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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

آقای وزیر نیرو ره آوردتان برای زاینده رود چه بود؟

مصرف بهینه آب در 
اولین روز تابستانی

از امروز تابســتان شروع شده 
و خورشــید آنچنان پر قدرت 
 بر ســر مردم می تابد که گویی 
مــی خواهد توانمنــدی خود 
از پس ســال ها تابش را به رخ 
بکشــد. در بین ایرانیان تغییر 
فصل ها بســیار پــر اهمیت 
بوده و اکنون نیز با وجود تمام 
فراموشی های نســل حاضر و 
پشت پا زدن به گذشته و تاریخ 
هنوز هم هستند کسانی که عید 
نوروز برایشان نوید بخش فصل 
بهار و نو شدن باشد و تابستان 
 را بــه خاطــر تکمیل شــدن 
نعمت های الهی و به بار نشستن 
محصوالت زراعی گرامی بدارند. 
در کشور ما جشــن ها وآداب و 
سنن بسیاری از دیر باز مرسوم 
بوده که بعد از ورود اســام این 
جشن ها با تغییرات اندکی شکل 
مذهبی، سنتی گرفته و در واقع 
کامل تر شــده است . جشن ها 
و مراســمی پر از تاریخ و سنت 
دیرینه کشورما که به مدد اسام 
تعدادی از رسوم آن مانند شراب 
خوری و رقص و پایکوبی زنان 

حذف شد و  ...

فرزانه مستاجران
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

   سال هاست که این رودخانه و حاشیه های خبری اش در دستور کار همه بوده و است، اما هیچ خبری از عملکرد مثبت این همه دستور کار در رابطه با زنده رود و تاالب بین المللی گاوخونی نبوده و نیست.

بازار طال و سکه 98/3/31 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه بهار 
44,450,00044,490,000آزادی

46,330,00046,190,000سکه امامی

23,930,00023,770,000نیم سکه

16,050,00015,780,000ربع سکه

10,060,00010,070,000سکه گرمی

1,343,311,346,49انس طال

18,560,00018,440,000مثقال طال

طالی 18 عیار 
750 /4,278,0004,250,000

5,704,0005,667,000طالی 24 عیار
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برند آن چیزی است که مشتریان می گویند
صاحبان برندهای صنایع دستی و شرکت های گردشگری حاضر در حاشیه 

نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری اصفهان با روش های برندسازی و 
روابط عمومی آناین آشنا شدند.

میاد کوچکیان، استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در 
حاشیه نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری اصفهان و در کارگاه 
برندســازی صنایع دســتی و روابط عمومی آناین در صنعت 
گردشگری اظهار کرد: یکی از اشــتباهات رایج در کسب وکار 
نداشتن لوگو و برند محصوالت است درحالی که لوگو نوک قله 
برند بوده و برند برچسبی است که مشتریان به کاال و خدمات 

می زنند و موجب ارتباط آنان با محصول می شود....

وزیــر نیــرو بــا آیت اهلل 
مظاهــری از مراجع تقلید 
و رئیــس حــوزه علمیه 
اصفهان دیدار و گفت وگو 

کرد.
آیت اهلل مظاهــری در این 
دیدار با تشــکر از گزارش 
امیدوارکننده وزیر نیرو درباره طرح ها و 
پروژه های در دست اجرا در صنعت آب 
و برق در استان اصفهان، دغدغه اصلی 
و مطالبه جدی مردم اســتان اصفهان 
را موضــوع آب دانســت و تاکید کرد: 
مطالبات استان اصفهان در زمینه آب 
از دولت های مختلف طی بیش از 2 دهه 
گذشــته، همواره ملی و قانونی بوده و 
مقصود از تاکیــد و تکرار این مطالبات، 
هیچ گاه بیان خواسته های غیرقانونی و 

مطالبات غیر منطقی نیست.
وی با بیان ایــن مطلب کــه برخی از 
طرح های بزرگ و حیاتی آب در استان 
اصفهان، ســال های متمادی و طوالنی 
در حال بررســی یا انجام بوده و هنوز 
هم به نتیجه نرســیده اســت، تاخیر 
در اتمام و بهره بــرداری از این طرح ها 
را شایســته و زیبنده نظــام جمهوری 
اسامی و دستگاه اجرایی کشور ندانست 
و خاطرنشان کرد: علی رغم وعده های 
مکرر روسای جمهور و دولت ها و وزرای 
مربوطه در سال های متمادی به مردم 
استان اصفهان و ســایر استان هایی که 
از اجرای طرح های بــزرگ آب در این 
استان بهره مند می شــده اند متاسفانه 
 چشم انداز روشنی در این راستا حاصل 

نشده است.
این مرجع تقلید از 4 طرح بهشت آباد، 
تونل سوم کوهرنگ، ســامانه دوم آب 
شــرب و جلوگیری از برداشــت های 
غیرقانونی، به عنــوان 4 مطالبه اصلی، 
مهم و حیاتی در استان اصفهان نام برد 
و افزود: اگرچه دربــاره همه این چهار 
طرح و ســایر پروژه های مربوط به آب، 
کمابیــش اقداماتی صــورت پذیرفته 
اســت و به این دلیل از مسئوالن تشکر 
می کنیم، ولی تاخیر های بسیار زیاد و 
غیرقابل توجیــه در اتمام و تکمیل این 

برنامه ها که همگی مورد وعده مسئوالن 
مربوطه بوده اســت، سبب پدید آمدن 
مشــکات غیرقابل جبران، نه تنها در 
اســتان اصفهان بلکه در فات مرکزی 
ایران و حوضه آبریز زاینده رود شــده و 
تأخیر بیش از این، روا و شایسته نیست.

آیت اهلل مظاهری اظهار امیدواری کرد 
که بــا اهتمام و اتحاد همه مســئوالن 
و متصدیــان و قاطعیــت در اجــرای 
عدالــت و توزیــع عادالنــه آب، همه 
وعده هایی که به مردم استان اصفهان 
و اســتان های همجوار داده شــده به 
ویژه وعده های مربوط بــه موضوعات 
چهارگانه مورد اشــاره، هرچه سریع تر 
 و به صورت کامل، جامه عمل پوشیده 

شود.

نگاه ملی هیئــت دولت به حوضه 
آبریز زاینده رود

در این دیدار رضــا اردکانیان وزیر نیرو 
نیز با اباغ سام حجت االسام روحانی 
رئیس جمهور و سایر اعضای دولت و با 
ارائه گزارشــی از فعالیت ها و طرح های 
در دســت اجرای آب و برق در استان 
اصفهان، بیانات آیــت اهلل مظاهری در 
زمینه مطالبات مردمی استان اصفهان 
در بخــش آب و پروژه هــای معوقه را 
یک واقعیت غیرقابل انکار دانســت و 

خاطرنشــان کرد: بــا برنامه ریزی ها و 
پیگیری های انجام شده و نیز با اهتمامی 
که رئیس جمهور و سایر اعضای دولت به 
منظور احیای حوضــه آبریز زاینده رود 
دارند، یک نگاه ملــی به این موضوع در 
دولت شکل گرفته است و ان شااهلل نتایج 

خوبی را به بار خواهد آورد.
اردکانیان بــا تاکید بر این مســاله که 
یکی از دالیل عمده مشــکات موجود 
پیرامون مسائل آب در استان اصفهان، 
عدم وحدت و همبستگی دستگاه های 
مربوطه است، اظهار امیدواری کرد که با 
مشارکت و هم افزایی همه مسئوالن در 
دستگاه های گوناگون، معضات موجود 
در این زمینه مرتفع گردد و با تشکیل 
و فعال شدن ســتاد احیای زاینده رود، 
مطالبات مردم بزرگوار استان اصفهان 
و برخی استان های دیگر برآورده شود.

در این دیدار همچنین حاج رسولی ها، 
مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت منابع 
آب کشور، گزارشی درباره برنامه ریزی و 
اقدامات در دست انجام برای طرح های 
بهشت آباد، تونل سوم کوهرنگ، سامانه 
دوم آب شــرب و توزیــع عادالنه آب و 
جلوگیری از برداشــت های غیرقانونی 
و همچنیــن موانع موجود بر ســر راه 
 اجرا و بهره بــرداری از ایــن طرح ها را 

ارائه کرد. 

با توجه به شرایط مشابه بروز پدیده گرد و خاک در دو 
آخر هفته متوالی در اصفهان اظهار داشت: پدیده گرد 
و خاک را می توان از عواقب خشکسالی های متوالی و 

تغییرات اقلیمی دانست.
وی افزود: با توجه به فرا رســیدن فصل تابســتان 
بادهای گرم از مناطق شمال و شرق به سمت اصفهان 
کشیده می شود و این امر موجب رسیدن گرد و خاک 

از کانون های فعال از جمله کویر سمنان می شود.
فعال شدن کانون های داخلی گرد و غبار استان 

اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان 
اینکه در چنین شــرایطی کانون های داخلی گرد و 
غبار استان اصفهان مانند بیابانهای اردستان، نائین، 
سجزی نیز فعال شده است، ابراز داشت: این پدیده 
موجب شد تا در هفته گذشــته و هفته جاری شاهد 
شاخص کیفی بیش از ۳۰۰ و ایجاد شرایط خطرناک 

برای هوای اصفهان باشیم.
وی با بیان اینکه کارگروه مدیریت بحران در این دو 

هفته تشکیل شد تا توصیه های الزم به شهروندان و 
همچنین تدابیر الزم برای رفع مشــکل اتخاذ شود، 
گفت: پس از اعام نظر اعضای کمیســیون، با جمع 

آوری صحبت ها مصوبه کمیسیون نگاشته می شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان بیان 
داشت: بر این اســاس مقرر شده است منابع طبیعی 
و محیط زیست اســتان اصفهان با استان های یزد، 
ســمنان و قم هماهنگی های الزم را بــرای اجرای 
مشترک طرح های پیشگیری از گرد و غبار به انجام 

رسانند،.
1۶ کانون گرد و غبار در سطح استان اصفهان 

وجود دارد
وی با اشــاره به اینکه ۱۶ کانون گرد و غبار در سطح 
استان اصفهان وجود دارد، گفت: جنگل کاری و مالچ 
پاشی برای ۳۰۰ برای هزار هکتار از این کانون ها در 
سال گذشته توســط اداره منابع طبیعی انجام شده 
بود که این روند برای یک هزار هکتار دیگر اقدامات 

مختلف بیابان زدایی انجام می شود.

شیشــه فروش با بیــان اینکه مطابــق پیش بینی 
هواشناســی از میــزان آلودگی هــوا در عصر امروز 
کاسته می شــود، گفت: در چنین شرایطی بیماران 
دارای شــرایط خاص به ویژه بیماران قلبی، مبتا به 
ناراحتی های تنفسی افراد سالمند و کودک بهتر است 
از منزل خارج شوند و مردم در صورت ضرورت برای 

خروج از منزل از ماسک استاندارد استفاده کنند.

انتقاد آیت اهلل مظاهری از عملکرد وزارت نیرو؛ 

تاخیر در اجرای طرح های آبی اصفهان روا نیست
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

بیابان زدایی یک هزار هکتار از کانون های گرد و غبار اصفهان

علی رغم وعده های 
مکرر روسای جمهور 

و دولت ها و وزرای 
مربوطه در سال های 

متمادی به مردم 
استان اصفهان و 

سایر استان هایی که 
از اجرای طرح های 

بزرگ آب در این 
استان بهره مند 

می شده اند متاسفانه 
چشم انداز روشنی 

در این راستا حاصل 
نشده است.

رئیس حوزه علمیه اصفهان در دیدار با وزیر نیرو از عملکرد وزارت نیرو در ارتباط با آب اصفهان انتقاد و مطالبه گری کرد. بیابان زدایی یک هزار هکتار از کانون های گرد و غباراصفهان واقدامات مشترک با استان های همجوار در راستای کنترل کانونهای بیابانی در 
دستور کار است.

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

دولت دست از توزیع رانت بردارد
ســناریوهایی بــرای حیــات و ممــات 
دالر42۰۰تومانی در دســتورکار دولت قرار 
گرفته که برمبنای آن،گویا نظر رئیس جمهور بر 
ماندگاری دالر دولتی است؛اما فعاالن اقتصادی 
نظری خاف آن را دارند.هفته گذشــته بود 
که از ســناریوهای دولت برای تصمیم گیری 
در مورد آینده سیاســت های ارزی کشــور، 
رونمایی شد؛ اگرچه بعد از گذشت چند ساعت 
و بروز واکنش ها نســبت به ماندگاری یا عدم 
ماندگاری دالر 42۰۰ تومانــی، دولت اعام 
کرد که همچنان در حال بررسی است و هنوز 
تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده است. در این 
میان اما فعاالن اقتصادی می گویند که به هیچ 
عنوان، با مانــدگاری ارز 42۰۰ تومانی موافق 
نیســتند؛ چراکه این نرخ، چیزی جز توزیع 
رانت و دشوار شــدن فضای تولید و تجارت به 
دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن فضای رقابتی 

در اقتصاد...

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی )نوبت اول( 
شهرداری فرخی به استناد مصوبه شماره 2 از صورتجلسه شماره 105 مورخ 98/02/15 شورای اسالمی شهر در نظر دارد از طریق 

مزایده به متقاضیان با شرایط ذیل زمین مسکونی واگذار نماید. 
الف: مشخصات زمین : پالک های زمین مسکونی شماره های 281 و 282 )یک نبش(، واقع در شهرک جدید انقالب به مساحت 

300 متر طبق نقشه موجود در دفتر فنی شهرداری 
ب: بهای زمین: براساس قیمت کارشناسی انجام شده ارزش هر متر مربع از زمین های مسکونی یک نبش از قرار متری 1.000.000 

ریال می باشد.
ج: شرایط واگذاری: 1- متقاضی مبلغ 15.000.000 ریال بابت 5 درصد بهای زمین های مسکونی پالک های یک نبش به حساب 

سپرده شرکت در مناقصات و مزایده های شهرداری فرخی به شماره 4325961374 نزد بانک ملت فرخی واریز نماید. 
2- عالقمندان می توانند تا تاریخ 98/04/05 همه روزه از ساعت 8 الی 12 صبح جهت بازدید و آگاهی از مشخصات زمین به 

شهرداری مراجعه نمایند. 
3- متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری مورخ 98/04/05 به واحد حراست شهرداری تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
4- پیشنهادات رسیده در تاریخ 98/04/05 راس ساعت 19:00 در کمیسیون برنده مزایده که در شهرداری برگزار می شود باز و 

قرائت شده و برنده تعیین می گردد. 
5- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است.

6- سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب شهرداری باقیمانده و در صورتی که برنده اول از خرید خودداری 
نماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. )همچنین در مورد نفرات دوم و سوم( 

7- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود. 
8- هزینه های چاپ آگهی و انتشار روزنامه با برنده مزایده می باشد.

