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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

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان مطرح کرد: 

اصفهان و نیم قرن عقب ماندگی در حوزه گردشگری

به مناسبت 10 ژوئن؛ روز 
جهانی صنایع دستی

تلطیف دنیای خشن با 
هنر دست و ابزار روح

روز جهانــی صنایع دســتی در 
دنیای خشــن امروز که نشــانه 
استیالی تکنیک بر روح انسان 
اســت، صنایع دســتی یعنی 
دمیدن روح لطافت به این زندگی 
خشن و انسان تا هست لطافت 
را می خواهــد و صنایع دســتی 
این نیاز مبرم انســان را برآورده 
می کند. 10 ژوئــن؛ روز جهانی 
صنایع دستی را گرامی می داریم.

هنرمنــدان زیــادی درایران به 
صنایع دستی مشغول هستند. 
برای بهترشــدن صنعت صنایع 
دســتی بایدســرمایه گذاری 
بیشتری دراین زمینه انجام شود.

صنایع دستی می توانددرصورت 
ســرمایه گذاری بخش زیادی 
ازمشکالت اقتصادی کشورراحل 
کند. قالــی بافی، مینــا کاری، 
خاتم کاری، گلیم بافی، کاشــی 
کاری، خراطی، زیــورآالت زیبا 
و.... جزوهنرهای دستی زیبای 
کشورمان ایران اســت. صنایع 
دستی سفیران فرهنگی یک قوم 

وقبیله اندکه ...

شرکت های دانش بنیان 
 خواهان توجه به 

شاخص ها در انتصاب 
مسئوالن شدند

انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان 
با ارسال نامه ای خطاب به وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری خواهان توجه به شاخص های خود در 
انتصاب مسووالن مربوطه بویژه رییس شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان شد.
دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان 
اظهار داشــت: این انجمن در نامه یاد شده به 
نمایندگی از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و 
با توجه به نقش فناوران استان در شرایط جنگ 
اقتصادی، شــاخص های مورد نظر برای بهره 
گیری در انتصاب رئیس جدید احتمالی شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان را اعالم کرد. ...

زهرا محزونیه
یــادداشت
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   اگرچه همواره با تکیه بر پر بودن ظرفیت هتل ها و مراکز اقامتی، خوب بودن اوضاع گردشگری مخابره می شود، اما تعداد هتل ها و مراکز اقامتی نصف جهان، آن قدر پایین است که نمایانگر کاهش 
تعداد گردشگران نیست. 

بازار طال و سکه 98/3/19 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,338,0004,493,000قدیم

سکه طرح 
4,449,0004,618,000جدید

2,520,0002,598,000نیم سکه

1,640,0001,698,000ربع سکه

989,0001,009000سکه گرمی

یک مثقال 
1,766,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18407,500417,900 عیار

یک گرم طالی 
19442,480439,535 عیار

یک گرم طالی 
24543,300557,200 عیار
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قیمت های غیرواقعی در بازار خودرو می شکند
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: با تکمیل و عرضه خودروهای 

ناقص موجود در دو کارخانه بزرگ خودروسازی قیمت های غیرواقعی 
فعلی در بازار خودرو شکسته خواهد شد.

محمدرضا نجفی منــش اظهار کرد: واقعیت این اســت که 
مشکالت از جایی شروع شد که در سال های اخیر و تا قبل از 

سال گذشته، شورای رقابت در قیمت گذاری خودروها ورود 
کرده و قیمت های غیرواقعی برای خودروها تعیین کرد 
که به دنبال آن ضرر و زیــان نزدیک به ۲0 هزار میلیارد 

تومانی به صنعت ...

محمد جواد فیروزی ادامه 
داد: در ســال آبــی جاری 
بدنبال بارندگی های قابل 
توجه در این شهرستان، از 
ابتدای سال ۹۸ آب شیرین 
وارد شبکه توزیع شهر خور 
شد و مردم بهره مند از آب 

شیرین در خانه های خود شدند
وی به میــزان آبدهی چشــمه بازیاب 
پرداخــت و عنوان کرد: براســاس دبی 
ســنجی های صورت گرفتــه در زمان 
ترسالی آبدهی این چشــمه به بیش از 
۲0 لیتــر در ثانیه می رســد و در زمان 
خشکسالی حدود یک لیتر در ثانیه است.

مدیر آبفا خور با بیان اینکه در چند سال 
اخیر بدلیل وقوع خشکســالی آبدهی 
چشمه بازیاب به حدود یک لیتر در ثانیه 
کاهــش یافت عنوان کرد: در ســالهای 
خشک که آبدهی چشمه بازیاب بسیار 
کاهش یافت مردم از شیرهای برداشت 
موجود در شــهر آب شیرین موردنیاز را 

تأمین نمودند.
وی افــزود: در حــال حاضر ۸۵ شــیر 
برداشــت در شــهر خور موجود است 
که مردم در مواقع ایی که آب شــیرین 
در شبکه موجود نیســت از طریق این 
شیرهای برداشت آب شیرین مورد نیاز 

خود را تأمین می کنند.
وی ادامــه داد: در واقــع شــهر خــور 
دارای دوشــبکه آبرســانی اســت که 

یک شــبکه مختص به آب شــیرین و 
 شــبکه ای دیگر مربوط به آب بهداشتی

 می باشد
فیروزی به منابع آب بهداشتی شهر خور 
اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: در حال 
حاضر ۳ حلقه چاه تأمین کننده شبکه 
آب بهداشــتی مردم خور است این در 
حالیست که EC آب این چاهها بین ۵ تا 
۶ هزار در نوسان است که تنها می توان 
از این آب در جهت مصارف بهداشــتی 

استفاده کرد.
وی با بیان اینکه به منظور دسترســی 
پایدار مردم به آب شــیرین اعالم کرد: 
برای اینکه مردم همیشــه در خانه های 
خوداز آب شــیرین برخوردار شوند باید 

سیستم آب شیرین کن در شهر خور راه 
اندازی شود که طرح مطالعاتی این پروژه 

در دستور کار قرار گرفت
مدیر آبفا خور و بیابانک به راه اندازی آب 
شیرین کن در شــهر فرخی پرداخت و 
اظهار داشت: با راه اندازی آب شیرین کن 
در شــهر فرخی روزانه ۵00 متر مکعب 
آب شیرین تولید می شود که با مصرف 
بهینه مــردم همین میــزان آب برای 
دسترســی پایدار مردم به آب شیرین 

کفایت می کند
وی گفت: تا قبل از راه اندازی آب شیرین 
کن در شــهر فرخی مردم از طریق ۲0 
شیر برداشت آب شــیرین خود را از آب 

انبارها تأمین می کردند.

 مدیر آبفا خور: ورود آب شیرین به شبکه توزیع شهر خور پس از یک دهه 
کاِم خور شیرین شد

برای اینکه مردم 
همیشه در خانه های 

خوداز آب شیرین 
برخوردار شوند باید 
سیستم آب شیرین 
کن در شهر خور راه 

اندازی شود که طرح 
مطالعاتی این پروژه 
در دستور کار قرار 

گرفت.

درسال جاری پس از یک دهه آب شیرین از چشمه بازیاب وارد شبکه توزیع شهر خور شد. مدیر آبفا خور با اشاره به در مدار قرار گرفتن آب 
شیرین در شبکه توزیع آب شرب شهر خور گفت: دریک دهه اخیر بدنبال وقوع خشکسالی در استان، آبدهی چشمه بازیاب که تنها منبع 
تأمین کننده آب شیرین شهر خور است بسیار کاهش یافته بود به طوری که از سال 88 تا پایان سال 97 دیگر آب شیرین وارد شبکه توزیع 

شهر خور نگردید.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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چاپ دوم

حسن حجتی - شهردار دولت آباد  شناسه: 489579

آگهی مزایده 
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه پالک زمین واقع در شهر دولت آباد از طریق برگزاری 

مزایده عمومی اقدام نماید. 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز چهارشنبه مورخ 98/3/29

گشایش پاکات: روز پنج شنبه مورخ 98/3/30
محل دریافت اسناد: دولت آباد ، بلوار طالقانی، پایگاه اینترنتی www.dolatabadcity.ir تلفن: 031-45822010

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت دوم



 تلطیف دنیای خشن
 با هنر دست و ابزار روح

ادامه از صفحه یک:
...   هیچگاه ازگزارش پیام خوددست 

نمی کشند.
یکی از خصوصیات صنایع دســتی 
این اســت که این صنعت حاصل 
روح ملت ها و آئیــن فرهنگ ملی 
کشورهاست که به سادگی با رجوع به 
آمار صنایع دستی کشورها به روحیه 
مردم آن کشورها می توان پی برد، 
بنابراین صنایع دستی تنها یک کاال 
برای مبادله نیست بلکه خصوصیات 
فرهنگی و ویژگی های اقوام از طریق 
صنایع دستی مبادله می شود و نوعی 

ارتباط را ایجاد می کند.
صنایع دستی پس از جنگ جهانی 
دوم با محتوای هنــری و فرهنگی 
مورد توجه کشــورهای پیشرفته 
قرار گرفت و ۱۰ ژوئن )۲۰ خرداد( 
ســال ۱۹۶۴ میالدی، نخســتین 
کنگرهٔ جهانی با شرکت مسووالن 
اجرایی استادان دانشگاه، هنرمندان 
و صنعت گران بیش از ۴۰ کشــور 
جهان در نیویورک برگزار شد که در 
قطعنامهٔ پایانی این کنگره، تأسیس 
شــورای جهانــی صنایع دســتی 
به عنوان نهاد وابســته به یونسکو 

تصویب شد.
با تأســیس ســازمان ملل متحد، 
محافظت از میــراث های فرهنگی 
بشــری بر عهــده »یونســکو« یا 
»سازمان تربیتیـ  علمی و فرهنگی 
ملل متحد« گذاشته شده است. که 
از ســال ۱۹۶۴ میالدی با تأسیس 
»شــورای جهانی صنایع دستی«، 
در قالب یکی از ارگان های وابسته 
به یونسکو، صنایع دستی و سنتی 
به صورت بخشی از حیات فرهنگی 
اقتصادی ملــل مورد توجــه قرار 
گرفت. ایــران نیز از ســال ۱۳۴۷ 
)۱۹۶۸ میالدی( توســط سازمان 
صنایع دســتی ایران بــه عضویت 
شورای جهانی صنایع دستی و به تبع 
آسیایی بودن به عضویت مجمع آسیا 

و اقیانوسیه شورا درآمد.
در بدو امر، شــورای جهانی صنایع 
دستی با شمار محدودی از اعضا کار 
خود را آغاز کــرد و در حال حاضر، 
۹۰ کشــور جهان را تحت پوشش 
دارد. دبیرخانه شورای جهانی صنایع 
دستی در شهر آمستردام کشور هلند 

قرار دارد.
از هر کشور تنها یک سازمان می تواند 
به عنوان نماینــده صنعتگران آن 
کشــور، به عضویت شــورا درآید و 
سازمان صنایع دستی ایران از سال 
۱۳۴۷ بــه عنوان ارگان مســئول 
متولی صنایع دســتی کشــور به 
عضویت شــورای جهانــی صنایع 

دستی درآمده است.

   صنایع دستی در آینه زمان
گزافه نیست اگر گفته شود صنایع 
دســتی، عمری به قدمت عمر بشر 
دارد. سابقه صنایع دستی، به عصر 
حجر بــاز می گردد. در ایــن دوره، 
ســاخت ظروف و همچنین بعضی 
ابزار مصرفی در زندگی روزمره مانند 
نیزه و خنجر از ســنگ برای صید و 
شکار حیوانات معمول شد. رفته رفته 
به علت پیشرفت فکری، دیگر مواد 
موجود در طبیعت مانند خاک رس، 
چوب، سنگ آهن، مس و سرانجام 
پشم و کرک حیوانات و الیاف گیاهی 
نیز مورد اســتفاده قرار گرفت؛ به 
طوری که پیشــینه ساخت اشیای 
سفالی و مسی، به بیش از چهار هزار 

سال پیش می رسد.
دوره رنســانس در اروپا، در تکامل 
هنــری صنایــع دســتی تأثیــر 
انکارناپذیری به جا گذاشــت و در 
نتیجه، افزون بــر حفظ جنبه های 
مصرفی بسیاری از تولیدات دستی، 
موجــب افزایــش ارزش هنری و 

تزئینی آنها شد.

اقتصاد استان
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1007 فقره پرونده تخلف صنفی تشکیل شد
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به افزایش هشت درصدی بازرسی ها در طرح ویژه 
رمضان نسبت به سال گذشته، گفت: در طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف مرتبط با ماه مبارک رمضان 

بیش از ۲۸ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان، جواد محمدی فشارکی در این خصوص، 

اظهار کرد: طرح ضیافت ویژه  تشدید نظارت بر بازار در ایام ماه مبارک رمضان از ۷ اردیبهشت ماه با تمرکز بر 
صنوف مرتبط و پر تقاضای سبد خانوار انجام گرفت.

وی با بیان اینکه طرح ویژه ماه رمضان به طور همزمان در سراسر استان اصفهان با پایش ۳۴۵ بازرس و ناظر در سطح 
عرضه اجرا شده است، گفت: در مجموع تعداد ۲۸ هزار و ۷۱۶ بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفت که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل هشت درصد افزایش داشته است. وی افزود: این تعداد بازرسی منجر به تشکیل ۱۰۰۷ فقره پرونده به ارزش ریالی بیش از ۲ 
میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال شد که پرونده متخلفان صنفی برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است. مدیر بازرسی 
و نظارت اصناف استان اصفهان درباره بیشترین تخلف صنفی در استان، گفت: در این طرح بیشترین تخلفات شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت 

و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی از طرف متصدیان واحدهای صنفی بوده است.

۲ ماه آینده نصب نیوجرسی های مفصلی اتوبان ذوب آهن پایان می یابد
رییس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان با بیان اینکه نصب 
نیوجرسی های مفصلی )حفاظ های بتنی مفصلی( اتوبان ذوب آهن در قطعه چهارم در دستور کار قرار دارد، 

گفت: این پروژه ظرف دوماه آینده به اتمام می رسد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان، حمیدرضا بنی نجاریان 

اظهار کرد: این پروژه به طول ۱۸ کیلومتر بود که ۱۵ کیلومتر این پروژه اجرا و تنها سه کیلومتر دیگر ازآن 
باقی مانده است.

