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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان خبر داد:   

احداث یکى از پایانه هاى بزرگ شهر در غرب اصفهان

در فضاى مجازى 
کلینى وار رفتار کنیم

تاریخ ایران اندیشمندان  و بزرگان 
بسیارى را به خود دیده است اما 
کمتر پیش آمده نام شخصى در 
تاریخ چنان بدرخشد که پس از 
سال ها از زیستن وى همچنان 
روزى در تقویم به یاد او نام گذارى 
شــده باشــد و این معروفیت و 
تشخص تا جایى پیشروى کرده 
باشــد که روز بزرگداشت او به 
دلیل منابع ارزشــمندى که از 
خود به جاى گذاشته است به نام 
روز اسناد ملى و میراث مکتوب 
نیز خوانده شود تا در این روز در 
نگهدارى  تمام اسناد ملى  کشور 
بیشتر تالش شود. شیخ کلینى 
نویسنده کتاب هاى بسیارى بود 
اما ارزشــمند ترین کتاب او که 
20 ســال از عمر با برکتش را بر 
نوشتن آن گذراند ، کتاب کافى 
است. شیخ کلینى عصر امام حسن 
عسگرى (ع) را درك کرد و سعى 
کرد از ایشان الگو بردارى کند تا 
روزگارى او را بــه نام عالم فرزانه 
جهان اســالم و ملقب به رازى 

منسوب به شهر رى بشناسند.
کتاب اصول کافى شیخ کلینى بر 

مبناى یک شکایت ...

استاندار اصفهان بر 
جلوگیرى از بیکار شدن 

کارگران تاکید کرد
 استاندار اصفهان گفت: الزم است در سالى که 
به نام سال «رونق تولید» نامگذارى شده است تا 
جاى ممکن از تعطیل شدن واحدهاى تولیدى و 

صنعتى و بیکار شدن کارگران جلوگیرى شود.
عباس رضایى در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید استان در استاندارى افزود: یکى 
از وظایف ما براى اجرا کردن شعار سال این است 
که کارگر و کارفرما را با هم بینیم تا تولید رونق 
بگیرد به همین دلیل باید با تعامل با بخش هاى 
مختلف، مشــکالت واحدهاى تولیدى را حل 
کنیم تا مانع از تعطیلى آنها شــویم. وى اظهار 
داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، امکانى 

است که دولت براى رفع ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     سیاست ما در شهردارى استفاده از گونه هاى کم آب، حذف گونه هاى پرآب، استفاده از شبکه هاى آبیارى تحت فشار و پساب است. باالى 95 درصد سیستم آبیارى منطقه سیستم تحت فشار 
و قطره اى است.

بازار طال و سکه  98/2/18 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,880,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
5,115,0004,860,000جدید

2,850,0002,650,000نیم سکه

1,830,0001,700,000ربع سکه

990000960000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18464,080434921 عیار

یک گرم طالى 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالى 
24541,760541,760 عیار

اراضــى کشــاورزى اصفهان 
حــدود 563 هــزار هکتــار 
از  درصــد   3,5 معــادل 
مساحت استان اســت که با 
توجه بــه محدودیــت هاى

 منابع آب در سال هاى اخیر، 
تنها حــدود 290 هزار هکتار 

آن تحت کشت زراعى و باغى قرار مى گیرد.
در ســال زراعى 96- 97 حــدود 210 هزار 
هکتار از مجموع اراضى کشاورزى استان به 
کشــت محصوالت زراعى اختصاص داشت 
که 190 هزار هکتار آن زراعت آبى و 20 هزار 

هکتار مربوط به زراعت دیمى بودخ است.
میزان تولید انــواع محصــوالت زراعى در 
اســتان اصفهان با توجــه به بــروز پدیده 
خشکســالى و کاهش ســطوح زیر کشت 
حدود ســه میلیون و 250 هزار تُن برآورد 
شــد همچنین بیش از 180 هزار نفر در این 
بخش در اســتان مشــغول به کار هستند. 
به دنبــال بارندگى هاى ســال جــارى در 
برخى از شهرســتان هاى استان بسیارى از

 رودخانه هاى فصلى منطقه جارى و برخى 
رودخانه هاى دائمى که به دلیل خشکسالى 

کم آب شده بودند دوباره لبریز شدند.

  پیش  بینى افزایش 20 درصد تولید 
گندم و جو در اصفهان

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
با اشاره به وضعیت زراعت اســتان افزود: با 
توجه به بارندگى هاى اخیر و هماهنگى  هاى 
انجام شده براى کشت گندم و جو در استان، 
پیش بینى افزایش 20 درصدى تولید گندم و 

جو را شاهد خواهیم بود.
محمودرضــا افالکى با بیان اینکه در ســال 
زراعى جارى میزان بارندگى کوهرنگ 2 هزار 
و 126 میلى متر بوده اســت، بیان کرد: این 
میزان بارندگى معادل سال زراعى 71- 72 
گزارش شده که شرایط نسبى مناسبى را براى 

بخش کشاورزى محقق کرده است.
وى افزود: در مناطق گرم اســتان که شامل 
شهرستان هاى کاشان، اردستان، نطنز، نایین 
و خور و بیابانک اســت در مجموع سه هزار 
و 863 هکتار اراضى زیر کشــت گندم رفته 

است و تولید 15هزار و 557 تُن گندم پیش 
بینى مى شــود. مدیر زراعت سازمان جهاد 
کشــاورزى اصفهان اضافه کرد: در مناطق 
معتدل شهرستان هاى اصفهان، شاهین شهر، 
تیران و کرون، شهرضا، دهاقان، فالورجان، 
نجف آباد، مبارکه، لنجان و خمینى شهر با 19 
هزار و 930 هکتار کشت گندم آبى و 28 هزار 
و 131 هکتار کشــت گندم تاخیرى و پیش 
بینى برداشت 218 هزار و 628 تن گندم را 
شاهد خواهیم بود. وى تصریح کرد: در مناطق 
سرد استان، شهرستان  هاى چادگان، فریدن، 
بویین و میاندشت، فریدون شهر، گلپایگان، 
خوانسار و سمیرم به میزان 13 هزار و 315 
هکتار گندم آبى و 25 هــزار و 830 بصورت 
دیم گندم کشت شد که پیش بینى برداشت 
74 هزار و 949 تن برداشت را خواهیم داشت.

افالکى با بیان این که در مجموع در استان 91 
هزار و 245 هکتار ســطح زیر کشت و پیش 
بینى تولید 309 هزار و 134 تن گندم را شاهد 
هستیم، اظهارداشت: 65 هزار و 239 هکتار 
گندم آبى و 26 هزار و 15 هکتار گندم دیم را 

در استان شاهد هستیم.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
در خصوص تولید جو گفت: در استان پیش  
بینى مى  شود تولید 187 هزار و 700 تن جو 
در سطح کشت 43 هزار و 636 هکتار آبى و 

پنج هزار و 665 هکتار دیم را داشته باشیم.
وى با اشاره به تولید ذرت سیلویى در سطح 16 
هزار و 700 هکتار از مزارع استان خاطرنشان 

کرد: در سال جارى تولید 942 هزار و 700 تن 
ذرت سیلویى پیش بینى شده است.

افالکى با اشاره به گیاه علوفه اى سورگوم که 
یک گیاه متحمل به خشکى و کم آبى است، 
افزود: براى کشت این گیاه در مساحت یکهزار 
و 200 هکتار در اســتان برنامه ریزى شده 
اســت و با توجه به مصرف ذرت دانه اى در 
تغذیه طیور و به دلیل اینکه عمده محصول 
ذرت دانه اى مورد نیاز کشور از طریق واردات 
تامین مى شود برنامه کشت سورگوم دانه اى 
در سال جارى به میزان 40 هکتار بویژه براى 
شهرستان  هاى اردســتان، شهرضا، کاشان، 
نایین و نجف آباد که در آنها صنعت مرغدارى 
توســعه قابل مالحظه اى دارد، پیش بینى 

شده است.

  خسارت 760 میلیارد ریالى سیل به 
بخش هاى کشاورزى

پیش تر در پى بارندگــى هاى اخیر و جارى 
شدن سیل در استان، رییس اداره مدیریت 
بحران و کاهش مخاطرات ســازمان جهاد 
کشاورزى اصفهان اعالم کرد سیل حدود 760 
میلیارد ریال خسارت به بخش هاى مختلف 
کشاورزى 17 شهرستان این استان وارد کرد.

عباسعلى جمشیدى، بیشترین خسارت ناشى 
از بارش هاى بهارى و جارى شــدن سیل در 
هفته نخست فروردین سال جارى را مربوط 
به شهرستان هاى سمیرم، بویین میاندشت، 

فریدونشهر، شهرضا و دهاقان است.

 افزایش تولید محصوالت کشاورزى دستاورد بارندگى ها در اصفهان

به دنبال بارندگى هاى 
سال جارى در برخى 

از شهرستان هاى 
استان بسیارى از

 رودخانه هاى فصلى 
منطقه جارى و 

برخى رودخانه هاى 
دائمى که به دلیل 

خشکسالى کم آب 
شده بودند دوباره 

لبریز شدند.

 شمارى از کارشناسان، افزایش تولید محصوالت کشاورزى در استان اصفهان را به دنبال بارندگیهاى اخیر در سال زراعى جارى پیش بینى و تاکید کردند 
براى تحقق این مهم برنامه ریزى هاى الزم انجام شده است.

 استان اصفهان در تولید گل شب بو، گوشت بوقلمون، شیر خام، گوشت مرغ و ماهیان زینتى و گرمابى در کشور رتبه نخست را دارد در حالى که بروز پدیده 
خشکسالى و کم آبى در سال هاى اخیر، بخش کشاورزى را با مشکالت عدیده اى مواجه کرده است.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
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آمارى تکان دهنده از انتقال پرداخت الکترونیکى کارت خوان هاى فروشگاهى در سال 97؛   

جابه جا یى2 هزار و 350 تریلیون 
تومان 

صنعت پرداخت الکترونیکى در کشور در حالى دهه 
دوم عمر خود را طى مى کند که ضریب نفوذ آن در کشور 

به صورت روزافزون در حال افزایش است.
 آن چه صنعت پرداخت الکترونیک را با سرعتى بیش از سایر صنایع 

کشور در عمق جامعه جا داد نیاز به سهولت، سرعت و دقت باال در انجام 
... ATM بخشى از عملیات بانکى روزمره بود. بعد از دستگاه

آگهى مناقصه: فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه 1- تکمیل استخر سر پوشیده چادگان 2- تکمیل سالن 
رزمى و کشتى کلیشاد فالورجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه محقق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 12 ظهر مورخ 

98/02/22 مى باشد. 
شایان ذکر است هر گونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند تا آخرین 
روز مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده 

ایشان مى باشد. 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12 ظهر یکشنبه 98/02/22 لغایت 98/02/26

مهلت زمانى ارایه پیشنهاد: ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 98/03/06
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 98/03/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت هاى الف: 
آدرس: اصفهان، خیابان آبشار، بعد از پل غدیر، اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، تلفن: 031-36308212 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان  
شناسه: 461613

نوبت دوم

نوبت اول



در فضاى مجازى 
کلینى وار رفتار کنیم

ادامه از صفحه یک:
...  نوشــته شــده اســت . روزى 
یکــى از دانشــمندان شــیعه به 
وى شــکایت نمــوده که بــر اثر 
نبودن کتاب جامعى مشــتمل بر 
تمامى فنون دینى، مســلمانان و 
شیعیان به ظلمت جهل و نادانى 

گرائیده اند. 
ایــن  شــنیدن  از  بعــد  وى 
قلــم  بــه  دســت  شــکایت 
مى شــود و 20ســال بعــد  در 
مقدمــه کتاب خود مى نویســد: 
«بحمداهللا خداوند میسر گردانید 
تا کتابى را که خواسته بودى تالیف 
گردد. امیدوارم چنان باشــد که 
مى خواستى. ما در این باره کوتاهى 

نکرده ایم. 
زیرا مــى دانیم کــه تبلیغ دین 
و راهنمایــى بــرادران دینــى و 
همکیشــان امرى واجب است، از 
این رو چیزى فروگــذار ننموده و 
امیدواریم با کسانى که در این زمان 
یا زمان هاى آینده تا پایان روزگار 
از این کتاب اســتفاده و اقتباس 
مى کننــد و بر اســاس آن عمل

 مى نماینــد، در ثواب ســهیم و 
شریک باشیم.»

 اما نکته مهم در زندگى این شیخ  
سفرهاى طول و دراز  و گاها سخت 

وى بوده است.
 او براى پیدا کردن جواب ســوال 
هاى ذهنى خود در اتاق یا حجره 
اش محبوس نبــوده  کلینى براى 
جمع آورى اخبار و احادیث کتاب 
کافى به شهرها و نقاط شیعه نشین 
کشورهاى دور و نزدیک اسالمى 
سفر کرده است تا با مالقات راویان 
احادیث و ناقالن آثــار ائمه اطهار 
(ع) و محدثین بــزرگ و فقهاى 
عالیقدر شیعه و مشایخ روایت که 
کارشناســان فنون حدیث بودند 
و قســمت هایى از ابــواب فقه و 
حدیث شیعه نزد آنها بوده است، 
مجموع اخبــار و احادیث صحیح 
و معتبر پیغمبــر خاتــم و ائمه 
معصومین صلوات اهللا و ســالمه 
علیهــم اجمعین را جمــع آورى 

نماید.
 وى پــس از ایــن جمــع آورى 
قسمت هاى الزم را برگزید و آنها 
را مهذب و مرتب کرد و ســرانجام 
کتــاب «کافــى» را بــه وجود

 آورد. 
نکته اى که ایــن روزها اصال مورد 
توجه قرار نمى گیرد و ما هر حرفى 
را بــدون تحقیق از منبــع آن در 
فضاى حقیقى بازگــو و در فضاى 

مجازى کپى مى کنیم!
 شاید به خاطر این رفتار ارزشمند او 
باشد که سالروز  والدت او به عنوان 
روز اسناد ملى و میراث مکتوب نام 

گذارى شده است.
 اگر ما بتوانیم شیخ کلینى، اصول  
کافى و چندین اثر دیگــر او را به 
فراموشى بســپاریم اما بد نیست 
حداقل تنها یک نکته از زندگى این 
عالم بزرگ برداشت کنیم و آن هم 
«گفتن اخبارى که از ان اطمینان 

داریم»  .
 نه این که تنها هدفمان این باشد 
که  رتبــه اولین نفــر در بازگویى 
برخى اخبار کذب را داشته باشیم 
. فرا گیر شــدن دنیــاى مجازى 
باعث شده اســت بعضى وقت ها 
این خصلت خــوب را یادمان برود 
و ناخواســته به شــایعات دامن 

بزنیم. 
با اندکــى تامل و تدبــر در تاریخ 
کشــورمان خواهیــم یافــت 
گذشــتگانمان آثار ارزشــمندى 
بــراى مــا و جهانیان بــر جاى

 گذاشــته اند. ما چه بــه یادگار 
خواهیم گذاشت؟!

