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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

از 11 تا 16 خردادماه برپاست؛

اصفهان میزبان دومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج   

روز جهانی بدون 
دخانیات 

تا کی شاهد بیمار 
شدنمان توسط شما 

باشیم؟

31 می یا همــان 10 خرداد به 
عنوان روز جهانی بدون دخانیات 
در سطح جهان شناخته می شود. 
مسلما مضررات مصرف دخانیات 
در سطح جهان بر کسی پوشیده 
نیســت و از این رو این روز مورد 
استقبال همه کشورها قرار گرفته 
است . اما متاســفانه آمار نشان 
می دهد با وجود شناســایی روز 
افزون عواررض مصرف دخانیات، 
استقبال از مواد افیونی افزایش 
چشم گیری یافته است و هرر روز 
مدل جدیدی از این مواد به بازار 

عرضه می شود. 
هر ساله شعار خاصی به مناسبت 
این روز طراحی می شود. شعار 
روز بدون دخانیات برای ســال 
2019 » تنباکو و سالمت ریه« 
است. سازمان بهداشت جهانی 
این شــعار را با دو هــدف برای 
امسال انتخاب کرده است . اول 
اینکــه تأثیر منفی کــه تنباکو 
 بر ســالمت ریه افــراد دارد، از 

بیماری های تنفسی مزمن ...

معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان خبر داد:

شهرداری در مدیریت مصرف 
انرژی نهاد برتر شناخته شد

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: 
طی سال گذشته شهرداری اصفهان با مجموعه 
اقدامات در راستای بهینه کردن مصرف انرژی 
که منجر به کاهش 20 درصدی مصرف برق در 
این مجموعه شد، نهاد برتر در مدیریت مصرف 

انرژی شناخته شد.
حســین امیری با اشــاره به اینکه شهرداری 
اصفهان اسفندماه سال گذشته، به عنوان نهاد 
برتر مدیریت مصرف انرژی، شــناخته شــد و 
توانست رتبه دوم توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
را به دست آورد، اظهار کرد: این موفقیت ناشی 
از انجام اقدامات نرم افزازی و سخت افزاری در 

مجموعه شهرداری اصفهان بوده است. ...

کوثر بابایی
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

    در این نمایشگاه 160 شرکت از استان های اصفهان، تهران، قم، گیالن، یزد و قزوین به ارائه محصوالت خود می پردازند و شرایط ویژه ای را نیز برای فروش محصوالت خود در نظر گرفته اند.
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بازار طال و سکه  98/3/8 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,493,0004,640,000قدیم

سکه طرح 
4,618,0004,766,000جدید

2,598,0002,638,000نیم سکه

1,698,0001,698,000ربع سکه

1,0090001,190,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18417,900427,800 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24557,200570,800 عیار

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  6256 
 مورخ  98/3/7      
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ف
شماره مناقصهعنوان پروژهردی

مدت 
قرارداد 

)ماه(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

) ریال(

مبلغ برآورد اولیه به 
ریال )بر اساس فهرست 

بها سال 98(

نوبت 
مناقصه

1
تخریب و بازسازی مدرسه خشتی گلی حلبیان 

)جایگزین( ناحیه 4
دوم26/364/027/797 1/318/500/000 8 2098004038000101

دوم16/930/514/856 847/000/000 4 2098004038000114اجرای مقاوم سازی مدرسه دیانی ناحیه 24
دوم14/367/145/261 718/500/000 6 2098004038000104تکمیل مدرسه حقی خوانسار3
دوم27/474/772/174 1/374/000/000 6 2098004038000107اجرای مقاوم سازی دبیرستان نظام جدید مبارکه4
دوم14/689/202/743 734/500/000 6 2098004038000108تخریب و بازسازی مدرسه طالخونچه مبارکه5

6
تکمیل مدرسه فرزانگان بیده پادنا )سالن ورزشی( 

سمیرم
دوم9/840/140/293 492/500/000 6 2098004038000103

دوم6/047/573/075 302/500/000 2 2098004038000100تکمیل سالن چند منظوره نجمه سمیرم7
دوم19/241/442/380 962/500/000 6 2098004038000105تکمیل مدرسه مشارکتی داوری دولت آباد برخوار8
سوم21/611/704/019 1/081/000/000 6 2098004038000109تکمیل مدرسه بنیاد برکت بزمه فریدونشهر9
سوم12/294/076/663 615/000/000 4 2098004038000110تکمیل مدرسه بنیاد برکت هرند جلگه10
سوم11/089/596/556 554/500/000 6 2098004038000106تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان دیزیچه مبارکه11
سوم14/992/519/281 750/000/000 4 2098004038000098تکمیل مدرسه بنیاد برکت فریدونشهر12
سوم6/423/950/854 321/500/000 4 2098004038000112تکمیل مدرسه بنیاد برکت آغچه بوئین و میاندشت 13
سوم17/299/897/502 865/000/000 4 2098004038000097تکمیل مدرسه بنیاد برکت سیبک فریدونشهر14
دوم10/910/712/449 546/000/000 6 2098004038000102تکمیل کتابخانه عمومی نائین15
سوم13/069/041/440 653/500/000 6 2098004038000113تکمیل مدرسه بنیاد برکت شهرک بهار ناحیه 166
سوم18/253/003/478 913/000/000 6 2098004038000099تکمیل مدرسه بنیاد برکت فارفان بن رود17
سوم20980040380001116431/000/0008/618/792/259تکمیل مدرسه حاج فرهاد ارزانی شاهین شهر18

1-  دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 98/3/9   لغایت مورخ  98/3/12  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  98/3/27
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  سه شنبه  مورخ  98/3/28 در محل سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاماً بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از 

بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22( می باشد.
4- نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان 

اصفهان     )تلفن تماس: 32222889(
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:             الف( سپرده )واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(        ب( 

ضمانتنامه معتبر بانکی
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتيwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت مي باشد و کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابي آنان تکمیل شده باشد. 

رس استان اصفهان اداره كل نوسازي مدا

روند نزولی بهای خودرو ادامه خواهد داشت؛

خودرو در سرازیری قیمت
موج افزایش قیمت خودرو که از حدود پانزدهم فروردین ماه 
امسال آغاز شد، این روزها فروکش کرده و نه تنها 
خبری از افزایش قیمت ها نیست، بلکه قیمت ها 
کاهشی شده و کارشناسان می گویند این روند 
ادامه خواهد داشت. مشاهده میدانی حاکی از 
کاهش حدود 100 میلیون تومانی پژو 200۸ 
مونتاژی ایران خودرو است. قیمت این خودرو که 
اوایل امسال به حدود ۴۵0 میلیون تومان رسیده بود، ...

رضا اسماعیل زاده -سرپرست شهرداری ابوزید آباد  شناسه: 478431 شناسه: 485263

آگهی مزایده عمومی 
شهرداری ابوزید آباد به استناد مجوز شماره 98/20 مورخ 98/02/18 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 10 قطعه زمین با قیمت پایه کارشناس 

رسمی دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید.

نوع  کاربریشرح مزایدهردیف

مسکونی - تجاریقطعات شماره 3 الی 12 بلوار بعثت جنب کارخانه دستمال کاغذی1

1- متقاضیان می توانند از تاریخ 98/03/09 لغایت 98/3/19 جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری ابوزید آباد مراجعه نمایند. 
2- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهرداری ابوزید آباد مورخ 98/03/19

3- زمان بازگشایی پیشنهادات و اعالم برنده مزایده راس ساعت 8 صبح مورخ 98/3/20 
4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. 

5- سایر اطالعات و جزییات مزایده در اسناد مزایده و سایت شهرداری درج گردیده است. 
 INFO@abuzeidabad.ir

تلفن: 03-54253828

وی ادامه داد: حمایت از پایان 
نامه از اواخر ســال گذشته به 
صورت الکترونیک به وسیله 
thesis.isfahan. سایت

ir  انجام می شود تا مراجعات 
حضوری در این زمینه نداشته 

باشیم.  
مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی معاونت 
برنامه ریزي و توسعه سرمایه انساني شهرداری 
اصفهــان بیان کــرد: عناوین پیشــنهادی 
شــهرداری برای پایان نامه های دانشجویی 
برای سال جاری در این سایت موجود است 
که دانشــجویان با مراجعه می توانند، از آن 

استفاده کنند. 
وی با بیان اینکه اطالعات دانشجو، مشخصات 
اساتید و طرح دانشجو باید در این سایت وارد 
شود، اظهار کرد: بعد از این مرحله کارشناسان 
دبیرخانه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی اطالعات را تایید و آن را به کمیته سه 
نفره متشکل از معاونت برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان، مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر و نماینده 
حوزه بهره بردار ارجاع می دهند تا طرح مورد 
بررسی قرار گیرد و در صوت تایید برای عقد 

تفاهم و قرارداد معرفی شود. 
ابراهیمی بیان کرد: البته دانشــجویان می 
توانند موضوعات پیشنهادی خود را در قالب 

پایان نامه در این سامانه وارد کنند.

  کاربردی بودن؛ شاخصه اصلي براي 
حمایت شهرداري از پایان نامه ها 

وی با اشاره به اینکه در گذشته وزن ارزیابی 
علمی پایان نامه ها باال بــود اما اخیرا در این 
فرآیند اصالحاتی صورت گرفته است، گفت: 
در رویکــرد جدید، میزان کاربــردی بودن 
پیشنهادات و پایان نامه ها بر وزن علمی آنها 
ارجحیت دارد و از 100 امتیــازی که برای 
هر پایان نامه لحاظ می شــود، 60 امتیاز به 
وجه کاربردی موضــوع اختصاص دارد، چرا 

 که شــهرداری یک نهاد اجرایی اســت و به 
طرح های کاربردی تر نیاز دارد.   

وي تصریح کرد: این طرح در راســتای اصل 
تالقی علــم و عمل که ماحصــل آن تولید 
دانش اســت، صورت گرفته است. عالوه بر 
این با الکترونیکی شــدن حمایــت از پایان 
 نامه ها تقاضا برای حمایت نیز افزایش یافته

 است. 
وی بیان کرد: حمایــت مجموعه مدیریت 
شــهری از پایان نامه ها در دو بخش معنوی 
و مالــی انجام می شــود. در بخــش مالی 
از پایــان نامه هــای مقطع دکتری تا ســه 
میلیون تومان و از پایان نامه های ارشــد تا 
 یک و نیــم میلیون تومــان حمایت صورت

 می گیرد. 

تفاهم و قرارداد ساالنه شهرداری برای حمایت از 80 پایان نامه دانشجویی: 
میزان کاربردی بودن پایان نامه ها مالک اصلي حمایت شهرداري است

حمایت مجموعه 
مدیریت شهری از 
پایان نامه ها در دو 

بخش معنوی و مالی 
انجام می شود.

مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انساني شهرداری اصفهان از اصالح فرآیند ارزیابی پایان نامه های مورد حمایت 
شهرداری برای کاربردی تر شدن طرح ها خبر داد و گفت: شهرداری اصفهان در قالب تفاهم نامه از پایان نامه های ارشد و دکتری حمایت معنوی و در قالب 
قرارداد از این پایان نامه ها حمایت مادی می کند.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سعید ابراهیمی با اشاره به طرح شهرداری اصفهان 
برای حمایت از دانشجویان در زمینه های مختلف به منظور ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، تشویق دانشجویان جهت انجام تحقیقات و پروژه های کاربردی، 
استفاده از نتایج پروژه های مرتبط و ایجاد بسترهای الزم و مشارکت در انجام پروژه ها، اظهار کرد: در این راستا حمایت مادي و معنوي از پایان  نامه های 

دانشجویان شاخص مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار است.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

نوبت دوم



تا کی شاهد بیمار 
شدنمان توسط شما 

باشیم؟

ادامه از صفحه یک:
بــه  را  ســرطان  تــا     . . .
مــردم معرفــی کنــد و در 
 مرحلــه بعــد نقش اساســی 
ریه ها بــرای ســامتی و رفاه 
همه مــردم را بیان کنــد. زیرا 
 برخــی از مــردم هنــوز فکر 
 می کننــد اگرفقط قلــب نزند 
می میرند  و ریــه تاثیر خاصی 
برای سامتی ندارد! شاید با خود 
فکر کنید چه کســانی ممکن 
اســت چنین باوری را داشــته 

باشند؟! 
 مســلما تمام افراد سیگاری و

 قلیانی و ... که در سطح جامعه 
مشــاهده می کنیــد ، چنین 
بــاوری دارند و اال کــدام عقل 
ســلیمی ارزش وجود ریه سالم 
برای سامتی را می داند و این 
 چنین خود خواسته به آن ضرر

 می زند؟!
  راه های زیادی وجود دارد که 
در جامعه ای میــل به مصرف 

دخانیات کاهش یابد.
 از روش هــای رســمی مانند 
برخــورد قانونی بــا خاطیان،  
افزایــش مالیــات دخانیــات،  
تــا  تبلیغــات   ممنوعیــت 
روش هــای غیــر رســمی 
مانندآمــوزش در مــدارس و 
فرهنــگ ســازی در ســینما 
و تلوزیــون و .... امــا مشــکل 
اینجاســت که  خرید فروش و 
تولید این مواد پــول زیادی به 
 صاحبــان این تجــارت کثیف 
مــی رســاند و اینجاســت که 
دســتان پشــت پــرده اجازه 
نمی دهــد مالیات بــر فروش 
این محصــوالت افزایش یابد و 
 تابوی بد بــودن مصرفش را در

 فیلم ها و بین سلبریتی نماهای 
بازیگر و ورزشــکار می شکند 
 تا مــردم عــادی هــم همراه 
سلبریتی هایشــان هر شب به 
قهوه خانه بروند و قلیانی سفارش 
دهند و هم زمان سیگاری روشن 
کنند و عکســی از این صحنه 
مشــمئز کننــده در صفحات 
مجازی خــود منتشــر کنند 
تا با هزاران الیــک از کار خود 

خوشحال باشند!
مصرف بــی رویــه محصوالت 
دخانی به ویژه قلیان در جوانان، 
نوجوانان، زنان و متاســفانه در 
برخی از محافــل خانوادگی  نه 
تنها می تواند سامتی جامعه را 
دچار خدشه کند بلکه فرهنگ 

کشور را نیز زیر سوال می برد. 
مطالب زیادی راجع به مضرات 
ســیگار تا کنون نوشــته شده 
و گفته شــده اما تاثیر گذاری  

چندانی نداشته است . 
شاید  شما حق داشــته باشید  
زندگیتــان را بــر اثرمصــرف 
دخانیات کوتا ه کنید ، به هر حال 
زندگی خودتان است و میتوانید 
اتشش بزنید، اما سامتی بقیه 
افراد جامعه بازیچه دست شما 

نیست. 
بدون شک استنشاق تحمیلی 
دود مواد دخانی برای سامتی 
بسیار مضر است و بیش از 4000 
ماده شیمیایی خطرناک در دود 
سیگار موجود اســت که بیش 
از 50 نوع از این مواد سرطان زا 
بوده و استنشاق تحمیلی، باعث 
ابتا افراد به بیماری های قلبی، 
عروقی، گوارشــی و تنفســی 
شده و در نتیجه منجر به مرگ 
 می شود. پس لطفا در مکان های
  عمومــی دخانیــات مصــرف

 نکنید.

