
the Yemeni conflict, but it is quite clear that the 

country entered the war with wrong calculation 
and for four years it was paying the price for its 
strategic mistake. 
The Russian expert said Saudi Arabia is among 
the countries that have suffered heavy casualties 
in the Yemeni conflict and ruined its international 
image to launch an unequal war.He went on to say, 
'So, it would be in Saudi Arabia's interest to end 
the war as soon as possible in Yemen.' 
** Iran plays no significant role Yemeni war 
Serebrov, elsewhere in his remark reacted to the 
criticism by Britain, the United States and Saudi 
Arabia for Iran's role in the Yemeni war, saying 
Iran is not playing an active role in the conflict 
in Yemen, and the claim that there is a proxy 
war between Iran and Saudi Arabia in Yemen is 
baseless. 
He highlighted that the dispute between the 
Shia and Sunni Muslims in Yemen and that it is a 
sectarian conflict also been exaggerated.
On March 26, 2015, Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates launched a massive assault on 
Yemen, the poorest Arab state, in a coalition with 
several Arab countries and with the help of the US, 
on the pretext of restoring Abdrabbuh Mansur 
Hadi, the resigned president of the country, to 
power, to fulfill their political goals and intentions. 

'Ramadan represents the universal 
values of peace, reflection, devotion 
and charity. To all Muslims in the 
UK and across the world: Ramadan 
Kareem,' the Official channel for 
Prime Minister Theresa May's office 
wrote in its Twitter account.

Earlier, First Minister of Scotland Nicola 
Sturgeon in a separate message said: 'Wishing 
#RamadanMubarak to all my Muslim friends and 

constituents.'
She added: 'ALL over the world, Muslims are 
preparing for the start of Ramadan, it's the holiest 
month in the Islamic calendar and it will be observed 
this year, as it is every year through fasting, prayer 
and reflection.'Meamwhile earlier, Leader of the 
Labour Party Jeremy Corbyn in a message said: 'As 
#Ramadan begins, I would like to wish Muslims in 
our country and around the world.'Some Arab states, 
including Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, UAE, Qatar, 
Lebanon and Libya have declared Monday (May 6) as 
the first day of fasting month of Ramadhan.
Ramadan is the ninth month of the lunar Islamic 
calendar. During Ramadan, observant Muslims 
abstain from eating, drinking and smoking from 
dawn to dusk.

US, Britain unwilling to end war in Yemen: 
Russian expert

UK PM: Ramadan represents value of peace

A Russian expert believes that the US and Britain are 
reluctant to resolve the Yemen conflict because Saudi Arabia 
and its allies are buying billions of dollars of weapons and 
advanced weapons to use in the conflict.

The UK Prime Minister Theresa May office in 
a message described month of Ramadan as 
indicating the value of peace.
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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.' 

US plans to announce 
new set of sanctions 
against Iran: reports
The Trump administration 
is reportedly expected to 
announce additional sanctions 
on Iran within the coming week, 
targeting new sections of the 
Iranian economy.
The Trump administration 
plans to target a new sector 
of the Iranian economy with 
a package of sanctions to be 
introduced on Wednesday, 
two senior administration 
officials told Axios news portal, 
speaking anonymously as they 
were not authorized to reveal 

the new sanctions. The officials 
would not say what sector the 
administration will target, but it 
won't be the energy sector.
Trump officials said the 
sanctions would either 
force Iran to return to the 
negotiating table for a more 
favorable nuclear deal to the 
US, or it would lead the Iranian 
government to collapse due to 
"fading re US plans to announce 
new set of sanctions against 
Iran: reports venues".
The US officials added that 
the Trump administration is 
“extremely mindful" of its 
security, saying Iran’s reaction 
to the new sanctions might be 

“highly unpredictable”, Sputnik 
reported.
In May 2018, Washington 
unilaterally withdrew from 
the Iran nuclear deal and 
began slapping the Islamic 
Republic with several rounds 
of sanctions, targeting 
the country's energy and 
banking sectors. The Trump 
administration has vowed to 
bring Iran's oil exports down 
to zero with its continued 
restrictions.
Meanwhile, Iran has stressed 
that the US will fail in achieving 
its hostile objectives through 
imposition of sanctions. 

 Iraq’s Nujaba Rejects 
US Claim about 
Iranian Financial 
Support
 Iraq’s al-Nujaba vehemently 
rejected a recent claim by the 
chargé d'affaires of the US 
Mission in Iraq that the group 
is receiving financial support 
from Iran’s Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC), saying 
Washington is seeking to 
question Nujaba’s sense of 
nationalism.According to a 
report by Nujaba's Centre for 
Relations and Media Affairs 
in Iran, the Chargé d'affaires 
of the US in Baghdad, Joey 
Hood, speaking to an Iraqi TV 

channel, claimed that the IRGC 
spends huge amounts of money 
to support Iraqi Resistance 
groups, including Nujaba.
In a statement, Nujaba said that 
the US, by making such false 
claims, is seeking to provoke the 
public opinion and question the 
nationalism of the movement.
Nujaba also emphasized that 
its links with the IRGC are not 
financial, deploring comments 
by some Iraqi politicians who 
follow the US and its false claims 
against the Resistance Front and 
the IRGC.
Nujaba is a resistance group 
that has played a key role in 
defeating the Daesh terrorist 

group in Iraq.     
Daesh militants made swift 
advances in much of northern 
and western Iraq over the 
summer of 2014, after capturing 
large swaths of northern Syria.
However, a combination of 
concentrated attacks by the 
Iraqi military and the volunteer 
forces, who rushed to take arms 
after top Iraqi cleric Ayatollah 
Ali al-Sistani issued a fatwa 
calling for fight against the 
militants, led to the collapse of 
Daesh in Iraq.Iran is known as 
the first country to help the Arab 
country and has always voiced 
support for Iraq’s solidarity and 
prosperity.

'Bolton, 
much like 
his boss, 
cannot be 
expected to 
be moderate'

A German expert and analyst on Middle East affairs, Peter Phillip, believes that the US National 
Security Advisor, just like his boss Donald Trump, cannot be expected to adopt moderate 
positions toward Iran.The US National Security Advisor John Bolton’s ant-Iranian position 
clearly shows that there is no necessary consensus on international issues in White House.
John Bolton is one of the closest politicians to Donald Trump with a penchant to take strong anti-
Iranian positions. He has recently spoken about the necessity of military action against Iran.To 
shed more light on the issue Mehr News reached out to Peter Philip, a German expert and analyst 
on Middle East and Iran. He has served as a German radio, Tages Enzeiger newspaper, Deutsche 
Welle, and a number of German press and media broadcaster for 23 years. Given that the interest 
of German and European governments in preserving the nuclear deal with Iran, Philip said that a 
mechanism was designed in order to decrease the effects of US sanctions against Iran and boom 
commercial exchanges between Iran and Europe.