حجت اله عسکری - شهردار فرخی شناسه: 506947



مصرف بهینه آب در 
اولین روز تابستانی

ادامه از صفحه یک:
 ... به گونه ای شــد که عمــوم مردم

اســتفاده  آن  از  ننــد  توا مــی   
 کننــد و بــدون هیــچ دلهــره ای 
خانواده ها و زنان و دخترانشان را به 

آن ببرند .
پرطرفدارتریــن  از   یکــی 
جشــن های دوران باســتان جشن 
تیرگان است. تیرگان جشنی باستانی 
است که هر ســال در تیرماه برگزار 
می شــود. ابوریحان بیرونی در کتاب  
»آثار الباقیه« نوشــته تیــرگان روز 
بزرگداشــت نویســندگان در دوره 
باستان بوده و بنا به روایت ابوریحان 
بیرونــی، تیــرگان روزی اســت که 
کیخسرو، شاه ایران بعد از شستشوی 
 خــود در چشــمه  ناپدیــد شــده

 است.
یکی از دالیل گرفتن این جشــن در 
ایران باســتان ، تقدس آب  و گندم 
برای ایرانیان بوده اســت. به عقیده 
آنها  این جشــن گرفته می شد تا از 
ستاره آب تشکر شــود و خدای را به 
خاطر سبز شدن گندم هایشان شکر 
می کردند. از این جشن ها مشخص 
است ایران باستان هم گرچه با مشکل 
خشکســالی رو به رو نبوده است اما 
 برای اســتفاده بهینــه ی آن تالش 
مــی کردنــد و بــه وفــور آب 
نبــوده دســترس  در   جــاری 

 است.
چند ســالی بود جشــن تیرگان کم 
رنگ شــده بود و مــردم کمتر به آن 
اهمیت می دادند اما در ســال های 
اخیر این جشن در شهرهای مختلف 
ایران برگزار می شــود اما متاسفانه 
مردم بدون اطالع از پیشــینه و دلیل 
برگزاری این جشــن تنها به قسمتی 
از جشــن یعنی آب پاشی به یکدیگر  
مــی پردازند بــدون اینکــه بدانند 
جشــن تیرگان برای صرفــه جویی 
 در آب برپا می شــود نــه هدر رفت

 آب. 
البته این چند قطره آبی که مخاطبان 
این جشــن به یکدیگر می پاشــند 
مد نظــر نیســت و اتفاقــا برگزاری 
چنین مراســم هایی برای باال بردن 
شــادی عمومی و روحیه اجتماعی 
بســیار مناسب اســت اما به شرطی 
که اصل هدف یعنی شــکر خالق به 
دلیل برداشــت محصــوالت در این 
فصل و صرفه جویــی و بهینه مصرف 
 کــردن آب هــم در کنــار ان ترویج 

شود.
 هرچنــد بــارش هــای امســال به 
گونــه ای بود کــه اندکی توانســت 
ذخایر آبی کشــور ما را تقویت کند 
اما میزان متوسط بارندگی ساالنه در 
اروپا حدودا ٧٥٠میلی متر، در آسیا 
٥٠٠میلی متــر، در ایران ٢٥٠میلی 
متر اســت، بنابراین در مقایســه با 
کشــورهای پرباران، ایران از حداقل 
ریزش های جوی برخوردار اســت با 
توجه به تقســیم بندی های اقلیمی، 
کشــور ما جزو مناطق خشک و نیمه 
خشک محسوب می شــود و تامین 
آب در چنین اقلیمی واقعا دشــوار و 

پرهزینه است. 
 بــی دلیــل نبــوده کــه از دیرباز 
در ایــن کشــور آب مقــدس بوده 
 و در مصــرف بهینــه آن تــالش

 می شده است.
به هر حال با اینکــه امروز اول تیرماه 
اســت اما چنــد روزی تــا برگذاری 
جشن تیرگان مانده است و بد  نیست 
مسئولین برگزاری این جشن و تمام 
افرادی که می خواهند در آن شرکت 
کنند ابتدا ســری به تاسیسات آبی 
منــزل و محل کار خــود مانند کولر 
و شــیر آالت بزنند و از هــدر نرفتن 
آب شــرب در این تاسیسات مطمئن 
شــوند و بعد با وجدانی آسوده به این 

جشن بروند.

اقتصاد استان
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توقیف یک تن کنجد و پودر قهوه از یک انبار
سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از توقیف محموله کنجد و پودر قهوه 

خارجی قاچاق از یک انبار خبر داد.
 حسین ترکیان اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان 
اصفهان با رصد اطالعاتی خود از دپوی محموله کنجد و پودر قهوه خارجی در یک انبار مطلع 

و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.
سرپرســت پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان افزود: کارآگاهان در ادامه پس از 

هماهنگی های قضائی از انبار مذکور بازرســی به عمل آوردند که در نتیجه  ٥٠٠ کیلو کنجد و ٥٠٠ 
کیلو پودر قهوه خارجی قاچاق کشف و توقیف شد.

ترکیان با اشاره به دستگیری یک فرد متخلف در این رابطه گفت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه یک 
میلیارد ریال اعالم شده است.سرپرست پلیس آگاهی اصفهان در پایان از تحویل متهم به مرجع قضائی خبر داد و خاطر نشان 
کرد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان کاال و برهم زنندگان نظم اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه فعالیت 

به آنان نخواهد داد.

آب شهرضا در ردیف ملی قرار می گیرد
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی گفت: تخصیص آب را برای شهرستان شهرضا 
گرفته ایم و قرار شد در بودجه سال 99 در ردیف ملی قرار بگیرد.سمیه محمودی با اشاره به بازدید معاون وزیر 
نیرو از پروژه فاضالب شهرضا اظهارداشت: پروژه فاضالب مهم ترین درخواست مردم شهرضا بود که با گذشت 
بیش از 3٠ سال هنوز تکمیل نشده و سالی یک درصد پیشرفت داشته است.محمودی با بیان این که معاون 

وزیر نیرو قول مساعد داد تا آب شهرضا در بودجه سال 99 جزو ردیف ملی قرار بگیرد، بیان کرد: تخصیص آب 
را برای شهرستان شهرضا گرفته ایم و قرار شد در بودجه سال 99 جزو ردیف ملی قرار بگیرد.نماینده مردم شهرضا 

و دهاقان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به طرح تعادل بخشی آب در شهرضا تصریح کرد: در نقاط مختلف شهر 
کمیت و کیفیت آب شرب متفاوت است در این طرح که 1٥ میلیارد تومان برآورد شده است در همه نقاط شهر، آب با یک 

کیفیت و کمیت توزیع می شود و حدود ٥ میلیارد تومان وسیله برای اجرای طرح تعادل بخشی آب آماده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه با وزیر نیرو برای اختصاص پساب فاضالب شهرضا در اختیار خود شهر خاطرنشان کرد: قول مساعد را از معاون وزیر 
نیرو برای تأمین لوله ها و ترانشه ها گرفته ایم تا پساب فاضالب به شهر بازگردد و فضای سبز شهر حفظ شود که در این راستا همکاری شهرداری 

و شورای شهر را می طلبد.

فرزانه مستاجران
یـــادداشت
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خـــبــــر

کرفس، گنج خوشبوی رویشگاه های فریدونشهر

با برگزاری نخستین جشنواره کرفس کوهی فریدونشهر  
در روســتای پشندگان پشــتکوه، عطر این رستنی 

شفابخش به مشام عالقه مندان نشست تا شبنم فرصت های اقتصادی 
بار دیگر بر خاک زرخیز فریدونشهر متبلور شود.

در حاشیه این جشنواره یک کارگاه فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی با 
هزینه ٢٥٠ میلیون تومان به بهره برداری رسید که در آن یک زوج روستایی 
برغم مسیر صعب العبور روستای پشندگان و شرایط سخت آب و هوا، با تکیه بر 

پشتکار خود موفق به فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی شده بودند.
مدیر کل دفتر روستایی و شــوراهای اســتانداری اصفهان در این جشنواره 
جاذبه های طبیعی فریدونشهر را به "بهشت روی زمین" توصیف کرد و افزود: 
خداوند نعمت خود را در حق این شهرســتان تمام کــرده به طوری که ارزش 

اقتصادی نفهته در مراتع و منابع طبیعی این منطقه فراتر از تصور است.
علی رحمانی بهره مندی هدفمند و پر بازده از ظرفیت های موجود در روستاهای 
این منطقه را در گرو فعالیت مؤثر شورای روستا دانست و عنوان کرد: شورای هر 
روستا اتاق فکر آن روستا است، همانطور که سال ها اهالی روستا در فکر تأمین 
علوفه برای دام بوده اند ظهور یک فکر خالق که می توان از گنج نهفته کرفس نیز 

منتفع شد فرصت ارزشمندی است که باید از آن عبرت گرفت.

وی افزود: زن و شوهر روســتایی که به طور خودجوش و با پشتکار محرک چرخ اقتصاد 
می شوند و فکر و خالقیت خود را به کار انداختند تا در یک روستای دورافتاده کار آفرینی 

کنند را باید ستود.
رحمانی با بیان اینکه حمایت از کارآفرینان با ارائه تسهیالت ارزان قیمت ضرری است، 
خاطر نشان کرد: ساکنان روستاها خود باید طرح های جذاب و خالقانه ابداع کنند تا محیط 
روستا برای سکونت جذاب شود، شوراهای روستایی باید تغییر رویکرد بدهند همچنین از 
ظرفیت افراد خالق و صاحب ایده روستا که به شهرهای دیگر مهاجرت کرده اند استفاده 

کنند.
افزایش تولید کرفس نیازمند آموزش و ایجاد تشکل منسجم

مسؤول تشکل ها و تعاونی های اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری اصفهان اظهار داشت: با 
بررسی و شناسایی پتانسیل ها و توانمندی های فریدونشهر مشخص شد که گیاهان دارویی، 
دام سبک، صنایع دستی و زنبورداری رسته های اولویت دار این منطقه برای کارآفرینی و 
رونق اقتصادی است.بقایی افزود: کرفس از گیاهان دارویی شاخص فریدونشهر است که به 
دلیل سواستفاده افراد سودجو، شیوه اشتباه برداشت، نبود صنایع تبدیلی و تشکل منسجم 

منطقه ای در این زمینه بخش قابل توجهی از رویشگاه های آن از بین رفته است. ایسنا
خـــبــــر

استان اصفهان به واسطه 
قرار گرفتن در مرکز 

ایران، دارا بودن شرایط 
اقلیمی، آثار و بناهای 

تاریخی ثبت شده ملی 
و جهانی، و مرکز تولید 
صنایع دستی و همواره 
موردتوجه بسیاری از 
گردشگران داخلی و 

خارجی بوده است.

ارز آوری هر گردشگر سالمت برای ایران بیش از ۲ هزار دالر است

 دبیر شــورای راهبری گردشگری ســالمت ایران گفت: 
هرگردشگر ســالمت به طور میانگین 2 هزار و 200 دالر 
برای کشور ارزآوری دارد و این موضوع نشان دهنده لزوم 

ساماندهی و توسعه این نوع گردشگری است.

ایسنا
گـــزارش
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دریازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع     گردش مالی در گردشگری سالمت فراتر از انتظار است و سه برابر سایر بخش های صنعت توریسم درآمد دارد.
دستی اصفهان؛

سرمایه گذاران با محور گردشگری 
رهنان آشنا شدند

مدیر منطقه یازده شهرداری اصفهان 
گفت: سرمایه گذارانی که به غرفه 2020 
مراجعه کردند اطالعات خوبی در زمینه محور گردشــگری 
کسب و اعالم آمادگی کردند بعد از اتمام  نمایشگاه با حضور 
در جلسات کارشناسی، آشنایی بیشتری با محور گردشگری 

پیدا کنند.
حمید اشرفی اظهار کرد: شهرداری اصفهان در یازدهمین نمایشگاه 
صنایع دستی و گردشگری شــرکت کرده است که هدف آن معرفی 
توانمندی های شهرداری اصفهان در حوزه گردشگری و  معرفی طرح 

ها و برنامه ها بخصوص رونمایی از سند ٢٠٢٠ است.
وی افزود: این ســند در راستای رسیدن شــهر اصفهان به پایتخت 
گردشگری کشور انجام می شود. مدیر منطقه یازده شهرداری اصفهان 
خاطر نشان کرد: رهنان پتانســیل های خوبی در حوزه گردشگری 
دارد، حمام تاریخی رهنان سومین حمام بزرگ کشور است، مسجد 

جامع رهنان  قدمت هزار ساله دارد.
اشرفی ادامه داد:  به دلیل پتانســیل ها و مکان های تاریخی محله، 
طرحی برای احیای محور گردشگری در شهرداری منطقه 11 مطرح 
شده است. وی خاطر نشــان کرد: احیای محور گردشگری رهنان 
موجب شده تا از پتانسیل های موجود محله رهنان استفاده و ظرفیت 

هایی نیز در این زمینه ایجاد شود.
مدیر منطقه یازده شهرداری اصفهان تصریح کرد: این طرح تمرکز 
گرایی گردشگری در شــهر اصفهان را کاهش داده و گردشگران را 
به ســمت غرب اصفهان و رهنان هدایت می کند. اشرفی با اشاره به 
پتانسیل های محور گردشــگری رهنان، افزود: طبیب خانه، غریب 
خانه، احیای حمام تاریخی رهنان برای انجام اعمال یداوی، سودایی 
و ماساژ  برای ایجاد در مسیر این محور گردشــگری در نظر گرفته 

شده است.
وی با اشاره به شهرت جهانی بستنی رهنان، گفت: با توجه به اینکه 
بستنی رهنان شهرت جهانی دارد ایجاد باغ بستنی و باغ لبنیات در 
دستور کار  است، ایجاد باغ گیاهان دارویی، رستوران، هتل و سفره 
خانه سنتی نیز در مســیر این محور گردشگری در نظر گرفته شده 

است.
مدیر منطقه یازده شهرداری اصفهان افزود: نان رهنان قدمتی طوالنی 
دارد و وجه تسمیه َرهنان به معنی نانی که رِی و کیفیت خوبی داشته 
است نیز از همین واژه گرفته شده است و در این راستا ایجاد نانوایی 

سنتی در این محور در نظر گرفته شده است.
اشرفی تاکید کرد: معرفی رهنان و ظرفیت های آن با پخش بروشور 
و کلیپ از اهداف حضور شهرداری منطقه یازده در نمایشگاه است تا 
از سرمایه گذاران دعوت شود با حضور در  منطقه در راستای احیای 

محور گردشگری همکاری داشته باشند.
وی افزود: با توجه به پتانسیل های  محور گردشگری غرب اصفهان 
در  نظر داریم این محور گردشــگری را با ســرعت هرچه بیشتر راه 

اندازی کنیم. 
مدیر منطقه یازده شــهرداری اصفهان در پایان افزود: چند سرمایه 
گذار به غرفه ٢٠٢٠ مراجعه کرده و با پتانسیل های رهنان و محور 

گردشگری آن آشنا شدند.