اقتصاد استان
02
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بارگذاری جدید صنایع آب َبر بر روی زاینده رود ممنوع است
 استاندار اصفهان گفت: هرگونه بارگذاری جدید صنایع آب بَر بر روی رودخانه زاینده رود ممنوع است و از 

آن جلوگیری می شود.
عباس رضایی افزود: این تصمیم برای حفاظت هر چه بیشتر از منابع آبی استان اتخاذ شد و در عین حال 
بخش کشاورزی باید از زمین ها و میزان آب اختصاص یافته برای کشت و کار به صورت بهینه استفاده کند و 

به خصوص کشت محصوالت اساسی و استراتژیک برای کشورمان در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه استعداد و ظرفیت الزم در این ارتباط در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: کشاورزان شرق 

اصفهان از هر هکتار بالغ بر هفت تُن گندم برداشت می کنند در صورتی که متوسط کشوری حدود ۳.5 تن است و 
این نشان می دهد که برای کشاورزی در این منطقه بطور جدی تاش و کار شده است.

استاندار اصفهان ادامه داد: گندم یکی از محصوالت استراتژیک در کشور به شمار می رود و جا دارد که ما و همه مسووالن برای افزایش سطح 
کشت و بهره برداری هرچه بیشتر از زمین های کشاورزی برنامه ریزی و تاش کنیم.

وی با اشاره به طرح های نوین آبیاری در شرق منطقه تصریح کرد: طرح های یاد شده تا ۶5 درصد راندمان آبی را باال می برد و سبب افزایش 
تولید محصوالت و آبیاری بهتر می شود.

30 قلم میوه و سبزی در اصفهان ارزان شد
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره به افت قیمت نوبرانه در بازار، گفت: در هفته جاری باالی 

۳0 قلم میوه، صیفی و سبزیحات در بازار اصفهان کاهش یافت که این تاثیر مهمی در تعادل بازار داشت.
ناصر اطرج در خصوص نوسانات باالی نرخ میوه در بازار، اظهار کرد: یکی از دالیل افزایش نرخ برخی میوه 
و سبزیحات صادرات است، البته با توجه به مصالح کشور در شــرایط فعلی، صادرات برای ارزآوری یک 

ضرورت است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی طی هفته گذشته قیمت حدود 40 قلم میوه، سبزی و صیفی جات در اصفهان 

کاهش یافت، افزود: در هفته جاری نیز باالی ۳0 قلم میوه، صیفی و سبزیحات دوباره کاهش یافت که این تاثیر مهمی 
در تعادل بازار داشت. رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: به دنبال گرمای هوا، عرضه بار در بازار بیشتر شده 

که موجب کاهش نرخ میوه و سبزیجات شده است. وی افزود: به عنوان مثال نرخ زردآلو از کیلویی ۳0 هزار تومان در هفته گذشته، 
امروز به 14 هزار تومان کاهش یافته که این رقم شاید 10 درصد بار میدان میوه و تره بار باشد و بقیه بار حتی با نرخ ۳000 تومان عرضه می شود.

اطرج با بیان اینکه سعی ما در تعادل بازار و کاهش قیمت ها در میدان میوه و تره بار اصفهان است، افزود: از هفته گذشته تا امروز نرخ میوه و 
سبزیجات بین20 تا باالی 100 درصد کاهش یافته و بیشتر این کاهش قیمت مربوط به بارهای نوبرانه و سبزیجات است.

کوثر بابایی
ســرمقالـه
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دومین نمایشگاه 
جهیزیه و ملزومات 

ازدواج اصفهان برندهای 
مطرحی را گرد هم جمع 

کرده  است.

از 11 تا 16 خردادماه برپاست؛

اصفهان میزبان دومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج   

دومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج از یازدهم تا 
شانزدهم خردادماه در اصفهان برپا می شود تا خانواده های 
اصفهانی شــرایط ویژه ای برای خرید و بازدید از آخرین 

محصوالت این بخش داشته باشند.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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    در این نمایشگاه 160 شرکت از استان های اصفهان، تهران، قم، گیالن، یزد و قزوین به ارائه محصوالت خود می پردازند و شرایط ویژه ای را نیز برای فروش محصوالت خود 
در نظر گرفته اند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

شهرداری در مدیریت مصرف انرژی نهاد 
برتر شناخته شد

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
گفت: طی سال گذشته شهرداری اصفهان 
با مجموعه اقدامات در راستای بهینه کردن 
مصرف انرژی که منجر به کاهش 20 درصدی مصرف برق در این 

مجموعه شد، نهاد برتر در مدیریت مصرف انرژی شناخته شد.

حسین امیری با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان اسفندماه سال گذشته، 
به عنوان نهاد برتر مدیریت مصرف انرژی، شناخته شد و توانست رتبه دوم 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر را به دست آورد، اظهار کرد: این موفقیت 
ناشی از انجام اقدامات نرم افزازی و سخت افزاری در مجموعه شهرداری 

اصفهان بوده است.
وی با بیان اینکه شــهرداری اصفهان یک هزار و 200 اشتراک برق در 
سطح مناطق و سازمان ها دارد، گفت: مصرف ســاالنه برق شهرداری 
اصفهان 90 هزار مگاوات اســت که هزینه بیش از 12 میلیارد تومانی 
برای این نهاد به دنبال دارد و به همین سبب بزرگترین بخش عمومی 
در اســتان اصفهان به لحاظ مصرف انرژی الکتریکی به شمار می رود. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه 
انرژی الکتریکی در اختیار شهرداری صرف روشنایی 500 پارک، ۳۳0 
آبنما، 150 پروژه نورپردازی، 2۶9 ســاختمان اداری – خدماتی، 280 
سیستم آبرسانی به پارک ها و فضای ســبز و ۳00 سرویس بهداشتی 
می شود براساس اولویت های محیط زیستی و کاهش هزینه های جاری 
با تشــکیل کارگروه های تخصصی، کاهش مصرف برق در شهرداری 

اصفهان محقق شد.

  تشکیل کمیته مدیریت مصرف انرژی در شهرداری اصفهان
وی با بیان اینکه این اقدامات در نهایــت منجر به کاهش 20 درصدی 
مصرف شد، اظهار کرد: با ایجاد رقابت برای صرفه جویی در بین مناطق 
15 گانه شهرداری، شاهد کاهش هزینه ها در شهرداری بودیم که این 
روند به کاهش قیمت تمام شــده بهای برق هم منجر شــد. بر همین 
اســاس مجموع پاداش هایی که در تابســتان 97 در قبوض برق برای 
شهرداری های مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان لحاظ شد، بیش از سه 

میلیارد و 700 میلیون ریال بود.
امیری از تشکیل کمیته مدیریت مصرف انرژی خبر داد و گفت: براساس 
مصوبات این کمیته اقداماتی برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی تدوین 
و اجرایی می شــود که در این زمینه برای افزایــش راندمان تجهیزات 
شهرداری هم تصمیماتی اتخاذ شده تا میزان بهره وری افزایش بیشتری 

داشته باشد.

  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در مناطق شهر اصفهان
وی گفت: مانیتورینگ تاسیسات شهری، ساخت ساختمان های سبز، 
تدوین قوانین و اصول آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی در مجموعه 
شهرداری و امضای تفاهم نامه با ســازمان بهینه سازی مصرف کشور 
برای استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه انرژی از جمله 
اقدامات بلندمدت شهرداری برای بهینه سازی مصرف انرژی بوده است.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر مانند نصب آبگرمکن های خورشیدی در مناطق 
شهری اصفهان از برنامه های میان مدت شهرداری برای کاهش مصرف 
برق اســت، افزود: برای مدیریــت مصرف انرژی در شــهرداری، بانک 
اطاعاتی از همه تجهیزات پرمصرف، انشعابات، اشتراک ها و ممیزی بار 
انرژی تهیه شده است تا روند مصرف در همه مناطق و سازمان ها مورد 

بررسی قرار گیرد.
وی اظهــار کــرد: در بخــش برنامه های کوتــاه مدت، شــهرداری 
به تعویض المپ هــای پرمصرف کــه در نورپــردازی پارک ها، معابر 
و ســاختمان ها از آن اســتفاده شــده، اقدام کرده اســت. همچنین 
آبنماهای شــهری اصفهان با المپ های کم مصرف روشن می شود تا 
 ضمن حفظ زیبایی شــهر از هدررفت انــرژی در این بخش جلوگیری

 شود.

گــزارش

به گزارش اداره رسانه 
شرکت نمایشگاه های 
لمللــی اســتان  بین ا
ایــن  در  اصفهــان، 
نمایشگاه 1۶0 شرکت 
از استان های اصفهان، 
تهران، قم، گیان، یزد 
و قزوین بــه ارائه محصــوالت خود 
می پردازند و شــرایط ویژه ای را نیز 
برای فروش محصوالت خود در نظر 

گرفته اند.
بر اســاس برنامه ریزی هــای انجام 
شــده، انواع لوازم خانگــی، لوازم و 
ظروف آشپزخانه، لوستر و چراغ های 
تزئینی، فــرش، تابلو فرش، تزئینات 
منــزل، مبلمــان، دکوراســیون، 
مصنوعــات چوبــی و کاالی خواب 
در بیش از 9 هــزار مترمربع فضای 
 نمایشــگاهی به نمایــش درخواهد

 آمد.

دومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات 
ازدواج اصفهــان برندهای مطرحی 
را گــرد هم جمع کرده  اســت که از 
آن جمله می توان به لــوازم خانگی 
اســنوا، لوازم خانگی بوش، سپاهان 
جارو، فــرش اعظم قیطــران، مبل 
چوبکده میــاد، مبل ایده آل تهران، 

لوســتر خالقــی، لوســتر آنتیک، 
لوستر درخشــان، تشک و سرویس 
خواب چوبــی رویال، مبــل آکاژو، 
مبل دارکــوب، مبل نــارون، لوازم 
آشــپزخانه مدرن )برلیانت(، تصفیه 
هوا اسنواکوی و لوازم برقی سیماران 

اشاره کرد.

عاقمنــدان بــه بازدیــد از ایــن 
نمایشــگاه می توانند از ســاعت 17 
تا 24 روزهای 11 تــا 1۶ خردادماه 
امسال به محل برپایی نمایشگاه های 
اصفهــان  اســتان  لمللــی  بین ا
 واقــع در پــل شهرســتان مراجعه

 کنند.

اخبار اصفهان
گــزارش

خـــبــــر

پیش بینی عبور تولیدات زراعی اصفهان از مرز 3.8 میلیون تن

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان  
گفت: به دلیل بارش های خوبی که امســال شاهد 

بودیم، در مجموع با رشدی 10 درصدی محصوالت زراعی استان 
از 3 میلیون و 500 هزار تن بــه بیش از 3 میلیون و 800 هزار تن 

خواهد رسید.

محمودرضا افاکی اظهار کرد: بارندگی ها ســطح زیر کشــت استان را 
حدود ۳0 هزار هکتار در کشت های تأخیری افزایش داده و خسارت های 
سرمازدگی در گندم توجه نیست اما در جو این خسارات بیشتر محسوس 

است.
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: سرمازدگی ها 
از 4 هزار هکتار زمین های کشت جو در غرب اســتان به حدود 10 تا 15 
درصد محصوالت خسارت زده و این یعنی از 1۶ هزار تن محصول جو استان 
به دلیل سرمازدگی 2 هزار و 400 تن افت تولید در غرب استان و سمیرم 

خواهیم داشت.
وی عنوان کرد: تاکنون از ۶ هزار هکتار زمین زیر کشت جو 24 هزار تن جو 
برداشت شده و در برداشت گندم که از شهرستان خور و بیابانک آغاز شده از ۳0 هزار 

هکتار سطح زیر کشت، 90 هزار تن گندم برداشت شده است.
افاکی تصریح کرد: با وجود ســرمازدگی در اردیبهشت ماه، بارندگی های امسال 
افزایش سطح زیر کشت جو را به دنبال داشته و اثر سرمازدگی را جبران خواهد کرد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: در سال جاری بر کشت 
نکردن برنج تأکید کردیم و طبق مصوبه هیأت وزیران کشاورزان فقط مجاز به کشت 
برنج به روش خشکه کاری بودند، اگر کشاورزان برنج را به روش معمول بکارند باید 
50 درصد هزینه برق و آب بها را به وزارت نیرو بپردازند، بااین همه کشاورزان خزانه 

را آماده کرده و نشاء را به زمین انتقال داده اند.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل بارش های خوبی که امسال شاهد بودیم، درمجموع با 
رشدی 10 درصدی محصوالت زراعی استان از ۳ میلیون و 500 هزار تن به بیش از 

۳ میلیون و 800 هزار تن خواهد رسید.
در توصیه ای بیان کرد: اگر کشــاورزان قصد کشــت محصــوالت علوفه ای دارند 
ذرت هــای زودرس و میان رس و ســورگوم )ذرت خوشــه ای( را انتخاب کنند و 
کشاورزان نواحی مرکزی استان، اصفهان، برخوار و شاهین شهر کشت چغندرقند 

که محصولی استراتژیک است در اولویت قرار دهند. فارس
خـــبــــر

این نظریه پرداز علوم ارتباطات با اشاره به نقش روابط عمومی در کار 
آفرینی افزود: کارکرد روابط عمومی ها نسبت به هر سازمان تفاوت 
دارد، روابط عمومی یک دانش مؤلف است و خاقیت زیاد و مطالعات 
عمیق طلبد می کند. مدیریت اقتضایی سال هاست که مطرح شده 
است و زیر ساخت سبک مدیریت ناب همان مدریت اقتضایی است. 
این به معنای علمکرد بر اساس شرایط روز است که شاهد دو نوع 

تصمیم گیری مسئوالنه و آگاهانه برای مدیریت اقتضایی هستیم.
وی با یادآوری جمله دکتر لطفی پدر روابط عمومی گفت: پدر روابط 
عمومی ایران معتقد است هدف روابط عمومی خدمت به مردم است 
و این باید به عنوان یک چراغ راه برای ما مطرح باشد. مشکل اقتضای 
امروز جامعه ما اشتغالزایی است. بخش عمده ای از مهاجرت ها به 
دنبال شغل است، اگر کسی توان کارآفرینی در جامعه داشته باشد 

موفق است. 
زمانی در ادامه گفت نشاط اجتماعی امروز رونق دارد، یکی از اصولی 
که باید در روابط عمومی دنبال کنیم شناخت مسائل موجود است. 
هم نوایی و اطاع رسانی وظیفه مهم روابط عمومی هاست و آخرین 
اصل همگرایی ســازمانی و همبستگی اجتماعی است. همگرایی 
سازمانی و همبستگی اجتماعی از نیازهای مهم کارآفرینی در ایران 

است که نیازان احساس می شود.