اقتصاد استان
02
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صرف بودجه 5 میلیارد تومانى براى تامین تجهیزات
مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان گفت: مبلغ پنج میلیارد تومان در سال جارى براى 

خرید ماشین آالت مورد نیاز سازمان خدمات موتورى در نظر گرفته شده است.
حسن نظام زاده با اشاره به نقش موثر سازمان خدمات موتورى در بحران ها اظهار کرد: این نقش کلیدى 
در مناطق سیل زده بروز و ظهور بیشترى داشــت و همین فعالیت هاى صادقانه در مناطق سیل زده 
استان هاى لرستان و خوزستان باعث سربلندى شهردارى اصفهان در امر امدادرسانى به هموطنانمان شد.

وى با تقدیر از افرادى که در ماموریت امدادرسانى به مناطق سیل زده حضور داشتند، گفت: در سال گذشته 
سه میلیارد تومان اعتبار براى خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان فراهم شد، 

امسال نیز مبلغ پنج میلیارد تومان براى خرید سایر ماشین آالت مورد نیاز سازمان خدمات موتورى در نظر گرفته شده 
است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان تاکید کرد: خرید ماشین هاى زباله کش به دلیل فرسودگى، جاروب خیابانى و 
جرثقیل سنگین در اولویت  این سازمان براى سال 98 قرار دارد همچنین خرید ماشین آالت عمرانى از جمله کامیون، کمپرسى، بیل بک 

هو و لودر نیز در اولویت هاى بعدى است.

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعى حداقل 2 میلیون تومان شد
سرپرست سازمان تأمین اجتماعى جزئیات و زمان پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در سال 98 

را تشریح کرد.
محمدحسن زدا سرپرست سازمان تأمین اجتماعى در نشست خبرى به منظور تشریح جزئیات و زمان 
پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان و مستمرى بگیران تأمین اجتماعى در سال 98 برگزار شد، اظهار 

کرد: امسال به دلیل مشکالت اقتصادى مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمرى بگیران تأمین 
اجتماعى از اردیبهشت ماه اعمال مى شود و از این ماه مستمرى بگیران حقوق جدید دریافت مى کنند.

وى افزود: مابه التفاوت حقوق فروردین ماه نیز در صورت تامین مالى با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت مى شود، در 
غیر این صورت مستمرى بگیران این مابه التفاوت را با حقوق خرداد ماه دریافت مى کنند.

وى ادامه داد: اولین گروه حداقلى بگیران هستند که بر اساس تصمیم گیرى شوراى عالى کار و طبق ماده 111 قانون تأمین اجتماعى 
حداقل حقوق آن ها 36.5 درصد افزایش یافته و اشخاصى که سال گذشته یک میلیون و 100 هزار تومان حقوق دریافت مى کردند، امسال یک 
میلیون و 500 هزار تومان دریافت خواهند کرد و با مزایاى جانبى نیز مجموعه دریافتى مستمرى بگیران در سال 98، حدود 2 میلیون تومان 

خواهد بود و در این زمینه مستمرى بگیر زیر 2 میلیون تومان نخواهیم داشت.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:
در گرانى ها، حقوق مصرف کننده را نادیده گرفتیم

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 
بیان اینکه بار روانى موجود در جامعه موجب چند برابر شدن نرخ برخى کاالها 

مى شود، گفت: سیستم توزیع در کشور نیازمند اصالح است و باید شکل و 
رویه قانونمند پیدا کند.

اسماعیل نادرى  در خصوص گرانى کاالهاى اساسى طى هفته هاى جارى، اظهار کرد: 
بخشى از گرانى ها به دلیل جو روانى حاکم در جامعه است که موجب هجوم مردم براى 

خرید یک کاال و خالى شدن قفسه فروشگاه ها مى شود.
وى با اعتقاد بر اینکه نگرانى مردم از نبود کاالهاى اساســى موجب موج جدید گرانى و 
کمبود یک محصول در ظاهر مى شود، افزود: متأســفانه دالالن در این شرایط سوار بر 
موج شده و کاالهاى موجود را با قیمتى باالتر از نرخ تمام شده آن، در بازار عرضه مى کنند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص کمبود ماکارونى و 
تن ماهى و افزایش نرخ آن در بازار، اظهار کرد: در بحث تأمین ماکارونى و تن ماهى هیچ 

کمبودى در بازار نداریم، همچنین تمام کاالهاى اساسى در بازار به فراوانى یافت مى شود.
وى بخشى از دلیل گرانى ماکارونى را توزیع نامناسب آن در سطح عرضه دانست و افزود: 
سیستم توزیع در کشور نیازمند اصالح است و باید شکل و رویه قانونمند پیدا کند، اما در نهایت 

بار روانى موجود در جامعه موجب چند برابر شدن نرخ برخى کاالها مى شود.
نادرى افزود: به دلیل نبود اعتماد به سیســتم توزیع در بازار، با ایجاد یک بار روانى شــاهد 

شکل گیرى صفوف طوالنى خرید کاالها مى شویم.
وى دلیل گرانى را کمبود مواد اولیه تولید برخى کاالهاى اساسى و تحت شعاع قرار گرفتن 
افزایش نرخ دالر دانست و اظهار کرد: گرانى کاالهاى اساسى همچون تن ماهى و ماکارونى در 
عرض یک هفته براى ما نیز قابل قبول نیست، اما عدم شفافیت در سیستم توزیع موجب شده 

تا آسیب هاى ناشى از آن به مصرف کننده وارد شود.
معاون ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان اصفهان در خصــوص افزایش نرخ تن 
ماهى و همچنین ماکارونى به دلیل کمبود گندم و آرد، گفت: تا این لحظه مشــکلى براى 
توزیع آرد در کشــور نداریم، همچنین دلیل افزایش نرخ تن ماهى افزایش قیمت ماهى و 

صادرات است.
وى درباره اینکه افزایش چند برابرى قیمت کاالهاى اساسى در مدت یک یا دو هفته مغایر با 
رعایت حقوق مصرف کننده است، اظهار کرد: به جرات مى توان گفت در بیشتر افزایش قیمت ها 

تنها جایى که مظلوم واقع مى شود، حقوق مصرف کننده است. 
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 
بیان اینکه بار روانى موجود در جامعه موجب چند برابر شدن نرخ برخى کاالها 

مى شود، گفت: سیستم توزیع در کشور نیازمند اصالح است و باید شکل و 
رویه قانونمند پیدا کند.

اسماعیل نادرى  در خصوص گرانى کاالهاى اساسى طى هفته هاى جارى، اظهار کرد: 
بخشى از گرانى ها به دلیل جو روانى حاکم در جامعه است که موجب هجوم مردم براى 

خرید یک کاال و خالى شدن قفسه فروشگاه ها مى شود.
وى با اعتقاد بر اینکه نگرانى مردم از نبود کاالهاى اساســى موجب موج جدید گرانى و 
کمبود یک محصول در ظاهر مى شود، افزود: متأســفانه دالالن در این شرایط سوار بر 
موج شده و کاالهاى موجود را با قیمتى باالتر از نرخ تمام شده آن، در بازار عرضه مى کنند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص کمبود ماکارونى و 
تن ماهى و افزایش نرخ آن در بازار، اظهار کرد: در بحث تأمین ماکارونى و تن ماهى هیچ 

کمبودى در بازار نداریم، همچنین تمام کاالهاى اساسى در بازار به فراوانى یافت مى شود.
وى بخشى از دلیل گرانى ماکارونى را توزیع نامناسب آن در سطح عرضه دانست و افزود: 
سیستم توزیع در کشور نیازمند اصالح است و باید شکل و رویه قانونمند پیدا کند، اما در نهایت 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 

اسماعیل نادرى  در خصوص گرانى کاالهاى اساسى طى هفته هاى جارى، اظهار کرد: 
بخشى از گرانى ها به دلیل جو روانى حاکم در جامعه است که موجب هجوم مردم براى 

خرید یک کاال و خالى شدن قفسه فروشگاه ها مى شود.
وى با اعتقاد بر اینکه نگرانى مردم از نبود کاالهاى اساســى موجب موج جدید گرانى و 
کمبود یک محصول در ظاهر مى شود، افزود: متأســفانه دالالن در این شرایط سوار بر 
موج شده و کاالهاى موجود را با قیمتى باالتر از نرخ تمام شده آن، در بازار عرضه مى کنند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص کمبود ماکارونى و 
تن ماهى و افزایش نرخ آن در بازار، اظهار کرد: در بحث تأمین ماکارونى و تن ماهى هیچ 

کمبودى در بازار نداریم، همچنین تمام کاالهاى اساسى در بازار به فراوانى یافت مى شود.
وى بخشى از دلیل گرانى ماکارونى را توزیع نامناسب آن در سطح عرضه دانست و افزود:  ایسنا

خـــبــــر

88 هکتار بافت فرسوده 
در منطقه وجود دارد که 
به دنبال احیاى این بافت 
هستیم. این دفتر ایجاد 
و مناقصه مشاور جهت 
شروع کار برگزار شده 

است تا با تعریف
 پروژه هایى و با کمک 

مردم توسعه و رشد 
منطقه ایجاد شود.

مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان خبر داد:   

احداث یکى از پایانه هاى بزرگ شهر در غرب اصفهان

مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان گفت: تملک و اجراى فاز اول 
پایانه غرب یکى از پروژه  هاى شاخص امسال در منطقه 13 به 

شمار مى رود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، محمد 
شرفا در بیست و نهمین نشست خبرى از سلسله نشست هاى 
خبرى سه شنبه ها با رسانه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
نزدیک یکسال است افتخار خدمت به مردم شریف، سختکوش 
و همراه مردم منطقه 13 را دارم، اظهار کرد: این منطقه با 3 هزار و 
600 هکتار حریم، با جمعیتى حدود 130 هزار نفر طبق سرشمارى 

سال 95، در جنوب غرب شهر اصفهان واقع شده است.

اخباراصفهان
گـــزارش
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     سیاست ما در شهردارى استفاده از گونه هاى کم آب، حذف گونه هاى پرآب، استفاده از شبکه هاى آبیارى تحت فشار و پساب است. باالى 95 درصد سیستم آبیارى منطقه 
سیستم تحت فشار و قطره اى است.

150 میلیون مترمکعب سیالب در بندهاى 
خاکى اصفهان استحصال شد

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان 
گفت: 150 میلیون مترمکعب سیالب امسال 
در بندهاى خاکى این استان استحصال و از 

خسارت به عرصه هاى طبیعى و مناطق مسکونى جلوگیرى شد.

محمدحسین شاملى افزود : طرح هاى آبخیزدارى در نزدیک به یک میلیون 
800 هکتار از اراضى ملى استان اجرا شــده که نقش موثرى در پیشگیرى از 

خسارت سیل و فرسایش خاك داشته است.
وى بیان کرد: این طرح ها در کنترل ســیالب هاى امســال بسیار موثر بود و 
فرســایش خاك را به حداقل رســاند و همچنین از گل آلود شدن آب سدها 

جلوگیرى کرد.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان با اشاره به نگهدارى سیالب ها در 
بندهاى خاکى، تصریح کرد: نگهدارى آب در این بندها باعث نفوذ آن به زمین و 

تقویت سفره هاى زیر زمینى شد و مردم از این اتفاق رضایت داشتند.
وى بیان کرد : افزایش رضایتمندى و شناخت جایگاه طرح هاى آبخیزدارى 
مردم و مسئوالن محلى را به اجراى چنین طرح هایى آبخیزدارى ترغیب کرد 

که اعتبارات محلى به این طرح ها امسال اختصاص یافته است.
وى اضافه کرد: این اداره کل چهار برابر میزان اختصاص اعتبار محلى براى اجراى 
طرح هاى آبخیزدارى، بودجه به آن منطقه اختصاص مى دهد که این موضوع به 

انجام فعالیت هاى عمرانى بیشتر در این عرصه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، آبخیــزدارى (Watershed Management) علم و 
هنر برنامه  ریزى مســتمر و اجراى اقدام  هاى الزم براى مدیریت منابع حوزه  
هاى آبخیز اعم از طبیعى، کشاورزى، اقتصادى و انسانى بدون ایجاد اثرات منفى 

در منابع آب و خاك است که مى تواند به صورت مکانیکى یا بیولوژیکى باشد. 
بر اساس آمار موجود از مجموع 60 میلیون هکتار از عرصه هاى بیابانى و مرتعى 

کشور حدود 25 میلیون هکتار مستعد عملیات آبخیزدارى است.
استان اصفهان به مرکزیت شهرستان اصفهان با 24 شهرستان، مساحتى معادل 
10,7 میلیون هکتار دارد که بیش از 90 درصد از این مساحت را معادل 9,8 
میلیون هکتار عرصه هاى منابع طبیعى و ملى و ازاین میزان حدود 403 هزار 
هکتار جنگل معادل (4 درصد) ، 6 میلیون هکتار مرتع معادل (64 درصد ) و 3 

میلیون هکتار بیابان معادل ( 32 درصد) در بر گرفته است.

استاندار اصفهان بر جلوگیرى از بیکار شدن 
کارگران تاکید کرد

 اســتاندار اصفهان گفت: الزم است در سالى که به نام ســال «رونق تولید» 
نامگذارى شده است تا جاى ممکن از تعطیل شدن واحدهاى تولیدى و صنعتى 

و بیکار شدن کارگران جلوگیرى شود.
عباس رضایى در حاشــیه جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان در 
استاندارى افزود: یکى از وظایف ما براى اجرا کردن شعار سال این است که کارگر 
و کارفرما را با هم بینیم تا تولید رونق بگیرد به همین دلیل باید با تعامل با بخش 
هاى مختلف، مشکالت واحدهاى تولیدى را حل کنیم تا مانع از تعطیلى آنها 
شویم. وى اظهار داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، امکانى است که دولت 
براى رفع مشکالت واحدهاى تولیدى و صنعتى پیش بینى کرده است و امروز 

مسائل 2 واحد تولیدى استان اصفهان در آن مطرح شد.
رضایى با بیان اینکه مشکالت یکى از این واحدها سال هاى سال ادامه داشته 
است، گفت: براى اینکه کارگران این واحد، بیکار و روند تولید آن دچار خدشه 
نشود و از طرفى حق دولت از بین نرود، بطور موقت، مساله آن از طریق سفته، 
حل و مقرر شد کمیته اى مرکب از نهادهاى نظارتى براى پیگیرى حقوق دولت، 

تعطیل نشدن کارخانه و بیکار نشدن کارگران تشکیل شود.
استاندار اصفهان در باره مساله واحد تولیدى دوم نیز خاطرنشان کرد: بر اساس 
توافقى که با مدیرعامل بانک صنعت و معدن داشتیم مقرر شد تا مسائل این 
شرکت نیز پیگیرى و براى حل مشکل ریالى، حساب در گردش آن از طریق 

بانک مرکزى پیگیرى شود. 