گــزارش

امین حقیقت در کارگروه 
گردشگری ســالمت در 
تاالر پویش دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهــان که با 
حضور گروهی از مدیران 
بیمارســتان ها و دفاتــر 
خدمات گردشگری برگزار 
شــد، افزود: گردش مالی در گردشگری 
سالمت فراتر از انتظار است و سه برابر سایر 

بخش های صنعت توریسم درآمد دارد.
وی افزود: باال بودن تعرفه های درمانی و 
کمبود پزشکان کارآزموده سایر کشورها، 
گردشگری سالمت در ایران را برجسته 
کرده اســت.وی با اشــاره به مزیت های 
گردشــگری ســالمت گفت: ارزآوری 
و جاذبه های فرهنگــی و تاریخی و ارائه 
خدمات درمانی با نــرخ کم، زمان انتظار 
کوتاه، کیفیت برتر خدمات و مراقبت ها، 
تجربه کارآزمودگان و فناوری موجود از 
مزیت های قابل توجه گردشگری سالمت 
است.دبیر شــورای راهبری گردشگری 
سالمت ایران متولیان گردشگری سالمت 
را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، وزارت امور خارجه، 
ســازمان نظام پزشــکی و اتاق بازرگانی 
دانست و گفت: توجه نکردن به تشکل های 
حرفه ای گردشگری سالمت، نبود توان 
اجرایی و عملیات کافی در سازمان میراث 
فرهنگی و وزارت بهداشــت، نبود برنامه 
راهبردی گردشــگری ســالمت کشور، 
اختصاص نیافتن تسهیالت در تبلیغات 

و بازاریابی و گسترش گردشگری سالمت 
و کمبود هتل - بیمارستان و ضوابط آن، 
نبود ضمانت اجرایــی و توجه نکردن به 
گردآوری سند اعتباربخشی بین المللی 
بیمارســتان ها از جمله آسیب های این 

بخش از گردشگری هستند.
به گفته وی، در ایران یک هتل بیمارستان 
بیشــتر نداریم از این رو ظرفیتی که در 
هتل هاست باید تقویت شــود تا به هتل 
بیمارستان های بیشتری در کشور دست 

پیدا کنیم.
حقیقت تاکید کرد: کشور عمان، ایران را 
به عنوان هشتمین کشور خدمات درمانی 
انتخاب کرده است که کل هزینه خدمات 
درمانی عمانی هــا را در ایران تقبل کندو 
این مهم می تواند در راســتای گسترش 

گردشگری سالمت سودمند واقع شود.
وی با اشــاره به راهکارهای عملیاتی در 
راستای گردشگری سالمت اظهار داشت: 
تقویت جایگاه گردشــگری سالمت در 
استان ها، هماهنگی در سیاست گذاری و 
برنامه ریزی گردشگری کشور، ایجاد تعامل 
و همکاری بیشتر بین دستگاه های عضو 
شورای راهبری، گردآوری استاندارهای 

الزم و اعتباربخشی به بخش های گوناگون 
فعال در ایــن حوزه، ایجاد گردشــگری 
اطالعات و استخراج درست آمار، تقسیم 
کار تخصصی هر دســتگاه و جلوگیری 
از رفتارهای ســلیقه ای در گردشــگری 
پزشکی، ایجاد هماهنگی بین شرکت های 
خدماتی و مسافرتی و جهانگردی از جمله 

راهکارهای این بخش است.
اصفهان پتانسیل خوبی در زمینه 
ارزش افزوده گردشگری سالمت دارد

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
نیز در این نشســت گفت: دانشگاه های 
علوم پزشکی به واسطه نقش ارائه دهنده 
سالمت و نقش نظارت که در سطح استان 
برای کل حوزه سالمت دارند مسئولیتی 

نیز در راستای گردشگری سالمت دارند.
طاهره چنگیز بیان کرد: اصفهان در دیگر 
حوزه های گردشگری از جمله فرهنگی، 
تاریخــی، هنــر و طبیعــی مزیت های 
ویژه ای دارد که این موضوع عرصه را برای 
ارزش افزوده در حوزه گردشگری سالمت 

باز می کند.
وی تصریح کــرد: باید بتوانیم ســهم و 
نقطه هدف گردشگری کشــور را حفظ 

کنیم، از این رو دانشگاه علوم پزشکی بر 
اهمیت این موضوع واقف است و برای راه 
اندازی دپارتمان های بیماران بین الملل 
با همــکاری ارگان های غیردولتی تالش 
می کند.اســتان اصفهان به واسطه قرار 
گرفتن در مرکز ایران، دارا بودن شــرایط 
اقلیمی، آثار و بناهای تاریخی ثبت شده 
ملی و جهانی، و مرکز تولید صنایع دستی 
و همواره موردتوجه بسیاری از گردشگران 

داخلی و خارجی بوده است.
این اســتان با بیش از ٢٢ هــزار بنا و اثر 
تاریخی که یکهزار و ۸٥٠ مورد آن به ثبت 
ملی و چهار اثر آن به نام های میدان امام 
)نقش جهان(، کاخ چهلستون، باغ فین 
کاشان و مســجد جامع به ثبت جهانی 
رسیده اســت جایگاه ویژه ای در صنعت 

گردشگری کشور دارد.
عالوه بر اینهــا، این اســتان و به صورت 
مشخص شهر اصفهان به دلیل وجود مراکز 
درمانی مانند بیمارستان صدوقی، مرکز 
تخصصی قلب چمران، مرکز چشم پزشکی 
صدرا، کلینیک های بــاروری و ناباروری، 
دیالیز، ارتوپدی از قابلیت گسترش صنعت 

گردشگری پزشکی برخوردار است.

ایمنا
گــزارش

آقای وزیر نیرو ره آوردتان برای زاینده رود چه بود؟
وزیر نیرو در اصفهان طرح های مختلف آبی و برقی را افتتاح کرد و  
با بدرقه مسئوالن استان، راهی تهران شد؛ رضا اردکانیان در پاسخ 
به پیگیری های مستمر خبرنگاران برای تعیین تکلیف احیای 
دائمی زاینده رود، تنها به این جمله اکتفا کرد که " زاینده رود در 

دستور کار دولت است".
بله » زاینده رود در دستور کار دولت است«؛ سال هاست که این 
رودخانه و حاشیه های خبری اش در دستور کار همه بوده و است، 
اما هیچ خبری از عملکرد مثبت این همه دستور کار در رابطه با 

زنده رود و تاالب بین المللی گاوخونی نبوده و نیست.
وزیر نیرو در این سه روزی که میهمان اصفهانی ها بود، تنها در 
حاشیه یک مراســم بهره برداری دقایقی در جمع خبرنگاران 
حاضر شــد و جمالتی از امیدواری اش در مورد احیای زاینده 
رود و گاوخونی به میان آورد! و باقی ماندند همه سواالتی که باید 
پرسیده می شــد، اما در هیاهوی بهره برداری های پی در پی از 

نظرها دور ماند.
رسانه ها که به رغم همه تالششــان برای پوشش خبری سفر 
وزیر نیرو از این قافله جــا ماندند، اما متاســفانه مطالبه گری 

مسئوالن اصفهانی و نمایندگان مجلس نیز برای احیای زاینده 
رود و گاوخونی در این سه روز مشــهود نبود؛ همان مسئوالنی 

که مخاطب مصاحبه های جنجالی آنها همواره وزیر نیرو است!  
 " ۴۴ تاالب مهم کشور بین ۴٠ تا 1٠٠ درصد آبگیری شدند، تاالب 
هایی آبگیری شدند که در رویای ما نمی گنجید زیرا آبی وجود 
نداشت که بتوانیم با تصمیم گیری و برنامه ریزی آبی برای تاالب ها 
رها سازی کنیم" این بخشی از صحبت های وزیر نیرو در اصفهان 
است، پیش از این نیز وزارت نیرو اعالم کرده بود که "بارندگی های 
مناسب سال آبی جاری موجب شده تا از میان 1٧۸ سد بزرگ 
کشور در حال حاضر ۸۶ سد مهم بین 9٠ تا 1٠٠ درصد پر شده 
باشــند"؛ اما آقای اردکانیان کاش در اصفهان از سد زاینده رود 
سخن می گفتید و اینکه چرا به صورت قطره چکانی پر می شود؟! 
چرا هنوز هم صحبت از بســتن آب زاینده رود و کاهش دبی آن 
است؟! تکلیف تونل بهشت آباد چه شد؟! حق اصفهانی ها پس از 
رشادت هایشان طی هشت سال دفاع مقدس و پاسداری از آب و 
خاک این مرز و بوم به ویژه در مناطق جنوبی کشور، تقسیم حقابه  
زاینده رود با استان های همجوار و تحمل خاموشی های پی در پی 

در تابستان سال گذشته برای راحتی هموطنانشان مطمئنا این 
همه بالتکلیفی  نیست!

آقای وزیر آیا مردم پالکارد به دست اصفهان را که مقابل ساختمان 
 استانداری ایستاده بودند و از شــما احیای زاینده رود را مطالبه

 می کردند، دیدید؟ پالکاردهــا را خواندید؟ صــدای مردم را 
شنیدید؟ کاش وقتی با خودرو از ســاختمان استانداری خارج 
می شــدید نیم نگاهی به این مردم می انداختید که در غبار از 
مرز هشدار گذشته هوا از سالمت خود به "امید" احیای زاینده 
رود گذشتند تا شما یا صدایشان را بشنوید و یا پالکاردهایشان 

را ببینید!
 آقای اردکانیان در این سه روز شلوغ اصفهان از حضور مسئوالن 
پایتخت و حتی پیش از اینها نیز، نصف جهان بیش از همه انتظار 
شما را می کشــید، اما گویی انتظارها در غبار روز آخر محو شد! 
وقتی مردم دیدند دست خالی آمدید و ره آوردی برای زنده رود 
آنها ندارید و تنها تکرار کردید که "پیگیری می کنیم"؛  به اصفهان 
خوش آمدید اما امیدواریم ره آورد سفرتان برای تهران بستن آب 

زاینده رود نباشد. 
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he Tomb of Hafez 
was always so 
important in 
different eras such 
as Afsharieh and 
Safavid. 

Chogha 
Recreational 
Hill Known 
as the "Roof of 
Borujerd" in the 
Iran

Chogha recreational 
hill is one of the major 
tourist centers and 
entertainment of 
Borujerd in terms of its 
rich sources, composed 
of volcanic rocks, wild 
and rare plant species 
and because of its 
particular position.
Chogha hill is visible 
from the entrances of the 
city and one can stand 
above and see the extent 
and breadth of the city, 
green, recreational 
areas, scenic landscape 
of Fadak garden, and the 
monuments of city in the 
east such as Jame Mosque 
and Imam Mosque of 
Borujerd, Goldasht big 
and beautiful plain in 
the west, Silakhor plain 
in south and historical 
bridge of the Hatam 
Castle in the north.
The height of this hill is 
not the only reason of its 
value, but its design as a 
rocky park, appropriate 
road, infrastructures 
such as Zagros 
international four star 
hotels, an artificial lake, 
waterfall and fountain, 
appropriate sculpture 
in park design, martyrs 
and an anonymous 
mausoleum has made it 
into a unique attraction.

Iran’s Income 
from Health 
Tourism Hits 
$1bln: Deputy 
Minister
Iranian Deputy Health 
Minister Iraj Harirchi said 
the country has earned 
more than one billion dollars 
in revenues from health 
tourism.
Speaking to Tasnim on 
the sidelines of the 2nd 
Conference and Exhibition of 
Health Tourism for Economic 
Cooperation Organization 
in the northwestern city of 
Ardabil on Wednesday, 
Harirchi said, “Fortunately, 
over the past ten years, we 
have witnessed a 15-fold 
increase in the number of 
health tourists.”  

Iran
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Most Popular 
Museums of Yazd

Attraction

The city of Yazd is full of historical attractions 
which have been spread around the city. From 
the Jame Mosque of Yazd to the Zoroastrians’ 
Dakhmeh, this city has many stories to tell. But 
some of them have been collected in the museums. 
The museums of Yazd are so popular among 
tourists. Because each museum has its own world 
and even the building of the museums are tourist 
attractions. So, we are here to introduce you some 
of the most well-known museums in the city of 
Yazd.
Museum of Mirrors and Lighting
Museum of Mirrors which is also called the Palace 
of Mirrors is one of the most popular museums of 
Yazd which relates to lights and mirrors. In this 
museum, you can see a collection of different types 
of lights such as candle lights, oil burner lights, 
electric lights, and other ancient types. The oldest 
object of the Mirrors and Lights Museum is a kind 
of light dates back to the Sasanid era. The museum 
also has a collection of 124 types of mirrors.
The building of the museum, which is also a tourist 
attraction, was the house of a well-known family 
in Yazd. So even if you are not interested in the 
historical objects, this building worth visiting.
The Museum of Mirrors is located in Kashani 
Street which is one of the main streets of Yazd. 
The Mirrors and Lights Museum is close to the 
Zoroastrian Fire Temple.
Yazd Water Museum
The Yazd Water Museum is located on the north 
side of the Amir Chakhmaq Complex. The museum 
opened in 2000 to show the importance of water 
in the desert region such as Yazd. Some believe it 
is one of the best water museums in the world. It is 
one of the best museums of Yazd too.
Besides the importance of what this museum 
displays, the building of the museum is also one 
of the reasons you should visit this place. The 
building belonged to one of the traders in the Qajar 
era whose name was Mr.Kolahdooz. So the house 
has his name too. As its name says, all the objects 
in this museum relate to water. There are more 
than 200 ancient objects in this museum, from 
digging the canals in old times to the records and 
the documents about main canals in Yazd.
Iranian qanats or canals were one of the most 
important structures in this country. You can see 
different objects related to digging qanats in this 
museum. There are also some sculptures of people 
who are digging resembling the people from the 
past. There are even some containers presented 
in this museum. Since there was no piping in the 
past, there were special containers to keep water. 
Therefore, people put snow on these containers 
to keep water cold.
Yazd Water Museum is located in Qiam Street. 
Since it is near the Amir Chakhmaq Complex it is 
easily accessible on foot. The Khan Bazaar is also 
another Yazd attraction which is just 300 meters 
away from this museum.
Vaziri Museum
Just right at the corner of the Jame Mosque of Yazd, 
there is the biggest library in the city. Its name 
is the Vaziri Museum. Vaziri is the name of the 
person who opened this library. The library has 
a collection of historical objects and handwritten 
books and letters. As the Vaziri Museum is so close 
to the Jame Mosque of Yazd, it is one of the most 
visited museums of Yazd.
Heidarzadeh Museum of Coin and Anthropology
The old town of Yazd is full of beautiful traditional 
buildings. Some of them have been turned into 
the hotels and some are beautiful museums. The 
Heidarzadeh Museum of Coin and Anthropology 
is one of them. The museum has a collection of 
ancient coins that belonged to Mr.Heidarzadeh, 
who decided to open this museum and gifted 
all his collection to it. The ancient coins in this 
museum can tell the interesting story about 
ancient times. Information such as how people 
lived in those days or how they could trade with 
each other. Do not forget to take your time and 
check all parts of the building as it is so historical 
and beautiful.

Tomb of Hafez :Where the Love Flows 

A Brief History of Tomb of Hafez
The Tomb of Hafez, as its 
name shows, is the dreamy 
mausoleum of the greatest and 
the most honored poet of Iran, 
Hafiz. He was born and died in 
Shiraz, therefore, this city almost 
has his spirit. Hafiz died in 1390, 
but until 65 years later, there 
weren’t any mausoleum created 
in his honor. It was in 1452 that 
someone named Mohammad 
Yaghmaei, the minister of 
the time ruler (Abolghasem 
Goorkani) decided to make a 
place in his memory. The poet 
actually was buried in this place, 
Mohammad Yaghmaei just 
ordered to make a dome-shaped 
mansion along with his tomb. 
Hence, the first construction in 
the area of the Tomb of Hafez is 
made almost 500 years ago. The 
pool was also built at the same 
time as the memorial.
Tomb of Hafez in Different 
Eras
The Tomb of Hafez was always 
so important in different eras 
such as Afsharieh and Safavid. 
But that wasn’t the last time 
someone decided to honor Hafiz 
and make his mausoleum a holy 
place. The great and beautiful 
gardens were constructed in 
1773 during the reign of Karim 
Khan Zand. He also ordered to 
put a marble stone on his tomb 
which is still there. Some lyrics 
of Hafiz poems are written on the 
marble stone.
No other changes occurred 

in the building of this place 
till Qajar era, in 1857, during 
the rule of Tahmasb Mirza. He 
ordered some restorations in 
this construction but no big 
changes took place. However, 
just a few years after, in 1878, the 
new governor of the city decided 
to make a wooden enclosure 
around the tomb. But one of the 
ulemas of that time objected 
to the building a Zoroastrian 
construction above a Musilim 
tomb. Therefore, he and some 
of his followers destroyed the 
half-built construction. It wasn’t 
the act that most of the people 
liked, so they protested against 
it and the governor ordered the 
rebuilding of the monument. 
But the reconstruction didn’t 
take place till 2 years later in  
1901.
Hafezieh New Look
It was during the first Pahlavi 
era, in 1931, that the Tomb of 
Hafez turned in to what we see 
today. The new
Tomb of Hafez Shiraz Ceiling
monument is built by a French 
archaeologist and architect 
named Andre Godard. The Tomb 

of Hafez elevated one meter 
above the ground an encircled 
with five steps. The new building 
around the tomb has eight 
columns that each of them is ten 
meters tall. The dome is made 
of copper and has a shape of 
darvish’s hat. The ceiling of the 
dome also has been decorated 
with colorful mosaics. The 
yard was extended too. Several 
rectangular pools have been 
added to the garden which made 
a pleasant environment for the 
tourists.
Places nearby Tomb of Hafez
Hafezieh is located in the north 
side of the city near the Jahan 
Nama Garden. There is a bus stop 
right in front of it which makes it 
easily accessible from any part 
of the city. It is 5 minutes far from 
Sa’adi Tomb which is another 
great monument in the city of 
Shiraz. There are many hotels 
near Hafezieh, such as Park 
Saadi Hotel, which is in a walking 
distance to this attraction. The 
Shiraz Grand Hotel, which is the 
best hotel in Shiraz, is also just 3 
minutes far from Hafezieh.
There is a great café inside 
Hafezieh where you can sit and 
enjoy a bahar narenj drink which 
is a special drink in Shiraz. If you 
would like you can enjoy a Hafiz 
prediction which is a random 
poet of Hafiz with a translation 
which might predict your life.
How to get to Tomb of Hafez
The Hafezieh is easily accessible 
by bus. The Hafezieh bus stop is 
just a few steps away from this 
attraction. If your hotel is near 
any metro station, you should 
first go to Zandiyeh metro 
station. From there you can 
take a bus to Shahid Dastgheib 
destination and get off at 
Hefezieh bus stop.
The Tomb of Hafez is open from 
7:30 am to 22:00 pm in the first 
six months. In the colder seasons 
such as autumn and winter, it will 
be open from 8:00 am to 21:30 
pm.

