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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

 عرصه ای که درآمدزا و جذاب است: 

تبلور گردشگری از دل بافت های فرسوده اصفهان

»آبه« معجزه می کند؟

یک ســال تعهــد و وفــاداری 
تهران به برجــام، ضرب االجل 
60 روزه کاهــش تعهــدات 
برجامی، بی توجهی به تهدیدات 
و لشکرکشــی های آمریکا، عدم 
امتیازدهی و عقب نشینی، همه و 
همه در نهایت به فروکش کردن 
آتش سرکشــی های واشنگتن 
در عهد ترامپ و بازگشت گزینه 
دیپلماسی به روی میز مقابل دو 

کشور منجر شده است.
احتمال وقوع جنگ نظامی میان 
ایران و آمریکا به مرکز مباحثات، 
رایزنی ها و تحلیل ها در محافل 
داخلی و خارجی تبدیل شــده 
بود که رهبران دو کشور صریحاً 
اعالم کردنــد قصــدی مبنی 
 بر آغــاز جنگ نظامــی ندارند، 
»بک چنل« ها فعال شدند، رفت 
و آمدهای سیاســی بــه تهران، 
کشورهای منطقه، غرب آسیا و 
اروپا پررنگ تر شد، یک روز سخن 
از میانجگری میانجی کهنه کار، 
یعنی عمان به میــان آمد و روز 
دیگر عراق خود را در خط نخست 
جبهه کاهش تنش ها میان تهران 
و ینگه دنیا قرار داد، از ســویی 
زمزمه هایی نیز درباره میانجگری 

سوئیس و آلمان...

عصرایران
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

   رییس سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان : هدف اصلی از بازآفرینی این محله ها رفع موانع سرمایه گذاری و محدودیت های موجود برای آن است تا در ارتقای معیشت ساکنان آن 
محله نیز موثر باشد

بازار طال و سکه 98/3/22 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,369,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,448,0004,449,000جدید

2,397,0002,520,000نیم سکه

1,618,0001,640,000ربع سکه

989,000989,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,773,0001,766,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18410,000407,500 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24546,100543,300 عیار
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برنامه بخش خصوصی برای مدیریت ۱۸ شرکت دولتی چیست؟

دیوار حمایت از خودروسازها در حال 
فروریختن

طی چند روز گذشته ســازمان خصوصی سازی 
اعالم کرد سهام دولتی ۱۸ شــرکت بزرگ در 
بورس واگذار خواهد شد. این خبر شاید خبری 
مثبت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد اما 
ابهامات مربوط به سرنوشت این شرکت ها بعد 
از واگذاری چیست؟ در فهرست این ۱۸ شرکت...

وی افزود: بیشتر توت فرنگی 
فضای باز کشــور در گرگان و 
کردستان تولید می شود. هم 
اکنون توت فرنگــی گلخانه 
ای هر کیلو پنج تــا ۱۲ هزار 
تومان و توت فرنگی شــمال 
چهار هــزار و ۴00 تا ۱۲ هزار 
و ۵00 تومان در بازار موجود اســت. قیمت 
توت فرنگی زیاد هم ارزان نیست بلکه تورم 
قیمت ها باعث شده نرخ این محصول پایین 
به نظر برسد. مدیر توسعه بازرگانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
عرضه اولیه محصول زردآلو در بازار با قیمتی 
باال بود، تصریح کرد: علت این قیمت باال در 
ابتدای عرضه، نوبرانه بودن این محصول در 
بازار اســت. هم اکنون قیمت زردآلو در بازار 
از پنج تا ۲0 هزار تومان متغییر اســت. سال 
زراعی گذشته بدون ســرمازدگی و با آب و 
هوای خوب و پر برکت بوده است و همین امر 
باعث شده قیمت میوه زیاد باال نرود. حاجی 
مرادی ادامه داد: زمانی که تولید یک محصول 

زیاد باشد و با مشکلی مواجه نباشد قیمت آن 
کاهش پیدا می کند. قیمت هر کیلو زردآلو 
فلکه ای نیز ۲0 هزار تومان است. وی با اشاره 
به کاهش نسبی قیمت هندوانه اضافه کرد: 
قیمت هــر کیلو هندوانه در میــدان میوه و 
تره بار از ۵00 تا ۱600 تومان متغیر اســت. 
قیمت هندوانه در بازار )خرده فروشــی( نیز 
از ۱۵۵0 تا ۲۵00 تومان متغیر است ضمن 
اینکه هندوانه جایگاه قابل توجهی در بخش 
کشــاورزی اصفهان ندارد و به ندرت کشت 
می شود. مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد 

کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه سیب 
زمینی کاشت اصفهان به زودی وارد بازار می 
شود، خاطر نشان کرد: قیمت هر کیلو بادمجان 
گلخانه ای و المپی در میــدان میوه و تره بار 
۱۵00 تا ۳000 تومان است اما قیمت آن در 
بازار )خرده فروشی( از ۱۹۵0 تا ۳۹00 تومان 
متغیر است. حاجی مرادی افزود: هم اکنون 
صادرات همه محصوالت کشاورزی آزاد است 
و علت پایین بودن قیمت محصوالت در بازار 
ممنوعیت صادرات آنها نیست بلکه علت اصلی 

آن تولید زیاد محصوالت کشاورزی است.

قیمت انواع میوه ها در بازار؛ 
علت باال بودن قیمت برخی میوه ها نوبرانه بودن آنها است

قیمت توت فرنگی 
زیاد هم ارزان نیست 

بلکه تورم قیمت ها 
باعث شده نرخ این 

محصول پایین به نظر 
برسد. 

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه علت باال بودن قیمت گیالس نوبرانه بودن این محصول در بازار است، 
گفت: بی شک قیمت گیالس در روز های آینده کاهش می یابد.

فرهاد حاجی مرادی با بیان اینکه توت فرنگی گلخانه ای در طول سال در بازار میوه وجود دارد، اظهار کرد: علت اصلی شسکته شدن قیمت توت 
فرنگی ورود توت فرنگی های فضای باز این فصل به بازار است و این عامل باعث می شود تا قیمت توت فرنگی های گلخانه ای نیز کاهش پیدا کند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

چاپ دوم

اداره کل بهزیستی استان اصفهان  شناسه: 499506 

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
1( اطالعات مناقصه

- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
- موضوع مناقصه: تامین خودرو مورد نیاز در ستاد بهزیستی و واحدهای تابعه ادارات بهزیستی شهرستان های استان 

اصفهان به صورت حجمی تا سقف 185000 ساعت در سال 1398
- محل اخذ اسناد مناقصه: پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات )iets.mporg.ir( و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)setadiran.ir(
- مبلغ تضمین: 1.400.000.000 ریال 

- تاریخ دریافت پاکت های مناقصه: از تاریخ درج اسناد در سامانه تا ساعت 24 روز پنجشنبه مورخ 1398/03/30
- تاریخ قبول پیشنهادات و عودت پاکت های مناقصه: از آخرین روز دریافت پاکت های مناقصه از طریق ثبت مدارک در 

سامانه تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 1398/04/09
- فرآیند مناقصه: یک مرحله ای 

2( شرایط متقاضیان 
شرکت متقاضی باید دارای سابقه ثبتی در استان اصفهان بوده و همچنین فرم تایید صالحیت در امور ترابری )کد1( از اداره 

کار و امور اجتماعی را اخذ نموده و دارای 3 سال سابقه کار اجرایی در زمینه امور ترابری در دستگاه های اجرایی باشد. 

نوبت اول 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان  شناسه : 497517

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  7583  
مورخ  98/3/21      

چاپ دوم

ف
شماره مناقصهعنوان پروژهردی

مدت 
قرارداد 

)ماه(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه ) ریال(

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال )بر اساس 

فهرست بها سال 98(

نوبت 
مناقصه

دوم12/919/427/113 646/000/000 5 2098004038000115تکمیل سالن ورزشی توحید )ناصر عطایی( باغبهادران1
دوم10/390/524/025 520/000/000 4 2098004038000116تخریب و بازسازی مدرسه معاد )کودک فوالدشهر(2
دوم9/039/996/841 452/000/000 6 2098004038000117تکمیل مدرسه هاشمی )قائدیان( مبارکه3
دوم9/376/092/586 469/000/000 4 2098004038000118تکمیل مدرسه شهید مومن زاده )زیبا شهر(خولنجان مبارکه4
سوم22/786/213/992 61/139/500/000 2098004038000119تکمیل مدرسه مشارکتی ذوب آهن B6 )شماره 1( فوالدشهر5
سوم21/868/211/197 61/093/500/000 2098004038000120تخریب و بازسازی مدرسه خشتی گلی صدرا )جایگزین( زرین شهر6
سوم61/198/500/00023/963/231/473 2098004038000133تکمیل مدرسه مشارکتی مومنی دولت آباد برخوار7
سوم771/000/00015/419/084/584 6 2098004038000132تکمیل مدرسه مشارکتی پیروزی ناحیه 83
دوم11/756/450/369 588/000/000 6 2098004038000121تکمیل مدرسه قربانعلی عقیلی مبارکه9
دوم9/716/050/132 486/000/000 4 2098004038000122تکمیل مدرسه شهید بخشیان لنج مبارکه10
دوم15/870/828/810 794/000/000 8 2098004038000123تکمیل خوابگاه مدرسه شبانه روزی رحمت تیران و کرون11
دوم16/988/507/476 849/500/000 4 2098004038000124تکمیل سالن ورزشی وحدت آباد فریدونشهر12
سوم20980040380001256349/000/0006/971/449/447تکمیل مدرسه 3 کالسه شهید موسوی گنجگان سمیرم13
دوم20980040380001266689/500/00013/787/419/137تکمیل مدرسه زنده یاد ایران خانم زمانی خمینی شهر14
دوم20980040380001274390/500/0007/808/435/935تکمیل مدرسه آدرگان مبارکه15
دوم20980040380001283343/000/0006/859/556/883تخریب و بازسازی مدرسه استاد مطهری خوانسار16
دوم20980040380001293438/000/0008/753/606/492تخریب و بازسازی مدرسه 22 بهمن خوانسار17
سوم209800403800013061/272/000/00025/439/244/224تکمیل مدرسه مشارکتی ذوب آهن B6 )شماره 2( فوالدشهر18
سوم209800403800013191/050/500/00021/007/922/076تکمیل هنرستان تالش )دکتر جهانی( ناحیه 191

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

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 98/3/22   لغایت مورخ  98/3/25  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  98/4/5
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  پنج شنبه  مورخ  98/4/6 در محل سالن جلسات  

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

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

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

ب( ضمانتنامه معتبر بانکی
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتيwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت مي باشد و کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

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

رس استان اصفهان اداره كل نوسازي مدا

آمادگی کامل منابع طبیعی استان 
اصفهان درمقابل آتش سوزی 

 قصه پرغصه آتش ســوزی جنگل ها و مراتع ، 
تراژدی هر ساله ای است که با مرگ تلخ هزاران 
درخت پیوند خورده اســت.با گرم شدن هوا و 
البته در بسیاری از موارد بی احتیاطی انسان ها 
منابع طبیعی طعمه حریق می شود و خسارات 
جبران ناپذیری را به وجود می آورد به طوریکه 
طی چند روز گذشته بسیاری از مراتع در برخی 
از استان ها از بین رفت .اما در استان اصفهان و 
به منظور جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای به 
دســتور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان،  ماموران این اداره در مقابل آتش سوزی 
مراتع به صورت آماده بــاش در آمدند .محمد 
حسین شاملی در جلسه پیگیری واطفاء حریق 
در مراتع وذخیره گاه های جنگلی استان اصفهان 
که با حضور مسئوالن ادارات جنگل ها و مراتع 

شهرستان های استان ...



»آبه«معجزهمیکند؟

ادامهازصفحهیک:
... مطرح شد تا قرعه به نام یک گزینه 
نه چندان نام آشنا اما موجه و معتبر 

بیفتد.
بازیگران بین المللی پس از باالگرفتن 
تنش میان تهران و واشــنگتن و به 
ویژه پس از عقب نشــینی ایران از 
تعهداتش در برجام در چارچوپ این 
توافق بین المللی و اعالم ضرب االجل 
60 روزه، یکــی پــس از دیگری به 
نقش آفرینی با هدف کاهش تنش ها، 
حل اختالفات و نزدیک کردن این 
دو دشمن دیرینه پرداختند اما این 
بار فراتر از تصــورات، این ژاپن بود 
که ردای میانجیگــری میان تهران 
و واشــنگتن را برتن کرد و در نقش 
متحد آمریکا و یــار دیرینه تهران، 
قرار است پس از 40 سال احتماالً در 
روزهای گرم تهران، یخ روابط ایران و 

آمریکا را آب کند.
»شینزو آبه« نخست وزیر 65 ساله 
ژاپن فردا-چهارشنبه- برای دومین 
بار در طول حیاتش به تهران می آید 
تا همانند پدرش میانجگری کند؛ آبه 
که در سال 1362 به همراه پدرش 
که در آن زمان وزیــر خارجه ژاپن 
بود برای میانجیگری میان ایران و 
عراق با هدف خاتمه جنگ میان دو 
کشور راهی تهران شده بود، امروز اما 
با پرونده و مسئولیتی سنگین تر عازم 
تهران می شود تا شاید بتواند کمک 
کند گره کوری کــه در برجام و در 
نتیجه خروج آمریکا از این توافق مهم 

حاصل شده است، باز شود.
تهران شرط هرگونه مذاکره با کاخ 
سفید را بازگشــت آمریکا به توافق 
هســته ای ایران و گروه 1+5 اعالم 
کرده اســت، گزاره ای کــه از ابتدا 
آن را مطرح کرد و هیــچ گاه از آن 
عقب نشــینی نکرد، بر این اساس 
واشــنگتن یا باید به برجام برگردد 
و یا شــرایط آن را اجرا کند تا بتواند 
تهران را در مقابل خود بر ســر میز 

مذاکره بیابد.
واشــنگتن امــا در مقابــل از خود 
چهره ای متناقــض و بی ثبات را به 
عرصه کشیده است، رئیس جمهور 
بیزینس من آمریکا با وجود مخالفت 
جهانی از برجام خارج شد و شروط 
12 گانه ای را بــرای مذاکره با ایران 
اعالم کــرد، پلنی هماننــد آنچه 
درباره کره شــمالی رخ داد را برای 
خود شبیه ســازی کرد و هرروز بر 
تحریم های ایران افــزود، یک روز 
جنگ کالمی و رسانه ای راه انداخت 
و روز دیگر شماره تلفن خود را داد و 
به تعریف و تمجید از رهبران ایران 
پرداخت و گفــت که منتظر تماس 
آنها اســت و تنها خواسته اش عدم 
دســتیابی ایران به سالح هسته ای 
است. اما ســوالی که اینجا مطرح 
می شود این است که آیا ترامپ حاضر 
است به نقطه آغازین مسیری که در 
طول یک ســال گذشته طی کرده، 
بازگردد؟ ترامپ تا به امروز در قبال 
ایران به وعده های انتخاباتی اش عمل 
کرده است و از برجام خارج شده و به 
فشار حداکثری علیه ایران روی آورده 
اســت، اما به نظر می رسد رسیدن 
به نقطه مشترک دیپلماتیک میان 
دو کشــور ایران و آمریکا برای ورود 
میانجیگران و آغاز مذاکرات هرچند 
ابتدایی فراتر از انتظارات، بســیار 

دشوار و نفس گیر باشد.
روشن اســت که نه ایران حاضر به 
عقب نشــینی از یگانه شرط خود 
برای نشســتن پای میز مذاکره با 
واشنگتن اســت و نه ترامپ حاضر 
به بازگشت به برجام، از این رو به نظر 
می رسد مأموریت پیش روی شینزو 
آبه، نخســت وزیر ژاپــن در پرونده 
میانجیگری میان ایران و آمریکا یکی 
از دشوارترین مسئولیت های وی در 
عرصه بین المللی و چیزی شبیه به 

معجزه باشد! 