وی با تاکید بر اهمیت انجام این پروژه در این محور خاطرنشــان کرد: ایمن سازی اتوبان ذوب آهن به لحاظ بروز 
تصادفات متعدد از نوع رخ به رخ  یکی از اولویت های اداره کل به شمار می آید.

رییس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان از آغاز خط کشی محور باند دوم طالخونچه– شهرضا 
و محور تیران- داران به منظور ایمن سازی هرچه بیشتر این محورها خبر داد.

بنی نجاریان تصریح کرد: عملیات خط کشی ۱۰۰ کیلومتر از محورهای مواصالتی شهرستان های دهاقان،شهرضا، فریدن و بویین و میاندشت 
در دست  انجام و در روزهای آینده به اتمام می رسد.

زهرا محزونیه
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

ما برای جبران این آفت 
تالش کرده ایم با جذب 

مسافر از روسیه، قفقاز و 
کشورهای آسیای میانه، 
رونق بازار گردشگری را 

حفظ کنیم و در این زمینه 
موفق هم بوده ایم. 

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان مطرح کرد: 

اصفهان و نیم قرن عقب ماندگی در حوزه گردشگری

به گفته معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اصفهان، بازار گردشگری نصف جهان، نسبت به 
رقبای خود در کشورهای منطقه و جهان، یک عقب ماندگی 40 

تا 50 ساله دارد. 

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   اگرچه همواره با تکیه بر پر بودن ظرفیت هتل ها و مراکز اقامتی، خوب بودن اوضاع گردشگری مخابره می شود، اما تعداد هتل ها و مراکز اقامتی نصف جهان، آن قدر پایین 
است که نمایانگر کاهش تعداد گردشگران نیست. 

شرکت های دانش بنیان خواهان توجه به 
شاخص ها در انتصاب مسئوالن شدند

انجمن شــرکت های دانش بنیان استان 
اصفهان با ارســال نامه ای خطاب به وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری خواهان توجه به شاخص های خود در 
انتصاب مسووالن مربوطه بویژه رییس شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان شد.

دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان اظهار داشت: این انجمن در نامه 
یاد شده به نمایندگی از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و با توجه به نقش 
فناوران استان در شرایط جنگ اقتصادی، شاخص های مورد نظر برای بهره 
گیری در انتصاب رئیس جدید احتمالی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

را اعالم کرد.
سیدیاسر معین الدینی، افزود: این شاخص ها شامل سابقه مؤثر در مدیریت 
کسب و کار در حوزه تولید فناوری در بخش خصوصی و تعامل و هم افزایی با 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و نبودسابقه رفتارهای سیاست زده و غیر 

حرفه ای در فضای توسعه کسب و کارهای فناورانه است.
وی با بیان اینکه کمتر از یک ســال از زمان ریاست سید مهدی ابطحی در 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می گذرد، گفت: در چند هفته اخیر، 
زمزمه هایی مبنی بر احتمال جا به جایی وی به گوش می رسید که با انتصاب 

وی به سرپرستی دانشگاه صنعتی اصفهان، احتمال آن قوی تر شد.
سید مهدی ابطحی، پنجم خرداد امسال با حکم وزیر علوم و با حفظ سمت 
ریاست شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان سرپرست دانشگاه 

صنعتی اصفهان منصوب شد.
معین الدینی با اشاره به اینکه شرکت های دانش بنیان اصفهان پیش از این 
نیز در اول خرداد امسال با ارسال نامه ای به وزیر علوم، معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و استاندار اصفهان، خواهان تغییرنکردن رئیس شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان شدند، افزود: با توجه به مجموعه اتفاق هایی که 
در یک سال گذشته افتاد و اهمیت جایگاه شرکت های دانش بنیان و فناور، 
این شرکت ها در اصفهان اعالم کردند که تغییر مسؤوالن این حوزه در شرایط 
حاضر به صالح نیســت.وی ادامه داد: اما در ۲ هفته گذشته، بدون توجه به 
خواسته شرکت های دانش بنیان، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با 

حفظ سمت به سرپرستی دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد.
دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان با اشاره به اینکه رئیس شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان باید از جنس شرکت های فناور و محیط کسب 
و کار باشد، تصریح کرد: الزم است در انتصاب احتمالی این مسئول به این 

موضوع توجه شود.
وی با بیان اینکه در شرایط موجود، مهمترین موضوع جنگ اقتصادی است، 
تاکید کرد: بدون شک اهمیت و نقش شــرکت های دانش بنیان و فناور در 
این عرصه بر کسی پوشیده نیست و الزم است که حداقل خواسته های آنها 
مورد توجه قرار گیرد. معین الدینی، اظهار داشت: در زمان حاضر واحدهای 
علم و فناوری زیر مجموعه وزارت علوم هســتند و بطور طبیعی با توجه به 
نقش و وظایف این وزارتخانه، بخش اعظمی از بودجه و توجه آن معطوف به 
دانشگاه هاست و پس از آن واحدهای تحقیقاتی و پژوهشگاه ها و پارک های 

علم و فناوری قرار دارند.
وی اضافه کرد: با توجه به شــرایط موجود و نقش شرکت های دانش بنیان 
در تولید فناوری ها برای رفع نیاز داخل کشور، توجه و حمایت بیشتر از آنها 
ضروری است. در نامه شرکت های دانش بنیان اصفهان که اول خرداد سال 
جاری خطاب به وزیر علوم، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و استاندار 
اصفهان نوشته شد، آمده است: پیرو انتصاب صورت گرفته در تابستان سال 
گذشته در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و انتصاب سید مهدی ابطحی 
به عنوان رئیس این شهرک، فعالیت های مثبت وی در ماه های سپری شده 
در ایجاد تعامالت مؤثر با شرکت های فناور و دانش بنیان باعث ایجاد دلگرمی 
در بین فعاالن اقتصاد دانش بنیان و بهبود ارتباطات دولت با سرمایه گذاران و 
فناوران بخش خصوصی شده است. در ادامه این نامه تاکید شده است: با توجه 
به اخبار رسیده در مورد احتمال جا به جایی رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، مدیران شرکت های فناور و دانش بنیان در اصفهان با توجه به شعار 
رونق تولید و نیاز کشور در شرایط سخت جنگ اقتصادی به فعالیت منسجم 
اقتصادی فناوران و فعاالن اقتصاد دانش بنیان، درخواست جدی دارند از تغییر 
احتمالی خلق الساعه این چنینی که باعث آسیب به سرمایه اجتماعی نوسازی 

شده در این بخش مهم خواهد شد، جلوگیری شود.

گــزارش

 آســمان آبی، زمزمه 
جاری آب و سرسبزی 
درختان و بوته ها، این 
روزها قاب های زیبایی 
از ایــن روزهای نصف 
جهــان را بــه نمایش 
گذاشــته اســت. از 
همان زمان که بناهای باشــکوهی 
ماننــد میــدان نقش جهــان، گذر 
چهاربــاغ، عمارت چهل ســتون و... 
در اصفهان ســر برآوردند، چشمان 
مشــتاق را به تماشــای هنرنمایی 
معماران، کاشــی کاران، نقاشــان 
و همه هنرمندانــی فراخواندند که 
مکان های دینــی و دنیوی پایتخت 
صفویــان را، از مســجد گرفتــه تا 
بازار، با هنــر درآمیختند.  اصفهان، 
بــا نمونه هــای بســیاری از همین 
هنرنمایی هــا، مدت مدیدی اســت 
که پذیــرای گردشــگران داخلی و 
خارجی اســت، اما بناهای تاریخی، 
جاذبه های طبیعی و هر آنچه قطعات 
پازل صنعت پاک اصفهــان را کنار 
هم می چید، از تنش های سیاســی 
 و اقتصــادی ایــن روزهــا در امان 

نمانده است. 
اگرچه همــواره با تکیه بــر پر بودن 
ظرفیت هتل هــا و مراکــز اقامتی، 
خوب بودن اوضاع گردشگری مخابره 
می شــود، اما تعداد هتل ها و مراکز 
اقامتی نصف جهــان، آن قدر پایین 
اســت که نمایانگر کاهــش تعداد 

گردشگران نیست. 
رونق بازار گردشگری اصفهان بیش 
از هر چیز نیازمند ســرمایه گذاری و 
تجهیز زیرســاخت هایی مثل اماکن 
اقامتی، رفاهی، سیستم حمل ونقل 
و ... اســت و اصفهان، نسبت به همه 
آن جاذبه هایی که داراست، کمترین 

رشد را در این زمینه به چشم دیده.
معاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اصفهــان درباره تأثیــر تحریم ها بر 
صنعت گردشــگری اصفهان گفت: 
قطعاً شرایط سیاسی کشور بر کاهش 
آمار گردشگران تأثیرگذار بوده، چرا 
که احساس امنیت، با امنیت متفاوت 
اســت؛ یعنی ممکن است کشوری 
امنیت داشته باشد اما مسافران برای 
رفت وآمد به آنجا احســاس امنیت 
نکنند و بین این دو مقوله باید تفاوت 

قائل شد.
محســن یارمحمدیان، با اشــاره به 
اینکه موضع گیری خصمانه ترامپ، 
کاهش ورودی گردشــگران اروپایی 
به ایران را موجب شــده ادامه داد: تا 
پیش ازاین اتفاق، کشورهای اروپایی 
در ســایت وزارت خارجه، جلسات، 
مجــالت و رسانه هایشــان تبلیــغ 
می کردند که به ایران ســفر کنید و 
به همیــن دلیل تا قبل از ســال ۹۷ 
شاهد افزایش ورود گردشگر اروپایی 
به کشور بودیم اما شــروع دور تازه 
تحریم ها و هشــدارهای کشورهای 
غربی دربــاره رابطه با ایــران، باعث 
 کاهش آمار این دسته از گردشگران 

شده است.
وی افزود: ما بــرای جبران این آفت 
تــالش کرده ایم با جذب مســافر از 
روسیه، قفقاز و کشــورهای آسیای 
میانه، رونق بازار گردشگری را حفظ 
کنیــم و در ایــن زمینــه موفق هم 

بوده ایم. 
معاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اصفهان با بیان اینکه در سال ۹۸ ورود 
گردشگر به اصفهان، نسبت به سال 
گذشته بیشتر بوده اظهار کرد: سال 
گذشته از یک سو به صورت ناگهانی 
با شــروع تحریم ها مواجه شــدیم و 
از ســوی دیگــر، بــرای جایگزینی 
گردشگران برنامه ریزی نداشتیم اما 
خوشبختانه در ســال ۹۸، هتل ها و 
مراکز اقامتی اصفهان پرتر از ســال 

قبل بوده است.
یارمحمدیان، ضمــن تأکید بر اینکه 
هیچ گزارش مستند و دقیقی از آمار 

گردشــگران وارد شــده به اصفهان 
وجود ندارد، ادامــه داد: تا کنون کار 
مطالعاتــی جامعی در ایــن زمینه 
انجام نشده و هر آنچه اعالم می شود، 
بیشــتر به تصوراتمــان برمی گردد، 
اما به طــور حتم می تــوان گفت که 
ســال های ۹۵ و ۹۶، اوج رونق بازار 
گردشگری اصفهان بوده، سال ۹۷ با 
افت مسافران روبرو شدیم و پر بودن 
ظرفیت تمام هتل ها در سال ۹۸ نیز 
نشان از خوب بودن وضعیت در سال 

جاری دارد.
وی تصریح کرد: خوشــبختانه ورود 
گردشگران چینی و آسیای میانه به 
اصفهان افزایش قابل توجهی داشته 
و بسیاری از مسافران نیز، عالقه مند 
به آشــنایی با فرهنگ و سنت های 
ما هســتند، اما درباره گردشــگران 
چینی می توان ایــن ادعا را پذیرفت 
که هزینه خوراکشــان برای هتل ها 

به صرفه نیست.
معاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اصفهان، افزایش شــمار گردشگران 
خارجــی اصفهــان را نیازمنــد 
ســرمایه گذاری در زیرساخت هایی 
ماننــد هتل هــا و مراکــز فرهنگی 
تفریحی دانســت و گفت: هم  اکنون 
۹۰ هتل جدیــد در حال ســاخت 
اســت و اگــر بخواهیــم روی رونق 
بیشــتر بازار گردشــگری کار کنیم 
باید به سمت رویداد محوری برویم. 
یعنی جشــنواره هایی را برای جذب 
گردشگران به اصفهان، تعریف و اجرا 
کنیم تــا آن ها برای حضــور در این 
رویدادها و جشــنواره های فرهنگی 

هنری هم که شده به شهر و استان ما 
بیایند متأسفانه اما بعضی از جریان ها 
و گرایش هــا، چنــدان عالقه مند به 
رویدادهایــی چنیــن   توســعه 

 نیستند.
یارمحمدیــان معتقــد اســت که 
گردشگری اصفهان، نسبت به رقبای 
خود در کشــورهای منطقه و جهان 
یــک عقب ماندگی ۴۰ تا ۵۰ ســاله 

دارد. 
وی خاطر نشــان کرد: اگــر بتوانیم 
موانع را از ســر راه برداریم، صنعت 
گردشگری اصفهان، ظرفیت رشد دو 
برابری را هم دارد. البته باید آرام آرام 
در این مســیر گام برداریم و تالش 
کنیم که شــهرمان را به ویژگی های 
یک شهر شاد گردشگر پذیر نزدیک 
کنیــم مثاًل بــا هماهنگــی اصناف 
و نیــروی انتظامــی کاری کنیم که 
مغازه های ســطح شــهر ساعت ۱۱ 
بسته نشوند و امکانات دیگری برای 
جذب شمار بیشتری از گردشگران 

فراهم کنیم.
کل  اداره  گردشــگری  معــاون 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اصفهــان، مــدت 
زمــان الزم برای بازگشــت رونق به 
بازار گردشــگری اصفهان  را بسته 
بــه همــت و تــالش مدیــران در 
بخش های گوناگون دانست و گفت: 
چنین چشــم اندازی، بــا مدیران با 
انگیزه و جســور دور از دسترس به 
نظر نمی رســد اما با وجود مدیران 
سنتی و محافظه کار، نمی توان امید 
 زیادی به رونق گردشــگری اصفهان 

داشت.

ایرنا
گــزارش

خـــبــــر

معاون بازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان مطرح کرد:

عزم جدی وزارت صمت برای جلوگیری از صدور کارت های تقلبی بازرگانی

معاون بازرگانی ســازمان صنعت معدن و تجارت  
استان اصفهان گفت: از سال قبل عزم جدی در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از صدور کارت های تقلبی 
بازرگانی ایجاد شد و این کارت ها هم اکنون فاقد اعتبار و غیرقابل 

استفاده است.