About Tomb of Hafez, Shiraz
Everyone might know the greatest poet of Iran, Hafez who was born in Shiraz. Therefore, 
besides the greatest Historical Site of Persepolis, the city of Shiraz is known for Hafez. 
That’s why the mausoleum of Hafez, which is called “Hafezieh” is so popular between 
the tourists and locals. Today, the Tomb of Hafez or Hafezieh is like a holy place for the 
people of the city. Besides being a well-known tourist attraction in Shiraz, the Hafezieh 
is a great place to spend the evenings. Its garden and the atmosphere it has is so magical 
in which you can spend hours without knowing the time is passing. Whenever you go to 
Hafezieh, you might see so many people in there but you can find that it is still peaceful 
and quiet. Moreover, there are other poets and mystics buried in this place who are still 
well-known and honored between people.

The Tomb of 
Hafez, as its 
name shows, 
is the dreamy 
mausoleum 
of the greatest 
and the most 
honored poet of 
Iran, Hafiz. He 
was born and 
died in Shiraz, 
therefore, this 
city almost 
has his spirit. 
Hafiz died in 
1390, but until 
65 years later, 
there weren’t 
any mausoleum 
created in his 
honor. 
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Turkish Airlines opened 
an office in Isfahan 
late on Thursday in a 
ceremony attended 
by Foreign Minister 
Mevlut Cavusoglu and 
Ambassador Derya Ors.
While visiting various 
parts of the office, 
Cavusoglu hoped that 
inauguration of the office 
would help promote 
cultural relations between 
Isfahan and Turkish cities.
Turkish foreign minister 
was welcomed by Isfahan 

Governor General Abbas 
Rezaei upon his arrival in 
the city late on Thursday.
Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
and visiting Cavusoglu 
are to discuss mutual 
economic ties in the 
picturesque city on June 
21.
Zarif is in Isfahan to 
present some of the 
gifts donated by foreign 
officials to him to Museum 
of Foreign Ministry 
Mission in Isfahan.

U.S worried 
INSTEX 
become a 
successful 
model
Senior Research 
Consultant Mehrdad 
Emadi at UK-based 
Betamatrix said 
ILNA news agency 
that United States 
is concerned that 
INSTEX will become a 
successful model for 
other countries.
"INSTEX could 
challenge U.S. sanctions 
and eliminate the 
limitation of using 
dollar for Iran in its 
trade exchange," 
he added."Services 
offered through INSTEX 
(Instrument in Support 
of Trade Exchanges) 
will generate positive 
trade and finance gains 
to Iran in a short period," 
Iranian economy expert 
told.The United States 
is using penalties 
as its tool to enforce 
renewed sanctions, 
while Europe is relying 
on compensation as its 
tool in defending Iran, 
but Europe is not likely 
to have the financial 
resources to further its 
policy, Emadi noted.On 
Jan. 31, three European 
countries – France, 
Germany and the UK 
(shortened as E3) – 
officially announced 
the creation of the 
Instrument in Support 
of Trade Exchanges 
(INSTEX), a special 
purpose vehicle, to 
allow them bypass US 
sanctions on trade with 
Iran. INSTEX facilitates 
non-dollar trade with 
Iran, allowing European 
companies to trade with 
the Islamic Republic 
without being hit by 
the sanctions.He said 
that in other words, the 
successful performance 
of INSTEX means that 
Euro could become the 
main currency in world 
market and it does 
not need US Treasury 
licenses. "leading 
European banks are 
still uncertain in doing 
business with Iran so 
companies need legal 
guarantee to have 
business relations with 
Iran."
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Turkish Airlines opens office in 
Isfahan

If your parents run a 
family business, joining 
the family biz seems 
like a no-brainer. After 
all, not only are jobs 
scarce in today’s tough 
economy, but there 

are also countless advantages 
to working for your mom and 
pop. However, no job is perfect 
– particularly when your boss 
happens to be the same person 
who changed your diapers when 
you were a baby.
Before you accept that job with 
the family business, you might 
want to consider these six 
drawbacks of working for your 
parents.
Drawback No.1: Lack of Respect
Even if you’re the most qualified 
person for the job, many of your 
colleagues, co-workers, and 
clients will assume you were 
hired simply because you’re the 
boss’ daughter or son. When folks 
believe your achievements are 
solely the result of nepotism, 
they won’t treat you with 
respect. This can create a lot of 
resentment and hostility within 
the workplace, which can make 
things uncomfortable for you and 
everyone else. Not to mention 
it can be a massive blow to your 
self-esteem.
Drawback No.2: Family Friction
You grew up with your parents 
and lived under the same roof for 
years. So it should be no biggie to 
spend every day with them at the 
office. As many others who have 
joined their family business will 
tell you, it’s one thing to live with 
your mom and dad. It’s an entirely 
different ball game to work for 
them. Working for your parents 
can lead to significant conflict. 
Because you know each other so 

well, you may tend to make work 
disagreements personal. Plus, 
when you have emotional ties to 
your boss, it’s a lot easier to get 
your feelings hurt at the office. 
Not only can these disagreements 
lead to family problems, but it can 
also harm the entire company.
Drawback No.3: There’s No 
Escape
Once you decide to join the family 
business, you may feel trapped. 
Even if a more promising career 
opportunity comes along, you 
may feel obligated to stick with 
the family business. After all, how 
could you possibly abandon your 
parents when they’ve spent so 
many years teaching you the ins 
and outs of the family business? 
If you do decide to accept another 
job and leave the family biz, your 
parents could end up resenting 
you for it. And do you want to 
suffer the wrath of Mama’s unique 
brand of guilt for the rest of your 
days?
Drawback No.4: You’re 
Emotionally Invested
When times are tough, and 
business is slow, you’ll have 
to watch your mom or dad 
struggling to make ends meet and 
keep the company afloat. This can 
be emotionally draining for you 
and somewhat embarrassing for 
your parents. After all, no parent 
wants their child to see them in 
such a weak position. When you 
work for your parents as opposed 
to a large corporation, you take 
the ups and downs much more 
personally.
Drawback No.5: Your Ideas Are 

Shot Down
Your parents may have a hard 
time seeing you as anything 
other than their “baby boy” 
or “little girl,” so they may not 
value your opinion as much as 
other employees. When you 
present new ideas at the office, 
your parents may be more likely 
to shoot them down or ignore 
you altogether. After all, you’re 
their kid. What do you know? 
This kind of rejection can quickly 
wear on you and create feelings of 
resentment.
Drawback No.6: Family Time = 
Business Time
When you work for your parents, 
you may begin to feel like all 
you ever talk about is work. 
Every time you get together – 
whether it’s for Thanksgiving 
dinner or your birthday party 
– the conversation may always 
turn to business. This can put 
a major strain on your family 
relationships, and you may feel as 
if you’re losing the more personal 
connection you once shared with 
your parents.
The Bottom Line
There are quite a few challenges 
to working for your parents. Not 
only will outsiders assume you’re 
not qualified for your job, but 
Mom will probably embarrass 
you one day, and Dad will infuriate 
you the next. However, if you keep 
the lines of communication open 
and set some clear boundaries 
from the get-go, you’ll be more 
likely to survive and even thrive 
in the family business. Even so, be 
sure to weigh all the pros and cons 
before you accept the job.

Zarif in meeting with 
Cavusoglu:
Iran ready to increase trade 
volume with Turkey
 In a meeting with Turkish counterpart Mevlut 
Cavusoglu, Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif announced Iran’s readiness for 
increasing the volume of bilateral trade with 
Turkey.
Calling Cavusoglu’s visit to Iran significant for 
planning mutual strategic ties besides having joint 
political negotiation documents, Zarif said that 
Iran is ready to expand the volume of its bilateral 
trade with Turkey, as well as banking, energy, and 
tourism relations.
The two ministers who held a meeting in Isfahan 
on Friday morning, also discussed regional and 
international issues in particular those related to 
Syria and Yemen in addition to the recent incidents 
in the Persian Gulf.
According to the Iranian Foreign Minister 
Spokesman Abbas Mousavi, following the talks and 
consultations between the two foreign ministers, 
a document of political collaborations was to be 
signed by the two sides.
"The most important bilateral issues, including the 
implementation of previous agreements between 
the two countries in the economic field, as well 
as the latest developments in the region and the 
world will be among the most important matters 
that Mohammad Javad Zarif and Mevlüt Çavuşoğlu 
would discuss," said Mousavi.

Iranian labor min., 
Malaysian human resources 
min. meet in Geneva
Iranian Labor Minister Mohammad Shariatmadari 
and Malaysian Minister of Human Resources M. 
Kula Segaran met on the sidelines of 108th Session 
of the International Labour Conference in Geneva.
Voicing Iran’s readiness for implementing a joint 
MoU signed in 2017, Shariatmadari announced 
his country’s keen interest in expanding ties in 
various sectors including job creation, health and 
employment with Malaysia.
Inviting the Iranian minister to Malaysia, the 
Malaysian minister, for his turn, said his country 
is ready to exchange workforce with Iran, as well.
Started on June 10, the 11-day-International Labor 
Conference wrapped up on Friday in Geneva, 
Switzerland.
The representatives of governments, workers 
and employers from 187 member states of the 
International Labor Organization (ILO), including 
more than 50 presidents, attended the conference, 
which discussed a number of issues on the future of 
labor and reports on implementing international 
labor agreements and the cooperation in domain 
of supporting goals of sustainable development.

From the moment you were born, you were on 
your career path. Now that you’ve graduated 
from college and earned your degree, the 
time has come. Unlike your peers who have a 
long hard road of online applications and job 
interviews ahead of them, you already have 
the perfect position waiting for you. You’ll be 
joining the family business, of course!

6 Drawbacks of Working for Your 
Parents
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If you do decide 
to accept another 
job and leave the 
family biz, your 
parents could end 
up resenting you 
for it. And do you 
want to suffer the 
wrath of Mama’s 
unique brand of 
guilt for the rest of 
your days?
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Airlines avoid parts of Iran-
controlled airspace after U.S. 
regulator's order
Some global airlines are re-routing flights to avoid 
Iran-controlled airspace over the Strait of Hormuz and 
Gulf of Oman, they said on Friday, after the U.S. aviation 
regulator barred its carriers from the area until further 
notice.
Thursday’s emergency order from the U.S. Federal 
Aviation Administration (FAA) came after Iran shot 
down a high-altitude U.S. drone with a surface-to-air 
missile, sparking concerns about a threat to the safety 

of commercial airlines.
The downing of the unarmed Global Hawk drone, 
which can fly up to 60,000 ft (18,300 m), was the latest 
in a series of incidents in the region, a critical artery for 
global oil supplies, that included explosive strikes on 
six oil tankers.
According to flight tracking applications, the FAA said, 
the nearest civil aircraft was operating within about 
45 nautical miles of the unmanned aircraft when it was 
shot down.
 “There were numerous civil aviation aircraft operating 
in the area at the time of the intercept,” the FFA said, 
adding that its prohibition would stay in place until 

further notice.
Hours earlier, United 
Airlines suspended flights 
between New Jersey’s 
Newark airport and India’s 
financial capital of Mumbai 
following a safety review.
Malaysia Airlines, 
Australia’s Qantas Airways 
Ltd, Singapore Airlines Ltd, 
Germany’s Lufthansa, British 
Airways and KLM of the Netherlands said they were 
re-routing flights to avoid the area.



Iran Vows Decisive 
Response to US Retaliation 
for Drone Downing
 Iran will respond firmly to US aggression 
should it retaliate, spokesman for the 
Supreme National Security Council (SNSC) 
said after the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) downed a US drone, violating 
the Iranian airspace.
“The Iranian Armed Forces defended the 
airspace of the country and responded to the 
American drone’s aggression according to 
their inherent mission,” Keyvan Khosravi told 
the Russian-language Sputnik.
The US has no justification for acting against 
Iran over the drone’s downing, he said, adding 
that the Islamic Republic is fully prepared 
to respond to any other act of aggression 
decisively.
Khosravi also said Tehran will lodge a 
complaint with the United Nations against 
the US military aggression on the Iranian 
territory.
The IRGC said on Thursday that a US spy drone 
that violated the Iranian territorial airspace 
in the early hours of the day was shot down 
by the IRGC Aerospace Force’s air defense 
unit near the Kooh-e-Mobarak region in the 
southern province of Hormozgan.
The intruding drone was reportedly shot by 
Iran’s homegrown air defense missile system 
“Khordad-3rd”.
In comments made a few hours after the 
incident, IRGC Commander Major General 
Hossein Salami said the shooting down 
of the US aircraft had a straightforward 
message that any foreign intrusion into Iran’s 
sovereign territories would draw a crushing 
response.
“The downing of the US drone had an explicit, 
decisive and clear message that defenders of 
the Islamic Iran’s borders will show decisive 
and knockout reactions to aggression against 
this territory by any alien,” he said.
“Borders are our redline, and any enemy 
violating these borders will not go back,” the 
commander underlined.
He also made it clear that Iran is not seeking 
war with any country but is fully prepared for 
any confrontation. “Today’s incident was a 
clear sign of such a precise message.”
The general also reminded the enemies that 
the only way for them to remain safe is to 
respect Iran’s territorial integrity, national 
security and vital interests.

Iran reveals images of US 
downed spy drone debris
Iranian Armed Forces have revealed images 
of sections of the downed US Global Hawk spy 
drone which was brought down by IRGC after 
violating Iranian airspace on Thursday.
Photos, published by IRIB, show the debris of 
this high-tech drone.
“We've retrieved sections of the US military 
drone in OUR territorial waters where it 
was shot down,” Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif had tweeted on 
Thursday night.
In a statement issued early on Thursday, IRGC 
said a US-made Global Hawk surveillance 
drone was brought down by its Air Force 
near the Kouh-e Mobarak region, which sits 
in the central district of Jask County, after the 
aircraft violated Iranian airspace.
Despite US claims that the drone had been 
flying over international waters, Iran says 
it has retrieved sections of drone in its 
own territorial waters where it was shot 
down. Foreign Minister Zarif said in a tweet 
hours after the incident that Iran would 
“take this new aggression to UN & show 
that the US is lying about international  
waters.”