اقتصاد استان
02
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طلب 400 میلیارد تومانی قطعه سازان از خودروسازان
رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان استان اصفهان با بیان اینکه گردش مالی صنعت خودروسازی 
صدهزارمیلیاردتومان است، گفت: مجموع طلب قطعه سازان از تمام خودروسازان داخلی نزدیک به 400 

میلیارد تومان است.
ابراهیم احمدی در آیین گشایش پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو اصفهان، با اشاره به اینکه 

امروز زنجیره قطعه سازی و صنعت خودرو شرایط خاصی دارد، اظهار کرد: اکنون عالوه بر تحریم های خارجی، 
درگیر تحریم های داخلی نیز هستیم.  وی با نگاه به صنعت خودرو طی سال های گذشته به خصوص از سال 90 

به بعد، گفت: متاسفانه در این سال ها صنعت خودروسازی کشور آزادی عمل نداشت، در حالیکه تمام صنایع از جمله 
فوالد، آلومینیوم و مس افزایش قیمت داشتند، اما با بی مهری صنعت خودرو از افزایش قیمت آن جلوگیری شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه پیش فروش خودروها نیز تحت فشار شرایط خاص کشور انجام شد، 
افزود: برای جلوگیری از ورود مردم به بازار سکه و ارز، سیاست پیش فروش خودرو در پیش گرفته شد. احمدی با بیان اینکه با وجود چالش های 
زیاد، می توان با تبدیل چالش ها به فرصت، قطعات خودرو را بومی سازی کنیم، تصریح کرد: طبق آمار سال گذشته بیشترین عمق ساخت داخل 

قطعات خودروهای سواری مربوط به استان اصفهان بوده و امیدوارم عمق ساخت داخل خودروهای سواری در استان افزایش یابد.

ساخت و ساز بدون پروانه و خالف مقررات ممنوع!
مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: افرادی که بدون پروانه ساختمانی یا خالف مقررات، 
ساخت و ساز انجام می دهند، یقین داشته باشند که با نیروهای کنترل و نظارت شهرداری برای جلوگیری 

از تخلفات رو به رو خواهند شد.
غالمعلی فیض اللهی اظهار کرد: شهرداری باید ظرف مدت یک هفته پرونده جلوگیری از ساخت و ساز 

مالکانی که خالف مقررات اقدام کرده اند را به کمیسیون ماده صد ارسال و اخطار الزم را به مالک اعالم کند، 
البته مالک به مدت 10 روز حق دفاعیه دارد.

وی با تاکید بر اینکه پرونده در کمیسیون ماده صد به صورت فردی رسیدگی و نتیجه به منطقه مربوطه ارجاع داده 
و شهرداری و مالک نیز می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند، گفت: در صورت اعتراض مالک و یا شهرداری پرونده نیز به 

کمیسیون تجدید نظر ارسال می شود و نتیجه پرونده توسط این کمیسیون نیز قطعی خواهد شد، اما اگر مالک و یا شهرداری اعتراضی 
نکند نتیجه رای صادر شده نهایی خواهد شد. مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان ادامه داد: زمانی که رای قطعی شد در آن ذکر 
می شود که رأی پس از قطعیت ظرف مدت سه ماه نیز در دیوان عدالت قابل بررسی است، گفت: در دیوان عدالت نیز رأی بررسی و چنانچه در آن 
مشکلی وجود داشته باشد، رأی صادره لغو و پرونده نیز به کمیسیون مربوطه ارسال خواهد شد تا تصمیم گیری های الزم بار دیگر صورت بگیرد.

عصرایران
یـــادداشت
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چوناصفهانیکشهر
تاریخیاستاستفادهاز
پتانسیلبناهایتاریخی
برایرونقبخشیدنبه
محلههایبافتفرسوده

حائزاهمیتاست.

 عرصه ای که درآمدزا و جذاب است: 

تبلور گردشگری از دل بافت های فرسوده اصفهان

وجودبافتهایفرســودهدریکشــهرفقطنازیباییوهزینهبهبار
نمیآوردبلکهطبقرویکردهــایجدیدمرمتیمیتوانباتلفیقیاز
اقتصادوفرهنگبهاحیایآنهاپرداختوبرایشهروکشوردرآمدهای

پایدارایجادکرد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

رییسسازماننوسازیوبهسازیشهرداریاصفهان:هدفاصلیازبازآفرینیاینمحلههارفعموانعسرمایهگذاریومحدودیتهایموجودبرایآناستتادرارتقایمعیشتساکنانآنمحلهنیزموثرباشد 

امروزه بخش زیادی از درآمدهای 
اقتصادی جهــان در پرتو »صنعت 
گردشــگری« حاصل می شــود. 
این صنعــت که ایــن روزها دامنه 
 گســترده ای پیدا کــرده و تنوع 
شاخه ها و زیرمجموعه های آن فراتر 
از انتظارات رفته است در سال های 
اخیر بافت های فرسوده را نیز زیر چتر حمایت خود 
گرفته و نه تنها این بافت ها دیگر ناکارآمد نیستند 
بلکه با نگاهــی تحول گر به عرصــه ای درآمدزا و 
 جذاب برای گردشــگران داخلی و خارجی تبدیل 

شده اند.
پیــش از ایــن پهنه هــای وســیع بافت هــای 
فرســوده، در زمــره معضالتی قــرار می گرفت 
 کــه مدیــران شــهری را گاهــی بــه چالــش 
می کشید اما این روزها با دسته بندی این بافت ها 
به گونه های با ارزش و بی ارزش به لحاظ فرهنگی، 
تاریخی و اقتصادی گویا کار برای مدیران راحت تر 

شده و جزئی از دغدغه های آنها تعدیل یافته است.
اصفهان که شهری با قدمت تاریخی طوالنی است 
بی شــک از این رهگذر بی نصیب نیست و حتی 
طبق اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شــرکت بازآفرینی شــهری ایران نزدیک به 10 
درصــد از 140 هزار هکتار بافت های فرســوده و 
سکونتگاه های غیر رسمی کشور در استان اصفهان 

قرار دارد.
همچنین بر اساس سرشماری سال 1395، 436 
هزار و453 نفر معادل 22.35 درصد از کل جمعیت 
شهر اصفهان در بافت فرسوده ساکن هستند که 
بیشــترین و کمترین مســاحت بافت فرسوده و 

جمعیت ساکن در آن به ترتیب مربوط به مناطق 
14 و پنج است. البته بافت فرسوده شهر اصفهان 
به دلیل دارا بودن پتانســیل های تاریخی، جذب 
گردشگر داخلی و خارجی می تواند با رویکردهای 
جدید مرمتی به طور ویژه مورد توجه، بررسی و اقدام 
قرار گیرد که در این صورت احیای این بافت عالوه  
بر رونق صنعت گردشــگری نه تنها در معیشت و 
اقتصاد مردم ساکن در بافت های فرسوده این شهر 
تاثیر بسزایی خواهد داشت بلکه درآمدی پایدار را 

برای شهر به ارمغان می آورد.
همچنان که معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز معتقد است 
بیشتر محله های بافت فرســوده اصفهان به دلیل 
اینکه پیش زمینه تاریخی دارد، می تواند با رویکرد 
گردشگری احیا شود و به عنوان نمونه به محله ابن 
سینا یا دردشت اشــاره می کند که ظرفیت بسیار 
باالیی برای رونق گردشگری و اقتصاد شهری دارد.

ایمان طاهر می گویــد: بی شــک اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان از این ظرفیت استفاده 
می کند، به عنوان نمونه حمام قاضی در محله ابن 
سینا افتتاح شد و اولین حمامی است در کشور که 
بازسازی شد و با همان کاربری حمام دوباره برای 

استفاده عموم در نظر گرفته شد.
وی می افزاید: این کار کمک می کند محله از نظر 
اقتصادی جانی دوباره بگیرد، وقتی گردشگر از این 
حمام استفاده می کند فرآیند رفت و آمد گردشگر 
در این مکان و خریدهایی که انجام می دهد به مرور 
محله مورد نظر را از حالت خاص بافت فرسوده در 

می آورد.
معاون مسکن و بازآفرینی شــهری اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با اشاره به برنامه هایی 
که برای احیای چندین خانه تاریخی در محله های 
اصفهان در دست اقدام اســت، می گوید: در مورد 
کارخانه ریزبافت اصفهــان که نماد صنعتی بودن 
این شهر است نیز چنین اقدامی انجام و از تخریب 
آن جلوگیری شد؛ در نظر داریم این کارخانه را به 

عنوان یک فضای شــهری که گردشگران بتوانند 
از آن اســتفاده کنند احیا کنیم تا محله نیز جانی 

دوباره بگیرد.
طاهر تاکید می کند: چون اصفهان یک شهر تاریخی 
است استفاده از پتانســیل بناهای تاریخی برای 
رونق بخشــیدن به محله های بافت فرسوده حائز 

اهمیت است.
در همین پیونــد، محمد فیض رییس ســازمان 
نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان نیز با بیان 
اینکه شهر اصفهان در دنیا شناخته شده  و دارای 
هویت معمــاری خاص بوده اســت، مــی گوید: 
اســتفاده از این پتانســیل برای ایجاد جاذبه های 
 گردشگری نیاز به استراتژی و برنامه ریزی هدفمند

 دارد.
وی می افزاید: همچنین آماده سازی بسترهایی که 
جاذبه توریستی دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، بنابراین، حفظ، صیانت و بازآفرینی محله ها، 
مسیرها و ابنیه بافت تاریخی که به دلیل فرسودگی 
و ناکارآمدی در حال تخریب بوده و وظیفه مدیریت 

شهری است.
رییس سازمان نوســازی و بهســازی شهرداری 

اصفهان ادامه می دهد: این امر در معرفی شــهر و 
هویت معماری اصفهان نقش بسزایی دارد و یکی 
از وظایف سازمان نوسازی و بهسازی نیز رسیدگی 
به بخش های ناکارآمد تاریخی شهری بوده که برای 

حفظ بناها و محورهای تاریخی ضروری است.
فیض خاطر نشــان می کند: ســازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری اصفهان با این رویکرد اقداماتی 
از سطح مناطق 15 گانه شهرداری انجام داده است 
که از جمله آن می توان به احداث ورودی ها و احیا 
و مرمت موزه  میدان امام علی)ع(، مرمت خانه های 
ثبت شده، مناسب سازی قسمتی از میدان نقش 
جهان، تکمیل حمام ثبت شده شاهزاده ها، اجرای 
کف ســازی فاز اول محور میانی جهارباغ عباسی، 
ساماندهی و کف سازی گذر چهار سوقی ها، مرمت 
و بازسازی تکایای ) میر، کازرونی و خاتون آبادی ( و 
حدود 23 برنامه دیگر که در برنامه ریزی های ساالنه 

این سازمان وجود دارد، اشاره کرد.
وی می گوید: سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان به غیر از اینکه توجه ویژه ای به نوســازی 
و بهســازی بافت تاریخی اصفهان دارد می خواهد 
شرایطی ایجاد کند که به مباحث  گردشگری توجه 

ویژه ای شود، برای این موضوع در نظر داریم ازتوان 
بخش خصوصی بیشتر استفاده کنیم و طرح هایی 
داشته باشیم که گردشــگر بتواند در آن عالوه بر 
بازدید از بخش تاریخی، در آن محله استراحت و یا 
اسکان داشته باشد که برای تحقق آن الزم است به 

مباحث بومگردی توجه ویژه ای شود.
رییس سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه برنامه ریزی های این سازمان برای بافت 
فرسوده به صورت تجمیعی خواهد بود، می افزاید: 
با انجام این کار مجموعه ای از وســایل و امکاناتی 
که برای ورود گردشــگر به یک محله الزم اســت 
فراهم می شــود، همچنین قابلیت های سرمایه 
گذاری خارجی در این بخش ها نیــز مورد توجه 

قرار می گیرد.
فیض تاکید می کند: هدف اصلی از بازآفرینی این 
محله ها رفع موانع سرمایه گذرای و محدودیت های 
موجود برای آن است تا در ارتقای معیشت ساکنان 
آن محله نیز موثر باشد، توسعه صنعت گردشگری 
و احیای کالبدی، موضوعاتی اقتصادی و فرهنگی 
است که به طور ویژه مورد توجه سازمان نوسازی 

قرار دارد.

خـــبــــر

معاونصنایعکوچکشرکتشهرکهایصنعتیاستاناصفهاناعالمکرد:

ارائهتسهیالتکمبهرهسهبانکعاملبهواحدهایصنعتیکوچکاصفهان

معاونصنایعکوچکشرکتشهرکهایصنعتیاستان
اصفهانگفت:سهبانکعاملبانکآینده،سیناوبانک

توسعهصادراتدراستاناصفهانتسهیالتکمبهرهبهواحدهای
صنعتیارائهمیکنندتامسیررونقتولیدباعزمبیشترفعالیتکنند.