گــزارش

خبر

وى با اشــاره بــه بودجه 
منطقه در سال 97، تصریح 
کرد: اعتبار منطقه 13 در 
سال 97، 80 میلیاردتومان 
بود که حدود 85 درصد آن 
محقق شد و نسبت به سال 
96 رشــد 40 درصدى را 
نشان مى دهد. در ســال 98 نیز نزدیک 
به 100 میلیــارد بودجه عمرانى و جارى 
منطقه است که 63 درصد عمرانى و 37 

درصد این بودجه جارى است.
مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان با اشاره 
به سرانه فضاى سبز منطقه، اضافه کرد: 
سرانه غیر در اختیار 7,1 و سرانه در اختیار 
13,7 مترمربع است که جمع این اعداد 
20,8 مترمربع سرانه اکولوژیک منطقه 
به ازاى هر نفر را شــامل مى شود. یکى از 
دیدگاه هاى ما در فضاى سبز استفاده از 
پساب است. 85 درصد نیاز آبى فضاى سبز 
موجود شهردارى منطقه با آب 4 حلقه چاه 
تامین مى شود تا با مجموع این ها بتوان 

آب مورد نیاز فضاى سبز را تامین کرد.
وى با بیان اینکه به دنبال استفاده از پساب 
هستیم، افزود: به دنبال تفاهماتى با اداره 
اب و فاضالب هستیم تا بتوانیم 25 لیتر را 
اضافه بر ظرفیت 400 لیتر پساب دریافت 
کنیم. اگر این تفاهمنامه نوشته شود کار 
بسیار بزرگى در حوزه آبیارى فضاى سبز 

منطقه انجام شده است.
شرفا به تالش شــهردارى منطقه 13 بر 
استفاده از گونه هاى کم آب تاکید کرد و 
گفت: براى اولین بار در کوى قائمیه حدود 
هزار و 820 اصله درخت دیم کار شد. سعى 
کردیم حذف چمن داشته و از گونه هاى 
گیاهى ســبز دائم مانند چمن آفریقایى 
استفاده کنیم، در سال 98 حدود 80 پروژه 
فضاى سبزى بزرگ و کوچک در دستور 
کار داریم که نزدیک به 7,5 میلیارد تومان 

اعتبار این پروژه ها است.
وى اضافه کرد: سیاست ما در شهردارى 
استفاده از گونه هاى کم آب، حذف گونه 
هاى پرآب، استفاده از شبکه هاى آبیارى 
تحت فشار و پساب است. باالى 95 درصد 
سیستم آبیارى منطقه سیستم تحت فشار 

و قطره اى است.

مدیر منطقــه 13 در ادامه با اشــاره به 
اقدامات منطقه در حوزه فرهنگى، افزود: 
نگاه ما در منطقه 13 در حوزه فرهنگى یک 
نگاه ویژه است. با توجه به انواع بافت هاى 
قدیمى، فرسوده، سنتى و جدید الزم است 
یک کار جامع در حــوزه فرهنگى انجام 
شود و همه ارکان و اعضاى هدف جامعه 
از کارهاى فرهنگى بتوانند استفاده کنند. 
10 مرکز فرهنگى در منطقه 13 قرار دارد 
که 7 مرکز به بخش خصوصى واگذار شده 
و سه مرکز نیز در اختیار شهردارى است. از 
این 10 مرکز سه عدد فرهنگسرا،  یک خانه 
فرهنگ، کتابخانه تخصصى مادر و کودك، 
کتابخانه رودکى و عبادت و 4 سالن مطالعه 

در منطقه 13 وجود دارد.
وى با بیــان اینکه در ســال 97 بیش از 
200 برنامه فرهنگى در منطقه با رویکرد 
حوزه هاى سالمت، اجتماعى، فرهنگى و 
تفریحى و ورزشى اجرا شد، گفت: نگاه این 
بود تا برنامه ها در کل منطقه برگزار شود و 
از ظرفیت منطقه به خوبى استفاده کنیم. 
رصد بازخــورد برنامه هاى فرهنگى اجرا 
شــده از دیگر کارهایى بود که به منظور 
دستیابى به اهداف مورد نظرمان انجام شد.

وى در ادامه با اشــاره به اقدامات عمرانى 
منطقه 13، افزود: بخشى از کارهاى حوزه 
عمرانى مانند آســفالت، دفــع آب هاى

 سطحى، ســاماندهى ســرویس هاى 
بهداشتى، بازسازى پل هاى عابر پیاده، 
پیاده روها و ... نیازهاى مردمى است که 
در سال گذشته انجام شد. از جمله دیگر

 پروژه هاى عمرانى که در ســال گذشته 
انجام و هم اکنون رو به بهره بردارى است 
مى توان به بازسازى میدان گلستان در 
شــفق، آغاز تعریض میدان سهروردى، 

تعریض پل اقارب پرست اشاره کرد.
شرفا با اشــاره به مطالبات چندین ساله 
مردم منطقه، افــزود: امیدوارم با طرحى 
مناســب و گرفتن مصوبات باالدســتى 
بتوانیم انتهاى خیابان قائمیه را باز کنیم. 
باز شدن انتهاى این خیابان همواره جزو 
درخواست هاى مردم بوده است. تالشمان 

بر این اســت انتهاى خیابان قائمیه را به 
خیابان آتشــگاه متصل کنیم. البته این 
موضوع هم اکنون در حد ایده اســت که 
با نگاه مثبت دستگاه هاى ذیربط مواجه 

شده است.
وى بیان داشت: پل زندان از دیگر مشکالت 
ترافیکى منطقه است که تعریض آن در 
دســتور کار قرار گرفته و الزم اســت با 
تفاهمنامه اى سه جانبه این کار صورت 
پذیرد زیرا همه این موضــوع در اختیار 

شهردارى نیست.  
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان با 
اشاره به خیابان باغ فردوس در منطقه 13 
که در مجاورت ناژوان قرار گرفته،  گفت: 
استفاده از این محور با اقبال بسیار خوب 
مردم مواجه اســت که همین موضوع بار 
ترافیکى سنگینى را به آن تحمیل کرده 
است. به لحاظ ریالى منطقه 13، ساماندهى 
و تعریض این خیابان را در دستور کار قرار 
داده است. به دنبال دو مسیر کمکى براى 
خیابان باغ فردوس هستیم که هم اکنون 
ایده آن مطرح شده است و در صورت اجرا 
مى توان مشکالت این خیابان را برطرف 

کند.
وى با اشاره به پروژه هاى شاخص منطقه 
13 افزود: تملک و اجــراى فاز اول پایانه 
غرب یکى از پروژه  هاى شــاخص امسال 
در منطقه 13 به شــمار مى رود چرا که 
قرار اســت یکى از پایانه  هاى بزرگ شهر 
در بخــش غرب اصفهــان و در مجاورت 
پل اندیشه احداث شود. تاکنون بیش از 
95 درصد زمین پایانه تملک و بخشى از 
آن آسفالت و جدول گذارى شده و در فاز 
نخست ایستگاه بى آر تى زندان را در آنجا 
مستقر خواهیم کرد و پس از تملک کامل 

زمین اجراى پایانه غرب را آغاز مى کنیم.
شــرفا، تملک و اجــراى ادامــه خیابان 
دســتگرد را از دیگر پروژه هاى شاخص 
منطقه ذکر کرد و بیان داشــت: نزدیک 
به 50 درصد این خیابان ســال گذشته 
افتتاح شــد که در بودجه سال جارى نیز 
تملک و اجراى ادامــه آن خیابان پیش 

بینى شده است.
وى با بیان اینکه یکى دیگر از پروژه هاى 
شاخص منطقه پارك کوهستانى قائمیه 
است، افزود: روى این پروژه حساسیت ویژه 
اى وجود دارد زیرا عالقه داریم به بهترین 
شکل ممکن و در سریعترین زمان این کار 
انجام شود. این پارك 37 هکتار مساحت 
دارد که از مشخصه هاى آن چشم انداز زیبا 
و پیش بینى جاده سالمت است. در بودجه 
امسال اعتبار مورد نیاز جهت احداث فاز 
اول آن در نظر گرفته شده است. امیدوارم 
این پروژه مشارکتى بتواند بخش قائمیه و 

دستگرد را متحول کند.
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان از 
ایجاد دفتر تســهیلگرى در محله قائمیه 
خبــر داد و اضافه کــرد: 88 هکتار بافت 
فرسوده در منطقه وجود دارد که به دنبال 
احیاى این بافت هستیم. این دفتر ایجاد 
و مناقصه مشاور جهت شروع کار برگزار 
شده است تا با تعریف پروژه هایى و با کمک 

مردم توسعه و رشد منطقه ایجاد شود.
وى با اشاره به فعالیت مشاغل مزاحم در 
بخش ورودى این منطقه، گفت: مشاغل 
مزاحم آفتى در شــهر اســت که البته 
ساماندهى بخشى از آن ها در این منطقه 
انجام شــده، همچنین براى ساماندهى 
مشــاغل مزاحــم رو بــه روى مجتمع 
مسکونى سپهر اقداماتى در دست انجام 

است.
شــرفا ادامه داد: یکى از مطالبات به حق 
مردم این منطقه احداث پارکینگ اطراف 
بیمارستان میالد است، از این رو زمینى 
براى احــداث پارکینگ موقــت در نظر 
گرفته ایم که در صورت تعامل با آموزش و 

پرورش این موضوع حل مى شود.
وى با اشاره به پروژه هاى محرك توسعه 
در منطقه، گفت: اعتقاد داریم براى اصالح 
وضعیت محله  هاى قائمیه و دستگرد پروژه  
هاى محرك توســعه باید در این منطقه 
تعریف شود، زیرا یکى از راه هاى برون رفت 
از شرایط بد اقتصادى فعلى تعریف چنین 

پروژه هایى است. 

اخباراصفهان
خـــبــــر
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The Jalali Castle in 
Kashan, Iran

The construction of Kashan's fortifications is 
attributed to Zobeida, Caliph Harun al-Rashid's 
wife, who also provided financial assistance for 
many similar structures in other cities of the 
Islamic world.
Malek Shah Seljuk reinforced Kashan's ram-
parts and also built the Jalali Fortress in the 
western part of the town. Some old chronicles 
indicate that there also used to be a moat in 
front of the ramparts, but the precise evidence 
of its existence belongs to a much later date. 
Together, the fortifications allowed for the town's 
impregnability from attack by any military force. 
For example, in 1141, Kashan withstood a severe 
three month siege, while many unfortified towns 
and villages in its vicinity were ruined.
The same result occurred in 1198, when Kashan 
was besieged by Kharazm-Shahs's troops. 
After that, the fortifications were repaired and 
extended to encompass the districts that emerged 
after the initial ramparts had been laid out. 
Because the Jalali Fortress was often occupied 
by the mutineers, Shah Ismail Safavid ordered 
its destruction; however, this order was never 
obeyed.
On the contrary, the site was further repaired, 
especially during the revolt of Mohammad Khan 
Turkman, who occupied the Jalali Fortress and 
sacked the neighboring towns and villages for 
twelve years. One of their sorties even reached 
Esfahan, where they killed Mahd Oliya, mother of 
Shah Abbas I. It is said that, at that time, the walls 
were 6 m thick and 4 m high. The peaceful reign 
of Shah Abbas I led to the partial destruction of 
the fortifications, except for the outer ramparts, 
towers, and Safavid period icehouses - practically 
the same as what can be seen today.
Afghan invaders further ruined the structures, 
this time purposely. In later periods, the ramparts 
were restored to some extent. More walls were 
also added in such a way that, if necessary, the 
town could be defended house by house. The 
fortifications suffered greatly in the earthquake 
of 1778, but were repaired soon afterwards. 
Reinforced with a moat, they served well in 
repulsing the attacks during the early Qajar 
period, when Kashan was constantly threatened 
by enemies.
The ramparts were repaired by Abdolrezaq 
Khan Kashi, the town's governor, who added two 
gates to the existent five gates, each topped with 
a watchtower. Of all the gates, Dowlat Gate (when 
the municipality is locater today) was the most 
important. Its significance was also enhanced by 
a complex of splendid buildings, which included a 
large bazaar and a caravanserai with a handsome 
portal.
These structures were demolished in modern 
times, when the town was expanded and modern 
alleys were laid out. 111e last time that Kashans 
fortifications were used was during the revolt 
headed by Naeb Hossein Kashi and his sons.
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About Taj Mahal 
Hotel

Want to feel a little 
Indian in Tehran? Well, 
it’s possible! Thanks 
to the luxury Taj Mahal 
Hotel, which is located 
at No. 29, South Sheikh 
Bahai, Vanak Sq. 
Therefore, you are close 
to some of the business 
centers of Tehran. This 
can be a real bonus for 
business trips, as well 
as M.I.C.E travelers. 
Milad Tower and 
Tehran International 
Exhibition Center are 
just a few minutes away. 
Don’t miss the charms of 
the historical sights of 
the city including Sa’ad 
Abad Palace, Golestan 
Palace, and Negarestan 
Garden to name a few.
General Facilities
Taj Mahal Hotel has so 
many to offer in terms 
of services and facilities. 
First of all, the staffs 
are Iranian and Indian 
and they can speak 
English and Hindi well. 
So it’s a real advantage 
for those who come 
from incredible India! 
You won’t get bored in 
this hotel! There is an 
outdoor pool, sauna, 
jacuzzi, and gym (you 
don’t want to get out 
of shape while you 
traveling!). Also, a 
massage room and 
billiard tables with 
a free smoking area 
are available for less 
physical activity fans!
They say: ”A good 
traveler has no fixed 
plans” but Taj Mahal 
Hotel doesn’t think so! 
The hotel provides half-
day Tehran tours, which 
you can enjoy! There is 
a Western toilet in the 
lobby. The parking lot 
and breakfast are free. 
Also, you have free high-
speed Wi-Fi throughout 
the hotel!Not only 
you can try some real 
Indian food in Taj Mahal 
Hotel restaurant, but 
also feel like you are 
in the beautiful Agra 
city as well. The Hindi 
restaurant architect is 
based in Agra city. There 
is even a nice Persian 
restaurant. ”Mahi 
Mahi” serves all kind 
of traditional Persian 
foods, especially Gilaki. 
Don’t forget to try some! 
After all, the hotel looks 
like India, but you are 
still in Iran!
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Hamedan weather & Geographical location
Tehran is the capital of Iran and Hamedan is 
located approximately 360 kilometers to the 
southwest of Tehran. Sitting on a high plain of 
1,850 meters above sea level, the highlight of 
this city is its green mountainous area in the 
foothills of the 3,574-meter Alvand Mountain.
Coming to the weather, the Midwest part 
of Iran, Hamedan in the month of August 
it is politely cool, but freezing cold during 
December to March. In the summer the 
weather is mild, pleasant, and mostly sunny. 
The vast plains of the north and northeast 
of the Hamedan province are influenced by 
strong winds, that almost last throughout 
the year. This makes Hamedan city one of the 
coldest cities in Iran.