اصفهان، کالنشهر موفق در حوزه شهرسازی کشور
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان به عنوان یکی از کالنشهرهای موفق و مؤثر 

در حوزه شهرسازی کشور مطرح است.
 سیداحمد حسینی نیا در نشست صمیمانه با مدیر و معاونان منطقه هشت شــهرداری اصفهان ضمن ابراز 
خرسندی از تالش های انجام شده در حوزه شهرسازی منطقه هشت طی سال گذشته، اظهار کرد: در رویکرد 

جدید محرک شهری، انواع تغییرات محله مبنا بوده و بر پایه مشارکت های اجتماعی محلی قرار گرفته است.
وی با اشاره به برنامه جامع شهر اصفهان، گفت: برنامه جامع شهر اصفهان صرفاً یک برنامه کالبدی نیست و نگاهی 

فضایی دارد که دستاورد کلیدی آن تحقق بیش از پیش اراده شهروندان و مردم ساالری در مدیریت شهری است.
حسینی نیا با اشاره به مسائل مثبتی که در برنامه جامع با رویکرد جدید وجود دارد، افزود: مشکالتی نیز در فرایند تهیه این برنامه 

است که نیاز به سیاست گذاری، تصمیم گیری و اقدام ضروری دارد که باید در اسرع وقت انجام بگیرد تا خللی به تهیه برنامه جامع شهر 
اصفهان وارد نشود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به سی و چهارمین نشست تخصصی معاونان شهرسازی کالنشهرهای کشور، تصریح کرد: با 
تالش شبانه روزی این معاونت، شهرداری اصفهان به عنوان یکی از کالنشهرهای موفق و موثر در حوزه شهرسازی در کل کشور مطرح شده است.

پرداخت ماهانه ۵ میلیارد تومان هزینه برای بهره برداری از مترو
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: با احتساب هزینه های جاری، نگهداری و تعمیرات مترو، 
شــهرداری اصفهان ماهانه پنج میلیارد تومان برای بهره برداری از مترو هزینه می کند. علیرضا فاتحی  
اظهارکرد: هزینه واقعی بهای بلیت مترو و خدمات سفر درون شهری شهروندان با مترو پنج هزار تومان 
است، در حالی که شهروندان تنها یک هزار تومان می پردازند و شهرداری برای هر سفر چهار هزار تومان 

سوبسید پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه تمام ایستگاه های خط یک مترو مجهز به آسانسور و پله برقی است، افزود: آسانسور ایستگاه 

متروی صفه در حال تکمیل است و به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان 
با اشاره به اینکه مترو در روزهای تعطیل مسافر زیادی ندارد و به همین دلیل فعالیت آن در روزهای تعطیل به صرفه نیست. 

تصریح کرد: روزهای جمعه تردد خودروها هم در سطح شهر بسیار کم است، زیرا بیشتر مردم تمایل دارند از شهر خارج شده و به دل طبیعت 
بروند، از این رو تحلیل ما این است فعالیت مترو در روزهای جمعه  هزینه هنگفتی به شهرداری تحمیل می کند. فاتحی با بیان اینکه در سال جاری 
قیمت بلیت مترو از ایستگاه قدس در خیابان امام خمینی )ره( تا ایستگاه دفاع مقدس در پایانه صفه یک هزار تومان است، گفت: بیش از ۲۰ 

کیلومتر سفر با متروی اصفهان با هزینه یک هزار تومان عاملی برای تشویق مردم برای سفر با این وسیله است.

این در حالی اســت که در 
کشــور ما علیرغــم آنکه 
ســوداگران هــر از گاهی 
بدنبال کســب سودهای 
هنگفت، یکی از بازارهای 
کشــور اعم از ارز و مسکن 
و خودرو را دچار تنش های 
شدید می کنند، سیاست گذار هیچ اراده 
و قصدی برای وضع ایــن مالیات تنظیم 

کننده ندارد.
فقدان نظــام مالیات بر عایدی ســرمایه 
در کشور ما، عالوه بر تحریف تصمیمات 
سرمایه گذاری به نفع دارایی های غیرمولد، 
بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه به نفع 
افراد ثروتمند و در نتیجه مخدوش شدن 
عدالت اجتماعی، موجب انباشت سرمایه 
در دست عده ای محدود و آن هم به شکل 

دارایی های غیرمولد و معاف از مالیات، شده 
اســت. بنابراین با وضع مالیات بر عایدی 
ســرمایه می توان از افراد ثروتمند جامعه 
مالیات بیشــتری دریافت و در نتیجه به 

بازتوزیع درآمد در جامعه کمک کرد.

از ســویی دیگر عدم اخذ این مالیات به 
ویژه از بخش امالک و مستغالت، از طریق 
تحریک تقاضای ســفته بــازی در بازار 
مسکن، خانه دار شدن افراد نیازمند را با 
مانع جدی رو به رو کرده است. عالوه بر این 
به دلیل معاف بودن عوائد حاصل از خرید 
و فروش دارایی هــا در این بخش، درآمد 
سرشاری نصیب برخی افراد می شود و این 
امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.