حسینی در آیین گشایش پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو 
اصفهان، با بیان اینکه ۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی در این استان وجود دارد، اظهار 
کرد: هشت درصد شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در استان اصفهان مستقر 

هستند، همچنین مجموع واحدهای صنعتی 9400 واحد است.
 وی با بیان اینکه بیشتر واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان اصفهان در زمینه تولید قطعات خودرو فعالیت دارند، یادآور شد: بیشتر 
واحدهای صنعتی استان در شهرهای گلپایگان، نجف آباد و نائین مستقر هستند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان همچنین در 
خصوص کمک به صنایع کوچک، گفت: سال گذشته در بند ابالغی الف تبصره 
1۸ قانون بودجه، کمک های خوبی برای حمایت از خوشه های کسب و کار در نظر 

گرفته شد که صنعتگران می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
وی تاکید کرد: سه بانک عامل بانک آینده، سینا و بانک توسعه صادرات در استان اصفهان 

تسهیالت کم بهره به واحدهای صنعتی ارائه می کنند تا مسیر رونق تولید با عزم بیشتر 
فعالیت کنند. رئیس نمایشگاه هاي داخلي شــرکت نمایشگاه هاي بین المللي استان 
اصفهان در این مراسم با بیان اینکه پانزدهین دوره نمایشگاه قطعات خودرو و همچنین 
ششمین دوره تخصصی و مجزای آن برگزار شده است، اظهار کرد: این دوره از نمایشگاه با 

حضور 95 شرکت در فضایی به مساحت 9500 مترمربع آغاز به کار کرد.
مجید نائب زاده افزود: شرکت های معتبری از استان های اصفهان، تهران، البرز، خراسان 
رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزســتان، زنجان، گیالن، مرکزی و یزد در این 
نمایشگاه حضور دارند. وی تاکید کرد: در این دوره از نمایشگاه بر توازن مشارکت کنندگان 
سعی شده است، البته در برخی سال ها این درصدها متفاوت است و این دوره یک سوم 

فضای نمایشگاهی در اختیار سابکو قرار دارد.
رئیس نمایشگاه هاي داخلي شرکت نمایشگاه هاي بین المللي استان اصفهان با اشاره 
به اقدام خاص شرکت نمایشــگاه اصفهان در تدوین تقویم پنج ساله آن تا سال 1402، 
گفت: این تقویم با برنامه ریزی مشخص به سازمان توسعه تجارت ارائه شده و همچنین 
 امیدواریم ســال آینده در محل جدید نمایشــگاه بزرگ اصفهان پذیرای نمایشــگاه

ایسنا قطعه سازی باشیم.
خـــبــــر

محمد حسین شــاملی در جلســه پیگیری واطفاء حریق در مراتع وذخیره 
گاه های جنگلی استان اصفهان که با حضور مسئوالن ادارات جنگل ها و مراتع 
شهرستان های استان تشکیل شد تذکرات الزم را داد و عنوان کرد در صورتیکه اقدامات پیشگیرانه 
در شهرستان ها انجام نشــود و آتش ســوزی در مراتع رخ دهد مدیر شهرستان توبیخ خواهد 
شد.همچنین در هنگام آتش سوزی تمامی ماموران ادارات اطراف منطقه حادثه دیده موظف به 
کمک رسانی با همه وسائل و تجهیزات خود به پرسنل ما هستند در غیر این صورت طبق مقررات 
مجازات می شوند .وی افزود:ذخیره گاههای جنگلی استان که بیشتر در مناطق فریدو نشهر و 
سمیرم واقع شده اند به دلیل پوشش متراکم بسیار مستعد آتش سوزی هستند و با توجه به حجم 
بارش های اخیر در سطح استان وافزایش میزان علوفه در مراتع وذخیره گاههای جنگلی وبا شروع 
فصل گرما وکاهش رطوبت هوا و خشک شدن علوفه ها از اواخر خرداد ماه سالجاری تا اواخر مهر ماه 
، احتمال حریق وآتش سوزی بسیار زیاد خواهد بود ، لذا باید به طور جدی در حالت آماده باش بود 
.وی با بیان اینکه همه پرسنل در صورت مرخصی باید یک نفر را بعنوان جانشین کتباً معرفی نمایند 
و معاونین نیز حتی در روزهای تعطیل هرکدام بصورت کشیک دراداره کل حضور داشته باشند، 

ادامه داد: تعیین تکلیف قرار دادهای گشت ومراقبت تا پایان خرداد ماه جهت جلوگیری از ایجاد 
خلل درگشت ومراقبت شهرستان ها صورت پذیرد همچنین باید یک قرار داد تکمیلی به هر یک 
از شوراهایی که بتوانند اعتبار بیشتری را جذب نمایند، اختصاص یابد. برگزاری جلسه هماهنگی 
درشهرستانها با مدیریت بحران وفرمانداری شهرستان با موضوع اطفاء حریق وآتش سوزی، فعال 
نمودن یک گروه کوهنوردی جهت اطفاء حریق درمناطق کوهستانی درهریک از شهرستانها، 
ایجاد هماهنگی بین ادارات جنگل ، مرتع وبیابان با ادارات شهرستان به منظور جلوگیری از انباشت 
علوفه در مراتع وجاهایی که دام وجود ندارد و  اعالم آمادگی جهت تأمین وخریداری کلیه ادوات 
وتجهیزات مورد نیاز اطفاء حریق بدون هیچگونه محدودیتی در شهرستانها از دیگر اقدامات مورد 
نیاز می باشد .محمد حسین شاملی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان  با اشاره 
به اینکه در سطح استان اصفهان 65 هزار هکتار جنگل طبیعی وجود دارد، اظهار کرد: در سال های 
اخیر دو مورد آتش سوزی سطحی در اراضی جنگلی فریدونشهر و سمیرم رخ داد و خوشبختانه 
امسال نیز آتش ســوزی در عرصه های جنگلی اســتان گزارش نشده اســت.وی با بیان اینکه 
آتش سوزی های سطحی سال های گذشته نیز زیر تاج درختان بود و خوشبختانه به درختان آسیب 

وارد نشد، تصریح کرد: علت دو مورد آتش سوزی  انسانی بوده است، با این وجود آتش سوزی عمدی 
در عرصه های جنگلی اتفاق نمی افتد، در برخی موارد  اراضی کشاورزی مجاور جنگل را برای از بین 
بردن علف های هرز آتش می زنند که آتش به مناطق اطراف نیز سرایت می کند اما گاهی نیز عشایر 
در مراتع گون زار ها برای عبور و مرور دام به طور عمد آتش می زنند.  وی گفت: برای تابستان امسال 
در پنج ذخیره گاه جنگلی استان که حصار کشی شده اند، پنج قرقبان به صورت 24 ساعته برای 
جلوگیری از آتش سوزی و یا مهار آن استخدام کرده ایم، این طرح حفاظتی تا آبان ماه سال جاری 
ادامه خواهد داشت.وی برگزاری کلیه دوره های آموزشی مورد نیاز در خصوص اطفاء حریق توسط 
اداره آموزش وترویج با هدف پیشگیری از وقوع آتش سوزی را نیز از دیگر برنامه های در دستور کار 
منابع طبیعی استان اصفهان برای مقابله با آتش سوزی مراتع دانست و تصریح کرد: از این رو از همه 
شهروندان نیز درخواست داریم هر گونه حریق در مراتع را در کمترین زمان ممکن به 1504 اعالم 
کنند تا نیروهای یگان حفاظت در  این زمینه ورود کنند.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان با اشاره به آتش سوزی در جنگل های بهبهان ادامه داد: در شمال خوزستان و کهگیلویه و 
بویر احمد یکی از عوامل آتش سوزی  گرمای هوا و تراکم زیاد جنگل های آن مناطق است، اما در 
استان اصفهان شرایط کمی فرق دارد زیرا تراکم جنگل ها کمتر، دمای هوا خنک تر و فاصله تاج 
درختان بیشتر است براین اساس در صورت وقوع آتش سوزی، آتش در سطح گسترده رخ نمی 
دهد. وی اضافه کرد:بدون مشارکت وهمکاری مردم وNGO هایی که تمایل به همیاری با مارا 
دارند ، به تنهایی موفق نخواهیم بود بنا براین باآموزش صحیح وبه موقع می توان از وقوع هرگونه 
 حریق وآتش سوزی در سطح مراتع و ذخیره گاه های اســتانی بخوبی پیشگیری بعمل آورد و

آتش سوزی های احتمالی را مهار کرد.

آمادگی کامل منابع طبیعی استان اصفهان درمقابل آتش سوزی 
قصهپرغصهآتشسوزیجنگلهاومراتع،تراژدیهرسالهایاستکهبامرگتلخهزاراندرختپیوندخوردهاست.باگرم
شدنهواوالبتهدربسیاریازمواردبیاحتیاطیانسانهامنابعطبیعیطعمهحریقمیشودوخساراتجبرانناپذیریرابه
وجودمیآوردبهطوریکهطیچندروزگذشتهبسیاریازمراتعدربرخیازاستانهاازبینرفت.امادراستاناصفهانوبهمنظورجلوگیریازوقوع
چنینحادثهایبهدستورمدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستان،ماموراناینادارهدرمقابلآتشسوزیمراتعبهصورتآمادهباشدرآمدند.

یلداتوکلی
خـــبــــر
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Iran's Kharg 
Island; 
Collection 
of Natural, 
Historical 
Beauties

Kharg Island, sometimes 
called Khark Island, 
is an inhabited island 
with great economic 
significance in the Persian 
Gulf, south of Iran.
Administered by southern 
coastal province of 
Bushehr, the island is 
located 38km off Genaveh 
Port in the Persian Gulf. 
Kharg Island hosts one of 
the most important hubs 
of crude oil export in the 
world.
The island is 8km in length 
and 4km in width. It is 
limited by Takht Mountain 
in the north and Gardan 
Oshtor Mountain in the 
south.
Kharg is covered by 
fig trees which have 
adapted themselves 
with the climate features 
of the region. The large 
and shady trees with 
their aerobic roots are 
scattered throughout 
the island. The roots of 
the trees come out of the 
soil and twist around the 
trunks and hang on from 
the branches.
The inhabited island has 
lots of tourist attractions 
including two ancient 
mass graves of Palmyrene 
people. Located on 
the hillsides of Khezr 
Mountain, the mass graves 
date back to the first and 
second centuries before 
the Common Era, during 
the Parthian and Sassanid 
dynasties.
The graves belong to 
dozens of people from the 
ancient city of Palmyra, 
which is currently located 
in modern-day Syria, but 
once was the westernmost 
city of Iran during the 
Parthian era.
The Shrine of Imamzadeh 
Mir Mohammad Hanifeh 
is another valuable and 
important historic and 
cultural site of Kharg 
Island. Located in the 
southwestern part of the 
island, the shrine dates 
back to 1338 during Seljuq 
dynasty. With its pyramid 
domes as well as a small 
circular dome, the shrine’s 
beauty catches the eyes of 
every visitor. The interior 
space of the shrine is 
decorated with star and 
octagonal tiles.
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Zoroastrian Fire 
Temple, Yazd

Attraction

Zoroastrian Fire Temple is one of the religious tourist 
attractions of Yazd which is located in the Zoroastrians’ 
neighborhood of the city. A fire temple in Zoroastrianism 
is the place of worship for Zoroastrians. The building of 
this temple was constructed in 1934. But since 1960, it 
was open to the public. The Zoroastrian Fire Temple was 
registered in Iranian National Site list in 1999.
Brief History of Zoroastrian Fire Temple
In the Zoroastrians’ religion, fire is an important element. 
They believe that fire is the most sacred given thing 
from Ahura Mazda (their God). In parts of their books is 
mentioned that the fire is Ahura Mazda’s son. Therefore, it 
is so important to them to keep this fire burning. And they 
were also successful in doing that because the sacred fire 
in this temple has been burning for almost 1500 years. 
Someone is responsible to always keep the flame on. This 
person is called “Hirbod”. To keep the fire burning, Hirbod 
lights up the fire twice a day with the cherry wood.
The name of the fire in the Zoroastrian Fire Temples is 
“Varhoram Fire” (also calls Bahram Fire) which means 
“Victorious Fire”. Its creation dates back to the Sassanid 
era. In that time, the fire was burning in a fire temple in 
southern pars district of Larestan which name was Pars 
Karyan fire temple. Then it was transferred to Aqda (in 
the city of Ardakan in the Yazd province). The fire kept in 
that fire temple for 700 years but again it transferred to 
another fire temple in nearby Ardakan and kept there for 
300 years. As the history shows, the most sacred fire in 
the Zoroastrians’ religion didn’t have a stable place. And 
the fire temples were not like what we see today as the 
Zoroastrian Fire Temple. It is the only fire temple in Iran 
which has the Bahram Fire and its flame is still burning.
The Architecture Style of the Zoroastrian Fire Temple
When you enter the building you see a big pool in the 
yard and in front of it, there is a building which is built in 
Achaemenid architecture style in brick masonry which 
is the main building of the temple. The Zoroastrian Fire 
Temple is like the temples in India. These temples are 
so simple and don’t have any luxurious look. A garden of 
fruit trees surrounds the building which makes a great 
atmosphere in this temple.
Moreover, the building of the Zoroastrian Fire Temple is 
located in an area where it can benefit from the sunshine 
which causes the building more energize. It is also 21 
meters higher from the ground so by stepping up 8 steps 
you can reach the temple. The columns at the entrance 
of the building are made in Isfahan and the symbol of 
Zoroaster at the top of the building is the tiling art made 
by Yazd artists.
The sacred fire is installed inside the building behind 
an amber tinted glass enclosure. Only Zoroastrians are 
allowed to go to the sanctum area of the fire. The public 
and Non-Zoroastrians should see it from behind the glass. 
The flame is burning is a large copper container which is 
situated upper from the ground to show its importance 
and holiness.
Symbol of Zoroaster
Above the entrance of this building, there is symbolic 
bird-man which is the symbol of Zoroaster. It is one of the 
most magnificent designs you can see in this temple. This 
symbol has a holy meaning in the Zoroastrian religion. The 
symbol shows a half man half bird creature which holds a 
ring in one hand which symbolizes loyalty. The other hand 
is held up which indicates respect. The three-layered wing 
of this symbol reflects the Zoroastrian belief which says 
you should think, speak and act decently.
Places nearby the Zoroastrian Fire Temple
The Zoroastrian Fire Temple is located in Kashani Road 
near the Basij Boulevard.  The nearest hotel to this tourist 
attraction of Yazd is the Seneek Traditional Hotel which 
is just 5 minutes far from this place. The Zoroastrian Fire 
Temple is almost 30 minutes away from the old town and 
its historical attractions. However, it is easy to get to the old 
town by car which might only take less than 10 minutes.
How to get to the Zoroastrian Fire Temple
The Zoroastrian Fire Temple of Yazd is easily accessible 
from all around the city. It is so easy to take a taxi wherever 
you are. But if you would like to use public transportation, 
there is a bus stop near the temple which name is Hafez. 
Then by 10 minutes walk, you can reach the temple. The 
fire temple is also 6 km away from the Yazd International 
Airport.
The Zoroastrian Fire Temple is open every day (except on 
Fridays) from 8:00 am till 11:45 pm then will open again 
at 16:00 pm till 19:00 pm.

For lovers of Persian handicrafts: 
‘Parvaneh’ Friday bazaar is made for you!