The Guardian tells of UK crimes 
in the Yemeni war

By: Ali Azimi
Although the British 
authorities are trying 
to prevent their role in 
the Yemeni war using 
their complex media and 
security networks, the 

documentation is so large that the 
English killer politicians can not deny 
it. Here, We review one of the reports 
by Guardian about Britain's role in 
the Yemeni war:
For more than four years, a brutal 
Saudi air campaign has bombarded 
Yemen, killing tens of thousands, 
injuring hundreds of thousands 
and displacing millions – creating 
the world’s worst humanitarian 
crisis. And British weapons are 
doing much of the killing. Every 
day Yemen is hit by British bombs – 
dropped by British planes that are 
flown by British-trained pilots and 
maintained and prepared inside 
Saudi Arabia by thousands of British 
contractors.The Saudi-led military 
coalition, which includes the UAE, 
Bahrain and Kuwait, has “targeted 
civilians … in a widespread and 
systematic manner”, according to the 
UN – dropping bombs on hospitals, 
schools, weddings, funerals and even 
camps for displaced people fleeing 
the bombing.
Saudi Arabia has in effect contracted 
out vital parts of its war against 
Yemen’s Houthi movement to the US 
and the UK. Britain does not merely 
supply weapons for this war: it 
provides the personnel and expertise 
required to keep the war going. The 
British government has deployed 
RAF personnel to work as engineers, 
and to train Saudi pilots and 
targeteers – while an even larger role 
is played by BAE Systems, Britain’s 
biggest arms company, which the 
government has subcontracted to 
provide weapons, maintenance and 
engineers inside Saudi Arabia.
“The Saudi bosses absolutely depend 
on BAE Systems,” John Deverell, a 
former MoD mandarin and defence 
attache to Saudi Arabia and Yemen, 
told me. “They couldn’t do it without 
us.” A BAE employee recently 
put it more plainly to Channel 4’s 
Dispatches: “If we weren’t there, in 
seven to 14 days there wouldn’t be a 
jet in the sky.”
The British bombs that rain down 
on Yemen are produced in three 
towns: Glenrothes in Scotland, and 
Harlow and Stevenage in south-east 
England. Bombs roll off production 
lines owned by Raytheon UK and 
BAE Systems, firms contracted by the 
government to manufacture Paveway 
bombs (£22,000 apiece), Brimstone 
bombs (£105,000 apiece), and Storm 
Shadow cruise missiles (£790,000 
apiece) for the Saudi Royal Air Force. 
BAE, under government contract, 
also assembles the jets that drop 
these bombs in hangars just outside 
the village of Warton, Lancashire.

Once these weapons arrive in Saudi 
Arabia, Britain’s involvement is far 
from over. The Saudi military lacks 
the expertise to use these weapons 
to fight a sustained air war – so BAE, 
under another contract to the UK 
government, provides what are 
known as “in-country” services. In 
practice, this means that around 
6,300 British contractors are 
stationed at forward operating bases 
in Saudi Arabia. There, they train 
Saudi pilots and conduct essential 
maintenance night and day on planes 
worn out from flying thousands of 
miles across the Saudi desert to their 
targets in Yemen. They also supervise 
Saudi soldiers to load bombs on to 
planes and set their fuses for their 
intended targets.
Around 80 serving RAF personnel 
work inside Saudi Arabia. Sometimes 
they work for BAE to assist in 
maintaining and preparing aircraft. 
At other times they work as auditors 
to ensure that BAE is fulfilling its 
Ministry of Defence contracts. 
Additional RAF “liaison officers” 
work inside the command-and-
control centre, from where targets in 
Yemen are selected.
Aircraft alone have never defeated 
a guerrilla insurgency. Despite 
atrocities committed by the Houthis 
on the ground, the rebel group’s 
domestic support has only been 
bolstered by outrage over years of 
Saudi bombing. Facing up to this 
reality, last year Saudi Arabia decided 
to deploy significant ground forces 
across the border – and here too, the 
British have joined the mission. In 
May 2018, an unknown number of 
British troops were sent to Yemen 
to assist Saudi ground forces. Since 
then, multiple newspapers have 
published reports of British special 
forces wounded in gun battles inside 
Houthi-controlled territory.
Under British law, it is illegal to 
licence arms exports if they might 
be used deliberately or recklessly 
against civilians – or in legal terms, to 
violate international humanitarian 
law. There is overwhelming evidence 
that the Saudis are flagrantly in 
violation, and yet when questions are 
raised in Parliament about Britain’s 
role in the atrocities occurring in 
Yemen, Conservative ministers 
typically limit themselves to three 
well-worn responses.First, they 
claim that Britain operates “one of 
the most robust arms export regimes 
in the world”.
Second, they say that while Britain 
may arm Saudi Arabia, it does not 
pick the targets in Yemen. Third, 

they say that the Saudi-led coalition 
already investigates its own 
alleged violations of international 
humanitarian law.
These responses have long since 
been overtaken by the bloody reality 
of the Yemen war. In fact, as the 
conflict has continued, the killing of 
civilians has actually accelerated. 
According to Larry Lewis, a former 
US State Department official who 
was sent to Saudi Arabia in 2015 in an 
attempt to reduce civilian harm, the 
proportion of strikes against civilians 
by Saudi-led forces almost doubled 
between 2017 and 2018.
The UK government’s argument that 
it does not pick the targets in Yemen 
resembles nothing so much as the 
logic of the American gun lobby, with 
its infamous claim that it’s not guns 
that kill people, but the people who 
use them. Since 2016, many countries 
have revoked or suspended arms 
sales to Saudi Arabia – including 
Austria, Belgium, Germany, Finland, 
Netherlands, Norway, Sweden and 
Switzerland. But Britain and the 
US, whose planes constitute the 
backbone of Saudi Arabia’s combat 
fleet, are still holding out.
This could soon change. Three of 
Britain’s most senior judges are now 
mulling whether the government’s 
licensing of billions of pounds of arms 
to the Saudi Royal Air Force has been 
legal. The court of appeal’s judgment, 
expected this week, could force the 
government to suspend the licences 
that keep the bombs and spare parts 
flowing to Saudi Arabia, which would 
ground half of Saudi Arabia’s fleet in a 
matter of weeks.
The judiciary may now decide to 
curtail Britain’s ability to sustain 
Saudi Arabia’s doomed and 
destructive air war. The British 
and Saudi governments may also 
decide to send more aid to help the 
24 million Yemenis now dependent 
on an underfunded UN relief fund. 
But a generation of Yemenis who 
have lost their families, their homes, 
educations and livelihoods will 
not get them back.On a 2016 trip 
to Yemen, the Conservative MP 
Andrew Mitchell visited a school 
in the capital. It had been built, 
he said, with British aid – only to 
be destroyed, in all likelihood, by 
a British bomb. “I asked my host 
what the children were chanting,” 
he recalled to me in his Westminster 
office. His host translated for him: 
“‘Death to the Saudis’, ‘Death to the 
Americans’ – and in respect for your 
visit today, they have cut out the third 
 stanza.”

The UK continues to support the killing of Yemeni people 
by Riyadh and Abu Dhabi, with support from Saudi Arabia 
and other dictatorial regimes in the West Asian region. 
Undoubtedly, in the near future, the role of London in 
killing innocent Yemeni people will be more clearly 
identified.
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Iran’s Foreign 
Ministry summoned 
S w i t z e r l a n d ’ s 
ambassador to Tehran 
to voice the country’s 
strong protest about 
the violation of the 
Iranian airspace by an 
American spy drone 
that was shot down 
by an Iranian missile 
over the Strait of 
Hormuz.
The Foreign Ministry 
summoned the Swiss 
diplomat, whose 
country represents 
the US interests in the 
Islamic Republic, to 
convey Iran’s protest, 
the ministry said on 
Friday.
Earlier on Thursday 
night, Iranian Deputy 
Foreign Minister for 
Political Affairs Seyed 
Abbas Araqchi had 
made an emergency 
phone call with the 
Swiss envoy over the 
US aggression against 
the Iranian territory.
“There is undeniable 
evidence that the 
drone was in the 
Islamic Republic of 
Iran’s airspace, and 
even some parts of 
the drone’s wreckage 
have been retrieved 
from Iran’s territorial 
waters,” Araqchi 
stated.
He further reiterated 
that the Islamic 
Republic does not 
seek war or conflicts 
in the Persian Gulf 
region, adding 
that however, any 
unwarranted action 
by US forces against 
the Iranian territory 
will be responded 
decisively by the 
country.
The Islamic 
Revolution Guards 
Corps (IRGC) said 
on Thursday that a 
US spy drone that 
violated the Iranian 
territorial airspace in 
the early hours of the 
day was shot down by 
the IRGC Aerospace 
Force’s air defense 
unit near the Kooh-e-
Mobarak region in the 
southern province of 
Hormozgan.
The intruding drone 
was reportedly shot 
by Iran’s homegrown 
air defense missile 
system “Khordad-
3rd”.

Iran Sum-
mons Swiss 
Envoy over US 
Drone Air-
space Viola-
tion

Iran
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Iran to Take US Aggression to UN: 
Zarif
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif deplored a 
recent US military drone’s incursion into the Islamic Republic’s 
airspace as an act of “aggression” saying the country will raise the 
issue at the United Nations.
“The US wages #EconomicTerrorism on Iran, has conducted 
covert action against us & now encroaches on our territory,” Zarif 
said on his official Twitter account on Thursday night.
“We don't seek war, but will zealously defend our skies, land & 
waters. We'll take this new aggression to #UN & show that the US 
is lying about international waters,” he added in his tweet.

The Iranian top diplomat also gave some details about the US 
drone’s encroachment on the country’s territory, saying “At 00:14 
US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian 
airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 
57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak. We've retrieved sections of 
the US military drone in OUR territorial waters where it was shot 
down.”
The Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) said on Thursday 
that a US spy drone that violated the Iranian territorial airspace 
in the early hours of the day was shot down by the IRGC Aerospace 
Force’s air defense unit near the Kooh-e-Mobarak region in the 
southern province of Hormozgan.
The intruding drone was reportedly shot by Iran’s homegrown air 

defense missile system “Khordad-3rd”.
In comments made a few hours after 
the incident, IRGC Commander Major 
General Hossein Salami said the 
shooting down of the US aircraft 
had a straightforward message 
that any foreign intrusion into Iran’s 
sovereign territories would draw a 
crushing response.
“The downing of the US drone had an explicit, 
decisive and clear message that defenders of the 
Islamic Iran’s borders will show decisive and knockout reactions 
to aggression against this territory by any alien,” he said.

This could soon 
change. Three 
of Britain’s most 
senior judges 
are now mulling 
whether the 
government’s 
licensing of 
billions of pounds 
of arms to the 
Saudi Royal Air 
Force has been 
legal. 
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Zarif: Iran to start 2nd phase of JCPOA moratorium on July 7
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said on Friday that The first phase of Iran's 
60-day nuclear deal deadline began on May 8, and the 2nd phase of JCPOA moratorium will 
start on July 7.Zarif made the remarks on Friday after meeting his Turkish counterpart 
Mevlut Cavusoglu in Isfahan."Iran's next move on the opportunity presented to the Heads of 
States in Dr. Rouhani's letter, in a letter addressed to EU Foreign Policy Federica Mogherini 
has been announced," the Iranian foreign minister said."Foreign ministries are scheduled 
to plan for strategic relations between the two countries", he added regarding the meeting 
of today's foreign ministers of Iran and Turkey in Isfahan. Zarif and Cavusoglu held the first 
round of their bilateral talks behind closed doors.The talks were held in the central Iranian 
city of Isfahan on Friday morning, within the framework of regular political consultations 
between Tehran and Ankara.

China's media while 
echoing the shot 
down of American 
spy drone by IRGC, 
reported that Iran 
was defending its 
borders with the 
resolute.
Xinhua news agency 
reported on Friday 
Iran's view on 
taking measures to 
shot down the UAV 
that entered the 
country's space is a 
clear message that 
Tehran could defend 
its borders strongly.
The report states 
that the US Global 
Hawk UAV, based 
on the evidence 
in Hormozgan 
province and when 
it entered Iran's 
airspace, was 
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Zarif in meeting with Cavusoglu:
Iran ready to increase trade volume 

with Turkey

Ever since World War II, 
wars have not been kind 
to American presidents. 
The United States 
didn't achieve victory in 
Korea, Vietnam, Iraq or 
Afghanistan, and the costs 

of these wars in human lives and 
dollars were staggering. They left 
bruises and tarnished legacies for 
the presidencies of Harry Truman, 
Lyndon Johnson, George W. Bush 
and Barack Obama.
We're not predicting that America 
and Iran are inexorably headed 
toward a major war, though Iran's 
shoot-down overnight of a US 
drone underscores the growing 
risk of conflict between the 
countries.
Should war occur, President 
Trump will wish he had stayed out. 
Given that he defines the world in 
terms of his political rather than 
the national interest, he would be 
wise to consider the following.
There's no good end game
The Trump administration has 
conveyed no clear or realistic 
goals that would be served by the 
use of military force against Iran. 

Iran is too big and strong to be 
toppled, and there is no strong, 
united opposition capable of 
fomenting the kind of unrest that 
could overthrow the regime in the 
wake of US military strikes.
If the regime did collapse, it 
would likely be followed either 
by a period of instability or a 
government that is even more 
militantly anti-American.
In response to more limited US 
military attacks, Iran has many 
options available to raise the cost 
for the US and its friends in the 
region — including in Lebanon, 
Iraq, Yemen and Afghanistan.
There is no reason to believe 
that Iran's supreme leader is 
prepared to suffer the humiliation 
of returning to negotiations 
and caving to US demands, 
especially since it was the Trump 
administration that walked away 
from an agreement with which 
the Iranians were complying. And 
there is no evidence that President 
Trump is willing to offer Iran 
concessions to lure Tehran back 
to the table.
Furthermore, going to war 
without any clearly defined and 
attainable war aims is a recipe for 
an open-ended conflict almost 
certain to undermine US interests 
and credibility.
Riled oil markets
Periods of Middle East tensions 
historically make for instability 
in oil markets. Hours after two 
tankers were disabled in the Gulf 
of Oman by what was almost 
certainly Iranian sabotage, oil 
prices spiked.
The last thing Trump needs as the 
2020 election approaches is rising 
gas prices. But that's likely what 

he'll get should the U.S. and Iran 
find themselves in conflict.
Oil trades in a single market 
and regardless of increased US 
production, disruptions in the 
supply of Persian Gulf oil will 
drive up prices. Iran has ample 
means — with anti-ship missiles, 
mines and torpedoes — to disrupt 
oil shipments. Even though the 
US maintains overwhelming 
military preponderance in the 
region, it's an illusion to believe 
that restoring the uninterrupted 
flow of oil would be quick or easy 
in the face of a determined Iranian 
campaign to interdict shipping 
and to damage critical energy 
infrastructure in the Gulf.
Tangled up in another foreign 
war
President Trump has made 
getting out of unwinnable wars 
one of the hallmarks of his 
presidency. Trump's positions, 
from reducing the number of US 
forces in Afghanistan to his great 
reluctance to deploy troops to 
Syria, show an awareness of the 
American public's aversion to 
new military adventures. Last 
February, he told CBS's Margaret 
Brennanthat getting out of 
"endless wars" was one of his 
main messages and helped him 
defeat 17 Republicans for the 
nomination in 2016. And he has 
repeatedly expressed a desire to 
talk to the Iranians rather than to 
fight with them.
Unless it's short and decisive, a 
risky, uncertain and open-ended 
conflict with Iran won't help 
him much with his Democratic 
opponent, independents or 
his base. In fact, an unnamed 
White House official told the 

Washington Examiner that it 
would "absolutely alienate his 
base" if he were to involve America 
in new war.
America alone: Who will stand 
with the U.S.?
The US has had military and 
diplomatic support for every 
major war it has conducted 
since the end of the Korean War 
in 1953. Even in the unpopular 
2003 invasion of Iraq, the Bush 
administration cobbled together a 
small coalition of willing countries 
to join America in combat.
At best, should the US go to 
war against Iran, it will be able 
to muster the diplomatic and 
perhaps military support of four 
countries: the United Kingdom, 
Saudi Arabia, the United Arab 
Emirates and Israel. Otherwise, 
the rest of the world has been 
completely put off by the Trump 
administration's unilateralism, 
belligerent nationalism, its 
decision to leave the nuclear 
agreement without a compelling 
cause and actions that are clearly 
aimed at provoking a military 
confrontation with Iran. A war 

with Iran without significant 
international support, and 
perceived to be America's fault, 
would leave the US isolated 
and bearing full responsibility. 
More than likely, this kind of 
unilateralism would hand Russia 
and China — and Iran — an 
enormous propaganda advantage 
and weaken U.S. leverage in the 
days after.
It is the day-after problem that 
looms large over America's 
experiences with the use of 
military force in Afghanistan, 
Iraq and even Syria. When a 
president is deciding whether to 
put Americans in harm's way, it's 
critical to ask not just can we, but 
should we, what will it cost and 
what's the exit strategy? We hope 
those are under consideration. 
Because of all the plausible 
military conflicts confronting 
America today, we cannot think 
of one that's more unnecessary, 
counterproductive and fraught 
with greater uncertainty and 
risk than stumbling or willfully 
heading into war with Iran.