اسماعیل نادری با اعالم اینکه بر اساس مسیری که وزارت صمت در پیش 
دارد، واردات با کارت های بازرگانی به طور موقت متوقف شــده اســت، 
اظهار کرد: وظیفه صدور کارت بازرگانی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی است و سازمان صمت تنها وظیفه تایید کارت های بازرگانی و 

هویت دارندگان آنها را بر عهده دارد.
وی افزود: مقرر شــده که صدور کارت های بازرگانی در آینده نزدیک به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذار شود. در حال حاضر اتاق بازرگانی 

همچنان وظیفه ثبت نام و صدور کارت های بازرگانی را بر عهده دارد.
 معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خاطر 
نشان کرد: از سال قبل عزم جدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
جلوگیری از صدور کارت های تقلبی بازرگانی ایجاد شد و این کارت ها هم اکنون 

غیرقابل استفاده است. کارت های اصلی نیز توســط سیستم اختصاصی سازمان 
صمت فعالیت می کنند.

نادری ادامه داد: جلوگیری از صدور کارت های تقلبی بازرگانی در کشــور موجب 
شد تا تقاضا برای صدور کارت های قانونی افزایش یابد و در حقیقت افرادی که از 
کارت های بازرگانی تقلبی استفاده می کردند مجبور به ثبت نام برای صدور کارت 

بازرگانی حقیقی شدند.
وی اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اولین سازمان صمت 
کل کشــور بود که متوجه تقلبی بودن برخی کارت های بازرگانی مورد استفاده از 
سوی تاجران شد و این موضوع را با وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشت. 
پس از اینکه سازمان صمت اصفهان متوجه تقلبی بودن برخی کارت های بازرگانی 

شد ۲۲۰ کارت بازرگانی از سوی این سازمان باطل شد.
معاون بازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان تصریح کرد: وزیر 
صمت پس از اتفاقی که در اصفهان افتاد دســتور داد تا همه سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت استان ها نسبت به شناســایی کارت های بازرگانی جعلی و ابطال 

آنها اقدام نمایند. ایمنا
خـــبــــر
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Dowlat Abad 
Garden in 
Yazd

Dowlat Abad 
Garden is one of 
the oldest gardens 
in the city of Yazd. 
It is also one of the 
9th Iranian gardens 
which have been 
registered in the 
list of UNESCO. This 
garden is one of 
the most charming 
tourist attractions in 
the city of Yazd. One 
of the reasons that 
the Dowlat Abad 
Garden is so popular 
is its windcatcher 
which is the tallest 
in the world.
The Dowlat Abad 
Garden history 
dates back to more 
than 200 years ago 
(built around 1750). 
It was constructed 
during the Afsharid 
era as a residence 
for the ruler of the 
time. Mohammad 
Taghi Khan (who 
was also known 
as the Great Khan) 
built this huge 
garden outside of 
the city in a place 
where was full of 
different trees. 
Being surrounded 
by too many trees 
had made the 
building hidden 
from others’ sights. 
Therefore, it could 
be a great place for 
a ruler to live. It was 
once a residence 
of Persian regent 
Karim Khan Zand.
With the extension 
of the city during 
the Qajar era, the 
garden, which 
was outside of the 
city became part 
of the city and 
the Charminar 
n e i g h b o r h o o d . 
Then during the 
Pahlavi era, the 
n e i g h b o r h o o d 
became bigger 
and bigger, 
many buildings 
constructed around 
the garden and huge 
streets connected 
this part of the city 
to the old town. 
After a while, 
the Dowlat Abad 
Garden, which was 
once outside of the 
city, found itself not 
only inside of the 
city but also in the 
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Ardebil to host 
chamomile harvesting 
festival

Over 31,000 visit 
Kashan in a day

Attraction

Attraction

Iran’s popular holiday destination, Fandoqlu 
Forest, known for flower farming and cool 
weather, will host its 5th National Festival of 
Chamomile Flowers this month.
Head of the city of Namin’s Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Department, 
Manouchehr Norouzzadeh, has said that the 
‘National Festival of Chamomile Flowers’ 
will be held in Fandoqlu Forest tourism hub, 
northwestern Ardebil province, Mehr reported.
The event is aimed to introduce Namin’s 
investment opportunities, traditions, local 
rituals and handicrafts, the official said.
Presenting tourism capacities of the region 
especially Fandoqlu Forest tourism hub, 
developing tourism facilities in Namin 
resort areas, showcasing high capability of 
this province in the field of medicinal-
pharmaceutical herbs have been cited as the 
other aims behind launching this festival, he 
emphasized.
Fandoqlu is located 10 kilometers from Namin. 
The forest is sprawled in Ardebil and Gilan 
provinces and it attracts many domestic and 
foreign visitors every year. Adjacent to the forest 
are expansive mayweed fields, which host a 
mayweed festival every spring.
Sprawling on a high, windswept plateau, Ardebil 
is well-known for having lush natural beauties, 
hospitable people and its silk and carpet 
trade tradition, it is also home to the UNESCO-
registered Sheikh Safi al-Din Khanegah and 
Shrine Ensemble.

Over 31,000 visited Iran’s historical city of 
Kashan on Wednesday, a public holiday 
celebrating Eid al-Fitr, which marks the end of 
the holy fasting month of Ramadan.
A total of 30,958 domestic travelers and 141 
foreign holidaymakers visited historical 
attractions in Kashan concurrent with the Eid 
al-Fitr, of whom 26,436 toured Bagh-e Fin (Fin 
Garden), IRNA quoted a local tourism official as 
saying on Thursday.
The richly manicured and historical garden 
together with eight other counterparts have 
been inscribed on the UNESCO World Heritage 
list under the title of “The Persian Garden.”
Many travelers opt to pass Kashan on their 
journeys between Tehran, Isfahan, Shiraz and 
Yazd, because this delightful oasis city on the 
edge of the Dasht-e Kavir, is one of Iran’s most 
alluring destinations.
Kashan not only boasts a cluster of architectural 
wonders, an atmospheric covered bazaar and 
a UNESCO-recognized garden, but it also offers 
some of central Iran’s best traditional hotels.

Darband Area in Tehran

One of the best points of interest in 
the capital city of Iran is Darband. 
Darband is a tourism offer in 
Tehran so that all domestic and 
foreign tourists must see this 
place. A great place to have a 
delicious meal in Tehran and along 
with a variety of meals offers a 
beautiful landscape of nature.
If you interested in climbing the 
path to the “Tochal” and other 
Alborz mountain peaks can be a 
great option for you.
The environment of Darband 
includes: the beautiful river 
through the rocks and restaurants 
and the pleasant whispers of 
passersby and travelers in the 
spectacular background of 
Tehran’s nature are interested 
enough to attract every tourist to 
this beautiful place.

Introducing Darband
Darband is one of the oldest zones 
in Tehran and is located in the old 
villages of “Shemiran”. Also it is in 
the north of garden of “Saadabad” 
Palace. Darband neighborhood 
is one of the coolest and most 
popular tourism destinations in 
Tehran. It located at an altitude of 
1700 meters above sea level and 
is the start of one of the main ways 
that climbers climb to the central 
Alborz.
During the Qajar period, some of 
the Qajar princes were living here. 
At the village of Darband, under 
the command of Reza Shah, they 
built a guesthouse and several 
villas. Because the “Sarband” 
neighborhood was a bottleneck, a 
large bridge was built on the river. 
Before arriving at Sarband Square 
there is Diplomat hotel on the left 
side of the river. This place until 

MohammadReaza Shah’s Mid-
epoch was the only grand hotel in 
Tehran for major foreign guests.

Attractions of Darband:
Chairlift
The history of the creation of 
Chairlift began about 40 years 
ago. and at first the people of 
the village used it to travel to the 
village . Also climbers used it for 
mountainous trails. After a while, 
ordinary people, who came to 
this area for fun and excursion, 
traveled to the higher points of 
Darband and set up a picnic spot 
in the eye-catching, mountainous 
landscape.

Good Weather
There is a nice atmosphere that 
is accompanied by a cool climate 
of river and the warmness of 
presence of people and friends.  
So this is not seen elsewhere in 
Tehran. In addition, the existence 
of old houses left from the past 
decades and the local people 
and and the donkeys that move 
the burden of villagers and 
shopkeepers, all add to the charm 
of this beautiful place.

Nights of Darband
The nights of Darband for many 
people are more beautiful than its 
days. Many Tehranians prefer to 
spend the night on this zone. There 
are spectacular look of lights. The 
lights multiply the color of the 
shops and the walking paths. The 
quiet whisper of water and the 
warmness of people presence 
will provide you an awesome 
experience of night in the Darband.

Delicious foods in Darband
For most people, the main 
entertainment is the variety of 
delicious foods that offered in this 
place. Enjoying delicious foods in 
a cool and clean air, along with an 
eye-catching view beside friends 
and family, is an opportunity 
that you cannot easily find 
anywhere else in Tehran. There 
are restaurants, cafes, street foods 

and many local stations that you 
can experience new tastes here.

Sled in the Darband
Another amusing activity is 
sledding in the highlands of 
Tehran. the sled located in the 
“Golabdarreh” boulevard that is in 
a neighborhood near Darband. But 
it has been renowned to Darband 
for its reputation. The sled has a lot 
of fun and a different experience of 
what is happening in Tehran.

Climbing
One of the most famous 
entertainments in Tehran is 
climbing along nature in the 
mountainous Alborz paths. Also 
the Darband area and the Rocky 
Mountains located in this zone 
are one of the most suitable places 
for rock climbing in Tehran. And 
many professionals of this field 
interested to do exercise in this 
area.

How to access to Darband
To reach Darband you must bring 
yourself to Tajrish Square. Tajrish 
is one of the northern areas of 
Tehran and you can go there by 
using BRT Bus line (Rah Ahan – 
Tajrish) or by the line 1 of Tehran 
metro map (Kahrizak-Tajrish) or 
taxis. From there, take a road with 
taxi to Darband Street and take a 
stop on the “Sarband” Square.
Some of the nearby Tehran 
hotels to Darband are:
4 star “Sepehr” Hotel apartment 
near the museum garden
3 star “Diamond” Hotel with an 
approximate of 5 minutes to 
museum garden
5 star “Esteghlal” Hotel with an 
approximate of 7 kilometers to 
museum garden
Some of the other tourist 
attractions near the Darband are:
Imamzadeh Saleh  (Traditional 
Muslim shrine)
Sabet’s”Mansion (the most 
expensive and biggest house in 
Iran)
Sa’dabad Complex
Niavaran Complex

One of the best points of interest in the capital 
city of Iran is Darband. Darband is a tourism 
offer in Tehran so that all domestic and foreign 
tourists must see this place. A great place to 
have a delicious meal in Tehran and along with 
a variety of meals offers a beautiful landscape 
of nature.

The environment of 
Darband includes: 
the beautiful river 
through the rocks 
and restaurants 
and the pleasant 
whispers of passersby 
and travelers in 
the spectacular 
background of 
Tehran’s nature are 
interested enough to 
attract every tourist to 
this beautiful place.
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 Statistics showed that 
11,975 tons of bitumen 
were exported through 
Iran Mercantile Exchange 
(IME) on Saturday.
In the same period, 946 
tons of chemicals, 491 
tons of polymer products, 
3,000 tons of slaps wax, 
150 tons of sulfur, 124 
tons of bitumen and 100 
tons of vacuum bottoms 
were transacted in oil and 
petrochemical hall of the 
Iran Mercantile Exchange.

Moreover, 8,000 tons of 
bloom ingot were traded 
at the hall of industrial 
and mineral products of 
Iran Mercantile Exchange 
(IME).

Putin:
Global Trust 
in US Dollar Is 
Falling
The role of the US 
dollar as a reserve 
currency should 
be reconsidered 
since it has become 
W a s h i n g t o n ’ s 
political weapon, 
Russian President 
Vladimir Putin told 
participants at 
the St. Petersburg 
I n t e r n a t i o n a l 
Economic Forum.
RNA - “Deep changes 
require adaptation 
of international 
f i n a n c i a l 
o r g a n i z a t i o n s , 
reconsidering the 
role of the dollar, 
which after it became 
international reserve 
currency, turned into 
the tool of pressure of 
the country of issue on 
the rest of the world 
today,” Putin said.
The Russian president 
added that US actions 
undermine the 
advantages created 
by the Bretton Woods 
system, thus “trust in 
the US dollar is falling”.
Putin also pointed out 
that the dominance of 
the greenback fails to 
solve major problems, 
such as how to reach 
a balance in currency 
relationships and 
trade exchange.While 
the US loves to talk 
about freedom and 
equality, including 
in relation to trade, 
it tries to spread its 
jurisdiction to the rest 
of the world and uses 
all means necessary 
to keep its dominance, 
according to the 
Russian president.
“States that 
previously advocated 
the principles of 
freedom of trade, 
fair and open 
competition, started 
speaking the language 
of trade wars and 
sanctions, blatant 
economic raiding, arm 
twisting, intimidation, 
e l i m i n a t i n g 
competitors by so-
called non-market 
methods,” Putin told 
the audience in St. 
Petersburg.
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Iran exports over 11,000 tons of 
bitumen at IME

The president's comments 
came shortly after his foreign 
minister and chief negotiator, 
Marcelo Ebrard, told the rally 
the country had emerged 
from the high-stakes talks that 
avoided US tariffs on Mexico's 

exports with its "dignity intact."
Lopez Obrador said that as an admirer 
of Mahatma Gandhi, Martin Luther 
King and Nelson Mandela, he opposes 
retaliation but had been prepared 
to impose tariffs on US goods. "As 
chief representative of the Mexican 
state I cannot permit that anyone 
attacks our economy or accept an 
unjust asymmetry unworthy of our 
government."
The rally in Tijuana, a short walk from 
the border, was originally scheduled 
as an act of solidarity in the face of US 
President Donald Trump's threat to 
impose a 5% tariff on Mexico's exports 
if it did not stem the flow of Central 
American migrants crossing its 
territory toward the US.
But after Mexican and US officials 
reached an accord late Friday that calls 
on Mexico to crackdown on migrants 
in exchange for Trump backing off his 
threat, officials converted the rally into 
a celebration.
Ebrard, who helped negotiate the 
deal, said when he gave the president 
his report, he told Lopez Obrador: 
"There are no tariffs, Mr. President, we 
emerged with our dignity intact."
Lopez Obrador has said consistently 
that Mexico's immigration policy will 
be guided by respect for human rights. 
How that is integrated with the more 
proactive enforcement Mexico has 
promised Trump is yet to be seen.
"We take advantage of being here 
in Tijuana to say to the people of the 
United States once more that we do 
not harbor any intention nor will we 
harbor any intention to harm them, 
and we are resolved to collaborate 
with them in all areas, especially on 
the concern spurred by the growth of 
the migratory flow to their country," he 
said, AP reported.

