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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

توپ کاالهاى اساسى در زمین مردم است یا...؟   

متهم ردیف اول کمبود کاالها کیست؟

چرا بدغذاترین مردم 
دنیا شده ایم؟

یکــى از مهم ترین عـوامـــل 
شــکل دهنده الگوى غذایى هر 
جامعه مجموعه عادات و فرهنگ 

غذایى آن جامعه است.
ایرانیــان مردمــى خوش ذائقه 
و داراى تنوع غذایى بســیار باال 
هســتند و ســنت خوردن، از 
ماندگارترین میراث هاى فرهنگ 
و تمدن ایرانیان است. امــــا در 
ایــن میان آنچه قابل تأمل است، 
الگوى تغذیه اى ماســت. سطح 
سالمت جامعه وابستگى زیادى 
به تغذیه مناسب و ســالم دارد. 
الگوى تغذیه کشور ما دستخوش 
تغییرات زیادى شــده است و به 
گفته کارشناسان، وضعیت تغذیه 

ایرانیان در حد مطلوبى نیست.
میزان مصرف نــان در ایران رقم 
خیره کننــده اى دارد. ســرانه 
مصرف نان هر ایرانى در سال در 
حالى 160 کیلوگرم است که این 
آمار در جهان تنها 25 کیلوگرم 
است. درواقع ایرانى ها 6 برابر آمار 
جهانى نان مى خورنــد و از این 

لحاظ در صدر جهان قرار دارند.
سرانه مصرف برنج در کشور ما 40 

کیلوگرم اعالم شده  و...

آشفتگى در بازار لوازم خانگى؛   

 گرانفروشى یا مدیریت 
قیمت؟

در حالى که یک نماینده مجلس از گرانفروشى 
برخى لــوازم خانگى در بازار گالیــه مى کند، 
مدیرکل صنایع فلزى و لــوازم خانگى وزارت 
صنعت مى گوید: همــه برندهاى تولیدکننده 
لوازم خانگى کشور داخلى اند و هر یک به فراخور 
نقدینگى خــود از ارز 4200 تومانى اســتفاده 
کردند و افزایش قیمت محصوالتشــان تحت 

نظارت متولیان بوده است.
در روزهاى گذشته برخى رســانه ها به نقل از 
«عبداهللا رضیان» عضو هیات رئیسه کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس نوشــتند: «پارســال 
تولیدکنندگان بــراى ثبت ســفارش واردات 

قطعات و مواد اولیه موردنیاز لوازم خانگى...

خبرآنالین
یـادداشت

ISFAHAN
N E W S

   مدیر توسعه بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان: در حال حاضر در بحث تامین مواد اولیه تولید کاالهاى اساسى هیچ کمبودى در بازار نیست، اما زمانى که محصولى در بازار ارزان مى 
شود، کسى علت آن را جویا نمى شود.

بازار طال و سکه  98/2/25 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,850,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
5,035,0004,860,000جدید

2,820,0002,650,000نیم سکه

1,830,0001,700,000ربع سکه

1,000,000960000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18454,313434921 عیار

یک گرم طالى 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالى 
24541,760541,760 عیار
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گردشگرى

ایرنا
گـــزارش

گردشگرى

تفاهم وزارت بهداشت و 
سازمان میراث فرهنگى 

درباره توریسم سالمت
وزیر بهداشت با بیان 
این که به بیمارستان ها 
اعــالم کردیــم کــه 
مى توانند 10 درصد تخت هایشان را به صورت 
VIP براى گردشگران سالمت اختصاص دهند، 
گفت: در همین راستا پزشکانى را به عنوان متولى 
و مسئول فنى در این زمینه خواهیم گذاشت، 
اما اگر این پزشــکان در پروسه درمان گردشگر 
سالمت او را سرگردان کرده و یا هزینه اى را به او 
تحمیل کردند، با آنها برخورد جدى کرده و پروانه 

مسئول فنى آن پزشک را لغو مى کنیم.
مراسم رونمایى و امضاى مشــترك آئین نامه 
تأسیس و بهره بردارى از شرکت هاى تسهیل گر 
ارائه خدمات تخصصــى درمانى بــه بیماران 
بین الملل با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگى 
و گردشگرى و وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى برگزار شــد. دکتر سعید نمکى در این 
مراسم یکى از منابع مهم درآمدى تمام کشورها 
را توریسم معرفى کرده و گفت: صنعت توریسم 
براى تمام کشــورهاى جهان که درآمد نفتى 
ندارند، بسیار مهم است. در کشور ما نیز یکى از 
درآمدها همین صنعت توریســم است که پس 
از انقالب مدتى با افت آن روبرو بودیم، ولى بعداً 

قدم هایى در جهت رشد آن برداشته شد.

    بى نیازى ایران بــه اعزام بیمار جهت 

درمان به خارج از کشور
وى افزود: در رابطه با صنعت توریســم سالمت 
ما قبًال مقدار زیادى از مشــکالت درمانى خود 
را در خارج از کشور تأمین مى کردیم که همین 
امر باعث خروج ارز از کشور مى شد. اما مى توان 
صراحتاً اعالم کرد امروز با توســعه زیرساخت 
نظام سالمت کشور، هیچ مورد قابل عالجى در 
دنیا نیست که ما در کشور نتوانیم براى آن گام 
برداریم. ما امروز پذیراى بیماران مختلف جهان 
هستیم. همچنین در بخش پیوند عضو در منطقه 
خاورمیانه کشور ایران سرآمد است که این یکى از 

افتخارات جمهورى اسالمى ایران است.

    توســعه توریسم ســالمت در کشور 
نیازمند همکارى سازمان میراث فرهنگى 

و گردشگرى
وى در ادامه بــا تاکید بر این نکته که توســعه  
به دست آمده در صنعت ســالمت امروز تکیه 
بر توســعه  آموزش پزشــکى دارد، گفت: البته 
زیرساخت هایى فراتر از این مسائل نیاز داریم تا 
بهره بردارى بهتر اتفاق افتد. ما در زمینه توریسم 
ســالمت، درصدد شناســاندن این قابلیت به 
بیماران منطقه هستیم. طراحى این ساز و کار 
از طریق دولتى میسر نیست و باید توسط بخش 
خصوصى انجام شود. این نیازمندى مدتى است 
که حس شده است و در همین راستا نیاز به کمک 

سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى است.

    حضور دالالن در عرصه گردشگرى سالمت
وى افزود: ساز و کار مناسبى براى رفت و برگشت 

توریسم طراحى نشده و گاهى توریسم با 
ورود به کشور با افراد غیرحرفه اى و دالالن 
مواجه مى شــود که این اتفــاق عواقب 
بیشترى داشــته و مى تواند دید بیمار را 
نسبت به کشور تغییر دهد. به همین دلیل 
است که گاهى به عنوان یک جامعه صادق 

بین خارجیان شناخته نشده ایم.
نمکى ادامه داد: قیمت تمام شده خدمات 
نباید بیش از نیاز بیمار باشــد. همچنین 
نمى توان از مســائل جانبى ورود توریست 
نظیر اسکان همراهان و خرید و رفع نیازهاى 
او در کشور غافل بود. نباید اتفاقى بیفتد که در 
جایى بر سر توریسم کاله برود و این امر باعث 

زیر سوال رفتن وجهه کشور خواهد شد.

    تفاهم  با سازمان میراث فرهنگى درباره 
گردشگرى سالمت

وى افزود: در نشست هایى که با سازمان میراث 
فرهنگى داشــته ایم به جمع بندى هایى براى 
برداشتن گام صحیح در این مورد رسیده بودیم 
تا با تعیین ســاز و کارها ارزش گذارى ها و سایر 
موارد به آن برسیم که امروز با امضاى این تفاهم 
نامه این امر محقق شد. نمکى ادامه داد: البته ما 
قابلیت هایى فراتر از اینها داریم. امروزه شــبکه 
بهداشت کشور الگویى هست در منطقه شرق 
مدیترانه. ما در نشســت هایى که با کشورهاى 
همســایه مانند عراق و پاکســتان داشته ایم 
صحبت هایــى در زمینه  رفع نیاز توریســم در 

منطقه کرده ایم.

    ویترین آرایى نمى کنیم
نمکى در ادامــه صحبت هایش گفــت: ما این 
اقدامات را دنبال مى کنیم تا گردشــگر سالمت 
با قابلیت هاى واقعى کشــور در حوزه سالمت 
آشــنا شــود. نه این که بخواهیم براى جذب او 
ویترین آرایى کنیم. بنابراین باید قابلیت هایمان 
را بدون روتوش و ویتریــن آرایى عرضه کنیم 
تا وقتى گردشگر ســالمت وارد کشورمان شد 
ببیند که مباحث مطرح شــده با واقعیت هاى 
ما در کشــور مطابقت دارد. در غیر این صورت 
منجر به دفع گردشگر ســالمت مى شود. وزیر 
بهداشــت با بیان این که مــا قابلیت هایمان را 
در ایــن زمینه اعــالم کرده ایم، افــزود: بر این 
اســاس به بیمارســتان ها اعــالم کردیم که 
مى تواننــد 10 درصــد تخت هایشــان را بــه 
صورت وى آى پى و با شــرایط متفاوتى نسبت 
به تخت هاى عادى براى گردشــگران سالمت

 اختصاص دهند. 

قیمت ها به بازار مجازى خودرو برگشت
قیمت هاى خودرو که حدود دو هفته بود با دستور پلیس فتا براى مبارزه با دالالن از 
آگهى هاى خرید و فروش در سایت هاى اینترنتى حذف شده بود از دو روز گذشته به 
سایت ها برگشته است.
حدود دو هفته پیش رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملى و سازمان یافته پلیس فتا ناجا 
با اشاره به قیمت سازى کاذب در بازار خودرو و امالك در فضاى مجازى، از برخورد 
جدى با دالالن این حوزه خبر داد و اعالم کرد که حذف قیمت هاى بازار خودرو و 
مسکن به مدیران سایت هاى واسط ابالغ شده است.
به دنبال آن جلساتى بین مسئوالن مرتبط براى بررسى راهکارهاى مقابله با دالالن در فضاى 
مجازى برگزار و به دنبال آن هفته گذشته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره و...
به دنبال آن جلساتى بین مسئوالن مرتبط براى بررسى راهکارهاى مقابله با دالالن در فضاى به دنبال آن جلساتى بین مسئوالن مرتبط براى بررسى راهکارهاى مقابله با دالالن در فضاى به دنبال آن جلساتى بین مسئوالن مرتبط براى بررسى راهکارهاى مقابله با دالالن در فضاى به دنبال آن جلساتى بین مسئوالن مرتبط براى بررسى راهکارهاى مقابله با دالالن در فضاى به دنبال آن جلساتى بین مسئوالن مرتبط براى بررسى راهکارهاى مقابله با دالالن در فضاى 

وى ادامه داد: در منطقه 6، رویکرد 
جدید بر اصالح زیرساخت هاى 
فرآیندى و ساختارها بوده است. 
هرچند از انجام اقدامات عمرانى 
و تحقق بودجه هم غافل نبودیم 
به طوریکه در شرایط رکود حاکم 
بر شهر و کشــور توانستیم 136 

درصد از بودجه سال 97 را محقق کنیم. 
مدیر منطقه شش شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه منطقه 6 اصفهــان در اذهان عمومى به 
عنوان یک منطقه برخوردار در شــهر شناخته 
مى شــود اما برخى امکانات زیرساختى آن از 
برخى مناطق کمتر برخوردار هم پایین تر است، 
اظهار کرد: به طور مثال آسفالتى که هشت سال 
پیش در منطقه 11 انجام شده، اکنون در منطقه 
شش وجود ندارد و امســال براى نخستین بار 
10 میلیارد تومان بودجه براى آسفالت منطقه 

اختصاص دادیم.    
وى با اشاره به اینکه 150 پروژه عمرانى، فرهنگى 
و خدماتى براى سال 98 در منطقه شش تعریف 
شده اســت، گفت: در تدوین بودجه سال 98 
اولویت نخست ما تکمیل پروژه هاى نیمه تمام 
بود که پروژه هاى شــاخصى همچون ســالن 
اجالس سران و سالن گلستان شهداى اصفهان 

از جمله آنهاست.  
زمین هاى مورد نیاز ســاخت سالن گلستان 

شهداى اصفهان بعد از 30 سال آزادسازى شد
برکت، در مورد پروژه ســالن گلستان شهدا با 
اشاره به اینکه آزادســازى مغازه هاى روبروى 
این طرح بعد از 30 ســال، انجام شد و در سال 
جارى نیز آزادسازى تداوم دارد، افزود: این طرح 
جزو پروژه هاى مشــارکتى شــهردارى، بنیاد 
شهید و امور ایثارگران و استاندارى اصفهان بود 
که قرار بود با ســهم یک سومى هریک از شرکا 
ساخته شود اما در سال هاى اخیر به جز هزینه 
اى که بنیاد شهید براى ســاخت سقف سالن 
پرداخت کرد، هیچ اعتبار دیگرى از سوى بنیاد و 

استاندارى براى طرح اختصاص داده نشد. 
وى ادامــه داد: به دلیل طوالنى شــدن پروژه، 
طبق دستور شهردار اصفهان قرار شد شهردارى 
تکمیل این طرح را براى احترام به خانواده شهدا و 
ایثارگران عهده دار شود که این خارج از تعهدات 
اولیه بوده اما تصمیم شهرداري اتمام این پروژه 

براي احترام به خانواده شهدا است و با هزینه 25 
میلیارد تومانى که این پروژه دارد پیش بینی می 
شود تا پایان سال جارى سالن گلستان شهدا به 

بهره بردارى برسد.
مدیــر منطقه شــش شــهردارى اصفهان در 
خصوص سالن اجالس ســران به عنوان دیگر 
پروژه نیمه تمام در منطقه شــش با بیان اینکه 
این طرح حدود هفت ســال پیش آغاز شد که 
قرار بود در مرحله نخست 100 میلیارد تومان از 
محل کمک هاى دولت به پروژه اختصاص یابد 
اما فقط 20 میلیارد تومان آن پرداخت شد، گفت: 
متاسفانه در این طرح هم، همه شهردارى را تنها 
گذاشتند. ابتداى سال 97 جلسات متعددى براى 
تعیین تکلیف بدهى هاى این طرح به پیمانکاران 
برگزار شد که در نهایت سال گذشته توانستیم 
همه بدهى هاى سالن اجالس را پرداخت کرده 
و با رایزنى شهردارى و شوراى شهر تأمین اعتبار 
کل این پروژه به شهردارى منطقه شش منتقل 

شد.  
وى تصریح کرد: در بودجه سال 98 حدود 150 
میلیارد تومان از بودجه منطقه 6، براى تکمیل 
سالن اجالس سران اختصاص یافته است. ضمن 
اینکه در پایان سال گذشته مناقصه 60 میلیارد 
تومانى براى این طرح برگزار شد و مى توان گفت 
بیشترین مناقصه هاى معاونت عمرانى در ارتباط 

با سالن اجالس سران است. 
برکت با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز براى تکمیل 
پروژه سالن اجالس سران 350 میلیارد تومان 
اســت، اظهار کرد: نوسانات ناشــى از هزینه 
مصالح ساختمانى هرچند در روند اجراى طرح 
تاثیرگذار بوده اما با دستور شــهردار اصفهان 

سالن اصلى پروژه مجموعه اجالس سران با 250 
پیمانکار و کارشناس که اکنون در آن مشغول 

فعالیت اند، تا پایان سال 98 باید تکمیل شود. 
وى بیــان کــرد: شــهردارى براى ســاخت 
مابقــى بخش هــاى پــروژه یعنــى هتل و 
مجموعه هاى تجارى به دنبال ســرمایه گذار 
اســت که همزمان با ســاخت ســالن اصلى، 
قســمت هاى دیگر طرح هم آغــاز و اجرایی

 شود.

    پردیس هنر به بخش خصوصى واگذار 
مى شود 

مدیر منطقه شش شهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه پردیس هنر اصفهان سال گذشته به بهره 
بردارى رســید تا فضایى متفاوت از سایر پارك 
هاى شهر داشته باشد، تصریح کرد: سالن روباز 
آمفى تئاتر این پردیس، بزرگ ترین سالن روباز 
آمفی تئاتر در کشور با ظرفیت سه هزار و 250 

صندلى است. 
وى با بیان اینکه کمیته تصمیم گیرى در مورد 
پردیس هنر اصفهان تشکیل شده است تا یک 
تصمیم راهبردى براى کاربري صحیح و اصولی 
این مجموعه اتخاذ شود، گفت: وضعیت کاربري 
این مجموعه تا دو ماه آینده تعیین تکلیف مى 
شود تا براى بهره بردارى بهتر در اختیار بخش 

خصوصى قرار گیرد. 
برکت افزود: تاکنون 30 میلیارد تومان هزینه 
احداث و تجهیز این طــرح بوده و براى تکمیل 
به یــک میلیارد تومــان دیگر نیــاز داریم که 
شهردار اصفهان دستور این تخصیص را صادر 

کرده است. 

مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان:
سالن گلستان شهداى اصفهان تا پایان سال بهره بردارى مى شود

 شهردارى براى 
ساخت مابقى

 بخش هاى پروژه 
یعنى هتل و

 مجموعه هاى تجارى 
به دنبال سرمایه گذار 

است که همزمان با 
ساخت سالن اصلى، 

قسمت هاى دیگر 
طرح هم آغاز و 

اجرایی شود.

مدیر منطقه شش شهردارى اصفهان گفت: سالن گلستان شهداى اصفهان با هزینه 25 میلیارد تومانى تا پایان سال جارى به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه اى شــهردارى اصفهان، محمدرضا برکت در نشســت خبرى خود با اصحاب رسانه و در ســی امین نشست از سلسله
 نشست هاى خبري «سه شنبه ها با رسانه» با شعار پاسخگویی در مسیر امید، با اشاره به اینکه منطقه شش شهر اصفهان در میان مناطق 15 گانه بیشترین بودجه 

ریالى را دارد، اظهار کرد: بودجه سال گذشته منطقه 230 میلیارد تومان بود که امسال با افزایش 86 درصدى به 434 میلیارد تومان رسید. 