  شیوه های سنتی روابط عمومی کارکرد خود را از دست 

نداده است
سید محمد موسوی دیگر سخنران این جلسه اظهار کرد: تعریف 
روایط عمومی در دانشگاه از دو مدل سنتی و مدرن برگرفته شده 
است. آیین های سنتی در جامعه ایران نشان دهنده رویکرد سنتی 
روابط عمومی است، در حوزه های کسب و کار اگر با دید درست وارد 
شویم شاهد فرصت های زیادی هستیم. شیوه سنتی کارایی خود را 
از دست نداده و بخش اعظمی از ارتباطات ما بر اساس حوزه سنتی 
است. این مدرس روابط عمومی افزود: یک کارآفرین همیشه دغدغه 
مند است و این ویژگی اوست، تیپ شــخصیت و روابط و ارتباط 
انسانهای کارآفرین متفاوت از انسانهای معمولی است. اکنون کمبود 
و کاهش اشتغال را در جامعه شاهد هستیم و برای آنکه بخواهیم در 
سال جاری این وظیفه را مد نظر بگیریم باید به سرمایه های انسانی 
نگاه داشته باشیم. فضای کســب و کاری که در حال شکل گیری 
است به ســوی محیط های خانوادگی و کوچک به پیش می رود. 
روابط عمومی ها جایگاه خود را از دست داده اند و نیاز است تا بخش 

خصوصی به عنوان بازوی سازمان ها وارد عمل شود.

  ورود به دنیای موج چهارم ارتباطات
حمید عشقی پور استاد علوم ارتباطات دانشگاه فرهنگ و هنر از درد 
مشترک دنیای امروز سخن گفت و اظهار داشت: ما برای رسیدن 
به مقاصد راه کوتاه تر را انتخــاب می کنیم و به دنبال آرمان گرایی 

هستیم، کشورهای توسعه یافته از رئالیسم به ایده آلیسم رسیده اند. 
باید واقعیت را بشناسیم و خود را با واقعیت تظبیق دهیم. امکانات 
نقش مهمــی در روابط عمومی ایفا می کند ولــی زیبا فکر کردن 
مهمترین ابزار در روابط عمومی اســت. وی در ادامه گفت: برای 
شناخت توانایی های خود باید شرایط امن را بشکنیم، اگر بخواهیم 
موفیق باشیم باید آن چیزی را که می بینیم بیان کنیم. در دانش 
روابط عمومی با کارگزار روابط عمومی آشــنا می شویم. وارد موج 

چهارم ارتباطات شده ایم و دنیای بدون کاغذ محقق شده است.

  روابط عمومی ها عامل خوش نامی سازمان ها
فائزه تقی پور دیگر ســخنران این برنامه با بیــان این موضوع که 
امروزه سازمان ها با تکیه بر روابط عمومی خود، خوشنامی را تجربه 
می کنند، گفت: تجربه سبب می شــود تا ایده های نو ایجاد شود. 
بخش مهمی از کارآفرینی را به محیط نســبت می دهند. کسانی 
می توانند کارآفرینی باالیی داشته باشند که قدرت ریسک باالی 
و جســارت و جرات دارند. در ایران جرات و ریسک کمتر مشاهده 
می شود. احساس می کنیم ایمن ترین راه ها امتحان شده هستند. 
وی با اشاره به این مهم که روابط عمومی های کارآفرین به سمت 
برندینگ پیش می روند افزود: برند شدن به شاخص هایی از جمله 
اسم و لوگو سازمان، تعریف ویژگی های شخصیتی، و ...  بستگی دارد 

و این وظیفه روابط عمومی است.

در نشست تخصصی نقش روابط عمومی و توسعه کارآفرینی مطرح شد: 
ورود به موج چهارم ارتباطات و دنیای بدون کاغذ

نشست تخصصی نقش روابط عمومی و توسعه کارآفرینی در دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک با حضور اساتید رشته روابط عمومی 
دانشگاه های استان اصفهان برگزار شد.

هادی زمانی اولین سخنران این نشست با بیان این موضوع که اعتقاد ارم روابط عمومی تنها یک دانش سازمانی نیست و قدرت آن را دارد که به حل مشکالت 
ما در زندگی بپردازد اظهار کرد: ارزش های هر جامعه مخحصوص به خود است و این می طلبد تا سبک های خبری در خور فرهنگ هر جامعه باشد.

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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Iran exempts inbound tour 
operators from VAT
 Iranian travel agencies have been exempted from value-
added tax (VAT) in order to encourage the county’s 
budding tourism sector.
VAT has been waived for travel agencies taking [package] 
tours to Iran upon the order of First Vice-President 
Es’haq Jahangiri in a bid to increase the number of foreign 
tourists visiting the country, CHTN reported.
The decision was made upon a proposal by Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization Director, 
Ali Asghar Mounesan, the report said.
“The arrival of travelers to the country is one of the 
most important instances of service exports. Please 
find a solution to help this channel work in progress in 
the current situation that other channels for export of 
commodities are facing problems,” Mounesan wrote in 
a letter to Jahangiri.
In December 2017, Ebrahim Pourfaraj, who heads the 
Iranian Tour Operators Association, defined the VAT 
as a “serious threat” to the tourism sector, urging for its 
immediate elimination.

news

A Museum in 
Shiraz, Southern 
Iran

Pars Museum is a moderately 
little yet eminent building 
built inside Nazar plant amid 
late eighteenth century when 
Karim Khan Zand was in 
power in Shiraz, his capital city.
May, 28, 2019 - 18:16 Tourism 
Comments 
The Pars Museum; A Museum 
in Shiraz, Southern Iran
It's a piece of a regal venture 
where a few structures were 
worked for the organization 
of Zand court and the general 
population utilization 
of Shirazi individuals. 
Different structures at this 
venture incorporate Arg-e-
Karimkhani (Karim Khan 
Citadel), Vakil Mosque, Vakil 
Bazaar, Vakil Bathhouse, and 
so on.
Pars Museum is a structure 
situated inside Nazar plant, 
which backpedals to Safavid 
period. While going in Iran and 
going by verifiable landmarks 
of Shiraz, you can discover 
this site moderately inverse 
Karimkhan's Citadel at an edge 
of Shahrdary Sq.
The garden used to be 
bigger than what it is today, 
however it's sufficiently 
expansive to oblige the 
working of this gallery. The 
structure was called Kolah 
Farangy (outside cap) 
fabricating, a name ascribed 
to comparable structures built 
after the impact of European 
expressions in Iran.
The building itself is octagonal 
fit as a fiddle from outside. 
The outside is enriched by 
wonderful tiles beautified 
with botanical examples and 
tree-of-life outline where 
bunches of winged animals 
and blossoms are portrayed in 
fragile agreement. The multi-
sided outline of this structure 
makes it look like internment 
structures.
Since 1934, it was concluded 
that it ought to be utilized 
as a historical center. 
Consequently, some 
exceptionally dazzling things 
have been shown inside the 
exhibits of Pars Museum. 
The inside dividers are 
carefully adorned with Zand 
style frescoes and particular 
shading blends of the period, 
dim red and gold.
The inward space of the 
historical center takes after 
a cruciform arrangement 
where grandstands are 
masterminded. On the 
dividers, there are likewise, 
little things welcoming 
craftsmanship acknowledging 
eyes to themselves.
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 The 108 years old 
Masoudi Monument; 
Hamedan Tourism 
Attraction

Attraction

The Masoudi Monument in Iran's Hamedan is a 
historic home of the Qajar era in Tuyserkan City, 
is 108 years old and located in the center of the 
city and is now regarded as Tuyserkan Museum 
of History and Culture.
Tuyserkan is a city and capital of Tuyserkan 
County, Hamadan province, Iran. At the 2016 
census, its population was 50,455, in 16,291 
families.
Tuyserkan is located about 100 km south of 
Hamadan, western Iran.
The Masoudi Monument is one of the oldest 
buildings of the Qajar era in Iran's Hamedan 
Tuyserkan. The date of the creation of this 
valuable monument is registered on the records 
that was installed next to the entrance of the 
Shahneshin of the ground floor is 1283, which 
dates back to more than 100 years.
The Masoudi House with a total area of   1,332 
square meters is constructed on 2 floors, and 
in each floor there is a main room, and there are 
several sub-rooms on each side, at the end of 
each of these rooms a storage compartment and 
a podium are built.
The most important part of this monument is 
the Shaneshin ( which was a place for important 
guests and older members of the family). All the 
ceilings and walls of this room are covered with 
gypsum plastering, mirror paintings and paints 
with oil and vegetable paintings.
This monument is a remarkable example of a 
period in which Iran's culture and architecture 
are influenced by the deserted lands, and the 
influence of Western culture and architecture 
on Iranian architecture is reflected in its surface 
layer - architectural decoration.
Also, pictures of the ancient kings of Iran (from 
Ferdowsi's Shahnameh) to the Qajar era, created 
in a grave manner, are placed on the upper 
edges of the walls of this room and among the 
embroidered motifs.
The ancient hills of Baba Kamal, Roudlar, 
Shahrestaneh, the remains of a Sassanid city 
in Velashjerd, the Saljuk Dome named after 
prophet Habakkuk, the Safavid building of 
Sheikh Ali Khani School and the Qajar period’s 
covered bazaar, are all indicative of Tuyserkan’s 
historical background. Tuyserkan is well known 
for its quality Walnut trees within Iran and the 
world. Its weather is mild and nice in the summer 
and cold in the winter, the city is surrendered 
by Zagros Mountains with great views and 
landscapes.

 Iran; in limelight for Religious and 
Health tourists

Iranian tourism official 
Mohammad-Ebrahim 
Larijani highlighted the 
tourism capacities of Iran, 
saying that Iran is a favorite 
destination for Religious 
and Health tourists.
Medical tourism refers 
to people traveling to a 
country other than their 
own to undergo medical 
treatment.
According to IRNA, Iran 
is gradually becoming 
a destination for foreign 
medical tourists. Hospitals 
in Iranian cities offer 
medical and health care 
services for foreign medical 
tourists.Patients from 
Kuwait, Qatar and other 
countries prefer Iran for 
the medical treatment 
which is providing facilities 
more competitive than the 
European countries.
*** Medical tourism in Iran
Iran is one of the major 
tourism destinations in 
the world and the tourists 
coming to Iran can also 
become a major source for 
informing the people of 
their countries about the 
advance of health facilities 
of Iran after they go home.
Medical tourism made an 
economic contribution of 
around 1.2$ billion to the 
country in the past Iranian  
year (March -2017March 
2018).
According to Iran's Health 
Ministry, Iran attracted 
around 300,000 medical 
tourists in 2017 and the 

number nearly doubled 
over its next year.
Iran has set its goals to 
exceed its yearly medical 
tourists to around 2 million 
in the Iranian year of 1404.
The ministry believes 
Iran has the potential 
to become a top medical 
tourism destination in the 
region. Presently, though, 
it is among the top three 
leading destinations of such 
tourists in West Asia.
*** Iran's Infrastructures to 
promote Health Tourism
About 98 hospitals and 14 
travel companies have so far 
been issued health tourism 
permits across the country.
Furthermore, Iran’s 
Tourism Development 
Association has been 
formed by the council to 
help attract investment 
and garner the support of 
government entities.
The association is also 
responsible for promoting 
authorized centers and 
introducing them to both 
Iranians and foreigners. 
It is expected to introduce 
health tourism service 
providers through a 
comprehensive online 
portal.
Iran’s ultimate goal is to 
earn around 25$ billion a 
year through tourism by 
2025, around 2.5$ billion 
of which will come from 
medical tourism.
According to a report 
in 2016 by Big Market 
Research, the global 

medical tourism market 
is expected to reach 143$ 
billion by 2022. It was 
reported in May that the 
number of tourists traveling 
to Iran for advanced 
medical services has 
grown by %40 in the past 
five years.
Iran has a highly educated 
workforce and is a regional 
leader in scientific and 
health development. 
It is one of the top five 
countries in the world in 
biotechnology.
According to statistics, most 
of the health tourists are 
from Persian Gulf countries, 
Afghanistan, Pakistan, 
Turkmenistan and Central 
Asian states. Most travel 
for organ transplants 
(especially the liver) and 
for various eye surgeries, 
orthopedic surgery, knee 
arthroplasty, dental 
services and cosmetic 
treatments.
The hospitals of Razavi (in 
Mashhad, northeastern 
province of Khorasan 
Razavi), Namazi (in 
Shiraz, southeastern 
province of Fars), and two 
health centers in Tehran 
and border hospitals are 
Iran's top health tourism 
destinations.
*** IVF Treatment
Also some people travel for 
assisted pregnancy, such 
as in-vitro fertilization, 
surrogacy or freezing 
embryos for retro-
production.
The highly specialized 
Jihad Daneshgahi Infertility 
Center in Qom has been 
the destination of many 
medical tourists.
“Over 400 foreign infertile 
couples have been admitted 

to the infertility center 
in this southwestern 
province to receive medical 
treatment,” says the center's 
chief.
“The couples mostly came 
from Iraq, Pakistan, Turkey, 
Azerbaijan, Sweden and 
several African countries,” 
Mohammad Ebrahim 
Faqihzadeh said.
*** Iran aims to attract 
Chinese tourists
Recently , The Iranian 
tourism official 
Mohammad-Ebrahim 
Larijani said that Iran has 
given a priority to attract the 
Chinese tourists.
Mohammad-Ebrahim 
Larijani, the director of 
advertising and marketing 
office of the Cultural 
Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization, said, 
'One of the duties of the 
marketing and advertising 
office is tourism awareness 
by organizing tours to 
introduce Iran's tourism 
capabilities and the tourist 
sites of the other countries.'
Iran has the largest resource 
bases for cultural, natural 
and historical sites in the 
world and is among the 
leading countries in terms 
of its potential for attracting 
foreign tourists.
He said that in order 
to achieve the goal, we 
host eight Chinese tour 
operators and tourism 
industry activists and such 
a procedure will continue 
until the end of the Iranian 
year.
Larijani said that Chinese 
tourism industry activists 
got acquainted with the 
capacities of the provinces 
of Tehran, Isfahan, Yazd, 
Fars, and East Azarbaijan, 

and that China is one of 
the first priorities of the 
target markets of Iran 
tourism industry, and 
their acquaintance with 
Iran Tourism Potentials, 
has a great influence on 
cooperation in the field of 
tourism.
*** Obstacles and problems
According to 
Hashemzadeh, the head 
of Medical Tourism 
Department at the Ministry 
of Health, the biggest 
problem of medical tourism 
in the country are brokers 
who provide services to the 
medical travelers without 
having required licenses.
Using digital platforms 
is one way of solving this 
issue, he said, adding that 
the hospitals and foreign 
patients must be able to 
communicate as directly 
as possible. For example, if 
the health centers’ websites 
clearly explain their types 
of services and their cost, 
the brokers’ activity will be 
automatically reduced.
“Currently, we are trying to 
develop a set of principles 
for facilitator companies, 
active in the field of medical 
tourism and if the Cultural 
Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization 
help us, the principles 
will be carried out more 
extensively,” he remarked.
In May 2018, Mohammad 
Jahangiri who presides 
over a national center for 
developing health tourism 
said that Iran has the 
capacity to annually earn 
7$ billion in medical and 
health tourism, though the 
sector now brings in only 
one-seventh or even lesser 
of the sum.