As the name suggests, the bazaar 
is set up on Fridays only (any 
other day, it’s just an ordinary, 
multi-floored parking garage 
jampacked with cars), open 
from 8 AM to 4 PM (better to visit 
in the morning, though, as the 
place becomes overcrowded 
and difficult to navigate through 
as the day progresses). The 
easiest way to get there is to use 
the subway. While it is true that 
being underground deprives you 
of much sightseeing, Tehran’s 
subway system is actually pretty 
decent, very clean and efficient, 
if only a bit bland in appearance, 
and it helps you avoid traffic jams 
and the scorching sun if you made 
the brave choice of traveling to 
Tehran during summer. On the 
subway, get off at Sa’adi Station 
on Line 1, and from there, it’s 
a four-minute walk up the 
Jomhouri St. to your destination.
Over the years, the ‘Parvaneh’ 
Friday Bazaar has become an 
iconic spot for many artists, 
artisans and sellers from all 
across Iran, who gather every 
Friday in downtown Tehran to 
put their handicrafts, antique 

objects, and so many trinkets and 
weird-looking works of art that 
you can’t find anywhere else, on 
sale for the interested visitors 
and tourists.   
The first floor gives you a 
staggering view of a huge 
collection of new and second-
hand antique objects, such 
as very old jewelry that 
probably has a more spiritual 
and aesthetic value than a 
monetary one, paintings, books, 
phonographs and old vinyls, 
really old telephones that don’t 
work, typewriters, polaroids, 
traditional samovars (a metal 
container for boiling water for 
tea), sewing machines, and 
many more weird household 
appliances that have stopped 
being much of use a long time ago.
You can find really old vinyls and 
phonographs at Parvaneh Friday 
Bazzar.
But the second floor is probably 
where you’d like to see first 
before you get yourself lost in the 
sea of items on sale or squashed 
in the rushing crowd. This 
place is basically a handicrafts 
heaven. I have seen many tourists 
(especially the European ones) 
charmed and awed (and maybe 
a little bit intimidated, too) by 
the insane variety of colorful 
traditional clothes, leather 
products, hand-woven rugs, 
delicate wood and metal works, 

copper, brass, or silver containers 
inlayed with turquoise (these 
are a true work of art), ‘Termeh’ 
handwoven cloths (so beautiful 
and subtle and intricate you’d 
cry), ‘Ghalamkari’ on hand-
painted tapestries, and fantastic 
works of art created by vitreous 
enamel on metal, glass, ceramics 
and stones.
Parvaneh Friday Bazzar is a 
heaven of Persian handicrafts.
The third floor, meanwhile, is 
probably less traditional in its 
collections of handicrafts, but 
the modern works of art created 
by young artists (clothes, jewelry, 
toys, buttons, etc.) lack nothing 
in creativity, aesthetics, intricacy 
and colors. Many of these artists 
have a profile on Instagram, 
showcasing their merchandise. 
If you see something you like, 
you can place an order for it, and 
go pick it up at the bazaar on a 
Friday.
There is too much too see (and 
buy!) in this place, so make 
sure you plan carefully for your 
purchases (or risk having to 
go back home on foot and with 
empty pockets.) But you don’t 
have to worry about buyer’s 
remorse, at least. The things you 
have bought at the Friday Bazaar 
(or Jomeh Bazaar, as is said in 
Persian), rest assured, you can’t 
find them anywhere else in the 
world.

If you are tourist in Tehran yearning to see the 
best and the most of Iranian handicrafts in one 
place, I suggest you pay a visit to the ‘Friday 
Bazaar’ at Parvaneh Parking Garage on Jomhouri 
Street.

While it is true that 
being underground 
deprives you of 
much sightseeing, 
Tehran’s subway 
system is actually 
pretty decent, very 
clean and efficient, 
if only a bit bland 
in appearance, and 
it helps you avoid 
traffic jams and the 
scorching sun if 
you made the brave 
choice of traveling 
to Tehran during 
summer.

Some 70,000 artisans, 
craftspeople live in Isfahan 
province
 Some 70,000 artisans and craftspeople 
have so far been identified across the 
central province of Isfahan. 
“[Some] one-third of the world’s 
handicrafts are practiced in Isfahan, 
and estimates by the provincial tourism 
department suggest that currently 
70,000 craftspeople live in Isfahan 
province,” provincial tourism chief 
Fereydoun Allahyari said on Monday, 

CHTN reported.
More than two million artisans are 
currently working in various fields 
of handicrafts across Iran, Pouya 
Mahmoudian, the deputy director of 
the Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization said in February.
“Until now, some 400,000 craftspeople 
have been registered with the CHHTO,” 
Pouya Mahmoudian said.
According to a recent data compiled by 
the CHHTO, handicrafts exports from the 
Islamic Republic reached $289 million 
in the past Iranian calendar year 1397 

(ended March 20), showing three percent 
growth year on year.
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Iran is building 14 petrochemical 
projects in Phase I of Parsian 
Energy Intensive Industrial 
Special Economic Zone 
(PEIISEZ) which will increase 
the country’s petrochemical 
output by 15 million ton per 
year.The deputy petroleum 
minister for petrochemical 
affairs said implementation 
of 14 petrochemical projects 
in the first phase of PEIISEZ 
was expected to increase 
Iran’s annual petrochemical 
production capacity by 15 
million tons with $19 billion of 

investment.According to Shana, 
Behzad Mohammadi, who 
is also the CEO of the National 
Petrochemical Company 
(NPC), said implementation 
of the projects would create a 
new movement in the southern 
province of Hormuzgan.He 
said of 55 petrochemical plants 
operating across the country, 
30 were operating in Assaluyeh, 
Kangan and Dayyer, adding 
17 projects were also under 
construction and dozens of 
others were being pitched for 
financing.

Share of High-
Tech Products 
in Iran's Non-
Oil Exports 
Meager
H i g h - t e c h n o l o g y 
exports accounted 
for less than 1% of 
Iran’s non-oil exports 
in the last fiscal 
year that ended on 
March 20, a report 
by the Economy 
Ministry titled 
“Stimulus Package for 
Production in Fiscal 
2019-20” reads.
H i g h - t e c h n o l o g y 
exports are products 
with high research 
and development 
intensity, such 
as in aerospace, 
c o m p u t e r s , 
pharmaceut ica ls , 
scientific instruments 
and electrical 
machinery. 
Seventy percent of 
Iran's non-oil exports 
were raw materials 
that utilize relatively 
u n s o p h i s t i c a t e d 
equipment and 
p r o d u c t i o n 
techniques, according 
to Financial Tribune.
High-tech products 
constituted 15% of 
Iran’s overall imports 
whereas low-tech 
merchandise made 
up 45% of total 
imports to Iran 
during the period 
under review, 
Fars News Agency 
reported. 
Last year’s economic 
and political 
d e v e l o p m e n t s 
including the 
reimposition of US 
sanctions and their 
impacts on Iran’s 
foreign currency and 
commodity markets 
have affected Iran's 
non-oil exports and 
imports. 
The Iranian 
g o v e r n m e n t 
attempted to calm 
the forex market by 
introducing a series 
of policies to contain 
imports and ban the 
export of essential 
goods. 
The import of 1,339 
types of commodities 
was banned last year 
and plans are to add 
more to the list.
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Iran eyes 15 mt/y petchem output in 
PEIISEZ

The plan is of particular 
importance because for 
decades oil revenue has 
been the lifeblood of Iran’s 
economy now saddled with 
more than its fair share of 
problems, not to mention 

the burden of the unending US 
sanctions. 
MRC approaches the chronic 
state of economic affairs from two 
perspectives:  The first involves 
measures to  zero the role of oil 
revenues in national budgeting. 
This, however, does not imply 
zeroing crude oil exports. 
The second delineates measures to 
neutralize the impact of potential 
decline in oil exports (even zero) 
on the  balance of payments and 
possibly forex reserves, according 
to Financial Tribune.
Minus oil revenues in its entirety 
from the current fiscal budget’s 
general revenues, the country will 
face a budget deficit of 1,000 trillion 
rials ($8 billion) which the MRC says 
is not big enough given the existing 
economic capacities. 
The influential think tank outlines 
10 ways to purge the economy of 
unstable and regularly fluctuating 
oil income, assuming that each 
could produce 100 trillion rials 
on average. It says this amount is 
minimum and has been decided 
following indepth consideration of 
political, social, and administrative 
factors. 
MRC says some of the plans can be 
implemented in the current fiscal 
(March 2019-20). If implemented 
properly, they can plug up to 60-
70% of the current budget  deficit 
(assuming zero oil income). Other 
plans could deliver in the coming 
years but can be initiated this year.  
For plans that cannot contribute to 
national income in the current fiscal 
but their capacity to do so is certain, 
the think tank proposes issuing 
special bonds dubbed “bonds for 
purging the economy of oil” or 
“[budget] restructuring bonds”. 

Issuing Bonds
“We estimate that these  plans have 
the potential to generate  600-700 
trillion rials in the current fiscal and 
for the remaining 300-400 trillion 
rials [of budget deficit], special 
financial-Islamic bonds backed by 
government assets can be issued,”  
the report said. 
Plans for plugging the budget holes 
include lifting tax exemption on 
raw material exports and low value 
added products, redefining tax rules 
(considering tax exemption for the 
production sector), removing some 
high decile incomes from the direct 
cash payment subsidies, divesting 
government property, redefining 
the price of energy carriers and 
enhancing productivity of the 
government sector. 
If and when a law on oil-free budget 
is passed, revenues from crude 
oil export will be deleted from the 
budget and instead be deposited 
with National Development Fund 
of Iran, the sovereign wealth fund, 
of course after deducting the share 
of the National Iranian Oil Company.  
NDFI resources are used to 
fund non-budgetary economic 
development projects.   
The report says government 
property has robust capacity to help 
finance annual budgets. The assets 
comprise two groups: financial 
holdings and real property. Assets 
of the first group are estimated to be 
worth 800 trillion rials ($6 billion) 
that can be sold directly in the stock 
market. 
However, liquidating assets of the 
second group would demand more 
complicated mechanisms.  
MRC says if spending is efficiently 

managed, the government can 
save almost 170 trillion rials ($1.3 
billion) by cutting 5% of its annual 
expenses.   
Issue of Currency Repatriation 
For balancing income and 
expenditure, the MRC has paid 
special attention to the repatriation 
of non-oil export earnings.  
Referring to existing reports, it says 
non-oil products worth $44 billion 
were exported in the last fiscal and  
bulk of this amount has not been 
repatriated so far. 
Governor of the Central Bank of 
Iran Abdolnasser Hemmati said 
recently that in the previous fiscal 
that ended in March businesses 
repatriated $18.7 billion of their 
export earnings to the economic 
cycle of the country. 
This is while imports were worth 
$42 billion in the previous fiscal, 
indicating $2 billion surplus. The 
report noted that if foreign currency 
repatriation commitments are 
upheld by exporters, earnings 
would be enough to pay for import 
bills.  
The report said the government can 
boost revenues from repatriating 
non-oil export earnings up to $18 
billon if exporters return 80% of 
their earning instead of 40%. 
In addition the government can 
generate $5 billion and $1 billion 
respectively from exporting fuel and 
reordering the dormant tourism 
industry.  
The estimates are based on 
assumptions that the government 
can boost fuel production by 
reforming consumption patterns 
and controlling fuel smuggling now 
rampant in the border regions. 

Iran exports $500,000 
worth combine
Head of Iran Combine Manufacturing Company 
Ali Asghar Hamidifar said on Wednesday that 
Iran exported dlrs 500,000 worth combine to 
other countries.
Speaking to IRNA, Ali Asghar Hamidifar said 
Iran Combine Manufacturing Company's 
products have been exported to Iraq, Pakistan, 
Uzbekistan and Armenia.
He added that $390,000 was related to combine 
and the remaining was due to the export of other 
parts including bailers.
Despite some economic problems, the company 
has held talks with the neighboring countries 
like Iraq, Afghanistan, Syria, Uzbekistan, 
Armenia, Tajikistan and Azerbaijan, he noted.
Hamidifar went on to say that the company has 
put on the agenda manufacturing 450 combines 
and 400 bailers.

Khuzestan Sets Another 
Power Consumption 
Record
 Electricity consumption in southern Khuzestan 
Province reached a new peak of 8,000 
megawatts on Sunday – up 8.5% compared to 
the previous record, managing director of the 
provincial electric company said.
"The previous record at 7,400 MW was 
registered on a hot summer day on July 10, 
2018, and the new peak was recorded this 
spring (June 9)!" Mahmoud Dasht-Bozorg was 
quoted as saying by the Energy Ministry news 
portal.
The official noted that the demand in 2018 
reached a peak in summer when the average 
temperature in the province surpassed 50°C. 
Nonetheless, the new high was recorded in 
spring when the average mercury was barely 
48°C.
According to Dasht-Bozorg, Khuzestan 
temperature is forecast to surpass 50 degrees 
Celsius in the coming days pushing up demand 
for more electricity, Financial Tribune reported.
The mercury in Ahvaz, the capital of Khuzestan 
Province, showed a sweltering 49°C on Monday.
"With one degree Celsius rise in temperature 
above 47°C, power load in the national grid 
will shoot up by 250 MW," he noted, appealing 
to subscribers to reduce their consumption as 
much as they can.
Referring to measures to help the company 
avoid periodic outages, he added that six mega 
transformers are being installed in Ahvaz and 
Omidiyeh substations.
The 315 mega volt ampere and 765 kilovolt (kV) 
transformers were indigenized by Iran Transfo 
Zanjan Company, a subsidiary of Iran Transfo 
Industrial Group.

The Majlis Research Center has proposed a 
roadmap to help wean the economy away 
from oil revenues by making better use of 
the nation’s abilities and potential for raising 
income and reducing expenditure.

Majlis Research Center Posits Life 
Without Oil
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US’ economic war with Iran 
root cause of growing tensions 
in ME: Araqchi
Iranian deputy Foreign Minister for Political Affairs, 
Seyyed Abbas Araqchi says security in the Persian 
Gulf is an "integrated and inseparable" concept.
He made the remarks during a Tuesday meeting 
with Zainul Abidin bin Mohamed Rasheed, the 
Singaporean Foreign Minister’s special envoy for the 
Middle East.
Araqchi also touched upon the latest developments 
pertaining to the Iran nuclear deal known as the Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and Tehran’s 
efforts to preserve the agreement.
"The only issue in the Middle East which was settled 
through negotiations and diplomacy, leading to 
an agreement, is the Iran nuclear deal which the 
US withdrew from for illogical and unintelligible 
reasons," said Araqchi.
Araqchi also referred to Washington’s economic 
pressure on Iran, and said, "The United States has 
engaged in an economic war with Iran now, which is 
the root cause of growing tensions in the Middle East."
"US economic sanctions have, in fact, targeted the 
security of the whole region. So, one cannot expect 

tranquility and security [to 
take hold] in the region 
without a ceasefire in 
the economic war," said 
Araqchi.
The Singaporean 
official, in turn, noted 
that many countries 
are under the pressure of 
sanctions. He stressed his 
country’s support for the JCPOA 
and expressed hope tensions in t h e 
Middle East would abate.