History of Hamedan
Hamedan is a very old city. The Old Persian 
name for Hamedan is Ecbatana. The city was 
recognized by the Medes (708–550 B.C.E.) 
and was also the capital of the Median Empire. 
It then became one among the several capital 
cities of the Achaemenid Dynasty. In the year 
633, the battle of Nahavand took place and 
Hamedan fell into the hands of the Muslim 
Arabs. During the “Buwayhids” Dynasty 
(year 945–1055), the city suffered much 
damage and in the 11th century, the “Seljuks” 
dynasty which ruled parts of the Middle East 
and Central Asia shifted their capital from 
Baghdad to Hamedan.
Hamedan was destroyed during the Timurid 
invasion. And thereafter, in the 18th century, 
the city was surrendered to the Ottomans. 
But due to ‘Nader Shah e Afshar’, one of the 
most powerful rulers of the nation, Hamedan 

was cleared of invaders with the peace treaty 
between Iran and the Ottomans and the city 
was returned to Iran.
Hamedan stands on the Silk Road which is the 
ancient network of trade routes, and the city 
continues to attract strong commerce. During 
the World War I, the city was occupied by 
Russian and Turko – German army forces and 
later by the British; finally, the city was taken 
control by the Iranian government at the end 
of the war in the year 1918.

Hamedan Demographics, Language and 
Religion
The population of Hamedan is close to 
700,000 thousand people. Kurdish, Azeri, 
Luri, and Persian languages are spoken by 
people. Azeri is more popular in northern and 
eastern regions and Kurdish is mostly used 
in the western region. In the central parts like 
Hamedan, Persian is commonly used. Most of 
the populations are Persians with a sizeable 
minority of Azeris and a small group of Jews.

Customs and traditions in Hamedan
Persians followed the median fashion i.e., 
the stole, royal tiara high and erect encircled 
with a diadem. And the women wore clothes 
that cover complete body. The kings received 
their jewels from their subjects paid as divine 
reverence. They had a zeal for archery and 
horsemanship.

Special Local foods of Hamedan
Kebabs are very popular and they have a lot 
of varieties in it, steamed & spiced fava beans, 
roasted red beets, Khoshkar, Koloocheh 
tasty cookies are some of the popular street 
snacks. Especially in the mountains, Persian-
style fruits, Kashka Bademjan, Nokhodchi 
(Chickpea Cookies) will melt in your mouth, 
which will tempt you to buy them in kilos. Tea 
and fresh juice stand all time famous. Must 
have desserts are Angosht Pich and Faloodas.

Hamedan Local Products and handicrafts
Hamedan has always been well known 
for handicrafts made of wood and leather, 
ceramic works, traditional glasses, Kilims 
and beautiful carpets. Most of the foreign 
and domestic tourists purchase the local 
handicrafts.
Contemporary and non-contemporary 

celebrities
“Baba Taher” and “Ebn e Sina” are the world 
famous personage. Especially “Ebn e Sina” 
is one of the new medical science & also 
musician founders in the world.
“Shirin Ebadi” an activist, Lawyer and Nobel 
Peace Laureate- won Nobel Prize 2003 for 
promoting the rights of women and children 
in the home country.
“Amir Nosrat’ollah Balakhanlou”, born in 
Tehran- two-time mayor and MP for Hamedan 
City (the 1950s and early 1960s)
“Farid al-Dawla Golgoon” and “Farid-al-
Dawla” was a trusted political figure in 
Hamedān, a constitutionalist and a journalist, 
Mayor.
“Viguen”, known as the king of Persian pop and 
jazz music
“Mir Sayyid Ali” is a scholar and poet from 
this city
Recreation and tourism places of Hamedan:
Ali Sadr Cave – It’s the world’s largest 
water cave which attracts thousands of 
visitors every year and one of the highly 
recommended destinations for tourists from 
all corners of the world
Inside the tomb of Baba Taher – A beautiful 
Monument with poetry on the walls can be 
seen in this tomb. It’s definitely a must watch 
tourist spot in this city
Tomb of Esther and Mordechai – A tomb 
believed by some to hold the remains of 
the biblical Queen Esther and her uncle 
Mordechai. It is considered as the most 
important pilgrimage site for Jews in the 
country
Emamzade Abdollah Mosque – The main site 
to visit with very popular mosque
Dome of Alavian – This is an architecture 
after Islam, the interiors are eye-catching and 
mysterious. It’s worth a tour to this location
Qorban Tower – It is called the tower of 
Bravery, the place had defended the residents 
of the district while rebuffing the rioters
Ganj Nameh – An ancient inscription carved 
in granite describing the lineage and deeds 
of the kings
Hamedan is a beautiful place to visit, historical 
and cultural significance in the city of Hamedan 
alone stands strong as a reason. And not to 
forget the beautiful carpets that are rarely found 
elsewhere and the mouthwatering kebabs that 
can drag you to Hamedan again and again.

Hamedan : City of water caves

Isfahan is the Identity of 
my artworks
Simultaneous with holding the exhibition of 
Soleyman Sasson's paintings, the Isfahani architect 
and painter was honored in the Museum of 
Contemporary Art by holding a commemoration 
ceremony.Soleyman Sasson is a Jewish artist 
living in Isfahan. He is an architect, who has 
followed painting for the peace of mind. He has 
been painting since more than five decades ago. He 
began the artistic activities by miniatures, and then 
he found his personal style over time.
"Isfahan has had a significant impact on my 
artworks, you can see Isfahan everywhere in my 
paintings; either in those that depict historical 
concepts or those that portray alleyways of the city. 

gallery

Hamedan is believed to be one 
among the oldest Iranian cities and 
one of the world’s ancient greatest 
cities. “Amazing” is the only word 
that can be used to describe the 
beauty of this mystical place. It’s the 
distinct nature of the ancient city 
and its historic sites attract tourists 
during the summer. Hamedan’s 
main drawcard for visitors is its 
nearness to the Ali Sadr Cave -which 
is one of the world’s largest water 
caves in the world.
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 Iran's ambassador and 
permanent representative 
to the international 
organizations in Vienna 
Kazem Gharibabadi on 
Tuesday announced that 
OPEC Fund for International 
Development (OFID) 
approved an aid of $500,000 
to flood-stricken people in 
Iran.
According to OFID’s website, 
A US$500,000 grant to 
Iran will help fund ongoing 
disaster relief operations 
after severe flooding affected 

nearly all of the country’s 31 
provinces. 
An estimated two million 
people are in immediate need 
of assistance owing to the 
widespread devastation of 
houses (at least 54,000 have 
been destroyed and another 
90,000 have been damaged) 
and other infrastructure. 
OFID’s grant will be used 
primarily for the purchase and 
distribution of tents, blankets, 
kitchen sets, hygiene kits 
and food items for the most 
vulnerable households.

Rouhani 
promises 
help for those 
under charity 
organizations
 President Hassan 
Rouhani on 
Tuesday promised 
the government 
assistance to those 
listed by the national 
charity organizations.
Rouhani promises 
help for those under 
charity organizations
Addressing an Iftar 
ceremony attended 
by families under 
Imam Khomeini 
Relief Committee 
and State Welfare 
Organization of 
Iran on the first day 
of the fasting month 
of Ramadhan, he 
congratulated arrival 
of the holy month 
and said that he is 
pleased to take part 
in the gathering of the 
proudful children in 
the two institutes. 
Stressing the 
necessity for 
spreading umbrella 
of the charity 
organizations, he said 
that under current 
conditions, many 
families may have 
lost their financial 
capability and have 
been driven to be 
listed by the charity 
organizations.
Rouhani called for 
accurate monitoring 
and policymaking 
to administer issues 
about problems of 
the poor families, 
saying that under 
current conditions, 
those suffering from 
poverty should be 
supported.
Elsewhere in his 
speech, the president 
emphasized the need 
to bolster national 
solidarity in the face 
of US conspiracy 
against Iranian 
nation.“It is patience 
and solidarity that 
can guarantee us 
against all types of 
plots,” he said, noting 
that if the enemies 
see solidarity and 
unity among the 
people, they will 
fail to achieve their 
objectives.
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OFID approves 500,000$ aid to 
flood-hit areas in Iran

Iranian Parliament 
members have prepared 
a double-urgency bill to 
ban government from 
augmenting the prices 
of energy carriers, 
an MP announced on 
Wednesday.

“The Parliament members are to 
submit the bill to presiding board 
to prevent the government from 
increasing the prices of the energy 
carriers in the current Iranian 
calendar year,” Mohammad-Ali 
Pourmokhtar said.
According to the Monday remarks 
of the Iranian Parliament Speaker 
Ali Larijani, lawmakers have 
decided against increasing fuel 
prices in the country.
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. 

Pakistan to complete IP gas 
pipeline project soon
 Pakistan aims to complete the Iran-Pakistan gas 
pipeline project soon, officials said.
Pakistan’s Prime Minister, Imran Khan has already 
asked Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi to 
resolve the irritants to complete the project.
IP pipeline project - also called Peace Pipeline – is 
aimed at constructing pipeline from Iran’s South 
Pars fields in the Persian Gulf to Pakistan’s major 
cities of Karachi and Multan. The pipeline can 
carry 110 million cubic meters of gas a day. Iran 
will initially transfer 30 million cubic meters of gas 
per day to Pakistan but will eventually increase 
the gas transfer to 60 million cubic meters per day, 
according to The Nation.
Iran Ambassador to Pakistan Mehdi Honardoost 
said Iran had fulfilled its commitments regarding 
construction of gas pipeline in the Iranian section 
and was ready to start export of gas to Pakistan 
at the earliest in case of implementation of the 
commitments by Pakistan.
PM Imran Khan has directed FM Qureshi to review 
the gas prices and to work jointly with Iran to 
complete the Iran-Pakistan gas pipeline project.
PM Khan had visited Iran on April 21. During 
his two-day trip, he held important meetings 
with Supreme Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei and Iranian 
President Hassan Rouhani.
In their meeting, Prime Minister Khan and 
President Rouhani discussed the entire spectrum 
of bilateral relations, and the means to further 
bolster and expand their relations in diverse fields, 
including IP project.

NIDC to expand drilling 
operations in South Azadegan 
Oilfield
 The National Iranian Drilling Company (NIDC), will 
complete the projects on drilling 23 wells in the giant 
South Azadegan Oilfield near the Iraqi border by the 
end of the current calendar year (March 20, 2020).
Jahangir Shojaei, the caretaker of the projects, said that 
despite the problems caused by recent flash floods in 
oil-rich areas and halting several drilling rigs in the 
field, efforts are being made to complete the project at 
the planned time.
So far, over 75,000 meters have been drilled in the 
project and 19 wells have been completed and are 
being readied for oil production by the Petroleum 
Engineering and Development Company (PEDEC) 
which is the operator of the field, he said.
Drilling operations in the project began back in 2016.
South Azadegan is estimated to hold 33 billion barrels 
of oil in place. It is part of the West Karoun oil block in 
Khuzestan, which holds 67 billion barrels of oil.
Iran shares oil and gas reservoirs with neighboring 
countries, including several oil deposits with Iraq that 
shares a 1,400km border with Iran to the west.

Ali Vaez, director of the Iran program for 
International Crisis Group says that US is clearly 
trying to push Iran to walk away from the nuclear deal 
and that the new nuclear restrictions are aimed at 
pushing other JCPOA signatories to join Washington 
in violating the deal.

MPs prepare double-urgency bill 
to ban rise in energy carriers prices

news

The fight 
between 
the world's 
two biggest 
economies is 
raising worries 
about global 
economic 
growth.
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Iran, Germany kick off coop. in 
mapping engineering jointly
 Islamic Republic of Iran and Germany kicked off cooperation in 
the field of mapping engineering jointly.
In line with strengthening cooperation and collaboration with 
German Hanover University, Iran National Cartographic Center 
requested to provide the possibility of use of Germany’s satellite 
images for the Islamic Republic of Iran.
For this purpose, faculty members of Germany’s Hanover 
University met and held talks with the technical executives of Iran 
National Cartographic Center on Tuesday which led to the start 
of joint cooperation between Iran and Germany in the mapping 

engineering field.
In this meeting, Chief of Iran National Cartographic Center 
Masoud Shafiei pointed to the scientific and technical cooperation 
of the organization with France and expressed hope that his 
organization will establish necessary cooperation with Germany 
as well.He expounded on the salient activities and performances 
of the organization and termed this organization as the largest 
geospatial reference database with 66 years of fruitful experience.
Moreover, meting demands of country in relevant field, 
Iran National Cartographic Center is known as a reference 
organization in Asian region, he said, adding, “the organization has 
established fair cooperation with Asian and European countries 
especially France.”

Security in Iranian soil’s data for 
research projects is one of the 
salient points that distinguishes 
Iran with other countries in the 
region, he said, adding, “Iran is 
home to professional experts and 
researchers that can cooperate with 
other countries in research field.”
In this regard, experts of the 
organization established joint cooperation with 
French Strasburg University, he added.
Meaning satellite images as one of the most important activities 
of this organization, Shafiei emphasized.

Austrian envoy calls for the 
development of cooperation with 
Kish
Austrian Ambassador to Iran calls for the development 
of tourism, scientific, economic and cultural cooperation 
between his country and Kish Island.
'Kish Island has valuable capabilities for investment,' said 
Stefan Scholz on Tuesday night in a meeting with Gholam 
Hossein Mozaffari chairman and chief executive officer of Kish 
Free Zone Organization.
The Austrian ambassador said that he was pleased with the 
visit to Kish Island and thanked the hospitality of the officials 
of the Kish Free Trade Zone.
'Austria and Iran are the two cultural powers in the world,' 
he said, adding: 'Clean energy and renewable energy are 
part of the Austrian economy and a major part of Green Eco-
Investments as well.''In Kish island, implementation of some 
environmental projects is important as a model for other cities 
in Iran and the region,' added Stefan Scholz.
He emphasized the need for expanding the cooperation in 
ecotourism, saying that in this context, Austria has a strategic 
role and there is another partnership between two countries, 
such as the Vienna High School of Tourism and the Institute in 
Tehran is taking shape jointly by the two countries.
Mozaffari said in the meeting said that Kish Island is an ideal 
destination for tourists, especially in the tourism sector of Halal 
and Health Tourism.'Kish is an environment-friendly island, it 

is interested in taking advantage of the Austrian experience 
in the field of environmental protection, in particular the 
recycling sector,' he added.
He hailed Austrian economic activity as positive and 
worthwhile, adding: 'Apart from economic issues, Austria 
has a special place for us as a cultural country, and we are keen 
to have extensive cooperation with Austria in organizing 
exhibitions and cultural events.'
Kish Island is one of the most attractive tourism sites in the 
Persian Gulf, southern Iran, and a pioneer in tourism industry 
of Iran. It is also among the top tourist destinations for planning 
and investment.
It is part of the Bandar Lengeh City in Hormuzgan province of 
Iran. Owing to its free trade zone status, the island is touted 
as a paradise for tourists, with numerous malls, shopping 
centers, tourist attractions, beaches, and resort hotels as well 
as a wonderful climate.With about 26,000 residents, the island 
attracts nearly 1 million visitors each year.