Iran is on limelight for the religious and health 
tourists owing to the million-strong figure of 
pilgrims and health tourists coming to Iran 
every year.
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 Chabahar Port in southern 
Iran has extended its loading 
and unloading operations to a 
round-the-clock basis, in a bid 
to handle the unprecedented 
bulk of cargo ships docking 
at its wharves in the past few 
days.Five ships, carrying 
essential goods such as sugar, 
rapeseeds, corn, barley, 
soybean, and soybean meal 
have entered the strategic port 
in the past few days, making the 
authorities extend the activity 
hours to handle the loading and 
unloading processes.

Lying along the Sea of Oman, 
Chabahar is considered 
as a gateway to golden 
opportunities for trade, 
especially by India, Iran and 
Afghanistan with Central Asian 
countries.
According to Hossein Shahdadi, 
the deputy head of Sistan and 
Baluchestan province’s Ports 
and Maritime Department, 
Chabahar’s throughput has 
during the first two months of 
current fiscal (March 21-May 
21) rose 30% compared to the 
same period of the past year.

Brent oil rises 
above $70 as 
OPEC cuts, 
US sanctions 
outweigh 
trade war 
worriesWorld 
News
Brent crude oil prices 
rose above $70 per barrel 
on Tuesday as supply 
cuts led by producer club 
OPEC and U.S. sanctions 
on fuel exports from 
Iran and Venezuela 
outweighed concerns 
about an economic 
slowdown.
Front-month Brent 
crude futures, 
the international 
benchmark for oil 
prices, were at $70.24 at 
0602 GMT, up 13 cents, 
or 0.2%, from the last 
session's close, when 
they rose 2.1%. US West 
Texas Intermediate 
(WTI) crude futures 
were at $59.26 per 
barrel, up 63 cents, or 
1.1%, from their last 
close on Friday. WTI did 
not trade on Monday due 
to a U.S. public holiday.
Prices have been 
supported by supply cuts 
led by the Organization of 
the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) since 
the start of the year, and 
by political tensions in 
the Middle East. OPEC 
and some allies including 
Russia are due to meet on 
June 25 and 26 to discuss 
output policy.
"(Output cuts and) 
geopolitical turmoil 
across the Middle East ... 
are likely to encourage 
financial investors to 
realign with their bullish 
physical counterparties," 
said US bank Citi. In 
physical oil markets, 
Middle East crude 
premiums hit their 
highest levels in years 
earlier this month amid 
falling supply.
Beyond the OPEC 
cuts, US sanctions on 
petroleum exports from 
Iran and Venezuela have 
tightened markets. "Iran 
exports remain under 
pressure as US sanctions 
bite. This comes as OPEC 
appears to be heading 
towards extending the 
current production cut 
agreement," Citi added.
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7/24 operations underway at Chabahar 
Port

Last week, oil prices 
experienced the 
sharpest drop this year 
as concerns over a global 
economic slowdown 
caused by the China-US 
trade spat once again 

permeated the markets.
The sudden fall came in a weekend 
in which the prices were following 
a steady upward trend toward $74 
per barrel on escalating tensions 
between Iran and the US and its allies 
in the region. 
High oil prices are not in line with the 
policies of the Trump administration 
so maintaining a balance between 
the oil prices driving factors and 
the deterrent ones, has been for 
long, a great headache for the white 
house and China has played the 
major weighting role which has 
come to rescue Trump whenever 
his decisions push the prices in the 
white house’s opposite direction.
Considering the great worries that 
is spreading across the markets all 
around the world, it seems wise 
to ask, is the trade war really as 
concerning as it sounds? Or maybe 
Trump’s sudden outrageous clashes 
with China is all part of a conspiracy 
plan to keep the oil prices in a safe 
zone?
Trump and driving factors
Since the beginning of 2019, several 
factors have been constantly pointed 
out as big influencers in the oil 
market, among which the trade war 
between US and China, the tensions 
in the Middle East, OPEC+ deal, 
supply disruptions in OPEC and non-
OPEC nations like Libya, shale oil 
productions and most importantly 
the US President Tramp’s constant 
interferes with the market, can be 
mentioned.
Some of the above mentioned 
factors have been supporters of 
the oil prices and some are pushing 
them down. The tensions in the 
Middle East, supply disruptions 
and OPEC+ production cut deal are 
three main drivers of the oil prices 
while the trade war and rising shale 
production are two major heavy 
weighs which are keeping the prices 

down.
One of the major policies that the 
Trump administration has been 
following, is to keep the oil prices 
down and that is in significant 
contrast with some other major 
policies of the white house. 
Washington has been constantly 
pushing to impose more and more 
pressure on Iran and Venezuela 
using oil as the main leverage.
In late April, Trump administration 
announced that Washington 
is going to sharply accelerate its 
efforts to drive Iran’s oil exports to 
zero, ending sanctions waivers that 
were previously granted to some 
of the Islamic Republic’s biggest 
customers.
Following this announcement, 
rumor had it that Iran is threatening 
to close the Strait of Hormuz and 
some Iranian officials actually hinted 
on the issue. In reaction to the news, 
the US deployed a carrier strike 
group and bombers to the region 
over “indications and warnings” 
from Iran.
The escalating tensions between 
the two sides still continues and is 
a major driver of the increase in oil 
prices. 
On the other hand, defying Trump’s 
will for leaving the cuts deal, Saudi 
Arabia has been constantly stating 
that it will be committed to a 
balanced and sustainable oil market.
Saudi Arabia and some major non-
OPEC producers like Russia have 
been following a supply cuts plan 
which is also complied by other 
members of the Organization of 
the Petroleum Exporting Countries 
(OPEC). The plan is aimed at 
reducing global oversupply.
Deterring factors

Contrasting OPEC+ efforts US shale 
production has been reported to be 
rising significantly in the past few 
years so that just recently the US was 
crowned to be the world’s top oil 
producer. The over follow of US oil 
into the market has been for long one 
of the major factors that contributed 
to the oversupply in the market and 
consequently lowered the oil prices.
Last week, the American Petroleum 
Institute (API) announced that the 
US crude stockpiles increased by 
2.4 million barrels, to 480.2 million 
barrels.
However, the US shale production on 
its own cannot equate the upward 
pressure which is imposed upon the 
prices by the Middle East tensions 
and sanctions on Venezuela.
So facing the powerful factors which 
are driving the prices up, Trump is, 
once again, left with no choice but 
to go for its only weapon at hand, 
pushing for an escalation of the trade 
row with the Chinese.
Many believe that considering 
Trump’s disruptive nature, the US-
China trade spat is developing into 
a more complex strategic dispute 
between the world’s two largest 
economies, however I believe the 
current situation is all temporary 
and as soon as Trump reaches its 
goals in the Middle East, the dispute 
with China will also be relieved 
significantly.
It is obvious that the concurrent 
happening of two opposite scenarios 
which are greatly influential in the 
oil market cannot be a coincident. 
And the US president’s on and off 
outbreaks with China is just a way 
of making sure to have a “safety 
valve” in case of overpressure in the 
market.

East Azarbaijan exports 
hit $182m in one month
Over 147,000 tons of non-oil commodities 
worth $182 million were exported from 
the northwestern Iranian province of East 
Azarbaijan in the first month of the current 
fiscal (March 21-April20), a senior official 
at the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration said.
According to Director General of East 
Azarbaijan Customs Offices Leili Orangi, the 
figures register a 20% and 82% growth in 
tonnage and value, respectively compared 
with last year’s similar month.
Plastic materials and products had the lion’s 
share of the province’s exports with $43 
million, he added.
Other products exported from East Azarbaijan 
include, mineral fuels, mineral oils and related 
products worth $28 million, fruits worth $22 
million, machinery and mechanical tools 
and parts worth $16 million, cast iron and 
steel worth $12 million, copper and related 
products worth $12 million, and glass and 
related products with a value of $8 million.
Turkey, Iraq, Azerbaijan, China, Armenia, 
Georgia, Bulgaria, Afghanistan, Italy and 
Pakistan were the northwestern Iranian 
province’s main export destinations.

Iran, Iraq to establish 
joint business council
 Iranian commercial attaché in Iraq said on 
Wednesday that upon an agreement with the 
Iraqi partners, Iran-Iraq joint business council 
will be established.
Speaking to IRNA, Naser Behzad said the 
proposal to set up a council has been debated 
with the Iraqi counterparts to advance 
economic cooperation between the two 
countries.
He added that the business council of Iraq 
is an independent organization which is 
active in the field of construction, commerce, 
technology, engineering and trade.
Elites, influential figures in foreign and 
domestic investment are the members of the 
council, he noted.
Behzad went on to say that the proposal 
has been made by Iran to establish the joint 
council.
Elsewhere in his remarks, he referred to 
the importance of institutionalization in 
developing mutual cooperation.
He reiterated the fact that paving the way for 
carrying out systematic trade activities can be 
effective in developing trade.  
He went on to say that the council has been 
established aiming at stabilizing strategic 
relations and social activities based on trade, 
commercial and civil plans.

In the past few weeks, the oil market has been 
witnessing great volatility, as the quivers of the US-
China trade war once again hit the fragile market.

China is Trump’s 'safety valve' in disrupted 
oil market
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So facing the 
powerful factors 
which are driving 
the prices up, 
Trump is, once 
again, left with no 
choice but to go for 
its only weapon at 
hand, pushing for 
an escalation of 
the trade row with 
the Chinese.
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Iran’s renewable power capacity 
growing
The capacity of Iran’s renewable power production has reached 
724 megawatts and the number is expected to exceed 1,000 
MW when the under-construction projects come on stream in 
the near future, according to the official website of the Energy 
Ministry.
Several small- and large-scale renewable farms are under 
construction, which will add some 416 MW of the clean power 
to the country’s total output in the current year.
Currently, over 100 large-scale farms ranging from 2MW to 
12MW and over 2,000 small-scale and rooftop renewable 

power plants are operating across Iran, the number of which 
has noticeably been growing as Iranian households and small 
industries have embraced the new technology with open arms 
and investors also seem eager for more contribution in this 
area.
According to the Energy Ministry, Iran has also the know-how 
and capacity to manufacture most of the equipment required 
for generating wind power.
With more than 300 sunny days in a year, Iran has huge 
potentials to harness renewable energies, including 
geothermal, solar and wind power.
Currently, renewables account for only 6% of the total nominal 
power capacity (82,000 MW) in the country. So far, 43,450 

people are involved in the construction, 
development and maintenance of 
solar, wind, hydroelectric, waste-to-
energy and biomass power plants.
Close to 3.11 billion kilowatt hours of 
electricity has so far been generated 
from alternative energy sources over 
the past ten years reducing water and 
fossil fuel consumption.
Officials say Iran needs to expand power 
generating capacity by 5,000 MW annually, or 20,000 MW till 
2022 to meet rising demand at home and expand its footprint 
in the regional energy market.



Iran Top Cyber Security Power 
in Region: Official
Head of Iran’s Civil Defense Organization Brigadier 
General Gholam Reza Jalali highlighted the country’s 
preparedness to counter foreign threats and said the 
Islamic Republic is the top one among regional powers 
in terms of cyber security.
Speaking to the Islamic Republic of Iran Broadcasting 
(IRIB) on Tuesday night, Brigadier General Jalali pointed 
to cyber threats to the country and said, “In the area of 
such threats, we have achieved remarkable capabilities 
and can easily thwart these types of attacks.”
He further emphasized that Iran ranks first among 
regional countries in terms of cyber security.
The top official went on to say that some countries that 
are hostile to the Islamic Republic, including some 
Persian Gulf states, are actively plotting against the 
country to hit its cyber infrastructure.
For example, he added, the Saudi regime, by purchasing 
shares of one of the social networks and imposing its 
policy on the network, has used some “mercenary 
companies” against Iran. 
In October 2018, Brigadier General Jalali said that a 
series of arrangements had been made to counter the US 
hostile strategies and its potential move to block Iran’s 
access to the Internet.
The official said the US decision to cut off Iran’s access 
to the Internet would keep Washington unaware of 
Iran’s internal developments, adding that Tehran is 
nonetheless ready to counter such a possible threat.
In August 2016, Iran launched the first phase of its 
national data network after a gap of eleven years.
The national network offers a new internet system with 
higher security which officials say will be up to 60 times 
faster than the best speeds currently available. It is also 
designed to be more secure to potential cyberattacks.

UN Condemns Attack on Oil 
Corporation's Clinic in Libya
 A United Nations (UN) official has condemned an attack 
on a clinic in Tripoli, as fighting continues between the 
UN-backed government forces and the east-based army 
over control of the city.
Stephanie Williams, deputy special representative of 
the UN secretary-general for political affairs to Libya, 
expressed relief that there were no injuries in the attack, 
but noted that shelling of civilian targets may constitute 
a war crime, the UN Support Mission in Libya said.
Williams made her remarks at a meeting in Tripoli with 
Mustafa Sanalla, chairman of the state-owned National 
Oil Corporation (NOC).On Friday, the Tripoli Oil Clinic 
belonging to the NOC was hit by shells, causing a fire 
in the facility without any human casualties, the NOC 
said, Xinhua news agency reported.Last week, the NOC 
expressed concern about the state of lawlessness in the 
country due to an ongoing armed conflict, and called 
for an immediate cease-fire.The east-based army, led 
by Khalifa Haftar, has been leading a military campaign 
since early April to take over Tripoli, where the UN-
backed government is based.According to the World 
Health Organization, the fighting has killed 562 people 
and injured 2,855 others so far.Libya has been struggling 
to undergo a transitional period amid chaos since the fall 
of former leader Muammar Gaddafi in 2011.

Iranian Parliament Studies 
Intellectual Property Bill

Hassan Norouzi, an MP 
from Tehran, told news 
website Peivast, “Majlis 
Research Center has 
delivered a report on the 
bill that is being reviewed 
by Majlis Judicial and Legal 

Commission.”
The country's copyright and 
intellectual property laws date 
back to almost 50 years with some 
changes made throughout the 
years.
On various occasions, ICT 
authorities in Tehran have called for 
the introduction of new copyright 
laws and a mechanism for enforcing 
it, Financial Tribune reported.
Tech firms and online businesses 
are highly dependent on preserving 
their intellectual property. 
Therefore, with their exponential 
growth in Iran, ICT authorities have 
called on lawmakers to introduce 
a new framework for enforcing 
copyrights.
ICT Minister Mohammad Javad 

Azari Jahromi has repeatedly 
pointed out that the country's 
copyright and intellectual property 
laws are outdated and need to be 
revised.
Abolhassan Firouzabadi, the 
head of Iran’s High Council of 
Cyberspace, has urged the judiciary 
“to introduce a legal framework for 
enforcing copyright laws”. 
“The judiciary should take effective 
measures to protect original works 
of developers and put an end to 
online piracy,” he said.
“Iran’s ICT sector has grown 
exponentially over the years. Unless 
officials take necessary measures 
and address the legal void, a 

substantial part of the economy 
will be hampered.”
The ICT minister is also of the 
opinion that “Iran’s outdated 
copyright law has hindered the ICT 
sector.”
According to Jahromi, local 
copyright laws date back to half a 
century and are simply unfit for 
modern-day business.
One of the other hurdles in this and 
other key sectors is that the country 
does not recognize international 
copyright conventions, which 
has also hampered ties between 
local businesses and international 
developers.