US unilateral sanctions 
main challenges to JCPOA: 
China
China's representative emphasized the 
multilateral dimension of the nuclear deal and 
said the US extreme pressure and sanctions on 
Iran have exposed the deal to major challenges.
Wang Qun, the China's permanent 
representative to the United Nations and other 
International Organizations in Vienna, said that 
the nuclear deal is a multilateral pact approved 
by the UN Security Council 2231, so it should 
be implemented by the entire international 
community.
IAEA in its latest report verified confirmed 
Iran's commitment to its obligations under the 
deal for the fifteenth time, he said speaking at 
the International Atomic Energy Agency (IAEA) 
Board of Governors.
The Chinese representative expressed hope 
that the international community will respect 
Iran's rights under the deal so that the way 
would be paved for the country to remain 
committed to the deal.
Referring to global concerns, Wang called on the 
US to stop unilaterally pressuring Iran and come 
back to the deal.
Washington in May 2018 withdrew from the 
deal and re-imposed sanctions on Iran.
China has always remained committed to the 
deal, Wang said adding that Beijing continues 
its efforts for saving the deal and its full 
implementation.

UN Security Council 
Strongly Condemns Sudan 
Violence
 The UN Security Council on Tuesday strongly 
condemned recent violence in Sudan and called 
on Khartoum's military rulers and protest 
movement to work toward a solution to the crisis.
In a unanimous statement, the council called for 
an immediate halt to attacks against civilians and 
stressed the importance of upholding human 
rights.The appeal from world powers came a 
week after Russia and China had blocked a similar 
draft statement on the crisis in Sudan.
More than 100 people were killed in a crackdown 
on protesters on June 3, according to a committee 
of doctors, but officials have said the death toll is 
much lower, AFP reported.Sudan has been led by 
a military council since it toppled president Omar 
al-Bashir on April 11 after months of nationwide 
protests against his autocratic rule.
As protests demanding an end to military rule 
continued, Sudan's security forces violently broke 
up a sit-in outside the military headquarters in 
Khartoum on June 3.Following a mediation led by 
Ethiopia, protest leaders agreed to return to talks 
with Sudan's generals.
The council called on all sides "to continue 
working together towards a consensual solution 
to the current crisis" and voiced support for 
African-led diplomatic efforts.

Biden is capable of beating Trump in 2020 
election; Political analyst

He believes that if the 
Republicans are serious 
about defeating the 
president in the next 
election, they should go 
in for someone like the 
former foreign minister. 

“On the other hand, some 
Republicans believes that Trump 
has had many achievements in the 
field of economics and domestic 
politics.”
Speaking to ILNA news agency, 
Fereydoun Majlisi added that so this 
group supported a second term for 
the US President. “But I believe that 
if the Republicans want to target 
Trump in the 2020 election, they 
have to introduce other person 
such as Rex Tillerson (former U.S. 
Secretary of State).”
International affairs analyst 
said, “If such a person enters the 
2020 White House race, Trump is 
facing a longshot challenge in the 
presidential primaries, but in any 
case, Trump will be the Republican 
nominee.”

According to media, Trump's 
approval rating, meanwhile, holds 
exactly even with where it was 
in late April -- 43% approve and 
52% disapprove of the President, 
according to the poll. That's the case 
even as support for impeachment 
rose slightly from 37% last month 
to 41% now.
An expert on International 
Relations said that on the 
Democratic party many people 
have been nominated for the 
Presidential race but Joe Biden and 
Bernie Sanders have more political 
experience.”
Majlesi said, “I think Biden is 

capable of beating him; his political 
credibility can defeat Trump.”
According to recent polls, Among 
Iowa’s likely Democratic caucus-
goers, 24 percent named Biden 
their first choice for president—a 
significant lead in a fractured field 
that has more than 20 candidates.
The 2020 United States presidential 
election, scheduled for Tuesday, 
November 3, 2020, will be the 
59th quadrennial U.S. presidential 
election. Voters will select 
presidential electors who in turn on 
December 14, 2020, will either elect 
a new president and vice president 
or re-elect the incumbents.

"Many Republicans do not want to see Donald Trump re-
elected in the 2020 presidential election,” Said former 
Iranian diplomat, Fereydoon Majlesi.
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Senior adviser to 
the Iranian foreign 
minister for special 
political affairs Ali 
Asghar Khaji and the 
Russian president’s 
special envoy to the 
Middle East, Mikhail 
Bogdanov, held talks 
on a range of issues, 
including the latest 
developments in the 
Middle East.
In the meeting, 
held in Moscow on 
Tuesday, Khaji and 
Bogdanov exchanged 
views about the 
current regional 
d e v e l o p m e n t s , 
including ways to 
help end the human 
tragedy in Yemen 
caused by the Saudi-
led war.
The Iranian and 
Russian diplomats 
also discussed the 
latest developments 
in Syria and the 
campaign against 
terror groups in the 
Arab country.
Iran and Russia have 
formed a strong 
alliance in recent 
years, with both 
supporting Syrian 
President Bashar al-
Assad’s legitimate 
government against 
f o r e i g n - b a c k e d 
militancy.
Conflicts erupted in 
Syria back in 2011, 
when a small group 
of opposition forces 
took up arms against 
Damascus.
Soon, however, a 
mix of international 
terrorists and paid 
mercenaries mingled 
with and then 
largely sidestepped 
the armed Syrian 
opposition groups, 
effectively turning 
the Arab country 
into a battlefield for 
foreign governments 
opposed to Syrian 
President Bashar al-
Assad.
But the Syrian 
military, with 
advisory military 
help from Iran 
and Russia — and 
a Russian aerial 
b o m b a r d m e n t 
campaign — has 
retaken control of 
much of the country, 
and the conflict is 
generally believed to 
be winding down. 

Iranian, Rus-
sian Diplo-
mats Discuss 
Regional 
Issues

Iran
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Iranian Speaker: Big Powers 
Opposed to US Sanctions
 The illegal sanctions that the US has imposed on Iran 
have been disapproved of by all major countries in the 
world, Iranian Parliament Speaker Ali Larijani said.
In a meeting with a Belarusian parliamentary 
delegation in Tehran on Tuesday, Larijani stressed the 
need for joint measures to stand against the unlawful 
American sanctions.
“The US sanctions against us have been imposed 
in defiance of the international law. None of the big 
countries approve of these sanctions,” the Iranian 

speaker added.
Larijani also called for close political consultations 
between the governments and parliaments of Iran and 
Belarus, stressing that the parliamentary friendship 
groups could help boost trade ties between the two 
countries.
Iran and Belarus have enhanced diplomatic and 
consular relations in recent years and signed a number 
of agreements.
In a meeting with his Belarusian counterpart 
Alexander Lukashenko in June 2018, Iranian President 
Hassan Rouhani described Belarus as “a friendly 
country” and voiced Tehran’s readiness to boost 

cooperation with the 
Eastern European 
country in diverse 
political and 
economic fields.
In September 
2018, high-ranking 
officials from the two 
countries staged the 
fifth round of meetings 
on consular affairs as part 
of plans to expand relations 
in diverse areas.

“But I believe that 
if the Republicans 
want to target 
Trump in the 
2020 election, 
they have to 
introduce other 
person such as 
Rex Tillerson 
(former U.S. 
Secretary of 
State).”
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Iran Stresses Equal 
Commitment to JCPOA
All parties to the 2015 Iran nuclear deal must fulfil their 
commitments equally, Iran’s Foreign Ministry said, recommending 
a review of the deal and the basics of law to those who are pressing 
Iran to carry out its JCPOA commitments unilaterally but refuse 
to meet theirs.In a statement on Wednesday, Foreign Ministry 
Spokesman Abbas Mousavi deplored comments by German Foreign 
Minister Heiko Maas who has urged Tehran to stick to the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Speaking in Stockholm on Tuesday, Maas claimed that without the 
nuclear deal, “one can no longer assume with certainty that Iran 
won't resume developing a nuclear weapon.”
The German diplomat also warned that a collapse of the JCPOA would 

serve the interests of neither Europe nor Iran, adding, “If Iran were 
to withdraw from this agreement, it would go into international 
isolation; it would be back where it was before the agreement, 
including all the sanctions… That cannot be in Iran’s interest.”
In reaction, the Iranian Foreign Ministry spokesman said, “We agree 
with his (Maas’) remarks about the significance of the JCPOA for the 
international community and Europe, but we don’t quite understand 
his emphasis on unilateral implementation of commitments by Iran 
under a multilateral agreement.”“If this agreement (the JCPOA) has 
multiple parties, then all of them must honor their commitments 
equally, and if they can’t, then they must understand that we can 
also review the JCPOA and our undertakings with the mechanisms 
that the JCPOA has entitled us to,” Mousavi underlined.He also 
recommended that the European parties who express concern 
about the fate of the JCPOA ask all sides to honor the deal and meet 
their commitments.

“I suggest that he 
(Maas) and others who 
express concern about 
Iran’s recent JCPOA 
decisions that they 
should study Article 36 of 
the JCPOA and the basics 
of the law once again 
carefully,” the spokesman 
concluded.
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, US, Britain, France, and 
Germany) on July 14, 2015, reached a conclusion over the text of the 
2015 nuclear deal.The accord took effect in January 2016 and was 
supposed to terminate all nuclear-related sanctions against Iran all 
at once, but its implementation was hampered by the US policies and 
its eventual withdrawal from the deal.
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UAE trying to become 
second Israel in MidEast: 
FM Zarif
Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
said on Tuesday that the United Arab Emirates 
(UAE) is trying to "turn into another Israel" 
by spending billions of dollars on importing 
weapons.
In an exclusive interview with Al-Araby TV 
on Tuesday, Zarif rebuked the excessive 
arms imports of certain regional countries, 
saying, "The United Arab Emirates is spending 
billions of dollars on armaments and wants 

to be a second Israel in the region," Press TV 
reported."Three countries in the region believe 
they can maintain their security through their 
relations with the United States," Zarif said.
However, he added, they are wrong to think 
they can import their security from America 
because these weapons will be used to achieve 
the goals of the Israeli regime.
According to Press TV, studies show the 
UAE has increased its arms imports by 
63% between 2012 and 2016. Its military 
expenditures are projected to grow to $31.8 
billion by 2021 from $23.6 billion in 2016.
The country has led an increasingly 
interventionist foreign policy in hot spots like 

Libya, Syria and, most recently, Yemen.
Saudi Arabia, UAE, and a number of their 
allies launched a devastating campaign 
against Yemen in March 2015, with the 
goal of bringing the government of former 
Yemeni president Abd Rabbuh Mansur Hadi 
back to power and crushing the Ansarullah 
movement.Thousands of Yemenis have been 
killed since the Saudi-led aggression. The war 
has also taken a heavy toll on the country’s 
infrastructure, destroying hospitals, schools, 
and factories. The UN says over 24 million 
Yemenis are in dire need of humanitarian aid, 
including 10 million suffering from extreme 
levels of hunger.

PM Abe hopes for 
deescalation by talks 
with Iran
The Japanese Prime Minister Shinzo Abe 
expressed hope for his negotiations in Iran 
to help de-escalate or remove tensions in the 
Middle East.
According to Japanese media, Abe made 
the remarks Wednesday at Haneda Airport 
before leaving for Tehran.

He said that he seeks to contribute to 
the regional peace and stability through 
mediating between Iran and the US. 
"There are concerns over rising tensions 
in the Middle East. While the situation 
attracts the attention of the international 
community, for peace and stability in the 
region, Japan wants to play a role as much as 
it can," Abe was quoted as saying.
He added: "To ease tensions, I'd like to have 
a frank exchange of views."
During his stay in Iran, the Japanese prime 

minister is supposed to visit the Supreme 
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei, President Hassan 
Rouhani and Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif.
Meanwhile, Foreign Minister of Japan Tarō 
Kōno is scheduled to have separate meeting 
with Zarif.
The trip is to be made within the framework 
of traditional and longstanding relations 
and in line with developing bilateral ties and 
issues of mutual interest, he said.



US sanctions targeting whole region: deputy FM
 Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi said the US’ economic sanctions against Iran are 
in fact targeting the security of the whole Middle East region.
He made the remark in a meeting with the Special Envoy of Singapore’s Minister for Foreign Affairs 
to the Middle East, Zainul Abidin bin Mohamed Rasheed, in the Asian country on Tuesday.
“The only issue in the Middle East region that was resolved through negotiations and diplomacy 
and resulted in an agreement, was the Iran nuclear deal, which the US withdrew from over illogical 
and incomprehensible reasons,” Araghchi added.
“The US is now waging an economic war against the Islamic Republic, which is the cause of all 
tensions in the region,” he stressed.The Iranian diplomat went on to note that the US’ economic 
sanctions are in fact targeting the security of the whole region, adding “therefore, one cannot 
expect peace and security in the region without first putting an end to this economic war.”

Iranian deputy Foreign 
Minister Gholam-
Hossein Dehghani 
told IAEA chief Yukiya 
Amano in a meeting 
on Tue. that the 
reversibility of Iran’s 
JCPOA-related measures 
depends on other 
parties’ practical ones.
Iranian Deputy Foreign 
Minister for Legal and 
International Affairs, 
G h o l a m - H o s s e i n 
Dehghani, accompanied 
by permanent envoy 
to Vienna-based intl. 
organizations, Kazem 
Gharibabadi, met 
and held talks with 
Director General of the 
International Atomic 
Energy Agency (IAEA) 
Yukiya Amano in Vienna 
on Tuesday.
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Majlis Research Center Posits Life 
Without Oil

Climate Change Seen Posing 
Threat to Global Peace in Next 
10 Years
Nearly a billion people live 
in areas at high risk from 
global warming and about 
40% of them are in countries 

already struggling with conflict, said the 
Australia-based Institute for Economics 
and Peace (IEP).
Climate change causes conflict due to 
competition over diminishing resources 
and may also threaten livelihoods and 
force mass migration, it said.
“Going forward, climate change is going 
to be a substantial problem,“ Steve 
Killelea, executive chairman of the IEP, 
told Reuters.
“We can actually get a much better idea of 
which countries are most at risk, what are 
the types of risk and what would be the 
level of impact before it leads to a break or 
an implosion within the country.”
In 2019, the world became very slightly 
more peaceful for the first time in five 
years, said the IEP, which used data from 
groups including think tanks, research 
institutes, governments and universities 
to compile the index.

However, it remains significantly less 
peaceful than 10 years ago due to factors 
including conflicts in the Middle East, a 
rise in terrorism, and increasing numbers 
of refugees.
The index assigns each country a score 
between one and five, where one is the 
most peaceful and five is the least, based 
on 23 indicators ranging from homicide 
levels to weapons imports.
The effects of climate change can create 
a “tipping point”, exacerbating tensions 
until a breaking point is reached, 
particularly in countries that are already 
struggling, said Killelea.
Tackling entrenched conflicts may also 
help countries cooperate better on global 
warming, he said.
“Unless we have a world which is basically 
peaceful, it will be impossible to get the 
levels of trust and cooperation necessary 
to solve these problems,“ he said.
Experts at global research organization 
the World Resources Institute praised 
the inclusion of climate change as 
a factor in conflict risk.“We know that 
environmental degradation and water 
stress can lead to hunger, famine and 
displacement, and combined with 
economic and political instability, can lead 
to migration and conflict,“ said Manish 
Bapna, managing director of the WRI.
“The fact that climate change is now part 
of the Global Peace Index underscores 
how multi-faceted this threat is and how 
quickly we need to act.”