China says JCPOA should be 
fully implemented
China's foreign ministry said Wed. that 
Iran nuclear deal (JCPOA) should be fully 
implemented by all sides.
In a daily briefing on Wednesday, Foreign ministry 
spokesman Geng Shuang said the 2015 Iran 
nuclear deal, formally known as the JCPOA, 
should be fully implemented and all sides have a 
responsibility to ensure it happens.
The remarks came as Iran revealed on Wednesday 
countermeasures to US’ withdrawal from the 
nuclear deal, giving the other remaining parties 
to the JCPOA a 60-day ultimatum to comply with 
their commitments, particularly those regarding 
Iran’s economic interests in the banking 
and energy sectors, before reducing further 
commitments to the agreement stage by stage.
Iran says at any given time that its demands are 
met, it will resume complying with the suspended 
commitments, which have been made impossible 
to continue due to the US measures and sanctions, 
according to FM Zarif.
The decision to reduce commitments to the JCPOA 
comes as Washington is ramping up pressure 
against Iran, by re-imposing new sanctions, 
including restrictions on Iran's low-level uranium 
enrichment, and ending the sanctions waivers for 
Iran’s major oil clients in an attempt to drive the 
country’s oil exports to zero.
The Trump administration is reportedly expected 
to announce additional sanctions on Iran within 
the coming week, targeting new sections of the 
Iranian economy.
Iran has stressed that it has no intention to 
leave the JCPOA, and its decision on reducing 
commitments is still within the framework of the 
agreement. 

Salih, Pompeo stress waiver 
extension for Iran energy: 
report
 An Iraqi informed source said US Secretary of 
State Mike Pompeo and Iraqi President Barham 
Salih have stressed extension of Iraq's sanctions 
waiver for buying Iran's energy.
US Secretary of State Mike Pompeo made an 
unannounced visit to Iraq on Tuesday, involving 
meetings with high-ranking officials, including 
Prime Minister Adel Abdul-Mahdi and President 
Barham Salih.An informed source told Iraqi 
satellite TV network Alsumaria that during the 
meeting between Pompeo and Iraqi President 
Barham Salih, the two sides stressed an extension 
to Iraq’s waiver exempting it from sanctions to 
buy energy from Iran.
On April 22, US President Donald Trump 
announced that he would not renew waivers 
that allow eight countries, including Iraq, to 
buy Iranian oil without facing Washington's 
sanctions, in a bid to bring the Islamic Republic’s 
oil exports to zero.The Iraqi source went on to 
add that during the Tuesday meeting, it was also 
stressed against any measure that would escalate 
tension with Iran.

Iran to Up Uranium Enrichment Level If 
JCPOA Benefits Not Guaranteed

Speaking at a cabinet 
session on Wednesday, 
Rouhani said the five 
remaining parties to the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) 
-Russia, China, Britain, 

France and Germany- have been 
informed of Tehran’s decision to 
refuse to continue honoring two 
commitments under the deal.
He said Iran stops selling any 
enriched uranium above the 300-
kg limit in exchange for yellow cake 
and also stops selling its heavy 
water above the limit of 130 tons.
The president also announced that 
the JCPOA parties will have 60 days 
to come to the negotiating table 
and fulfill Iran’s main interests 
under the nuclear deal, especially 
regarding oil sales and banking 
interaction.
If Iran does not achieve the desired 
results after 60 days, it will take two 
more measures and stop observing 
the limit on uranium enrichment to 
3.67 percent purity, he added.
The president said Iran will also 
make a new decision about its Arak 
heavy water reactor –which was 
planned to be renovated with the 
participation of the JCPOA parties- 
after the 60-day deadline.
Rouhani also threatened that Iran 
will take a “decisive measure” if 

the JCPOA parties would intend to 
send Iran’s nuclear case to the UN 
Security Council.
“We will not start breaching 
commitments and waging any war, 
but we will not give in to bullying, 
either, and will give a decisive 
response to any aggressor,” the 
president underlined.
On Wednesday morning, Iran’s 
Supreme National Security Council 
decided that Tehran will stop 
honoring certain commitments 
under the 2015 nuclear deal, which 
had been already scrapped by the 
US.
Iran’s announcement comes a 
year after US President Donald 
Trump pulled his country out of 
the agreement, which was signed 
in 2015.
Elsewhere, the Iranian president 
highlighted Iran’s leading role in 
the fight against terrorism in the 
region, from the Persian Gulf to the 
Mediterranean Sea and from the 
Caspian Sea to the Red Sea, noting 
that if Iran had not fought against 
terrorism, the terrorists would 

have acted freely in the European 
capitals.

Rouhani also underlined that Iran 
blocked a wave of migrants heading 
to Europe and hosted millions of 
refugees, and also acted as a strong 
front in the war on narcotics.
According to the president, Iran 
cannot afford the heavy costs 
of combatting narcotics and 
addressing the problem of refugees, 
saying the US measures have 
disabled Iran from paying billions 
of dollars in expenses necessary for 
those plans.
Rouhani underscored that Iran 
would not pay the costs of the JCPOA 
alone and that all parties have to 
bear the burden if the nuclear deal 
is to serve the global and regional 
peace and security.
The president threatened the 
JCPOA parties that Iran will have 
to halt cooperation in the war on 
drugs and in preventing the influx 
of refugees if the other parties stand 
idle and only seek to benefit from 
the nuclear agreement.

Iranian President Hassan Rouhani said Tehran 
will back off from more commitments under 
the 2015 nuclear deal and will raise uranium 
enrichment level if its economic interests under 
the JCPOA in the oil and banking sectors are not 
fulfilled within 60 days.
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Deputy Head of 
National Center for 
Cyberspace Amir 
Khorakian said on 
Wednesday that Islamic 
Republic of Iran follows 
up measures taken by 
‘Apple’, ‘Google’ and 
‘Instagram’ against 
the country within the 
framework of legal and 
international rules.
“We are pursuing 
independency of the 
country in the field 
of cyberspace,” he 
reiterated.
The issue of lack of 
national sovereignty in 
the field of cyberspace 
has caused to witness 
the passivity of any type 
of tactic used by hostile 
countries against the 
Islamic Republic of Iran 
in emerging networks, 
he criticized.

France wants 
to preserve 
JCPOA, says 
French de-
fense minister
Tehran, May 8, IRNA 
– Paris wants the 
nuclear deal with 
Iran to be preserved, 
France's Defense 
Minister Florence Parly 
said on Wednesday 
after Iran scaled 
down commitments 
in reaction to US 
breach of the nuclear 
deal endorsed by 
UN Security Council 
Resolution 2231.
France wants to 
preserve JCPOA, 
says French defense 
minister
The remarks were 
made just minutes 
after Iran announced 
it would not be 
committed to some 
parts of the deal it 
signed with the United 
Nations Security 
Council's permanent 
members—US, UK, 
France, Russia, China—
plus Germany in 2015.
After the US unilateral 
withdrawal from the 
deal on the same day 
one year ago, the 
European signatories 
to the deal, also 
known as the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), 
pledged to devise 
mechanisms to keep the 
deal alive. The promises 
have not been realized 
yet.

NCC pursues 
measures tak-
en by ‘Google’, 
‘Instagram’ on 
Iran legally

Iran
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Iran’s JCPOA Decision A 
Diplomatic Demarche: Russian 
Senator
 Tehran’s decision to row back on some of its commitments 
under the 2015 nuclear deal between Tehran and world 
powers is a diplomatic demarche, a senior Russian 
lawmaker said.
Russia, one of the signatories of the deal, sees the move as 
regrettable but understandable, said Konstan Kosachev, 
chairman of the Russian Senate Foreign Affairs Committee.
He blamed the US for pulling out of its part of the bargain, 
which happened exactly a year ago, and ratcheting up 

pressure against Iran ever since.
“There is no reason to welcome Iran’s decision since we 
all want to keep the Iranian nuclear deal alive, but it’s 
very easy to understand. Hopefully, this will be limited to 
diplomacy and not an actual withdrawal by Iran,” Kosachev 
wrote in a Facebook post.
On Wednesday, Iran said it will give other parties to the 
deal 60 days to deliver on their promise to salvage the 
agreement by offering Iran protection from re-imposed 
American sanctions, particularly in the oil export and 
banking sectors.
The demand was specifically addressed to the European 
signatories, who, according to Iranian President Hassan 

Rouhani, failed to 
deliver on promises to 
compensate for the 
damage done to Iran’s 
economy by the US.
Vladimir Dzhabarov, 
Kosachev’s deputy 
on the committee, said 
he didn’t see how the 
Europeans could change US 
policies towards Iran, making i t 
uphold its part of the bargain. “But at least there is an issue 
to talk about,” he added.

Iran to continue reciprocal 
policies in framework of NPT, 
JCPOA: MP
Senior Iranian lawmaker said that Tehran is not after 
withdrawing from Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) but will continue reciprocal policies in response 
to lack of other parties’ commitments in the framework of 
the deal.
JCPOA is a comprehensive document which notes that 
if a country doesn’t fulfill its commitments, others can 
adopt countermeasures, Chairman of National Security 
and Foreign Policy Commission of Iranian Parliament 
Heshmatollah Falahatpisheh told Mehr News Agency on 
Wednesday.

“Surely we will continue our reciprocal policies in the 
framework of JCPOA and NPT,” he added.
The remarks came after the Supreme National Security 
Council ordered so stop implementation of some parts 
of commitments of the Islamic Republic of Iran under the 
JCPOA according to articles 26 and 36 of the agreement. 
According to the statement, Iran will no longer commit to 
the restrictions put on the storage of enriched uranium and 
heavy water under the agreement.
The remaining parties to the nuclear deal have been given 
60 days to implement their commitments under the 
JCPOA, particularly those related to the banking and oil 
sectors. Failure to do so will prompt the Islamic Republic 
to stop complying with restrictions on the level of uranium 
enrichment and the modernization of Arak heavy water 
reactor, the statement says.

The Iranian MP 
also said that Iran 
will enter into 
‘serious’ technical 
negotiations with 
I n t e r n a t i o n a l 
Atomic Energy 
Agency and 
r e m a i n i n g 
signatories of 
the Nuclear Deal 
to “produce our required [nuclear] fuel in 
different levels.”
He went on to highlight that pulling out of JCPOA and NPT 
is not on the agenda.
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If Iran does not 
achieve the 
desired results 
after 60 days, 
it will take two 
more measures 
and stop 
observing the 
limit on uranium 
enrichment to 
3.67 percent 
purity,
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Iran Can Resume 
20% Uranium 
Enrichment in 4 
Days: Nuclear Chief
 Iran can restart the process of enriching 
uranium to a purity level of 20 percent in 
only four days, Head of the Atomic Energy 
Organization of Iran Ali Akbar Salehi said 
on Wednesday.
Speaking to reporters on the sidelines of 
a cabinet session on Wednesday, Salehi 
said Iran can resume its pre-JCPOA 
activities in a moment if necessary.
He stressed that Tehran will be able to 
begin 20 percent uranium enrichment 

in only four days.
His comments came after Iran’s Supreme 
National Security Council announced 
that Tehran will stop honoring certain 
commitments under the 2015 nuclear 
deal, which had already been scrapped 
by the US.At a cabinet session on 
Wednesday morning, President Hassan 
Rouhani said the five remaining parties 
to the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) -Russia, China, Britain, France 
and Germany- have been informed of 
Tehran’s decision to refuse to continue 
honoring two commitments under the 
deal.
He said Iran stops selling any enriched 
uranium above the 300-kg limit in 
exchange for yellow cake and also stops 

selling its heavy water above the limit of 
130 tons.
The president also announced that 
the JCPOA parties will have 60 days to 
come to the negotiating table and fulfill 
Iran’s main interests under the nuclear 
deal, especially regarding oil sales and 
banking interaction.
If Iran does not achieve the desired 
results after 60 days, it will take two more 
measures and stop observing the limit 
on uranium enrichment to 3.67 percent 
purity, he added.
The president said Iran will also make 
a new decision about its Arak heavy 
water reactor –which was planned to be 
renovated with the participation of the 
JCPOA parties- after the 60-day deadline.



 Trump Not Seeking War with Iran, Trying to Please Israeli Lobby: 
US Analyst
A senior American analyst and journalist said US President Donald Trump is not seeking war with 
Iran but is merely trying to please the Israeli lobby ahead of the 2020 presidential election.“I don’t 
think there will be a war, though of course such intemperate and foolish moves as this risk that 
outcome. Trump does not want a war. He knows that would all but destroy his presidency for the 2020 
election,” Philip Weiss, the founder and co-editor of Mondoweiss.net, told Tasnim when asked about 
Washington’s recent move to deploy a carrier strike group to the Middle East in a “message” to Iran.On 
Sunday night, the White House made an announcement that the USS Abraham Lincoln and a bomber 
task force were being deployed in response to unspecified "troubling and escalatory indications and 
warnings."

Iran’s Foreign Minister, 
Mohammad Javad Zarif 
stressed in a tweet that after 
a year of patient, Iran stops 
measures that US has made 
impossible to continue.
He posted the tweet on 
Wednesday after the 
Supreme National Security 
Council issued a statement 
addressing the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) member 
states.
“On May 8 2018, US 
withdrew from #JCPOA, 
violated #UNSCR 2231 & 
pressured others—incl 
#E3—to do the same. After 
a year of patience, Iran stops 
measures that US has made 
impossible to continue. Our 
action is within the terms 
of JCPOA. EU/E3+2 has 
a narrowing window to 
reverse this,” Zarif wrote on 
his official Twitter account.
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MPs prepare double-urgency bill 
to ban rise in energy carriers prices

The Iranian Parliament 
member called the decision 
of Supreme National Security 
Council (i.e. stopping 
implementation of some parts 
of commitments of the Islamic 
Republic of Iran under the Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
according to articles 26 and 36 of the 
agreement) a reasonable one adding 
that “JCPOA with 5+1 countries was 
made in a two-way road. Iran accepted 
to put some restrictions on its nuclear 
activities if sanctions were removed. 
The US withdrew from the deal and put 
pressure on Europeans to prevent them 
from making their commitments. This 
means pulling out from JCPOA.”
“Under the present conditions, it is our 
right to make a reaction regarding the 
measures of the uncommitted US to 
JCPOA. There is no reason for us to halt 
nuclear enrichment while Trump tries 
to persuade other countries to stop 
purchasing heavy water from us,” he 
added.