دریا وفایى
گـــزارش
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چرا بدغذاترین مردم 
دنیا شده ایم؟

ادامه از صفحه یک:
...  این در حالى اســت که در ســه 
دهــه گذشــته، این میــزان 15 تا 
20 کیلوگــرم بوده اســت؛ اما این 
مقدار نســبت به میانگین جهانى 
25 کیلوگــرم هم پایین تر اســت. 
پرمصرف ترین کشور جهان در برنج، 
تایلند است که سرانه مصرف برنج در 
این کشور 140 کیلوگرم است. این 
در حالى است که این آمار در کشور 

ترکیه فقط 8 کیلوگرم است.
سازمان جهانى خواروبار و کشاورزى 
(فائو) در دســامبر  2012 ســرانه 
مصرف گوشــت (قرمز و سفید) در 
جهان را 41 کیلوگرم اعالم کرد. این 
در حالى اســت که ایرانى ها ساالنه 
حدود 36 کیلوگرم گوشت مصرف 
مى کنند. این میــزان از آمار جهانى 
کمتر و از میانگین آسیا باالتر است. 
همچنین ایــران ازلحــاظ مصرف 
گوشت بین 196 کشــور جهان در 

رتبه 98 قرار دارد.
سرانه مصرف شکر ایرانى ها بین 21 
تا 24 کیلوگرم اســت. درحالى که 
میانگین جهانى آن، فقط 5 کیلوگرم 
است. این، یعنى ایرانى ها 5 برابر مردم 
جهان از شکر اســتفاده مى کنند. 
ایرانى ها عالوه بر شکر، در نمک هم 
زیاده روى مى کنند. سازمان جهانى 
بهداشت، میانگین مصرف نمک را 
براى هر فرد در جهان، 10 گرم عنوان 
کرده و این میــزان را دو برابر میزان 
توصیه شده این سازمان دانسته است؛ 
اما ایرانى دو تا سه برابر بیشتر نمک 

مصرف مى کنند.
ســرانه مصرف روغن در کشور 21 
کیلوگرم اســت. این در حالى است 
که وزیر بهداشــت روز چهارشنبه 
23 مهرماه از اضافه شــدن ساالنه 
3 کیلوگرم روغن به ســرانه مصرف 

ایرانى ها خبر داده است.
سرانه مصرف تخم مرغ در ایران 190 
عدد اســت. این در حالى است که 
میانگین جهانى، 250 عدد تخم مرغ 
است و ایرانى ها ساالنه 60 تخم مرغ 
کمتر از میانگین جهانى مى خورند. 
هرچنــد رقم هــاى دیگــرى هم 
دراین باره اعالم شده و به عنوان مثال، 
سال گذشته معاون بهبود تولیدات 
دامى ســازمان جهاد کشــاورزى 
چهارمحال و بختیارى گفت: «سرانه 
مصرف تخم مرغ کشــور 160 و در 

جهان 300 عدد است.»
ایرانى هــا در نوشــیدن مضرترین 
نوشیدنى جهان نیز بااقتدار در صدر 
ایستاده اند. مصرف سرانه نوشابه در 
کشور ما 42 لیتر است. درحالى که 
مردم جهان به زور 10 لیتر نوشابه در 

سال مى خورند.
ســرانه مصــرف شــیر در ایــران 
70 کیلوگرم اعالم شــده است؛ اما 
طبق آمار جهانى متوســط مصرف 
شــیر در جهان 190 کیلوگرم و در 
کشورهاى اروپایى بین 300 تا 450 
کیلوگرم اعالم شــده است. این آمار 
در کشورهاى توســعه یافته جهان 
بــه 500 کیلوگرم هم مى رســد. 
البته مصرف شــیر در اســتان هاى 
چهارمحال بختیــارى، آذربایجان 
غربى و شرقى از متوسط کشور بیشتر

 است.
با بررســى آمار مصرف مواد غذایى 
کشــور و میانگین هــاى جهانــى 
به روشــنى پیداســت که ایران در 
وضعیت غذایى درستى قرار ندارد. 
حتى مى توانیم عنــوان بدغذاترین 
کشــور جهان را از آن خــود کنیم؛ 
بنابراین اصالح الگــوى تغذیه اى با 
آموزش هاى بنیادیــن و آگاه کردن 
مردم از تبعات الگــوى غذایى غلط 
شاید بتواند به بهبود وضعیت غذایى 
جامعه به ویژه نسل هاى بعد کمک 

کند.

اقتصاد استان
02
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جرایم سنگین براى هدرروى آب
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان گفت: این سازمان جرایم سنگینى را در قرارداد 
پیمانکاران فضاى سبز براى هدرروى آب در نظر گرفته و تمهیدات ویژه اى را در قالب پلیس آب مورد توجه 

قرار داده ایم تا هدر روى آب در شهر کنترل شود.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان هر گونه گزارش باز بودن والو 

و یا وارد شدن خسارت به شبکه آبیارى، آفت زدگى درختان یا گل ها به دلیل عدم سمپاشى به موقع و ... که 
به نوعى به فضاهاى سبز شهر خسارت وارد شده باشد یا در هدر روى آب صورت گرفته باشد، جرایم سنگینى را 

در قراردادهاى پیمانکاران فضاى سبز اعمال خواهد کرد.
وى تاکید کرد: على رغم بارش هاى اخیر در شهر اصفهان هنوز مشکل آب به طور کامل رفع نشده و در اثر این بارندگى ها تنها 

17 درصد چاه ها از آب نسبى برخوردار شدند، از این رو الزم است همچنان در مصرف آب صرفه جویى شود.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان با بیان اینکه تاکنون جلسات متعددى با پیمانکارانى که حفظ و نگهدارى از فضاى 
سبز شهر را بر عهده دارند، براى مدیریت مصرف آب برگزار شده، افزود: سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان در صدد است تا مناطق 

15 گانه شهر اصفهان را مجهز به سیستم آبیارى تحت فشار کند.

توسعه تیران و کرون به همکارى دانشگاه ها نیاز دارد
فرماندار تیران و کرون گفت : توسعه و تحقق چشم انداز اقتصادى و اجتماعى این شهرستان به 

همکارى علمى دانشگاه ها نیاز دارد.
مجید حججى افزود: سه دانشگاه شهرستان با آموزش ارائه رشته هاى دانشگاهى بر اساس برنامه 

توسعه منطقه نیاز علمى این حوزه را تامین کنند.
وى بیان کرد: صنایع پاك، گردشگرى و کشاورزى از مهمترین ظرفیت هاى این شهرستان و رونق 

تولید و توسعه اقتصادى بر محور این سه عرصه تعریف شده که اگر رشته هاى آموزشى در مدارس و 
دانشگاه ها در همین راستا باشد هماهنگى علمى و فعالیت هاى عملى بیشتر خواهد شد.

وى با بیان این که تدریس علوم مرتبط با کشاورزى، صنایع تبدیلى و تعذیه و رشته هاى گردشگرى و جهانگردى 
در دانشگاه ها فرصت هاى این شهرستان را ارتقا مى دهد، تصریح کرد: فعالیت هاى علمى به کیفیت بخشى عملکرد در 

این 2 بخش کمک مى کند.
فرماندار تیران و کرون ادامه داد: راه اندازى هنرستان کشاورزى یکى از برنامه هاى علمى و آموزشى شهرستان براى تقویت حوزه 

کشاورزى است تا این که دانش آموزان با تحصیل در این رشته ها از قابلیت هاى منطقه براى ایجاد شغل استفاده کنند. 

خبرآنالین
یادداشــت
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خـــبــــر

درطى  5 سال با سرمایه گذارى بخش خصوصى صورت گرفت:

تکمیل شبکه فاضالب مبارکه با پیشرفت فیزیکى بیش از 99 درصد 

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
گفت: طى 22 سال از سال هاى  70 تا 92  ، ( قبل از  

انعقاد قرارداد بیع متقابل میان  شرکت فوالد مبارکه و شرکت آبفا 
استان اصفهان) حدود 150 کیلومتر لوله گذارى  شبکه فاضالب  در 
شهر مبارکه  اجراء شد این در حالیست که از سال 92 تا پایان سال 97 

، در این شهر 155 کیلو مترشبکه فاضالب عملیاتى گردید.
 

مهندس هاشــم امینى افزود: در حال حاضر اجراى شــبکه فاضالب در شهر 
مبارکه با بیــش از 99 درصد پیشــرفت فیزیکى آماده بهره بردارى اســت 
فقط  حدود3 کیلو مترتا تکمیل شــبکه فاضالب شــهر مبارکــه   باقیمانده

 است.
وى با اشاره به اجراى شبکه فاضالب در  شهر مبارکه ازسال 70 تا سال 92 اعالم 
کرد:طى 22 سال با اجراى 80 کیلو متر شــبکه فاضالب در شهر مبارکه و 70 
کیلو متر در محله صفائیه مبارکه اجراى شبکه فاضالب در این منطقه تنها حدود 

48 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.
مهندس امینى در خصوص اجراى شبکه فاضالب در شهر کرکوند بیان کرد:اجراى 

شبکه فاضالب در شهر کرکوند پس از انعقاد قرارداد بیع متقابل با سرمایه گذارى 
شرکت فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت و از سال 92 تا پایان سال 97 بیش 

از 45کیلومتر مترشبکه فاضالب در این شهر  اجراءشد.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان 
اینکه اجراى شبکه فاضالب در شهر کرکوند با بیش از 91 درصد پیشرفت فیزیکى 
درحال تکمیل شدن است خاطر نشان ساخت: با اجراى حدود 4کیلومتر باقیمانده 
شبکه فاضالب شهر کرکوند، در نهایت ساکنان این شهر هم  در آینده نزدیک تحت 

پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار مى گیرند.
وى با بیان اینکه در سال 96 با انعقاد قرار داد الحاقیه بیع متقابل میان شرکت فوالد 
مبارکه وآبفا استان اصفهان به منظور اجراى شبکه فاضالب شهرهاى زیباشهر و 
دیزیچه اظهار داشت: از ســال 96 تا پایان سال 97 بیش از  45 کیلومتر شبکه در 
زیباشهر اجراء شــد که بیانگر پیشرفت 78درصدى اســت و نیز در شهر دیزیچه 
با اجراى 88 کیلومتر شــاهد بیش از 79 درصد پیشــرفت فیزیکى اجراى شبکه 

فاضالب دراین منطقه هستیم.  

انعقاد قرارداد 
اصفهان) حدود استان اصفهان) حدود استان اصفهان) حدود 

مبارکه  اجراء شد این در حالیست که از سال شهر مبارکه  اجراء شد این در حالیست که از سال شهر مبارکه  اجراء شد این در حالیست که از سال 
، در این شهر 

مهندس هاشــم امینى افزود: در حال حاضر اجراى شــبکه فاضالب در شهر 
مبارکه با بیــش از 

فقط  حدود
 است.

وى با اشاره به اجراى شبکه فاضالب در  شهر مبارکه ازسال 
کرد:طى 

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
92 تا 92 تا 92  ، ( قبل از   70سال از سال هاى  70سال از سال هاى  70 22گفت: طى 22گفت: طى 22

کیلو متر در محله صفائیه مبارکه اجراى شبکه فاضالب در این منطقه تنها حدود 
48 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.

مهندس امینى در خصوص اجراى شبکه فاضالب در شهر کرکوند بیان کرد:اجراى 
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 

استان 
شهر 

، در این شهر 

مهندس هاشــم امینى افزود: در حال حاضر اجراى شــبکه فاضالب در شهر 
مبارکه با بیــش از 

فقط  حدود
 است.

وى با اشاره به اجراى شبکه فاضالب در  شهر مبارکه ازسال 
کرد:طى 

کیلو متر در محله صفائیه مبارکه اجراى شبکه فاضالب در این منطقه تنها حدود 
48

یلدا توکلى
خـــبــــر

معاون سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان 
اصفهان دلیل گرانى را 
کمبود مواد اولیه تولید 

برخى کاالهاى اساسى و 
تحت شعاع قرار گرفتن 

افزایش نرخ دالر دانست.

توپ کاالهاى اساسى در زمین مردم است یا...؟   

متهم ردیف اول کمبود کاالها کیست؟

اگرچه برخى دلیل ایجاد صف براى کاالهاى اساسى را جو روانى 
در بین مردم مى دانند، اما خریداران در بازار مى گویند برخى 
اجناس و کاالها در بازار به صورت محدود و با قیمتى باال عرضه 
مى شود. داستان افزایش قیمت کاالهاى اساسى در بازار، اگرچه 
موضوع جدیدى نیست، اما از سال گذشته به دنبال نوسانات نرخ 
ارز و سیر صعودى دالر، شاهد موج جدیدى از گرانى و افزایش 

قیمت کاالهاى اساسى سبد خانوار هستیم.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   مدیر توسعه بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان: در حال حاضر در بحث تامین مواد اولیه تولید کاالهاى اساسى هیچ کمبودى در بازار نیست، اما زمانى که 
محصولى در بازار ارزان مى شود، کسى علت آن را جویا نمى شود.

رئیس اداره برق کاشان مطرح کرد؛
رتبه نخست کاشان در نصب سامانه هاى 

انرژى خورشیدى در استان اصفهان
رئیس اداره برق کاشــان گفت: کاشــان  

رتبه نخســت نصب و بهره بردارى از انرژى 
خورشیدى در استان اصفهان را دارد.

 علیرضا عرب بیگى شامگاه ســه شــنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
مجموعه هاى آب و برق هر کدام داراى سه قسمت هستند، اظهار داشت: تولید 
برق، انتقال برق از نیروگاه تا ابتداى شهر و توزیع برق سه قسمت مجموعه برق 
هستند و هر قسمت اداره مخصوص به خود را دارد و در وزارت نیرو به یکدیگر 
مى پیوندند و بر همین اساس این موارد نشان دهنده گستردگى امور در حوزه 

وزارت نیرو است.
وى ضمن اشاره به وجود پنج منطقه ویژه مشترکین خانگى افزود: ما پنج تعرفه 
خانگى، عمومى، کشاورزى، صنعتى و تولید و سایر داریم و در تعرفه خانگى پنج 
نوع منطقه داریم که شهرستان کاشان منطقه چهار گرمسیرى است که پلکان 
تعرفه آن 100 کیلووات بود که با کاهش تعرفه برق پلکان تعرفه تا هزار کیلووات 

افزایش پیدا مى کند.
رئیس اداره برق کاشان با بیان اینکه تنها در تعرفه خانگى و تجارى موضوع تعرفه 
پلکانى مطرح است، ابراز داشت: با کاهش اخیر تعرفه برق در کاشان متناسب 
با میزان مصرف، هزینه ها کاهش پیدا مى کند و این کاهش تعرفه فقط شامل 
بخش مرکزى این شهرستان است و میزان کاهش تعرفه برق عالوه بر مصرف 
برق خانگى در مصرف برق تجارى نیز اعمال مى شود در حالى که میانگین یک 

کیلووات برق در کاشان 99 تومان بوده اما در استان اصفهان 72 تومان است.

    عقد قرارداد براى تولید 1300 کیلووات انرژى خورشیدى در سال 
جدید

وى با بیان اینکه در سال گذشته کاشان مقام اول را در نصب و بهره بردارى از 
سامانه خورشیدى با ظرفیت هزار کیلووات در استان اصفهان کسب کرده است، 
گفت: در سال جارى نیز براى تولید یک هزار و 300 کیلووات انرژى خورشیدى 
عقد قرارداد شده اما تاکنون نصب نشده است که امیدواریم این مهم محقق شود 

و بتوانیم توان خود را در استفاده از انرژى خورشیدى افزایش دهیم.
عرب بیگى ضمن اشاره به پاداش هاى ارائه شده به مشترکین در سال گذشته 
اظهار داشت: در بخش مدیریت مصرف این واحد در سال گذشته هفت هزار 
میلیون ریال پاداش مدیریت مصرف به مشترکین صنعتى، کشاورزى و خانگى 
تخصیص داده شده اســت و جهت رفاه حال همشــهریان کلیه کنتورهاى 
دیماندى این شهرســتان به کنتور فهام تبدیل و دو هزار و 200 مورد کنتور 

مشترکین نیز بهسازى و تعویض شده است.

    هشت هزار مگاوات کمبود برق در کشور داریم
وى با بیان اینکه در کشور هشــت هزار مگاوات کمبود برق داریم، افزود: این 
کمبود در کاشان نیز به نسبت کل کشور است در حالى که پنج هزار مگاوات با پر 
شدسدها جبران، تا دو هزار و 500 مگاوات با احداث نیروگاه هاى جدید جبران 
مى شود و بر همین اساس در بدبینانه ترین حالت یک چهارم خاموشى نسبت 

به سال گذشته خواهیم داشت.
رئیس اداره برق کاشان با بیان اینکه طبق پیش بینى هاى صورت گرفته پیش 
بینى مى شود با کاهش تعرفه برق مصرف طى پنج سال دو برابر مى شود، ابراز 
داشــت: طبق پیش بینى هاى صورت گرفته احتمال مى رود اگر شهروندان 
مدیریت مصرف برق نداشته باشند بیش از 20 درصد افزایش برق داریم که این 

موضوع نگران کننده است.

    یکى از راهکارهاى جلوگیرى از افزایش مصرف برق استفاده از پنل 
خورشیدى است

وى ادامه داد: یکى دیگر از راهکارهاى جلوگیرى از افزایش مصرف برق استفاده از 
پنل خورشیدى است که باعث کم شدن برق مصرفى در شبکه و کاهش آلودگى 
مى شود. عرب بیگى با بیان اینکه کاشان در پایین ترین رتبه وصول مطالبات در 
استان اصفهان داریم، گفت: اداره برق کاشان بیش از 30 میلیارد تومان مطالبه 
دارد که حدود 30 درصد ادارى و مابقى خصوصى است چرا که میانگین قبض 
هر دوره سال گذشته در کاشان 44 هزار تومان است در حالى که در استان 34 

هزار تومان است و بیش از 50 درصد مطالبات ما مربوط به صنایع است.

گــزارش

نایاب شــدن قوطى هاى 
رب گوجه در فروشگاه ها 
و مغازه ها کــه در نهایت 
منجر به افزایش نرخ رب 
گوجه فرنگــى از حدود 5 
تا 6 هزار تومان به 18 هزار 
تومان شد، - اگر چه امروز 
هر قوطى رب به 15 هزار تومان رسیده،- 
به نوعى سرآغاز این داستان بود. افزایش 
نرخ مرغ، گوشــت، تخم مرغ نیز حکایت 
دیگرى داشت و با وجودى که وزارت جهاد 
کشــاورزى نرخ مصوب حدود 11200 
تومان را براى مرغ تعیین کرد، اما در نهایت 
بازار به ســمت افزایش قیمت سوق پیدا 
کرد، همچنین با وجود واردات، گوشــت 
قرمز ارزان نشد و حتى در برخى فروشگاه 

ها با نرخ 110 هزار تومان فروخته شد.
امسال نیز، بازار کاالهاى اساسى دوباره از 
جریان افزایش قیمت ها در امان نماند و در 
حالیکه سبد خرید مردم هر روز کوچکتر 
مى شود، برخى اقالم، مانند ماکارونى، تن 
ماهى، شــکر، برنج و ... اکنون در لیست 

کاالهاى گران قرار دارند.
اگر چه مسئوالن جهاد کشاورزى عنوان 
مى کنند که هیچ کمبودى در تامین مواد 
اولیه کاالهاى اساســى نداریم و ایراد در 
توزیع است و ســازمان صنعت تاکید بر 
آن دارد که اقالم ســبد خانوار به وفور در 
فروشگاه ها وجود دارد. اما سمیرا یکى از 
خریداران بــازار، در گفت وگو با خبرنگار 
ایسنا مدعى شــد: هنگام خرید، مسئول 
فروشگاه به فروشنده خود تاکید کرد که 
اتیکت اجناس را بردارد و قیمت ها در زمان 

خرید مشترى مشخص مى شود.
مریم خریدار دیگرى با بیان این که مدتى 
است براى خرید شــکر به فروشگاه هاى 
مختلف مراجعه کردم، اما مى گویند موجود 
ندارند، مى گوید: معتقدم شــکر هست و 
فروشندگان احتکار کرده اند، هم چنین 
تنوع مدل هاى ماکارونى در بازار محدود 
شده و با نرخى دو برابر چند ماه گذشته 

فروخته مى شود.
خریدار دیگرى مى گوید: اجناس به اندازه 
کافى در بازار موجود است، اما فروشندگان 
به دنبال گرانى، اجناس را از قفسه ها برمى 
دارند و بعد از چند روز با قیمت باال و جدید 

عرضه مى کنند.
اما به اعتقاد معاون سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان اصفهان، 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.
اسماعیل نادرى با بیان اینکه نگرانى مردم 
از نبود کاالهاى اساسى موجب موج جدید 
گرانى و کمبود یک محصــول در ظاهر 
مى شود، مى گوید: متأسفانه 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.
وى با بیان اینکه در بحث تأمین ماکارونى 
و تن ماهى هیچ کمبودى در بازار نداریم و 
تمام کاالهاى اساسى در بازار به فراوانى 
یافت مى شود، تاکید مى کند: بخشى از 
دلیل گرانى ماکارونى توزیع نامناسب آن 
در سطح عرضه اســت و سیستم توزیع 
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.
به گفته نادرى، به دلیــل نبود اعتماد به 
سیســتم توزیع در بازار، با ایجاد یک بار 
روانى شاهد شکل گیرى صفوف طوالنى 

خرید کاالها مى شویم.
معاون ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان دلیل گرانــى 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. البته تا این لحظه مشکلى براى 
توزیع آرد در کشور 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، 
تاکید مى کند: به جــرات مى توان گفت 
در بیشتر افزایش قیمت ها تنها جایى که 
مظلوم واقع مى شود، حقوق مصرف کننده 
است. نادرى مى افزاید: سازمان حمایت 
یکى از متولیان امر در بحث نظارت و حامى 
حقوق مصرف کننده، مى توانند نسبت به 
شکایات مردمى ورود پیدا کند، اما امروز 
در بازار شرایط به نحوى پیش مى رود که 
به جاى گران فروشى بیشتر شاهد گرانى 

هستیم.