The Iranian Parliament is set to review an 
intellectual property bill in the coming days.
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Russian Deputy 
Foreign Minister 
Sergei Ryabkov 
and his Iranian 
counterpart Abbas 
Araqchi discussed 
issues concerning 
the Joint 
Comprehensive 
Plan of Action on 
Wednesday.
Ryabkov arrived 
in Tehran to 
discuss latest 
d e v e l o p m e n t s 
of the nuclear 
deal that Iran and 
Russia plus other 
world powers 
singed in 2015.
Following Iranian 
complaints about 
the US sabotage 
of the JCPOA and 
inaction of the 
EU states parties 
to the JCPOA to 
develop trade 
ties with Iran, 
the Russian 
G o v e r n m e n t 
demanded that 
the JCPOA Arbitral 
Joint Commission 
to convene to 
hear the Iranian 
complaints.
The JCPOA 
stipulates that Iran 
should curb its 
nuclear activities 
in exchange for 
sanctions relief.
The US withdrew 
from the deal 
in May 2018, 
and imposed 
sanctions on Iran. 
The European 
s i g n a t o r i e s 
h o w e v e r 
announced their 
commitment to the 
deal and assured 
Tehran that they 
will cover the 
losses caused by 
the withdrawal.
On the first 
anniversary of 
the withdrawal, 
Iran decreased its 
commitment to 
the deal and set a 
60-day deadline 
for the signatories 
to make tangible 
moves.
The two sides also 
discussed regional 
and international 
issues of mutual 
interest.

Iranian, Rus-
sian deputy 
FM review 
JCPOA

Iran
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China Not Seeking 'Sphere of 
Influence' in Pacific, Xi Says
China is not seeking a sphere of influence in Pacific Ocean island 
states, President Xi Jinping told the visiting prime minister of 
Vanuatu amid fears in Western capitals of China's growing role 
in the region.
China has offered to help developing countries, including those 
in the Pacific, and many see Chinese lending as the best way to 
develop their economies. Critics say Chinese loans can lead 
countries into a debt trap, which Beijing denies.
The United States and Australia have looked on with particular 

concern at China's growing role in the Pacific. Australian Prime 
Minister Scott Morrison will visit the Solomon Islands next 
week.
Xi met Vanuatu Prime Minister Charlot Salwai in Beijing's Great 
Hall of the People and said China upholds the principles of 
sincerity, real results and good faith to strengthen cooperation 
with Pacific island countries, China's Foreign Ministry said in a 
statement late on Tuesday.
"We have no private interests in island countries, and do not seek 
a so-called 'sphere of influence'," the ministry paraphrased Xi 
as saying.
China will always be a reliable good friend and partner, he said.
"Countries, no matter big or small, strong or weak, rich or 

poor, are equal members of the 
international community," Xi said, 
Reuters reported.
China also opposes "great-power 
chauvinism", he said, without 
offering details.
Xi said Beijing was willing to 
deepen agricultural technology 
cooperation with Vanuatu and would 
continue to encourage Chinese companies 
to invest there.
Vanuatu and China denied reports last year that Beijing wanted 
to establish a permanent military presence there.

ICT Minister 
Mohammad 
Javad Azari 
Jahromi has 
repeatedly 
pointed out that 
the country's 
copyright and 
intellectual 
property laws 
are outdated 
and need to be 
revised.
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Iran’s Deputy Foreign Minister: 
No Talks with US
 Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi reiterated 
that there will be no negotiations between Tehran and 
Washington.
During a visit to Qatar on Tuesday, Araqchi once again 
ruled out the possibility of any negotiations with the US, 
stressing that Iran gives priority to talks with regional 
states.
Araqchi was meeting with Qatar’s Deputy Prime Minister 
and Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman Al 
Thani in the final leg of a tour of regional countries that 
earlier took him to Oman and Kuwait.
In the meeting, the Iranian official also touched on the 

US policy of exerting maximum pressure and waging an 
economic war on Iran, stressing that full security would 
be established in the region only if the national security of 
all regional states is fulfilled and their economic interests 
are secured.
"The Islamic Republic has always played its role in 
establishing regional security, but the US, the Zionist 
regime and the states accompanying them must take 
responsibility for the repercussions of their acts in the 
region," the Foreign Ministry’s website quoted him as 
saying.
"By establishing such mechanisms as the regional dialogue 
forum in the Persian Gulf and signing a non-aggression 
treaty, we can pave the way for confidence building and 
constructive interaction among regional states," Araqchi 
added.

T h e 
Q a t a r i 
off icial , 
for his 
p a r t , 

welcomed 
m u t u a l 
talks and 
meetings 
b e t w e e n 
the officials of the two countries.
Al Thani also expressed concern over the 
critical situation in the region and called for 
the continuation of negotiations between Iran and  
Qatar.

News

 IRGC Chief: Trouble 
of US Warships 
Addressed Once and 
For All
The Islamic Republic’s initiative to 
manufacture guided ballistic missiles 
put an end to the concerns caused by 
the presence of US aircraft carriers 
near Iranian waters once and for all, 
Commander of the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) Major General 
Hossein Salami said.
Addressing a cultural event in Tehran on 
Tuesday, Major General Salami said the 
concerns about the threat of American 
warships near Iran were addressed 12 
years ago.
“We sought to deal with the issue of 

(American) warships and aircraft 
carriers,” the commander said, adding 
that late Brigadier General Hassan 
Tehrani-Moqaddam -known as the 
father of Iran's missile program- 
stepped in by developing a navigation 
system to guide the ballistic missiles 
that could hit mobile targets at sea.
Describing the late commander’s 
initiative as a miracle of technology 
which is at disposal of a few countries, 
Salami said the homegrown system 
could successfully annihilate an 
offshore target about one third the size 
of an aircraft carrier 12 years ago.
The IRGC chief also highlighted Iran’s 
advances in the military and civilian 
industries, saying the production of 
satellites is now as easy as making 
bicycles for Iran.

Iranian military technicians have in 
recent years made great headways 
in manufacturing a broad range of 
indigenous equipment, making the 
armed forces self-sufficient in the arms 
sphere.Tehran has always assured other 
nations that its military might poses no 
threat to the regional countries and is 
entirely based on deterrence.

Non-Aggression Pact Proposal Indicates 
Tehran's Good Faith
Iran's proposal for a non-aggression treaty between Persian 
Gulf states indicates the country's good faith, political 
transparency and desire to build confidence with neighbors, an 
international affairs expert said.Nozar Shafiei also considered 
the suggestion as a "good initiative" of the country's diplomatic 
body, saying if implemented, it would help ease concerns over 

a potential regional conflict. "The proposal will help clear up 
misunderstandings in the region and reduce psychological 
tensions," he said. 
The expert stressed that the treaty would also deny the excuse 
to certain regional countries that wish to wage a psychological 
war against Iran, according to Financial Tribune."If all Persian 
Gulf countries and neighbors realize the importance of this 
message and use it, this could be a turning point in the region," 
he said. 



Iran becomes member of OIE presiding board
 Iran together with Japan and Malaysia has been elected to the presiding board for Asia and the Pacific states 
of the World Organization for Animal Health (OIE) .The World Health Organization held an election for 
Asia and the Pacific, so that Iran, Japan and Malaysia were elected for the OIE presiding board among five 
states taking part in the election.According to Iranian Agricultural Jihad Ministry, the election was held in 
presence of China, Japan, Bangladesh, Malaysia and Iran.The OIE is an intergovernmental organization 
coordinating, supporting and promoting animal disease control.This is the first time for Iran to become 
member of the OIE presiding board for Asian and the Pacific.Asia and the Pacific branch is one of the most 
important section of OIE which consists of 32 countries.Iran active presence in OIE conference two years 
ago has made great achievements like holding OIE regional conference on Foot-and-mouth disease in 
Shiraz, OIE agreement to do assessment for Iran Veterinary Organization, Iran's membership in Asia and 
the Pacific sector working group and finally its membership in presiding board.

Iran's Ambassador to 
Slovenia Kazem Shafei 
highlighted Iran's major 
role in promoting the 
inter-religion dialogue 
which is underway in 
world.He made the 
remark while addressing 
an international 
conference on dialogue 
among religions which 
kicked off in Slovenia 
with the participation 
of scholars from Iran, 
Slovenia, Austria, and 
Germany.The conference 
is being hosted by 
Science and Research 
Centre of Koper (SRC 
Koper) with cooperation 
of Iran's association of 
philosophy of science 
and research centers in 
Austria and Germany.
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Iran’s renewable power capacity 
growing

Speaking to ILNA news agency, he 
added that S-400 systems is not 
integrated with NATO's national 
defense system.
Turan warned that buying 
S-400 missiles from Russia has 
exacerbated the crisis between 

Washington and Ankara.
Tensions between the United States and 
Turkey have reached a fever pitch in recent 
months with Turkey set to begin receiving the 
advanced surface-to-air missile system, which 
Washington said will jeopardize Turkey’s role in 
the U.S. F-35 fighter jet program and could trigger 
congressional sanctions.
Turan said that Trump Administration has not 
yet suspended the sale of U.S. F-35 fighter jet to 

Turkey, but we see a huge resistance from U.S 
Congress to ban selling weapons to Turkey, and 
it should be noted that the influence of the White 
House against Congress is limited.
The deployment of the air defense systems 
“may not reach June, but they will arrive in the 
following months. The process has started,” 
Defense Minister Hulusi Akar said late on May 
27 speaking at an interview on HaberTurk 
broadcaster.
Ilter Turan said that U.S Congress is expected 
to ban the sale of F-35 fighter to Turkey by the 
arrival of S-400 missiles in Turkey.
He also refers to Turkish cleric Fethullah 
Gulen and said that the main goal of Turkey is 
to neutralize Gulen and his activities. United 
States and Turkish government have tried, but 
the extradition of Gulen according to the U.S. 
legal structure seems unlikely, and Turkey has 
accepted it.Turkish goverment says Fethullah 
Gulen, a Turkish cleric who has been living in 
Pennsylvania since the late 1990s, was involved 
in a failed coup in 2016. The government has 
requested the U.S. send him back to Turkey.

"The united and integrated 
position taken by the 
Palestinians in opposition to 
the Deal of Century plan amid 
collaboration between the 
Zionist-Saudi lobby already 
shows the failure of this plan," 

General Sharif told reporters in a press 
conference in Tehran on Tuesday.
He added that facts display that the flames 
of Intifada are rising in the West Bank, 
which has created panic and concern 
among the Zionists and supporters of the 
Deal of Century.
General Sharif referred to the 
International Quds Day rallies due to be 
held across the world on Friday, saying 
that the Muslims will on this day warn 
certain Arab states, specially Saudi Arabia 
and the UAE, against the Deal of Century 
conference in Bahrain, which aims to 
trample on the Palestinian nation's rights 
by assissting the US and Israel.

The economic part of the so-called US 
(Deal of Century) peace plan will be 
revealed on June 25 in Bahrain during 
an international conference, the White 
House announced last week. It is unclear 
when the political part of the plan will be 
released.
The conference will be held as Palestinians 
and Muslim officials voiced opposition to 
Trump's deal of century plot.
According to Fars News Agancy, Iranian 
Parliament Speaker Ali Larijani lashed out 
at Bahrain for betraying the Palestinian 
nation by hosting the US-sponsored Deal 
of Century conference.
"The plan ignores even the very 
little attention paid to Muslims and 
Palestinians' rights in previous drafted 
schemes, and it now fully violates the 
Palestinians' rights and envisages no 
role for the Palestinian refugees in the 
country's future," Larijani said, addressing 
an open session of the parliament in 
Tehran on Sunday.
"The plan is a betrayal and wicked," he 
added.Larijani underlined the need for 
all Muslims across the world to mass-
participate in the International Quds Day 
rallies on Friday to voice firm opposition 
to the Israeli occupation and defend the 
Palestinians' rights.

U.S. and Turkey escalate feud over S400- 
systems; Ilter Turan

IRGC Spokesman:
'Deal of Century' Doomed to Failure

“The US objection to Turkey regarding the purchase of 
Russian-made S400- systems has a political and security 
basis,” said Ilter Turan, a professor of international relations 
at Bilgi University in Istanbul.

Head of the Islamic Revolution Guard Corps Public Relations 
Department and IRGC Spokesman Brigadier General 
Ramezan Sharif underlined Palestinians' resistance 
against the US and Israeli plots, saying that the Washington-
proposed 'Deal of the Century' plan will fail.
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Turan 
warned that buying 
S400- missiles 
from Russia has 
exacerbated the 
crisis between 
Washington and 
Ankara.

"The plan ignores 
even the very 
little attention 
paid to Muslims 
and Palestinians' 
rights in previous 
drafted schemes, 
and it now fully 
violates the 
Palestinians' 
rights and 
envisages no role 
for the Palestinian 
refugees in the 
country's future,"

Iran can easily 
win an economic 
war; Political Pro-
fessor said
“Everybody is concerned about 
the growing tensions between Iran 
and the United States these days,” 
David Kortright, political science 
professor at Notre dame University 
said to ILNA news agency.
He added that everyone is 
concerned that increased tensions 
will lead to confrontation and 

military conflict in the region. It is 
very catastrophic.
kortright also reminded that but 
what should not be forgotten is 
that the United States has been 
struggling with Iraq for more than 
a decade, and certainly does not 
want to make the mistake that Iraq 
made about Iran too.
Professor at Notre dame University 
refers to U.S sanctions against 
Iran and said, “Sanctions cannot 
succeed in changing the behavior of 
states and governments. Sanctions 
against Iran cannot be effective 

either.
“Sanctions that directly target 
people's lives and There is some 
evidence that these sanctions are 
human rights violations,” he said.
David Kortright added that The 
people of Iran know only the Trump 
as the main cause of these days, so 
they hate of Trump ,more and more.
“I know that Iran is capable of 
circumventing sanctions. Now, 
many companies and countries 
are interacting with Iran, and Iran 
can easily win an economic war,” 
he said.