Why war with Iran is bad for Trump — and America

US President Donald Trump has called off military 
strikes against Iran according to The New York 
Times, in response to Iran’s shooting of a US drone 
inside the country's airspace over the coastal 
province of Hormozgan on Thursday. The decision to 
avoid escalating the standoff with Iran in the Persian 
Gulf suggests that Washington is well aware that 
“Iran has many options available to raise the cost for 
the US and its friends in the region,” in the event of a 
military confrontation.The following is an opinion 
piece published by National Public Radio (NPR) on 
the recent developments:
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Furthermore, going 
to war without any 
clearly defined 
and attainable war 
aims is a recipe 
for an open-
ended conflict 
almost certain 
to undermine 
US interests and 
credibility.



آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 27/2676 بخش 14 ثبت اصفهان
شماره نامه: 139885602025003438 تاریخ ارسال نامه: 1398/3/29 نظر به 
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 27/2676 مجزی شده از 
پالک 27/500 در اجرای قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رقیه خدابخش فرزند احمد در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز یکشنبه مورخ 98/04/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
 شد. تاریخ انتشار: 98/4/1 – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان –

 شناسه: 506307
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره: 1398/40/569281 تاریخ ثبت صادره: 1398/3/22 نظر به 
اینکه تحدید حدود ششدانگ باقیمانده زمین مزروعی و مشجر و بائره ده قفیزی 
و عمارت در آن مشهور به باغ زئیر به شماره پالک ثبتی 522 فرعی از 201 اصلی 
واقع در زنجانبر بخش یک حوزه ثبتی قمصر که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
مرحومه بانو سلطان تقوی زنجانبر و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای آقای رضا محمدی زنجانبر بعنوان احدی از ورثه و 
غیره تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/1 رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک قمصر شناسه: 499604
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: 98/14/569705-98/3/25 چون تحدید حدود ششدانگ عمارت )که 
به قطعه زمین تبدیل شده( فرعی از 1149 اصلی واقع در خوانسار جزء بخش 
پالک یک حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اسداله رفیعی و 
غیره فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 98/4/22 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/1 رئیس ثبت اسناد و 

امالک خوانسار شناسه: 500766
آگهی تحدید حدود اختصاصی

98 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه  /3 /27 -98 /14 شماره: 570135/
نهالستان پالک ثبتی 522 فرعی از یک اصلی واقع در جزء بخش 3 حوزه ثبتی 
خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام قدرت اله مومنی فرزند حسین در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 98/4/23 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/1 رئیس ثبت اسناد و امالک 

خوانسار شناسه: 503891

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره نامه: 139885602025003381 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ خانه پالک شماره 
3779 فرعی مجزی شده از 25/738 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام 
جواد راستی فرزند نوراهلل و شریک مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 98/4/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/1 مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 504912
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره نامه: 139885602025003375 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ ساختمان نیمه 
تمام پالک شماره 2678 فرعی مجزی شده از 27/756 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای هیات به نام رمضان صادقیان رنانی فرزند محمد مفروز و در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 98/4/23 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 98/4/1 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 504922
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان برخوار

بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست  آقای مرتضی داوری به طرفیت رضا 
داوری به خواسته مطالبه به این شعبه تسلیم نموده است که به کالسه  864 – 97 ثبت و برای 
روز 98/5/6 ساعت18 وقت رسیدگی تعیین شده است ، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می 
باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه های 
کثیراالنشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود 
. در صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود 
. چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است . مدیر دفتر شعبه 

دوم شورای حل اختالف شهرستان برخوار- شناسه : 503219
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده : 989 – 97 ش 

3 ح 
وقت رسیدگی :  98/4/31 ساعت 17/15 خواهان :    مجتبی غفوری – حبیب آباد – بلوار معلم، 
کوچه 22 بهمن ، انبار ایزوگام خیری خوانده :  محمدمحمود صالحی آدرس : مجهول المکان  
خواسته :  مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف برخوار ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود . تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه 
بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز است . مدیر دفتر شعبه 

سوم حقوقی شورای حل اختالف برخوار- شناسه :   503254
آگهی حصر وراثت 

خانم زکیه سادات موسوی کجانی به شناسنامه شماره 1240084129 به شرح دادخواست 
141 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسه 98/
توضیح داده که شادروان صغری بیگم حکم اللهی نایینی به شناسنامه شماره 4 در تاریخ 
1397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  /09 /16
منحصر است به: 1- متقاضی: زکیه سادات موسوی کجانی )دختر متوفی( 2- سید نور اله 
موسوی کجانی )همسر متوفی( 3- خدیجه چاوشیان نایینی )مادر متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصتینامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. رییس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین - 

شناسه: 505014

آغاز جمع آوری تخم مرغ مازاد
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از آغاز جمع آوری مرغ مازاد از سطح بازار خبر داد 
و گفت: قیمت این محصول حدود١٠٠٠ تومانی افزایش یافته است.ناصر نبی پور با بیان اینکه خرید تخم 
مرغ مازاد از تولیدکنندگان آغاز شده است، گفت: با توجه به اینکه نرخ خرید تخم مرغ از مرغداران کیلویی 
٥٥٠٠ تومان است و قیمت بازار نیز در حال نزدیک شدن به این نرخ است مرغداران خیلی تمایلی به تحویل 

تخم مرغ های تولیدی خود ندارند.به گفته این فعال بخش خصوصی شرکت پشتیبانی امور دام با مباشرت 
اتحادیه سراسری مرغداران میهن تخم مرغ های مازاد را جمع آوری می کند.وی از افزایش قیمت تخم مرغ 

در بازار نسبت به هفته گذشــته خبر داد و افزود: میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری از حدود 
٤٥٠٠ تومان به ٥٢٠٠ تا ٥٣٠٠ تومان رسیده است.نبی پور جمع آوری تخم مرغ مازاد از سطح بازار را دلیل افزایش قیمت 

آن عنوان کرد.وی با بیان اینکه صادرات به عراق چند روزی است که آغاز شده است، ادامه داد: عراق به دالیل نامعلومی صادرات 
تخم مرغ از ترکیه را ممنوع و ایران را جایگزین این کشور کرده است. ضمن اینکه میزان صادرات متغییر و برخی روزها ١٠٠ تا ١٢٠ تن و 
در روزهایی نیز حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠ تن بوده است.وی ادامه داد: صادرات به عراق اقدام مطمئنی نیست و مشخص نیست تا کی ادامه یابد، 

متاسفانه مسائل سیاسی با مسائل اقتصادی گره خورده و نمی توان روی آنها حساب کرد.

تامین کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد
سخنگوی دولت گفت: سیاست تأمین کاالهای اساسی با ارز به نرخ ٤,٢٠٠ تومان در سال ١٣۹۸ 
ادامه دارد و تغییری در تصمیم دولت رخ نداده اســت.علی ربیعی ضمن رد شایعات مطرح شده 
درخصوص ارز ٤٢٠٠ تومانی گفت: این روزها برخی گمانه زنی های اقتصادی، می تواند به جای 
آرامش در بازار، التهاب بی دلیل ایجاد کند. البته ما به تحلیل و کارشناسی و رایزنی اقتصادی مستمر 

نیاز داریم ولی اینها همه با سیاست گذاری و تصمیم اقتصادی متفاوت است.سخنگوی دولت در ادامه 
تاکید کرد: سیاست تأمین کاالهای اساسی با ارز به نرخ ٤,٢٠٠ تومان در سال ۹۸ ادامه دارد و تغییری 

در تصمیم دولت رخ نداده است.عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه در حاشیه نشست 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره ادعای برگزاری جلسه ای در روز پنجشنبه برای تصمیم گیری درباره حذف 

ارز ٤٢٠٠ تومانی اعالم کرده بود که چنین بحثی را نداشته ایم و نمی دانیم که چه کسی چنین بحثی را مطرح کرده است.رئیس کل 
بانک مرکزی تاکید کرد: ارز واردات برخی کاالها همچنان ٤,٢٠٠ تومان است که همچنان برای آنها گشایش اعتبار انجام می شود 
و اتفاق خاصی هنوز رخ نداده و بحثی هم نشده است، اما کارشناسان نظر خود را مطرح می کنند. دولت هر زمان که تصمیم بگیرد 

اعالم می کنیم.

هفته گذشــته بود که از 
ســناریوهای دولت برای 
تصمیم گیــری در مورد 
آینده سیاست های ارزی 
کشــور، رونمایی شــد؛ 
اگرچه بعد از گذشت چند 
ســاعت و بروز واکنش ها 
نســبت به ماندگاری یا عدم ماندگاری 
دالر ٤٢٠٠ تومانی، دولــت اعالم کرد 
که همچنان در حال بررســی اســت و 
هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده 
است. در این میان اما فعاالن اقتصادی 
می گویند که به هیچ عنوان، با ماندگاری 
ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق نیستند؛ چراکه 
این نرخ، چیزی جز توزیع رانت و دشوار 
شــدن فضای تولید و تجارت به دلیل 
تحت الشعاع قرار گرفتن فضای رقابتی در 
اقتصاد، برای آنها به ارمغان نیاورده است.

صحبت با تک تک فعــاالن اقتصادی 
شناسنامه دار و صاحب کســب و کار، 
انجمن ها و اتحادیه هــای تخصصی در 
خصوص دریافت دالرهای ارزان قیمت 
دولتی، به خوبی نشان می دهد که جامعه 

هدفی که باید از این ارزهای ارزان قیمت 
آن هم در شرایط ســخت اقتصاد ایران 
بهره مند شــوند، در کمتر مــواردی به 
دریافت این ارزها دسترسی پیدا کرده و 
نه تنها منفعتی در این موضوع نداشته اند 
بلکه با تیره و تار شــدن فضای رقابتی، 
رانت و رقابت های منفی که در این میان 

شکل گرفته است، متضرر شده اند.
اکنون اما با اعالم خبر احتمال حذف دالر 
٤٢٠٠ تومانی و هدایت بسیاری از کاالها 
به سمت اســتفاده از ارز نیمایی، جرقه 
امیدی در دل بسیاری از فعاالن اقتصادی 
و تجار روشن شده است چرا که امیدوارند 
بتوانند در یک فضای سالم با رقبای خود 
در بازارهای داخلی و خارجی، به کار ادامه 
دهند؛ به خصوص اینکه نرخ شکنی های 
عده ای که از این دالرهای ارزان قیمت 
استفاده کرده و به بازارهای کشورهای 
همسایه نیز راه یافته اند، منجر به ضرر 
و زیان بســیاری از فعاالن اقتصادی و 

صادرکنندگان شده است.
البته نظر فعاالن اقتصادی این است که 
باید نرخ در سامانه نیما نیز به بازار آزاد 
نزدیک شود تا مبادا نرخ این سامانه نیز 
همچون شرایط کنونی، زمینه ساز توزیع 
رانت برای عده ای شــود که به ارزهای 
این ســامانه دسترســی دارند؛ اگرچه 
اولویت های دولت مشخص است اما در 
میان همین اولویت ها نیز، هستند برخی 
که برای دریافت ارز ماه ها اســت که در 

نوبت رســیدگی پرونده خود و موافقت 
وزارت صمت و بانک مرکزی قرار دارند؛ 
چارچوب های اقتصــادی نیز به خوبی 
نشــان می دهد که هر چقدر اقتصاد به 
ســمت ارز تک نرخی به شکل واقعی 
حرکت کرده و عرضه و تقاضا، مکانیزمی 
برای تعیین نرخ منصفانه و شفاف ارائه 
دهد، کار به نحو بهتری پیش خواهد رفت. 
خبرگزاری مهر در گفتگو با نمایندگان 
بخش خصوصی ایران، تــالش کرده تا 
در اتخاذ بهترین تصمیم در مورد آینده 
سیاست های ارزی، به دولت کمک کند:

غالمحســین شــافعی- رئیــس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران: فعاالن اقتصادی با ســناریوهای 
مطرح شده از سوی دولت برای تصمیم 
گیری در مورد سیاســت ارزی، به طور 
قطع رأی به سناریویی می دهد که اقتصاد 
را به سمت شفافیت بیشتر حرکت داده 
و از توزیع رانت خــودداری کند. بر این 
اساس، سال گذشته نیز به صورت کتبی 
به دولت اعالم شــده که اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان 
پارلمان بخش خصوصی، به هیچ عنوان 
با توزیع دالر ٤٢٠٠ تومانی به خصوص با 
اختالفی که میان این نرخ در حال حاضر 

با بازار آزاد وجود دارد، موافق نیست.
علیرغم تمام هشــدارهایی که بارها و 
بارها فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی، 
با نامه نگاری با مقامات ارشد دولتی ارائه 

داده اند، دولــت همچنان به توزیع دالر 
٤٢٠٠ تومانی اقدام می کند و همین امر 
سبب شده تا نه تنها این منابع ارزشمند 
ارزی به دست مصرف کنندگان واقعی 
جامعه نرسد بلکه تنها منابع مالی را به 

جیب عده ای روانه سازد.
ابراهیــم بهادارانی- مشــاور عالی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران: فعاالن اقتصادی بررســی های 
بسیار زیادی را در حوزه توزیع ارز رانتی 
٤٢٠٠ تومانی صورت داده و در همه آنها 
به این نتیجه رسیده اند که این روند باید 
اصالح شود؛ پس نظر بخش خصوصی 
روی یکسان سازی نرخ ارز، از بین رفتن 
رانتها و توقف کار مکانیکی بر روی توزیع 
ارز است؛ چرا که ارزهای تخصیص یافته 
به کاالها، به نتیجه مطلوبی رسیده است.