"At the same time, we ask for their 
understanding because the migratory 
phenomenon doesn't come from 
nowhere, it comes from the material 
needs and the insecurity in the 
Central American countries and in 
marginalized sectors and regions of 
Mexico, where there are human beings 
who need to set out on a pilgrimage to 
mitigate their hunger and their poverty 
or to save their lives."
A series of speakers at the government-
organized gathering spoke of 
the importance of the US-Mexico 
relationship and applauded Mexico's 
negotiating team. The rally had the 
feeling of a campaign event with 
paraphernalia from Lopez Obrador's 
ruling Morena party spread throughout 
the crowd.
The event was held in an intersection of 
Tijuana's gritty downtown surrounded 
by pharmacies and currency exchange 
shops. Prostitutes lined the street a 
block away from the stage filled with 
dignitaries.
Lopez Obrador spoke of the long 
and intertwined histories of the 
two countries, noting that they 
"are protagonists in the largest 
demographic exchange in the world."
Tijuana residents at the rally said they 
supported the terms of the agreement. 
But residents just a block away 
expressed concern the deal could mean 
more asylum seekers having to wait 
in Tijuana and other Mexican border 
cities for the resolution of their cases in 
the US That process can take months or 
even years.
Angelica Lopez, 41, has worked at a US 
assembly plant in Tijuana that makes 
motors of all kinds for more than 20 
years. The threatened tariffs would 
have directly impacted her family's 
well-being, she said.

"Honestly, we were worried," she said. 
"That's how we eat, how we provide for 
the family, our home."
As for the possibility that it means more 
Central American migrants have to wait 
out their asylum process in Tijuana, 
Lopez noted that she had arrived in 
Tijuana as an economic migrant from 
another part of Mexico.
"The opportunities are for everyone, we 
simply support one another as human 
beings."
But a block away, masseuse Omar 
Luna, said he believed many of the 
Central American migrants waiting 
in Tijuana were not there to work and 
were causing problems.
"This part affects us a little," he said. "A 
lot of them don't come to work, they're 
criminals, (but) not all of them."
Critics of the deal in Mexico say that 
other than a vague reiteration of a joint 
commitment to promote development, 
security and growth in Central America, 
the agreement focuses almost 
exclusively on enforcement and says 
little about the root causes driving 
the surge in migrants seen in recent 
months.
The deployment of 6,000 National 
Guard troops appears to be the key 
commitment in what was described 
as "unprecedented steps" by Mexico to 
ramp up enforcement, though Interior 
Secretary Olga Sánchez Cordero said 
that had already been planned and was 
not a result of external pressure.
Another key element of the deal is 
that the United States will expand a 
program known as the Migrant 
Protection Protocol, or MPP. According 
to Mexican immigration authorities, 
since January there have been 10,393 
returns by migrants to Mexico while 
their cases wend their way through US  
courts.

Iran Determined to 
Boost Economic Ties 
with Turkey: Rouhani
 Iran’s President said Tehran is resolved to 
promote economic relations with Turkey, 
adding that the expansion of bilateral ties 
will play a major role in promoting stability 
and security in the region.
Iran and Turkey are two “powerful and 
influential” countries in the Muslim world, 
Hassan Rouhani said in a phone call with his 
Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan 
on Saturday.
He added that Tehran is determined to 
strengthen economic cooperation with 
Ankara and use the two countries’ national 
currencies in their transactions.
Iran and Turkey have agreed to step up 
their economic cooperation with the aim 
of reaching a $30-billion target set for their 
annual trade, voicing concern over the re-
imposition by the US of unilateral sanctions 
against the Islamic Republic, a move which 
they say could affect the entire region's 
economy.
The Iranian president further expressed 
sorrow for the continued bloodshed and 
the killing of people in Sudan, Libya, Yemen 
and Afghanistan and said Iran and Turkey in 
cooperation with other friendly countries 
can put an end to the ongoing “unfortunate 
and dangerous” situation and properly 
solve the issues of the region and the Muslim 
world.
He also stressed the importance of 
bolstering cooperation between Iran and 
Turkey in the fight against terrorism in 
the region and promoting security at the 
common borders.
In a meeting with his Turkish counterpart 
in Russia’s resort city of Sochi in February, 
Rouhani lashed out at Western states, 
especially the US, for throwing their support 
behind terror groups.
“Unfortunately, terror groups in the region 
have been supported by foreign powers, 
especially the United States, for years,” 
Rouhani said.
The Turkish president, for his part, said 
expansion of Tehran-Ankara relations would 
serve the interests of the two nations and the 
entire region.
Erdogan added that the two countries can 
increase their cooperation to play further 
role in boosting stability and security and 
fighting terrorism across the region.
He slammed the unilateral and cruel 
sanctions imposed by the United States 
against Iran and emphasized that his 
country would not accept such restrictions.

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador 
said he was reluctantly prepared to slap retaliatory 
tariffs on US goods if negotiators in Washington 
had failed to strike a deal, addressing a boisterous 
celebratory rally Saturday in the border city of 
Tijuana.

Mexico: Country Has 'Dignity Intact' 
after US Tariff Deal
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The deployment 
of 6,000 National 
Guard troops 
appears to be the 
key commitment 
in what was 
described as 
"unprecedented 
steps" by Mexico 
to ramp up 
enforcement, 
though Interior 
Secretary Olga 
Sánchez Cordero 
said that had 
already been 
planned and was 
not a result of 
external pressure.
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Zarif says EU is obliged to open way 
for Iran economy
 Iran's Foreign Minister Javad Zarif said Sunday that the EU 
is obliged to open the way for Iranian economic activities in 
accordance with the nuclear deal.
"The responsibility of the Europeans and other signatories 
to the nuclear deal is to normalize the condition for Iran's 
economic activities," he told reporters noting that under the 
nuclear deal, what is important is the outcome, not just taking 
actions and saying "we tried but it didn't work".
Zarif was making a reference to the deal signed by Iran on one 
side and the world major powers on the other in 2015. Under 

the deal Tehran agreed to curb its nuclear program in exchange 
for sanctions relief.
In May 2018, the US President Donald Trump pulled out of 
the deal and reimposed sanctions on Iran. The European 
signatories pledged to cover the damage through devising a 
trade mechanism, but Iran is criticizing Europe for failing to 
deliver on promise.
Iran can also do the same from now on, the top Iranian diplomat 
said.He said, the Europeans are not in a position to criticize Iran 
on the issues that do not have to do with the nuclear deal.
Noting that the West's policies in the region have always been 
damaging law and order, Zarif added that the west gives green 
light to the totalitarian regimes in the Middle East to commit 

crimes.
Commenting on the 
deadline Iran set on the 
first anniversary of the US 
withdrawal from the nuclear 
deal, Zarif said, "It is a matter 
of Islamic Republic of Iran's 
plan. We announced our plan 
by saying that we would do so 
during the first 60 days, and will 
take other measures within the next 
60 days, and then the following steps will 
be decided."



UK’s Johnson Threatens 
to Withhold $50bln Brexit 
Payment
 Boris Johnson, the leading candidate to succeed 
Theresa May as Britain's next prime minister, 
said he would withhold a previously agreed 39 
billion pound ($50 billion) Brexit payment until 
the European Union gives Britain better exit 
terms.
The EU has repeatedly said it will not reopen 
discussion of the Brexit transition deal it reached 
with May last year, which British lawmakers have 
rejected three times, prompting May to announce 
her resignation earlier this month, Reuters 
reported.
May stepped down as leader of the governing 
Conservatives on Friday.
Johnson, a former foreign secretary in May's 
cabinet, is popular with ordinary Conservative 
Party members, who will decide between the two 
candidates who come top in a series of votes by 
Conservative lawmakers over the coming weeks.
"I always thought it was extraordinary that we 
should agree to write that entire cheque before 
having a final deal. In getting a good deal, money 
is a great solvent and a great lubricant," Johnson 
told the Sunday Times.
Britain is due to leave the EU on Oct. 31. If 
Parliament does not approve a deal - and the 
government does not ask the EU for another 
delay - there risks being major economic 
disruption from a disorderly departure.
The 39 billion pounds represents outstanding 
British liabilities to the EU, which would be 
paid over a number of years according to the 
withdrawal agreement negotiated by May.
Johnson also said border arrangements with 
Ireland should be settled only as part of a long-
term agreement, rejecting a "backstop" which 
would avoid checks on Northern Ireland's border 
but which Conservative lawmakers fear is a 
backdoor way of requiring Britain to continue to 
follow EU rules after Brexit.
The EU has said guarantees to keep the border 
open between Ireland and Northern Ireland are 
an essential part of the transition agreement.
Separately, one of Johnson's rivals, environment 
minister Michael Gove, said he would scrap the 
value-added tax (VAT) levied on most goods 
and services and replace it with a lower US-style 
sales tax.
Gove told the Sunday Telegraph he wanted to use 
"the opportunity of life outside the EU to look 
to replace VAT with a lower, simpler sales tax, 
ensuring our business tax structure is the most 
competitive in the G20 and reducing marginal 
tax rates for the poorest families to reward work."
VAT is one of Britain's main taxes, which the 
government expects to raise 137 billion pounds 
this year.
Another leadership contender, Sajid Javid, 
said he was willing to pay Ireland hundreds 
of millions of pounds towards the cost of new 
border arrangements to facilitate a Brexit deal.

Europe Must Lead Talks 
between Iran, US: Germany

Europe Must Lead Talks 
between Iran, US: Germany
Maas arrived in Iraq 
Saturday to hold talks 
with Prime Minister 
Adel Abdel Mahdi and 
President Barham Salih 

over the increasing tensions 
between Iran and the US. His 
Iraq trip was unannounced due 
to security reasons."There is a 
clear danger of miscalculations, 
misunderstandings, provocations 
leading to unforeseeable 
consequences in this highly tense 
region," Maas said as he arrived in 
Baghdad, AP reported.
"The latest escalation requires us as 
European neighbors to intervene in 
favor of de-escalation and peaceful 
coexistence," he added.
"We cannot just seek dialogue, we 
must lead it, precisely where the 
differences seem insurmountable 
and long-simmering conflicts run 
deep."We Europeans are convinced 
that it is worth every effort to work 
toward upholding the Vienna 
nuclear agreement with Iran."
The focus of Maas' Middle East 

trip will be his talks with Iranian 
officials in Tehran on Monday. After 
the US reimposed sanctions on 
Iran, the government in Tehran 
threatened to pull out of part of 
the nuclear deal unless other 
signatories could offer help to 
contain the effect of US sanctions.
Maria Adebahr, a spokesperson 
for the German Foreign Ministry, 
said Berlin wanted to "preserve 
the nuclear agreement because 
we believe it is a good agreement 
that prevents Iran from acquiring 
nuclear weapons."
The German foreign minister 
reportedly coordinated his trip with 
the UK and France and informed US 
Secretary of State Mike Pompeo of 
the trip when the US diplomat was 
in Berlin last week. A top adviser, 
Jens Plotner, traveled from Berlin 

to Tehran two weeks ago to lay the 
groundwork for Monday's meeting, 
provoking US irritation.
Tensions between Washington and 
Tehran have been rising since US 
President Donald Trump withdrew 
the US from the nuclear deal, known 
as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), and imposed 
unilateral economic sanctions 
against Iran, mainly targeting 
its energy dealings on the global 
market.
Last week, Pompeo said 
Washington was willing to hold 
talks with Iran to lower tensions 
in the Persian Gulf "with no 
preconditions," but Iranian officials 
have rejected the idea of holding 
any negotiations with the US unless 
Washington returns to the JCPOA 
and ends the policy of pressure.

German Foreign Minister Heiko Maas warned 
against increased rhetoric between Tehran and 
Washington, saying that Europe must lead talks 
between the two sides to scale down tensions and 
save the 2015 nuclear deal between Tehran and 
world powers.

Politics
Monday,June 10, 2019, No.244

ISFAHAN
N E W S 05

News

Iranian Foreign 
Ministry spokesman, 
Seyyed Abbas 
Mousavi has strongly 
denounced the US 
Treasury’s latest 
move to impose new 
sanctions against 
Iran’s petrochemical 
companies.
In a Saturday 
statement, Mousavi 
described the sanctions 
as an instance of 
economic terrorism 
and part of the White 
House’s constant 
hostilities towards the 
Iranian nation.
"Only one week was 
enough to prove the US 
president’s claim that 
he seeks negotiation 
with Iran was a hollow 
one," Mousavi said.
"The US’ policy of 
maximum pressure is 
a failed policy that had 
already been tested by 
the country"s previous 
presidents for several 
times," he added.
Mousavi said this is a 
wrong path and the 
US administration can 
rest assured it will not 
achieve any of the goals 
it had it mind when 
implementing the 
policy.
He also referred to 
certain American 
officials" calls for 
negotiation with 
Iran, and described 
them as deceitful and 
false claims aimed at 
attracting the attention 
of public opinion.
"The US’ move [to 
impose sanctions on 
Iran’s petrochemical 
companies] is against 
the basic principles and 
rules of international 
law and relations 
as well as the US 
regime’s international 
commitments, and will 
lead to international 
liabilities for them [the 
US]," Mousavi added.
"All countries have a 
duty to show reaction 
to the blatant violation 
of the fundamental 
principles of the 
i n t e r n a t i o n a l 
law, and prevent 
the international 
c o m m u n i t y ’ s 
achievements in 
m u l t i l a t e r a l i s m 
from being further 
destroyed by the 
US ruling system’s 
bullying and unilateral 
measures," he 
 noted.

Iran strongly 
condemns US’ 
petrochemical 
sanctions

Iran

news
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 Venezuela to Halt Consular 
Services in Canada: Caracas
 Caracas will stop providing services in its consulates in 
Canada, Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza said on 
Sunday.
"Venezuela will stop providing consular services in 
Vancouver, Toronto and Montreal. All diplomatic functions 
will be concentrated in the Venezuelan Embassy in Ottawa. 
We hope that Canada will soon restore its sovereignty in 
foreign policy", Arreaza wrote on Twitter, Sputnik reported.
 The move comes in a response to similar actions made by 
Ottawa.