Over 100 Euro-
pean SMEs eye 
Iran oil: CEO of 
SIPIEM
 Reza Khayamian, CEO of SIPIEM, said 
110 European SMEs were ready to 
operate oil and gas projects in Iran 
despite US sanctions.
“The Europeans’ participation in the 
petroleum industry development 
projects needs the full launch of 
the special purpose vehicle (SPV) 
between Iran and Europe,” Iran 
Petroleum quoted him as saying on the 
sidelines of the 15th Kish International 
Energy Exhibition that was recently 
held on the Iranian island.
The Instrument in Support of Trade 
Exchanges (INSTEX), EU's special 
payment channel with Iran and 

originally referred to as SPV, was 
announced by the EU in January to 
secure trade with Iran and skirt US 
anti-Iran sanctions after Washington 
pulled out of the 2015 Iranian nuclear 
deal (JCPOA) in May 2018.
Iran in turn has set up a matching 
channel called Special Trade and 
Finance Instrument (STFI). The 
Islamic Republic had given about a 
year to Europeans to implement the 
mechanism, and now expects them 
to implement the arrangement. The 
mechanism, which will deal essentially 
with food and medical trade, is 
struggling to become operational.
Referring to US unlawful and 
unilateral sanctions on Iran, CEO 
of Society of Iranian Petroleum 
Industry Equipment Manufacturers 
(SIPIEM), Reza Khayamian said, 
“definitely, major oil companies like 

Shell, Total and BP, whose stocks 
are held by American companies, 
could not easily work in Iran amid US 
sanctions. Therefore, Iran’s oil and gas 
industry should not depend on major 
international companies.”
“The best thing we can currently do 
and for which a proposal has been 
submitted to the presidential office 
is to let Iranian and European SMEs 
jointly operate oil and gas projects,” 
Khayamian said.
“Talks have already been held 
with the European Union’s Energy 
Commissioner. Once the EU’s trade 
mechanism has been launched, 
European SMEs with no interest in the 
US would be ready to invest in Iran’s 
oil and gas projects. Big companies 
can place orders with SMEs and we 
can directly engage with small-sized 
companies,” he added.



آگهی اخطار اجرایی
شــماره: 898/96/7-98/2/11 بــه موجب رای 
شماره 425/97 تاریخ 97 حوزه هفتم شورای حل 
اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم 1- سید رحیم هاشمیان 2- مجید 
سلیمانی رهقی به نشانی مجهول المکان محکومند 
تضامنی به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
چک شماره 2112/632292 به تاریخ 1392/7/9 
عهده بانک تجارت و پرداخت هزینه دادرســی به 
میزان 630/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و هزینه نشــر آگهی و خسارت تاخیر 
تادیه دین از تاریخ سررســید لغایت اجرای حکم 
طبق نرخ شاخص اعالمی از ســوی بانک مرکزی 
که حین االجرا محاســبه و تعیین خواهد شد در 
حق خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی علیرضا 
زمانی با وکالت خانم فاطمه ســاعتی به نشــانی 
کاشان میدان معلم ابتدای بلوار باهنر جنب بانک 
مسکن مجتمع کتابچی طبقه زیرین واحد 2 صادر 
و اعالم می نمایــد. رای صادره غیابی اســت وفق 
تبصره 2 ماده 306 ق آ د م رعایت گردد هزینه نیم 
عشر دولتی پرداخت گردد.  ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالــي معرفي کند که اجــراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالي نــدارد صریحا اعالم 
 نماید. شــعبه هفتم شــورای حل اختالف کاشان

 شناسه: 480605

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان میثم اشرف السادات بیدگلی 
با وکالت محمدآرش کاشــانیان دادخواســتی به 
خواسته مطالبه مبلغ 11/500/000 ریال به موجب 
یک فقره چک به شماره 760079-95/12/15 نزد 
بانک صادرات به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از 
هزینه دادرسی، حق الوکاله، خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم به طرفیت 
تاج محمد رازگنبــدی فرزند قربــان به مجتمع 
شوراهای حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از 
ارجاع به شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
به کالســه 1061/97 ثبت و برای تاریخ 98/5/2 
ساعت 12:00 ظهر و وقت رسیدگی تعیین گردیده 
از انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا 
به تجویز ماده 73 قانون آین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنــی مراتب به نامبرده 

ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی 
حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این 
آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 482941

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان میثم اشرف السادات بیدگلی 
با وکالت محمدآرش کاشــانیان دادخواســتی به 
خواسته مطالبه مبلغ 6/150/000 ریال به موجب 
یک فقره چک به شماره 90/8/20-554/047821 
نزد بانک مســکن به انضمام کلیه خسارات قانونی 
اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله، خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت اجرای حکم 
به طرفیت غضنفر فرجی فرزند باب اله به مجتمع 
شوراهای حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از 
ارجاع به شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
به کالســه 1064/97 ثبت و برای تاریخ 98/5/2 
ساعت 11:45 صبح و وقت رسیدگی تعیین گردیده 
از انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا 
به تجویز ماده 73 قانون آین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنــی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی 
حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این 
آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 482936

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان میثم اشرف السادات بیدگلی 
با وکالت محمدآرش کاشــانیان دادخواســتی به 
خواسته مطالبه مبلغ 76/000/000 ریال به موجب 
یک فقره چک به شماره 313006-95/2/15 نزد 
بانک انصار به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از 
هزینه دادرسی، حق الوکاله، خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک لغایت اجــرای حکم به 
طرفیت محســن باالیی فرزند اسرافیل به مجتمع 
شوراهای حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از 
ارجاع به شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
به کالســه 1066/97 ثبت و برای تاریخ 98/5/2 
ساعت 12:15 ظهر و وقت رسیدگی تعیین گردیده 

از انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا 
به تجویز ماده 73 قانون آین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنــی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی 
حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این 
آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 482944

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان حسین مشمول دادخواستی 
به خواســته مطالبه مبلــغ 54/000/000 ریال 
به موجب یــک فقره چک به شــماره 240307-

93/9/30 نزد بانک صادرات به انضمام خســارت 
تاخیر تادیه و تاریخ سررســید لغایــت اجراییه و 
کلیه خسارات دادرســی به طرفیت خانم خدیجه 
شکیبایی فرزند روح اله  به مجتمع شوراهای حل 
اختالف کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
هشــتم حقوقی شــورای حل اختالف به کالسه 
624/97 ثبت و بــرای تاریخ 98/5/27 ســاعت 
10:30 صبح و وقت رســیدگی تعیین گردیده از 
انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا 
به تجویز ماده 73 قانون آین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنــی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی 
حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این 

آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
 مسئول دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 482840

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
پرونده اجرایی کالسه 9700745

شماره مزایده: 139804302126000011 یک 
ممیز و بیست و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان پالک ثبتی سه هزار و یکصد و سی 
و شــش فرعی از چهل و پنج اصلی واقع در بخش 
دو کاشان بنشــانی کاشــان ابتدای خیابان آیت 
اله اعتمادی کوچه حاج محمد بخشــی ســمت 
راست فرعی اول انتهای بن بست که با شماره دفتر 
الکترونیکی شماره 139720302034013572 
بنام حســین خدادادگان لتحــری فرزند خداداد 
ثبت گردیده با حدود و مشــخصات شماال در دو 
قسمت اول پی مشــترک بطول 19 متر به شماره 
3137 فرعی دوم پی است به طول 2 متر به کوچه 
منتزعه به عرض چهار متر شرقا پی مشترک بطول 
8/70 متر به شــماره 3135 فرعــی جنوبا بطول 
19/50 متر به شــماره 368 فرعی غربــا به دیوار 
بطول 9/20 متر به شــماره 43 فرعــی از چهل و 
هشــت اصلی به مســاحت 182/76 مترمربع که 
طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پالک فوق 
در حال حاضر به صورت یک باب خانه در دو طبقه 
با قدمت حدود 45 ســال دارای عرصه به مساحت 
182/76 مترمربــع و زیرزمین به مســاحت 83 
مترمربع و همکف بمســاحت 112/50 مترمربع و 
حیاط سازی شــامل کف موزاییک و دیوار سیمان 
سفید، مصالح مصرفی آهن و آجر و سیمان و غیره 

نما سیمان سفید کف موزاییک و گچ و خاک سقف 
همکف تیرآهن و آجر و زیرزمین پوششــی است 
دارای امتیازات آب و گاز و برق هر کدام یک امتیاز 
که با توجه به اعالم کارشناس رسمی دادگستری 
ارزش یک ممیز و بیســت و پنج صدم دانگ مشاع 
از ششــدانگ پالک فوق به مبلغ چهارصد میلیون 
ریال ارزیابــی و قطعی گردیده و بــه موجب نامه 
139704902126005146 اجرای ثبت کاشان 
بابت سند ازدواج شــماره 18-1382/7/24 بابت 
قســمتی از بدهی مهریه له اکرم ترکی بازداشت 
گردیده است از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 
مورخ 98/3/29 در واحد اجرای اســناد رســمی 
کاشان واقع در بلوار باهنر نبش میدان جهاد محل 
اداره ثبت اســناد و امالک به مزایــده گزارده می 
شــود. مزایده از مبلغ پایه چهارصد میلیون ریال 
400/000/000 ریال شــروع و به هــر کس که 
خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکــه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صــورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد 
مزایده اولین روز اداری بعــد از تعطیلی در همان 
ساعت و مکان مقرر خواهد بود. این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار مورخ 98/3/9 درج 
و منتشر می گردد. اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 

482777

102

توفان شن به برخی از تاسیسات انتقال برق آران و بیدگل خسارت زد
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: وقوع توفان شن روز گذشته با سرعت 60 تا 70 کیلومتر در ساعت 

درآران و بیدگل و کاشان به برخی از تاسیسات انتقال برق این شهرستان ها خسارت جزئی وارد کرد.
منصور شیشه فروش تصریح کرد: میزان این خسارت ها چشمگیر نبود و اما موجب اختالل در عبور و مرور وسایل 
نقلیه در جاده های این شهرستان شد و به برخی از تاسیسات زیربنایی شهرستان ها از جمله شبکه های برق 

رسانی خسارات جزئی وارد کرد. 
وی با بیان این که منشا این شن ها در داخل شهرستان های کاشان و آران و بیدگل بود، گفت: 103 هزار هکتار کانون 

بحران درجه 2 و سه گرد و غبار در کاشان و آران و بیدگل شناسایی شدند که از این وسعت تاکنون یک هزار هکتار مالچ 
پاشی شده و حدود 100 هزار هکتار زیر کشت تاغ و گیاهان مقاوم به خشکسالی رفته است. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  در بخش دیگری با اشاره به اینکه موش ناقل ویروس برخی بیماری ها از جمله سالک می باشد، 
بیان کرد: مبارزه با موش صحرایی در 140 هکتار از بیابان های شهرستان های کاشان و آران و بیدگل بعنوان محل زیست این جانور آغاز شده است. 
توفان شن عصر دیروز در برخی از نقاط کاشان و آران و بیدگل بوقوع پیوست و مشکالتی را برای رهگذران بوجود آورد و موجب اختالل در تردد 

در این شهرستان ها شد. 

روند اجرای پروژه های عمرانی شهر از پیش بینی ها جلوتر است
شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از روند پیشرفت پروژه های عمرانی در شهر گفت: اجرای پروژه تقاطع 
غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردســتانی و مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان از برنامه 

زمان بندی پیش بینی شده جلوتر است.
 قدرت اهلل نوروزی در حاشیه برگزاری جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه های عمرانی شاخص اصفهان که 

در محل پروژه سالن اجالس برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در جلسه امروز موضوعاتی 
که مورد بررسی قرار گرفت، تنها مربوط به پروژه اجالس نبود.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی، افزود: خوشبختانه این پروژه از 
جدول زمانی تعیین شده دو و نیم درصد جلوتر است، اما در خصوص طرح معماری آن کمیته ای متشکل از معاون عمران 

شهری شهرداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری، شیرین طغیانی به عنوان نماینده شورای شهر و مدیرطرح و برنامه شکل گرفت و 
قرار شد کارشناسان دیگر نیز در صورت نیاز به میدان بیایند و معماری آن را پیگیری کنند.

شهردار اصفهان تصریح کرد: در جلسه امروز مقرر شد مشکالت مربوط به آزادسازی ها در پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی 
در اولین فرصت رفع شود.

مشــاهده میدانی حاکی 
از کاهــش حــدود 100 
میلیون تومانی پژو 2008 
مونتــاژی ایــران خودرو 
است. قیمت این خودرو که 
اوایل امسال به حدود 450 
میلیون تومان رسیده بود، 
این روزها به 345 میلیون تومان رسیده 
و خودرویی نظیر هیوندایی اکســنت با 
75 میلیون تومان کاهش قیمت )از 360 
میلیون به 295 میلیــون تومان( مواجه 

شده است.
کارشناسان یکی از دالیل اصلی این افت 
را حذف قیمت از سایت های خودرویی و 

آگهی ها می دانند.
در این زمینــه، رئیــس اتحادیه صنف 
نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو 
تهران معتقد است: عده ای که خودرو در 
پارکینگ ها در اختیار داشته و احتکار کرده 
بودند، از فضای رایگان سایت های آگهی 
دهنده خودرو سوء استفاده کرده و با ارائه 
قیمت های دلخواه خود، موج های جدیدی 
به راه می انداختند، اما از روزی که قیمت 
ها از این سایت ها برداشته شده و نظارت 

ها بر این موضوع افزایش یافته است، شاهد 
فروکش کردن هر روزه قیمت ها هستیم.

»سعید موتمنی« اظهار داشت: با این حال 
هنوز قیمت ها منطقی نشده و در عمل بازار 
قفل بوده و خرید و فروشی انجام نمی شود.

وی گفت: با صحبت های اخیر وزیر صنعت 
در تجاری شــدن تدریجی خودروهای 
رســوب کــرده در کــف کارخانجــات 
خودروسازی و عرضه 50 هزار دستگاه از 
آنها به بازار، کاهش مجدد قیمت ها در بازار 

را شاهد بودیم.
موتمنی معتقد اســت که مشکل اصلی 
در عرضه کم خودرو به بازار اســت و اگر 
عرضه کافی باشد، قیمت ها بیشتر خواهد 

شکست.
وی تاکید کرد: این روزهــا پژو پارس در 
بازار 103 میلیون تومان قیمت دارد، اما 
اگر تنها هزار دستگاه از آن در یک روز به 
بازار تزریق شود، تا 85 میلیون تومان نیز 
کاهش خواهد یافت و برای بقیه خودروها 
نیز در صورت افزایش عرضه، افت 20 تا 30 

درصدی قیمت ها انتظار می رود.
بررســی ها حاکی از قیمت 330 میلیون 
تومانی ســراتوی ســایپا و 315 میلیون 
تومانی هایمای ایران خودرو اســت؛ این 
خودروها در روزهای آغازین امســال به 
ترتیب تــا 410 میلیون تومــان و 400 

میلیون تومان نیز قیمت خورده بودند.
همچنین هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 به 97 
میلیون تومان، پراید 49 میلیون تومان، 
تیبا 55 میلیون تومان، سمند 83 میلیون 

تومان و پــژو 405، 83.5 میلیون تومان 
قیمت دارند؛ با این حال بنگاه داران خودرو 
می گویند حتی با این قیمت ها خریداری 

وجود ندارد.
یک نمایشگاه دار در شرق تهران می گوید: 
قیمت پژو 206 که تا 110 میلیون تومان 
افزایش یافته بود، این روزها با کاهش 12 

میلیون تومانی مواجه شده است.
وی که سالهاســت در این شغل اشتغال 
به کار دارد، یادآور شد: ثبت نام خودرو و 
کسب سود از این طریق از اوایل دهه 70 به 
شغل دوم عده ای تبدیل شده که با خرید 
چندین دستگاه خودرو و استفاده کردن از 
فضای هیجانی بازار امرار معاش می کنند.