“In addition to NPT, making atomic 
bombs is the red-line that Iran will not 
pass, except that we will do whatever we 
are legally allowed to do if the sanctions 
remain in place,” he underlined.
“Europeans want us to make our 
commitments but when they do not do 
so, they cannot expect us to act as they 
wish,” Boroujerdi said.
As reported, Tehran is not after 
withdrawing from JCPOA but will 
continue reciprocal policies in response 
to lack of other parties’ commitments in 
the framework of the deal.
JCPOA is a comprehensive document 
which notes that if a country doesn’t 
fulfill its commitments, others can adopt 
countermeasures, Chairman of National 
Security and Foreign Policy Commission 
of Iranian Parliament Heshmatollah 
Falahatpisheh told Mehr News Agency 
on Wednesday.
In a Wednesday tweet, Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif wrote 
that on May 8, 2018, US withdrew from 
JCPOA, violated UN Security Council 
2231 and pressured others, including 
European partners, to do the same.
“After a year of patience, Iran stops 
measures that US has made impossible 
to continue,” he added.
“Our action is within the terms of JCPOA,” 
highlighted Zarif, noting “EU/E3+2 has a 
narrowing window to reverse this.”

He made the remarks upon 
his arrival in the Russian capital 
Moscow, where he plans to hold 
talks with Russian Foreign Minister, 
Sergey Lavrov on the bilateral 
relations, the most important 
regional and international issues as 

well as the future of Iran nuclear deal.

“Unfortunately, the European Union and other 
members of the international community were 
not capable of standing up to the US’ pressures. 
So, the Islamic Republic of Iran has decided to stop 
implementing some of the JCPOA commitments 
it used to fulfill voluntarily for now,” Zarif told 
reporters.
“The right to stop implementing commitments 
partially or totally in case of violation by other 
parties has been preserved for Iran in the JCPOA. So, 
Iran is not doing anything against JCPOA now; rather, 
it is acting totally within the framework of Articles 26 
and 36 of the deal and Iran is not leaving the JCPOA. It 
is an opportunity for other parties to the deal to take 
required measures, and not just issue statements” 
he stated.

Europe to incur losses ignoring Iran’s -60day 
ultimatum

Iran not leaving JCPOA: FM Zarif

“This will not be in favor of Europeans if they do not pay 
attention to the set -60day deadline by Iran,” Senior Iranian 
Lawmaker and a member of Parliament National Security 
and Foreign Policy Committee, Alaeddin Boroujerdi said on 
Wednesday.

Iran’s Foreign Minister, Mohammad Javad 
Zarif announced that the Islamic Republic 
has decided to stop implementing some of the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
commitments it used to fulfill voluntarily for now.
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comprehensive 
document 
which notes 
that if a country 
doesn’t fulfill its 
commitments, 
others can adopt 
countermeasures

US expert: Bol-
ton aims to intim-
idate Iran
An American expert in 
disarmament issue said that 
John Bolton aims to intimidate 
Iranians by advocating military 
option in dealing with Iran.
US expert: Bolton aims to 
intimidate Iran
President of the Campaign 
for Peace Disarmament and 
Common Security Joseph 
Gerson made the remarks in an 
interview exclusive with IRNA.
In response to a question 
regarding National Security 
Advisor of the US John R. Bolton's 
act to deploy US aircraft carrier 
Lincoln to the Persian Gulf, 
Gerson said: 'This was total 
nonsense, grandstanding. The 
deployment of the Abraham 
Lincoln was announced more 
than a month ago.'
He added: 'It is standard 
operational procedure for the 
Navy, even if it is an expression of 
U.S. militarism and geostrategic 
ambition and policing.'

'Clearly Bolton was seeking 
to intimidate Iranians and to 
help create a political climate 
in the U.S. that would support 
some forms of U.S. military 
intervention in Iran,' he noted.
He reiterated the fact that the U.S. 
people do not want another U.S. 
war in the Middle East, saying: 'If 
Iran does not respond militarily, 
and responds with patient 
good sense, it will undercut 
Bolton’s and his allies’ power 
and influence.'Elaborating on 
US unilateral withdrawal from 
Iran nuclear deal known as the 
Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), Gerson said: 
'Trump has violated the JCPOA. 
This accelerates the alienation 
of the U.S. from many European 
nations and reduces respect for 
the United States internationally.'
'For the mid to longer term, this 
will hurt the United States in the 
world. So, too, will its bullying 
regime-change oriented 
sanctions directed against Iran,' 
he added.
'Whether the sanctions will 
succeed will depend on the 
response of the Iranian people 

and the degree to which they 
are supported or opposed by 
other nations, American expert 
reiterated.
Answering a question on the 
impact of US anti-Iran decision 
to zero Iran oil exports on the 
regional and international peace, 
Gerson said: 'Applying sanctions 
to countries like Japan, China and 
India will not win the U.S. friends. 
Peoples have long memories, and 
this will alienate many from the 
U.S. Additionally, the sanctions 
could be used to build support for 
future military action.'
He noted: 'I think it is imperative 
that Iran not respond to U.S. 
provocations. Even a small 
naval or air incident could 
easily escalate into a major 
war in which there would be 
no winners and potentially 
many hundreds of thousands 
of victims, if not more.'On the 
reasons behind US blacklisting 
Iranian official armed forces (the 
Islamic Revolution Guards Corps 
[IRGC]), he said: 'At root, there is 
a power struggle going on over 
which nation will become the 
regional hegemon.'

17 Iranian univer-
sities listed among 
world’s top academic 
centers in ‘biology’
The Times Higher Education 
World University Rankings 
2019 in its latest report 
introduced world’s top 
universities in the field of 
Biology.
In the meantime, name of 17 
Iranian universities is observed 

among top universities in the 
world.
‘Times’ Institute publishes the 
list of world’s most famous 
academic brands every year 
by collecting information 
from the largest global survey 
according to the viewpoints of 
outstanding faculty members 
at universities.
This study was conducted 
among 1,258 universities 
which shows significant 

progress of Iranian universities 
in the current year in 2019 as 
compared to a year earlier.
Only 11 Iranian universities in 
the field of Biology were listed 
among top universities in 2018, 
the rate of which hit 17 in the 
current year in 2019.
It should be noted that ‘Oxford’, 
‘Stanford’ and ‘Cambridge’ 
universities were introduced 
as top universities in the world 
in 2019 in the field of Biology.



روستاى نشلج کاشان به شکل سنتى بازسازى مى شود
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى کاشان گفت: روستاى نشلج کاشان با تخصیص اعتبارات ملى به صورت بافت 

سنتى بازسازى مى شود.
بهروز ستارى  با بیان اینکه کاشان داراى 60 روستا است، اظهار داشت: تهیه و اجراى طرح هادى در روستاها 
به عهده بنیاد مسکن است و این طرح همانند طرحى است که براى شهرها تنظیم مى شود و هر ساله از محل 

اعتبارات تملک و دارایى به آن اعتبار تخصیص داده مى شود. وى با بیان اینکه در سال 97 از محل اعتبار تملک و 
دارایى ها نزدیک به 900 میلیون تومان اعتبار مصوب داشتیم، افزود: خوشبختانه 70 درصد از این اعتبارات مصوب 

تحقق یافت و توانستیم در چند روستاى کاشان همچون روستاهاى نشلج، ون، اسحاق آباد و غیره عملیات اجرایى داشته 
باشیم. مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى کاشان از تخصیص قیر رایگان به روستاهاى این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: از سال 

95 تاکنون 400 هزار متر از معابر روستایى کاشان آسفالت شده است و از دیگر اقدامات صورت گرفته تخصیص اعتبارات ملى ویژه روستاى 
نشلج بود که این روستا به صورت بافت سنتى بازسازى مى شود. وى با بیان اینکه قریب به 10 هزار جلد سند ویژه منازل روستایى کاشان صادر 
شده است، گفت: طرح ویژه بهسازى مسکن روستایى در روستاهاى کاشان در حال اجراست که در نتیجه آن بالغ بر دو هزار و 500 واحد روستایى 

تسهیالت به ارزش 21 میلیارد تومان دریافت کردند و قطعاً تعدادى از این واحدها در بافت فرسوده بوده اند.

فناورى هاى میانه و ابتدایى نیز به حمایت نیاز دارند
دبیر انجمن شرکت هاى دانش بنیان استان  اصفهان با بیان این که در حوزه «هاى تک» واردات زیاد نیست، 
بلکه باالترین حجم ارزبرى کشور مربوط به کاالهایى است که تکنولوژى متوسط و ابتدایى دارند، گفت: 
نقدى که به معاونت علمى و فناورى داریم، این است که این روزها کارگروه ارزیابى و تشخیص صالحیت 
براى حمایت از شرکت ها در 90 درصد موارد، فناورى هاى پیشرفته را جزو دانش بنیان ها تعریف مى کنند، 

درحالى که فناورى هاى میانه و ابتدایى نیز براى رشد و توسعه کشور به توجه و حمایت نیاز دارند.
 سیدیاسر معین الدینى با اشاره به سابقه تشکیل انجمن در اصفهان، اظهار کرد: پس از 20 سال که از فعالیت 

شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان مى گذشت، شرکت هاى فعال به این نتیجه رسیدند در قالب یک تشکل در کنار 
یکدیگر جمع شوند و این اتفاق در سال 94 با حضور نماینده اتاق ایران در اتاق بازرگانى اصفهان رخ داد و انجمن شرکت هاى 

دانش بنیان استان اصفهان اولین هیات مدیره خود را طى انتخاباتى شناخت. تجربه انباشت شده در فناوران استان اصفهان در این سال ها به 
انجمن منتقل و موجب شد نیازهاى جمعى صنف در نظر گرفته شود. بنابراین اساسنامه انجمن در سه محور اصلى هم افزایى، توانمندسازى 
و ارتباط با نهادهاى حاکمیتى شکل گرفت. وى افزود: هر شرکتى در این خصوص به ما مراجعه کند حاصل تجربیات 20 ساله تولیدکنندگان 
فناورى در استان اصفهان را با آن ها در میان مى گذاریم و تمام مشکالت را صادقانه مطرح مى کنیم تا مبادا منابع و استعدادى در این راه تلف شود.

طى ســال هاى نخست 
ظهور این صنعت در کشور 
دو شــرکت غیر بانکى در 
حوزه صــدور کارت ورود 
کردند اما با مخالفت بانک 
مرکزى با ورود هر بازیگر 
غیر بانکى بــه این عرصه 
مقرر شد تنها بانک ها در حوزه صدور کارت 
و به کارگیرى ابزارهاى پرداخت فعالیت 
داشته باشند؛ اما بانک ها اعالم کردند که 
در ساختار خود امکانات الزم براى انجام 
این کار را ندارند. پس باید شرکتى خارج از 
بانک ثبت کنند تا این مأموریت را داشته 
 PSP باشد. این گونه بود که شرکت هاى

بانکى تأسیس شدند.

اگرچه با گذشت بیش از 20 سال از آغاز به 
کار اولین دستگاه پوز در کشور هنوز هم 
ساز و کار مشخصى براى مدل کسب و کار 
و دریافت کارمزد آن از ذینفع اصلى تعیین 
نشده اما با رشد تعداد و مبلغ تراکنش ها، 
درآمدهاى این شــرکت هاى 12 گانه با 
شیب و سرعتى بسیار مثال زدنى در حال 

افزایش است.
نگاهى به آمارهاى ساالنه شبکه پرداخت 
الکترونیکى کشور طى سال هاى گذشته 
نشان از ســرعت ضریب نفوذ و در نتیجه 
جابجا شدن ارقامى عجیب و غریب در این 

شبکه دارد.
بررســى هاى خبرنگار ما از تعداد و مبالغ 
تراکنش هاى روى دستگاه پوز طى سال 
گذشــته حکایت از آن دارد طى 12 ماه 
بیش از 19 میلیــارد تراکنش تنها روى 
کارتخوان ثبت شــده است. این در حالى 
اســت که طى ماه هاى بهمن و اســفند 

بیشترین تعداد تراکنشها به ثبت رسید.
طبق آمارهاى ماهانه شاپرك، فروردین 
ماه ســال 97 با بیش از 1 میلیارد و 280 
میلیون تراکنش کمترین و اســفندماه 
بابیش از 1 میلیارد و 970 میلیون تراکنش 
بیشترین تعداد تراکنش ها روى کارتخوان 

فروشگاهى انجام شد.

  این آمار از لحاظ مبلغى بســیار 
عجیب تر است.

تنها روى یکــى از درگاه هــاى پرداخت 

الکترونیکــى (کارتخوان فروشــگاهى) 
نقــل و انتقال بیــش از 2 هــزار و 300 
تریلیــون تومــان درکل ســال به ثبت 

رسیده است.
سال گذشــته کمترین مبلغ جابجا شده 
توسط دســتگاه کارتخوان فروشگاهى 
متعلق به فروردین ماه با رقمى بالغ بر 128 
هزار میلیارد تومان و بیشترین رقم متعلق 
به اسفندماه با ثبت مبلغ 197 هزار میلیارد 

تومان مى باشد.
این گردش مالى عظیم تنها روى موثرترین 
ابزار پرداخت الکترونیک کشــور به ثبت 
رسیده که انحصار آن تنها در اختیار 12 
شــرکت ارائه دهنده خدمــات پرداخت 
قرارداشــته و به ازاى هر یــک تراکنش 

کارمزدى مشخص دریافت مى کنند.

  ثبت عجیب تریــن گردش مالى 
توسط 12 شرکت ایران

یکــى از نکات جالــب در بررســى آمار 
تراکنش هاى الکترونیکى میزان درآمد 
شــرکت هاى ارائــه دهنــده خدمات 
پرداخت از محل این تراکنش ها اســت. 
گفتنى اســت خدمات شــبکه پرداخت 
الکترونیک کارتى توسط این 12 شرکت 
که مجوزهاى رسمى دریافت کرده اند به 
سه نوع اصلى خدمت خرید کاال و خدمات، 
خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن 
همراه و نیز خدمت مانده گیرى تقســیم

 مى شوند.

کارمزد هر یک تراکنش خرید با پوز یک 
درصــد از مبلغ تراکنــش حداقل 50 تا 
حداکثر 224 تومــان و کارمزد تراکنش 
هاى قبض 175 تومــان به طور ثابت مى 
باشد. براى هر تراکنش دریافت موجودى 
هم به طور ثابت روى همــه درگاه ها 50 
تومان کارمزد به شرکت پى اس پى تعلق 

مى گیرد.
حال با در نظر گرفتن تعداد تراکنش هاى 
خرید که بیشترین ســهم تراکنش هاى 
الکتروینــک روى پوز را دارنــد مى توان 
کارمزدهاى این شرکت ها را تخمین زد. 
تنها شرکت هایى که در هر برهه از زمان 
سودآور بوده و حتى براى خرید یک پفک 
و پرداخت وجه آن از طریق کارت کشیدن 
روى پوز نیز از بانک مرکزى دستمزد مى 

گیرند.