همچنین در غیاب یک سیستم مالیات بر 
عایدی سرمایه در کشور، نوعی سیستم 
جایگزین مالیات بر عایدی سرمایه در قالب 
مالیات نقل و انتقال امالک، مالیات نقل و 
انتقال سهام و مالیات نقل و انتقال سرقفلی 
در قانون مالیات های مستقیم وجود دارد 
که به عنوان جانشین یا جایگزین مالیات 
بر عایدی ســرمایه در منابع مذکور عمل 
می کننــد. در خصوص معامالت ســایر 
دارایی ها نظیر برخی اوراق بهادار و ابزارهای 
مالی، مالکیت معنــوی مثل حق اختراع 
و حقوق معنوی نیز باید ذکــر کرد که از 

مالیات معاف هستند.
مطابق با اظهارات صاحب نظران و سیاست 
گذاران اقتصــادی، یکــی از علل عمده 
آشفتگی بازار برخی دارایی ها نظیر بازار 

مسکن، سکه، ارز، خودرو و غیره در کشور 
فقدان یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی 

سرمایه است.
فقدان این سیستم مالیاتی، بازار دارایی های 
مزبور را به جوالنگاه ســفته بازان تبدیل 
کرده و سبب شــده تا این افراد عالوه بر 
کسب درآمدهای سرشار، به افزایش هرچه 
بیشتر قیمت در این بخش و نوسانات آن 

دامن بزنند.
بر ایــن اســاس؛ تعیین پایــه مالیات بر 
عایدی ســرمایه، تعیین نرخ یا نرخ های 
مالیاتی مربوط، نحوه رفتار با عوائد و زیان 
ســرمایه ای، نحوه رفتار با عایدات کوتاه 
مدت و بلند مدت، نحوه رفتار با واگذاری 
دارایی ها در شــرایط قهری و غیرارادی، 
نحوه رفتار با دارایی هایی که برای استفاده 
شخصی خریداری شده اند، انتخاب نوع 
سیستم اجرایی برای این مالیات و مسائلی 
نظیر آن از اهم مسائل مربوط به طراحی 

مالیات بر عایدی سرمایه است.
البتــه برای رعایــت عدالت، نیاز اســت 
که عایدی ســرمایه همانند تمــام انواع 
درآمدهای اشخاص مشمول مالیات باشد 
و از سویی دیگر نرخ این مالیات تصاعدی 

حساب شود.

   دارایی های مشمول و غیرمشمول 
مالیات بر عایدی سرمایه

مطابــق با پژوهشــی که ســازمان امور 
مالیاتی انجام داده است، بررسی نظام های 
مالیاتی برخی از کشورها نشان می دهد 

که طیف وســیعی از دارایی ها با در نظر 
گرفتن برخی استثنائات، در پایه مالیات 
بر عایدی سرمایه قرار دارند؛ با این وجود، 
امالک و مستغالت و همچنین سهام دو 
دارایی عمده ای هستند که تقریباً در تمام 
کشــورها، در پایه مالیات عایدی سرمایه 

حضور دارند.
دارایی های مشــمول این نوع مالیات در 
اغلب کشورها شامل امالک و مستغالت 
)زمین و ساختمان(، ســرقفلی، ارزهای 
خارجی، طال، جواهر و زیورآالت )با هدف 
سرمایه گذاری و غیر مصرفی(، سهام و انواع 
اوراق بهادار، حقوق قراردادی، مستحدثات 
عمده در عرصه )زمین(، جواز، مجموعه 
اشیا قیمتی )کلکســیون ها( اشیایی که 
برای استفاده شخصی نگهداری می شوند، 
معادن یا حقوق استفاده از معادن، اجاره 
مجوزهای قانونی و صندوق های سرمایه 

گذاری می شود.
از ســویی دیگر، برخــی از دارایی ها در 
چارچوب های خاص و به دالیل مختلف 
از پرداخــت مالیات بر عایدی ســرمایه 
معاف هســتند. قاعده کلی این است که 
دارایی هایی که برای اســتفاده شخصی 
خریداری می شوند و همچنین دارایی هایی 
که از آنها در فرآیند تولید کاال و خدمات 
استفاده می شود در پایه مالیات بر عایدی 
سرمایه قرار نگیرند. همچنین دارایی هایی 
که با زیان ســرمایه ای مواجه شده اند، از 

پرداخت این نوع مالیات معاف هستند.
ســایر دارایی هایی که اغلب در تور نظام 
مالیات بر عایدی سرمایه قرار نمی گیرند، 
شامل مســکن اصلی )مســکن ملکی 
تحت ســکونت مالــک دارایــی و یا با 
نرخی کمتر از ســایر دارایی ها(، خودرو و 
موتور سیکلت شــخصی، قایق تفریحی، 

دارایی های اســتهالک پذیر کــه صرفاً 
برای فعالیت های مشمول مالیات به کار 
گرفته می شــوند، لوازم استفاده / مصرف 
شده در ملک اجاره ای، تمام دارایی هایی 
که قبل از معرفی نظــام جدید مالیات بر 
عایدی سرمایه تحصیل شده اند، برخی 
زیان های سرمایه ای )غیرقابل پذیرش به 
عنوان هزینه قابل قبول یا قابل کسر از پایه 
مالیاتی(، دارایی هایی که برای اســتفاده 
شخصی خریداری می شوند و ارزش آنها 
کمتر از یک حد مشخص باشد و مجموعه 
اشیا قیمتی که ارزش آنها کمتر از یک مبلغ 

مشخصی باشد، است.
بدون تردید، مالیات بر عایدی ســرمایه 
در کشور بایستی با اهدافی چون عدالت، 
بازتوزیــع درآمــد و ثــروت در جامعه و 
جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار 

برخی دارایی ها اعمال شود.

چرامالیاتبرعایدیسرمایهجدیگرفتهنمیشود؟

جوالن سوداگران

مهر
گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

اگرچه بازارهای مختلف کشور هر از گاهی تحت تاثیر تحرک 
سوداگران، دچار نوسانات شدید قیمتی می شود اما متاسفانه 
سیاست گذاران اراده ای برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه 
ندارند. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش 
از یک قرن می گذرد، اما طی سال های اخیر میزان استقبال 
کشورها از این نوع مالیات به جهت افزایش یکپارچگی، انسجام 
و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیــع درآمد و ثروت در جامعه و 
کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار برخی دارایی ها، بسیار 
افزایش یافته است؛ به گونه ای که در سال ۲۰۰۱، در ۱۱۴ کشور 
این نوع مالیات برقرار شده بود اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۷، 

به ۱۸۷ کشور افزایش یافت.

عدم اخذ این مالیات 
به ویژه از بخش امالک 
و مستغالت، از طریق 

تحریک تقاضای 
سفته بازی در بازار 

مسکن، خانه دار 
شدن افراد نیازمند را 
با مانع جدی رو به رو 

کرده است.

اقتصاد ایران
۰۷
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وقتی پرداخت باج  هم 
دیجیتال می شود!