Hugo Gurdon, editor of Washington 
Eximer talked with ILNA news agency 

about raising tensions between 
Iran and United States and said, 
"I do not see anything new in 
the tensions between Iran and 
the United States, for over forty 
years. In fact, Trump began 
to increase the threat and 
pressure on Iran when he came 

to work, and imposed sanctions on Iran.
"What is clear is the harm that these 
sanctions impose on a country's 
economy. The US government not only 
exerts pressure on the Iranian economy 
but wants the whole world to join this 
policy," he added. "But it is unacceptable 
to regard an Iranian nation that is proud of 
its history as an enemy and to raise these 
allegations against them".
Gurdon believe that Trump cannot accept 

defeat. On the other hand, US President 
believes in economic warfare and he does 
not seek military war with Iran. Therefore 
he adds pressure to Iran every moment.
"Trump knows what the consequences of 
this war are and he does not want to enter 
into a conflict with Iran."
Gurdon refereed to Japan Prime Minister's 
visit and said that Japan is a country 
that is determined to solve the Iranian-
American problems and wants to use 
its relationship with Iran. Japan's prime 
minister is scheduled to speak with Iran's 
highest Iranian leader in order to convey 
the views of the United States, so Shinzo 
Abe meeting with the Iranian leader is 
important.
Hugo Gurdon is the editor-in-chief of the 
Washington Examiner. He is the former 
editor-in-chief of The Hill and previously 
served as an editor and reporter at 
the Daily Telegraph of London and the 
National Post of Canada. His writing has 
also appeared in such publications as the 
Wall Street Journal (Europe), Financial 
Times and The Guardian.

Climate Change Seen Posing Threat to 
Global Peace in Next 10 Years

Trump believes in economic warfare not military 
war; Hugo Gurdon

Climate change poses a threat to peace in countries around 
the world in the coming decade, according to an annual peace 
index released on Wednesday that factored in the risk from 
global warming for the first time.

"United States is serious about its threats. They said to 
Europe that if you chose Iran, saying goodbye to Ame
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Climate change 
causes conflict due 
to competition 
over diminishing 
resources and 
may also threaten 
livelihoods 
and force mass 
migration, it said.

"But it is 
unacceptable 
to regard an 
Iranian nation 
that is proud of 
its history as an 
enemy and to raise 
these allegations 
against them".

Japanese PM to 
meet with Iran's 
Supreme Leader
Iranian government 
spokesman Ali Rabie 
announced that Japanese 
Prime Minister Shinzo Abe 
is scheduled to hold meeting 
with Supreme Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei.
The trip is to be made within 
the framework of traditional 
and long-standing relations 
and in line with developing 
bilateral ties and issues of 
mutual interest, he said.
Abe's visit to Tehran will be the 
first visit to Iran by a Japanese 

leader over past four decades.
During his 3-day visit, the 
Japanese prime minister 
hopes to play a mediating 
role between Iran and the US 
to deescalate the tensions 
between the two countries, 
Kyodo news agency reported. 
During a joint press 
conference with US President 
Donald Trump in Tokyo in late 
May, the Japanese premier 
said he would make efforts to 
facilitate dialogue between 
Tehran and Washington. His 
offer was welcomed by US 
president Donald Trump.
The US president unilaterally 
withdrew from a multilateral 
nuclear deal with Iran on May 
8, 2018, re-imposing two 

rounds of sanctions on the 
country the second of which 
targeted Tehran's oil exports.

Exactly a year later, Iran 
announced that it would 
suspend some of its 
commitments under the deal 
in reaction to the US hostile 
measures.

Japanese PM to 
meet with Iran's 
Supreme Leader
Iranian government spokesman 
Ali Rabie announced that Japanese 
Prime Minister Shinzo Abe is 
scheduled to hold meeting with 
Supreme Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyyed Ali 

Khamenei.The trip is to be made 
within the framework of traditional 
and long-standing relations and 
in line with developing bilateral 
ties and issues of mutual interest, 
he said.
Abe's visit to Tehran will be the first 
visit to Iran by a Japanese leader 
over past four decades.During his 
3-day visit, the Japanese prime 

minister hopes to play a mediating 
role between Iran and the US to 
deescalate the tensions between 
the two countries, Kyodo news 
agency reported. During a joint 
press conference with US President 
Donald Trump in Tokyo in late May, 
the Japanese premier said he would 
make efforts to facilitate dialogue 
between Tehran and Washington.
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آگهی حصروراثت
آقای علی آقا امینیان به شناســنامه شماره 727 به 
شرح دادخواست به کالسه 390 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان کوکب خانم انحصاری به شماره شناسنامه 
641 در تاریــخ 97/11/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- اکبر امینیان ش ش 43152، 2- علی 
آقا امینیــان ش ش 727، 3- محمدرضا امینیان ش 
ش 209، 4- فاطمه امینیــان ش ش 617، 5- بتول 
امینیان ش ش 932، 6- زهرا امینیان ش ش 37252 
همگی فرزندان حبیب اله. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک 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 شــورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 495258

آگهی حصروراثت
آقای سیدمحمد محســن بنی هاشمی به شناسنامه 
شماره 40968 به شــرح دادخواست به کالسه 384 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان منیرخانم ایروانی به 
شماره شناســنامه 222 در تاریخ 94/8/10 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سیدمحمدرضا بنی 
هاشمی ش ش 616، 2- فاطمه سادات بنی هاشمی 
ش ش 1498، 3- سیدمحمدمحسن بنی هاشمی ش 
ش 40968، 4- سیدمحمد بنی هاشمی ش ش 244، 
5- زهره سادات بنی هاشمی ش ش 190، 6- نرجس 
سادات بنی هاشمی ش ش 2000، 7- راضیه سادات 
بنی هاشمی ش ش 39340، 8- مرضیه بنی هاشمی 
فرزند اقاسیدحســین ش ش 314 فرزندان. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی 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 شــد. قاضی شعبه ششــم شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: 495301

آگهی حصروراثت 
خانم زهرا یزدانی به شناسنامه شماره 5650087318 
به شرح دادخواست به کالسه 98086 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبداله یزدانی به شماره شناسنامه 2 
در تاریخ 1398/3/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- محسن یزدانی فرزند عبداله پسر 2- زهرا یزدانی 
فرزند عبداله دختر 3- فاطمه یزدانی شــریف ابادی 
فرزند رحمت اله همســر 4- زهرا قاسمی باقرآبادی 

فرزند حسن مادر. 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. شورای حل اختالف 

بن رود شناسه: 478816

آگهي اخطار اجرايي
شماره: 418/97-1398/2/15 به موجب راي شماره 
1107/97 تاریخ 97/10/24 حوزه 4 شــوراي حل 
اختالف شهرستان کاشــان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه هاشــم قاســم پور به نشــانی مجهول 
المــکان - عزیز فتحی محکومند بــه پرداخت مبلغ 
75/000/000 ریال بابت ســه فقره چک به شماره 
هــای 34296-96/12/30، 30/000/000 ریــال 
و 34295-96/11/30، 30/000/000 ریــال و 
166822-96/10/25، 15/000/000 ریــال بابت 
اصل خواســته و پرداخــت 1/722/500 ریال بابت 
خســارت تاخیر تادیه طبق شاخص ســالیانه بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چکهــا لغایت اجرای حکم در 
حق محکوم له سیدرضا ناصری فرزند سیدحسن به 
نشانی شــهرک صنعتی راوند خ دهم شمالی شرکت 
فرش نگین مروارید. طبق رای غیابی تبصره 2 از قانون 
306 رعایت نیم عشر از خواندگان دریافت نمود. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. 
شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان کاشان 

شناسه: 496668

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان مهدی حسینی دادخواستی به 
خواســته مطالبه مبلغ 58/600/000 ریال و هزینه 
های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت ناصر 
نارنجی به مجتمع شــوراهای حل اختالف کاشــان 
تقدیم که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف کاشان به کالســه 189/98 ثبت و برای 
تاریخ 98/4/30 ساعت 10:45 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 رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه دوم 
شورای حل اختالف کاشان شناسه: 497606

آگهی حصروراثت
آقای محمد اکبری به شناسنامه شــماره 4 به شرح 
دادخواست به کالســه 397 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا عباسی ساری به شماره شناسنامه 60 
در تاریخ 77/7/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
علی عباسی ساری فرزند مرتضی ش ش 4، 2- نعمت 
اله عباسی ساری فرزند مرتضی ش ش 282، 3- عزیز 
عباسی ســاری فرزند مرتضی ش ش 284، 4- خرم 
عباسی ساری فرزند مرتضی ش ش 3، 5- حرمت اله 
عباسی ساری فرزند مرتضی ش ش 283، 6- باشی 

عباسی ساری فرزند مرتضی ش ش 61، 7- شمسی 
عباسی ساری فرزند مرتضی ش ش 1 فرزندان. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی 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 شــد. قاضی شعبه ششــم شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: 497605

آگهی حصروراثت
خانم عاطفه کندی کاشــی به شناســنامه شــماره 
1350 به شــرح دادخواست به کالســه 409 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدرضــا محمدزاده 

کاشــی به شــماره شناســنامه 47524 در تاریخ 
98/3/5 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
حسین محمدزاده کاشــی فرزند محمدرضا ش ش 
1251385206، 2- آتنا محمدزاده کاشــی فرزند 
محمدرضــا ش ش 1251009441، 3- عاطفــه 
کندی کاشــی فرزند احمد ش ش 1350 همســر 
4- فاطمه صالحی حســن آبادی فرزند ماشااله ش 
ش 638 مادر. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهــی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/

متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صــادر خواهد 
 شد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 497603

اعطای تسهیالت توسعه اکوتوریسم در استان
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: تسهیالت با نرخ سود چهار درصد 

برای توسعه گردشگری و صنعت گردشگری و اکوتوریسم پرداخت می شود.
علی اصغر ذاکری در مراسم تودیع و معارفه شــهردار ابوزیدآباد، اظهار کرد:  تسهیالت با نرخ سود 
چهار درصد و دوره بازپرداخت هشت ساله به بناهای قدیمی برای توسعه گردشگری و اکوتوریسم 

اعطا می شود.
وی اظهار امیدواری کرد: با پرداخت این تسهیالت درآمد پایداری برای شهرداری ها ایجاد شود و برای 

شهر رونق اقتصادی به همراه داشته باشد.
مدیر کل دفتر امور شهری و شــوراهای استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: شــهردار باید در توسعه اکوتوریسم 

جغرافیایی موفق عمل کند و اتاق فکری داشته باشــد که اعضای آن نیازهای توریست های داخلی و خارجی را احصاء و 
ارایه کنند.

ذاکری تأکید کرد: اگر جذب توریست با پیوست فرهنگی همراه باشد و اعتقادات مردم را زیر سوال نبرد، می تواند با وجود جاذبه های 
طبیعی تپه های ماسه ای بکر و زیبا در این شهر و شهرهای مشابه، بیشترین درآمدها را برای شهرداری به همراه داشته باشد.

وارادت ۲۵۰۰ تن کاغذ روزنامه به کشور در ۴۵ روز گذشته
دو هزار و 587 تن کاغذ رول روزنامه در 45 روز گذشته وارد کشور شده و ارزش آن دو میلیون و 298 هزار 
دالر است. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، از ابتدای سالجاری تا اواسط خرداد ماه در مجموع سه 
هزار و 137 تن کاغذ رول روزنامه از طریق گمرکات به کشور وارد شده است که ارزش آن دو میلیون و 778 
هزار دالر بود . در مدت یاد شده کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، هند، روسیه، ترکیه و مجارستان 

عمده ترین کشورهای صادرکننده کاغذ رول روزنامه به ایران بوده اند . بر اساس اعالم گمرکات طبق اسناد 
تسلیمی واردکنندگان به گمرک در حال حاضر انواع کاغذ وارداتی از گمرکات ترخیص می شود. مسئولیت 

گمرک در تشریفات گمرکی پس از اظهار کاال شروع می شود که طبق تاکید معاون فنی و امور گمرکی ترخیص 
کاغذ پس از اظهار به گمرک و در صورت ارائه اسناد کامل در سریع ترین زمان ممکن انجام می پذیرد . همچنین طبق ماده 

38 قانون امور گمرکی، گمرک از لحظه اظهار صاحبان کاال تا ترخیص کاال مسئول بررسی آن است و مشکالت مربوط به دریافت اسناد بانکی 
و ثبت سفارش قبل از اظهار کاال به گمرک است که از سوی برخی واردکنندگان مطرح می شود. گمرک از لحظه ای که کاال به آن اظهار می 
شود، می تواند برای ترخیص آن کمک کند و تسهیالتی قائل شود. اگر کاالیی دارای مجوزهای قانونی است در کمترین زمان کاال ترخیص می 

شود. چنانچه واردکنندگان کاال شرایط ترخیص کاال را رعایت کنند برای ترخیص فقط چند ساعت وقت الزم است.

همچنین ســهام دولتی 
چند پاالیشگاه مهم کشور 
مانند پاالیشگاه نفت الوان، 
شــیراز، اصفهان، تهران، 
بندرعبــاس و تبریز هم 

واگذار خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان ارزش 
کل سهام این شرکت ها حدود 260 هزار 
میلیارد تومان اســت اما رئیس سازمان 
خصوصی سازی ارزش سهام قابل واگذاری 
متعلق به دولت برای عرضه در بورس 52 

هزار میلیارد تومان اعالم کرده است.
علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان 
خصوصی ســازی پیش تر گفته است: از 
18 شرکت قابل واگذاری هنوز 7 شرکت 
به دالیل مختلف برای واگــذاری آماده 
نیســتند. این دالیل ممکن است توقف 
نمادشان در بورس برای افزایش سرمایه 

باشد یا سهامشان در وثیقه باشد یا در نوبت 
استفاده از حق تقدم سهام باشند.