این نمایشگاه دار تاکید کرد: تعداد این افراد 
بسیار زیاد است، اما هیچ گاه به تاثیرگذاری 

آنان در بازار هیچ توجهی نشده است.
وی خاطرنشــان کرد: وجود این افراد در 
بازار ناشی از نبود رقابت و کم بودن عرضه 
خودرو است، به طوری که هر چه عرضه 
خودرو کمتر باشد، سوء استفاده ها از این 

خال بیشتر می شود.
این بنگاه دار معتقد است که خودروسازان 
باید به افزایش عرضه محصوالت خود در 
بازار بپردازند و اگر نمی توانند، دســتکم 
اجازه ورود خودروهای بازه قیمتی 10 تا 

15 هزار دالر به کشور داده شود.
نمایشگاه دار دیگری که خواست تا نامش 
ذکر نشود، به ایرنا گفت: قیمت خودرو در 
بازار حباب دارد و به همین دلیل مشتریان 
انتظار دارند قیمت ها با کاهش بیشتری 

مواجه شود.
وی معتقد است در ماه های گذشته عده 
ای با دســتکاری قیمت هر بازار مسکن و 
خودرو کمر همت بــه تضعیف پول ملی 

بسته اند.

   بازگشت شورای رقابت به قیمت 
گذاری

رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خــودرو تهران بــا بیان 
اینکه موافق بازگشت شــورای رقابت به 
قیمتگذاری هســتم، افزود: هر کجا که 
انحصار ایجاد می شود، باید شورای رقابت 
ورود کــرده و بر عملکرد خودروســازان 

نظارت داشته باشد.
موتمنی تاکید کــرد: این نظارت نه فقط 
برای خودروهای زیــر 40 تا 50 میلیون 
تومان، بلکه باید همه خودروهای مونتاژی 

و غیر مونتاژی را شامل شود.
وی با بیان اینکــه شــورای رقابت باید 
قیمت تمام شــده خودروها را مشخص 
کند، خاطرنشــان کرد: با تعیین قیمت 
خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار از ابتدا 
مخالف بــودم و  در مقاطعی )مثل بهمن 
ماه پارسال( شاهد بودیم خودروسازان با 
جلوگیری از عرضه خودرو و بستن ورودی 
بازار، به افزایش قیمت ها دامن زدند تا سود 
بیشتری از فرمول پنج درصد زیر نرخ بازار 

نصیبشان شود.
این مقام صنفی با انتقاد از برخی که شورای 
رقابت را فاقد نیروی کارشناســی برای 
تعیین قیمت ها مــی دانند، گفت: بیش 
از 10 هزار نمایشگاه دار و بنگاه دار خودرو 
در کشور فعال هســتند که می توانند به 
شورای رقابت در این زمینه یاری برسانند 
و چنین ســخنانی فقط از سوی عده ای 

کاسب که در سایت ها و اپلیکیشن ها به 
دنبال سوء استفاده از قیمت ها هستند، 

مطرح می شود.
وی ادامه داد: قیمت خودرو از قیمت مواد 
اولیه و قطعات، تعرفــه ورودی گمرک، 
سود منطقی هفت تا 12 درصدی و غیره 
تشکیل شــده، نه اینکه عده ای به دنبال 

سودهای 100 تا 200 درصدی هستند.
موتمنی بیان داشت: وقتی عرضه به اندازه 
کافی در بازار انجام شــود، نظام عرضه و 
تقاضا خودش قیمت ها را تعیین خواهد 

کرد.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 29 
اردیبهشت ماه در بررسی طرح ساماندهی 
بازار خــودرو، بنــد مربوط بــه مرجع 
قیمتگذاری خودرو را مورد بررســی قرار 
دادند و در نهایت مجددا شورای رقابت را 

مرجع قیمتگذاری خودرو معرفی کردند.

روند نزولی بهای خودرو ادامه خواهد داشت؛

خودرو در سرازیری قیمت

ایرنا
گــزارش
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موج افزایش قیمت خودرو که از حــدود پانزدهم فروردین 
ماه امسال آغاز شد، این روزها فروکش کرده و نه تنها خبری 
از افزایش قیمت ها نیســت، بلکه قیمت ها کاهشی شده و 

کارشناسان می گویند این روند ادامه خواهد داشت.

 هر کجا که انحصار 
ایجاد می شود، باید 
شورای رقابت ورود 

کرده و بر عملکرد 
خودروسازان نظارت 

داشته باشد.

اقتصاد ایران
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از قیمت لوازم 
خانگی چه خبر؟!

ســخنگوی انجمــن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی 
اظهــار کــرد: درخواســت 
جدیــدی بــرای افزایــش 
قیمــت لــوازم خانگــی از 
ســوی تولیدکنندگان داده 
نشــده اما با توجه به افزایش 
هزینه منابع انســانی قیمت 
این محصــوالت در ماه دوم 
سال حدود 10 تا 20 درصد 

افزایش داشته است. 
حمیدرضــا غزنوی بــا بیان 
اینکــه قیمت ها در بــازار بر 
اســاس میزان عرضه و تقاضا 
تعیین می شــود، در پاسخ به 
اینکه دلیل غیرمنطقی بودن 
قیمت برخی از انــواع لوازم 
خانگــی در بازار چیســت؟ 
گفت: عرضه لوازم خانگی در 
بازار تا حدودی کم است که 
دلیل آن کاهش عرضه برخی 
برندهای خارجی و مشکالتی 
اســت که در زمینه انتقاالت 
مالی وجــود دارد. وی افزود: 
در سال جاری افزایش نرخ ارز 
و حقوق منابع انســانی باعث 
افزایش 10 تــا 20 درصدی 
قیمت تمام شده لوازم خانگی 
شــده که تولیدکنندگان بعد 
از پرداخت حقــوق فروردین 
این افزایــش قیمــت را در 
محصوالت خود اعمال کردند؛ 
اما تکانه اقتصادی شدیدی که 
منجر به افزایش غیرمنطقی 
وجــود  شــود   قیمت هــا 

نداشته است.
غزنوی بیان کرد:  در صورتی 
که نــرخ دالر تغییری نکند، 
دلیلی بــرای افزایش قیمت 
بیشــتر لوازم خانگی وجود 
نخواهد داشــت، اظهار کرد: 
قیمــت تمام شــده تابعی از 
قیمــت مواد اولیــه، قطعات 
و هزینه منابع انســانی است 
اما قیمت محصوالت در بازار 
تابع عرضــه و تقاضا اســت 
و کاهــش عرضــه می تواند 
منجر به افزایش غیرمنطقی 
 قیمت ها در مــدت کوتاهی

 شود.

   نیاز واحدهای تولیدی به 
سرمایه در گردش ۲5 برابر 

شده
غزنــوی بــا تاکید بــر لزوم 
پشــتیبانی از تولیــد داخل، 
تصریح کرد: نیــاز واحدهای 
تولید لوازم خانگی به سرمایه 
در گردش نســبت به ســال 
1396 حدود 25 برابر شــده 
اســت. از طرف دیگر افزایش 
نــرخ ارز و کاهــش فروش 
اعتباری مواد اولیه و قطعات، 
نیــاز واحدهــای تولیدی به 
نقدینگــی را تشــدید کرده 

است.
وی با بیان اینکه مشکلی برای 
تولید در بخش لوازم خانگی 
وجود ندارد، اظهار کرد: باید 
مقیاس تولید را افزایش دهیم 
تا ضمن کاهــش قیمت تمام 
شده، اخاللی در قیمت های 

بازار نیز ایجاد نشود.
ســخنگوی انجمــن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی 
با تاکید بر لزوم پشــتیبانی 
دولت از تولید لوازم خانگی، 
گفت: تاکنون دولت تسهیالت 
ارزان قیمت به تولیدکنندگان 
اختصــاص نــداده و بانک ها 
نیــز آنطــور کــه بایــد از 
پشــتیبانی  تولیدکنندگان 

نکردند.

ایسنا
خـــبـــر
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کسب و کار
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اتصال روستا به تجارت الکترونیک از برنامه های صندوق کارآفرینی امید
 رئیس هیأت مدیره صندوق کارآفرینی امید گفت: یکی از برنامه های صندوق کارآفرینی امید اتصال روستا 

به تجارت الکترونیک است و با همکاری با استارت آپ ها با جدیت در حال انجام و نهایی سازی آن هستیم.
به گزارش صندوق کارآفرینی، علی ربیعی رئیس هیأت مدیره این صندوق در جریان بازدید از دو استارت 
آپ گفت: بخش خدمات به آهستگی تاثیرگذاری خود را در رشد کشور خواهد داشت و می توان با سرمایه 

گذاری در حوزه خدمات و فضای مجازی جامعه و بخشی از اقتصاد را نجات داد.
ربیعی افزود: دیگر رشد اقتصادی فقط با صنایع بزرگ انجام نخواهد شد و خدمات تاثیر گذاری خود را در آینده 

بر رشد کشور نشان خواهد داد.
وی اظهار داشت: یکی از برنامه های صندوق کارآفرینی امید اتصال روستا به تجارت الکترونیک است و با همکاری با استارت 

آپ ها با جدیت در حال انجام و نهایی سازی آن هستیم.
در جریان این بازدید همچنین اصغر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز در نشست با مدیرعامل یکی از شرکت های استارت آپی با 
تاکید بر توسعه فعالیت استارتاپ های پیشرو اظهار کرد: این روزها اکوسیستم استارتاپی زندگی را برای مردم آسان کرده به همین دلیل صندوق 

در تالش است عالوه بر توسعه خدمات آنالین خود از استارتاپ ها حمایت های الزم را داشته باشد.
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کمــک  بــه  فوتبــال 
اسپانســرهای موجــود، 
حامی کاالهای خصوصی 
و دولتی است به گونه ای 
که قادر است در برهه های 
مختلف در بــازار اقتصاد 
کاالیــی را در اذهان مردم 
به عنوان یک نمونه تأیید شده رونق بخشد. 
فوتبال به کمک حامیان مالی خود که در 
آن تلویزیون نیز نقش مهمی دارد، زندگی 
حرفه ای را ادامه مــی دهد. فروش امتیاز 
بازی هــا به تلویزیون نیــز یکی از بخش 
های قابل بحث در اقتصاد فوتبال اســت. 
فوتبال اگر چه یکی از پردرآمدترین رشته 
های ورزشی است، اما مخارج هنگفتی را 
نیز باید صرف نگهــداری آن کرد. یکی از 
پرخرج ترین بخش های فوتبال ورزشگاه 
هاست، مکانی که تابلوهای تبلیغاتی به 
زیباترین شــکل در آن آذین شده است. 
خرید بازیکنان نیز یکی از پرخرج ترین و به 
نوعی پردرآمدترین قسمت های تیمداری 

و فوتبال است. زمانی که در رشد
فوتبال در اقتصاد فرانسه سالیانه ۳ درصد 
تأثیرگذار اســت، نمی توان از کنار آن به 
راحتی گذشت. نگاه کنید به باشگاه های 
بزرگی چون منچســتر یونایتــد یا رئال 
مادرید که نام باشــگاه را برخــود دارند و 
جزو کارخانجات و تراســت های درآمدزا 
 محســوب می شــوند. در دنیای امروز 
نمی توان بدون حمایت شرکت های بزرگ 
و تبلیغ کاالهای روز به ورزش به ویژه، به 
 فوتبــال ادامه داد و بخش فــروش رایت 
بازی ها به تلویزیون نیــز یکی از راه های 
درآمدزا برای فوتبال اســت. گردش پول 
در فوتبال امروز به گونه ای سیستماتیک 
 شده که دیگر گریزی از آن نیست، فوتبال 
حرفه ای ما نیز بدون این نگاه هرگز قادر به 

ادامه زندگی نخواهد بود.

نتایج یک پژوهش علمی نشان می دهد 
که ۶۲ مانع جدی در راه توسعه اقتصادی 

صنعت فوتبال در ایران وجود دارد.
نتایج یک بررسی نشــان می دهد که ۹ 
مولفه اعم از: ســرمایه گذاری و حمایت 
مالی، توسعه نهادها، حمایتهای دولتی، 
ســازماندهی و هدایت هواداران، پخش 
رسانه ای، نیروی انسانی، امکانات و فضاهای 
ورزشی، توسعه حقوقی و قانونی و توسعه 
علمی پژوهش، نقش محوری و اساســی 
در توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران 

ایفا می کنند.
بر اســاس داده های این طرح پژوهشی، 
صنعت فوتبال درواقــع یک مقوله مهم و 
تأثیرگذاری در رشد اقتصاد ملی کشورهای 
توسعه یافته قلمداد می گردد. به طوری که 
دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در 
بهبود وضعیت اقتصادی کشورها می باشد. 
از جهــت دیگر،  صنعــت ورزش فوتبال، 
اثرات مستقیم و ملموسی در حوزه های 
مسائل اقتصادی و اجتماعی مانند افزایش 
تولید ناخالص داخلی)GDP(، کاهش 
هزینه های بهداشتی و درمانی و کاهش 
آمار بزهکاری و … به همراه خواهد داشت.

ایــن تحقیــق بــا برشــمردن تاثیرات 
شگرف صنعت فوتبال بر تولید ناخالص 
داخلی)GDP( برخی کشورهای توسعه 
یافته و صاحب فوتبال، نوشته است: سال 
۲۰۰۶ مقدار ۴۸٫۱ میلیــارد یورو فقط 
از ناحیه صنعت فوتبال به GDP آلمان 
اضافه شد. بررسی ها نشان می دهد آلمان 
هدف خود را از برگزاری مسابقه جام جهانی 
توسعه گردشگری قلمداد کرده است. این 
بررسی در فوتبال اسپانیا هم بسیار جالب 
است. به طوری که ارزش وجودی صنعت 
فوتبال این کشور در سال ۲۰۰۲، ۶۴٫۴ 
میلیارد یورو بوده کــه تقریباً ۰٫۹ درصد 
از GDP اســپانیا در ۲۰۰۲ را بــه خود 
اختصاص داده است،  همچنین ۴۷ هزار 
شغل از صنعت فوتبال در این کشور بوجود 

آمده است.
این طرح تحقیقاتی در بخش دیگری، با 
اشــاره به برخی موانع در پیشبرد توسعه 
اقتصادی صنعت فوتبال و بویژه مواردی که 
تحقق ۹ مولفه ذکر شده را با مشکل مواجه 
می کنند، و لزوم اراده ملی برای رفع این 

موانع تاکید کرده است: نکته ای که بایستی 
در آسیب شناســی موانعی که در توسعه 
پشتیبانی و حمایت ملی شناسایی شده اند 
مورد توجه قرار گیرد این است که برخی 
موانع خارج از محیط فوتبال است و قاعدتاً 
از حیطه کنترل صنعت ورزش خارج است 
و از جمله متغیرهای اثرگذار می باشند و 
چنانچه یک اراده و تصمیم ملی در سطح 
کالن کشور برای حل آ ن اتخاذ نگردد این 

معضل همچنان الینحل خواهد ماند.
این پژوهش علمی در پایان با ارائه راهکارها 
و پیشنهاداتی، مواردی را برای برون رفت از 

شرایط فعلی و تبدیل فوتبال غیرحرفه ای و 
غیرصنعتی ایران به یک صنعت اقتصادی 

مفید برای جامعه، مطرح می کند.