به نظر می رســد کــه مجرمان 
سایبری نیز به ســمت و سوی 
باج گیــری از ســوی ارزهــای 
دیجیتــال روی آورده اند و برای 
احیای فایل های کدگذاری شده 
رایانه کاربران، تقاضای بیت کوین 

می کنند.
شــاید تا همین ســال گذشته 
بســیاری از مجرمان سایبری و 
هکرها بعد از نفوذ و حمله به رایانه 
کاربران، به ازای بازیابی و احیای 
اطالعات کدگذاری شــده آنها 
پول درخواســت می کردند اما 
حاال به نظر می رسد که پیشرفت 
تکنولــوژی بر نحــوه اخاذی و 
باج گیری آنها نیز تأثیر گذاشته 
است و آنها درخواست بیت کوین 

می کنند.
حاال به تازگی اخبار و گزارش های 
جدیدی در وب ســایت زد دی 
نت منتشر شده است که نشان 
می دهــد مجرمــان اینترنتی و 
سایبری بعد از حمالت باج افزاری 
و نفوذ به سیســتم رایانه آنها به 
ازای بازیافت اطالعات از آنها ارز 
دیجیتال رمزنگاری شده همچون 

بیت کوین درخواست کرده اند.
همان طور که می دانیم، ارزهای 
دیجیتال رمزنگاری شــده که از 
مهم ترین و مشــهورترین آنها 
می توان بــه بیت کوین اشــاره 
کــرد، در ســال های اخیــر از 
محبوبیت و استقبال بی نظیری 
از ســوی کاربران مواجه شــده 
است که قابلیت های متفاوتی با 
پرداخت های معمول بین بانکی 
دارد. یکی از ایــن قابلیت ها که 
موجب شده است محبوبیت آن 
در میان مجرمان اینترنتی بیشتر 
شــود، عدم ردیابــی و پیگیری 
توسط نهادهای مسئول و مراجع 
قضائی است و کشورهای بسیاری 
نیــز در جهان به همین ســبب 
مخالف توســعه بیت کوین و ارز 
رمزهای مشــابه بوده و قوانین 
متعددی نیز بــرای جلوگیری 
از فعالیــت و وضع محدودیت بر 
پرداخت های این چنینی ایجاد 
کرده اند تا جلوی پول شــویی، 
فــرار مالیاتــی، قاچــاق دارو، 
تسلیحات و تجهیزات تروریستی 
و کالهبرداری های اینترنتی را در 

جهان بگیرند.
به طور معمول مجرمان سایبری 
بعد از آنکــه به سیســتم های 
رایانه ای کاربران و قربانیان نفوذ 
پیدا کنند، اطالعات شــخصی 
و فایل هــای آنهــا را کدگذاری 
می کننــد تــا آنهــا نتوانند به 
اطالعات خود دسترســی یافته 
و از آن استفاده کنند و با ارسال 
پیامی هشدارآمیز به ازای بازیابی 
و احیای فایل های کدگذاری شده 
از آنها پول های هنگفتی دریافت 

می کنند.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگری

مهر
گـــزارش

معاون گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی:

گردشگری غذا به 
پاشنه آشیل این 

صنعت تبدیل شده 
است

معاون گردشگری 
ســازمان میراث 
گفت:  فرهنگی، 
با وجود داشــتن تنوع بسیار باالی 
غذاهای بومی و ملی در ســفره های 
ایرانی که نقطه قوت بســیار مهمی 
به شــمار می آید؛ ارائه نشــدن این 
خوراک متنوع به گردشگران در مراکز 
پذیرایی، گردشگری غذا را به پاشنه 

آشیل این صنعت تبدیل کرده است.

بــه  گــزارش ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری، »ولــی 
تیموری«، گفــت: ثبت بیــش از دو هزار 
نوع غذای بومی و ملی در کشــور نشان از 
تنوع باالی گردشگری غذا دارد؛ اما با وجود 
این تنوع باال متأسفانه در هتل ها و مراکز 
پذیرایی همچنان غذای اصلی عرضه شده 

کباب است که این امر پس از گذشت چند 
روز سبب نارضایتی گردشــگران از تکرار 

خوراک ها می شود.
 ازاین رو نقطه قوت تنــوع غذایی موجود، 
 به پاشنه آشــیل این صنعت تبدیل شده 

است.
معاون گردشگری با تأکید بر این که صنعت 
گردشــگری بین المللی اســت؛ افزود: بر 
این اســاس باید ذائقه ها، روحیات ملل و 
ســلیقه های بین المللی به صــورت توجه 
به نوع و نحوه تهیه غذا برای گردشــگران 
خارجی، با وجود لحــاظ کردن معیارهای 
 بومــی و فرهنگــی خودمــان، رعایــت 

شود. 
به عنوان مثال سالیق غذایی گردشگرانی 
که از آســیا آمده اند با گردشگران اروپایی 

متفاوت است.
وی تأکید کرد: گردشــگری غــذا امروز 
به رویکرد جدیدی تبدیل شــده اســت 
و بســیاری از گردشــگران با هدف تجربه 
مزه هــا و طعم های جدید خوراک ســفر 
می کنند؛ ایــن رویکرد می توانــد با توجه 
به تنوع گسترده غذایی کشورمان، جذب 
گردشگران این حوزه را نیز به دنبال داشته 

باشد.
معاون گردشــگری همچنین از تأثیرات 

صنعت گردشگری در 
بعد اجتماعــی، گفت: 
گردشــگری اصطالحاً 
صنعت کسب  و کارهای 
کوچک و متوسط است و 
طبق آخرین آمار سازمان 
جهانی گردشگری برای 
ایجاد شغل در این حوزه، 
میزان بودجــه، هزینه و 
اعتباری که الزم است؛4۰ 
درصد نســبت به ســایر 

حوزه ها پایین تراست.
وی خاطرنشــان کــرد: 
همچنیــن یکــی دیگر از 
تأثیرات مهم اجتماعی این 
صنعت ایجاد روحیه نشــاط 
اجتماعی است که الزمه هر 

جامعه ای به شمار می آید.
وی تصریــح کــرد: ویژگی 
دیگــر در بعــد اجتماعــی 
این است که شغل ها و کســب وکارهایی 
کــه در حــوزه گردشــگری ایجــاد 
 می شــود؛ بــه بخــش خاصــی محدود

 نمی شود. 
معموالً مثل یک شبکه مویرگی کل کشور 
را از بزرگ ترین شــهرهایمان و از مقاصد 
گردشگری مطرح تا دورترین روستاهایمان 
را درگیر می کند؛ ازاین رو متأثر از تأثیرات 
اقتصادی، گســتردگی مشــاغل، توزیع 
عادالنــه درآمدها و ثروت را در کشــور به 