در مــورد کاالیــی مثل گــوش قرمز، 
دولت مبالغ باالیــی ارز اختصاص داد، 
اما در نهایت، ایــن موضوع فقط منجر 
به هدررفــت منابع شــد. نظــر ما در 

اتاق بازرگانی این اســت کــه باید ارز 
تک نرخی شده و به جای دخالت دولت 
در قیمت گذاری، از اقشــار آسیب پذیر 
با پرداخت مابــه ازای نقدی، حمایت و 
تدابیری را صــورت داد کــه منجر به 
افزایش قدرت خرید مردم شود. بنابراین 
بین دو ســناریوی مطرح شده در مورد 
تصمیم گیری مرتبط با حذف دالر ٤٢٠٠ 
تومانی یا ماندگاری آن، اولویت از دید ما 
این است که ارز را تک نرخی کنیم و به 

صورت نقدی، به مردم کمک کنیم.
محمد الهوتــی- رئیس کمیســیون 
تسهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق 
بازرگانی تهران: ماندگاری دالر ٤٢٠٠ 
تومانی از نظر بخــش خصوصی مردود 
اســت؛ چراکــه دالر ٤٢٠٠ تومانی در 
کنار نرخ نیمایی و بــازار آزاد، کماکان 
سه نرخ و ٤ نرخ را رقم می زند و در نهایت 
همه کاالها با نــرخ گران تعیین تکلیف 
و قیمت گــذاری می شــوند؛ بنابراین 
امیدواریم که این موضــوع مورد توجه 

سران سه قوه قرار گیرد.
آنچه مدنظر بخش خصوصی است، تأمین 
نیازهای وارداتی کشور به صورت کالن از 
طریق ارز حاصل از صادرات است و البته 
با ایجاد بازار متشکل ارزی توسط بانک 
مرکزی، نیازهای خرد باید پوشش داده 
شود تا موضوع به درستی مدیریت شود.

حسن احمدیان- عضو کمیسیون صنعت 
و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران: در حوزه تصمیم گیری 
در مورد بــودن یا نبــودن دالر ٤٢٠٠ 
تومانی، می تــوان یک ایــده خوب را 
همراه با یک اجرای بد داشت؛ بنابراین 
هر تصمیمــی که در ایــن رابطه اتخاذ 
می شــود، باید منطبق بر واقعیت های 
اقتصادی کشور پیاده سازی شود؛ اینکه 
دالر ٤٢٠٠ تومانی حذف شود و تعادلی 
در همه بخش های اقتصادی پیش آید، 
ایده خوبی است؛ ولی باید در کنار آن، از 
 اقشار آسیب پذیر به نحو جدی حمایت 

شود.

مهر
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

سناریوهایی برای حیات و ممات دالر۴۲۰۰تومانی در دستورکار 
دولت قرار گرفته که برمبنــای آن،گویا نظر رئیس جمهور بر 
ماندگاری دالر دولتی است؛اما فعاالن اقتصادی نظری خالف 

آن را دارند.

بین دو سناریوی 
مطرح شده در مورد 
تصمیم گیری مرتبط 

با حذف دالر ۴۲۰۰ 
تومانی یا ماندگاری 
آن، اولویت از دید 

ما این است که ارز را 
تک نرخی کنیم و به 

صورت نقدی، به مردم 
کمک کنیم.

اقتصاد ایران
۰7
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اکنون بهترین فرصت 
برای خروج دولت از 

اقتصاد است
رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد 
اســت هرچند کاهش درآمدهای 
نفتی می تواند برای اقتصاد ایران یک 
چالش باشد، اما می توان از شرایط 
فعلی به عنوان فرصتی جدید برای 
کاهش حضور دولــت در اقتصاد 

استفاده کرد.
مسعود خوانساری با اشاره به بیانات 
اخیر مقام معظم رهبــری درباره 
لزوم کاهش تصدی گری دولت در 
اقتصاد، اظهار کرد: سابقه اقتصاد ما 
نشان می دهد که دولت در آن نقشی 
دوگانه ایفا کرده است؛ یعنی از یک 
سو به عنوان سیاست گذار حضور 
داشته و از سوی دیگر در تصدی امور 
اجرایی نیز بسیاری از شرکت های 

دولتی را فعال کرده است.
وی ادامه داد: یکــی از اصلی ترین 
دالیل این حضور گســترده دولت 
در عرصه اقتصاد، وابســتگی ما به 
درآمدهای نفتی بوده است؛ از این رو 
در شرایط تحریم با وجود آنکه منابع 
اقتصاد ایران محدود خواهد شــد، 
اما می توان از آن به عنوان فرصتی 
استفاده کرد تا نقش دولت در امور 

اجرایی اقتصاد کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه 
کرد: در صورتی که دولت برای عبور 
از شــرایط فعلی به سمت بخش 
خصوصی دســت دراز کند، قطعاً 
توان آن وجود خواهد داشــت که 
با استفاده از ظرفیت های موجود 
الاقل بخشی از نیازهای مورد نیاز 

جامعه پوشش داده شود. 
وی با اشاره به تجربه طوالنی مدت 
بخش خصوصی در اقتصاد ایران، 
تاکید کــرد: بخــش خصوصی با 
وجود تمــام محدودیت هایی که 
با آن روبه رو بوده هــر جا فضایی 
برای عمل پیدا کرده، توانســته از 
عهده وظایفش به خوبــی برآید. 
در دوره جدیــد نیــز در صورت 
اعتمــاد دولت بخــش خصوصی 
 یک بار دیگــر توانایی خود را ثابت 

خواهد کرد.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

همه پرسی برای آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی

دولت دست از توزیع رانت بردارد

113

111

2
2

یکشنبه| 8 اردیبهشت 1398| 28 آوریل 2019 | 22 شعبان  1440 | سال اول| شماره 211|  صفحه اول

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

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

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

کنسرسیوم هاى تخصصى پیش شرط موفقیت در بازار روسیه

بازى با ارقام در 
نمایشگاه کتاب

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

 مى خرند و یا فقط براى بازدید 
آمده اند؟

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

سرمایه گذارى با نگاه 
آینده نگرى 

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

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

ساخت ایستگاه ها اقدام مى کنیم. ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

      کارشناس اقتصادى نمایندگى وزارت امورخارجه در استان اصفهان : امیدواریم برگزارى کمیسیون مشترك اقتصادى ایران و روسیه براى نخستین بار در اصفهان نقطه عطفى در راستاى 
تشکیل میز تخصصى روسیه در اتاق بازرگانى اصفهان شود.
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اصغر برشان در نشستى خبرى با 
حضور «تشکالت کارگرى» که 
به مناسبت هفته  گرامى داشت 
مقام کارگر برگزار شــد، اظهار 
کرد: سازمان تامین اجتماعى 
امــروز با مشــکالت متعددى 
روبه رو اســت و این مشکالت 
را دولتمردان بــه وجود آورده انــد زیرا دولت 
بزرگترین بدهکار این ســازمان است و به رغم 
الزاماتى که براى پرداخت این بدهى ها در برنامه 
ششم توسعه و بودجه ســال 97 تصویب شد، 

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

سوم رسیده است. 

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

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

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

داشته باشد.

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

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

کاالهاى اساسى کمک کند.

برشان:

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

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

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 بزرگترین عیب 
دستمزدها این است 

که با قدرت خرید 
از دست رفته مردم 

همخوانى ندارد و 
پاسخگوى نیاز جامعه 

کشور نیست.

بازار طال و سکه  98/2/7 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه 
46,500,00045,980,000 بهار آزادى

47,710,00047,760,000سکه امامى

26,610,00026,390,000نیم سکه

17,190,00016,990,000ربع سکه

9,490,0009,290,000سکه گرمى

1,290,691,290,69انس طال

18,720,00018,870,000مثقال

4,308,0004,347,000طالى 18 عیار

5,744,0005,796,000طالى 24 عیار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مى باشد امکانپذیر مى باشد. 

نوبت اول 
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یک مقام میراث فرهنگى:

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

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

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

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

قیمت کارشناسى اجاره ماهیانهمکان اجارهردیف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نزده است.  

  اما ماجــراى واقعــى ارزهاى 
صادراتى چیست؟  

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

درآمدهاى ارزى خود روبرو باشد.  

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

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

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

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

قابل توجهى بگیرند.  

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

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

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

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

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

زمینه وجود دارد.

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

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

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

 کرده است.
حاال اما در یک ســالگى ســامانه نیما 

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

 امیدوار بود. 

سامانه نیما در آستانه یک سالگى؛   

گشایش ارزى در راه است؟

خبرآنالین
گـــزارش

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

ارزهاى صادراتى در سامانه نیما را دارا نیستند.  

در زمینه ارز صادراتى 
بخش خصوصى نیز 
موظف است به طور 

شفاف عملکرد خود را 
بیان کرد اما متاسفانه 

در این مدت، میزان 
شفافیت از سوى این 

بخش قابل قبول نبوده 
است.  

اقتصاد ایران
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خودروسازى موفق 
مى شود اگر...

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

خودرو در سال جارى امیدوار بود.

ایسنا
خـــبـــر

2
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مشکل اساسى کشور، همچنان مشکل اقتصادى است؛

ابزار تحقق «رونق تولید» در دست بانوان ایرانى

راهى براى پیشگیرى از 
سیل در سال هاى آینده؛

انتقال آب به 
زاینده رود 

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

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

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

اى کاش و اى کاش.
ســیل اخیر مصــداق کامل

 اى کاش هاى مردم و مسئولین 
بود...

دبیر اجرایى صنف کشاورزان مبارکه:

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

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

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

امروز در کوهرنگ 2038 میلى متر...

فرزانه مستاجران
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

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

ایران به دنبال تحقق اینترنت 20 
مگابیتى با فیبر نورى

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

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

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

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

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

 مگابیت بر  مگابیت بر  مگابیت بر 
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بازار طال و سکه  98/1/24 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه 
45,480,00045,480,000 بهار آزادى

47,080,00047,760,000سکه امامى

26,490,00026,790,000نیم سکه

17,190,00026,790,000ربع سکه

9,490,0009,490,000سکه گرمى

1,290,691,290,98انس طال

18,640,00019,150,000مثقال

4,313,0004,423,000طالى 18 عیار

5,750,0005,898,000طالى 24 عیار

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

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

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

(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان) 

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

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

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

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

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

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

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

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

رضا رضایى سرپرست سازمان

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

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

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

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

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

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

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

تماس با شماره 09139761805 سلطانى

نوبت اول

شناسه: 432597

شناسه: 431531

شناسه: 431819شناسه: 432157

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

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

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

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

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

مبلغ برآورد اولیه تعداد / مقدارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
(ریال)

سپرده شرکت در 
مناقصه (ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارایه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى

تجدید 1
2098001352000002

موتور گیربکس آسانسور 
مدل الکامپ ساخت کشور 

ایتالیا اورجینال
12 دستگاه

4/687/200/000234/360/000

تا ساعت 19 
روز دوشنبه 

98/2/2

تا ساعت 19 
روز یکشنبه 

98/2/15

ساعت 
10 روز 

دوشنبه 
98/2/16

ریل با مارك مارازى (نورد 
سرد) ساخت کشور ایتالیا 

اورجینال

84 جفت

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

تجدید2
2098001352000003

لوله سیمانى پیش تنیده با 
قطر 1000 میلیمتر مطابق با 

مشخصات فنى پیوست
350 متر

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

مشخصات فنى پیوست
350 متر

تجدید3
2098001352000001

میلگرد آجدار A3 سایز 
16 تولید کارخانه ذوب آهن 

اصفهان
35000 کیلوگرم

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

45000 کیلوگرماصفهان

42098001352000004
لوله پلى اتیلن دو جداره 

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

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

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
شناسه 432620

چاپ اول

گردشگرى

مهر
گـــزارش

موزه ایران باستان از نظر گردشگران

نگاه ریزبین گردشگران 
خارجى در موزه ملى

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

نقص از آثار نگهدارى کند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مى تابد چیست؟

چاپ دوم

نوبت دوم
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رونمایی از شبکه استارت آپی آسیا و اقیانوسیه
شبکه استارت آپی آسیا و اقیانوسیه توسط پارک فناوری پردیس رونمایی شد.

میالد صدرخانلو، رئیس شبکه فن بازار ملی ایران با اشاره به رونمایی سامانه اپک استارت آپ در نشست 
اسکاپ، گفت: سایت اپک استارت آپ دات نت، شبکه استارت آپی آسیا و اقیانوسیه است. این شبکه تالش 
دارد استارت آپ هایی که در کشورهای عضو مجمع آسیا و اقیانوسیه قرار دارند را در این پایگاه اینترنتی 

گردهم آورد تا با هم ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: پارک فناوری پردیس این شبکه را به عنوان یک نمونه از فعالیت ها و دستاوردهای خود ارائه و معرفی 

کرد. در بیانیه اسکاپ نیز عنوان شد که این شبکه استارت آپی برای همکاری و تعامل میان کشورهای عضو این 
اجالس راه اندازی شده است. در ادامه، در صورتی که مورد تائید اسکاپ قرار گیرد و بتواند موارد مورد نظر اسکاپ را تأمین کند، 

در همه کشورها از آن استفاده می شود.رئیس شبکه فن بازار ملی ایران، سه هدف مهم را برای ایجاد چنین شبکه ای برشمرد و تصریح 
کرد: کشورها با عضویت در این شبکه، با ارتباطی که با هم برقرار می کنند، می توانند همکاری و هم افزایی مشترک داشته باشند. همچنین با 
استفاده از این شبکه می توان خدمات مشاوره و منتورینگ به استارت آپ ها ارائه داد. در همین زمینه، این امکان وجود دارد که تعدادی از این 

استارت آپ ها از خارج یا داخل سایت به عنوان منتور به دیگر استارت آپ ها آموزش دهند.
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برند

صاحبــان برندهای صنایع دســتی و 
شرکت های گردشگری حاضر در حاشیه نمایشگاه 
صنایع دستی و گردشگری اصفهان با روش های برندسازی و روابط عمومی 

آنالین آشنا شدند.
میالد کوچکیان، استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران عصر امروز )پنج شنبه( 

در حاشیه نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری اصفهان و در کارگاه 
برندسازی صنایع دستی و روابط عمومی آنالین در صنعت گردشگری 
اظهار کرد: یکی از اشتباهات رایج در کسب وکار نداشتن لوگو و برند 
محصوالت است درحالی که لوگو نوک قله برند بوده و برند برچسبی 
است که مشــتریان به کاال و خدمات می زنند و موجب ارتباط آنان با 

محصول می شود.
وی با بیان اینکه هر برندی مخاطبان هدف خــود را دارد، افزود: راضی 
کردن همه مخاطبان بزرگ ترین اشتباه در یک صاحب کسب و کار است.