Earlier this week, Canadian Foreign Minister Chrystia 
Freeland said that Ottawa decided to temporarily suspend 
operations at the country’s embassy in Venezuela.
The foreign minister added that Canada would continue 
to provide consular assistance to Canadians in Venezuela 
through the embassy in Colombia.
Last week, US Secretary of State Mike Pompeo and Freeland 
discussed ongoing efforts to support the rebuilding of 
democracy in Venezuela and support for the opposition 
leader Juan Guaido.
The situation in Venezuela remains tense since January when 
Guaido illegally proclaimed himself interim president.
Washington and some other countries including Canada, 

endorsed Guaido and called on 
President Nicolas Maduro to step 
down. The United States has 
also seized billions of dollars in 
Venezuelan oil assets.
Maduro has accused the US of 
trying to orchestrate a coup to 
install Guaido as its puppet and 
take control of Venezuela's natural 
resources.Russia, China, Iran, Cuba, 
Bolivia, Turkey and a number of other countries have voiced 
their support for the constitutionally-elected Maduro as the 
only legitimate president of Venezuela.

So, from a 
strategic 
and security 
standpoint - 
according to 
Iran - this sort 
of negotiation 
would actually 
increase rather 
than decrease 
its vulnerability.
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Iran Unveils New Air 
Defense Missile System
 Iran’s Defense Ministry on Sunday unveiled a sophisticated 
air defense system capable of hitting several targets with 
homegrown ‘Sayyad-3’ missiles.
In a ceremony in Tehran, Defense Minister Brigadier 
General Amir Hatami unveiled the homegrown air defense 
system, dubbed ‘Khordad 15th’.
Developed by the Defense Ministry’s experts, it was 
formally delivered to the Air Defense Force of the Iranian 
Army.
In comments at the event, Brigadier General Amir Hatami 
said the new air defense system has been paired with the 
‘Sayyad-3’ long-range missiles and is capable of detecting 

various targets, including warplanes and intruding drones, 
within a range of 150 kilometers and tracking them at a 
range of 120 kilometers.
According to the minister, the Khordad 15th system can 
also detect stealth targets within a range of 85 kilometers 
and hit them in a range of 45 kilometers.
It is capable of intercepting 6 targets simultaneously, 
the minister said, adding that its ease of mobility would 
allow servicemen to prepare the air defense system for 
engagement in less than 5 minutes.
The general said that the air defense system is equipped 
with a phased array radar and independent launch pads 
and can effectively take action against various aerial 
targets, such as reconnaissance aircraft, bombers and 
tactical warplanes.
The minister went on to say that the Khordad 15th can 

be operated for 
shooting down 
targets at a 
maximum height 
of 27 kilometers 
and within a range 
of 75 kilometers.
Iranian military 
experts and 
technicians have in recent years made great headways 
in manufacturing a broad range of indigenous equipment, 
making the armed forces self-sufficient in the defense 
sphere.
Iran maintains that its military might poses no threat to 
regional countries, stressing that the Islamic Republic’s 
defense doctrine is entirely based on deterrence.

News

Iran, Japan long record 
of diplomatic ties, bright 
future
Iran and Japan are to celebrate the 90th 
anniversary of their relations this year; 
analysts say that Japanese Prime Minister 
Shinzo Abe's visit to Tehran will open a new 
chapter in the two countries political and 
diplomatic relations.
Abe is to visit Iran's high-ranking officials 
on June 12 -14 to discuss numerous topics, 
including economic issues, investment, trade, 
culture, the most important regional issues, 
and political relations.
It is expected that he would have various 
suggestions regarding the issues of the Middle 
East and expansion of ties with Iran, and Iran-
US issues may be discussed as well. In any 
case, Iran will be a capable host for the prime 
minister of Japan, about which Iran has said it is 
of great importance in its foreign policy.
Head of the Iran-Japan parliamentary 

Friendship Group Fumio Kishida said earlier 
this year that amity between the two countries 
date back to the first years of the formation of 
the Silk Road in ancient times, but in 1929 a 
new chapter was opened and has been kept 
ever since.
Once Japan's foreign minister, Kishida said that 
the base of the long term relations of Tehran 
and Tokyo is people-to-people contacts. 
Referring to Iranian President Hassan Rouhani 
and Japanese Prime Minister Abe's meetings, 
he said that when in office, he had visited 
Iran two times and talked with Iran's Foreign 
Minister Mohammad-Javad Zarif about 
expanding inter-country relations.
In the beginning of the year, Zarif lauded the 
90th anniversary of diplomatic ties with Tokyo 
and hoped to them enhanced.
Statistically speaking, economic ties between 
Iran and Japan, especially in energy section, 
have lessened and reached zero due unilateral 
US sanctions. Abe is expected to discuss ways 
to expand relations in this field.
Due to the fact that Japan doesn't want to 

limit and depend itself to the oil from Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates, there 
is a lot of hope that Prime Minister Abe can 
win waivers from the US to be able to buy oil 
from Iran as well. Any complications in oil 
provision for Japan can result in a big loss for 
the third economic power in the world. Iran 
has sometimes provided 70% of the oil Japan 
needs.
Now, it is high time Japan used its old amicable 
ties with Iran and infused new energy into the 
veins of cooperation; continuation of export of 
Iran oil to Japan and investment and transfer 
of technology to Iran are among the proximity 
moves Japan can make.
Ever since the beginning in 1929, Iran and 
Japan's relations have been uncontaminated 
and are among the healthiest ones in the 
world. And after the 1979 Islamic Revolution, 
political, economic, cultural and diplomatic 
ties have grown up; the leaders of the two 
countries have tried to meet on the sidelines of 
international summit meetings, conferences 
and international conventions. 



Domestic factories to manufacture 1,000 passenger 
wagons: RAI head
The managing director of the Islamic Republic of Iran Railways (RAI) announced the endorsement of a 
20-trillion-rial-agreement (about $151 million) which will let domestic companies to manufacture 1,000 
passenger wagons of various types.Making the remarks on the opening ceremony of 7th edition of the 
International Exhibition of Rail Transportation, Related Industries & Equipment (RAILEXPO 2019), Saeed 
Rasouli said that several banks have voiced readiness to cooperate in this production project.He underlined 
that Iran’s railway industry is aimed at overcoming the current US sanctions.
Rasouli had previously informed of allocation of 20 trillion rials by the Planning and Budget Organization for 
renovation of 1000 passenger and freight wagons and also locomotives through benefiting from domestic 
capabilities in the current Iranian calendar year (began on March 21, 2019).

Iranian lawmakers 
on Sunday adopted 
capital punishment for 
those found guilty of 
acid attack to prevent 
such a grave crime to 
be committed in the 
society.
According to a clause, 
approved by 161 votes 
out of the total number 
of 245, the perpetrators 
of acid attacks are 
defined as responsible 
for disrupting law and 
order in the society or 
and act of terror subject 
to capital punishment 
and the crime amounts 
to 'corruption on the 
earth'.
Acid violence is a global 
problem, but in some 
parts of the world, such 
as South and Southeast 
Asia the issue is more 
prevalent.
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Iran Determined to Boost Economic 
Ties with Turkey: Rouhani

Deal of Century Backfired after 
Quds Day, Iranian Speaker Says
Addressing an open session of 
the Parliament on Sunday, Ali 
Larijani praised the Iranian nation 
for their “strong and smart” 
presence in the Quds Day rallies 

and standing against the “evil sedition” 
that the US and the Zionist regime have 
masterminded to decide the fate of the 
Palestinian nation.
He said the widespread voices of support for 
Palestinians in the Quds Day demonstrations 
turned the “fake great deal of century” into an 
evidence that the Zionist regime of Israel has 
no identity.
Larijani reiterated Iran’s proposed solution 
to the conflicts in Palestine, stressing the 
need for a referendum including all Muslim, 
Christian and Jewish Palestinians, and the 
return of displaced Palestinian people to 
their homeland.  
The Iranian speaker also emphasized that a 
Palestinian government formed by majority 
vote should make a decision about the Jewish 
people settling in the Palestinian territories.
In the Eid al-Fitr sermons in Tehran on 

Wednesday, Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei said the US-
Israeli plot against Palestinians, known as the 
deal of the century, is doomed to failure and 
will never materialize.
Decrying the US conspiracy for the deal of 
century, the Leader said the betrayal of the 
cause of Palestine by some Muslim countries, 
including Bahrain and Saudi Arabia, has 
provided the grounds for “the evil plot”.
The deal of the century will never materialize, 
Ayatollah Khamenei said, expressing 
gratitude to some Arab countries and the 
Palestinian groups that have voiced their 
opposition to the deal.
The deal of century ploy, fronted by US 
President Donald Trump's son-in-law Jared 
Kushner, has already been rejected by the 
Palestinians, who say the White House's 
policies have been blatantly biased in favor 
of Israel.Palestinians have cut off all contacts 
with the Trump administration since the 
president broke with decades of bipartisan 
policy to recognize al-Quds (Jerusalem) as 
the capital of Israel in December 2017.
In the meantime, Bahrain is going to host a 
conference this month to encourage what it 
calls investment in the West Bank and Gaza 
Strip as part of Trump’s plan for Palestine.
The so-called “Peace to Prosperity” economic 
workshop, to be held on June 25 and 26 in 
cooperation with Washington, has already 
been rebuffed by Palestinian officials and 
business leaders.

Speaking to reporters during a 
visit to a high school in Tehran 
on Sunday, Zarif hit back at 
European officials for voicing 
concern about Iran’s policies 
or military programs, saying, 
“Europeans are in no position to 

criticize Iran, not even in areas unrelated 
to the JCPOA.”
Highlighting the destructive impacts of 
policies of the West and Europe on the 
Middle East, the top Iranian diplomat said 
while some governments like Germany 
have ceased selling Saudi Arabia arms 
that are used for bombing the people of 
Yemen, certain other Europeans have 
failed to do so.
“In general, the West has allowed despotic 
regimes in our region to commit crimes,” 

he deplored.
Zarif also underlined that Europeans must 
explain how effectively they have honored 
their commitments under the JCPOA to 
normalize economic relations with Iran.
What matters in the JCPOA is results, not 
mere actions, he added.
The foreign minister further denounced 
the US for imposing a blatant economic 
war against the people of Iran, saying the 
Islamic Republic is trying to publicize 
its policies via diplomatic methods, 
pointing to the opportunities available 
during upcoming visits to Iran by the 
German foreign minister and Japanese 
prime minister and also during Iranian 
President Hassan Rouhani’s forthcoming 
trips to Kyrgyzstan and Tajikistan for the 
SCO and CICA summits.
His comments came after US President 
Donald Trump and his French counterpart 
Emmanuel Macron criticized Iran at a 
joint meeting in France, calling for efforts 
to keep Tehran from what they called 
getting nuclear weapons.

Deal of Century Backfired after Quds Day, 
Iranian Speaker Says

Zarif: Europe in No Position to Criticize Iran

The speaker of Iran’s Parliament lauded the country’s 
people for their massive presence in the pro-Palestine 
demonstrations on the International Quds Day that turned 
the so-called deal of the century into a declaration of Israel’s 
lack of identity.

European governments whose policies have only wreaked 
havoc on the Middle East are in no position to criticize Iran, 
not even in areas unrelated to the 2015 nuclear deal, Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said.
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The deal of the 
century will never 
materialize, 
Ayatollah 
Khamenei said, 
expressing 
gratitude to some 
Arab countries and 
the Palestinian 
groups that have 
voiced their 
opposition to the 
deal.

What matters 
in the JCPOA is 
results, not mere 
actions, 

Iran Moves Up 55 Spots in Global 
Innovation Index: Vice-President
Iranian Vice-President for Science and Technology Affairs 
Sorena Sattari highlighted the country’s progress in 
scientific areas and said the Islamic Republic’s position 
in the Global Innovation Index has improved by 55 spots.
Iran has the biggest start-up companies in the region and 
the country has had good plans in this area over the last 
few years, Sattari said at a press conference in Tehran on 
Sunday.
“We have been able to improve our position by 55 places 

in the (Global) Innovation Index,” the official said.“Good 
things will happen for the country's ecosystem,” he 
added, expressing hope that the country would be 
successful in this area.Sattari also pointed to the inaugural 
Asia-Pacific Innovation Forum, which will take place in 
Tehran from June 10 to 12, and said high-ranking officials 
from the United Nations and 50 foreign countries will 
attend the event.The Forum is jointly organized by the 
United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific (ESCAP) and the Government of the 
Islamic Republic of Iran (Vice Presidency for Science and 
Technology), according to the official website of the event.

Iranians have culture of 
resistance: former CIA 
director
The former CIA director, John Brennan criticized 
US President’s policies and behavior, describing 
Donald Trump’s reneging on the Iran nuclear deal 
as a foolish thing and stressed that Iranians have 
culture of resistance.
CIA director between 2013-2017, John Brennan 
criticized US President in an interview with Irish 
Times and said that his problem with Donald 
Trump is his dishonesty and character.
John Brennan who is a fierce critic of the US 
president, said, “Trump has done some very 
foolish things – like reneging on the Iran nuclear 
deal, or how he has handled the North Korea 
situation – I find that many of his policies are 
deeply flawed”.
“The United States has gone down this cul de sac 
with Iran, by putting pressure on the regime, in 
the false belief that they will change. It’s a culture 

of resistance in Iran,” he said.
“By reneging on the Iran nuclear deal, by 
designating the IRGC [Islamic Revolutionary 
Guard Corps] as a terrorist organization, 
by tightening sanctions on Iran and forcing 
European parties to the agreement to renege on 
their obligations, the perception in Iran is that 
the Trump administration ultimately wants to 
overthrow the regime.”
This has emboldened hardliners, he says, and 
even moderates who signed the 2015 accord.
“What really just rankles me to no end is Trump’s 
dishonesty, his lack of ethics and principles and 
character, the way he demeans and degrades 
and denigrates individuals or institutions of 
government, what he has done and said about the 
FBI and CIA and the former leadership, the fact 
that he wilfully misleads not just the American 
people but the world.”“He is a pathological 
deceiver and that lack of ethical, principled 
behaviour is something that I never thought I 
would see in the president of the United States,” 
John Brennan added.