    در اصفهان شــکر و ماکارونى 
موجود است

مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان 
اصفهان نیز در خصوص کمبود شــکر و 
ماکارونى در فروشگاه هاى اصفهان و گرانى 
آن در بازار، مى گوید: واقعیت این اســت 
که در اصفهان شــکر و ماکارونى موجود 
اســت، البته قیمت ماکارونــى افزایش 
یافته، چراکه با افزایــش نرخ مواد اولیه و 
دستمزدها، تولیدکنندگان ناچار به باال 

بردن قیمت هاى خود مى شوند.
جواد محمــدى فشــارکى در خصوص 
نبود شکر در بازار، مى گوید: شکر در بازار 
موجود است، پیش  از این یکى از اشتباهات 
مجموعه هــاى دولتى عــدم اعتماد به 
اصناف بود که شکر تنها در فروشگاه هاى 
زنجیره اى، رفاه و شرکت تعاونى ها توزیع 
مى شد و تنها افراد خاص از این مراکز خرید 
مى کردند که این موجب توزیع نامتعادل 

اجناس مى شد.

    اقالم اساســى تنظیم بازار در 
اصفهان تامین شده است

مدیر توســعه بازرگانى ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان نیز در خصوص 
افزایش قیمت برخى کاالهاى اساســى، 
گفت: جهاد کشــاورزى به لحاظ تولید 
محصــوالت کشــاورزى و غذایى هیچ 

مشــکلى ندارد و در بحث تن ماهى نیز 
موضوع صادرات و واردات مطرح است که 

وزارت صنعت متولى آن است.
فرهاد حاجى مرادى یادآور شــد: جهاد 
کشاورزى در جلســات تنظیم بازار، تنها 
عضو ستاد اســت و وظیفه این سازمان 

تامین مواد اولیه کاالهاى اساسى است.
وى در خصــوص گرانى ماکارونى، گفت: 
گرانى ماکارونى براساس مصوبه سازمان 
حمایت از حقوق مصرف بوده و این سازمان 
قیمت گندم ایــن کارخانجات را افزایش 
داده است، اما هیچ کمبودى در تامین ماده 

اولیه این ماده غذایى نیست.
وى هم چنین با بیان این که جهادکشاورزى 
در گرانى تن ماهى نقشى ندارد و تن ماهى 
وارداتى است، چرا که ایران اقیانوس ندارد، 
ادامه داد: در بحث شکر تولید خوب بود و 
مشــکل مربوط به توزیع است که وزارت 

صنعت، معدن متولى آن است.
مدیر توســعه بازرگانى ســازمان جهاد 
کشــاورزى اســتان اصفهان تاکید کرد: 
در حال حاضر در بحث تامین مواد اولیه 
تولید کاالهاى اساسى هیچ کمبودى در 
بازار نیســت، اما زمانى که محصولى در 
بازار ارزان مى شود، کسى علت آن را جویا 

نمى شود.
حاجى مرادى با بیــان اینکه اکنون اقالم 
اساسى تنظیم بازار در اصفهان تامین شده 
است، تصریح مى کند: در حال حاضر در 
تامین شکر خام هیچ مشــکلى نداریم و 
کمبود آن مربوط به شبکه توزیع است که 

به خوبى مدیریت نشده است.
البته معاون هماهنگى امــور اقتصادى 
استاندارى اصفهان چندى پیش در جلسه 
ستاد تنظیم بازار استان عنوان کرده بود که 
اقالم مورد نیاز مردم در ماه مبارك رمضان 
به نرخ تنظیم بازار توزیع خواهد شــد و 
هیچ گونه نگرانى در خصوص تامین اقالم 
ضرورى و مایحتاج مــردم در ماه مبارك 

رمضان وجود ندارد.

ایسنا
خـــبــــر
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The National 
Garden; One of the 
oldest symbols of 
Tehran

In the streets of Tehran, Imam Khomeini 
Street has a special mood. This street may 
be always busy and in traffic, but it has the 
most fundamental structures, and it can 
be said that it is the heart of the capital. The 
National Garden is one of the buildings on 
this street, which was known as the icon of 
the Tehran before the they create of Azadi 
Tower and is today one of the spectacular 
iran attractions.
The National Garden was built during 
the Qajar era and saw many changes in 
subsequent years. The National Garden 
was originally the gateway to the Mashgh 
Square, which was very important at that 
time.
The type of architecture and historical 
events that took place in Tehran Mashgh 
Square and its proximity of the Foreign 
Affairs Ministry made the National Garden 
more important.
The National Garden History
As we said Mashgh Square and this 
beautiful courtyard are built in Qajar 
dynasty. The square area was a military 
area and the Imperial military force 
practiced there, and this site was built at 
the time of Fath Ali Shah for this purpose.
This area also had a central barrack, which 
the military forces were organizing there 
at that time, and therefore became known 
as the Mashgh Square. This Square was 
constructed during the period of Fath Ali 
Shah Qajar and was launched during Nasir 
al-Din Shah period.
At that time, a beautiful gate was 
constructed for the Mashgh square, 
which comprised with a two-arched door 
in south-eastern side of the field, and 
was known as the Naseri door, where in 
some days Nasir al-Din Shah, from above, 
Watched the military.
After the 1299 coup, the military troops 
trained outside the city, and this field 
practically lost its military use and wasted. 
Reza Shah Pahlavi, who was the Minister 
of War at that time, ordered too built  the 
National Garden.
The National Garden Architecture
The National Garden is one of the 
architectural monuments of iran that 
everybody should visit when in their iran 
tour, which is a combination of Iranian and 
European architectural style and is more 
visible in paving and tilework.
The National garden base, its eight 
columns and the legs of the pillars are 
made of brick. The exterior inscriptions 
are decorated with poems and in its tiling 
design they used two lions, leopards, lions 
and sun and machine guns.
Also there is a cavalry gate and two gates 
for walking people on the side of the 
National Gardens. This door is made of 
cast iron.
The building, which was originally 
intended as the gateway to the Mashgh 
Square, after a long time after its 
construction, the plan to create the first 
park or public garden in the city of Tehran 
was landed on this Square, and after 
that the name of the gate changed to the 
National Garden.
But this national garden was not 
long lasting, and inside its area they 
constructed the National Museum of iran, 
the building of the Foreign Affairs Ministry 
of Iran and the National Library and other, 
but the name of the garden over the square 
gate remained, and the National Garden 
remained as a sign and symbol of that era 
of Iranian history.

attraction

An exciting idea may be staying in 
fancy inns to go through rewarding 
experiences. For most adventurers, 
the more different equals with 
being the more attractive.
On other hand, investors do their 
best to meet the tastes of the 
tourists by providing a wide range 
of residential centers and hotels 
including those made of pipes or ice 
as well those located in trees and in 
underground.
Here are some of unusual places to 
stay in Iran:
In Kandovan village in East 
Azarbaijan province, some 
residences are rock-carved in the 
mountains making it possible for 
the tourists to reside besides the 
villagers in those houses. A hotel 
is also constructed by rocks in the 
neighborhood.
In Tabriz, tourists may have a 
memorable night in hotels, which 
are carved in rocks with stone 
walls.In Ardabil province, there are 
some residences, which resemble 
the houses of the Hobbits in ‘Lord of 
the Rings’. Half of the buildings are 
underground and the second half 

above, with windows that open to 
the exterior.
Sandwiched between desert and 
mountain landscape in Kerman 
province, Maymand (also spelt 
Meymand) is famous for being 
an exemplar manmade-cave 
destination that is home to tens of 
troglodytes, the majority of whom 
are semi-nomadic shepherds.
The Cultural Landscape of 
Maymand was named a UNESCO 
site in 2015. The property is an 
exemplar system of manmade 
cave dwelling that is believed to be 
practiced in the region to cope with 
its harsh climate.
Overwater hotels in Kish Island 
cannot be regarded strange ones 
but provide tourists with a range 
of enjoyable variety, in particular, 
because of their cozy atmosphere 
and glassy floor with a view of 
the ocean.Staying in ecological 
houses, which can be found in 
all provinces across Iran, would 
also be interesting. Tourists who 
travel to province of provinces of 
Kerman or Sistan-Baluchestan, can 
enjoy staying at the hotels dubbed 
‘Kapar’ - local thatched shelters 
constructed of palm trees logs. In 
Kerman, Kapars are as equipped as 
a five-star hotel.
In Asalouyeh, Bushehr province, 
such unusual hotels are easy to find 
at the beach, made of industrial 
pipes! Tourists can stay overnight 
in residences floating on water or 
those located up among the tree 

branches.
In case of being a fan of Skimo life, 
tourists can find similar residential 
places with no specific geometrical 
shape but well-equipped in Shahr-
e-Rey, the capital of Rey County in 
Tehran Province.
An unforgettable experience is 
possible to be made when tourists 
can also taste local Iranian food.
In Semnan province, a tourist 
residential has been recently dug 
under the ground to let the tourists 
experience the life of Iranian tribes 
in that region. The subterranean 
resident includes 15 rooms, each 
can accommodate 5 people. It also 
contains other chambers, air ducts, 
water pipes, storage spaces, and 
hallways.
Bahram Nik-Eqbal, who is 
interested in geology, employed 
hundreds of workers to make 
the subterranean “city” within a 
year in his paternal piece of land. 
He says that the depth has been 
determined in such a way that 
assures adequate Oxygen will come 
through yet it lessens the danger of 
crumpling.
There are several underground 
cities across the country.  Just 
north of Kashan, in the small town 
of Nushabad, lies a sprawling 
underground city which dates back 
to the Sasanian era (224- 651).
And finally, there is salt mine in 
Semnan province, which is planned 
to get equipped for settling down 
the tourists.

Quirky and unusual places to 
stay in Iran

With its countless historical 
sites, natural and rural 
landscapes, foodie scenes and 
elegant hotels, Iran is known 
for being quirky and forward 
thinking. It is home to many 
unusual hostels, hotels or 
eco-lodges. 

In Kandovan 
village in East 
Azarbaijan 
province, some 
residences are 
rock-carved in the 
mountains making 
it possible for the 
tourists to reside 
besides the villagers 
in those houses. 

Nushijan 
Citadel, 
Hamedan, 
Iran

 Nushijan citadel in 
Shusab village near 
Malayer, western 
Iran’s Hamedan 
Province, is situated 
on a mound 37 
meters high and 
dates back to the 
Iron Age and early 
Mede settlements 
in Iran. The citadel 
attracts many 
visitors every year.
Nushijan is one of 
the world’s oldest 
adobe architectures, 
and yet one of Iran’s 
least known.
Nushijan probably 
means the seat of 
Nush, or Anoush, 
which are both girls’ 
names in Persian, 
and the name of the 
woman who ruled 
over this area.
Between 1964 and 
1977, a season of 
a r c h a e o l o g i c a l 
excavations was 
conducted by David 
Stronach at the 
British Institute 
of Iranian Studies 
(BIPS) at the site 
and renovations 
were also carried 
out.
The achievements 
of the team are 
the identification 
of three ancient 
a r c h i t e c t u r a l 
periods pertaining 
to the Mede, 
Achaemenid, and 
Parthian eras.
Median artefacts 
discovered at 
Nushijan mound 
include:
The ancient, 
western building 
known as the fire 
temple
The colonnade 
known as Apadana
The central or 
second temple
Rooms and storage 
spaces
The tunnel, fort, and 
rampart
This ancient edifice 
is situated in 
Hamedan Province, 
western Iran. A 
twenty-kilometer 
drive on the 
Malayer-Hamedan 
road will lead to this 
place on the left-
hand side by road.
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Historical ‘De Morgan Castle’
In 1897, French engineer Jacques de Morgan gave the 
order to build Shush Castle, also known as De Morgan 
Castle, for the habitation of French archaeologists.
The castle, also called “French Castle”, is located in Shush 
City of Iran near the Tomb of Danial and has been built 
by the bricks of Palace of Darius and Chogha Zanbil. It is 
extremely similar to Bastille Saint-Antoine. Shush Castle 
was seriously damaged during Iran-Iraq War.The castle 
is currently used as a museum to display historical objects 
and archaeological tools and equipment.
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A total of $84.12 million 
worth of handicrafts 
were exported from 
Tehran province during 
the last fiscal year (ended 
on March 20), a deputy 
at Tehran’s Cultural 
Heritage, Handicraft and 
Tourism Directorate said.
According to Mohammad 
Enshaei, the figure shows 
a 36% growth in revenues 
in comparison with the 
year before, when some 
$62 million worth of 
handicrafts were exported 

from the Iranian capital.
Italy, Austria, Germany, 
France, Russia, Armenia, 
China, Hong Kong, 
Malaysia, Thailand, 
Indonesia, South Korea, 
Iraq, Kuwait and Qatar 
were the main export 
destinations for the 
products during the 
period.
The exports mainly 
included traditional 
glassware, hand-woven 
products, mosaic and 
wood carving.

Iran Gov't Tax Revenues Top $7b 
Last Year
Tax earnings had been estimated to stand at 1,130 trillion rials 
($7.53 billion) as per the fiscal 2018-19 budget law, suggesting 
that 97% of the target were reached
T he government earned 1,090 trillion rials ($7.26 billion) in 
tax revenues during the last Iranian year (ended March 20, 
2019).Caretaker of the Iranian National Tax Administration 
Mohammad Qasem Panahi said the earnings had been 
estimated to stand at 1,130 trillion rials ($7.53 billion) as per 
the fiscal 2018-19 budget law, suggesting that INTA met 97% 
of the target, ILNA reported.The government’s tax revenues 
consist of returns from direct and indirect taxation. Direct tax 
revenues, including “tax on legal entities”, “income tax” and 
“wealth tax”, stood at 640 trillion rials ($4.26 billion) during 
the period to register an increase of 15% compared with the 
year before.

Intermediate Goods Grab Lion’s 
Share of Iran Imports
Intermediate goods accounted for 83.3% and 64.3% of all 
Iranian imports during the same year in terms of weight and 
value respectively
I ran imported 26.7 million tons of intermediate goods worth 
$27.4 billion in the last Iranian year that ended on March 20, 
2019, according to the latest report of the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration. 
Intermediate goods accounted for 83.3% and 64.3% of all 
Iranian imports during the same year in terms of weight and 
value respectively. 
Intermediate goods constituted 77% of all imports in terms of 
tonnage and 60% in terms of value during the Iranian year that 
ended in March 2018.
Each ton of intermediate goods was valued at $1,026 last year, 
indicating a year-on-year decline of 16.61% in terms of weight.

Iran 
suggests 
transferring 
Lake Van’s 
water to 
Lake Urmia
The chief of Iran’s 
Department of 
E n v i r o n m e n t 
(DoE) said that 
it is possible 
to transfer the 
additional water 
of Lake Van in 
Turkey to Lake 
Urmia in Iran.
DoE Chief Isa 
Kalantari said 
in a meeting 
with Turkish 
Ambassador to 
Tehran Derya 
Ors that there 
is a possibility 
to transfer the 
additional water 
of Lake Van, the 
largest lake  in 
the far east of that 
country to Lake 
Urmia, located 
between the 
provinces of East 
Azerbaijan and 
West Azerbaijan 
in Iran, adding 
that dehydrating 
of Lake Urmia will 
be a serious threat 
to the region.
R e f e r r i n g 
to Turkey's 
capability to 
m a n u f a c t u r e 
diesel fuel filter, 
he said that diesel 
vehicles are one 
of the reasons 
of air pollution 
in metropolitan 
areas; in this 
regard, we 
ask Turkey to 
help Iran in 
manufacturing 
these filters.
T u r k i s h 
A m b a s s a d o r, 
for his part, 
maintained that 
Tehran is one of 
the most beautiful 
cities he has ever 
seen and Iran has 
been our friend 
and ally in various 
circumstances, 
e m p h a s i z i n g 
that Turkey is 
always ready for 
environmental 
and technological 
cooperation with 
Iran.
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Tehran handicrafts exports exceed 84$ 
million

Brent crude futures 
were at $71.04 a barrel 
at 0358 GMT, down 20 
cents, or 0.3%, from 
their last close. Brent 
closed 1.4% higher on 
Tuesday.

U.S. West Texas Intermediate 
(WTI) crude futures were at 
$61.38 per barrel, down 40 cents, 
or 0.7%, from their previous 
settlement. WTI closed up 1.2% in 
the previous session.
U.S. crude stockpiles unexpectedly 
rose last week, while gasoline and 
distillate inventories increased, 
data from industry group the 
American Petroleum Institute 
showed on Tuesday.
Crude inventories rose by 8.6 
million barrels in the week to May 
10 to 477.8 million, compared 
with analysts’ expectations of a 
decrease of 800,000 barrels.
Crude stocks at the Cushing, 
Oklahoma, delivery hub rose by 
2.1 million barrels, API said.
The U.S. Energy Department’s 
Energy Information 
Administration (EIA) reports 
official numbers later today.

“If the EIA report confirms a 
strong build we could see that 
weigh on oil prices...but too many 
geopolitical risks remain that 
should keep prices supported,” 
Edward Moya, senior market 
analyst at OANDA told Reuters by 
email.
Oil prices have drawn support 
after Saudi Arabia on Tuesday said 
armed drones struck two of its oil 
pumping stations, two days after 
the sabotage of oil tankers near the 
United Arab Emirates, while the 
U.S. military said it was braced for 
“possibly imminent threats to U.S. 
forces in Iraq” from Iran-backed 
forces.
The attacks took place against a 
backdrop of U.S.-Iranian tension 
following Washington’s decision 
this month to try to cut Iran’s oil 
exports to zero and to beef up 

its military presence in the Gulf 
in response to what it said were 
Iranian threats.
Meanwhile, the Organization 
of the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) on Tuesday 
said that world demand for its oil 
would be higher than expected 
this year as supply growth 
from rivals including U.S. shale 
producers slows. That points to 
a tighter market if the exporter 
group refrains from raising 
output.
Elsewhere, growth in China’s 
industrial output slowed more 
than expected to 5.4% in April 
from a 4-1/2 year high in March, 
reinforcing views that Beijing 
will have to roll out more stimulus 
measures as a trade war with the 
United States intensifies.

Plans under way to 
complete petchem value 
chain in Asaluyeh
 An official with the National Petrochemical 
Company (NPC) said the company viewed 
completion of the value chain in Asaluyeh, south 
Iran, as a strategy.
Speaking to NIPNA, Ali Mohammad Bossaqzadeh, 
director of projects at NPC, said that development 
mid-stream and downstream projects in 
Assaluyeh was considered as a strategy for NPC, 
Shana reported.
He said production of methanol would increase 
by 2021 in Iran, adding that completion of 
various phases of South Pars gas field had added 
to feedstock supply of petrochemical plants 
operating in the region.
Iran shares South Pars with Qatar in Persian Gulf 
waters.
Petrochemical is Iran's most important industry 
after oil and gas. The National Petrochemical 
Company hopes to lift output capacity to 120 
million tons per annum by 2022.
In the March 2018-19 fiscal, Iranian companies 
exported $14.1 billion worth of petrochemicals. 
Official data has it that petrochemicals account 
for 32% of Iran’s non-oil exports.
The petrochemical industry has played a key role 
in domestic economic growth as it creates value-
added and reduces the sale of oil and gas on which 
the economy has been dependent for decades.
With abundant hydrocarbon reserves and new 
private sector investments, Iran is working hard 
to maintain its global status in the key sector and 
broaden its scope.

S. Korea's Oil Imports 
from Iran Rise in April
South Korea’s Iranian oil imports rose 17% in 
April from a year earlier, customs data showed 
on Wednesday.
South Korea in April imported 1.45 million tons 
of crude oil from Iran, or 353,223 barrels per 
day (bpd), compared to 1.24 million tons a year 
earlier, according to customs data.
For the January-April period, the country’s 
imports of Iranian crude dropped by 17.4% to 
3.87 million tons, or 235,533 bpd, versus nearly 
4.7 million tons in the same period last year, the 
data showed, Reuters reported.
South Korea was granted six-month waivers from 
the United States in November to buy oil from 
Iran, mostly condensate, or an ultra-light form 
of crude oil.
However, Washington said in April that it would 
not renew any exemptions for sanctions on Iran, 
stepping up pressure on Tehran.
Shipments are set to end from May as waivers 
on US sanctions on Tehran expired at the start of 
this month.

Oil prices fell on Wednesday after data showed a 
surprise rise in U.S. crude stockpiles and Chinese 
industrial output for April grew less than expected, 
but prices were supported by mounting tensions in 
the Middle East.