دنبال دارد.
تیموری همچنیــن در تحلیل درآمدزایی 
صنعت گردشــگری در کشور گفت: طبق 
آمار سازمان جهانی گردشــگری به ازای 
هر یک گردشــگر در جنوب آســیا که ما 
نیــز در این منطقه هســتیم؛ 149۰ دالر 
وارد آن مقصــد یا آن کشــور می شــود. 
 این همان تأثیرات مســتقیم گردشگری 

است.
معــاون گردشــگری تأکید کــرد: حوزه 
گردشــگری نیــاز به حضــور بخش های 
مختلــف کشــور دارد. اگر گردشــگری 
یــک مطالبه عمومــی باشــد و تبدیل به 
اراده ملی شــود در این صــورت می تواند 
جایگزین نفت شــود؛ ازاین رو نیاز اســت 
 این حــوزه به جریــان عمومــی تبدیل 

شود.
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بازار مسکن

یک کارشناس:
بازار مسکن در شهریورماه افت می کند

یک کارشناس بازار مسکن با بیان این که علت کاهش معامالت به تردید بازار مربوط است گفت: 
شیب افزایش قیمت مسکن از پایان تابستان مالیم می شود؛ زیرا تقاضای مؤثر افت می کند.

بیت اهلل ســتاریان اظهار کرد: مباحثی که سال گذشــته از طرف برخی افراد عنوان می شد مبنی بر این که 
تقاضایی در بازار مسکن وجود ندارد به نظرم مطالعه شده نبود. روند رشد بازار مسکن که از خردادماه سال 
گذشته آغاز شد با افت و خیزهای ماهیانه ادامه یافت و طبق محاسباتی که داشتم در پایان سال 1۳9۷ گفتم 
این رشد تا شهریورماه 1۳9۸ ادامه خواهد یافت و بعد از آن دچار رکود می شویم؛ آن هم نه به این علت که 

تقاضایی وجود ندارد بلکه تقاضای مؤثر کاهش می یابد.
وی افزود: بعد از عید با وقوع سیل در کشور معادالت مقداری به هم خورد و به اعتقاد من باعث می شود رشد 
قیمت تا پایان ســال 1۳9۸ ادامه پیدا کند. البته هم اکنون معامالت به طور محسوسی کاهش یافته که به 
تردید بازار مربوط است. احتمال می دهم در تابســتان تعداد معامالت افزایش پیدا کند و بعد از شهریورماه 

شیب منحنی افزایش قیمت و معامالت، مالیم می شود.
ستاریان در خصوص مقایسه رشد قیمت مسکن نســبت به طال و ارز گفت: مسکن فاصله قیمتی نسبت به 
ارز و طال را پر خواهد کرد اما به تدریج این اتفاق می افتد. طی ۲۵ سال گذشته بازار طال و ارز 1۸۶ برابر رشد 
کرده اما مسکن 11۰۰ برابر افزایش یافته است. بخش مسکن این فاصله را حداقل برای 1۰ تا 1۵ سال آینده 
 حفظ خواهد کرد و شاید در آن زمان با تحوالت تکنولوژی، نرخ رشد جمعیت و گروه های سنی، اوضاع تغییر 

کند.
این کارشناس بازار مســکن با بیان این که حذف قیمت گذاری در سایت های فروش ملک تأثیر چندانی در 
روند قیمتی بازار مسکن نخواهد داشت، تاکید کرد: شاید برای کاالهایی مثل خودرو، لوازم خانگی یا کاالهای 
خاص فرهنگی، این مساله تأثیرگذار باشد ولی ملک، کاالی ســرمایه ای است و عوامل تبلیغاتی تأثیرگذار 
چندانی در قیمت مســکن ندارد. این اقدامات ما نوعی فرافکنی و گول زدن خودمان است. چند اپلیکیشن 
نمی توانند بازار کالن اقتصاد یک کشور را دگرگون کنند. آشــفتگی در بازارهایی مثل لوازم خانگی از بین 
می رود اما ملک موضوعی است که نگاه سرمایه ای به آن وجود دارد. در عین حال که مصرفی است، کاالیی 

قابل فروش محسوب می شود.
به گفته ستاریان، بنگاه های ملکی و ریل استیت ها در دنیا ممکن است دو تا سه دهم درصد در کل بازار ملک 
یک کشور تأثیر بگذارند ولی نمی توانند 1۰ تا ۲۰ درصد اثرگذار باشند. اصل اول در افزایش قیمت مسکن به 

تقاضای مطلق مربوط می شود که وزن آن از تقاضای مؤثر بیشتر است.
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رویدادی برای وصل کردن ایده ها به نیازها
مدیرکل روابط عمومی جمعیت هالل احمر گفت: »ما ایده و نیاز زیــاد داریم ولی ایده ها به 

نیازها نمی رسند.
 روابط عمومی باید با ایجاد سیســتم تعاملی، این ایده ها را به نیازها متصل کند.« اسماعیل 
رمضانی در حاشیه نخستین رویداد استارت آپی در حوزه کارآفرینی به رادیو سالمت گفت: 

»در این رویداد با برنامه ریزی، پشــتیبانی و حمایت از ایده های خالق ســعی کردیم نیازها و 
مشکالت را برطرف کنیم.

 مجموعه ای از ایده ها را جمع و مجموعه ای از مشکالت را به ایده ها متصل کردیم.« وی گفت: »این 
نوع جشنواره نشأت گرفته از سه ماه کار و تالش بی وقفه مجموعه های هالل احمر است و اثرات آن در آینده 

در جامعه دیده می شود. برخی از ایده های این رویداد مشکل محور و کاربردی است.« مدیرکل روابط عمومی جمعیت 
هالل احمر افزود: »شرکت کنندگان این رویداد، برنده هستند چون همه استارت آپ ها برای کمک به همنوع تالش می کنند 
و این هدفی بزرگ اســت. ما از این ایده ها تا مرحله اجرا حمایت می کنیم، حتی اگر همه این فعالیت ها منجر به نجات یک 

انسان شود، برای ما کافی است.«
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استارتآپ

بیشتراستارتآپهاوکســبوکارهاینوپاهر
روزجلساتی10تا15دقیقهایبرگزارمیکنندکه
تمامافرادتیمرادرجریانپیشرفتکارخودقرار
دهند.الزماستاستارتآپها،بهرهوریجلساتکاریراباالببرند.

باماهمراهباشید.