آگهی اخطار اجرایی
شــماره: 352/97-1398/2/7 به موجب رای شماره 
715/97 تاریخ 97/7/3 حوزه 4 شورای حل اختالف 
شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
داور افتخاری فرزند عباس به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت 100/000/000 ریال بابت 
چک شــماره 370167-96/8/5 بابت اصل خواسته 
و پرداخت 1/435/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
پرداخت خســارت تاخیر تادیه طبق شاخص سالیانه 
بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له مهدی مرادی خولنجانی به نشانی خ 
امیرکبیر خ صادق اصفهانی صادق یک طبق طبق رای 
غیابی تبصره 2 از قانون 306 رعایت نیم عشر از خوانده 
دریافت شود. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظــرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایي 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالي ندارد 
صریحا اعالم نماید. شعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان کاشان شناسه: 465055

آگهی حصر وراثت
خانم زهرا کاشانی به شناســنامه شماره 596 به شرح 
دادخواســت به کالسه 387  از این شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان پروین دخت صدیق زاده به شماره شناسنامه 
48 در تاریــخ 98/1/17 اقامتگاه دائمــی خود بدرود 
زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- زهرا کاشــانی فرزند حسن ش ش 596، 
2- مصطفی کاشانی فرزند حسن ش ش 39، 3- زهره 
کاشــانی فرزند حســن ش ش 39671، 4- مرتضی 
کاشانی فرزند حسن ش ش 494 فرزندان اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 494685

آگهی حصر وراثت
آقای غالمعلی رشادی فرد به شناسنامه شماره 3165 
دادخواســت به کالسه 335  از این شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان علی محمد نه جریبی به شماره شناسنامه 
34861 در تاریخ 98/2/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- علی اکبر نه جریبی فرزند علی محمد ش ش 28، 
2- علیرضا نه جریبی فرزند علی محمد ش ش 308، 
3- فاطمه نه جریبی فرزنــد علی محمد ش ش 997، 
4- حسین علی رشادی فرد فرزند علی محمد ش ش 
340، 5- غالمعلی رشــادی فرد فرزند علی محمد ش 
ش 3165، 6- سرور نه جریبی فرزند علی محمد ش ش 

578 فرزندان 7- شمسی درب جوشقانی فرزند تقی ش 
ش 36527 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان شناسه: 492866

آگهی حصر وراثت
آقای مصطفی حق پرســت به شناسنامه شماره 278 
دادخواســت به کالسه 226  از این شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان بتول خانم حق پرســت به شماره شناسنامه 
1519 در تاریخ 97/2/2 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- نرگس حق پرست فرزند محمدآقا ش ش 439، 
2- مصطفی حق پرست فرزند محمد ش ش 278، 3- 
مهدی حق پرست فرزند محمد ش ش 5، 4- محمود 
حق پرست فرزند محمد ش ش 49 فرزندان. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شــد. قاضی شعبه ششــم شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: 692862

آگهی حصر وراثت
آقای سیدرضا هاشمی نصرآبادی به شناسنامه شماره 
51 به شــرح دادخواســت به کالســه 98/99  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خانم ربابه هاشمی به شماره 
شناســنامه 42 در تاریخ 1397/11/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- ســیدرضا هاشمی نصرآبادی ش 
ش 51-5649581271 برادر متوفی 2- سید مجید 
هاشمی نصرآبادی ش ش 47-5649598711 برادر 
متوفی و بجز نامبردگان ورثه دیگــری ندارد. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. دفتر شــورای حل اختالف بخش جرقویه 

شناسه: 494752

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان حســین رهبــر جوشــقانی فرزنــد احمد 
دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال به موجب یک فقره چک به 
شماره 878152 بانک ملی مورخ 97/12/25 و صدور 
قرار تامین خواسته به انضمام خســارت تاخیر تادیه 
به طرفیت عطیــه باغبانی فرزنــد مصطفی )مجهول 
المکان( به مجتمع شــوراهای حل اختالف کاشــان 
تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه 15 حقوقی شورای 

حل اختالف کاشان ثبت و برای تاریخ 98/4/24 ساعت 
9:00 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
مراتب به نامبرده ابالغ می گــردد که در وقت مقرر در 
جلسه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند 
تا قبل از جلسه رســیدگی 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 15 شــورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 492870

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان صادق شــعبانی دادخواستی به 
خواسته مطالبه مبلغ ســی و پنج میلیون ریال به نحو 
تضامنی و هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه به 
طرفیت 1- شهروز اختیاری 2- امیرحسین جعفریانی 
به مجتمع شــوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که 
پس از ارجاع به شــعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف 
کاشان به کالسه 1245/97 ثبت و برای تاریخ 98/5/26 
ساعت 10:00 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از 
آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می 
تواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه 
نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده 
در صورت عدم حضور شــورا تصمیــم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: 494602

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان صادق شــعبانی دادخواســتی 
به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به نحو 
تضامنی به انضمام هزینه دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه و کلیــه خســارات وارده به طرفیــت 1- علی 
اصغر ابراهیمی 2- امیرحســین جعفریانی به مجتمع 
شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به 
شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف کاشان به کالسه 
1243/97 ثبت و برای تاریخ 98/5/26 ساعت 10:30 
صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
مراتب به نامبرده ابالغ می گــردد که در وقت مقرر در 
جلسه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند 
تا قبل از جلسه رســیدگی 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 شــعبه 5 شــورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 494600

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان صادق شــعبانی دادخواستی به 
خواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت سه 
فقره چک به نحو تضامنی به انضمام هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات وارده به طرفیت 
1- راشد هزاریان 2- امیرحسین جعفریانی به مجتمع 
شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به 
شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف کاشان به کالسه 
1283/97 ثبت و برای تاریخ 98/5/26 ساعت 10:15 
صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
مراتب به نامبرده ابالغ می گــردد که در وقت مقرر در 
جلسه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند 
تا قبل از جلسه رســیدگی 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 شــعبه 5 شــورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 494598

آگهی
شماره پرونده: 854/97 شــماره دادنامه: 1334/97 
بتاریخ 97/12/5 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 12 
شورای حل اختالف کاشــان به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشکیل است پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار 
دارد. قاضی شــورا از توجــه اوراق و محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ 
تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای حســین پرآور فرزند شــکراله به طرفیت آقای 
محمدحســن فالح زاده فرزند مصطفی به خواســته 
مطالبه وجه به میزان 12/000/000 ریال موجب یک 
فقره چک به شــماره 83483 مورخ 94/9/25 عهده 
بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه بــا عنایت به اصل تجریدی بودن اســناد 
تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در اســناد تجاری در 
صورت انتقال این اســناد از دارنده اولیه به شخص یا 
اشــخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ در 
جلسه دادرســی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال 
ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابــراء ذمه خود به 
نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمــوده و دعوی مطروحه 
مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز 
مبری از انکار و تردید باقی مانده اند. فلذا بنا بر مراتب 
فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز 
ذینفع بودن خواهان در دعــوی مطروحه و صدور آن 
از ناحیه خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و 
مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای 
ذیل سند و در عین حال نظر به اینکه وجود / اصل سند / 
تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت بر ظهور بر بقاء 
دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته 
و نظر به قاعده استصحاب دین و مواد 9 و 25 و 26 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 
1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون 

مدنی و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و 
مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق ا د 
م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 
قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه 
خوانده را به پرداخت مبلــغ 12/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 30/000 تومان بابت 
خسارات دادرســی )هزینه های دادرســی و ورودی 
دادخواست و اوراق دادخواســت و تصدیق منضمات 
به دادخواســت( و پرداخت خســارت تاخیــر تادیه / 
وجه سند / تجاری مستند دعوی از تاریخ سررسید تا 
زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک 
مرکزی که حین االجرا محاســبه و تعیین می شود در 
حق خواهــان محکوم می نماید. رای صــادره غیابی / 
بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شــعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی دادگستری 
کاشان میباشد. قاضی شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: 494597

آگهی
شماره پرونده: 1440/97 شــماره دادنامه: 103/98 
بتاریخ 98/1/31 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم 
شورای حل اختالف کاشــان به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشکیل است پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار 
دارد. قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مطروحه 
از ناحیــه خواهان علیرضــا بحق فرزنــد علی محمد 
بطرفیت خوانده بهزاد حدادپور به خواسته مطالبه مبلغ 
53/000/000 ریال بابت یک فقره چک ســند عادی 
به شماره 169004 مورخ 1396/12/27 عهده بانک 
ایران زمین و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه بشرح دادخواست و ضمائم تقدیمی با عنایت به 
محتویات پرونده نظر به اینکه با ابالغ اخطاریه و اطالع 
خوانده از جریان جلسه دادرسی در شورا حاضر نگردیده 
و نسبت به دعوی مطروحه علیرغم وصف ابالغ و اطالع 
از وقت از ناحیه خوانده هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده و 
دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد 
اقامه ننموده است و مستندات ابرازی خواهان حاکی 
از اشــتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد 
بدین لحاظ ادعای خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
بنابراین شورا با استناد به مواد 198-519-522 قانون 
ایین دادرســی مدنی و مواد 313-310-309-307 
قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 53/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی وفق مقررات 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی 
که از طریق اجرا قابل محاســبه خواهد شــد در حق 
خواهان محکوم می نماید این رای غیابی است و وفق 
مقررات ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا می باشد و ســپس ظرف بیست روز پس 
از انقضــای مهلت واخواهی قابل اعتــراض در محاکم 
عمومی حقوقی کاشــان می باشــد. قاضی شــعبه 3 
حقوقی شورای حل اختالف کاشان شناسه: 494596

کنترل فشار خون رانندگان تاکسی در طرح بسیج ملی
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: در طرح بسیج ملی کنترل فشار 
خون باال که از 15 خردادماه به مدت یک ماه برگزار می شود، رانندگان ناوگان تاکسیرانی شهرداری اصفهان نیز 

شرکت خواهند کرد.
هادی منوچهری  اظهار کرد: طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال با شعار »فشار خون؛ بدانیم و اقدام کنیم« 

با هدف مشارکت نهادهای مدنی و فرهنگی در عرصه اطالع رسانی و حساس سازی جامعه به منظور کاهش این 
بیماری مهلک از 15 خرداد تا 15 تیر ماه 98 اجرا می شود.

وی افزود: با تعامل بین کمیسیون بهداشت و سالمت شورای شهر، سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان و دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، تبلیغات گسترده شنیداری در تاکسی های سطح شهر انجام می شود تا شهروندان نسبت به حضور در این طرح 

ترغیب شوند. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: به صورت ویژه و جداگانه، رانندگان 
ناوگان تحت پوشش سازمان تاکسیرانی نیز مورد تست فشار خون قرار می گیرند. منوچهری گفت: با توجه به اینکه هدف از اجرای بسیج ملی فشار 
خون، افزایش آگاهی مردم نسبت به خطرات فشارخون باال عنوان شده است، امیدواریم با اجرای این طرح  شاهد  کنترل بهتر این بیماری در میان 

شهروندان و رانندگان باشیم.

جای صنایع دستی اصفهان در بازارهای دنیا خالی است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با انتقاد از وضعیت این روزهای هنرمندان صنایع دستی، گفت: امروز 

قیمت مواد اولیه صنایع دستی دچار تورم شده است و تولیدات هنرمندان گاهی صرفه اقتصادی ندارد. 
فتح اهلل معین صبح دیروز )یکشنبه( در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: 20 خرداد 
در تقویم به نام روز صنایع دستی ذکر شده است، اصفهان از سالیان پیش به شهر صنایع دستی معروف 
بوده و هنوز هم مهمترین قطب صنایع دستی کشور و مهمترین مرکز تولید صنایع دستی در کشور است .

وی افزود: درهیچ کجای دنیا هیچ شهری تا این اندازه تنوع صنایع دستی نداشته است و به همین دلیل این شهر 
در دنیا ارزش ویژه ای دارد. صنایع دستی اثر دست مردمانی است که اشیا را هنرمندانه تولید می کنند و این نشان 

از مقام واالی انسانیت مردم در این شهر دارد. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: به دلیل اینکه گردشگری طی 
سالیان گذشته در کشور رونق آن چنانی نداشته است صنایع دستی را نیز تحت تأثیر قرار داده و امیدوارم در این روز این صنعت مهم در اصفهان 
جدی گرفته شود و حداقل مشکالتی مثل بیمه درمانی و تامین اجتماعی هنرمندان این صنعت برطرف شود.  وی اضافه کرد: امروز قیمت مواد 
اولیه صنایع دستی دچار تورم شده است و تولیدات هنرمندان گاهی صرفه اقتصادی نداشته است. امیدواریم با بازاریابی مناسب این مشکالت 

رفع شود. متاسفانه در بازارهای دنیا با این همه تنوع جای صنایع دستی اصفهان خالی است. 

بر اساس ســناریوهای 
روی میز شورای عالی 
اشــتغال، دو نقشه راه 
برای اشــتغال کشــور 
هــدف گذاری شــده 
است. سناریوی نخست 
مبتنی بر ادامــه روند 
فعلی حاکم بر اقتصاد و ســناریوی 
دوم نیز مبتنی بــر بهبود متغیرهای 

اقتصادی است.
در ســناریوی نخســت، ایجاد یک 
میلیــون و 90 هزار فرصت شــغلی 
پیش بینی شده که البته در صورتی 
محقق می شود که شاهد یک تحول 
در متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ 
رشــد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه 

گذاری باشیم.
بر اساس این ســناریو، در سال 98 
تعداد 778 هزار نفــر به جمعیت در 
سن کار کشور افزوده خواهد شد که 
نرخ جمعیت فعال را افزایش خواهد 

داد. طبق پیش بینی شــاخص های 
کالن بازار کار در ســناریوی اشتغال 
یک میلیونی، مشــروط بر ایجاد این 
میزان اشتغال، نرخ بیکاری با کاهش 
2 درصــدی به 10 درصد می رســد 
و جمعیــت فعال کشــور نیز حدود 
600 هزار نفر رشــد خواهد کرد. در 
صورت تحقق اهداف پیش بینی شده 
در این ســناریو و در نتیجه آن ایجاد 
یک میلیون فرصت شغلی، جمعیت 
بیکار کشــور 494 هزار نفر کاهش 

خواهد یافت.
اما در ســناریوی دوم از چشم انداز 
بازار کار کشور در سال پیش رو، ایجاد 
537 هزار فرصت شغلی پیش بینی 
شده اســت؛ این هدف گذاری که به 
نظر می رسد محتمل تر از سناریوی 
نخست اســت، با این استدالل روی 
میز شــورای عالــی اشــتغال قرار 
دارد کــه تغییراتــی در متغیرهای 
کالن اقتصــادی ایجــاد نشــود و 
 اقتصاد کشور شــرایط فعلی را طی

 کند.
در این سناریو، در صورت ایجاد 537 
هزار شــغل، سیاســت جلوگیری از 
افزایش نرخ بیکاری و تثبیت اشتغال 
موجود بیش از هر سیاســتی مدنظر 

قرار گرفته است.
در سیاســت های بازار کار در ســال 
جاری، بر تثبیــت 315 هزار فرصت 

شــغلی با اجرای برنامــه حمایت از 
بنگاه های خصوصی و تعاونی مشکل 
دار تاکید شــده اســت که در قالب 
اجرای ایــن سیاســت و جلوگیری 
از ریــزش 315 هزار نیــروی کار، 3 
هزار و 240 میلیارد ریال منابع مالی 

اختصاص می یابد.