Oil drops on surprise U.S. stockpile 
rise, but Middle East tensions support

news

Saudi Arabia and 
the UAE are the 
largest and third-
largest producers, 
respectively, in 
the Organization 
of the Petroleum 
Exporting 
Countries (OPEC), 
according to the 
latest survey by 
Reuters.
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Iran's Non-Oil Trade Surplus With African 
States Crosses $500m
I ran traded 2.17 million tons of non-oil commodities worth $776.04 million with the 
member states of African states in the last Iranian year (ended March 20, 2019) to 
register a 21.93% and 26.26% decline in tonnage and value respectively compared 
with last year’s corresponding period.
Latest data released by the Islamic Republic of Iran Customs Administration show 
Iran’s exports totaled 2.08 million tons worth $642.94 million during the year, 
indicating a 20.88% and 17.05% decline in tonnage and value respectively year-on-
year.
Imports stood at 90,384 tons worth $133.09 million, down 40.25% and 52.01% in 
tonnage and value respectively YOY.

MRC Proposes New System for Currency 
Subsidy
I n a report analyzing drawbacks of the allocation of subsidized currency to import 
essential goods, the Majlis Research Center says the policy is inefficient and a new 
mechanism is needed to support the low-income strata. 
Drawing parallels between the inflation rate at the end of 2017-18 and the month to 
February 20, using the Consumer Price Index, it said the CPI for essential goods shot 
up over 53%. This is while the figure for non-essential goods jumped 85%.  
In a rather sarcastic manner, the influential think tank says, this “achievement has 
come at the expense of spending over $14 billion on importing essential goods” at a 
time when the country is facing chronic shortages of foreign currency due to the new 
US sanctions. 



Terror Groups Unable to 
Cross Iranian Borders: 
Commander
 Commander of Iran’s Border Police Brigadier 
General Qassem Rezaei highlighted the full security 
of the country’s borders and said terrorist groups 
are incapable of infiltrating into the Islamic 
Republic.
Speaking to reporters in the southwestern city 
of Ahvaz on Tuesday, Brigadier General Rezaei 
highlighted the enemy threats against the country 
and said they are nothing new for the Iranian 
nation.
“Today we are faced with a variety of threats, 
including terrorist threats created by the enemy in 
our neighboring countries,” he said.
“Everyone saw what Americans did in Iraq, Syria, 
Afghanistan, and Pakistan, and how the people 
of these countries suffer from insecurity,” the 
commander added.
“However, all predictions have been made and we 
do not have any concerns about our borders,” he 
went on to say.
Brigadier General Rezaei further emphasized 
that Iran has sealed the common borders and that 
terrorist groups cannot infiltrate into the country 
from western or eastern borders.
In recent years, the Middle East has been plagued 
with Takfiri terrorist groups like Daesh (also 
known as ISIS or ISIL), which are believed to have 
been created and supported by the West and some 
regional Arab countries.
However, Iran is considered by many experts as the 
“island of stability” in a region which faces many 
security challenges.
In August 2016, Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei highlighted the 
strong security in Iran despite crises and insecurity 
in the region.
“Thank God and through the appreciated efforts 
and endeavors of the military and security forces, 
the country enjoys a strong security shield while 
regional countries are filled with incidents and 
insecurity,” the Leader said.

Tehran, New Delhi discuss 
implementation of judicial 
agreements
The 11th Joint Consular meeting of Iran and India 
was held in New Delhi on Tuesday, where the two 
sides discussed consular issues of mutual interest.
During the meeting, attended by the Iranian and 
Indian foreign ministries" director generals 
for consular affairs, the participants expressed 
satisfaction with the progress made in achieving 
basic agreements in judicial areas like transferring 
prisoners, extraditing criminals and establishing 
judicial assistance in criminal matters.They also 
called for the finalization and implementation of an 
agreement made on judicial assistance in civil and 
commercial areas in the near future.The possibility 
of lifting visa requirements for holders of official 
and service passports, taking advantage of the 
available capacities to issue electronic and upon-
arrival visas with the aim of facilitating commercial 
ties and people-to-people communications were 
among other issues discussed during the meeting.

Neither a war will happen; nor will 
we negotiate: Imam Khamenei

In the meeting, the 
Supreme Leader stressed 
that negotiating certain 
national assets is 
absolutely harmful and 
said, “Some people in the 
country claim there is no 

harm in negotiating. Negotiating 
is poisonous as long as the U.S. 
continues with the same course 
of action; besides, negotiating 
with the current government of 
the United States is all the more 
poisonous”.
His Eminence further explained, 
“Negotiation is a mutual give and 
take. But the United States has 
targeted our strengths”.
Ayatollah Khamenei slammed 
U.S. efforts to take Iran’s defensive 
capabilities away and asserted, 
“They talk about negotiating our 
defense capabilities, and question 
the range of our missiles. They say 
‘you must reduce this range so that 
if we ever strike on your bases you 
won’t be able to strike back at our 
bases!’ Or, for instance, they seek 
to negotiate about our strategic 
influence in the region, meaning 
they want us to back away”.
The Leader of the Revolution 
described U.S. authorities as 
not committed and noted, 
“Negotiating is wrong, even with 
an upright person. Those in the U.S. 
government are not even upright 
and they do not abide by anything”.
Ayatollah Khamenei reminded his 
audience, “Of course no one among 
our officials seeks to negotiate. 
Obviously no dignified and wise 
Iranian would negotiate their 
national strengths”.The Leader of 
the Islamic Revolution referred to 
faulty estimations and perceptions 
of the U.S. President regarding the 
Islamic Republic and said, “Their 
president claims there is a protest 
against the establishment in Tehran 
every Friday. First off, it is not on 
Fridays, but on Saturdays. Second, 
it is not in Tehran, but in Paris”.
His Eminence mentioned that the 
U.S. regime’s hostility towards 
the Iranian nation started right 
after the Islamic Revolution of the 
Iranians gain victory, adding that, 

“There is no doubt that the U.S.'s 
animosity which started with the 
Revolution has taken a more overt 
form today. This animosity existed 
previously, but not as explicit 
as it has now become. Now they 
explicitly announce it and threaten 
us. It is important to know the one 
who makes an uproar threatening 
others is actually weaker than they 
claim”.
Ayatollah Khamenei referred 
to U.S.’s unconditional support 
for the barbaric Zionist regime 
and asserted, “They [the U.S. 
officials] prefer the interests of 
the Zionist Regime over any other 
governments. Many of their actions 
come upon orders by the Zionists”.
Pointing to the uproar the 
U.S. regime makes posing as a 
superpower, Ayatollah Khamenei 
maintained, “The U.S. government 
is in need of making uproars. They 
claim their behavior has changed 
Iran. They are right; the change 
brought to Iran was that the Iranian 
people's abhorrence towards the 
U.S. regime increased tenfold; 
their chance of infringing upon the 
interests of the Islamic Republic 
grew slimmer; the zeal of our 
youth for maintaining the country 
prepared has increased; and our 
police and security forces have 
become more vigilant”. 
Ayatollah Khamenei informed his 
audience across the globe that, “The 
United States will definitely fail in 
its policy of countering the Islamic 
Republic and their plots will end up 
to our benefit”.
His Eminence went on to say, “The 
United States is dealing with many 
social and economic problems at 
home. Their government lacks 
coherence. Someone makes a 
claim. The next day another comes 
out to refute those claims. This is 
a sign of disarray. The Ministry of 
Agriculture in the U.S. has reported 

41 million Americans in need of 
food”.
Advising his audience, Ayatollah 
Khamenei further elaborated 
on the problems the U.S. regime 
is facing within its borders and 
said, “Regarding social issues, the 
U.S. national statistics center has 
reported that over 40 percent of 
babies are born out of wedlock. 
There are 2 million and 200 
thousand prisoners, and they have 
the highest rate of drug abuse, while 
31 percent of mass shootings in the 
world happen in the U.S. This is their 
social situation”.
The Supreme Leader then advised 
everyone not be awe-stricken by 
U.S.’s outward glory and asserted, 
“So beware not to glorify the enemy. 
Of course, we cannot underestimate 
them either; but they are not that 
strong and they suffer from a lot 
of problems”.His Eminence went 
on to assert, “No one should fear 
the apparent grandeur of the U.S.; 
neither their grandeur nor the 
wealth of the Qaruns of the Persian 
Gulf: their real power is much less 
than their uproar. No one should 
fear the apparent grandeur of the 
U.S.; this is a big mistake”.
Finally, Ayatollah Khamenei 
reminded his audience of the many 
fiascos of the U.S. in their policies 
against the Islamic Republic and 
added, “Their plots have usually 
bounced back at them and ended 
up being harmful to themselves 
both politics and security wise. 
Through their media, the economic 
experts in the U.S. are warning 
their politicians that this pressure 
will lead to an economic boom in 
Iran. The domineering powers 
seek to reach their goals by making 
uproars; however, their power is 
much less than their claims. Billions 
of dollars have been spent against 
us, yet they failed to do anything”.

On the eighth day of the auspicious month of 
Ramadan, the heads of power branches, officials 
and government authorities as well as a group of 
senior managers of various sectors, members of 
parliament, political, social and cultural activists 
met with the Leader of the Islamic Revolution, 
Ayatollah Khamenei.
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Iranian Foreign 
M i n i s t e r 
Mohammad Javad 
Zarif said he had 
already predicted 
“accidents” in the 
region by referring 
to the fact that a 
so-called B-Team is 
brazenly following 
US National 
Security Adviser 
John Bolton’s 
script.
In a message on his 
Twitter account on 
Tuesday night, Zarif 
said, “In interviews 
in April, I predicted 
“ a c c i d e n t s ” —
not because I'm 
a genius— but 
because #B_Team 
is so brazenly 
following @
AmbJohnBolton's 
script.”
The top Iranian 
diplomat was 
apparently citing 
a recent accident 
at the United 
Arab Emirates’ 
port of Fujairah 
where a number of 
Emirati and Saudi 
commercial ships 
were targets of a 
sabotage attack.
“After all, half of 
B-Team were co-
conspirators in 
disastrous Iraq 
war,” Zarif added in 
the post.
The B-Team in 
Zarif ’s comments 
refers to a group 
of four anti-Iran 
hawks, including 
John Bolton, 
Israeli Prime 
Minister Benjamin 
Netanyahu, Saudi 
crown prince 
Mohammad Bin 
Salman Al Saud, 
and crown prince 
of Abu Dhabi 
Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan.
Zarif has also 
attached the 
pictures of two 
old reports to his 
message, which 
show Netanyahu 
supporting the idea 
of attacking Iraq at 
a speech in the US 
Congress in 2002 
and another one 
showing Bolton’s 
satisfaction with 
the US occupation 
of Iraq in an article 
dating back to May 
2015.

Zarif Reveals 
B-Team’s 
Compliance 
with Bolton’s 
Scenario
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Iran not interested in war with US: MP
A senior Iranian lawmakers said that the country is not 
interested in war with the United States stressing that 
Washington’s threats are just a tool to gain some privileges.
“Surely, US won’t take this risk to enter military war with Iran 
since we have strengthened our deterrence ability,” Mojtaba 
Zonnour, Chairman of Iranian Parliament’s Nuclear Committee, 
told Mehr correspondent on Wednesday.
“If US wages a military attack on Iran, it will surely face a 
respond,” he said adding that Iran will strike more blows to 
America than vice versa.  
“We are not the one who starts a war and we are not interested 
in that. We use our capabilities to avoid any war,” he highlighted.

“Given the cost that we have created for the enemy to wage 
a war, they certainly will not do that, and these are merely 
political threats to gain privileges.”
“Be sure that there will be no military conflict between Iran and 
America,” he highlighted.
On Tuesday, Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei highlighted that there will not be a military 
confrontation as neither Iran nor the US seeks war because the 
Americans know that the war will not be beneficial for them.
US has reportedly deployed USS Abraham Lincoln aircraft 
carrier strike group and the bombers into the Persian Gulf 
claiming to counter Tehran. Tensions have raised between 
Tehran and Washington after Trump administration's 

decision in May 2018 to 
withdraw from the Nuclear 
Deal, also known as Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), and to 
re-impose sanctions 
which were lifted under 
the JCPOA. US pressure 
campaign on Iran is not 
limited to sanctions: it has also 
put Iran's Islamic Revolutionary 
Guards Corps (IRGC) on its list of foreign terrorist  
organization.

Ayatollah 
Khamenei 
referred 
to U.S.’s 
unconditional 
support for 
the barbaric 
Zionist regime 
and asserted, 
“They [the U.S. 
officials] prefer 
the interests 
of the Zionist 
Regime over 
any other 
governments. 
Many of their 
actions come 
upon orders by 
the Zionists”.
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Iran Begins Halting Certain 
JCPOA Commitments
Iran has begun to implement its decision to stop honoring 
certain commitments under the 2015 nuclear deal at the 
discretion of the Supreme National Security Council, a 
source said.The informed source at the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI) said on Wednesday that 
the process of halting certain commitments under the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) has started 
in conformity with the Supreme National Security 
Council’s decision.The source said the country is seriously 

implementing the plans to stop observing the limits on 
uranium enrichment and to produce an unlimited amount 
of heavy water at the Arak nuclear facility during a 60-day 
deadline that Tehran has set for the other JCPOA parties.
The source, who spoke on condition of anonymity, noted 
that the AEOI is going to let media representatives visit the 
active nuclear facilities in Natanz and Arak soon in order to 
inform the public of its activities.At a cabinet session on May 
8, Iranian President Hassan Rouhani said the five remaining 
parties to the 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.

News



Tehran officially halts some nuclear deal commitments: report
Tehran has officially halted some of its commitments to the 2015 nuclear deal – the Joint 
Comprehensive Plan of Action – in line with the decision to give a 60-day ultimatum to the 
remaining parties to the deal to fulfill their obligations, a source familiar with the matter 
said on Wednesday.
The commitments have been suspended following an order by the country's Supreme 
National Security Council, an anonymous official at the Atomic Energy Organization Iran 
was quoted as saying by ISNA.Iran announced last week to revisit certain aspects of JCPOA 
in the face of lack of commitments from the other signatories to the agreement, stating that 
the remaining parties to the deal have a 60-day period to fulfill their obligations, particularly 
those regarding Tehran’s economic interests in the banking and energy sectors, before 
reducing further commitments to the agreement stage by stage.

Tehran’s envoy to the 
United Nations said 
the Islamic Republic 
of Iran is not “in the 
business of trying to 
create a conflict” in 
its region, stressing 
that no one is going to 
benefit from this.
“We are not in the 
business of trying to 
create a conflict in our 
neighborhood because 
nobody is going to have 
benefits from such a 
conflict in our region, 
except for a few, as I 
explained earlier, some 
people in Washington 
and some countries in 
our neighborhood,” 
Majid Takhte Ravanchi 
told CNN on Tuesday.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:31:05  
Noon call to prayer : 
12:59:42   
Evening call to prayer: 
20:14:28  

High: 29  ° c
Low: 12  ° c
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Iran Not in 
Business 
of Creating 
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Iran, Iranians 
greater than 
anyone can 
threaten
Oil drops on surprise 
U.S. stockpile rise, 
but Middle East 
tensions support

Quirky and 
unusual places to 
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Neither a war will happen; nor will we 
negotiate: Imam Khamenei

He made the remarks in a 
meeting with reporters and 
researchers of British think 
tanks in Iran’s Embassy on 
Tuesday. 
Referring to Iran’s self-
restraint after US irresponsible 

withdrawal from JCPOA, he said that if the 
remaining parties think that Iran should 
continue to be patient, they make mistake 
and this is not possible, as all should work 
for saving it.
“Iran’s decision to suspend certain 
commitments under JCPOA is a well-
calculated move in compliance with 
political and legal considerations,” he 
said.
Iran does not seek to undermine JCPOA; 
rather it aims to strengthen it, he said, 
noting that to that effect, Iran suspended 
two commitments and gave the EU 60 
days to execute its commitments under 
the deal.
“We did not take the decision hurriedly 
and excitedly and provided the European 
parties to fulfill their commitments,” he 
said, noting that unfortunately, they could 
not take proper decision due to pressure 
and lack of risk seeking.
Iran’s move carries a main message and 
that is inviting all to take decision in the 
last moments, Baeidinejad said, hoping 
that Iran's message would be heard and 
taken seriously.
He also warned that if necessary 
measures are not taken within 60 days, 
Iran will enforce the second phase of its 
measures. 
Asked about EU’s reaction to Iran’s recent 
decision, he said that after US exit from 
the deal, efforts were made to convince 

the EU to take practical measures, but 
this did not happen and Iran was forced 
to take new measure.
They have heard Iran’s message and 
that’s for the same reason that they have 
increased their contacts with the US, 
but the fact is that Iran cannot count on 
promises and what matters are practical 
steps, Baeidinejad said.
Currently, the ball is in the Europeans’ 
court and they should take objective 
measures in this respect.
Responding to a question to what extent 
the EU is capable of meeting Iran’s 
demands, the envoy said that that only 
Iran make all sacrifices to salvage the deal 
is not acceptable and will yield nothing.
It is understandable that they are unable 
to fulfill their commitments due to 
pressures but this cannot negate their 
responsibilities and not justify the fact 
that Iran continue to remain in the deal 
alone, he said, noting that they should 
pay for it.
Describing EU as a powerful bloc, he said 
this is not acceptable that it cannot take 
moves in some cases.
On Iran’s probable exit from NPT, he said 
that this has been one of Iran’s options, 
as it has not been able to benefit from its 
membership in the NPT.
However, it is a priority at present and it 
is in fact the last option, Beidinejad said.
“If the EU fails to find a solution for Iran’s 
oil exports within 60 days, Iran will move 
on the next phase,” he said, noting that one 
of the measures in the next stage will be 
returning to Arak earlier capacities.

Speaking on Tuesday evening at 
the meeting of authorities with 
Supreme Leader, President Hassan 
Rouhani said, “The Iranian calendar 
year of 1397 was a hard year for the 
people of our country, especially 
with regard to their living”.

He also referred to the opening of great projects 
in the recent years, including Phase 15 of South 
Pars Gas Field, he said, “During this time, the 
greatest gas condensates refinery, which is 
unique in the Middle East, was opened, which 
doubled our petrol production, leading to self-
sufficiency in petrol production”.
The President went on to mention the opening 
of the greatest road and railway projects, 
including the connection of four provinces 
to the nationwide railway system, as well as 
the spike in the production of agriculture 
products, saying, “In addition to the increase 
of guaranteed purchase of wheat, we have 
achieved self-sufficiency in wheat production 
and increase in the production of cooking oil 
plants”.
“In greenhouse agriculture, we have reached 15 
thousand hectares from 8.8 thousand hectares, 
and we will reach a figure of 20 thousand 
hectares in the future,” he said.
He also referred to the three- to five-fold 
increase in payments to those under the cover 
of Imam Khomeini Relief Foundation and 
the Welfare Organization, and described the 
construction work in the 14 months after the 
Kermanshah Earthquake a great job.
Stressing that unity and solidarity are important 
in the country, Rouhani added, “What the 
people and authorities did after the floods was 
extraordinary, and we need a unity like that 
today to turn a treat into an opportunity”.
People are under pressure to make a living, 

said Rouhani, adding, “If we can exercise more 
monitoring on imported goods, we can reduce 
people’s problems and overcome the sanctions”.
Describing observation and belief in the 
Constitution as the yardstick of friendship in 
the country, he said, “If everyone acts based on 
the Constitution, using all its potentials, we can 
overcome the problems”.
He said that managing the country is not 
possible without reforming the budget and 
economy structure, saying, “This is not just 
under the authority of the government. 
Authorities need to converge and the 
understanding of the parliament and the 
government about the country, region and 
world need to be the same”.
“We can replace oil incomes with non-oil 
ones,” added Rouhani, continuing, “With their 
miscalculations, the Americans thought that 
they could bring the great Iranian nation to 
their knees, and they designated dates for this, 
but the people of Iran stood powerfully with 
steadfastness”.
Stating that the people, the Supreme Leader, 
the government and Iran’s Parliament defeated 
the enemies, he said, “Today, the enemies are 
working hard, sending their fleet in the morning, 
and giving phone number in the evening. Of 
course, we have many phone numbers of them; 
any date at which they have carried out a crime 
against the Iranian nation is their real phone 
numbers”.
“The argument between us is because of tyranny 
and aggression towards the peoples and the 
Iranian nation. Repent and get back on the right 
track, the door is open, may the people of Iran 
forgive your historic tyranny and crimes,” said 
the President.
He continued, “After the violation of the nuclear 
deal by the US, we gave enough time to our 
friends and the European Union to live up to 
their commitments”.
Saying that today we should use the legal 
path, and this has begun by the government, 
the Supreme National Security Council, and 
Supreme Leader’s guidance, the president said, 
“This is a path that we have announced and 
acted upon”.