   بخش خصوصــی واقعی توانايی 
خريد اين شرکت ها را دارد؟

یکی از موضوعاتی که در توجیه کند بودن 
روند واگذاری شرکت های دولتی مطرح 
می شــود ناتوانی بخش خصوصی برای 
خرید و یا اداره شرکت های بزرگ دولتی 

است.
در این خصوص حســین ســالح ورزی 
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران معتقد اســت: بخش 
خصوصی توانمند و صاحب تجربه در کشور 
کم نیستند و ازنظر اعتبار و نقدینگی نیز 
قادر به خرید شرکت ها مدنظر واگذاری 
هستند که اگر قرار باشد این شرکت ها فقط 
به بخش خصوصی واگذار شوند، می توانند 

وارد عمل شوند.
ســالح ورزی پایبندی دولت برای پرهیز 
از واگــذاری ایــن شــرکت ها به بخش 
غیرخصوصی را خــط قرمز موفقیت این 
واگذاری ها دانســت و افزود: در دوره های 
قبلی فروش بنگاه هــای دولتی، قرار بود 
شرکت ها صرفاً به بخش خصوصی واگذار 
شــود و فلسفه سیاســت های کلی اصل 
44 قانون اساســی نیز بر همین اســاس 
استوارشده بود اما در عمل چنین اتفاقی 
رخ نداد چراکه دولت باوجود تعهد زبانی، 
تعهد عملی برای خصوصی سازی واقعی 

نداشت.
این فعــال اقتصادی تأکیــد کرد: بخش 
خصوصی ســاختار، تجربه و توان خرید 
سهام دولت در 18 شرکت بورسی را دارد 
اما مشروط به اینکه دولت به تعهدات خود 

عمل کند.
از سوی دیگر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد 
نیز روز گذشــته با بیان اینکــه هدف از 
واگذاری ها تأمین مالی دولت نیست گفت: 
بایستی در روش های واگذاری تجدیدنظر 

کنیم تا کارآیی اقتصادی به دست بیاید.
وی افزود: در واگذاری 17 شرکت بورسی 
بخش خصوصی می تواند به صورت منفرد 

و کنسرسیوم ورود کند.
دژپسند در این خصوص گفت: به دنبال 
واگــذاری باقیمانــده ســهام دولت در 
شرکت های بورسی هستیم و باید به این 
نکته تأکید کرد که هیچ سهم مدیریتی 
برای دولت باقی نمی ماند و ســهم بخش 

غیردولتی در اداره کشور افزایش یابد.

   چند نکته در واگذاری شرکت های 
سودده به بخش خصوصی

چند نکته مهــم در این واگــذاری باید 
موردتوجه قــرار گیرد. ایــن واگذاری از 
طریق بورس و فرابــورس و تحت نظارت 
این سازمان انجام خواهد شد. این موضوع 
می تواند انتقادات پیشــین از ســازمان 
خصوصی سازی در خصوص واگذاری ها 

از طریق مزایده را برطرف کند.

نکته قابل تأمل دیگر این است که ارزش 
مجموع سهام دولت در 18 شرکت بورسی 
موجود در فهرست واگذاری، با قیمت روز 
تابلو حدود 52 هزار میلیارد تومان برآورد 
می شــود که با احتســاب قیمت گذاری 
20 درصد باالتر بــرای معامالت بلوکی، 
فروش آن ها بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی نیاز دارد که به نظر نمی رســد 

خریداران زیادی قادر به تأمین آن باشند.
بــر این اســاس، مطابــق معمــول، در 
واگذاری هــای جدیــد نیــز حضــور 
خصولتی هایــی ماننــد صندوق هــای 
بازنشســتگی و نهادهــای غیردولتــی 
محتمل خواهد بود امــا دولت بر خروج 
همین صندوق ها و نهادهــا از بنگاه داری 
نیز تأکید دارد و نمی توانــد برای فروش 
سهام خود روی نقدینگی سنگین آن ها 

حساب باز کند.

یکی دیگر از نکات مهم در این واگذاری 52 
هزار میلیارد تومانی، واگذاری دو شرکت 
بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو 
اســت. چندی پیــش رئیس ســازمان 
خصوصی سازی در کافه خبر خبرآنالین از 
احتمال بروز مشکالتی برای این دو شرکت 

بعد از واگذاری خبر داد.
پوری حســینی گفت: »آیا این حمایت 
دولت از ایران خودرو و سایپا به نفع ملت 
است که ما می آییم یک دیوار می کشیم 
به اسم گمرک با عوارض صد درصد و 180 
درصد واردات خودرو؟ وقتی از ایران خودرو 
و سایپا حمایت بی خودی می کنید دودش 
می رود در چشــم چه کســی؟ در چشم 
مردم دیگر! آیا وقتی کارخانه ای که با ده 
هزار نیرو می چرخد را مــا 40 هزار نفر را 
بچپانیم آن تو، غیرازایــن اتفاقی برایش 
می افتد؟ وقتی هرکســی مدیر می شود، 

هر سمت دار، ده نفر، بیست نفر، سی نفر را 
می برد در ایران خودرو، آقا این ده نفر سهم 
من، آن یکی می گوید این ســی نفر سهم 
من و ...آنجا می شــود جایی برای همین 
نیروهای سفارشی دیگر. خب حاال شما 
این سی هزار نفر را بیایید بکنید ده هزار 
نفر. می کنید؟ می توانید بکنید؟ نمی توانید. 
این سی هزار نفر همه سفارشی هستند. 
همه نه اما یک بخشــی از آن ها سفارشی 
هســتند. همه جا را به هم می ریزند. پس 
چه کار می کنید؟ می آیید یک دیوار ســر 
راه ورود خودروی خارجی می کشــید به 
اســم گمرک، نمی گذارید خــودرو وارد 
شــود. این ایران خودروی من زیر ســایه 
این دیــوار زندگی می کنــد. خودروی 6 
میلیونی شان را می دهند 20 میلیون تومان. 
 ولی دودش در چشم چه کسی می رود؟ 

مردم!«

برنامه بخش خصوصی برای مدیریت ۱۸ شرکت دولتی چیست؟؛

دیوار حمایت از خودروسازها در حال فروریختن

خبرآنالين
گــزارش
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طی چند روز گذشته سازمان خصوصی سازی اعالم کرد سهام 
دولتی ۱۸ شرکت بزرگ در بورس واگذار خواهد شد. اين خبر 
شايد خبری مثبت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد اما 
ابهامات مربوط به سرنوشت اين شــرکت ها بعد از واگذاری 
چیست؟ در فهرست اين ۱۸ شرکت سه بانک تجارت، ملت، 
صادرات و شــرکت های ملی صنايع مس ايران، فوالد مبارکه 
اصفهان، دو شــرکت صنعتی ايران خودرو و سايپا، هلدينگ 
صنايع پتروشیمی خلیج فارس، کشت و صنعت و دام پروری 
پارس، سرمايه گذاری ملی ايران و دو شرکت بیمه البرز و بیمه 

اتکايی امین ديده می شوند.

 به دنبال واگذاری 
باقیمانده سهام دولت 

در شرکت های بورسی 
هستیم و بايد به اين 
نکته تأکید کرد که 

هیچ سهم مديريتی 
برای دولت باقی 

نمی ماند و سهم بخش 
غیردولتی در اداره 
کشور افزايش يابد.

اقتصاد ایران
07
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قبل از خريد، قیمت را استعالم 
کنید

افزايش قیمت گوشی 
با بهانه های مختلف!

درحالی که ممکن است هر یک 
از فروشــندگان در بازار، قیمت 
دلخواه خود را برای گوشی های 
همراه اعالم کنند، خریداران باید 
پیش از خرید، از قیمت گوشی 

مورد نظر خود مطلع شوند.
بازار گوشــی در یک سال اخیر 
باال و پایین بسیار داشته و البته 
روند آن تحت تأثیر عواملی مانند 
افزایش نرخ ارز، عمدتاً صعودی 
بوده است. عواملی مانند مانند 
سودجویی برخی فروشندگان 
از اسم رجیســتری و مشکالت 
واردکننــدگان و اختالل هــای 
چندباره در سامانه همتا و واردات 
گوشی مسافری هم چند مرتبه 
بازار گوشی را دستخوش تحول 

کرد.
شــاید موبایل در ابتــدا کاالیی 
لوکس محســوب می شــد که 
بدون آن هم می توان به حیات 
ادامه داد، اما امروزه بســیاری از 
کارها و فعالیت هــای روزمره به 
واســطه ی آن انجام می شود و 
کمتر کسی را می توان یافت که 
گوشی هوشمند نداشته باشد؛ 
گوشی هایی که شــاید تا سال 
گذشــته حتی با کمتــر از یک 
میلیون تومان هــم خریداری 
می شدند اما امروز قیمت آن ها 
فراتر رفته و دست خریداران را 

برای انتخاب بسته است.

    افزايش قیمت گوشی با هر 
بهانه ای

البته قیمت گوشی حتی پیش 
از نوسانات نرخ ارز هم با افزایش 
مواجه بود؛ زمانی که اعالم شد 
وزیر جوان ارتباطات قصد دارد 
طرح رجیســتری را بــار دیگر 
اجرایی کند، اما این بار به جای 
این که بتوان رجیســتری را دور 
زد و IMEI گوشی ها را کپی کرد، 
روش تطبیق شماره های همراه 
بــا IMEI را برگزیدند که امکان 
تقلب در این طرح کمتر شــود، 
سودجویانی که از هر دلیل برای 
افزایش قیمت استفاده می کنند، 
با توجیه هایی مانند گوشی های 
رجیسترشده و یا نبود کاالیی که 
به روش قانونی وارد شده باشد، 

دست به گرانی زدند.
اما در روزهای گذشــته که در 
بازار ارز شــاهد کاهش نســبی 
بودیــم و مســائل مربــوط به 
شــرکت های واردکننــده ی 
گوشــی و یــا گوشــی های 
مســافری به ثبات رســیدند، 
قیمت گوشی هم کاهشی چند 
درصدی داشــت. در این راستا 
طبق اعالم کانال اطالع رســانی 
ثبت تلفن همراه )رجیستری(، 
خریداران تلفن همراه می توانند 
قبل یــا حیــن خریــد کاال، با 
مراجعه به پایگاه اطالع رســانی 
قیمت کاال و خدمات ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، با جست وجوی 
برند و مدل تلفــن همراه مورد 
نظر خود، از آخرین قیمت های 
اظهار شــده توسط شرکت های 

واردکننده مطلع شوند.
همچنیــن ایــن امــکان برای 
خریــداران وجــود دارد که در 
صورت مشــاهده گران فروشی، 
از طریق تماس با ســتاد خبری 
سازمان حمایت به شماره تلفن 
124 و یــا با مراجعه به ســایت 
اینترنتی این سازمان، نسبت به 
ثبت شکایت و پیگیری موضوع 

اقدام کنند.

ايسنا
خـــبـــر
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کسب و کار
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ضرورت برگزاری استارت آپ های سالمت
خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشــاره به این که برگزاری استارت 
آپ مراقبت می تواند گســترش داده شود، گفت: برگزاری رویدادهای اســتارت آپی در حوزه سالمت و 
 مراقبت می تواند برای بیماری هایی که می توان در منازل از آنان مراقبت شود، ضرورت داشته و پرستاران 
می توانند در این حوزه ورود کرده و به بازار کار مناسبی برای خود ایجاد نمایند.سید مرتضی خاتمی خاطر 

نشان کرد: حمایت از پرستاران به نوعی حمایت از پزشــکان و بیماران خواهد بود و رضایتمندی جامعه 
هدف  و جامعه را در برخواهد داشت و می بایست به این قشر زحمتکش رسیدگی بیشتری شود.  وی با اشاره 

به برگزاری نخستین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری مراقبت ســالمندی که توسط سازمان نظام پرستاری و با 
حمایت معاونت فرهنگی، دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، 

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه پیام نور در تاریخ 23 و 24 خرداد ماه سال جاری، تاکید کرد:  برگزاری جشنواره های
 استارت آپ نه تنها برای سالمندان بلکه برای سایر بیمارانی که تخت های بسیاری را از بیمارستان ها اشغال می کنند و هزینه های هنگفتی 
 را بردوش دولت و خود می گذارد و همچنین خروجی مناســبی را از لحاظ بیماری های عفونی و کمبود کادر پرســتاری نخواهد داشت، 

ضرورت دارد .
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  1- ساختن چت بات 
Chatbot

یک چت بــات، تعامل یا 
شخصیتی برای مکالمه 
شــناخته  مصنوعــی 
می شــودو  یک برنامه 
کامپیوتری اســت که از 
طریق شنیدن یا متن مکالمه انجام می 
دهد. چنین برنامه هایی اغلب طراحی 
شده اند تا یک انســان را به عنوان یک 

شریک گفتگو شبیه سازی کنند.
ایت چت بات ها کاربردهــای فراوانی 
دارند و در بسیاری از اسباب بازی های 
کودکان، اپلیکیشن ها و وب سایت ها 
دیده می شوند و از طرفی ساخت آن ها 
بسیار آسان است و با برنامه های موجود 
و آماده ساخته می شود شما تنها باید از 

آن برای اهداف خود استفاده کنید.

  2- مشاور آنالین برای جمع آوری 
پول در خیریه ها

اگر شما دارای زمینه خوبی در امور مالی 
و تجربه در فروش هستید، می توانید  از 
هر دو مهارت اســتفاده کرده و به جمع 
آوری کمک های مالی برای موسسات 
خیریه به خوبی استفاده کنید. شما باید 
نوع موسسات خیریه را که میخواهید با 
آنها کار کنید را انتخاب کنید و شــبکه 
مالی خود را برای ایجاد روابط با افرادی 
که بیشترین اشــتیاق را  در این زمینه 
دارند، انتخاب کنید. سپس باید به آنها 
ثابت کنید که می توانیــد برنامه های 

مفید و کارآمد را ایجاد و پیاده ســازی 
کنید.

  3- آموزش در فروم، وبالگ و وب 
سایت ها

آیا شما  از وبالگ ها برای دریافت پاسخ 
به سواالت خود استفاده می کنید؟ آیا 
شما یک دانش خاص دارید که می تواند 
برای دیگران مفید باشــد؟ شاید شما 
متخصص سفر، زبان، و یا زندگی سازگار 
با محیط زیست هســتید؟ هر آنچه که 
هست، شما می توانید آن را با دیگران 
به صورت رایگان به اشــتراک بگذارید! 
شما باید موضوع خود را انتخاب کنید 
و جواب پست های مربوط  را بنویسید. 
از آنجا، شما می توانید راه های مختلفی 
را برای برقراری ارتباط پیدا کنید. برخی 
از راه هایی که می توانید درآمد کسب 
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ایجاد وبینارها
ارائه دوره های آنالین

  4- آموزش آنالین
همانند وبالگ نویســی، اگر مجموعه 
خاصی از مهارت هــا را دارید، پس چرا 
آنها را به دیگران آموزش نمی دهید شما 

می توانید:
به دانشجویان آموزش دهید.

یک زبان را آموزش دهید
آمــوزش دهید کــه چگونــه مالیات 

بپردازند.
یــک دوره آنالین را برای شــروع یک 

کسب و کار کوچک تنظیم کنید.
ایجاد یک کانال یوتیوب برای آموزش 

افراد.
تبدیل شــدن به یک مشــاور در امور 

مختلف

  5- توسعه برنامه های سبز
افــرادی که مایــل به حفــظ محیط 
زیست هستند اغلب نمی دانند ار کجا 
 شــروع کنند، پس چرا بــه آنها کمک 
نمی کنید؟ اگر می دانیــد که چگونه 
برنامه های کاربردی وب و تلفن همراه 
را توسعه دهید، می توانید آن را ایجاد 
 کنید که بــه کاربران بگویــد چگونه

 می توانند شیوه ای شــادتر از زندگی 
خود را اتخاذ کنند. شما می توانید یک 
برنامه کاربردی را ارائه دهید که به طور 
کلی در مورد پایداری بحث می کند یا 
شما می توانید بر روی موضوعات زیرا 

تمرکز کنید:
حفاظت از انرژی

بازیافت
خرید و ســاخت محصوالت سازگار با 

محیط زیست
زندگی سبز در خانه و در محل کار

  6- رانندگی سبز

ممکن اســت در مورد این فکر نکرده 
باشــید، اما رانندگی ســبز شما را یک 
گام به صرفه جویــی نزدیک می کند! 
این کار برای شروع آســان بوده و قابل 
انجام اســت. به عنوان یک راننده، شما 
از سوخت هایی اســتفاده می کنید که 
باعث آلودگی کم تر در محیط زیســت 
می شود، از مسیرهای کوتاه تر استفاده 
می کنید، به مسافران آموزش می دهید 
و محصوالت دوست دار محیط زیست را 
در ماشین خودتان در اختیار آن ها قرار 
می دهید . برای ایــن کار باید تبلیغات 

موثری هم انجام دهید.