این دکتری حرفه ای مدیریت کســب و کار DBA تصریــح کرد: برای 
آنکه بدانیم محصول تولیدی ما به طور مثال صنایع دستی مینا، درمیان 
مخاطبان مورد اقبال واقع شده یا نه، باید ببینیم محصول چه ذهنیتی در 
ذهن او القا می کند؛ به عبارتی برند "ما چی هستیم" نیست، بلکه آن چیزی 

است که "مشتریان از ما می گویند."
وی با اشاره به اینکه مثلث قیمت، توزیع و ارتباطات، موفقیت یک محصول را 
تضمین می کنند، ادامه داد: تمایز محصول یکی از مهم ترین عوامل موفقیت 
یک برند است و اگر آن محصول متمایز با محصوالت مشابه نیست، باید این تمایز را 
هدف تولید محصول قرار دهیم. کوچکیان با بیان اینکه برند احساس و ادراکی است که 
ذهن مخاطب را درگیر می کند، خاطرنشان کرد: باید برای مشتریانی که حتی صد هزار 
تومان دارند نیز راه حل پیدا کنید و به دنبال تولید محصولی برای آنان باشید زیرا در 

بزرگترین شرکت های دنیا نیاز را بیش از همه چیز در نظر می گیرند.
وی اضافه کرد: مشتری به خاطر بازاریابی دهان به دهان همه چیز را می داند بنابراین 
صاحبان برندها باید هرروز محصوالت رقیبان خود را مورد ارزیابی قرار دهند تا راه های 

بهتر را که آنان رفتند مورد سنجش قرار دهند.
دوره تبلیغات تمام شده است

همچنین مجید کثیری، کارشناس روابط عمومی در این کارگاه آموزشی گفت: اکنون 
طبق آمار ۸۶ درصد مردم جهان تبلیغــات تلویزیونی را نادیده می گیرند، حضور در 
نمایشگاه برای ارتباط با مشتریان تاثیر خود را از دست داده و تبلیغات کلیکی برروی 
درگاه های اینترنتی کمتر از یک دهم درصد شده بنابراین روش های محیطی و سنتی 

محصوالت دیگر جوابگوی ارتباط با مشتریان نیست.
وی با بیان اینکه دوره تبلیغات تمام شــده و باید برندها را با روابط عمومی شناساند، 
افزود: تا ســال ۲۰۲۳ نزدیک به ۷۰ درصد بودجه شــرکت های بزرگ دنیا به جای 
تبلیغات در روابط عمومی ها هزینه خواهد شــد. مدیر عامل اخبار فارســی تصریح 
کرد: به جای تبلیغات می توان به ســمت آموزش و معرفی دســتاوردها روی آورد 
زیرا اگر مدت تبلیغات تمام شــود، بازتاب آن برای شــرکت ها تمام می شود اما اگر 
این شرکت ها بر روی روابط عمومی دیجیتال ســرمایه گذاری کنند تازه کار شروع 
می شــود. وی ادامه داد: آمــوزش و اطالعاتی که شــرکت ها ارایــه می دهند، باید 
 چیزی باشــد که در زندگی فرد ارزش ایجاد کرده و خواســته مشــتریان را پاسخ

 دهد.

ایمنا
گـــزارش

برند آن چیزی است که مشتریان می گویند

 ارز دیجیتال و به طور خاص 
بیت کوین، این بــار نه به 
خاطر تازگی و جذابیت بلکه 
به دلیل سوءاستفاده برخی 
فعاالن اقتصادی در قالب 
آن از برق ارزان کشور، بار 
دیگر در سر فصل اخبار قرار 
گرفته است. در این راستا اخبار متعددی از 
این سوءاستفاده به گوش می رسد و حتی 
اخباری اعالم شــده مبنی بر این که روند 
رو به رشــد راه اندازی واحدهای استخراج 
ارز دیجیتال، به گونه ای است که در برخی 
مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان مانند 
مساجد و مدارس نیز شاهد استخراج بیت 

کوین هستیم.
در این راستا چندی پیش در برخی اخبار 
موضوع اعتراض از سوی برخی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی هم منتشر و حتی 
به سوءاستفاده از انرژی ارزان در استخراج 
ارز دیجیتال در دو استودیوی سازمان صدا 

و سیما اشاره شد.
همچنین اعالم شد با توجه به اینکه برق 
در ایران مشمول یارانه است و هزینه بسیار 
پایینی در مقایســه با بســیاری کشورها 
داراست، عده ای بر اســاس گزارش های 
واصله در حال سوءاستفاده از برق صنعتی و 
کشاورزی در مزرعه ارز دیجیتال هستند که 
این نوع برق به مراتب بسیار ارزان تر از برق 
خانگی است و کسانی که در کار استخراج 
ارز دیجیتالی هستند، ســعی می کنند 
ســوله هایی که مجهز به برق صنعتی یا 
کشاورزی هستند را برای استخراج اجاره 

یا خریداری کنند.
از ســوی دیگر در برخی اخبار اعالم و این 
تذکر داده شده که در موضوع خرید و فروش 
بیت کوین و ارزهای دیجیتالی در ایران هنوز 
قانون شــفافی وجود ندارد و تنوع نظرات 
نتیجه گیری برای قانونی یا غیرقانونی بودن 
آن را با مشکل مواجه کرده، اما با توجه به 
اینکه واردات دســتگاه ها با مصرف باالی 
انرژی در فهرست اقالم ممنوعه قرار دارد 
پس با یک نتیجه گیری ســاده می توان 
متوجه شد که این دستگاه های استخراج 
ارز دیجیتال که مصرف برق باالیی دارند 
جزو اقــالم ممنوعه وارداتی محســوب 
می شــوند و احتماالً این دستگاه ها که در 
مزارع استخراج هم اکنون مورد استفاده 

قرار می گیرند به صورت قاچاق وارد کشور 
شده اند.

ارز دیجیتال چیست؟
ارز دیجیتال یــا Cryptocurrency یک 
فرم از پول الکترونیکی است که به منظور 
امنیت بیش تر، حذف واسطه ها و ناشناس 
بودن طراحی شد. ارزهای دیجیتال از یک 
فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند که به 
کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را 
بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانک ها و 
سازمان های واسطه می دهند. اکثر ارزهای 
دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شــده ای 
به نام بالک چین اجرا می شــوند و بیشتر 
واحدهای اصلی آن توسط یک فرآیند به نام 

استخراج یا ماین تولید می شوند.
اولین و معروف ترین ارز دیجیتال بیت کوین 
است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد، با این 
حال در سال های گذشته ارزهای دیجیتال 
زیادی )در حــدود ۹۰۰ ارز دیجیتال( در 
بازارهای جهانی تجارت می شود. اگرچه 
هنوز مشــروعیت ارزهای دیجیتالی و در 
صدر آن ها بیت کوین از طرف بانک مرکزی و 
مسؤوالن مربوطه در کشور به اثبات نرسیده 
اســت، اما ممنوعیت قطعی هم در زمینه 
عدم استفاده از آن ها اعالم نشده و برخی 
از صرافی ها و سایت های آنالین به خرید و 

فروش این ارزها اقدام می کنند.
راه انــدازی مزرعه اســتخراج ارز 

دیجیتال در ایران قانونی است؟
در حالی که بحث ارز دیجیتال این روزها 
دوباره داغ شده است، چندی پیش آذری 
جهرمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
- ارزهای دیجیتال را یکی از تحوالت دنیای 
امروز دانست و با بیان اینکه رویکرد انفعالی 
درباره فناوری و انتظار دستگاه ها از یکدیگر 
باعــث عقب ماندگــی و در نهایت انفعال 
حاکمیت خواهد شــد، اظهار کرده بود: با 
استفاده از ظرفیت های موجود ارتباطات 
و فناوری اطالعــات در عرصه بانکداری و 
نظام مالی کشور و نیز ظرفیت باالی جوانان 
کشور، مقرر شد پست بانک ایران با اعالم 
فراخوان و شناسایی نخبگان کشور در این 
عرصه، اولین ارز دیجیتال طراحی شده را به 
صورت آزمایشی پیاده سازی و این مدل را 
برای بررسی و تأیید به نظام بانکی کشور 

عرضه کند.
او پس از آن با بیان این کــه ارز دیجیتال 
در نهایت خواهد آمد که مــا از قبل باید 
فکری به حال آن بکنیم و درباره استفاده 
از ارزهای مجازی نظرات مختلفی وجود 
دارد، گفته بود واقعیت این اســت که ما 
می خواهیم این مدل را که قبالً در ژاپن هم 
پیاده شده، پیاده سازی کنیم تا با استفاده از 
ظرفیت های موجود یک مدل آزمایشی را 

برای تصمیم گیری های نهایی اجرا کنیم.

وزیر ارتباطات همچنین درباره ســازوکار 
احتمالی اجرای آزمایشی ارزهای دیجیتالی، 
تاکید کرده بود: این ارزها الزاماً وابسته به 
پیام رسان و یا بســتر خاصی نیستند؛ در 
همکاری هایی که با بانــک مرکزی آغاز 
کرده ایــم، در واقع بــه آن هــا در حوزه 
تکنولوژیکی کمک می کنیم. اصل قضیه 
ارزهای رمزنگاری شده در واقع خود فرآیند 

رمزگذاری و پیاده سازی الگوریتم هاست.
تا زمان اعالم سیاســت، وارد فضای 

ارزهای دیجیتال نشوید
در این باره سیدابولحســن فیروزآبادی - 
رئیس مرکز ملی فضــای مجازی- درباره 
تصمیماتی درباره ورود به عرصه ارزهای 
دیجیتال مانند بیت کوین که هنوز توسط 
مسؤوالن بانکی تایید نشده ، اظهار کرده 
بود: ما در مرکز ملی فضای مجازی در حال 
بررسی این موضوع هستیم و به طور مفصل 
جلسات مشترکی با بانک مرکزی داریم. اما 
به دلیل این که روی زنجیره بازار ارز مجازی 
در کشور هیچ گونه کنترل و مدیریتی وجود 
ندارد و درحقیقت صراف هایی که به این 
فعالیت مبادرت می کنند، مجوز ندارند، نظر 
و توصیه مان به مردم این است که به هیچ 
وجه فعاًل وارد این فضا نشوند تا سیاست و 

مقررات خود را در از حوزه اعالم کنیم.
از طرفی در گــزارش بانک مرکزی درباره 
ارزهــای دیجیتالی آمده بود: در جلســه 
سی ام شــورای عالی مبارزه با پولشویی 
در تاریخ ۹ دی مــاه ۱۳۹۶، به کارگیری 
ابزار بیت کوین )Bit Coin( و سایر ارزهای 
مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور 

ممنوع اعالم شد. از آنجا که انواع ارزهای 
مجازی از این قابلیت برخوردار هســتند 
که به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی 
تروریســم و به طور کل، جابه جایی منابع 
پولی مجرمان بدل شــوند، حوزه نظارت 
بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرایم 
از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت 
به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها 

ابالغ کرده است.
اما در اطالعیه ی بانــک مرکزی در تاریخ 
۲ اردیبهشت نیز در مورد ارزهای مجازی 
هم آمده بود: »به کارگیری ابزار بیت کوین 
)Bit Coin( و سایر ارزهای مجازی در تمام 
مراکز پولی و مالی کشــور ممنوع است.« 
البته در این اطالعیه بــه ارزهای مجازی 
که قرار بود پســت بانک به نمایندگی از 
وزارت ارتباطات بررســی، پیاده سازی و 
عرضه کند و اینکه تکلیف بانک مرکزی به 
عنوان رگوالتوری امور بانکی و پولی کشور 
با ارزهای الکترونیکی داخلی چه می شود، 

اشاره ای نشد.
ممنوعیــت بیت کویــن به معنای 

ممنوعیت ارز دیجیتال نیست
پس از آن بود کــه آذری جهرمی در مورد 
این مصوبه پیرامون ممنوعیت اســتفاده 
از ارزهای دیجیتال گفــت: مصوبه بانک 
مرکزی به عنوان سیاست گذار اصلی پول و 
مالی کشور در مورد ارزهای رمزنگاری شده 
مثل بیت کوین که به بانک ها و صرافی ها 
اعالم کرده که استفاده از آن ها ممنوع است، 
بدین منظور نیســت که به کارگیری ارز 
دیجیتال در توسعه داخلی ممنوعیت یا 

محدودیت دارد.
وی هم چنین با بیان این که پیکره آینده 
دنیا بر اساس تکنولوژی بالک چین است 
و به همین دلیل باید آن را پیگیری کنیم 
تا به نتیجه برسیم، اظهار کرده بود: نگرانی 
بانک مرکزی ناشــی از خروج ارز و آسیب 
دیدن مردم و موضوعات اینچنینی است 
که بر همین اساس تصمیم گرفتند تا خرید 
و فروش بیت کوین را ممنوع کنند، چراکه 
بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده 
چارچوب و پیکره اینترنت دنیا مبتنی بر 

بالک چین خواهد بود.
موضع وزارت نیرو

همایــون حائری در نشســت خبری که 
چندی پیش برگزار شد با اشاره به مباحثی 
که در مورد استفاده از برق برای استخراج 
ارز دیجیتالی مطرح شــده است، گفت: 
برق در ایران بســیار ارزان است و با توجه 
به این برخی از سرمایه گذاران بیت کوین 
هستند که به کشور هجوم آورده اند. قیمت 
اســتخراج هر بیت کوین در جهان ۷۰۰۰ 
دالر اســت و برای هر بیت کوین ۷۲ هزار 
کیلووات ساعت برق مصرف می شود که به 
اندازه مصرف ۲۸ مشترک است. تعداد این 
افراد به تازگی افزایش پیدا کرده و می تواند 

به ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات نیز برسد.
معاون بــرق و انرژی وزیر نیــرو از ارائه ی 
پیشنهاداتی توسط وزارت نیرو برای حل 
این مســاله خبر داد و گفت: وزارت نیرو 
پیشنهاد داده است که باید نرخ مناسبی 
برای این افراد در نظر گرفته شود، زیرا آنها 
دستگاه هایی را وارد کشــور می کنند و از 

حق مردم ما بهره مند می شوند. ما تاکید 
کردیم که باید نظارت آغاز شــده و پایش 
صورت بگیرد. این اقدامات از ســال پیش 
آغاز شده و پیشنهاد کرده ایم که تعرفه ای 
با نرخ صادراتی برای این افراد در نظر گرفته 
شود.وی با بیان این که پیشنهاد وزارت نیرو 
در کمیسیون اقتصادی مطرح شده است، 
اظهار کرد: البته ایــن افراد در حال حاضر 
قابل شناسایی نیســتند، اما وقتی تعرفه 
مشخص شود، شناسایی می شوند.معاون 
برق و انرژی وزیر نیرو بــا تاکید بر این که 
وزارت نیرو مسئول تأمین برق مردم است، 
گفت: بیت کوین هر مزایایی که دارد، برای 
خودش دارد؛ این افراد با دستگاه خودشان 
از برق مجانی ما استفاده می کنند، در حالی 
که باید از ما اجازه بگیرند. زمانی که مردم 
با هفت درصد افزایش تحت فشــار قرار 
می گیرند، چرا باید هزینه چنین چیزی را 

پرداخت کنند.
تدوین نرخ و ضوابط الزم

در هر حال به گفته معــاون وزیر نیرو، در 
کشــور عده ای با بهره گیری از ســوخت 
فســیلی یارانه ای و هزینه های یارانه ای 
صنعت برق اقدام به اســتخراج رمز رزها 
همچون بیت کوین می کنند که این کار اگر 
به صورت پنهانی و بدون پایش برق مصرفی 
هم باشد، می تواند مفهوم قاچاق انرژی را 
در اذهان القا کند. دولــت در حال تدوین 
نرخ و ضوابط الزم برای فعالیت استخراج 
رمز ارزها است و به زودی شرایط این کار 
برای استفاده از شبکه برق سراسری اعالم 

می شود.

قیمت استخراج هر 
بیت کوین در جهان 

۷000 دالر است و برای 
هر بیت کوین ۷۲ هزار 
کیلووات ساعت برق 

مصرف می شود که 
به اندازه مصرف ۲8 

مشترک است. تعداد 
این افراد به تازگی 

افزایش پیدا کرده و 
می تواند به ۲000 تا ۲۵00 

مگاوات نیز برسد.

برق ارزان این بار به قالب بزرگی با عنوان ارز دیجیتال 
گرفتار شده اســت. آمار و ارقام حاکی از آن است که 
قیمت استخراج هر بیت کوین در جهان ۷000 دالر است و 
برای هر بیت کوین ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف 

می شود که به اندازه مصرف ۲8 مشترک است.

منبع: مجله موفقیت
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

برق ارزان در قالب ارز دیجیتال!

برای هر بیت کوین ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می شود
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