Era of EU political promises over: 
Iran's envoy

Rouhani:We’ll definitely pass this 
stage with resistance, steadfastness

Iran’s Ambassador to London Hamid Baeidinejad described 
Iran’s decision to reduce its commitments under the JCPOA as 
serious, saying that the era of EU’s political promises is over 
and they should spend for it.

The Iranian president Hassan Rouhani referred to the United 
States’ decision to stop Iran’s oil exports and disrupting non-
oil exports, as well as psychological pressure, saying, “We 
will undoubtedly pass this stage with people’s resistance 
and steadfastness, and better management and planning”.
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Iran does 
not seek to 
undermine 
JCPOA; rather 
it aims to 
strengthen it, he 
said, noting that 
to that effect, Iran 
suspended two 
commitments 
and gave the 
EU 60 days 
to execute its 
commitments 
under the deal.

“In greenhouse 
agriculture, we 
have reached 
15 thousand 
hectares from 
8.8 thousand 
hectares, and 
we will reach 
a figure of 
20 thousand 
hectares in the 
future,” he said.



تونل سوم کوهرنگ نیمه دوم سال جارى تکمیل مى شود
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: پیش بینى مى شود این تونل در نیمه دوم سال جارى 

به طور کامل تکمیل شود.
حجت اهللا غالمى در برنامه گفت و گوى ویژه شبکه استانى اصفهان با موضوع «آب و زاینده رود» با اشاره به اینکه 
98 درصد از تونل سوم کوهرنگ احداث شده است، اظهار کرد: پیش بینى مى شود این تونل در نیمه دوم سال 

جارى به طور کامل تکمیل شود.
وى افزود: همچنین سد تونل سوم کوهرنگ نیز در حال تکمیل است که پیش بینى مى شود تا اوایل سال 1400 

به بهره دارى برسد.  عملیات اجرایى تونل سوم کوهرنگ در سال 1377 و با هدف تامین آب شرب به میزان حدود 255 
میلیون مترمکعب در سال براى تامین بخشى از کمبود آب منطقه مرکزى ایران آغاز شد. قرار داد ساخت این سد در سال 1389 

بسته شد و قرار بود سال 1393 به بهره بردارى برسد. هرچند عملیات ساخت تونل سوم کوهرنگ مراحل پایانى خود را طى مى کند اما 
عملیات اجرایى سد مخزنى این تونل در چند سال اخیر به دلیل مشکالتى از جمله منابع مالى متوقف مانده بود. بنابر گفته معاون استاندار سابق 
اصفهان ، 500 میلیارد تومان از منابع داخلى، 70 میلیارد تومان از منابع سال 1396 و 150 میلیارد تومان از محل منابع سال 1397 براى احداث 

تونل و سد سوم کوهرنگ طى دو سال گذشته تامین اعتبار شده است. 

اجرا و بهره بردارى از طرح سیستم ترکیبى آبیارى قطره اى و بارانى  در شهر فالورجان 
  به گــزارش روابــط عمومى شــهردارى و شــوراى اســالمى شــهر فالورجان شــهردار 
فالورجان بهره بــردارى از سیســتم ترکیبى آبیارى قطــره اى و بارانى بلوار بســیج را در 
راســتاى اســتفاده بهینه از اب موجــود و جلوگیرى از اتالف ان در فضاى ســبز شــهرى 

دانست.
 مهنــدس جواد نصــرى در رابطه بــا ترکیبى بودن سیســتم آبیــارى بلوار بســیج اینگونه 

بیان داشــت: به منظور حفظ درختان موجــود در رفیوژ میانى بلوار بســیج ابتــدا دورچینى 
درختان و ســپس اجراى سیســتم آبیارى قطــره اى را در دســتور کار خود قرار دادیــم و پس از 

آن بــا واکارى چمــن پیرامونى درختــان و راه اندازى سیســتم آبیــارى بارانى به این مهــم جامه عمل 
پوشاندیم.

مهنــدس رضایى معاونــت اجرایى و خدمات شــهرى نیز در این راســتا گفــت : از مردم فهیم شــهر مــى خواهم که در 
حفظ و نگهــدارى فضاى ســبز و تاسیســات شــهرى کوشــا باشــند و در ایــن امــر مهم خدمــات شــهرى را یارى

 نمایند .

رضیــان اظهار داشــت: 
«سال گذشــته در روند 
تولید و عرضه لوازم خانگى 
سوء استفاده رخ داد، زیرا 
کنترلى بر عرضه این کاالها 

وجود نداشت.»
در این زمینه، حمیدرضا 
غزنوى، سخنگوى انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگى امروز (چهارشــنبه) به ایرنا 
گفت: از بیســت و دوم فروردین پارسال 
که بانک مرکزى نرخ دالر را 4200 تومان 
اعالم کرد، شرکت هاى تولیدکننده لوازم 

خانگى دریافت ارز را آغاز کردند.
وى بیان داشــت: در این راستا برندهاى 
خارجــى حاضر در کشــور از آنجایى که 

از نقدینگى باالترى برخــوردار بودند، به 
سرعت نسبت به تامین اقالم و مواد اولیه 
مورد نیاز خود اقدام کردند و از زمان گران 
شدن ارز قیمت برخى محصوالت خود را تا 

250 درصد افزایش دادند.
وى افزود: برندهــاى داخلى نیز هر چند 
ارز دولتى گرفتند، اما به دلیل نقدینگى 
پایینشان موفق به دریافت مقادیر کمترى 
ارز شــدند. غزنوى ادامه داد: عالوه بر آن، 
تولیدکننده داخلى مجبور بود پس از حواله 
کرد ارز به خارج از کشور، سفارش ساخت 
قطعه یا تامین مواد اولیه بدهد که فرآیندى 
زمانبر بود و پس از آن با وقفه اى دست کم 

یک ماهه سفارش ها حمل مى شد.
وى یادآور شــد: فرآیند طوالنى ترخیص 
کاالها از گمرکات و تغییر هر روزه قوانین 
بر مشــکالت برندهاى داخلى مى افزود؛ 
این در حالى بود که کل فرآیند سفارش تا 
ترخیص قطعات مورد نیاز براى برندهاى 

خارجى یک ماه طول کشید.
ســخنگوى انجمن تولیدکنندگان لوازم 
خانگى اضافــه کرد: از شــانزدهم مرداد 
پارسال نیز شرکت هایى که تا این تاریخ 
موفق به ترخیص کاالهایشان نشده بودند، 
مجبور به پرداخت ما بــه التفاوت نرخ ارز 
شدند که گریبانگیر برندهاى داخلى شد؛ 
این در حالى بود کــه برندهاى داخلى در 
نهایت محصوالت نهایى خــود را با 80 تا 
120 درصــد افزایش قیمــت روانه بازار 

کردند.

وى خاطرنشــان کــرد: قیمــت نهایى 
محصوالت برپایه نرخ ارز، افزایش قیمت 
مواد اولیه و قطعات و همچنین حقوق و 
دستمزدها تعدیل مى شود که براى برخى 
محصوالت اعمال شــده، اما براى برخى 

دیگر هنوز اعمال نشده است.
غزنوى تاکید کرد: با توجه به این وضعیت 
به طور حتم روى سخن نماینده مجلس 
درباره افزایــش قیمت لــوازم خانگى با 
برندهاى خارجى حاضــر در ایران بوده 

است. 

    همه برندهاى لوازم خانگى کشور، 
ایرانى اند

با این حال، مدیرکل صنایع فلزى و لوازم 
خانگى وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

این زمینه نظر دیگرى دارد.
«عباس هاشمى» با «بى اساس» خواندن 
صحبت هاى عبداهللا رضیان، یادآور شد: 
معناى ارز ارزان قیمت چیست؟ در حالى 
که بانک مرکزى پارسال نرخ ارز را 4200 
تومان اعالم کرد و شرکت هایى که توانایى 
داشتند نســبت به دریافت این ارز براى 

پیشبرد امور خود اقدام کردند.
وى تاکید کرد: هرچند منکر تخلف برخى 
فروشندگان در سطح عرضه خرده فروشى 
ها نیستیم و شــاید برخى از بى اطالعى 
مشتریان سوء اســتفاده کرده باشند، اما 
شرکت ها نمى توانند ارز دولتى دریافت 
کرده و محصــول خود را برپایــه ارز آزاد 

فروخته باشند، زیرا نظارت هاى شدیدى 
بر این بازار از سوى سازمان حمایت، سامانه 

124 و غیره وجود دارد.
هاشمى افزود: در بازار لوازم خانگى ایران، 
برند خارجى معنــى نــدارد، زیرا حتى 
برندهایى نظیر ال جى، سامسونگ، دوو 
و غیره همگى با سرمایه گذارى ایرانى در 
کشورمان مستقر شــده و به فعالیت مى 

پردازند و در حقیقت ایرانى اند.
وى اضافه کرد: همه شرکت هایى که در 
کشورمان تولید داشته و محصول به بازار 
عرضه مى کنند، مکلف به تبعیت از قوانین 
داخلى هســتند و بر این اساس، افزایش 
قیمت هایشان مطابق فرمول هایى تحت 
نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان انجام مى شود.

مدیرکل صنایع فلزى و لوازم خانگى وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت به تحریم هاى 
اقتصادى اشــاره کرد و گفت: تحریم ها 
موجب بروز محدودیت هایى براى تامین 
مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات 
شد، همچنین مشــکالت ارزى و زمانبر 
شــدن تعیین تکلیف موضــوع در بانک 
مرکزى، شرکت هاى تولیدکننده را بین 
چهار تا پنج ماه با مشــکل تامین ارز و در 
نتیجه تامین مواد اولیه و قطعات مواجه 

کرد.
وى ادامه داد: عالوه بر این مسائل، دشوارى 
نقــل و انتقال پول و مشــکالت به وجود 
آمده در موضوع حمل و نقل و کشتیرانى 
ناشى از تحریم ها سبب شد تا در نهایت 
تولیدکنندگان سال 97 را با افت تولید 20 

تا 25 درصدى به پایان ببرند.
هاشمى توضیح داد: در حالى که برندهاى 
لوازم خانگى براى کنتــرل طرف تقاضا 
مجبور به کند کــردن فرآینــد تولید و 
توزیعشان بودند و عرضه محدود شده بود، 
قیمت ها اتوماتیک افزایش یافت، اما هیچ 
شرکتى نمى توانست بدون مجوز نسبت به 

افزایش قیمت ها اقدام کند.
 پیش از ایــن انجمــن تولیدکنندگان 
لــوازم خانگــى ظرفیت هــاى تولیدى 
کارخانه هاى لوازم خانگى را تا سه برابر نیاز 
کشور اعالم کرد و ظرفیت یخچال سالیانه 
تا 1,5 میلیون دســتگاه، لباسشویى 1,2 
میلیون دســتگاه، اجاق گاز یک میلیون 
دســتگاه و تلویزیون 2 میلیون دستگاه 

اعالم شده است.

آشفتگى در بازار لوازم خانگى؛   

 گرانفروشى یا مدیریت قیمت؟

ایرنا
گـــزارش
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در حالى که یک نماینده مجلس از گرانفروشى برخى لوازم 
خانگى در بازار گالیه مى کند، مدیرکل صنایع فلزى و لوازم 
خانگى وزارت صنعت مى گوید: همه برندهاى تولیدکننده 
لوازم خانگى کشور داخلى اند و هر یک به فراخور نقدینگى 
خود از ارز 4200 تومانى اســتفاده کردند و افزایش قیمت 

محصوالتشان تحت نظارت متولیان بوده است.
در روزهاى گذشته برخى رسانه ها به نقل از «عبداهللا رضیان» 
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشتند: 
«پارسال تولیدکنندگان براى ثبت سفارش واردات قطعات و 
مواد اولیه موردنیاز لوازم خانگى از ارز ارزان قیمت استفاده 
کردند، اما در نهایت قیمت  این کاالها در بازار براساس ارز آزاد 

محاسبه شد.»

در بازار لوازم 
خانگى ایران، برند 

خارجى معنى 
ندارد، زیرا حتى 

برندهایى نظیر ال 
جى، سامسونگ، 

دوو و غیره همگى با 
سرمایه گذارى ایرانى 
در کشورمان مستقر 

شده اند.

اقتصاد ایران
07
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قیمت ها به بازار مجازى 
خودرو برگشت

قیمت هاى خودرو که حدود دو هفته 
بود با دستور پلیس فتا براى مبارزه با 
دالالن از آگهى هاى خرید و فروش 
در سایت هاى اینترنتى حذف شده 
بود از دو روز گذشــته  به سایت ها 
برگشته است. حدود دو هفته پیش 
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملى و 
سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره 
به قیمت سازى کاذب در بازار خودرو 
و امالك در فضاى مجازى، از برخورد 
جدى با دالالن این حوزه خبر داد 
و اعالم کرد کــه حذف قیمت هاى 
بازار خودرو و مســکن به مدیران 

سایت هاى واسط ابالغ شده است.
به دنبال آن جلساتى بین مسئوالن 
مرتبط براى بررســى راهکارهاى 
مقابله بــا دالالن در فضاى مجازى 
برگزار و به دنبال آن هفته گذشته 
رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره 
و سخنگوى اتحادیه کشورى کسب 
و کارهــاى مجازى، از بازگشــت 
قیمت ها بــه ســایت هاى خرید و 
فروش اینترنتى با شــرایط جدید 
ظرف دو روز خبر داد. به گفته وى، 
در جلســه اى با حضور نمایندگان 
دادســتانى، اتحادیــه خــودرو و 
پلت فرم ها تصمیم گرفته شــد که 
اعضاى اتحادیه خودرو قیمت هاى 
واقعى و کارشناســى بازار را تعیین 
کنند که به عنوان ســقف قیمت 
قابل ثبت در سایت ها در نظر گرفته 
شود و فروشــندگان نهایتاً بتوانند 
قیمت کاالى خود را تــا دو درصد 
سقف قیمت تعیین شــده، تغییر 
دهند. امــا این وعــده در روز مقرر 
عملى نشد و الفت نسب در روز اول 
هفته جارى اعالم کرد که براى ثبت 
قیمت خودرو در آگهى هاى خرید و 
فروش در سایت هاى اینترنتى منتظر 
اعــالم قیمت ها از ســوى اتحادیه 
خودرو هستیم. در نهایت مشاهده 
ســایت هاى خرید و فروش نشان 
مى دهد قیمت هاى خودرو دوباره 
در این سایت ها درج شده است؛ اما 
بازگشت قیمت ها در حالى صورت 
گرفته که بعضاً در برخى آگهى هاى 
فروش همچنان قیمت هاى باال براى 

خودروها ثبت شده است.

ایسنا
خـــبـــر
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آگهى مزایده
اموال غیرمنقول (نوبت اول)

1398009000321032 شــماره پرونــده:  نامــه:  شــماره 
9509980350900079 شماره بایگانى پرونده: 980020 بدینوسیله 
اجراى احکام دادگاه عمومــى کوهپایه در نظــر دارد در پرونده اجراى 
کالسه 980020 در جهت وصول مطالبات على جنگجوى از محمدرضا 
مستاجران یک باب منزل مسکونى به نشانى ســجزى، مزرعه شور، خ 
جمهورى، ك امیرالمومنین، پالك 13 که داراى سند مالکیت به شماره 
561813 و شــماره ملک 21/333 و شــماره ثبت 11878 دفتر 115 
صفحه 85 بخش 19 ثبت اصفهان به مالکیت عباس زاهدى با زیربناى 
140 مترمربع به صورت شش دانگ به مســاحت عرصه 237/636 متر 
مربع یک طبقه حیاط سازى شده و نماى سرامیک و کف موزاییک و سالن 
کف موزاییک و دیوارها گچ آشپزخانه با کابینت ام دى اف کف سرامیک، 
دیوارها کاشى، سه خواب، دیوارها باربر و سقف تیرآهن و با قدمت حدود 
20 سال که بر اساس نظریه کارشناســى یکصد و پانزده میلیون تومان 
برآورد قیمت شده است را به مزایده گذاشته و به فروش برساند لذا جلسه 
مزایده براى 1398/3/18 ســاعت 9 صبح الى 10 و محل اجراى مزایده 
اجراى احکام دادگاه عمومى کوهپایه تعیین میگردد طالبین خرید مى 
توانند پنج روز قبل از مزایده از منزل به نشانى مذکور بازدید و در جلسه 
مزایده شرکت نمایند شــرکت کنندگان در مزایده شخص یا اشخاصى 
خواهند بود که مبلغ ده درصد از قیمت مزایده را فى المجلس پرداخت 
نمایند. مدیر دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى کوهپایه شناسه: 

467919

آگهى
خواهــان: نورمحمد فالردى فرزند عیدى محمد ســن: 1337 شــغل 
بازنشسته به نشانى ســمیرم روســتاى رودآباد منزل شخصى کدملى 
1209277956 خوانــده: 1- مصطفــى نــوروزى فرزنــد ســاتیار 
سن 1351، 2- محمدصادق عباســى فرزند غالم عباس سن 1367 به 
نشانى: 1- سمیرم روستاى چهارراه 2- مجهول المکان، تعیین خواسته 
و بهاى آن: تقاضاى صدور حکم محکومیت خوانــدگان به ویژه خوانده 
ردیف دو مبنى بر الزام وى سند رســمى در یکى از دفاتر رسمى ماشین 
206 به شماره انتظامى 635 ب 75 ایران 48 مستندا به ماده 220 قانون 
مدنى و پرداخت هزینه انتقال سند مســتندا به ماده 381 قانون مدنى 
و پرداخت هزینه دادرســى مقوم 10/000/000 ریال مســتندا به ماده 
519، 515، 198، دالئل و منضمات دادخواســت (مــدارك): فتوکپى 
سند مالکیت، فتوکپى قولنامه، ریاســت محترم دادگسترى شهرستان 
ســمیرم؛ خواهان در ســال جارى از خوانده ردیف یک، یک دســتگاه 
ماشین 206 شماره فوق را خریدارى نمودم طبق مبایعه نامه ایشان نیز 
این وســیله نقلیه را از خوانده ردیف دو خریدارى نمود در واقع اینجانب

 مســتقیما از خوانده ردیف یک و غیرمســتقیم از خوانــده ردیف دو 
خریدارى نموده ام ایشــان که دارنده ســند رســمى نیز مى باشــد بر 
اســاس ماده 220 قانون مدنى ملزم به انتقال ســند رســمى مى باشم 
حــال اینجانب بــا تنظیم دادخواســت تقاضــاى رســیدگى و صدور 
حکم را خواســتارم. شــعبه اول شــوراى حل اختالف سمیرم 

 شناسه: 465229

بانک و بورس

111

110

شوراى پول و اعتبار تصویب کرد؛
افزایش وام اشتغال

شوراى پول و اعتبار افزایش «تسهیالت نوسازى و بهسازى مسکن روستایى» و «تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایى» 
را تصویب کرد. به گزارش بانک مرکزى، شوراى پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتادمین جلسه خود به ریاست 
عبدالناصر همتى، با افزایش سقف فردى «تســهیالت یارانه اى قابل اعطا بابت بازسازى و نوسازى اماکن مسکونى 
روستایى» به مبلغ 400 میلیون ریال موافقت کرد. تسهیالت مورد اشاره با معرفى متقاضیان به بنیاد مسکن انقالب 

اسالمى به بانک هاى عامل قابل پرداخت است.
همچنین اعضاى شوراى پول و اعتبار با افزایش سقف فردى «تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایى» به 500 میلیون 
ریال موافقت کردند. الزم به ذکر است، این تسهیالت با معرفى نهادهاى حمایتى مندرج در قوانین مرتبط (از جمله 
کمیته امداد امام خمینى (ره)، بهزیستى، صندوق اشتغال و کارآفرینى امور ایثارگران و وزارت کار و امور اجتماعى) به 

بانک هاى عامل قابل اعطاست.

آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك 18/9917 بخش 14 ثبت اصفهان

شماره نامه: 139885602025002001 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان تجارى و مسکونى پالك شماره 18/9917 مجزى شده 
از پالك 18/681 در اجراى قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام مصطفى صادقیان رنانى فرزند على در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود پالك مرقوم در روز یکشنبه مورخ 98/3/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: پنجشنبه 98/2/26 مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 467249
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

پانزدهمین کمیسیون همکارى هاى اقتصادى ایران و روسیه اواخر بهاربرگزارمى شود ؛ 

کنسرسیوم هاى تخصصى پیش شرط موفقیت در بازار روسیه

بازى با ارقام در 
نمایشگاه کتاب

امسال هم طبق رسم هر ساله 
نمایشــگاه بین المللى کتاب  
تهران در اردیبهشــت ماه در 
حال برگزارى اســت . ترافیک 
و تبلیغات موجــود براى این 
نمایشــگاه حاکى از استقبال 
خوب مردم از این نمایشــگاه 
اســت اما آیا مردم کتاب هم
 مى خرند و یا فقط براى بازدید 

آمده اند؟
متأسفانه وجود تورم و افزایش 
روزانه قیمت مواد اولیه اعم از 
کاغذ و مقــوا و ملزومات چاپ 
و صحافى باعث شــده که در 
یکســال اخیر قیمت کتاب به 
طور چشمگیرى افزایش یابد 
و به طور میانگین تا ســه برابر 
قیمت قبل به فروش برســد و 
اگر غیر از این شود ناشران ضرر 
هنگفتى خواهند کرد. در حال 
حاضر انبار ناشــران پر است از 
کتابهایى که با قیمت قبل چاپ 
شــده ولى در تالش هستند با 
قیمت جدید به فروش برسانند 
تا در تولیدات بعدى خود توان 
خرید مواد اولیه را داشته باشند. 
کتابى که ناشر منتشر ساخته و...

سرمایه گذارى با نگاه 
آینده نگرى 

 تالش مى کنیم که در حوزه حمل و نقل اتفاقات 
خوبى رقم بزنیم و خوشبختانه میلیاردها تومان 
هزینه براى ســاخت خط دو مترو صورت گرفته 
و با نگاه آینده نگرى در این زمینه سرمایه گذارى 

شده است.
 این گفته نوروزى شــهردار اصفهان است که در 
اولین نشست خبرى خود در ســال جارى و در 
جمع خبرنگاران عنوان کرد و گفت : قرار اســت 
عملیات عمرانى حفارى تونل خط دو مترو از دو 
جبهه صورت گیرد بنابراین، عملیات عمرانى تونل 
از غرب اصفهان نیز به زودى انجام خواهد شــد. 
نوروزى افزود: عملیات عمرانى 5 ایســتگاه مترو 
دارك، زینبیه، عاشق اصفهانى، عمان سامانى و 
الله، در حال اجراست و با جدیدترین روش ها براى 

ساخت ایستگاه ها اقدام مى کنیم. ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

      کارشناس اقتصادى نمایندگى وزارت امورخارجه در استان اصفهان : امیدواریم برگزارى کمیسیون مشترك اقتصادى ایران و روسیه براى نخستین بار در اصفهان نقطه عطفى در راستاى 
تشکیل میز تخصصى روسیه در اتاق بازرگانى اصفهان شود.

ان 
صفه

بار ا
س: اخ

عک
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اصغر برشان در نشستى خبرى با 
حضور «تشکالت کارگرى» که 
به مناسبت هفته  گرامى داشت 
مقام کارگر برگزار شــد، اظهار 
کرد: سازمان تامین اجتماعى 
امــروز با مشــکالت متعددى 
روبه رو اســت و این مشکالت 
را دولتمردان بــه وجود آورده انــد زیرا دولت 
بزرگترین بدهکار این ســازمان است و به رغم 
الزاماتى که براى پرداخت این بدهى ها در برنامه 
ششم توسعه و بودجه ســال 97 تصویب شد، 

هنوز پرداخت نشده است.
وى افــزود: ســال گذشــته افزایش ســطح 
دســتمزدى را به همت اعضاى شوراى عالى 
کار داشتیم اما شیرینى این افزایش در کمتر 
از دو ماه از بین رفت و در پایان سال 97 شاهد 
این بودیم که ارزش قدرت خرید این پول یه یک 
سوم رسید. برشان با اشاره به اینکه در بخشنامه 
ســال 1398 حداقل دســتمزد 36.5 درصد 
افزایش داشته است، گفت: با وجود 20 درصد 
افزایش مزد کارگران قدرت خرید آنها به یک 

سوم رسیده است. 

دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان افزود: 
همه مردم با هر حقوق و دستمزدى که باشند به 
همان میزان قدرت خریدشان کاسته شده است، 
اما روش افزایش دستمزد تا کنون ثابت بوده و 
ارزشى براى طبقه بندى مشاغل، تحصیالت و 

تخصص در نظر گرفته نشده است.
برشان با بیان اینکه در روش افزایش دستمزد 
با اعداد متغیر، باید روز به روز دستمزد جامعه 
حداقل بگیرها افزایش داده شود، گفت: در مزد 
سال گذشته و امسال، ابهام وجود دارد و کمک 
هزینه مسکن با وجود تایید شوراى عالى کار 
و تصویب کمیته اقتصــادى، هنوز به تصویب 
دولت نرسیده است. وى افزود: بزرگترین عیب 
دستمزدها این است که با قدرت خرید از دست 
رفته مردم همخوانى ندارد و پاســخگوى نیاز 

جامعه کشور نیست، تولیدکنندگان کشور نیز 
توانایى افزایش سطح دســتمزد بیش از این 
مقدار را ندارد در این شرایط از دولت توقع داریم 
در قالب حمایت هاى اجتماعى همچون درمان 
و تامین اجتماعــى و درمان کمک هاى خاص 

داشته باشد.

  دولت باید در قالب ارائه کاالهاى اساسى 
به جامعه کارگرى کمک کند

دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان با بیان 
اینکه دولت باید در زمــان تحریم وارد صحنه 
شــود، گفت: از دولت توقع داریــم در بحث 
اختصاص بن کاالى اساسى که تمامى زمینه ها 
و شرایط آن از جمله تعاونى هاى مصرف فراهم 
اســت، ورود کند تا کاالى اساســى به دست 
مستحق اصلى که مستمرى بگیران هستند، 
برسد. برشان افزود: متاسفانه دولت در این زمینه 
کوتاهى کرده است و یکى از خواسته هاى مردم 
این است که در شرایط تحریم که دولت مشکل 
ارزى دارد ولى مشــکل ریالى ندارد، باید وارد 
صحنه شــود و به جامعه کارگر به صورت ارائه 

کاالهاى اساسى کمک کند.

برشان:

مسئوالن تامین اجتماعى باید براى شرکت هاى شستا تصمیم گیرى کنند
دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه رییس جمهورى به بحث خصوصى سازى شرکت سرمایه گذارى تامین اجتماعى 
اشاره کرده است، گفت: جاى تاسف است که ســازمان تامین اجتماعى را متعلق به خود مى دانند و براى آن تصمیم گیرى مى کنند. در 

حالى که براى سازمان تامین اجتماعى باید مسئوالن آن تصمیم گیرى کنند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 بزرگترین عیب 
دستمزدها این است 

که با قدرت خرید 
از دست رفته مردم 

همخوانى ندارد و 
پاسخگوى نیاز جامعه 

کشور نیست.

بازار طال و سکه  98/2/7 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه 
46,500,00045,980,000 بهار آزادى

47,710,00047,760,000سکه امامى

26,610,00026,390,000نیم سکه

17,190,00016,990,000ربع سکه

9,490,0009,290,000سکه گرمى

1,290,691,290,69انس طال

18,720,00018,870,000مثقال

4,308,0004,347,000طالى 18 عیار

5,744,0005,796,000طالى 24 عیار

معاونت منابع انسانى و پشتیبانى معاون منابع انسانى و پشتیبانى   شناسه: 447387 شناسه: 447274

آگهى مزایده اجاره شماره (6-98)  و (98-7) 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد مکان هاى زیر در شهر اصفهان را از طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت اجاره از تاریخ 98/3/1 به مدت 
یک سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. عالقمندان به شرکت در مزایده مى توانند ضمن بازدید از محل حداکثر تا تاریخ 98/2/14 جهت دریافت 
اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 100/000 ریال به حساب جام شماره 12244112/91 با شناسه 9900680164127 بانک ملت کلیه شعب 

سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه عملیات اجرایى تکمیل پروژه ساختمان پایگاه امداد و نجات دامنه (98-4) 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى تکمیل پروژه ساختمان پایگاه امداد و نجات دامنه خود را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت به بخش خصوصى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد قیمت و 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
شرکت هاى واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98/2/5 مى باشد. 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت 12 روز پنجشنبه 98/2/12

مهلت زمانى ارایه پیشنهاد و ارایه اصل ضمانتنامه و مدارك مورد نیاز به جمعیت هالل احمر استان اصفهان: تا ساعت 8 روز دوشنبه تاریخ 
98/2/23

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 98/2/23
جمعیت در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان، بلوار آیینه خانه، جمعیت هالل احمر استان اصفهان، خزانه دارى 
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه (www.setadiran.ir) و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص 

مى باشد امکانپذیر مى باشد. 

نوبت اول 
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یک مقام میراث فرهنگى:

طرح تورهاى ارزان قیمت درکشور کلید خورد
دبیرستاد هماهنگى خدمات سفرسازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

گفت که طرح تورهاى ارزان قیمت به عنوان مهمترین پروژه این سازمان در کشور 
کلید خورده است.

فریدون محمدى  در مراسم تجلیل از اعضاى ستاد خدمات سفر استان بوشهر 
افزود: تورهاى ارزان قیمت به معنى ارائه خدمات با کیفیت پائین نیست و 

استانى که در این بخش جلوتر باشد مى تواند زودتر به مقصد برسد. 
وى اضافه کرد: ارزان  سازى سفر یکى از مؤلفه هاى اصلى و ...

قیمت کارشناسى اجاره ماهیانهمکان اجارهردیف

58,000,000 ریال مغازه واقع در خیابان آیت اله کاشانى1

159,000,000 ریال ساختمان واقع در خیابان آپادانا اول2

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/2/21
جمعیت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

هزینه کارشناسى مربوطه و آگهى روزنامه به عهده برندگان مزایده مى باشد. 

نهاده هاى دولتى به دست تولید کنندگان واقعى مرغ مى رسد
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت : با اجراى مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزى درباره 
نحوه تخصیص ارز دولتى به نهاده هاى دامى، بیش از 70درصد این نهاده ها به دســت تولید کنندگان واقعى 

مى رسد.
زهرا فیضى گفت: به دلیل توزیع نامناسب نهاده هاى دولتى دستورالعمل جدید، از 16 اسفند ماه سال گذشته از 

طرف وزیر جهاد کشاورزى ابالغ شد که بر اساس آن مرغداران و وارد کنندگان نهاده ها براى ترخیص کاالهاى خود 
حتما باید تایید سازمان جهاد کشاورزى را داشته باشند.

وى افزود: قبل از اجراى این دستور العمل به دلیل ناهماهنگى هایى که وجود داشت، نهاده هایى که با ارز دولتى خریدارى 
شده بود به بازار آزاد راه پیدا مى کرد و در مرحله تحویل بار، به دست مرغداران و تولید کنندگان واقعى نمى رسید.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار با احتساب اینکه نهاده ها با ارز ۴200تومانى خریدارى شده، 
قیمت محصول نهایى را برآورد و اعالم مى کرد، اما قیمت تمام شده مرغ براى تولیدکنندگان بیشتر از رقم اعالمى از سوى این ستاد بود زیرا بخش 
زیادى از نهاده مورد نیاز از بازار آزاد تهیه مى شد. فیضى با بیان اینکه بر اساس دستور العمل جدید، نهاده هایى که به کشور وارد شده، به دو بخش 

تقسیم شده است، گفت: بخشى از این مقدار، تعهدات قبلى مرغداران است که در سال 97 خرید کرده و هنوز ترخیص نشده است.

پیگیرى ویژه مطالبات رانندگان تاکسى
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان گفت: با دستور شهردار 
اصفهان مطالبات رانندگان تاکسى شهر اصفهان به صورت ویژه پیگیرى مى شود که در همین 
راستا مقرر شد تمدید کارت شهرى آنها که شامل هزینه حق عضویت و پروانه بهره بردارى است 

رایگان انجام شود.
هادى منوچهرى اظهارکرد: مشکالت سامانه هوشمند تاکســیرانى به زمانى که  راه اندازى شد 

بازمى گردد. نصب آن ها بر روى تاکسى ها از سال 90 آغاز و بعدا بنا به دالیلى مانند همکارى نکردن 
رانندگان و شهروندان در استفاده از آن متوقف شد.

وى با بیان اینکه ادامه نیافتن فعالیت سامانه  هوشمند ســبب مطالبه برخى رانندگان تاکسى از شهردارى اصفهان 
شد افزود: در طول سال هاى اخیر تغییرات زیاد در مدیریت شهرى و سازمان تاکسیرانى اصفهان مانع برطرف کردن مشکالت 
تاکسیرانان شده است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان تصریح کرد: مدیریت شهرى کنونى 
درصدد است برنامه اى براى برطرف کردن مشکالت راننده هاى تاکسى تدارك ببیند؛ این برنامه ها در قالب چند مرحله پیش بینى 

شده است که فاز نخست آن طرح ارائه بسته حمایتى رانندگان تاکسى بود.  

 اسداهلل عســگراوالدى، 
فعال بازرگانى شــناخته 
شده حتى کار را تا بدان 
جا پیش برد که اعالم کرد 
در شصت ســال گذشته 
براى اولین بــار دو ماهى 
است دســت به صادرات 

نزده است.  

  اما ماجــراى واقعــى ارزهاى 
صادراتى چیست؟  

 ایران در شرایط کنونى در مضیقه ارزى 
قرار دارد. مشــکالت مرتبط با تبادالت 
بانکى در اثر تشدید تحریم هاى آمریکا 
علیه ایران از یک سو و کاهش درآمدهاى 
نفتى از سوى دیگر ســبب شده است 
ایران با دشــوارى هایى در حوزه تامین 

درآمدهاى ارزى خود روبرو باشد.  

صادرات غیر نفتى در این شرایط کمکى 
بزرگ براى اقتصاد ایران محســوب مى 

شود.  
 حجم صــادرات غیر نفتــى ایران بین 
۴0 تا 50 میلیارد دالر اســت اما نکته 
اینجاســت که چند گروه بزرگ سهم 
داران عمده صادرات غیــر نفتى ایران 
هستند، پتروشیمى ها و میعانات گازى  
فلزات رنگى و صنایع معدنى هستند، به 
این ترتیب انتظار مى رود بخش عمده 
اى از صادرات غیر نفتى، بدون مشــکل 
پروسه ورود به سامانه نیما را طى نماید.   
در ایــن خصــوص یک فعــال بخش 
خصوصــى مى گویــد: ســهم بخش 
خصوصى واقعى از صادرات غیر نفتى در 

حدود 6 تا 7 میلیارد دالر است.
 مجیدرضا حریرى، نائــب رییس اتاق 
بازرگانى ایران و چین با اعالم این مطلب 
در گفتگــو با خبرآنالین افــزود: گر در 
طول ســال 97 حدود 33میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتى انجام شــده، ســهم 
بخش خصوصــى به صــورت خالص 
حدود 6 تا 7میلیارد دالر اســت و بیش 
از 25 تا 26میلیــارد دالر از این مبلغ به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار 
شرکت هاى دولتى مانند صندوق هاى 
بازنشستگى و … هستند. بنابراین براى 
برگشــت ارزهاى صادراتى باید به طور 
مســتقیم به مدیران این شــرکت ها و 
صندوق ها که یا دولتى بوده و یا منصوب 

دولت هستند، فشار وارد شود که به حتم 
دولت و بانک مرکــزى مى توانند نتایج 

قابل توجهى بگیرند.  

 بازگشت ارز صادراتى
وى درباره بازگشــت ارزهاى صادراتى 
گفــت:  تاکیــد بانک مرکــزى بر روى 
برگشت ارزهاى صادراتى، اصرار درستى 
اســت البته این برگشــت فقط نباید 
فیزیکى باشــد بلکه این ارزها باید وارد 

چرخه اقتصادى کشور شود.
 وى تاکید کــرد: در زمینه ارز صادراتى 
بخــش خصوصى نیز موظف اســت به 
طور شفاف عملکرد خود را بیان کرد اما 
متاسفانه در این مدت، میزان شفافیت از 
سوى این بخش قابل قبول نبوده است.  
حریرى اضافه کرد: آمار برگشت ارزهاى 
صادراتــى به صورت تخمینى اســت و 
دو طرف ماجرا یعنى بانــک مرکزى و 
بخش خصوصى بایــد آمارهاى خود را 

ارایه دهند.  
در عین حــال رییس کنفدراســیون 
صادرات غیرواقعى بــودن قیمت پایه 
صادراتى، عدم هماهنگى در آمار و نیز 
مشــکالت در فرآیند واگــذارى ارز به 
واردکنندگان را عمده ترین دالیل عدم 
بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات به 

چرخه اقتصادى کشور اعالم کرد.
محمد الهوتى دربــاره جزییات موانع 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور 

توضیح داد: اوال واردات در مقابل صادرات 
و روش هاى واگذارى ارز حاصل از آن به 
واردکنندگان محدودیت هایى را ایجاد 
کرده بود که اگرچه بخشى از آن تسهیل 
شــده اما همچنان مشــکالتى در این 

زمینه وجود دارد.

 چقدر از پول برگشت؟
عضو کمیســیون اقتصادى توضیحاتى 
در این حوزه داده اســت.  شهاب نادرى 
با بیان اینکه براساس آمارها تنها حدود 
نیمى از پول حاصل از صادرات به اقتصاد 
بازمى گردد، افزود: بر این اســاس بانک 
مرکزى و دولت باید راهکارهاى را براى 
این موضوع بیاندیشــند و به دنبال این 
باشند تا پول حاصل از صادرات به اقتصاد 

و سامانه نیما بازگردد زیرا کشور به این 
ارز نیازمند است.

این آمــار البته با آمارى کــه همتى در 
اســفند ماه ســال گذشــته ارائه داد 
همخوانــى نــدارد.  رییــس کل بانک 
مرکزى گفته بود:حدود 30 تا 35 درصد 
ارز حاصل از صادرات به بازار نیما عرضه 
مى شــود. برخى از این صادرکنندگان 
هســتند که ما حتــى آدرس برخى از 
آنها را پیدا نکردیــم و تعدادى از کارت 
هاى اجاره اى صادرات داشــته اند. اما 
فهرســتى را آماده و به نیروى انتظامى 
تحویل خواهیــم داد. بانــک مرکزى 
 امســال 38 میلیــارد دالر تامیــن ارز

 کرده است.
حاال اما در یک ســالگى ســامانه نیما 

تصمیمات تازه اى اتخاز شــده اســت.  
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: 
بانک مرکزى موافقت کرده اســت که 
صنعتگران در ســال 98 بــه هر میزان 
صادرات داشته باشــند و در چارچوب 
دســتورالعمل بازگشــت ارز حاصل از 
صــادرات به کشــور، به جــاى انتقال 
ارز به کشــور مى توانند مــواد اولیه و 
واســطه اى بخــش تولیــد وارد کنند. 
باید دید اتفاق تــازه اى در حوزه ارزى 
و رفــع اختالفــات صادرکننــدگان و 
بانک مرکزى رخ خواهد داد؟بســیارى 
معتقدند با رفع مشــکالت ارزى میان 
بانک مرکــزى و صادرکنندگان بخش 
 خصوصى مى توان به گشــایش ارزى

 امیدوار بود. 