جلسات کاری در تمام کسب و کارها برپا می شوند و افراد تیم به طور مرتب دور 
هم جمع می شوند که در جریان روند کار قرار بگیرند. گاهی اطالعات مفیدی در 
جلسات کاری رد و بدل می شود؛ اما گاهی به جز وقت تلف کردن، هیچ نکته ی 
مثبتی ندارند. با این حال، جلسات کاری با هدف برقراری ارتباط ، خالقیت و برنامه 
ریزی برپا می شوند و تمام کسب و کارها به آن نیاز دارند. جلسات در استارت آپ 
ها، برای طوفان فکری )بیان نقطه نظرات شخصی درمورد موضوعی خاص بدون 
ارزیابی یا قضاوت از جانب دیگران( و ساخت تیم و اتخاذ تصمیمات گروهی برگزار  
می شوند و تأثیر بسیار زیادی روی پیشرفت و ارتقای استراتژی کسب و کار می 
گذارند. پس کیفیت جلسات کاری بسیار مهم است. در ادامه ی مقاله، 6 تکنیک را 
معرفی می کنیم که به صاحبان استارت آپ ها کمک می کند جلسات کاری خود 

را با کیفیت بیشتری برگزار کنند.

تمامجلسات،هدفمشخصوروشنیداشتهباشند
مدیران ارشــد اجرایی بیش از دو روز در هفته را به شرکت در جلسات 
کاری اختصاص می دهند در حالی که تحقیقات و نظرسنجی های انجام 
شده نشان می دهد خیلی از این جلسات بی هدف برگزار می شود و حضور 
کارمندان نیز در آن ها ضرورتی ندارد. الزم به ذکر است، جلسات کاری در 
استارت آپ ها و کسب و کارهای کوچک نباید بدون هماهنگی قبلی و فقط 
با ارسال یک ایمیل یا پیام برپا شوند. حتی جلساتی که توجیهی برای برنامه 
ریزی ندارند باید کنسل شوند. برگزار کردن جلساتی بدون برنامه ریزی که 
اصاًل مشخص نیست چه انتظاری از شرکت کنندگان آن می رود فقط وقت 

تلف کردن محسوب می شود و فایده ی دیگری ندارد.

جلساتبایدبازمانبندیدقیقبرگزارشوند
صاحبان استارت آپ ها باید مدت زمان جلسه را براساس رسیدن به نتیجه ی 
موردنظر مشخص کنند. اگر فکر می کنید تنها نیم ساعت برای بررسی یک 
موضوع کفایت می کند، مدت زمان جلسه را یک ساعت تعیین نکنید؛ زیرا نیم 
ساعت اضافی به صحبت درباره ی موضوعات بی فایده و خارج از بحث تعلق می 
گیرد. گاهی جلسات برای ارزیابی تیم و شناخت دقیق تر افراد برپا می شود که در 

این صورت نیز مدت زمان جلسات باید حداکثر سه ساعت باشد.

افرادمناسبدرجلساتشرکتکنند
حضور افراد مناسب در جلسات کاری به کیفیت جلسه می افزاید. وقتی موضوع 
جلسه مشخص باشد و افراد مناســب نیز حاضر شده باشند قطعاً کیفیت جلسه 
بهتر خواهد شد. بدون شک، جلسات شلوغی که افراد ناکارآمد و غیر مرتبط در 
آن حضور دارند نه تنها به لحاظ کیفی  مطلوب نیستند بلکه به موضوع مورد بحث 

نیز پرداخته نخواهد شد.
نویسندگان کتاب »پنج گام برای افزایش بهره وری سازمان« می گویند حضور 
هفت نفر در جلسات تصمیم گیری یک کســب و کار مناسب است. حضور افراد 
بیشتر از این تعداد بهره وری و کیفیت تصمیم گیری ها را تا 10 درصد کاهش می 
دهد. از طرف دیگر، حضور افراد کمتر از هفت نفر نیز، میزان خالقیت و مشارکت 
جلسات را با چالش مواجه می کند. نویسندگان این کتاب می گویند، حتی اگر 
یکی از افراد کلیدی و مهم نتوانستند در جلسه حاضر شوند از او بخواهید از طریق 

فناوری ویدئو کنفرانس در جلسه شرکت کند.

منعطفباشیدورویهدفتانتمرکزکنید
اهمیت بیش از حد به یک راه حل و عدم تغییر طرز تفکر، سریع ترین راه برای بی 
اعتبار کردن یک جلسه است. اینکه فرد حاضر در جلسه ایده یا راه حل موردنظر 
خود را از روی پاورپوینت 50 صفحه ای توضیح دهد هیچ فایده ای ندارد. بهترین و 
پربازده ترین جلسات، جلسات انعطاف پذیر هستند و هر فردی می تواند نظر خود 
را بیان کند. معموالً این جلسات خالقیت بیشتری نسبت به جلسات رسمی دارند. 
پس همیشه ایده یا نظر خود را در ذهن داشته باشید اما نظر دیگران را هم بشنوید.

گوشیهمراهخودرابیرونازجلسهبگذارید
چک کردن مداوم تلفن همراه باعث می شود تمرکز جلســه از بین برود و افراد 
نتوانند حضور نتیجه بخشی در جلسه داشته باشند. فرض کنید شخصی در جلسه 
در حال صحبت کردن اســت در حالی که یکی از حضار گوشی خود را زیر میز 
گذاشته و به طور مخفیانه مشغول چک کردن صفحات اجتماعی است. قطعاً این 
کار تمرکز تمام افراد حاضر در جلســه را بهم می زند و جلسه را از موضوع اصلی 
منحرف می کند؛ پس برای بازدهی بیشتر جلســات، از تمام شرکت کنندگان 
درخواست کنید در مدت برگزاری جلسه تلفن همراه خود را خاموش کنند. جالب 
است بدانید، بعضی از شرکت ها در جلســات کاری خود به کارمندان کتاب های 
رنگ آمیزی می دهند تا خالقیت و تمرکز آن ها را به میزان قابل توجهی خصوصاً 

در جلسات طوفان فکری افزایش دهند.