آمارى تکان دهنده از انتقال پرداخت الکترونیکى کارت خوان هاى فروشگاهى در سال 97؛   

جابه جا یى2 هزار و 350 تریلیون تومان 

خبرآنالین
گـــزارش
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صنعت پرداخت الکترونیکى در کشور در حالى دهه دوم عمر 
خود را طى مى کند که ضریب نفوذ آن در کشــور به صورت 

روزافزون در حال افزایش است.
 آن چه صنعت پرداخت الکترونیک را با سرعتى بیش از سایر 
صنایع کشور در عمق جامعه جا داد نیاز به سهولت، سرعت و 
دقت باال در انجام بخشى از عملیات بانکى روزمره بود. بعد از 
 POS کارت خوان یا پایانه فروشگاهى که با نام ATM دستگاه
معروف شد بیشــترین ضریب نفوذ در این صنعت را به خود 
اختصاص داد. درگاه USSD یا همان ستاره مربع ها و درگاه 
پرداخت اینترنتى هم با فاصله اى نه چندان طوالنى نسبت 
به POS طى 10 سال اخیر به حوزه پرداخت الکترونیکى وارد 

شدند.

 با در نظر گرفتن 
تعداد تراکنش هاى 
خرید که بیشترین 
سهم تراکنش هاى 

الکتروینک روى 
پوز را دارند مى توان 

کارمزدهاى این 
شرکت ها را تخمین 

زد.
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این 14 میلیارد دالر 
بالتکلیف!

14 میلیارد دالرى که دولت مکلف 
اســت براى تامین کاالى اساسى 
تامین کند با وجود گذشت نزدیک 
به دو ماه از سال، همچنان وضعیت 
مشــخصى ندارد و در گیــر و دار 
تصمیم گیرى بــراى پرداخت آن 
است. دولت براى حذف ارز 4200 
تومانى برخى کاالها اقدام کرده اما 
تخصیص یارانه آن بالتکلیف است؛ 
کاالبرگ الکترونیکــى، پرداخت 
نقدى یــا غیرنقــدى، گزینه هایى 
هستند که هنوز توافقى در مورد آن 

انجام نشده است.
قانون بودجه دولت را مکلف کرد 14 
میلیارد دالر براى تأمین کاالهاى 
اساسى و تجهیزات پزشکى و دارو 
با نرخ ترجیحى تأمین کند. اما در 
هر صورت تجربه ســال گذشــته، 
دولت را مجاب کــرد که این روش 
مناسبى نیســت و باید در رابطه با 
آن بازنگرى هایى انجام دهد. این در 
حالى است که با وجود اختصاص ارز 
4200 تومانى، آنچه در بازار عرضه 
شد نشان از قیمت هایى داشت که 
تناسبى با تأمین با ارز 4200 نداشت. 
در این بین دولت تاکید داشت نبود 
نظارت دقیق عامل اصلى ایجاد رانت 
و فســاد در اختصــاص ارز 4200 
تومانى بوده است. بر این اساس اعالم 
شــد که به تدریج براى حذف ارز 
4200 تومانى براى واردات کاالهاى 
مشمول اقدام مى کند و در این رابطه 
در سال جارى تأمین برخى کاالها با 
نرخ ترجیحى (یارانه اى) متوقف شد.

دولت اعالم کرده بود با وجود حذف 
نــرخ 4200 تومانــى و اختصاص 
ارز براى تأمین کاالهاى اساســى 
با نرخ نیمایى کــه اکنون به حدود 
9,000 تومان در هــر دالر در این 
بــازار مى رســد، راهکارهایى را در 
دســتور کار قرار مى دهد که تورم 
ناشى از حذف ارز ارزان جبران شده 
و کمترین آســیب به خانوارها وارد 
شود. با حذف ارز 4200 تومانى در 
مجموعه 14 میلیــارد دالر بیش از 
60 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت 
براى دولت ایجاد مى شود ولى هنوز 
بعد از گذشت 50 روز از سال جدید و 
حتى اقدام براى حذف برخى کاالها 
از مجمــوع دریافت کنندگان دالر 
4200 تومانى وضعیت مشخصى 
وجود ندارد. این در حالى است که 
اخیراً اعالم شــد به زودى جلساتى 
بین مجلس و دولت در رابطه با نحوه 
تخصیص 14 میلیــارد دالر براى 
کاالهاى اساسى برگزار خواهد شد تا 
بتوانند راهکار مشخصى در این رابطه 
ارائه دهند؛ کاالبرگ الکترونیکى یا 
اختصاص منابع به صورت نقدى و 
غیرنقدى در این رابطه مطرح است 

ولى توافقى در مورد آن نشده است.
در هر صورت آنچه از سوى مجلس 
و دولت تصمیم گیرى مى شود باید 
به گونه اى باشــد که بتواند فضاى 
موجود را تعدیل کند، چراکه حذف 
ارز 4200 تومانى از کاالهاى اساسى 
بر قیمت این کاالها اثر منفى دارد و 

موجب افزایش تورم خواهد شد.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
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بازارخودرو
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«قیمت » به آگهى هاى خرید و فروش خودرو بازمى گردد

سخنگوى اتحادیه کســب و کارهاى مجازى اعالم کرد که طى دو روز آینده حذف قیمت خودرو از 
آگهى هاى خرید و فروش در فضاى مجازى برداشته مى شود و متقاضیان مى توانند با شرایط جدید و 
در محدوده سقف قیمت واقعى تعیین شده از سود اتحادیه خودرو، قیمت کاالهاى خود را در سایت هاى 

اینترنتى درج کنند.

در روزهــاى پایانــى هفته گذشــته رئیس مرکــز مبارزه بــا جرایم ملــى و ســازمان یافته پلیــس فتا ناجا 
با اشــاره به قیمت ســازى کاذب در بازار خودرو و امــالك در فضاى مجــازى، از برخورد جدى بــا دالالن این 
حوزه خبر داد و اعالم کــرد که حذف قیمت هاى بازار خودرو و مســکن به مدیران ســایت هاى واســط ابالغ 

شده است.
در جدیدترین رویداد در این رابطه رضا الفت نسب - عضو هیئت مدیره و سخنگوى اتحادیه کشورى کسب و کارهاى 
مجازى - در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اخیراً به دستور دادستانى کارگروهى در این زمینه تشکیل شد و در جلسه 
روز گذشته (سه شنبه) که با حضور دادستانى، اتحادیه خودرو و پلت فرم ها برگزار شد، در نهایت تصمیم گرفته شد 
که افراد با در نظر گرفتن سیاست هاى جدید و همکارى اتحادیه خودرو و کسب وکارهاى مجازى و با شرایط جدید 

مى توانند قیمت خودرو را در آگهى هاى فروش خودرو در سایت ها و فضاى مجازى درج کنند.
وى در توضیح شرایط جدیدى که براى درج قیمت در سایت هاى اینترنتى در نظر گرفته شده است، گفت: قرار است 
اعضاى اتحادیه خودرو قیمت هاى واقعى و کارشناسى بازار را تعیین کنند که به عنوان سقف قیمت قابل ثبت در 

سایت ها در نظر گرفته مى شود.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کشورى کسب و کارهاى مجازى، فروشندگان نهایتاً مى توانند قیمت کاالى خود 

را تا دو درصد سقف قیمت تعیین شده، تغییر دهند.

  خودروسازان مسبب اصلى تالطم بازار خودرو
الفت نسب در ادامه خودروسازان را مسبب اصلى تالطم بازار خودرو دانست و اظهار کرد: عرضه قطره چکانى خودرو 
به بازار باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها شده و دالالن نیز در بازار واقعى و مجازى 

از این شرایط سوءاستفاده مى کنند.
وى همچنین با بیان اینکه در صورت همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات و پلیس راهنمایى و رانندگى ناجا 
مى توان راه ورود دالالن به بازار مجازى را بست، تصریح کرد: بخش عمده اى از مشکالت با امکان احراز هویت حل 
و راه ورود دالالن به بازار مجازى بسته مى شود؛ چراکه در این صورت هویت نمایشگاه داران مشخص مى شود و در 
مورد افرادى که بخواهند خودروى خود را در این سایت ها به فروش برسانند نیز، از طریق کد ملى و شماره ماشین 

وضعیت مالکیت آن ها مشخص مى شود.
به گفته این مقام مســئوالن جلســه مشــابهى براى درج قیمت مســکن در فروشــگاه هاى اینترنتى برگزار 

مى شود.

آگهى حصر وراثت
آقاى فرود نعمتى فرزند عبداله به شــماره شناسنامه 1 به شرح 
دادخواست به کالســه 32/98/ش ح 1 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله 
نعمتى فرزند محمد به شماره شناسنامه 11 در تاریخ 1395/8/17 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- نیست در جهان بربستگان فرزند سیدمحمود 
ش ش 33 متولد 1331 صادره از ســمیرم پادنا همســر متوفى 
2- اسفندیار نعمتى ش ش 534 متولد 1351 صادره از سمیرم 
فرزند متوفى 3- جمشید نعمتى ش ش 548 متولد 1352 صادره 
از ســمیرم فرزند متوفى 4- روح افزا نعمتى ش ش 671 متولد 
1358 صادره از سمیرم فرزند متوفى 5- کاظم نعمتى ش ش 17 
متولد 1362 صادره از سمیرم فرزند متوفى 6- فرود نعمتى ش ش 

1 متولد 1355 صادره از سمیرم فرزند متوفى 7- محمد نعمتى 
ش ش 27 متولد 1327 صادره از سمیرم فرزند متوفى 8- فاطمه 
نعمتى ش ش 100 متولد 1366 صادره از سمیرم فرزند متوفى و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شوراى حل اختالف شماره 

یک شهرستان سمیرم شناسه: 458757

آگهى فقدان سند
شماره نامه: 139885602025001413 نظر به اینکه خانم بتول 
عقیلى با تسلیم درخواست شماره 25001808 مورخ 98/1/12 
و دو برگ استشــهاد شهود به شــماره 22872 مورخ 98/1/21 

دفترخانه 337 اصفهان مدعى مفقود شــدن ســند مالکیت (به 
علت جابجایى) 6/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك شماره 
701 فرعى از 18 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضى 
صدور سند مالکیت المثنى مى باشد پالك مزبور در صفحه 464  
دفتر 597 امالك ذیل شماره ثبت 108078 تحت شماره چاپى 
402610 سابقه ثبت دارد و به موجب سند انتقال شماره 9959 
مورخ 92/1/17 دفترخانــه 337 اصفهان به نامبرده انتقال یافته 
است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 

مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

شناسه: 459067

آگهى فقدان سند
شــماره نامه: 139885602025001488 نظر به اینکه خانم 
محترم شهبازى دستجرده با تسلیم درخواست شماره 25002396 
مورخ 98/1/27 و دو برگ استشهاد شهود به شماره 68938 مورخ 
98/1/20 دفترخانه 32 اصفهان، مدعى مفقود شدن سند مالکیت 
(به علت جابجایى) ششدانگ پالك شماره 2099 فرعى از 26 اصلى 

بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضى صدور سند مالکیت المثنى 
مى باشد پالك مزبور در صفحه 167 دفتر 219 امالك ذیل شماره 
ثبت 23084 تحت شماره چاپى 603612 سابقه ثبت دارد. لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 457701
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استارت آپ ها براى حضور در نمایشگاه هاى تخصصى حمایت مى شوند
سازمان فناورى اطالعات ایران در راستاى حمایت از کسب و کارهاى نوپا و شرکت هاى دانش 

بنیان، استارت آپ هاى حوزه ICT را به شرکت سهامى نمایشگاه هاى کشور معرفى مى کند.
ســازمان فناورى اطالعــات در اطالعیــه اى از برنامــه حمایتى از کســب و کارهــاى نوپا

 (استارت آپ ها) و شــرکت هاى دانش بنیان براى حضور در نمایشــگاه هاى تخصصى ملى و 
بین المللى خبر داد.

این سازمان اعالم کرد که در نظر دارد نسبت به شناسایى و معرفى کسب و کارهاى نوپا و شرکت هاى 
دانش بنیان به شرکت سهامى نمایشگاهى کشــور و برگزارکنندگان نمایشگاهاى تخصصى (ملى و

 بین المللى) که داراى برنامه حمایتى از شرکت هاى مذکور هستند اقدام کند.
در این راستا و در اولین قدم، بیست و ششمین نمایشگاه بین المللى صنایع کشاورزى، مواد غذایى و ماشین آالت و صنایع 

وابسته که از تاریخ 28 تا 31 خرداد سال 1398 برگزار مى شود آمادگى تخصیص فضاى نمایشگاهى به کسب و کارهاى نوپاى 
پیشرو در این عرصه را اعالم کرده است.

متقاضیان به منظور هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر باید به سایت سازمان فناورى اطالعات ایران مراجعه کنند.
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  به جلو پیش رفتن
مى خواهیــد  اگــر 
وظایف تان را تغییر دهید 
یا در شغل تان پیشرفت 
کنیــد، مهم اســت که 
بدانید چطور فرصت هایى 
را که با عالئق و مهارت ها 
و شرایط شما هماهگ هستند، شناسایى 

و دنبال کنید.
این کار به زمان زیادى نیاز دارد. مى توانید 
به فرایند پیدا کــردن فرصت ها به عنوان 
ســفرى نگاه کنید که در نهایت شــما 
را به مقصدى هیجان انگیز و ناشــناخته 
مى رســانند. بایــد صبــور باشــید و بر 

تالش هایتان اصرار کنید.
با این حال، تالش هایى کــه امروز انجام 
مى دهید در آینده جــواب مى دهند. نه 
تنها مشغوِل انجام وظایفى خواهید شد 
که مناسب تان هستند، بلکه درك خوبى 
هم از گزینه هایى خواهید داشت که پیش 
خواهند آمد. همچنیــن درك بهترى از 
مهارت هایى که براى موفقیت در کارتان 
باید داشته باشید و آنهایى که باید رشد و 

پرورش دهید، پیدا خواهید کرد.

  کشف فرصت ها
اجازه دهید نگاهى به فرایند شناســایى 
فرصت هاى شغلى و انتخاب بهترین آنها 

بیندازیم.

  1.طرز فکر صحیح داشته باشید
فرصت ها همیشه در اطراف تان هستند. 
(بعدا به اینکه کجا مى  توانیم پیدایشــان 
کنیم نگاهى مى اندازیم). پس باید دائما 
حواس تان به آنها باشد. عادت کنید که هر 
روز به دنبال فرصت هاى ممکن بگردید. 
یک دفترچه یاد داشت با خود داشته باشید، 
یا با استفاده از یک اپلیکیشن تلفن همراه 
هوشمند مانند Evernote فرصت هایى 
که به ذهن تان مى رسند را یادداشت کنید. 
تا آنجایى که مى توانید فرصت هاى بیشترى 
یادداشت کنید، بعدا مى توانید لیست تان 
را کمتر کرده و فرصت هــاى مرتبط تر را 

نگه دارید.