سامانه نیما در آستانه یک سالگى؛   

گشایش ارزى در راه است؟

خبرآنالین
گـــزارش

در حالى که سامانه نیما همین روزها شمع یک سالگى خود را 
فوت مى کند هنوز اختالفات بخش خصوصى و بانک مرکزى بر 
سر شیوه عملکرد این سامانه حل نشده است . همتى در آخرین 
حضور خود در جمع خبرنگاران با اشاره به جنگ اقتصادى 
تاکید کرد در چنین شرایطى تمامى بخش هاى اقتصادى باید 
با بانک مرکزى هماهنگ باشند اما پیش از آن تاجران شناخته 
شده و بسیارى از فعاالن اقتصادى شیوه کارکرد سامانه نیما 
را زیر سوال برده و تاکید داشتند در این شرایط امکان عرضه 

ارزهاى صادراتى در سامانه نیما را دارا نیستند.  

در زمینه ارز صادراتى 
بخش خصوصى نیز 
موظف است به طور 

شفاف عملکرد خود را 
بیان کرد اما متاسفانه 

در این مدت، میزان 
شفافیت از سوى این 

بخش قابل قبول نبوده 
است.  

اقتصاد ایران
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خودروسازى موفق 
مى شود اگر...

به گفتــه یک کارشــناس صنعت 
خودرو، در صــورت حمایت دولت و 
بانک مرکزى از قطعه سازان با تامین 
نقدینگى و در اختیــار قرار دادن ارز 
کافى مى توان به تحقق هدف گذارى 
صــورت گرفتــه بــراى تولید یک 
میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو 
در سال 98 امیدوار بود. در شرایطى 
وزیر صنعت در اظهــارات چند روز 
گذشته خود بر هدف گذارى تولید 
یک میلیون و 200 هزار دســتگاه 
خودرو در ســال 98 تاکید کرد که 
به نظر مى رسد تحقق این میزان تولید 
با توجه به شرایط اقتصادى کشور با 
الزاماتى همراه باشد. با توجه به اینکه 
ســال 97 براى خودروسازى کشور 
چندان سالى خوبى نبوده است امکان 
تحقق این هدف جاى بررسى دارد؛ 
چراکه با وجود تحریم هاى خارجى 
تولید خودرو در یک ســال گذشته 
سیر نزولى داشــته و بازار نیز به تبع 
عملکرد خودروسازان با آشفتگى هاى 
زیادى روبه رو بوده است. در این رابطه 
یک عضو هیأت علمى دانشگاه عالمه 
طباطبایى اظهار کرد: چنانچه از تمام 
پتانســیل هاى داخلى براى صنعت 
خودرو استفاده شود و برخى قطعات 
که در داخل وجود نداشته و نیازمند 
واردات هستند، بتوانند وارد زنجیره 
تأمین شوند، مى توان به تحقق تولید 
یک میلیون و 200 هزار دســتگاه 

خودرو در سال جارى امیدوار بود.

ایسنا
خـــبـــر

2
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مشکل اساسى کشور، همچنان مشکل اقتصادى است؛

ابزار تحقق «رونق تولید» در دست بانوان ایرانى

راهى براى پیشگیرى از 
سیل در سال هاى آینده؛

انتقال آب به 
زاینده رود 

فرصت هــا آنچنــان در گذر 
هستند که برخى مواقع باورمان 
نمى شود ،  این ما هستیم که 
بزرگ شده ایم ، تحصیالتمان 
به اتمام رسیده، ازدواج کرده ایم 
و بچه هایمان اکنون به مدرسه 
مى رونــد. هنــوز اول مهر که

 مى شود حس مى کینیم باید 
آماده بشویم و به مدرسه برویم 
و یا با آمدن بــوى بهار منتظر 
پیک نوروزى هستیم و تابستان 
منتظر تعطیالت تابستانى! غافل 
از اینکه دیگر سالهاست پیک 
نوروز به بچه هــا نمى دهند و 
ما هنــوز در کودکى خودمان 
مانده ایم . این فرصت ها براى 
هر فردى مــى آید و مى گذرد 
و تنها برایمان اى کاش هایى

 مى ماند که در بیشــتر موارد 
قابل جبران نیست. اى کاش، 

اى کاش و اى کاش.
ســیل اخیر مصــداق کامل

 اى کاش هاى مردم و مسئولین 
بود...

دبیر اجرایى صنف کشاورزان مبارکه:

ذخیره سد زاینده رود 
باید یک میلیارد و 800 
میلیون مترمکعب باشد

دبیر اجرایى صنف کشــاورزان شهرســتان 
مبارکه با اشاره به اینکه براساس قانون رودخانه 
زاینده رود و تونــل اول کوهرنــگ متعلق به 
کشاورزان اصفهان و محیط زیست است، گفت: 
دولت باید براى احقاق حق اســتان اصفهان 
«آب» را مدیریــت کند زیرا دبــى آبى که از 
کوهرنگ جارى مى شود باید در سد زاینده رود 

تحویل گرفته شود.
علیرضا صدیقى با اشــاره به اینکه طى شش 
ماه نخست سال زراعى جارى بر اساس اعالم 
هواشناسى استان چهار محال و بختیارى، تا به 

امروز در کوهرنگ 2038 میلى متر...

فرزانه مستاجران
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

    دستگاه هاى متولى زنان و خانواده با نامگذارى سال 98 به نام «رونق تولید» براى توسعه تولید کاالى ملى توسط زنان و محقق شدن این شعار سیاستگذارى و برنامه ریزى کرده اند.

ایران به دنبال تحقق اینترنت 20 
مگابیتى با فیبر نورى

براى دسترسى 80 درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت 
20 مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده 

است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته 
و آن را با ADSL جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى 
ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال 
مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است 

که 80 درصد خانوارها را به اینترنت با سرعت 20 مگابیت بر 
ثانیه دسترسى دهد. با وجود این، برخى کارشناسان ..

 درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت 
 مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده 

است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته 
 جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى 
ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال 
مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است 

 مگابیت بر  مگابیت بر  مگابیت بر 

7

بازار طال و سکه  98/1/24 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه 
45,480,00045,480,000 بهار آزادى

47,080,00047,760,000سکه امامى

26,490,00026,790,000نیم سکه

17,190,00026,790,000ربع سکه

9,490,0009,490,000سکه گرمى

1,290,691,290,98انس طال

18,640,00019,150,000مثقال

4,313,0004,423,000طالى 18 عیار

5,750,0005,898,000طالى 24 عیار

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
مهلت ارایه الکترونیکى اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 97 از طریق 

سامانه www.evat.ir حداکثر تا 31 فروردین ماه سال جارى است. 

1526 مرکز ارتباط مردمى 
35019-021 ستاد خبرى دفتر مرکزى حراست 

(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان) 

آگهى مزایده (نوبت سوم)
موضوع: باستناد مصوبه شماره 97/3931 مورخ 97/10/22 شوراى محترم اسالمى شهر نجف آباد در خصوص بهره بردارى از محل و امتیاز آژانس تاکسى تلفنى مستقر در دانشگاه آزاد 

نجف آباد
مدت مزایده: یک سال شمسى از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد
محل اجاره: آژانس تاکسى تلفنى مستقر در دانشگاه آزاد نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شرکت براى عموم آزاد مى باشد که بایستى داراى کپى شناسنامه و یا کارت ملى معتبر باشند. (رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامى است)
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 98/2/10 
به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 98/2/12 به دبیرخانه محرمانه شهردارى

 نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده: جهت دریافت اسناد مزایده (قیمت پایه کارشناسى، میزان سپرده و ...) مبلغ 200/000 ریال طى فیش واریزى به حساب سیباى بانک ملى به شماره 0112643346005 سازمان 

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد اقدام نمایند.
هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

رضا رضایى سرپرست سازمان

آگهى مزایده نوبت اول
 به شماره 98/31006 مورخ 98/1/22

واگذارى به اجاره یک باب دفترکار از موقوفه 
مســجد فاطمیه (س) واقع در شاهین شهر 
خیابان عطار فرعى 4 شرقى به مدت یک سال با 
مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 4/150/000 ریال 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شــنبه 
مورخ 98/2/7 جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید.

مهدى قربانى
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهى مزایده نوبت اول
 به شماره 98/31013 مورخ 98/1/22

واگذارى به اجاره یک باب مغــازه از موقوفه 
مسجدالکریم ردانى پور واقع در شاهین شهر 
بلوار نبوت خیابان همت جنب مسجد به مدت 
یک سال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 
4/150/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه 98/2/7 جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل 

فرمایید.
مهدى قربانى 
 رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

به تعداد نیروى خدمات اقا جهت کار در آزمایشگاه 
با حداقل مدرك سیکل نیاز مى باشد. 

تماس با شماره 09139761805 سلطانى

نوبت اول

شناسه: 432597

شناسه: 431531

شناسه: 431819شناسه: 432157

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اقالم به شرح زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
خریدارى نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/1/24 مى باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکات مناقصه به آدرس بهارستان بلوار 
امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 داخلى 232 تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است که مناقصه گزارمبالغ خرید را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى، مسکونى و یا نقدى 
پرداخت مى نماید.

اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768

مبلغ برآورد اولیه تعداد / مقدارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
(ریال)

سپرده شرکت در 
مناقصه (ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارایه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى

تجدید 1
2098001352000002

موتور گیربکس آسانسور 
مدل الکامپ ساخت کشور 

ایتالیا اورجینال
12 دستگاه

4/687/200/000234/360/000

تا ساعت 19 
روز دوشنبه 

98/2/2

تا ساعت 19 
روز یکشنبه 

98/2/15

ساعت 
10 روز 

دوشنبه 
98/2/16

ریل با مارك مارازى (نورد 
سرد) ساخت کشور ایتالیا 

اورجینال

84 جفت

سیم بکسل گستا ولف 19×10 
960 مترساخت کشور المان اورجینال

تجدید2
2098001352000003

لوله سیمانى پیش تنیده با 
قطر 1000 میلیمتر مطابق با 

مشخصات فنى پیوست
350 متر

8/750/000/000437/500/000
لوله سیمانى پیش تنیده با 
قطر 1000 میلیمتر مطابق با 

مشخصات فنى پیوست
350 متر

تجدید3
2098001352000001

میلگرد آجدار A3 سایز 
16 تولید کارخانه ذوب آهن 

اصفهان
35000 کیلوگرم

3/440/000/000172/000/000 میلگرد آجدار A3 سایز 18 
تولید کارخانه ذوب آهن 

45000 کیلوگرماصفهان

42098001352000004
لوله پلى اتیلن دو جداره 

فاضالب کار و گیت به قطر 
1000-800-500-400-315

585642/597/840/0002/130/000/000 متر طول

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
شناسه 432620

چاپ اول

گردشگرى

مهر
گـــزارش

موزه ایران باستان از نظر گردشگران

نگاه ریزبین گردشگران 
خارجى در موزه ملى

گردشگران خارجى 
که به مــوزه ملى 
روند  مــى  ایران 
گردشگرانى هســتند که موزه هاى مهم 
کشورهاى دیگر را نیز دیده اند آنها توقع 
دارند موزه مهم باستان شناسى ایران بدون 

نقص از آثار نگهدارى کند.

موزه ملى ایران به عنوان موزه مادر و مهمترین 
موزه باستان شناسى در ایران شناخته مى شود 
و هر گردشــگرى که به تهران مى آید حتماً از 
آن نیز بازدید خواهد کرد. آنچه که در این موزه 
به نمایش گذاشته شــده به طور قطع و یقین 
همه داشته هاى منحصر به فرد باستان شناسى 
موجود در گنجینه موزه نیست بلکه بسیارى از 
آثار آن داخل گنجینه موزه است گنجینه اى که 
سالهاست درهاى آن دیگر به روى رسانه ها باز 
نشده تا متوجه شد وضعیت نگهدارى از آنها به 
چه صورت است. این موزه داراى آثارى ارزشمند 
بوده که همه آنها را در گنجینه خود پنهان دارد 
و آنچه که بازدیدکنندگان در سالن هاى اصلى 
مشــاهده مى کنند شــاید یک دهم گنجینه 
نیز نباشــد. با این وجود اما این موزه همچنان 
بازدیدکنندگان خارجى تورهاى گردشگرى را 
دارد. بازدیدکنندگانى که اتوبوس اتوبوس جلوى 

موزه ملى پارك مى کنند و خیابان امام خمینى 
را در ابتداى سى تیر شلوغ کرده اند.

این روزها به واســطه تمام شدن ایام تعطیالت 
نوروز حضور گردشگران خارجى در ایران و تهران 
بیشتر شده است. آنها بیشتر گردشگران فرهنگى 
هستند که تجربه سفرهاى قبلى را زیاد داشته 
اند و این بار مى خواستند تا ایران را هم ببینند. 
بیشتر آنها سن زیادى دارند با یک تور لیدر جوان. 
بازدید از موزه ملى ایران و بخش باستانى آن براى 
این تورهاى گردشگرى بیشــتر از موزه دوران 
اسالمى جذابیت دارد. برخى از آنها تنها به موزه 
ایران باستان مى روند و موزه دوران اسالمى را در 

اولویت قرار نمى دهند.
در موزه ایران باســتان اشــیایى که به نمایش 
گذاشته شده جذاب تر به نظر مى رسد. از سر مرد 
نمکى کشف شده از زنجان گرفته تا کتیبه هاى 
هخامنشى و مرد شمى از خوزستان. اینها آثارى 
است که بسیارى از گردشگران خارجى تصاویر 
آنها را در گوشــه و کنار دنیا دیده اند. مانند آثار 
محوطه تاریخى جیرفت که نمونه هاى زیباترش 
در موزه هاى خارج از کشــور ماننــد موزه لوور 

وجود دارد.
برخى از گردشگران با جاى خالى آثارى در موزه 
ملى ایران و موزه دوران اسالمى رو به رو مى شوند 
که براى شرکت در نمایشگاه هاى دیگر از ویترین 

این موزه برداشته شده اند.
 به عنوان نمونه آثار زیادى از موزه دوران اسالمى 
که همجوار موزه ایران باستان است به نمایشگاه 
مشــهد پایتخت فرهنگى جهان اسالم در سال 
2017 انتقال داده شده است اما هنوز جاى این 

آثار در موزه خالى است.
هنگام ورود به موزه ایران باستان باید 
پس از تحویل دادن کیف و وســایل 
همراه با خرید بلیت موزه که به صورت 
الکترونیکى نیز انجام خواهد گرفت از 
گیت حفاظت رد شده و از دوران پیش 
از تاریخ بازدید را آغاز کرد. هیچ مسیر 
بازدید مشخصى براى بازدیدکنندگان 
وجود ندارد تا آنهــا بتوانند همه آثار را 

بدون اینجا بخشى را جا بگذارند ببینند.
راهنمایان موزه ایران باستان همگى روى 
صندلى هاى خود در حــال کار کردن با 
تلفن همراه خود هستند گاهى بلند شده و 
راه مى روند. اگر کسى سوالى داشته باشد به 

آن پاسخ هاى کوتاه خواهند داد.
وظیفه راهنمایى گردشــگران خارجى را 
تورلیدرهاى آنها به عهده دارند. همچنین 
وظیفه پاسخ دادن به سوال آنها در زمینه 
نگهدارى از اشیاى موزه اى نیز گویا به عهده 
تورلیدرها گذاشته شده است. احمد رحیمى 
یکى از راهنمایان گردشگرى است که به همراه 
یک گروه گردشگران فرانســوى به موزه ایران 
باستان آمده اســت او مى گوید: گردشگران ما 
ضمن ســواالتى درباره آثار تاریخى سوال هایى 
درباره موزه هم مى پرسند که ما بعضى وقت ها 
از پاسخ دادن به آنها باز مى مانیم مثالً مى پرسند 
اگر موزه ایران باستان مهمترین موزه تهران است 
چرا آنقدر دیوارهاى آن کثیــف و پرده هاى آن 
بى روح و نامناسب اســت. وقتى نگاه مى کنیم 
مى بینیم درســت مى گویند. یا به عنوان نمونه 
سرویس هاى بهداشتى این موزه آنقدر کثیف و 
قدیمى است که ترجیح مى دهم گردشگران را به 
 آنجا هدایت نکنم تا زمانى که به رستوران یا هتل

 مى رویم.
 وى ادامــه مى دهد: برخــى از آنها ســواالت 
تخصصى تر هم مى پرسند مانند اینکه آثار چطور 
در ویترین هایى قرار گرفته اند که به نظر مى رسد 
دما و رطوبت آنها با هیچ دماســنجى سنجیده 

نمى شود. 
در برخى از موارد خودم هم دقت کردم و دیدم 
درســت مى گویند اصًال چنیــن تجهیزاتى در 
همه ویترین ها وجود ندارد و این نشان مى دهد 
که آثار تنها در محفظه قرار گرفتــه اند. بدون 
اینکه شــرایط مناســبى براى نگهدارى از آنها 
وجود داشــته باشــد و یا برخى دیگــر چنان 
نورى بــه آنها مى تابد که انســان را به شــک 
مى اندازد اگر قرار نیســت با فلش عکاسى شود 
 پس این نــورى که به صورت مســتقیم به آثار 

مى تابد چیست؟

چاپ دوم

نوبت دوم
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ششمین جشنواره فناورى اطالعات کشور برگزار مى شود
ششمین جشنواره فناورى اطالعات کشــور (ITWeekend 6) در تاریخ 13 تیرماه سال جارى در 

دانشگاه صنعتى شریف برگزار مى شود.
جشنواره فناورى اطالعات رویدادى است که در آن افراد سرشناس حوزه فناورى اطالعات تجربیات خود 
را در قالب سخنرانى هاى کوتاه با مخاطبان به اشتراك مى گذارند. هدف اصلى برگزارى این رویداد انتقال 

تجربه در کسب کارهاى مبتنى بر فناورى اطالعات، داستان هاى موفقیت و شکست و ایجاد انگیزه در تولید 
استارت آپ هاى نوآورانه است. از دیگر اهداف اصلى این رویداد، مى توان به ایجاد محیطى براى گردهمایى، 

گفتگو و هم افزایى نوآوران، نخبگان، صاحبان ایده و عالقه مندان به رویکردها و نگرش هاى نو در سطحى فراتر 
از مرزهاى جغرافیایى و همچنین شناسایى آنها براى ســرمایه گذارى مادى و حتى معنوى توسط حوزه هاى مختلف 

جهت پیشبرد اهداف کشور اشاره کرد. ثبت نام در ششمین جشنواره فناورى ITEEKEND 6 از 25 اردیبهشت ماه جارى آغاز و 
این جشنواره در 13 تیر ماه امسال در سالن جابر بن حیان دانشگاه صنعتى شریف برگزار مى شود. IT Weekend مى کوشد تا با انتشار 
تجربیات ارزنده در حوزه فناورى اطالعات، براى پیشرفت کشور در این حوزه تالش مى کند. از دیگر اهداف اصلى IT weekend معرفى 

و شناساندن ایده هاى بکر و خالق جهت ایجاد کسب کارهاى نوین و ایجاد اشتغال است.
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آیــا اگر کارمند شــما، 
انگیزه اى براى تالش و 
پیشرفت بیشتر نداشته 
باشد، با این مسئله کنار 
مى آیید؟ مثل زمانى که 
بادکنک هاى هلیومى، 
باال مى روند و به ســقف 
مى رسند. این اوج گرفتن و باال رفتن بسیار 
زیبا است، ولى در مرحله  سقف متوقف 
مى شود. مدیران باید با کارشناسان مجرب 
و مســتعد خود، که ظاهراً به این مرحله 
رسیده اند، چه کنند؟ آیا باید به سکون در 

این مرحله قانع باشند؟
به عنوان یک مدیر، شاید از دیدن اینکه 
یکى از افراد ارزشمند شما از جایگاه فعلى 
خود خوشحال است، احساس آسودگى 
کنید. یکى از ذهنیت هاى رایج اما غلط 
سازمان ها این اســت که وقتى بهترین 
کارمندان، به باالترین ســطح عملکرد 
و تخصص خود دســت پیدا کردند، باید 
آن ها را رها کرد تا از ایــن موقعیت برتر 
(کار کردن و پاداش گرفتن) منتفع شوند. 
اما این روند، نهایتاً به سقوط آن ها منجر 

مى شود.
یک حوضچــه  راکــد و بى حرکت که با 
جلبک پوشانده شــده و محیط مناسبى 
را براى پرورش پشــه ها فراهم آورده را با 
جریان زنده و پر جنب وجوش آب مقایسه 
کنید. اصل حرکت، باعث مى شــود آب 

رودخانه همیشه تازه بماند.
کارمندانى که به نقطه  اوج یادگیرى خود 
رسیده اند نیز نیاز به تغییر دارند. آن ها به 
یک منطقه  راحتى مى رســند و در آنجا 
مستقر مى شــوند: دیگر انگیزه اى براى 

غلبه بر چالش ها و کســب پیروزى هاى 
بیشــتر وجود ندارد. آن ها ممکن است 
به سرعت خســته، بى تفاوت و بى انگیزه 
شوند. این رکود، محیطى را خلق مى کند 
که در آن تفکر خالق و نــوآورى وجود 

ندارد.
این اتفاق معموالً به یکى از این دو دلیل 
رخ مى دهد: نیاز به چالش جدید، یا نیاز به 
تغییر. این بینش به مدیران کمک مى کند 
بهترین راهکار را در برابر کارمندان اجر 

کنند:

   یــک مأموریت یا مســئولیت 
پرکشش

این همان کارى است که سامیت شتى، 
مدیر توسعه  محصول SAP در کشور 
هند انجــام داد. متعاقب ســازمان دهى 
مجدد شــرکت، او رهبرى تیم جدیدى 
را به عهده گرفته بود. برخى از این افراد 
به روشنى اعالم کردند که از جایگاه خود 
راضى هستند: آن ها واقعاً راحت بودند و 
روتین روزانه  خود را انجام مى دادند. اما 
شتى متوجه شد که آن ها قادر به انجام 

کارهاى بیشترى هستند.
بــه همیــن دلیــل شــتى بــه آن ها 
مســئولیت هاى طوالنى و فشرده اى را 
واگذار کرد. ازجمله تمرینى که در آن، باید 
گزارش هاى هیئت مدیــره را بارها تکرار 
مى کردند. آن ها معتقد بودند گزارشــى 
که باید به هیئت مدیره ارائه شود، نیازى 
به تکرار و تمرین نــدارد. اولین تالش ها، 
علت این ناخشنودى را نشان مى داد: آن ها 
واقعاً در ارائه  گزارش ها خیلى خوب عمل 
نمى کردند. اما پس از ششمین تمرین، 
سخنرانى کارمندان به طرز چشمگیرى 

بهبودیافته بود.
در پایان ســال زمانى کــه اعضاى تیم 
گزارش بازخورد خود را به مدیر تحویل 
مى دادند، این مســئولیت هاى طوالنى 
و فشــرده را به عنــوان اثرگذارتریــن و 
مفیدترین اقدام رهبر خــود ذکر کرده 
بودند. شــش ماه پیش، شــتى از یافتن 
راه حلى براى شکایت هاى دائمى آن ها، 
ناامید شــده بود. پیدا کردن یک راهکار 
حرفه اى، ساده نبود. اما درنهایت آن ها را 

به نتایج مطلوب رساند.