این موارد عبارتند از:
• ایجــاد منطــق هزینــه – فایــده در 

باشگاه های حرفه ای فوتبال کشور 
• تشکیل کمیته تخصصی خصوصی سازی 
در ورزش کشــور زیر نظر باالترین مقام 

ورزش کشور
• ایجاد سیســتم جامع اطالع رسانی به 

هواداران صنعت فوتبال 

• تدویــن برنامــه زمانــی فراینــد 
خصوصی ســازی باشــگاه های حرفه ای 

فوتبال 
• ایجاد شــفافیت در اطالعــات مالی و 
اقتصــادی صنعت فوتبال و افشاســازی 

قراردادهای بازیکنان و مربیان 
موجــود  روش هــای  بررســی   •
خصوصی ســازی بــه منظــور انتخاب 

مؤثرترین روش برای واگذاری باشگاه ها 
• ایجــاد پیش زمینه هــای الزم بــرای 
خصوصی سازی باشگاه های فوتبال و نیز 

پیوستن برخی از آنها به بازار بورس 
• بهبود کیفیت و استفاده از فناوری های 

مدرن در پخش زنده مسابقات فوتبال 
• پیگیری و تحقق منابع درآمدی بالقوه و 
جدید صنعت فوتبال نظیر موبایل رایت، 

پخش اینترنتی و صحه گذاری
• ایجاد محیط و تسهیالت مناسب برای 
تحقق حداکثری اهداف شرکت های حامی 

مالی
• تدوین طرح ملی توســعه و بازســازی 
استادیوم های فوتبال و ارائه آن به مجلس 

شورای اسالمی 
• ایجاد رابطه مشخص، نظام مند و منطقی 
مابین نهادهای صنعــت فوتبال و مراجع 

دولتی 
• تدوین و اجرای نظام اعتباریابی و ارزیابی 

باشگاه های فوتبال کشور 
• امکان ســنجی و تدوین نظام برقراری 
ســقف حقوق و پاداش برای بازیکنان و 

مربیان حرفه ای فوتبال 
• تدوین اساســنامه و تشــکیل کا نون 

هواداران توسط هر یک از باشگاه ها
• تدوین و اجــرای نظام ایجــاد، اداره و 
نگهداری و توســعه باشگاه های حرفه ای 

فوتبال 
• تدوین نظــام جامع حمایــت دولت از 
صنعت فوتبال کشــور )شامل حمایت از 
باشگاه داری، حمایت از میزبانی مسابقات 

بین المللی و …(
• تدوین و اجرای برنامه های تأمین، انتخاب 
و توســعه نیروی انســانی در باشگاه ها، 

سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
• تدوین اساسنامه و تشکیل اتحادیه های 
بازیکنان، مربیان و باشگاه های حرفه ای 

فوتبال 
• اســتفاده از رویه هــای علمــی در 

قیمت گذاری بلیط 
• برگزاری مسابقات فوتبال با بهره گیری 
از تحقیقات بازار و فنون بازاریابی ورزشی 

• ایجــاد نظام جــذب، حفظ و توســعه 
هواداران در صنعت فوتبال کشور 

• تدوین الگوی واحد برای وضعیت حقوقی 
و اساسنامه ای باشگاه های حرفه ای فوتبال 

راهکارهای تبدیل فوتبال غیرصنعتی ایران به یک صنعت اقتصادی مفید چیست؟   

اقتصاد در مستطیل سبز

بررسی ها نشان 
می دهد آلمان هدف 

خود را از برگزاری 
مسابقه جام جهانی 
توسعه گردشگری 
قلمداد کرده است. 

فوتبال و اقتصاد، دو واژه ای که در دنیای امروز به یکدیگر پیوند 
خورده اند و حیات و بقای فوتبال را حفظ کرده اند. فوتبال با 
رشد فزاینده ای که در کشورهای جهان پیدا کرده است به 
عنوان بخشی از جریانات جامعه در اقتصاد حاصل از آن نیز 

تأثیر گذاشته است.

 
استارت آپ

در بازارهای آنالین امروزی، وبالگ نویســی 
یک تخصص جدی با گستره ی وسیعی از مهارت های موردنیاز است و تأثیرات 

غیرقابل انکاری بر موفقیت برند دارد.

احتماالً شنیده اید که وبالگ نویسی، نقش مهمی در موفقیت بازاریابی شرکت ها بازی می کند. 
در بازاریابی محتوا، اصوالً همه چیز پیرامون ارائــه ی بهترین محتوای ارزش آفرین صورت 
می گیرد. محتوای خوب، قابلیت دیده شدن برند شما را افزایش می دهد، شهرت کسب وکار 
را تقویت و ترافیک بیشتری را به وب سایت شما هدایت می کند. درنهایت نیز بازدیدکنندگان 

بیشتری را به مشتریان واقعی محصوالت و خدمات شما تبدیل خواهد کرد.
بدون یک وبالگ کارآمد، سئوی موفقی نخواهید داشت. به عالوه، چه چیزی را می خواهید 
در رسانه های اجتماعی تبلیغ کنید؟ شما نمی توانید بین مخاطبان و مشتریان بالقوه نفوذ 
کنید و صفحات کمتری در اختیار دارید تا از مزایای »فراخوان برای اقدام« استفاده کنید. 
باوجوداین، بسیاری از بازاریاب ها، از وبالگ نویسی طفره می روند و این امر، دلیل مشخصی 

دارد: وبالگ نویسی کار ساده ای نیســت.  واقعیت این است که 
صرفاً انتخاب و تنظیم کردن یک پلتفرم، شما را در مسیر موفقیت 
وبالگ نویسی قرار نمی دهد. نام نویسی در یک پلتفرم به این معنا 
نیست که ما از آن استفاده می کنیم، یا روش های استفاده ی صحیح 
آن را می دانیم. زمانی که می خواهید برای کســب وکار خود یک 

وبالگ راه اندازی کنید، باید کار را با سه دارایی اصلی شروع کنید:
پلتفرم

ایده های محتوا
فرایند تولید یا نوشتن

پایه ی هر یک از این موارد را می توانید در چند روز توسعه دهید. اما 
باید بدانید که وبالگ هم یکی از کاالهای کسب وکار شما است و برای 
رشد و ثبات بلندمدت، به زمان بیشتری نیاز دارد. در ادامه، باهم فرایند 

ساده ی وبالگ نویسی را مرور می کنیم:

  توسعه و طراحی: 
در مرحله ی اول، باید یک پلتفرم وبالگ نویسی را انتخاب کنید که با 
وب سایت شرکت شما سازگار شود. صرف نظر از اینکه کدام ارائه دهنده ی 
خدمات وبالگ نویسی را انتخاب می کنید، باید تصمیم بگیرید که آیا 
می خواهید وبالگ، در صفحه ی اصلی وب سایت شرکت نمایش داده شود یا در یک برگه ی 
جدید باز شــود. به عنوان مثال، وردپرس تمام پســت های وبالگ را به طور پیش فرض در 
صفحه ی اول نمایش می دهد. اگر عملیات وب سایت شرکت شما متفاوت است، باید صفحه ی 
دیگری به وب ســایت اضافه و وبالگ را به صفحه ی جدید منتقل کنید. نکته ی دوم، اگر 
وب سایت شرکت شما مبتنی بر پلتفرم وبالگ عمل نمی کند، باید با یک توسعه دهنده ی وب 

مشورت کنید، زیرا در این حالت، اضافه کردن وبالگ به مهارت های پیشرفته تری نیاز دارد.
در مرحله ی دوم باید یک تم مناسب برای وبالگ طراحی کنید. تم وبالگ باید ساده باشد 
تا ذهن مخاطب را خسته نکند و همچنین با احســاس کلی برند شما نیز هماهنگ باشد. 
به عنوان مثال اگر یک مکانیک هستید، تم گل و منظره، ارتباطی با محصوالت شما ندارد. 
به یاد داشته باشــید که امکان تغییر تم وبالگ وجود دارد، اما اگر توسعه دهنده عملیات 
زیادی روی وب سایت شما انجام داده باشد، تغییر تم ممکن است عملکرد وبالگ را به هم 
 StudioPress، Elegant Themes، بریزد. شما می توانید در وب ســایت های

WooThemes وDIYthemes، مجموعه ای از تم ها را مرور کنید. هرچند تم وبالگ 
یکی از جنبه های مهم بصری است، اما نباید فرایند آماده سازی وبالگ را به مدت زیادی در 

این مرحله معلق نگه دارید.

  لوگو:
 لوگوی وبالگ می تواند نام یا آرم کسب وکار شما باشد، یا طرحی که به مخاطبان یادآوری کند 
چه کسی این محتوا را تولید می کند. نکته ای که در طراحی لوگو اهمیت دارد، این است که تا 

چه حد می خواهید وبالگ را در رابطه با برند اصلی، برندسازی کنید.
صفحه ی »درباره ی ما«: احتماالً در وب سایت شرکت، بخشی با عنوان »درباره ی« تدارک 
دیده اید که کسب وکار و تیم شما را توصیف می کند. در وبالگ نیز صفحه ی »درباره ی ما«، 
بسط یافته ی همان توصیفات کوتاه است. هنگامی که می خواهید متن این صفحه را آماده 

کنید، فرض کنید بیانیه ی مأموریت وبالگ را باهدف حمایت از اهداف شرکت می نویسید.

: CMS  
 شما باید بداند که محتوای نوشته شده را چگونه در وبالگ منتشر کنید. اغلب ارائه دهندگان 
خدمات وبالگ، از یک CMS یا سیستم مدیریت محتوای بصری برخوردار هستند که تا 
حدودی )اما نه کاماًل( با میکروسافت ورد نیز هماهنگ است. زمانی که می خواهید پستی را 
منتشر کنید، باید به داشبورد وبالگ بروید و گزینه ی »جدید« را انتخاب کنید. ابتدا عنوان 
پست را انتخاب کرده و سپس بدنه ی متنی محتوا خود را از صفحه ی ورد کپی و در وبالگ 
پیست کنید. گاهی اوقات قالب بندی ورد )مثل شــماره گذاری و Bulletها( در وردپرس 
ترجمه نمی شود. بهتر است فرمت متن را کامالً در وبالگ انجام دهید تا مجبور به تکرار عملیات 
نشوید و زمان را از دست ندهید. وبالگ ها نیز حاوی توابع مشابهی هستند و قالب بندی مطلوب 

شما را فراهم می کنند.

  همفکری: 
ازنقطه نظر تولید، وبالگ نویسی کار کوچکی نیست. اما گاهی اوقات، درک دالیل و ضرورت 
وبالگ نویسی برای صاحبان کسب وکارهای کوچک دشوار است. خصوصاً افرادی که ذهن 
خود را روی فروش متمرکز کرده اند، متوجه نمی شــوند که چرا باید زمان خود را به جای 
محصول، روی به اشتراک گذاشتن تخصص خود متمرکز کنند. درک موضوعات وبالگ به 

شما کمک می کند ایده هایی را بیابید که مخاطبان واقعاً به خواندن آن ها عالقه مند هستند.

منبع:  مگ ایران
یـــادداشت
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،،
فوتبال در اقتصاد فرانسه سالیانه 

۳ درصد تأثیرگذار است، نمی 
توان از کنار آن به راحتی گذشت. 

نگاه کنید به باشگاه های بزرگی 
چون منچستر یونایتد یا رئال 

مادرید که نام باشگاه را برخود 
دارند

زومیت
گـــزارش

راهنمای جامع وبالگ نویسی برای کسب وکارهای کوچک

ایجاد کدپستی 
اختصاصی برای 

استارت آپ ها

پس از صدور آئین نامه نوآفرین 
کــه در راســتای حمایت از 
اســتارت آپ های نوپا شــکل 
گرفت، ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری 
خبــر از ایجــاد کدپســتی 
اختصاصی برای شناسایی این 

استارت آپ ها می دهد.
در طرح نوآفرین قرار اســت از 
اســتارت آپ هایی که از عمر 
تاسیس آنها بیش از سه سال 
نگذشته باشــد، حمایت های 
مالیاتی و بیمه ای صورت بگیرد؛ 
طرحی که هفتــه پیش اعالم 

شد.
دبیر ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری 
گفت: به منظور حمایت های 
بیشــتر از کســب و کارهای 
استارت آپی، صندوق مشترک 
نوآوری ایجــاد و برای هر یک 
از آنها، کدپســتی اختصاصی 

واگذار می شود.
مهدی محمدی اظهــار کرد: 
صندوق مشــترک نوآوری از 
سوی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری و وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
ایجاد خواهد شد و در بستر این 
صندوق، فضای کســب و کار 
حوزه اقتصاد دیجیتال توسعه 

پیدا می کند.
وی با تاکید بر حمایت جدید 
از اســتارت آپ های اقتصــاد 
دیجیتال، افزود: برای کمک به 
استارت آپ های حوزه اقتصاد 
دیجیتال و تسریع فعالیت های 
آ نان، آیین نامه های جدیدی در 
هیئت دولت به تصویب رسیده 

است.
محمدی درباره این آیین نامه 
گفت: کســب و کار هایی که 
حداکثر سه ســال از ثبتشان 
گذشته باشــد و درآمدی در 
حد ۵۰۰ میلیون تومان داشته 
باشــند، می توانند در بســتر 

حمایت های جدید قرار گیرند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های 
اقتصــاد دیجیتــال معاونت 
علمی ادامه داد: این حمایت ها 
شــامل معافیت های مالیاتی، 
معافیت های بیمــه ای و ارایه 
تسهیالت از سوی صندوق های 

خطرپذیر است.
وی با بیان اینکه در گذشــته 
استارت آپ های حوزه اقتصاد 
دیجیتال از حمایت ها بهره ای 
نمی بردند، افزود: پیش از این 
برای اســتارت آپ هــا قانون 
حمایتی مخصوصــی وجود 
نداشت و آن ها نمی توانستند 
از معافیت های مختلف بهره مند 
شــوند، امــا در بســتر قانون 
حمایتی جدید استارت آپ های 
حوزه اقتصاد دیجیتال هم رشد 

پیدا می کنند.

تجارت نیوز
گــزارش
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