جلساتکاریرابهصورتایستادهبرگزارکنید
امروزه خیلی از کسب و کارها  به خصوص استارت آپ ها، جلسات کاری خود را 
به صورت ایستاده برگزار می کنند. معموالً مدت زمان این جلسات بین 10 تا 15 
دقیقه است و در خیلی از شرکت ها به یک برنامه ی ثابت روزانه تبدیل شده است. 
جلسات کاری ایســتاده این اطمینان را می دهد که تمام افراد درک یکسانی از 
روند کار و اهداف مشخصی در طول روز دارند. در این جلسات تمام افراد ایستاده 
هستند و با تمرکز کامل به صحبت های یکدیگر گوش می دهند. حتماً می دانید 
استفاده از تلفن همراه یا تبلت در حالت ایستاده سخت تر است، پس با ایستاده 
برگزار کردن جلسات، تمرکز، بهره وری و خالقیت بیشتری را تجربه خواهید کرد.

forbes:منبع
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استارتآپهاچگونهبایدجلساتکاریپربازدهیداشتهباشند؟

راهاندازیاستارتآپدر
کشوربهسرمایهزیادی

نیازدارد

صاحب یک کسب و کار اینترنتی 
گفت: ســرمایه زیادی بــرای راه 
اندازی یک استارت آپ در کشور 
الزم اســت و لزوم اخذ مجوزهای 
مختلف از نهاد های گوناگون باعث 
می شــود تا هزینه راه اندازی این 
فعالیت ها در ایــران چندین برابر 
هزینه راه اندازی اســتارت آپ در 

خارج از کشور باشد.
محسن پور جمشــید اظهار کرد: 
تولید اپلیکیشــن های موبایلی و 
اداره استارت آپ ها در آنها از سال 
1۳۹5 در ایران شروع شد و تاکنون 
تعداد زیــادی از فعاالن اقتصادی 
تصمیم گرفته اند بــرای ارتقای 
سطح کسب و کار خود، وارد حوزه 
اپلیکیشن ها و استارت آپ ها شوند.

وی افزود:  ارائه خدمات الکترونیکی 
بــه گردشــگرانی که بــا اهداف 
گوناگون به ایران مــی آیند ایده 
اصلی اســتارت آپ ما بــوده و تا 
کنون با استقبال فراوانی از سوی 
گردشگران خارجی مواجه شده 
است زیرا گردشــگران خارجی 
مشتاق هستند به دلیل آشنا نبودن 
با فرهنگ و رســوم ایــران از یک 
اپلیکیشن برای توضیحات کامل 

در این باره استفاده کنند.
این کارآفریــن ادامــه داد: ارائه 
خدمات الکترونیک چند وجهی 
یکــی از راهکارهایی اســت که 
توجه بخــش زیــادی از کاربران 
تلفن همراه را به یک اپلیکیشــن 
اســتارت آپی جلب می کند زیرا 
اغلب کاربران اینترنت مشــتاق 
هستند که بتوانند با استفاده از یک 
اپلیکیشن تمام نیازهای اینترنتی و 
مربوط به وب شان را پاسخ دهند و 
شرکت های استارت آپی باید به این 

نکته مهم توجه کنند.
پور جمشید با بیان اینکه فرهنگ 
اســتفاده از کســب و کارهــای 
اینترنتی هنوز در میان مردم ایران 
رایج نشده است، تصریح کرد: الزم 
است تا تعاملی میان دستگاه  ای 
مختلف فرهنگی کشور به وجود 
بیاید و مردم را نسبت به خرید از 
کســب و کار های اینترنتی آگاه 
کند. متاســفانه اغلب تبلیغات و 
اطالع رسانی هایی که در این باره 
می شود مربوط به کالهبرداری ها 
و مضــرات ایــن نــوع از فعالیت 
اقتصادی اســت و نه تنها مردم را 
به خرید از شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها تشویق نمی کند 
بلکه آنها را نسبت به استارت آپ ها 
و اپلیکیشن های موبایلی بی اعتماد 

می کند.
وی افــزود: به کارگیــری نیروی 
متخصص و آمــوزش دیده یکی 
دیگر از مواردی اســت که باعث 
می شود هر اســتارت آپ هزینه 
زیادی را متحمل شود همچنین 
هزینه اخذ مجوزهــای الزم برای 
آغاز به کار یک اســتارت آپ نیز 
مزید بر علت گشته تا جوانان از راه 
اندازی کسب وکارهای وب محور 

بترسند.
وی خاطر نشان کرد: اگر به صورت 
دقیق به ظرفیت و پتانسیل های 
شرکت های اســتارت آپی توجه 
شود این شرکت ها رشد می کنند 
و اشتغالزایی قابل توجهی را برای 
کشــور به همراه خواهند داشت 
اما متاســفانه هنوز هم در میان 
مسئوالن افرادی پیدا می شوند که 
اهمیت استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان را درک نمی کنند و به 

اقتصاد سنتی عالقه دارند.

فصلاقتصاد
گــزارش
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زمانی که بــرای کار 
دولتی تقاضــا دادم ، 
می ترسیدم که لحجه 
ام موجب مدل ذهنی 
شود، یک تصور ذاتی 
که افــکار و رفتار ما 
را اداره مــی کند. نا 
خودآگاه ، می ترسیدم ، مصاحبه گران 
لهجه من را بشنوند و رفتار کلیشه ای 

داشته باشند .ترس از مصاحبه کاری
ما تصور می کنیم که چرا مصاحبه گران 
می توانند ما را رد کنند ، زیرا از نتیجه 
می ترسیم ، شاید شــما در مورد یک 
سابقه پرش شــغلی ، یک GPA کم یا 
تجربه کم ، خجالتی باشــید ، که همه 
این ها می تواند یک مدل ذهنی ایجاد 
کند چنین تزلزلی ما را از انجام بهترین 
کارمان باز می دارد. شــما نمی تواتید 
ترس های خود را از بین ببرید با این حال 
، می توانید برای مصاحبه تان خود را با 
یک روش دقیق و جامع آماده کنید، که 
اعتماد به نفستان را افزایش دهد . اجازه 
دهید راه های آماده شدن برای مصاحبه 
شــخصی و غلبه بر تــرس از مصاحبه 
شغلی را در این بخش از نمناک به روز 

رسانی کنیم.

1.باخودتکرارکنید:
آن ها در کنار من هستند ،ترس شما هر 
چه می خواهد ، باشد، بدانید که مصاحبه 
گران می خواهند که شما موفق شوید 

.پروسه مصاحبه وقت گیر و گران است ، 
و شرکت دیروز به شما نیاز داشت. وقتی 
مضطرب شدید تکرار کنید :مصاحبه 
شــوندگان در کنار مــن و همراه من 

هستند و قصد شکست مرا ندارند. 