    شــروع یک منحنى یادگیرى 
جدید

اگر ســطح مهارت هاى فعلى کارمندان 
شــما، باال بوده  اما دیگر در حال رشــد 
نیســت، یک مأموریت، پروژه، مشترى 
یا هر مــورد دیگرى را بــه آن ها محول 
کنید که مســتلزم شــروع یک منحنى 

یادگیــرى جدیــد اســت. هنگامى که 
کارمندان در یک حوزه به باالترین سطح 
مهارت مى رســند، تخصص آن ها مانع 
از پیشرفت ســایرین (در همین حوزه)

 مى شود.
زمانى که با آن ها در مورد موفقیت و رشد 
صحبت مى کنید، صریح اما مهربان باشید. 
آن ها به سادگى جایگاه خوب سابق خود 
را ازدســت داده اند. درواقع اگر مطمئن 

هستید که کارمند شــما در مسیر رشد 
خود متوقف شــده، مکالمه  سخت، اما 
مهمى در پیش دارید. بااین حال عملکرد 
هوشمندانه  شما، هم کارمند را از رکود 
فعلى خارج مى کند و هم زمینه  پیشرفت 
او را فراهم مى کند. بدون شــک او پس 
از مدتى تــالش، دوبــاره روى منحنى 
یادگیرى جدید به بــاال حرکت مى کند 

و آینده  به مراتب بهترى خواهد داشت.
مدیریت کــردن چنین شــرایطى، کار 
ساده اى نیست. شــانا هاکینگ، معاون 
توسعه  بیمارســتان کودکان فیالدلفیا، 
از رئیس ســابق خود، پام پارکر بسیار با 
احترام یاد مى کند. پارکر که زمانى رئیس 
توسعه  دانشــگاه آالباما بود، مدیر بسیار 
سختگیرى بود. او هاکینگ را تحت فشار 
شــدیدى گذاشــته بود تا منحنى هاى 
جدید یادگیرى را تجربــه کند. به عالوه 
به او کمک کرده بود زمان هایى را که به 

چالش هاى جدید نیاز داشت، بشناسد.
حاال هاکینــگ، در جایگاه مدیریت قرار 
دارد و امیدوار اســت ســبک مدیریتى 
پارکر را ادامه دهد. او متوجه شــده که 
سرمایه گذارى روى کارمندان، به زمان، 
تالش و انرژى ذهنى او نیز نیاز دارد. این 

روال براى برخى از افراد جواب نمى دهد: 
افرادى کــه روى رضایــت کوتاه مدت و 
فورى متمرکز هستند و استراتژى آن ها 
فراتر از گزارش ســه ماهه بعدى نیست. 
سرمایه گذارى روى کارمندان، سود خوبى 
به دنبال خواهد داشــت، اما نه در عرض 
چند روز، چند هفته یا چند ماه. توسعه  
درست منابع انسانى، بازدهى خود را در 

طول سال ها نشان مى دهد.
اگر کارشناسان خوب و مستعدى در تیم 
خود داریم، نباید پیشرفت و توسعه  آن ها 
را متوقف کنیم. نباید اجازه دهیم آن ها 
در شرایط فعلى، به ایستایى برسند. ما یا 
باید روى مسئولیت هایى دست بگذاریم 
که آن ها را به تالش واقعى مجبور مى کند، 
یا باید با ارائه  یک مسیر یادگیرى جدید، 
آن ها را به حرکت تشــویق کنیم. بجاى 
اینکــه از این مکالمات دشــوار اجتناب 
کنید، آن ها را به عنوان فرصتى براى ابراز 
قدردانى و تشویق کارمندان ببینید. همه  
کارمندان، حتى افراد بســیار باســابقه، 
مى خواهند بدانند که براى سازمان مهم 
هســتند. هیچ چیز، مثــل فراهم کردن 
فرصت رشــد و پیشــرفت، این تقدیر را 

نشان نمى دهد.

راهکار مدیر در زمانى که یک کارمند خوب از تالش کردن دست مى کشد؛   

مشوق رکود نباشید

کسب وکار شما باید 
سازمان یافته و نظام مند 
اداره شود. کارآفرینان 
نه تنها باید جاى لوازم 

مورد نیاز خود را بدانند، 
بلکه باید به کلیه 

ضرب االجل هاى کارى 
و سایر مسئولیت هاى 
خود نیز مسلط باشند.

آیا اگر کارمندى پس از مدت ها تالش و تعهد، به سطوح عالى 
تخصص و مهارت دست پیداکرده، حاال باید در یک جایگاه 

مطلوب و ساکن باقى بماند؟
بهترین مدیران مى دانند که براى عالقه مند نگه داشتن و حفظ 
مشارکت کارمندان، باید به آن ها مسئولیت هاى چالش برانگیز 
محول کنند. اما زمانى که کارمنــدى را تا نقطه  اوج منحنى 
یادگیرى، مدیریت کرده اید و ظاهراً نباید به او فشار بیشترى 

بیاورید، چه مى کنید؟

 
استارت آپ

مدیر واحد کســب و کارهاى نوین اتاق بازرگانى تهران 
گفت: در شــرایطى که عرصه فعالیت بر استارت آپ ها 
تنگ مى شود، خیلى از آن ها به فکر مهاجرت و گرفتن ویزا 
مهاجرت هستند؛ حتى ویزاى تعدادى از آن ها که استارت آپ  هاى شناخته اى 

هم هستند، صادر شده است.

 کسب و کارهاى نوین یا همان استارت آپ ها یکى از حوزه هایى هستند که حتى در زمان 
اجراى برجام با موانعــى متعدد براى فعالیت رو به رو بودند و حاال تحریم هم به لیســت 
مشکالت آن ها اضافه شده است. در شرایطى که برخى افراد همچون «محمد جواد آذرى 
جرمى» وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات تحریم ها را یک فرصت براى اســتارت آپ  ها 

مى داند، فعاالن این حوزه تهدیدهاى تحریم را بیش از فرصت هاى آن ارزیابى مى کنند.
درباره وضعیت استارت آپ ها در شــرایط تحریم با «امید هاشمى»، مدیر واحد کسب و 
کارهاى نوین در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران گفت و گویى داشته ایم 

که در ادامه شرح آن را مى خوانید:

   شرایط تحریم چه تاثیرى بر فعالیت استارت آپ ها مى گذارد؟

تحریم و آثار آن دوجانبه است؛ یکى اثرات مســتقیم تحریم است مثل تحریم 
فناورى و دیگرى آثار جانبى آن، مثال تحریم شــریط اقتصادى را دشوار کرده و 
روى فعالیت تعدادى از افراد که با ریسک باال کار مى کردند و مساله امیدوارى در 
کسب و کارشان همیشه حرف اول را مى زند، تاثیر مى گذارد. در حال حاضر سیستم 
عامل آى.اُ.اِس (IOS) در ایران تحریم شده، در نتیجه فعالیت تعداد زیادى از کسب 
و کارها که با این ســرویس فعالیت مى کردند با مشکل رو به رو شده و درآمدشان 

کاهش مى یابد.
در شــرایطى که عرصه فعالیت بر استارت آپ ها تنگ مى شــود، خیلى از آن ها به 
فکر مهاجرت مى افتند که اتفاق ناخوشایندى است. خیلى از کشورها مانند هلند، 
اســترالیا، اتریش، کانادا و امارات چیزى به نام ویزاى استارت آپى دارند؛ کافى است 
افراد به آن ها اثبات کنند که استارت آپى مشغول به فعالیت بوده اند و مى خواهند ایده 
خود را به کشور آن ها ببرند. در هفته هاى اخیر چندین گروه از این افراد نزد من آمده اند 
که همگى به دنبال اخذ ویزا و مهاجرت هســتند، حتى ویزاى تعــدادى از آن ها که 

استارت آپ  هاى شناخته اى هم هستند صادر شده و پیگیر رفتن هستند. 
مهم ترین رتبه براى رشد استارت آپ ها منابع انسانى با کیفیت است. تعدادى از جوانان 
نخبه در کشور حضور دارند که به هر دلیل خودشان استارت آپ راه نمى اندازند، اما نیروهاى 
کلیدى در یک استارت آپ خوب هستند. موج جدید مهاجرت بین این افراد آغاز شده شده 

و به استارت آپ  هاى در حال رشد بیشتر آسیب مى زند.
با اعمال تحریم ها احتمال دارد حتى ســرویس اندروید را به روى ایرانیان ببندند که در 
صورت عملى شدن این تصمیم، بازهم موجى از فعالیت کسب و کارها را در پى خواهیم 
داشت.  همه این اتفاقات هزینه فعالیت استارت آپ  ها را باال مى برد. مثال آن ها قبال سرورها 
را با قیمت معقول از اروپا تهیه مى کردند، اما در شرایط جدید قیمت سرور و اجاره آن چهار 
برابر شده است؛ در نتیجه استارت آپى که قبال با 500 هزار تومان یک وب سایت تخصصى 
ارائه داده و به مدت یک سال از آن پشتیبانى مى کرد، حاال باید همان سایت را به قیمت 3 
میلیون تومان ارائه دهد. این مسائل در استارت آپ  هایى که تازه در حال شکل گیرى یا در 
مراحل رشد هستند بیشتر دیده مى شود.  وضعیت برخى استارت آپ هاى بزرگتر در شرایط 
تحریم بهتر است، چرا که نرم افزارهاى کاربردى خود را توسعه داده اند و به کشورهاى دیگر 
نیاز ندارند. اما متاسفانه در این  کسب و کارها که اتفاقا منابع مالى دارند و سرمایه خوبى هم 
جذب کرده اند فضاى ناامیدى رواج دارد. تا پارسال در کشور استارت آپ خوب داشتیم اما 
منابع مالى براى سرمایه گذارى کم داشتیم، امسال صندوق هاى سرمایه گذارى پول دارند 

اما استارت آپى که خوب باشد کم است.

   چند درصد از کسب و کارهاى نوین در شرایط جدید تعطیل شده اند؟
در اینجا باید تفکیکى بین اســتارت آپ ها قائل شــد. حدود 60 استارت آپ  هایى که در 
مراحل شکل گیرى هســتند و تیم هاى زیر 4،5 نفر دارند، تعطیل شده و ادامه فعالیت 
نمى دهند. همچنین 30 تا 40 درصد اســتارت آپ  هایى که در مرحله رشــد و بین 5 تا 
15 نفر هستند فعالیتشان متوقف شده، چون سرویس هایشــان گران است و مشترى

 ندارد.
اما تنها 10 تا 20 درصد اســتارت آپ هاى بزرگتر تعطیل نشــده اند. آن ها به این دلیل 
که ســاختار مالى منظم دارند به راحتى مى توانند با یکدیگر ادغام شوند. مثال چند وقت 
دیگر خبر ادغام دو مجموعه استارت آپى تخفیفى را خواهید شنید. در این شرایط فضاى 
رقابتى کم مى شود و هیچ تیم جدیدى نمى تواند با آنها رقابت کند، اما حداقل مى توانیم

 استارت آپ  هاى خوب را حفظ کنیم.

   برخى معتقدند در شرایط جدید فضاى رشد براى استارت آپ  ها وجود دارد، 
این رشد به چه صورتى مى تواند باشد؟

من این حرف را قبول ندارم. در اینجا بازهم باید بین شــرکت ها و کسب و کارهاى نوین 
تفکیک قائل شد. یک زمان است که شرکتى تکنولوژى اش را از آلمان وارد مى کرده و حاال 
با اعمال تحریم ها، تولیدکننده مجبور است این تکنولوژى را توسعه دهد؛ در این شرایط 

تحریم عمال باعث توسعه آن تکنولوژى مى شود که اتفاق خوبى است.
اما درباره استارت آپ  ها وضع متفاوت است. اساس فعالیت بسیارى از آن ها فناورى هایى 
است که به صورت نرم افزار ارائه مى شود. ما اگر بخواهیم مشابه آن زیرساخت ها را داخل 
کشور ایجاد کنیم شاید حدود سه تا پنج سال زمان نیاز داشته باشد که تقریبا نشدنى است. 
به این ترتیب ما در فضاى استارت آپى از زیر ســاخت خارجى ها استفاده مى کنیم اما در 

فضاى عادى کسب و کار مثل واردات از خروجى محصول آن ها بهره مى بریم.
شرکت هاى دولتى دو مدل نیاز داشتند: یکى خدماتى یک زیرساختى. مثال آن ها سالیان 
متمادى از نقشه موقعیت یاب جهانى گوگل (GIS) استفاده مى کردند، بعد از اینکه گوگل 
map. این نقشه را در ایران بست آن ها با مشکالت زیادى مواجه شدند. در نتیجه پروژه

ir را در کشور آغاز کردند که این پروژه شبیه 10 سال قبل گوگل است و کیفیت سرویس 
ها را پایین مى  آورد. شاید این اتفاق در بلند مدت به نفع ما باشد و بگوئیم تحریم باعث رشد 
این سرویس شــد، اما در حال حاضر باعث کاهش کیفیت خدمات شده است. در نتیجه 
تهدیدهاى تحریم مثل خروج نیروهاى متخصص استارت آپى و خروج نیروى کار بیشتر 

از فرصت هاى آن است. 
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انعطاف ناپذیر آنهایى 
هستند که هرگز 

تمایلى به تغییر نشان 
نمى دهند. آنها روزهاى 
پى در پى تنها یک رویه 
را تکرار مى کنند. دنیاى 

کسب وکار همواره در 
حال تغییر است.

اکوفارس
گـــزارش

مهاجرت استارت آپ  ها

معاون علمى و فناورى
 رئیس جمهور:

بزرگترین خیانت درآمد 
نفتى به کشور نابود کردن 

فرهنگ کارآفرینى بود

معاون علمى و فناورى رئیس جمهور 
گفت: بزرگترین خیانت درآمد نفتى 
به کشــور، نابود کــردن فرهنگ 
کارآفرینى بوده زیرا وقتى درآمدهاى 
نفتى پایه اقتصاد را تشــکیل دهد، 

کسى به دنبال نوآورى  نمى رود.
سورنا ستارى ظهر امروز در نشست 
شوراى هماهنگى فناورى و نوآورى 
استان که در مرکز رشد پارك علم و 
فناورى یزد برگزار شد، استان یزد را 
در زمره استان هاى توسعه یافته با 
مزیت رقابتى نیروى انسانى دانست 
و اظهار داشت: براى توسعه فناورى 
و نوآورى و اقتصاد دانش بنیان نیاز به 
همدلى و هماهنگى همه دستگاه ها 
در یک اکوسیستم فناورى و نوآورى 

داریم.
معــاون علمى و فناورى ریاســت 
جمهور ادامــه داد: در حال حاضر 
یک سوم بودجه کشور به آموزش و 
پژوهش، پرورش و آموزش پزشکى 
اختصاص دارد اما نتوانستیم آنگونه 
که شایســته است شــاهد رویش 
دانشــمندان در حــوزه آموزش و 
پژوهش باشــیم و این مهم به نوع 
نگاه به فناورى و نوآورى باز مى گردد.

وى افزود: به جاى توســعه اقتصاد 
دانش بنیــان تــا توانســته ایم 
کارخانه هاى مختلف به نام صنعت 
ایجــاد کرده ایــم حــال آنکه در 
استان هایى مانند اصفهان و یزد به 
لحاظ زیســت بوم و ظرفیت هایى 
کــه در آنهــا وجــود دارد باید به 
زیرســاخت هاى گردشــگرى و 
شرکت هاى دانش بنیان و استارت 

آپ ها توجه شود.
ســتارى با بیان اینکه کارآفرینى 
در فرهنگ و سنت ما از قدیم بوده 
است، خاطرنشــان کرد: بزرگترین 
خیانت درآمد نفتى به مملکت نابود 
کردن فرهنگ کارآفرینى بوده زیرا 
وقتى درآمدهاى نفتى پایه اقتصاد 
را تشــکیل مى دهد دیگر افراد به 
دنبــال نوآورى هــا و فناورى هاى 
جدیــد بــراى درآمدزایــى ن

مى روند.
معاون علمــى و فنــاورى رئیس 
جمهور با اشــاره به اقدامات انجام 
شــده براى ایجاد کارخانه نوآورى 
در اســتان یزد از اعالم آمادگى این 
معاونت براى تأمین زیرساخت هاى 
الزم خبــر داد و گفــت: دولت در 
این زمینه نقــش حمایتى خود را 
انجام مى دهد اما این ســهم شتاب 
دهنده هــاى بخــش خصوصــى 
اســت کــه بایــد در ایــن حوزه 
ســرمایه گذارى کننــد و کارخانه 
نــوآورى را بــه زایشــگاهى براى 
شــرکت هاى دانش بنیان تبدیل

 نمایند.
ستارى یادآور شد: آینده شهرها در 
بلند مرتبه سازى و برج سازى نیست 
بلکه آنچه آینده را تضمین مى کند 
استقرار شــرکت هاى دانش بنیان 
و فناورانه اســت و اگر سیستم هاى 
ســنتى خود را همراه با تکنولوژى 
نکنند در آینده بازار خــود را نیز از 

دست مى دهند.
 معاون علمــى و فنــاورى رئیس 
جمهورى در سفر یک روزه به استان 
یزد از شــرکت هاى دانش بنیان و 
فناورانه بازدید کرد و شــرکت در 
شــوراى راهبــردى و مدیریــت 
اقتصــاد مقاومتى اســتان از دیگر 
برنامه هاى ســتارى در سفر به این

 استان است.

ایرنا
گــزارش
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