   ۳ رویکرد سیاســتی طرح های 
اشتغال زا برای ۹۸

در برنامــه اشــتغال ســال جاری 
ســه رویکــرد »تثبیت اشــتغال«، 
»ایجاد اشــتغال جدید« و »اشتغال 
حمایتی« سیاســت گذاری شــده 
اســت. بر مبنای این ســه رویکرد 
 سیاستی، 8 برنامه در دستور کار قرار

 دارد.
توسعه کســب و کارهای پراشتغال، 
اجــرای برنامه های فعال بــازار کار 
از جملــه طــرح کارورزی فــارغ 
التحصیــالن، ســاماندهی و تثبیت 
اشتغال موجود، اصالح نظام آموزشی 
و مهارتــی و توســعه کارآفرینــی، 
اشــتغال حمایتی و خرد، استفاده از 
فرصت های خارجی و نهادســازی و 
اطالعات بازار کار و نظارت بر طرح ها 
و برنامه ها هشت اقدام اشتغالزایی و 

کارآفرینی در سال جاری است.

   منابع مالی برنامه های اشتغال ۹۸

دولت برای اجرای برنامه های تولید 
اشتغال محور در ســال جاری، 25 
هزار میلیارد تومان تسهیالت با هدف 
ایجاد یک میلیون و 90 هزار فرصت 

شــغلی در قالب بند الف تبصره 18 
قانــون بودجه 98 کل کشــور پیش 

بینی کرده است.
همچنیــن 2 هــزار و 500 میلیارد 

تومــان منابــع از محــل بودجــه 
عمومی بــرای برنامه هــا و اقدامات 
 حــوزه اشــتغال اختصــاص یافته

 است.

جزئیات دو سناریوی اشتغالی۹۸؛

جلوگیری از ریزش۳۱۵هزار نیروی کار

مهر
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

ایجاد »یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی«و ایجاد »۵۳۷ هزار 
شغل« به عنوان دو سناریوی اشتغال سال ۹۸ روی میز شورای 
عالی کار قرار دارد ومتناسب با شرایط اقتصادی کشور یکی از 

این دو سناریو اجرا می شود.
سناریوهای اشتغال سال ۹۸ به زودی در شورای عالی اشتغال 
به بحث گذاشته می شود و قرار است دو نقشه راه برای اشتغال 

کشور در این شورا ارائه شود.

در برنامه اشتغال سال 
جاری سه رویکرد 
»تثبیت اشتغال«، 

»ایجاد اشتغال 
جدید« و »اشتغال 
حمایتی« سیاست 
گذاری شده است. 

اقتصاد ایران
۰۷
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قیمت های غیرواقعی 
در بازار خودرو 

می شکند

رییــس انجمن صنایــع همگن 
قطعه ســازی گفت: بــا تکمیل و 
عرضه خودروهــای ناقص موجود 
در دو کارخانه بزرگ خودروسازی 
قیمت های غیرواقعی فعلی در بازار 

خودرو شکسته خواهد شد.
محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: 
واقعیت این است که مشکالت از 
جایی شروع شد که در سال های 
اخیر و تا قبل از ســال گذشــته، 
شــورای رقابت در قیمت گذاری 
خودروها ورود کرده و قیمت های 
غیرواقعی بــرای خودروها تعیین 
کرد که به دنبــال آن ضرر و زیان 
نزدیک به 20 هزار میلیارد تومانی 
به صنعت خودرو وارد شــد و توان 
شــرکت های خودروســاز را در 
پرداخت بدهی ها به قطعه سازان از 
بین برد بنابراین آن ها نیز نتوانستند 
به موقع مواد اولیه مورد نیاز خود را 

تأمین کنند.
رئیــس انجمن صنایــع همگن 
قطعه ســازی با بیان اینکه برای 
تصمیم گیــری جهت حــل این 
معضل نیز دیر اقدام شــد، گفت: 
اما بــه هر حــال قیمت هــا را به 
سمت قیمت های اعالمی از سوی 
خودروسازان و در حاشیه بازار بردند 
که البته آن هم عملی نشد و تنها 
قیمت حاشیه بازار برای بهمن ماه 
مشخص شــد. این باعث شد که 
در بازار با توجه به حجم عظیمی 
از نقدینگــی که وجود داشــت و 
تبلیغاتی که در این زمینه صورت 
گرفت، بســیاری از مردم و بیشتر 
دالالن به این بــازار هجوم بیاورند 
و این زمینه ایجاد شد که دالالن و 
واسطه ها بتوانند قیمت خودروها را 

غیرواقعی باال ببرند.
وی افــزود: بنابراین بــا توجه به 
اینکه بیش از 150 هزار دســتگاه 
خــودروی ناقــص در کارخانه ها 
منتظر قطعه هستند و قطعه ها نیز 
در انتظار نقدینگی؛ در این زمینه 
اقداماتی در حال انجام اســت و به 
زودی این خودروها وارد بازار شده 
و قیمت های غیرواقعی را در بازار 
خواهد شکســت و به قیمت های 

واقعی نزدیک خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو در 
ادامه اظهار کرد: لذا به مردم توصیه 
می کنیــم در این شــرایط حفظ 
ارزش دارایی های خــود را در بازار 

خودرو جست وجو نکنند.
نجفی منش اظهار کــرد: در حال 
حاضر دو اتفاق با هم اما در جهت 
خالف یکدیگر در حــوزه خودرو 
افتاده اســت. از یک طــرف این 
موضوع که به حجم باالی نقدینگی، 
روزانه بیش از هزار میلیارد تومان 
توسط بانک مرکزی اضافه می شود 
و همچنین سود به سپرده گذاران 
پرداخت می شــود، باعث شده که 
سرمایه در دســت مردم افزایش 
یافته و به سمت سوداگری و حفظ 
ارزش دارایی هــا بــرود که مولد 
نیز نبوده و تنهــا موجب افزایش 

قیمت های خودرو می شود.
رئیــس انجمن صنایــع همگن 
قطعه ســازی اتفاق دوم را اینگونه 
بیان می کند که از سوی دیگر چون 
خودروســازان متحمل زیان های 
بسیار شــده اند، نتوانسته اند پول 
قطعه ســازان را پرداخــت کنند 
و قطعه سازان ســرمایه الزم برای 
تأمین قطعات مورد نیــاز خود را 
ندارند. این دو عامل در کنار یکدیگر 
باعث شده است که به جای آنکه 
پول ها به سمت تولید هدایت شوند، 
به سمت بازار مصرف رفته و باعث 
افزایش قیمت هــا در بازار خودرو 

شده است.

ایسنا
خـــبـــر
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بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ برگزار می شود
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ ۲۰۱۹ از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ تیرماه امسال در تهران 

برگزار می شود.
 نمایشگاه الکامپ با شعار آینده بهتر و با هدف ارائه دستاوردهای عرصه طراحی، ساخت و تولید 
و پشتیبانی از محصوالت، خدمات، محتوا و راهکارهای صنایع الکترونیکی، کامپیوتر و دیجیتال 

در اقتصاد ایران توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار می شود.
این نمایشگاه آوردگاهی است که ســاالنه ذینفعان توســعه و تحول اقتصاد دیجیتال با بررسی 

فرصت های بازار به جایگاه سازی محصوالت و خدمات خود پرداخته و عملکرد ساالنه خود را در معرض 
دید و داوری عموم قرار می دهند تا با تحریک تقاضای بازار به تعمیق و گسترش اقتصاد کشور یاری رسانند.

در کنار برگزاری نمایشگاه الکامپ رویدادهای دولت الکترونیک، الکام استارز، الکام ترندز، الکام جابز، الکام تاکز و الکام 
گیم برگزار می شود. » الکام جابز« با هدف اشتغال آفرینی و کاریابی دانش آموختگان فناوری اطالعات و ارتباطات برپا می شود.

همچنین موضوع فناوری های روز مانند بیگ دیتا و بالک چین در بخش »الکام ترندز« مورد بررسی قرار می گیرد. 
الکامپ استارز نیز به حوزه استارت آپ اختصاص دارد.
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وی با اشــاره بــه اینکه با 
این تفاســیر مــا باید به 
دانش روز مسلح باشیم تا 
بتوانیم از این مسیر سخت 
اقتصــادی عبــور کنیم 
بیان داشــت: مهم ترین، 
کارآمدترین، پولسازترین 
و کاربردی ترین دانش روز دنیا که بسیار 
گســترده و زیربنای بســیاری از علوم و 
بخش های اقتصادی تمام دنیا است، دانش 

IT است.
مدیر عامل سامانه نوبت آنالین افزود: دیتا، 
اینترنت، بیزینس، کامپیوتر، تلفن همراه 
و شــبکه های ارتباطی مجازی اجتماعی 
تنها بخش کوچکی از دنیای بزرگ آی تی و 
فناوری اطالعات هستند، در راستای تحقق 
و رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست 
ساله ایران، که سندی برای توسعه کشور 
در زمینه های مختلــف فرهنگی، علمی، 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است. 
تصمیم بر راه انــدازی دولت الکترونیک 
گرفته شد. براساس قوانین برنامه چهارم 
و پنجم توســعه، وزارت بهداشت موظف 
به اجرای پرونده الکترونیک سالمت برای 

همه افراد جامعه شده است.
 وی ادامه داد: پرونده الکترونیک سالمت 
به زبان خیلی ساده، مکانیزه کردن وظایف 
و تکالیف واحدهای ارائه دهنده خدمات 

بهداشت و درمان است.
هاشــمی با تاکید بر اینکه یکی از مزایای 
پرونده ســالمت الکترونیک نوبت دهی 
آنالین پزشکی یا همان رزرواسیون آنالین 
اینترنتی است تصریح کرد: صرفه جویی 

در زمان اخذ نوبت، با تسریع انجام خدمات 
بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامات 
تکراری و مراجعات بی مورد، سبب صرفه 
جویی در زمان بیماران و پرسنل درمانی و 
پزشکی، نظم در کارها، صرفه جویی مالی 
و نیز حل بخشی از معضل ترافیک آلودگی 

هوا و … می شود.
وی گفت: در سامانه نوبت دهی نوبت آنالین 
می توان بدون پرداخت هزینه تبلیغات، به 
راحتی تخصص ها و فعالیت های درمانی 
مختلف ارائه شده توســط مطب یا مرکز 
درمانی را در معرض دید همگان قرار داد. 
مدیر ســامانه نوبت آنالین گفت: در این 
ســامانه آنالین قابلیت آن وجود دارد تا 
در بیمارستان برای بخش های تخصصی 
و فوق تخصصی بدون تجمــع بی مورد 
بیماران و همراهانشــان، نوبت ارائه شود 
و همچنیــن ترافیک شــهری را کاهش 

می دهد.
هاشــمی تاکید کرد: عالوه بر این توسط 
سامانه نوبت آنالین برای دادن نوبت جهت 
آزمایشگاه ها و خدمات پیراپزشکی از جمله 
فیزیوتراپی، ســونوگرافی، آندوسکوپی، 
کلونوسکوپی و... نیز می توان اقدام کرد. با 
استفاده از ســامانه نوبت آنالین، می توان 
ویژگیهــای بــارز تجهیــزات و خدمات 
مرکز را در معرض عموم قــرار داد بدون 
 اینکه جهت تبلیغات هزینه ای پرداخت

 شود.
وی از دیگر مزایای این ســامانه را فرایند 
انتخاب پزشک و مرکز درمانی برای بیمار 
آسان دانست و بیان داشت: نوبت دهی و 
امور مالی برای منشی، پزشک و بیمار ساده 
شــده و بیمار هنگام اخذ نوبت می تواند 
هزینه مطب یا مرکزی را که می خواهد به 
آن مراجعه نماید را در سامانه نوبت آنالین 

مشاهده کند.
هاشمی با تاکید بر اینکه الزم به ذکر است 
اپلیکیشــن ها، نرم افزارها و سامانه های 
متعددی زیر نظر شرکت های خصوصی و 
یا حتی دولتی و یا وابسته به بیمارستان ها، 
کلینیک ها و درمانگاه ها در زمینه فعالیت 
سامانه نوبت دهی آنالین در حال فعالیت 
هســتند گفت: زمان به جود آمدن این 
سامانه ها به پنج ســال هم می رسد، ولی 
با وجود سپری شــدن این مدت طوالنی 
این سامانه ها هنوز ساماندهی و همه گیر 

نشده اند.
مدیر عامل ســامانه نوبــت آنالین اظهار 
داشت: شرکت کارگشــای برتر قرن ایده 
پرداز و بوجود آورنده اپلیکیشــن نوبت 
آنالین با هدف ســاماندهی به عمر نوبت 

دهی در همهٔ زمینه ها است.
خدارحم هاشمی افزود: شرکت کارگشای 
برتر قرن با نام تجاری نوبت آنالین با کمک 
شــرکای تجاری خود از جمله شــرکت 
رهگشای فکر برتر غرب توانسته طی یک 
هم افزایی مثبت در جهت کسب و کارهای 
نوین در فضای مجازی و تجارت الکترونیک 

گامی قوی و قدرتمند و گستره ای به پهنای 
ایران عزیزمان بردارد تا در جهت خدمت 
گذاری به جامعــه پزشــکی و بیماران 
محترمشان از دغدغه های ایشان بکاهیم 
و مرهمی بر دردهای بیماران عزیز باشیم، 
لذا با راه اندازی یک ســامانه نوبت دهی 
آنالین پزشــکی با عنوان نوبت آنالین در 
جهت تسهیل معیشت افراد جامعه قدم 

برداشته ایم.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اســتان 
اصفهان در زمینه پزشکی و پیراپزشکی 
یکی از قطب های بزرگ کشــور به شمار 