  7- درآمدهای اجتماعی در ایده 
کارآفرینی موفق

 هماننــد ســکوهای میکرولندینگ، 
جمــع آوری درآمــد اجتماعی، جایی 
 اســت که کارآفرینان اجتماعی برای 
پروژه های خود منابــع مالی دریافت 
می کنند. شــما می توانیــد یک پلت 
فــرم اجتماعی ایجاد کنیــد که پروژه 
های بشردوســتانه را به افــرادی که 
مایل هســتند، بفروشــید. بــه جای 
هزینــه های بــاال در عوض ســرمایه 
گــذاری پولی شــما ایده هــای خود 
 را بــرای پروژه های بشــر دوســتانه 

می فروشید.

  8- ایجاد یــک برنامه مهارت 
آموزی در ایده کارآفرینی موفق

در اطــراف ما افــرادی هســتند که 
 اســتعدادهای بالقــوه ای دارنــد و 
نمــی توانند آن ها را بالفعــل کنند. به 
همین دلیل امروزه برنامه های مهارت 
آموزی با تضمین درآمد همراه هست. 
شما نیاز به سرمایه ی خاصی ندارید و 
می توانید با دانش خود یک برنامه را در 
شــبکه های اجتماعی تبلیغ کنید و به 

دیگران مهارت بیاموزید.

  9- نوشتن کتاب های الکترونیکی 

در ایده کارآفرینی موفق
هماننــد وبــالگ نویســی، کتــاب 
الکترونیکی به شــما اجازه می دهد تا 
مهارت های جدیــدی را از طریق یک 
کتاب دیجیتال به دیگران آموزش دهید. 
کتاب الکترونیکی رایگان برای شــروع 
خوب  است و می تواند در سیستم عامل 
های بزرگ مانند آمازون فروخته شود. 
شما حتی می توانید نسخه هایی را برای 

سازمان های غیر انتفاعی اهدا کنید.

  10- ایجاد شــرکت مسافرتی 
آموزشی در ایده کارآفرینی موفق

بیشــتر مردم به فکر صرفــه جویی در 
پول خود برای دیدن نقاط بســیاری از 
جهان هستند. مسافران به طور فزاینده 
ای عالقه مند به بازدید از کشــورهایی 
هستند که بتوانند در یک پروژه مشترک 
شــرکت کنند. اگر چه این نوع از وب 
سایت های مســافرتی وجود دارد، اما 
یک شرکت مسافرتی آنالین نیست که:

مــردم را در مورد کشــورهایی هدف 
آموزش دهد

به داوطلبان بگویــد چه تجهیزاتی نیاز 
دارند

در جایی که آنهــا زندگی می کنند چه 
مواردی برای آموزش وجود دارد

بسته های چند منظوره را ارائه دهد

10 ایده کارآفرینی موفق فوق العاده که باید بدانید؛   

شکار فرصت ها

در اطراف ما 
افرادی هستند که 

استعدادهای بالقوه ای 
 دارند و 

نمی توانند آن ها را 
بالفعل کنند. به همین 

 دلیل امروزه 
برنامه های مهارت 

آموزی با تضمین درآمد 
همراه هست. 

نسل های آینده به طور فزاینده و چشمگیری از مسائل 
جهان آگاه شده اند و این موضوع انگیزه ای برای ایجاد 
تفاوت در ایده کارآفرینی موفق دارد. چالش های دنیای 
جدید همانند توجه بیشتر به محیط زیست، جانوران و 
تکنولوژی های پیشرفته می تواند زمینه ای برای حضور 

هر چه بهتر در فضای جامعه امروزی ما باشد.
این موضوع منجر به یافتن بسیاری از روش های نوین 
و نوآورانه برای کســب درآمد و ایده کارآفرینی موفق 
بیشتر می شود. اگر شما یکی از افراد هستید که به دنبال 
ایده های جدید می گردید در اینجا 10 ایده کارآفرینی 
موفق  وجود دارد که می تواند شما را به اهدافتان نزدیک 

کند.

 
استارت آپ

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از تأسیس شبکه استارت آپ های فناوری 
آسیا و اقیانوسیه خبر داد و گفت: شرکت های نوپا امروزه اکوسیستم نوآوری 

کشور را پویاتر و پرتحرک تر کرده اند.

سورنا ستاری در اولین اجالس نوآوری آسیا و اقیانوسیه که در سالن اجالس سران با حضور 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد، گفت: موضوع محوری این اجالس استارت 
آپ های فناوری در مسیر توسعه پایدار است، زیرا این موضوع برای کشور ما ایران موضوعی 

فوق العاده جذاب و مهم است.
وی خطاب به حاضران در سالن اجالس و نمایندگانی از ۶2 کشور عضو اسکاپ گفت: هر چند 
ممکن است شما ایران را با منابع زیرزمینی سرشار مانند نفت و گاز در دنیا بشناسید اما در 
واقع این توصیف اکنون فقط بخش کوچکی از منابع و توانمندی های اقتصادی و اجتماعی 

کشورمان را نشان می دهد.

ستاری تأکید کرد: در سالیان اخیر توجه دولت ها به توسعه نیروی 
انسانی به عنوان منبع اصلی حرکت اقتصادی بوده است.

وی با بیان اینکه ایران طی سه دهه اخیر سه موج مهم را در توسعه علمی 
و فناوری پشت سر گذاشته است، گفت: موج اول با محوریت توسعه 
علمی و آموزش های دانشگاهی و تحصیالت تکمیلی طی شد که نتیجه 
آن در تعداد فراوان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بود؛ اکنون نزدیک به 
۵ میلیون دانشجو در ایران داریم و کشور ما در میان چند کشور اول دنیا 
بیشترین تعداد فارغ التحصیالن مهندسی را به خود اختصاص داده است.

معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری ادامه داد: در موج دوم، شکل 
گیری مراکز رشــد و پارک های فناوری و ســرمایه گــذاری دولت در 
فناوری های جدید و تشویق به تحقیقات و تولید علم مورد توجه قرار گرفت 

که نتیجه آن رشد علمی خیره کننده ایران بوده و هست.
وی با بیان اینکه ایران در سال 2۰۱۱ بیشترین رشد علمی دنیا را تجربه 
کرده و اکنون نیز در غرب آسیا جایگاه اول و در دنیا جایگاه پانزدهم را به 
خود اختصاص داده است، گفت: اکنون موج سوم تحوالت علمی و فناوری 
ایران با محوریت نوآوری و توجه به نقش زیست بوم توسعه نوآوری در کشور 
در جریان است و تالش می شود نگرشی یکپارچه به نقش نهادها و بازیگران 

مختلف علمی، فناوری، اقتصادی، قانونی، سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: شرکت های نوپا امروزه اکوسیستم نوآوری کشور 
را پویاتر و پرتحرک تر کرده اند. وی تصریح کرد: تعداد زیــاد مراکز نوآوری، صندوق های 
سرمایه گذاری خطرپذیر، شرکت های هایتک و شرکت های خالق که فراتر از حوزه های 
اقتصادی در شــهرهای بزرگ به حوزه های اقتصادی و اجتماعی در شهرهای متوسط و 
کوچک در حال تسری هستند، نمونه هایی از فراگیر شدن نوآوری در ایران به شمار می روند.

به گفته وی، البتــه این موضوعات فقط محدود به آی ســی تی نبــوده، بلکه حوزه های 
بیوتکنولوژی، سلول بنیادی، نانوتکنولوژی، هواو فضا و سایر حوزه های مهم فناوری را هم 
شامل می شود. وی تأکید کرد: حمایت از 43۰۰ شرکت دانش بنیان داخلی و رشد پی در 

پی رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری نشانه هایی از موفقیت کشور در این مسیر است.
ستاری با تأکید بر اینکه نوآوری موتور محرک برای توسعه فراگیر و پایدار جوامع بشری است، 

گفت: از این رو الزم است با نگاهی فراگیر به نوآوری، مسائل پیش رو را دوباره صورت بندی 
کرده و در طراحی راه حل های جدید عالوه بر فناوری های نوین، از ظرفیت های متنوع و 

توزیع شده نهادهای اجتماعی و بومی کشورها نیز استفاده مؤثر کنیم.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در نوآوری فراگیر نیاز عموم مردم 
و طبقات مختلف خصوصاً کم برخوردار در کانون توجه است و به جای نگرش تک بُعدی، 
پیشرفت افراد و جوامع و تقسیم بندی آنها، همچنین تفاوت های منطقه ای و منطقه ای 
مدنظر قرار می گیرد تا راه حل های خالقانه مبتنی بر واقعیت ها و بافت جوامع طراحی شود.

وی افزود: دولت ها در این مسیر جدید نوآوری مسئولیتی بسیار مهم به عهده دارند، این 
مسئولیت فراتر از حمایت از تولید علم، تحقیق و توسعه و حتی فراتر از تقویت و تسهیل 

پیوندها میان بازیگران فعلی و ایجاد محیط توانمندساز برای آنها است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشــاره به راه حل هایی برای دولت ها برای ارتقای 
نوآوری های اجتماعی و زیســت محیطی گفت: دولت ها می تواننــد ابزارهایی به عنوان 
چارچوب های قانونی و تنظیم گری مانند اســتانداردهای حفــظ حقوق مصرف کننده، 
ابزارهای اقتصادی، ابزارهای مالی، توجه به استراتژی های منطقه ای و شبکه سازی، آموزش 
و تربیت نیروهای انسانی، حمایت از طرف تقاضا و بازارسازی برای نوآوری را سرلوحه کار 

خود قرار دهند.
ستاری خاطرنشان کرد: تصمیم به تأسیس شبکه استارت آپ های فناوری آسیا و اقیانوسیه 
در اجالس امروز نویدبخش ایجاد مسیرهای جدید همکاری میان کشورهای منطقه برای 

فعال کردن ظرفیت های جدید در نوآوری است.
وی با بیان اینکه این شبکه باید بتواند دو دسته از فعالیت ها را تسهیل کند، کمک به همتایابی 
میان استارت آپ های منطقه از طریق تهیه و انتشــار پروفایل شرکت ها و پروپوزال های 
همکاری، کمک به سازماندهی جلسات رودررو و پشتیبانی، ارائه اطالعات مورد نیاز طرفین 

برای همکاری، دسته اول فعالیت ها در شبکه استارت آپی به شمار می روند.
ستاری افزود: فعالیت های توانمندساز برای معرفی شبکه و خدمات آن در قالب تعامل با 
کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه و سایر نهادهای مربوطه سازمان ملل، راه 
اندازی وب سایت و بستر ارتباطی موردنیاز در شبکه سازی، تقویت ارتباط فعاالن شبکه در 
قالب شرکت در نشست های ساالنه و برنامه های تبادل تجربه و آموزشی دسته دوم فعالیت ها 

در شبکه استارت آپی به شمار می روند.

منبع : پنتازوم
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،،
شاید شما متخصص سفر، 
زبان، و یا زندگی سازگار با 
محیط زیست هستید؟ هر 

 آنچه که هست، شما 
می توانید آن را با دیگران به 

صورت رایگان به اشتراک 
بگذارید! 

خبرنامه دانشجویان
گـــزارش

تأسیس شبکه استارت آپ های فناوری آسیا و اقیانوسیه

در نمایشگاه 
اینوتکس2019 مطرح 

شد؛
توجه به هویت و 
اصالت برند گام 
اول موفق شدن 
استارت آپ ها 

یک مدیر کســب وکارهای 
اســتارتاپی بــه اهمیــت 
برندینگ پرداخــت و بازتاب 
برندینــگ را بازتاب توجه به 
اصول مقدماتــی این مفهوم 

دانست.
 در پادکست ۱۰ صبح که در 
حاشیه هشــتمین نمایشگاه 
بین المللی نوآوری و فناوری 
اجرا شد، توحید علی اشرفی 
مدیر ارشد علی بابا به همراه 
مجریان این پادکس ، »امید 
اخوان و میثــم زرگرپور« به 
بررســی موضوعات مختلفی 
همچون راه هــای قدرتمند 

کردن یک برند پرداخت.
علی اشــرفی پیوســتگی در 
مفهوم برند را یکی از عوامل 
تأثیرگذار در پیشــرفت یک 
اســتارت آپ دانست و گفت: 
مجموعه علی بابا برای رسیدن 
به این نقطه از دوران پرتنشی 
عبور کــرده و هــر مجموعه 
موفقی باید از همان گام های 
اول به هویــت و اصالت برند 

خود فکر کند.
وی در ادامــه گفــت: در 
مجموعــه علی بابــا از همان 
روزهای نخستین به جزئیاتی 
که نهایتاً برندسازی را تقویت 
می کرد، فکر می شــد؛ برای 
نمونــه هویت رنــگ برند و 
برنامه ریزی بــرای تیم های 
مختلف کاری در این مجموعه 
از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
بود و نتیجه این حساسیت ها 
جا افتادن سریع برند علی بابا 
در میان مخاطبــان و اقبال 

مخاطبان به این برند بود.
علی اشــرفی همچنیــن بــا 
یــادآوری پیــروی از خــط 
مشــی های تعریف شده در 
برندینگ، بیــان کرد: بازتاب 
برندینگ یــک بازتاب نوعی 
اصولگرایــی در رعایت قواعد 
و چارچوب هــای این مفهوم 
اســت؛ به این معنــی که در 
برندینــگ مــا بایــد اصول 
شــناخته شــده ای را عملی 
کنیم و آنها را بسط و گسترش 

دهیم.
ایــن رویداد بــا حضور 3۰۰ 
نفر از عالقه مندان، فعاالن و 
صاحب نظران در نمایشــگاه 
بین المللی نوآوری و فناوری 

برگزار شد.
گفتنی است، هشتمین دوره 
اینوتکس 2۰۱۹ از تاریخ ۱۹ 
تا 22 خرداد ماه ۹۸ در محل 
دائمی برگزاری نمایشگاه های 
بین المللــی تهــران در حال 
برگزاری بود و پارک فناوری 
پردیــس، صاحــب امتیــاز 

اینوتکس 2۰۱۹ است.

فصل اقتصاد
گــزارش
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