2.مانندیکفردمحلیبهنظر
برسیدنهیکتوریست:

هنگامی که در جست و جو یک فرصت 
هستید، توصیف شغل و محتوای وب 
شرکت را تشریح کنید ســپس ، این 
زبان را به پاســخ هایتــان اضافه کنید 
.چگونه تجارب و توانایی های شما در 
مورد توصیف شغل و زبان آن صحبت 
می کنند ؟پاسخ شــما اگر در شرکت 
»محلی« به نظر برسید ، نه به صورت 
یک گردشگر در یک سرزمین بیگانه ، 

بیشتر متقاعد کننده خواهد بود .

3.چرااینشغل؟آیاشمااهمیتی
بهآنمیدهید؟

در نهایت هر مصاحبــه کننده ای می 
پرسد، »چرا شــما می خواهید در این 
جا کار کنید؟«  معنیش این است :آیا به 
اندازه کافی در مورد این شرکت می دانید 
و به آنچه ما انجام می دهیم، اهمیت می 
دهید ؟داوطلبانی که تاریخ ، ارزش ها ، 
ماموریت ، فرهنگ و محصوالت و اخبار 
اخیر شــرکت را می دانند ، پاسخ های 

قانع کننده ای را ارائه می دهند . 

4.محیطوجوراخوبشناسایی
کنید:

قبل از این که بــرای مصاحبه بروید، 
محیط را شناســایی کنیــد ،در محله 
رانندگی کنید یا در فضــای باز آن جا 
 پیاده روی کنید .مــردم چگونه لباس
 می پوشــند - به طور معمولــی یا به 

صورت رسمی ؟
چگونه می توانید به میز پذیرش درست 
دست پیدا کنید ؟چه مدت طول خواهد 
کشید تا از ماشین یا وسیله حمل و نقل 

عمومی پیاده شوید ؟ حساب کنید که 
چه زمانی باید راه بیفتید تا ۳0 دقیقه 

قبل از مصاحبه در مکان باشید.

5.بهاتاقمصاحبهبرسید:
از مخاطب خود در مورد مصاحبه سوال 
کنید آیا تخته ســفیدی وجود دارد ؟ 
ممکن است قصد داشته باشید نمودار 
نقشــه کار از آخرین تحقیقات خود را 

نشــان دهید یا مصاحبه گران ممکن 
است از شما بخواهند که دالیل خود را 

روی تخته بیاورید .
شاید شما مجبور به ارائه نمونه کارهای 
بازاریابی ، انجام یک برنامه کدگذاری یا 
نشان دادن Github خود ، شوید .بدانید 
که چه منابع محاســباتی و کابل های 
پشــتیبانی ای در دسترس است ، یک 
قلم USB و نسخه های مبتنی بر ابر را 

برای پوشــش هر گونه موارد احتمالی 
تهیه کنید .

6.بدنخودراآمادهکنید:
به لحاظ جسمی آمادگی داشته باشید 
تا هوشیار و مطمئن باشید من عادت 
داشتم از مصاحبه گر بخواهم که ساعت 
10 مصاحبه انجام شــود به طوری که 
بتوانم دو صبحگاهی را انجام دهم ، زیرا 
اندورفین ، انرژی من را افزایش می دهد .

ورزش ، زمان مناسب ، یک خواب شبانه 
خوب و یک غذای خوب قبل از مصاحبه 
، تغییر ایجاد می کند .بسیاری از زنان 
با پوشیدن کفش پاشنه بلند احساس 
راحتی بیشتری دارند .شاید یک لباس 
جدید به بدن شــما بگوید که ثابت و 

آرام باشد .

7.رابطهدوستانهایجادکنید:
کسی که مصاحبه انجام خواهد داد را 
پیدا کنید تا بتوانید با او ارتباط دوستانه 
برقرار کنید . پیشــگاه وب آنها را برای 
یافتن تشابه بررسی کنید. آیا شما یک 
ســرگرمی ، محل تولد ، تیم ورزشــی 

بزرگ یا کالج محبوب مشترک دارید ؟
این ارتباطات رابطه فرهنگی بین شما و 
مصاحبه گران را تقویت می کند . ضمنا ، 
مصاحبه گران نیز از شما تحقیق خواهند 
کرد ، بنابراین نمونه کارها و پروفایل ها 
اجتماعی خود را ) ترجیحا قبل از این 
که برای شغل درخواست دهید ( پاک 

کنید . 

8.دربدترینروزهاچگونهفردی
هستید؟:

 مصاحبه گــران فرض مــی کنند که 
می توانید بهترین کارتان را در یک روز 
ایده آل انجام دهید . در لحظات پر تنش 
و دشوار چه اتفاقی می افتد ؟بحث در 
مورد زمان هایی است که شما را ناراحت 
کرده یا چالش های بزرگ زندگی پیش 
روی شما قرار داده که هنوز در آن برنده 
نیستید .شرکت ها کارمندان کامل را 
نمی خواهند - آن هــا می خواهند که 
کارمندان انعطاف پذیر باشند که سریع 
کار کنند ، یاد بگیرنــد و انطباق دهند 
.فردی باشید که یک شرکت در لحظات 

دشوار نیاز دارد .

قبلازاینکهبرای
مصاحبهبروید،محیط
راشناساییکنید،در
محلهرانندگیکنید
یادرفضایبازآنجا

پیادهرویکنید.مردم
چگونهلباس

میپوشند-بهطور
معمولییابهصورت

رسمی؟

اکثرافرادترسبزرگیازمصاحبهکاریدارندوبخاطراین
ترسمدتهاستکهبیکارهستندونمیتوانندشغلمناسبی

رابرایخودپیداکنند.
یکیازکارمندانموفقدرموردتجربهخودبرایغلبهبرترس
ازمصاحبهکاریمیگوید:زمانیکهمنبرایکار،مصاحبهمی
کردم،درموردلهجهاماحساسدستپاچگیوخجالتداشتم
،درسانتیاگودرکشورشیلیمتولدشدهبودم،مدرکدکتری
رادرآمریکاگرفتهبودموقبلازراهاندازیشرکتمبرایدولت

واشینگتونکارمیکردم.

نمناک
یـــادداشت
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،،
مصاحبهگرانفرض

میکنندکهمیتوانید
بهترینکارتانرادر

یکروزایدهآلانجام
دهید.درلحظات

پرتنشودشوارچه
اتفاقیمیافتد؟

8 راه برای غلبه بر ترس از مصاحبه کاری در محیط جدید؛   

نترس و شروع کن!
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