  2. به دنبال فرصت ها بگردید
شما همچنین مى توانید تالشى در زمینه  
جستجوى فرصت هاى پنهان انجام دهید. 
اینها فرصت هایى هســتند که براى شان 
تبلیغاتى صورت نگرفته است، یا پروژه هایى 
هستند که مى توانند نیازى درون سازمان 

یا صنعت تان را برآورده کنند.
با سازمان خودتان شروع کنید. حواس تان 
به فرصت هاى شــغلى خالى که در حال 
حاضر در سازمان هستند و یا در آینده به 
وجود خواهند آمد، یــا برنامه هایى که در 
رابطه با گسترش سازمان هستند، باشد. 
همچنین بــه این فکر کنیــد که چطور 
مى توانید درون سازمان تان و در موقعیتى 
که فعال دارید، پیشــرفت داشته باشید. 
چه راه هایى در دســترس تان هســتند. 
همچنین باید با افراد دیگرى که در سازمان  
و صنعت تان هستند، یک شبکه تشکیل 
دهید تا آخرین خبرها را به سرعت دریافت 
کنید. اگر دوســتان یــا همکاران تان در 
بخشى یا در سازمانى کار مى کنند که به 
آن عالقمند هســتید، از آنها بپرسید که 
آیا مى توانند شما را به افراد بانفوذ معرفى 

کنند.
حتما از اخبــار و رویدادهاى صنعت تان 
مطلع و به روز باشید تا از روندهاى مرتبط 
و تکنولوژى هاى جدیــدى که معموال به 
خلق فرصت هاى جدید منجر مى شوند، 
اطالع پیدا کنید. مثال معموال در مجالت 
یــا گروه هایى که مربوط بــه صنعت تان 
هستند، مى توانید آمار و اطالعات به دست 
آورید. ســرویس هاى خدمات اجتماعى 
مانند توئیتر و لینکدین نیز براى شناسایى 
گرایش ها و فرصت ها و رابطه داشتن با افراد 

مطلع و بانفوذ مفید هستند.
تحلیل PEST هم براى افشــا کردن 
فرصت ها مفیــد اســت. PEST ابزار 
مناســبى براى کشــف عوامل سیاسى، 
اقتصــادى، زیســت محیطى، فرهنگى 
اجتماعى و تکنولوژیکى اســت که باعث 
ایجاد تغییر مى شوند. استفاده از این راهکار 
به شما کمک مى کند فرصت هاى بالقوه را 
در هر کدام از این زمینه ها شناسایى کنید.

زمانى که به دنبــال فرصت ها مى گردید، 
مى توانید به ســواالتى مانند سواالت زیر 

پاسخ دهید:
آیا در سازمان یا صنعت تان کمبود نیروى 
کار است؟ اگر جواب مثبت است، در کدام 

قسمت این کمبود دیده مى شود؟
کدام بخش ســازمان یا صنعت شما در 
حال رشد هســتند؟ آیا به آن قسمت ها 

عالقه  دارید؟
چه تکنولوژى هاى جدیدى آنجا هستند؟ 
این تکنولوژى ها چطور بر کار شما، سازمان  

یا صنعت تان تاثیر مى گذارند؟
آیا نیازى در سازمان یا صنعت شما وجود 
دارد که هیچ کس آن را برآورده نمى کند؟

آیا هیچ  کدام از مشتریان، فروشنده ها یا 
تامین کنندگان، مشــکالتى در صنعت و 
یا سازمان شما دارند؟ ( مشکالت معموال 

باعث خلق فرصت هاى بزرگ مى شوند)
نکته:

شاید بخواهید در سازمان و یا کمیته اى که 
به آن واقعا اعتقاد دارید به صورت داوطلبانه 
مشغول به کار شــوید. کار داوطلبانه نه 
تنها اجر و پاداش دارد، بلکه به شما کمک 
مى کند شبکه ى خود را گسترش داده و 
فرصت هاى جدید کشف کنید. همچنین 
یــک راه عالى بــراى باال بــردن دانش و 
مهارت تان در صنعت یا زمینه ى خاصى 

است.

  3. نقــاط قوت و ضعــف خود را 
شناسایى کنید

همینطور که به دنبال فرصت ها مى گردید، 
باید نقاط قــوت و ضعف خــود را خوب 
شناســایى کنید. این کمک مى کند که 

فرصت هایى را که بیشــتر از بقیه به شما 
مربوط مى شوند و مناسب تان هستند پیدا 
کنید و در ضمن درك مى کنید که بر کدام 

یک از مهارت ها باید بیشتر کار کنید.
براى کشف نقاط قوت خود، سواالت زیر را 

در نظر بگیرید:
در شغل فعلى تان از انجام کدام وظایف یا 
پروژه ها لذت مى برید؟ به احتمال زیاد این 
گونه وظایف بر نقاط قوت شما تکیه دارند.
چه کارى را بهتر از دیگران انجام مى دهید؟
به کدام ارزش ها اعتقاد دارید که معموال در 

دیگران نمى بینید؟
چه منابعى در اختیــار دارید که دیگران 

ندارند؟
کدام افراد در شــبکه تان بانفوذ هستند و 

مى توانند کمک تان کنند؟
دیگران نقاط قوت شما را در چه چیزهایى 
مى بینند؟ (اگر مطمئن نیســتید، از آنها 

سوال کنید)
سپس به نقاط ضعف خود نگاه کنید. براى 
پیدا کردن آنها به این سواالت پاسخ دهید:

از کدام وظایف به دلیل اینکه اعتماد به نفس 
کافــى در انجام آنهــا نداریــد اجتناب 

مى کنید؟
افراد دیگر چــه چیزهایى را بــه عنوان 
نقطه ضعف در شما مى بینند؟ (اگر مطمئن 

نیستید از آنها بپرسید)
آیا نســبت به تحصیــالت و مهارت هاى 
خود اعتماد به نفــس دارید؟ ضعیف ترین 

مهارت تان کدام است؟
آیا مشخصه ى شخصیتى خاصى دارید که 

شما را در شغل تان عقب نگه داشته است؟ 
(مثال آیا اعتماد به  نفس تان پایین است یا 

وظایف تان را پشت گوش مى اندازید؟)
بعد از اینکــه نقاط قــوت و ضعف تان را 
شناسایى کردید، به این فکر کنید که کدام 
یک از آنهــا را مى توانید به فرصت تبدیل 
کنید؟ مى توانید این کار را با اســتفاده از 
نقاط قوت و یا حذف نقاط ضعف تان انجام 

دهید.

 4. عوامل دیگرى کــه براى تان 
اهمیت دارند را شناسایى کنید

همچنین، باید عواملى کــه در زندگى و 
شغل تان مهم هستند را نیز درك کنید. 
این به شما کمک مى کند تا فرصت هایى 

که براى تان مناسب هستند را پیدا کنید.
با ابزارى مانند کدهاى هولند و لنگرگاه هاى 
شغلى ِشین و فرایند MPS شروع کنید، 
تا بتوانید کارى که براى تان مناسب ترین 
اســت را پیدا کنید. ســپس ببینید چه 
چیزهایى در زندگى شما باید سرجایشان 
قرار بگیرند تا بتوانید شادى و خوشبختى را 
تجربه کنید. همچنین عوامل دیگرى نیز 
براى دنبال کردن فرصت ها مهم هستند. 
آنها به شــما کمک مى کنند تا بتوانید در 
مرحله ى بعد دامنه ى انتخاب تان را کمتر 
کنید. این عوامل شامل موارد زیر مى شوند:

تناسب با سبک زندگى فعلى تان
حقوق و مزایا
امنیت شغلى

تناسب با اهداف زندگى و شغلى تان

در جستجوى فرصت هاى پنهان؛   

چطور فرصت هاى شغلى مان را شناسایى کنیم؟

همینطور که به دنبال 
فرصت ها مى گردید، 

باید نقاط قوت و ضعف 
خود را خوب شناسایى 

کنید. این کمک مى کند 
که فرصت هایى را که 
بیشتر از بقیه به شما 

مربوط مى شوند و 
مناسب تان هستند 

پیدا کنید

با اینکه شناسایى فرصت ها دشــوار است، اگر از یک 
رویکرد متفکرانه و سنجیده استفاده کنید، مى توانید 
آنها را پیدا کنید. در این مقاله، خواهیم دید که چطور 

مى توانیم این کار را انجام دهیم.

 
استارت آپ

 تا به حال، اسم فناورى «بالك چین» به گوشتان خورده 
است؟ بالك چین نوع جدید و خاصى از شبکه اینترنتى 
اســت که در آن اطالعات مختلف به صورت بالك هاى 

هم شکل طبقه بندى و در بین سیستم هاى رایانه اى زیادى توزیع مى شوند. 
اگر بخواهیم تفاوت اصلى و عمده این نوع خاص از شبکه به هم پیوسته را با شبکه اینترنت 
عادى واضح تر بگوییم، باید به نحوه ذخیره   سازى اطالعات اشاره کنیم. اطالعات رد و بدل شده 
در شبکه اینترنت عادى به صورت متمرکز در یک سرور اصلى ذخیره مى شوند که از سوى 
هکرها و نهادهاى مختلف قابل دسترسى و ردیابى هستند اما اطالعات منتقل شده در شبکه 
بالك چین امکان دسترسى، نفوذ و ردیابى را به هیچ نهاد یا فرد حقیقى و حقوقى نمى دهند. 
کارشناســان بر این باورند که فناورى بالك چین از ظرفیت ها و قابلیت هاى بسیار زیاد و 
متعددى برخوردار است و مى تواند در صنایع و سیستم هاى مختلف بانکى، مالیاتى، بیمه، 

دانشگاهى و غیره به کار برده شود و تحوالتى عظیم  در آن ها ایجاد کند.

   اعتماد کاربران به اعداد
در بیت کوین اعتبار و اعتماد کاربران به اعداد است. در این فناورى تمام اطالعات شما 
در یک عدد بیست وپنج بیتى نهفته است و در این شبکه شما یک کد امنیتى دارید. 
کل کد هاى خصوصى اى که در ساختار بیت کوین وجود دارد به اندازه عددى به اندازه 
1077 است. این عدد به قدرى بزرگ است که امکان هک کردن آن ناممکن است. 
امنیت شما در بیت کوین به خاطر همین امر است. در بیت کوین خدمتى داده و خدمتى 
گرفته مى شود که تمام این خدمات به صورت غیرمتمرکز است و شما براى گرفتن 
خدمات از این سیستم، پولى پرداخت نمى کنید. به کمک این فناورى فقط قدرت از 
نهادهاى متمرکز گرفته و به نهادهاى غیر متمرکز داده مى شود. شاید آخرین سال هایى 
را سپرى مى کنیم که مردم در دنیا به صورت سنتى افرادى را انتخاب مى کنند  که کارهاى 
کشور و شهرهایشان را انجام دهند. در سوئیس افراد مالیات  مى دهند و همه رأى مى دهند 
تا آن پول چگونه هزینه شود. در آینده به کمک بالك چین مردم از این سیستم انتخاباتى 

بهره    مند خواهند شد

   تغییر پایه پول جهانى به بیت کوین
فناورى بالك چین به 2 بخش مالى و غیرمالى تقســیم مى شــود. در شرایط فعلى، نقش 
بخش مالى در دنیا پر رنگ تر است اما در آینده برنامه هاى مختلف غیر مالى مى توانند نقش 
چشمگیرترى در زندگى ما داشته باشند و آن را با تغییرات فراوانى همراه کنند. اما بازار مالى 
بالك چین آینده درخشــانى دارد. مثال روزانه در دنیا 14 میلیــارد دالر بیت کوین مبادله 
مى شود. این بازار ارزش زیادى در دنیا دارد و ما باید بتوانیم سهم کشورمان از این بازار را باال 
ببریم. در دنیا نهادهاى متمرکزى مانند بانک جهانى و دولت ها  تجارت جهانى و انتقال مالى 
را با اختالل مواجه مى کنند و ممکن است تبادالت مالى سنتى در دنیا با مخاطراتى همراه 
شود. پایه پولى جهان براساس ارزش دالر است که سیاست هاى کشورهاى قدرتمندى مثل 
آمریکا موجب افزایش ارزش آن مى  شود. براى غلبه بر این قضیه، باید بتوان پایه پولى جهان 

را با فناورى بالك چین تغییر داد و ارزهایى مانند بیت کوین را جایگزین دالر کرد، ارزهایى 
که غیر متمرکزند و حساب شخصى ندارند، و در شرایط فعلى که ارزش پولى ملى ما ایرانى ها 

روز به روز کمتر مى شود، این مى تواند بهترین راه حل دور زدن تحریم ها باشد.
در دنیا 21 میلیون بیت کوین بیشتر نخواهیم داشت. 80 هزار میلیارد دالر ارزش کل تجارت 
جهانى است که حدود 25 درصد آن در دست آمریکاست. حاال اگر بخواهیم این ارزش مالى 
را به میزان بیت کوین هاى موجود در جهان تبدیل و تقسیم کنیم، ارزش هر بیت کوین 3/8 
میلیون دالر خواهد شد. پس اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، داشتن کمى بیت کوین در شرایط 

فعلى مى تواند سرمایه گذارى خوبى براى آینده به حساب آید.

  بالك چین زمینه ساز اعتماد است
اگر بخواهیم به طور کلى به بالك چین نگاه کنیم، این فناورى بــر مبناى عدم پردازش و 
حاکمیت داده  ها در یک مکان است. این ویژگى براى کسب و کارهایى که مى خواهند از حد 
متوسط بزرگ تر و فراگیرتر شوند  بسیار کاربردى است. مثال در یک کسب و کار توزیع محور، 
عدم شفافیت ها به دلیل تجمیع داده ها در یک مکان است و این مسئله نمى تواند خیلى امن 
باشد چون در این کسب و کارها اطالعات در دســت صاحب کسب و کار است و توان تغییر 
در آن را دارد. از دیگر موارد مهم در بالك چین، حکمرانى دیجیتال اســت. سیســتم هاى 
رأى گیرى مبتنى بر این فناورى به مردم این امکان را مى دهند که به راحتى و بدون واسطه 
در سیاست هاى شهرى یا کشورى اعمال نظر کنند و مطمئن باشند که در این نظرسنجى ها 
امکان تقلب وجود ندارد. همچنین در کشور فین تک هاى فراوانى داریم که هرکدام براى خود 
زیرساخت هایى مجزا و متمرکز دار د. یکى از دغدغه هاى بانک مرکزى چگونگى اعتماد به 
سیستم و عملکرد این فین تک هاست. ضعف این سیستم ها در احتمال هک شدن آن ها و 
سرقت اطالعات کاربران است اما اگر این فین تک ها بتوانند خدمات خود را بر بستر بالك چین 
ارائه دهند، مى تواند در کنار کمک به توسعه آن ها، اعتماد افراد براى استفاده از آن ها را باال ببرد. 
در این زمینه دولت هم باید حمایت هاى الزم را انجام دهد. ما در همین زمینه در پیام رسان 
گپ یکى از اولین کیف پول هاى الکترونیکى مبتنى بر بالك چین را راه اندازى کرده ایم که االن 

آماده ارائه خدمات به فین تک هاى دیگر هم هست.

منبع : چطور
یـــادداشت
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 باید عواملى که در 
زندگى و شغل تان مهم 

هستند را نیز درك 
کنید. این به شما کمک 
مى کند تا فرصت هایى 

که براى تان مناسب 
هستند را پیدا کنید.

زومیت
گـــزارش

انقالب بالك چین درآینده اقتصاد دنیا
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