می رود و نیز با توجه به اینکه لقب پایتخت 
فرهنگی کشور را به دوش می کشد و در 
حوزه IT همواره پیشرو بوده است، مدیران 
سامانه نوبت آنالین تصمیم به اجرای این 
پروژه به صورت پایلوت از استان اصفهان 
گرفته اند و ســپس در دیگر استان های 

کشور اجراء می شود.
هاشــمی ادامه داد: هم اکنون حدود ۱۷ 
هزار پزشک در استان اصفهان مشغول به 
کار هستند که قرار است تحت پوشش این 
سامانه قرار گیرند ضمن اینکه این موضوع 
باعث اشتغال زایی تعداد زیادی از جوانان 

تحصیلکرده جویای کار خواهد شد.
وی تصریح کرد: طی مدت دو ماهی که از 
شروع فعالیت ما گذشته است حدود ۱۰۰ 
پزشک ثبت شــده اند و می توان گفت: با 

استقبال جامعه پزشکی روبرو شده است.
مدیر عامل ســامانه نوبت آنالین افزود: 
همچنین در راستای گســترده تر شدن 
فعالیت این سامانه با کشور عراق و منطقه 
خود مختار کردستان هم رایزنی کرده ایم و 
به زودی با انعقاد قرارداد این سامانه نیز در 
کلینیک ها و بیمارستانهای این کشور هم 

راه اندازی خواهد شد.
در این نشســت عارف اصفهانــی، مدیر 
بازرگانی شرکت کارگشای برتر قرن نیز با 
اشاره به اینکه این سامانه بر اساس ضوابط 

وزارت بهداشت برنامه ریزی شده گفت: 
نوبت آنالین جزو ســامانه هایی است که 
به تأیید وزارت بهداشت و درمان رسیده 

است.
وی در رابطه با اشتغال زایی این مجموعه 
نیز تصریح کرد: به شــکل مســتقیم در 
اســتان اصفهان حدود ۲۰۰ نفر به شکل 
مستقیم و تعداد زیادی هم به شکل غیر 
مستقیم اشتغالزایی خواهد شد و با توجه 
به اینکه این اپلیکیشن تنها شامل پزشکان 
نمی شود و در آینده مشاغل دیگر از جمله 
دفاتر وکالت و هر صنف یا ســازمانی که 
نیاز به رزرواســیون داشــته باشند را زیر 
پوشش قرار خواهد دادو از همین جا مراتب 
همکاری خود را با تمام ارگان ها اصناف و 
سازمان هایی که سیستم نوبت دهی دارند 

به اطالع می رساند.
اصفهانی افزود: تمامی پزشکان بدون هیچ 
هزینه ای می توانند به این سامانه متصل 
شده و خدماتشــان را به شکل آنالین به 

مخاطبان ارائه دهند.
وی در پایان گفت: این شرکت همچنین 
از سازمان بهزیستی و کمیته امداد هم با 
ارسال درخواســت کتبی آمادگی خود را 
برای جذب مددجویان تحت پوشش این 
سازمان ها که دارای شرایط الزم هستند 

اعالم کرده است.

با ورود اپلیکیشن »نوبت آنالین« در مسیر تحقق اقتصاد دانش بنیان   

کابوس نوبت گیری از پزشکان پایان یافت

در سامانه نوبت دهی 
نوبت آنالین می توان 
بدون پرداخت هزینه 

تبلیغات، به راحتی 
تخصص ها و فعالیت های 

درمانی مختلف ارائه 
شده توسط مطب یا 

مرکز درمانی را در 
معرض دید همگان 

قرار داد. 

مدیر عامل سامانه نوبت آنالین با اشاره به اینکه در قرن 
بیست و یکم دنیا به سمت اقتصاد دانش بنیان یا اقتصاد 
بی وزن می رود اظهار داشــت: این به معنای آن است 
که ما بتوانیم از طریق دانــش فنی و تخصص فناوری و 
اطالعات درآمد کسب کنیم. سید خدارحم هاشمی در 
جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر اقتصاد نفتی دیگر 
در صدر جدول پولسازترین اقتصادهای دنیا نیستند 
و اگر آمارهای سال های گذشــته اقتصاد ایران را نگاه 
کنید می بینید که شرکت های دانش بنیان و اینترنتی 
بخش اعظمی از اقتصاد را در دست گرفته اند و اصطالحًا 

TURNOVER مالی باالیی دارند.

 
استارت آپ

امروزه بسیاری از دولت ها را در سرتاســر جهان می بینید که در حال 
حمایت از طرح های نوآورانه و استارت آپی هستند و بودجه های کالن نیز 
به این طرح ها اختصاص می دهند. کمتر روز و هفته ای است که در ایران 
خودمان نیز همایش و رویدادهایی با هدف توسعه اکوسیستم استارت آپی 

برگزار نشود و خیل عالقه مندان را به سوی خود نکشاند.

اما پرسش این است که چرا هیچ جا مانند »سیلیکون ولی« امریکا نمی شود و چرا 
به شکل مدل تفکر قدیمی اقتصادی امکان توسعه فناوری وجود ندارد.

پاسخ این پرسش بســیار پیچیده و از ظرفیت این مقاله خارج است اما آنچه که 
می توان به آن اشاره کرد را در این مجال شرح خواهم داد:

   ۱- زنجیره ای از هماهنگی الزم است تا یک ایده موفق شود.

یک ایده بکر در گوشه ای از جهان مانند ایران زاده می شود. این 
ایده می تواند جهان را تغییر و بشریت را به سمت وسویی نوین 
حرکت دهد اما آیا به طور مثال این ایده توانایی تجاری و اجرایی 

شدن را در ایران یا پاکستان یا عربستان یا ترکیه دارد؟
پاسخ این پرسش باتوجه به روند رشد و توسعه کسب وکارهای 
نوپا حتی در امریکا نیز منفی است. به این معنا که حتی در ایاالت 
متحده که مالکیت معنوی جزو جدایی ناپذیر قانون اساسی است 
و اندیشکده و دانشگاه های تراز اول جهان در کنار نظام قوی مالی 
و مشــاوران درجه یک جهانی در حال فعالیت هستند نیز ایالت 
به ایالت فضای رشــد و توســعه فناورانه متفاوت است؛ به طوری 
که ایالت های کرانه شرقی و غربی، مرکز و ماخذ فناوری و حضور 
غول های فناورانه هستند و سایر ایاالت قدرت رقابت با آنها را ندارند.

دلیل این امر این نیســت کــه در دیگر ایاالت حمایــت دولتی از 
استارت آپ و ایده های خالقانه نمی شــود یا دانشگاه خوبی ندارند؛ 
بلکه تنها دلیل این اســت که توســعه فناوری ماننــد یک ورزش 
دسته جمعی است و همه با هم در آن فعال هستند. سیلیکون ولی 
با حضور نیروهــای متخصص و نخبگان فنــاوری، در کنار مدیران 
سرمایه گذاری کارکشته، مدیران بازاریابی و برندسازی با همراهی مدیران عامل 
حرفه ای اتمسفر و اکوسیستمی را ساخته  که کسی تا امروز در جهان به گرد پای  

آن نمی رسد.
سیلیکون ولی با تمام جهان در ارتباط است و برای این ارتباط گیری محدودیتی 
ندارد! تبدیل به کعبه آمال شده است؛ آن هم در کشوری که خود بزرگ ترین بازار 
مصرف جهان است. به عالوه این هم امری موثر است که این منطقه حتی به کمک 
چینی ها در توسعه فناوری آمده است. چینی ها با اینکه سیلیکون ولی در معنای 
واقعی ندارند اما خوب از یک و نیم میلیارد مصرف کننده خود در راستای توسعه 
فناوری نو و ایده ها، استفاده کرده و توانســته اند در این امر با تفاوت هایی فاحش 

کامیاب باشند.
اما ما و بسیاری از کشــورها فکر می کنیم تنها با ایجاد پارک های علم و فناوری و 
یک برنامه منظم می توانیم سیلیکون ولی دیگری بسازیم؛ تصور و تفکری که کامال 

اشتباه و منحرف کننده است.
اگر قرار بود پارک های فناوری موفق باشند این همه حرکت نخبگان از تمام جهان 
به سمت امریکا و سیلیکون ولی اتفاق نمی افتاد. در نتیجه می توان گفت مشکل در 
رویکرد ما به فعالیت های نوآورانه است. فعالیت های نوآورانه نیز مانند فعالیت های 
دیگر اقتصادی نیازمند فضایی شفاف با افق دید مثبت هستند و محیط و فرهنگ 

کسب وکار در آن تاثیر مستقیم دارد.

   ۲- چگونه می توان بدون روابط بین المللی اکوسیستم موفقی داشت؟
آیا اکوسیستم استارت آپی موفقی را سراغ دارید که کامال بومی باشد؟ یک نمونه 
هم در جهان ندارید. جهان امروز جهان ســیال حرکت مغزها و نخبگانی است که 
مانند مربیان و بازیکنان تراز اول بین اکوسیســتم های فناورانه جابه جا می شوند 
و به خاطرشان جنگ درمی گیرد. آیا اکوسیستم اســتارت آپی ما این فضا را برای 
استارت آپ های ایرانی فراهم کرده که در جهانی با ۷ میلیارد نفر جمعیت فعالیت 

کنند؟ فارغ از شعار، تقریبا خیر!

   ۳- دولت و نقش آن
در گام نخست وجود یک متصدی برای فعالیت های نوآورانه جذاب و استراتژیک 
به نظر می رسد. حمایت از استارت آپ ها، ارائه تسهیالت و خدمات مالی و… این امر 
به طور تقریبی در تمامی جهان تسری پیدا کرده اما مشکل در بسیاری از کشورها 
زمانی آغاز می شود که افرادی در پوزیشن های نوآورانه قرار می گیرند که سنخیتی 

با فعالیت های نوآورانه ندارند.

۴- فرهنگ مد استارت آپی و سونامی استارت آپ
اگر توجه کرده باشید چند سالی است که به طور تقریبی تمامی نهادها و شرکت ها، 
بانک ها و موسسه های سرمایه گذاری به حوزه استارت آپی ورود پیدا کرده و منابعی 
را در این زمینه صرف می کنند؛ فارغ از موفق شدن یا نشدن یا سنخیت فعالیت های 
آنها با حوزه ورودشان. در حقیقت می توان گفت نبود درک عمیق از فعالیت های 

نوآورانه اتالف منابع بزرگی را برای بسیاری از شرکت ها رقم زده است.

مریم محسنی
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

،،
تمامی پزشکان بدون 

هیچ هزینه ای می توانند 
به این سامانه متصل شده 

و خدماتشان را به شکل 
آنالین به مخاطبان ارائه 

دهند.

تحلیل اقتصادی
گـــزارش

مد استارت آپی و سونامی استارت آپ ها !

استارت آپ های 
کتابی گزارش

 کتــاب هــای الکترونیــک و 
 کتاب های صوتی و پادکست ها
  این روزها بازارهای گسترده ای

 برای خود دســت و پا کرده اند 
و شــرکت های زیادی به فکر 
حضــور در این بــازار و جذب 
مخاطــب افتاده انــد. البته در 
این بیــن افرادی هم هســتند 
که بــا امکانات بســیار محدود 
و راه انــدازی رادیــو هــای 
 اینترنتی و پادکست های ساده، 
گــوش هــای شــنوایی برای 
خودشــان پیدا کــرده اند که 
نمونه را می تــوان »چنل بی« 
و... نامید. در ایــن بین یکی از 
سایت ها و اســتارت آپ هایی 
که در زمینه کتاب های صوتی 
و الکترونیک موفق عمل کرده 
اســت، فیدیبــو اســت که به 
مهم ترین مرجــع برای فروش 
کتاب هــای الکترونیکــی بدل 
شــده است. این شــرکت جزو 
نخســتین اســتارت آپ هایی 
بود که با انتشــارات ها قرارداد 
بســت و کتاب ها را بــه فرمت 
الکترونیکی و صوتی منتشــر 
کرد و در اختیار کســانی قرار 
داد که یا با کتــاب چاپی میانه 
خوبی ندارند و یا با پیشــرفت 
تکنولوژی بیشتر دوست دارند 
روی وســایل الکترونیکی شان 
کتــاب بخواننــد. مصطفــی 
میرنــوری، مدیــر مارکتینگ 
فیدیبو می گوید:» سال ۱۳۹۳ 
فیدیبو شــروع کرد به قرارداد 
بستن با ناشرها و کارش را هم 
از یــک دفتر کوچک در شــهر 
کتاب مرکزی شروع کرد. آقای 
فیروزان سرمایه گذاری اصلی را 
انجام دادند و با ناشــران شروع 
به صحبــت کردند. بــرای آنها 
توضیح دادند که حاال بســتری 
وجود دارد و می شــود کتاب ها 
را به صورت قانونی در آن بستر 
ارائه کنند و در عین حال امنیت 
آن کتاب ها هم تامین می شود. 
کتاب ها لو نمی روند که هرکسی 
بتواند فایلش را داشته باشد.« او 
با اشاره به اینکه سایت آمازون 
کارش را با کتاب شــروع کرد 
و بعد تبدیل به یک فروشــگاه 
اینترنتی بزرگ شد، می گوید:» 
بازار کتاب اساســا بازار سنتی 
است. نگاه کسانی که در حوزه 
کتــاب فعالیــت می کنند نگاه 
سنتی است که کتاب باید چاپ 
بشود و ورق بخورد و چیزهایی 
از این دست. خب اول کار خیلی 
ســخت بود که ناشــر را راضی 
کنیم که بیاید و کار کند. هنوز 
ناشرهای بزرگ در فضای سنتی 
کار می کننــد. امــا کم کم این 
اتفاق می افتد. مثــال اوایل که 
ما برای رایزنی می رفتیم کسی 
تحویلمان نمی گرفــت اما بعد 
ناشر بزرگی مثل ققنوس می آید 
و اعتماد می کند و بقیه ناشران 
می بینند که چه اتفاقی می افتد 
و درنتیجه اعتمــاد می کنند. 
البته هنوز هم بعضی ناشــران 
می ترســند.« به گفتــه او بازار 
کتاب الکترونیــک رقیب بازار 
کتاب های چاپی نیست. » اگر 
بازار کتــاب الکترونیک بزرگ 
شــود اساســا به این معناست 
کــه کل بــازار کتــاب بزرگ 
شده اســت نه اینکه قرار باشد 
 ســهمی از بازار کتاب چاپی را

 بگیرد.«

فصل اقتصاد
گــزارش
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