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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

شهردار اصفهان در دیدار هیئت مجارستانی:

از ایده های نو برای تبدیل پسماند به انرژی های پاک استقبال می کنیم 

فرار مالیاتی  دانه 
درشت ها، سد توسعه 

کشور

وقتی کشــورمان را از همه ابعاد 
 با کشور های پیشرفته مقایسه 
 مــی کنیــم و مــدام از کمی و 
کاستی های کشور خود می نالیم 
بد نیست از برخی ابعاد دیگر مانند 
نحوه دادن و گرفتن مالیات مردم  
در این کشورها نیز مطلع شویم. به 
طور مثال در کشوری مانند کانادا 
مردم مجبور هســتند یک بار به 
دولت فدرال و یک بار هم مالیات 

استانی پرداخت کنند.
در کشور های پیشرفته اروپایی و 
آمریکایی مالیات بر درآمد، مالیات 
بر مواد مصرفی و مالیات بر ثروت 
جز قوانین اصلی دولت هاست.

مالیات بر درآمد وقتی از شــما 
گرفته می شود که درآمد ساالنه 
تان از حدی باالتر رود مثال از 10 
هزار دالر ســاالنه و هرچقدر هم 
درآمد مردم  باال تر، درصد مالیاتی 
که باید بدهند بیشتر می شود و در 
صد مالیات بــر درآمد به صورت 
پلکانی افزایش می یابد. مالیات 
بر مصرف هم مستقیما از مصرف 
کننده گفته می شود یعنی وقتی 

یک شیشه خیار شور ...

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

   اصفهان در حوزه پسماند و تبدیل آن به انرژی پاک وضعیت خوبی دارد

بازار طال و سکه 98/4/15 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,381,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,361,0004,449,000جدید

2,348,0002,520,000نیم سکه

1,539,0001,640,000ربع سکه

990,000989,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,847,0001,766,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18436,100407,500 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24581,800543,300 عیار

میزبانی مجتمع های 
مسکونی شهر اصفهان از 
ویژه برنامه محله عمودی

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری ویژه برنامه 
»محله عمودی« در طول تابستان امسال برای 

دومین سال پیاپی خبر داد.
مرتضی رشیدی دراین باره توضیح داد: در نظر 
داریم مجموعــه برنامه های فرهنگی مربوط به 
خانواده را در مجتمع های مسکونی باالی صد 
واحد که به صورت آپارتمان هستند برگزار کنیم. 
او افزود: محله هــای عمــودی درواقع کلونی 
جمعیتی هستند که در دســترس قرار دارند و 
ما می توانیم آموزه های فرهنگ شهروندی را در 
ارتباط مستقیم با مخاطبان خود توسعه دهیم. 

این در حالی است که با اجرای...

8

ورود استارت آپ ها به بازار اجاره کمکی نمی کند

شکسته شدن قیمت ها در بازار مسکن 
با ورود بخش خصوصی

نایب رئیس اول اتحادیه امالک استان تهران شکسته شدن 
قیمت ها در بازار مسکن را در گرو ورود سرمایه گذاران، 
انبوه سازان و تولیدکنندگان اعالم و تاکید کرد: دولت 
باید با اجرای سیاست های تشویقی از بخش خصوصی 
حوزه مسکن حمایت کند. حسام عقبایی نایب رئیس 

اول اتحادیه امالک استان تهران با بیان اینکه ...

حاج حیدری در خصوص 
توســعه خمینی شــهر 
اظهار کرد: خمینی شــهر 
با اصفهان موزاییک است، 
در برخی محالت مشترک 
امکان توســعه این شهر را 
نداریم اما باید توجه داشت 
که این شهر ۶00 هکتار بافت قدیمی و 
فرسوده دارد و توسعه شمال شهر برنامه 

ریزی شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴0 پروژه 
عمرانی در خمینی شــهر در حال بهره 
برداری اســت، اظهار کرد: بازگشــایی 
گلوگاه ها در محالت شهر و به ویژه جوی 
آباد از مهم ترین اقدامات صورت گرفته 

است.
وی اجرای پروژه های منطقه گردشگری 
»الدر« و »بــام ســبز« را از مهم ترین 
پروژه های حوزه گردشــگری خمینی 
شهر دانست و گفت: ایجاد چندین پروژه 
فضای ســبز برای رفاه حال شهروندان 
نیز از اقدامات اجرایی شــده در خمینی 

شهر است. 
شهردار خمینی شــهر راه اندازی پارک 
خشک و پارک ســاحلی ویژه کودکان 
را نیز از پروژه های خالقانه شــهرداری 
خمینــی شــهر دانســت و افــزود: 
ســاماندهی ورودی های خمینی شهر 
از دیگــر پروژه های در دســتور کار این 
شــهرداری اســت، ورودی دانشگاه در 
مســاحت ۵00 هــزار آماده آســفالت 
اســت و تا یک هفته آینــده در اختیار 
 راه و شهرســازی برای آســفالت قرار 

می گیرد. 
وی در خصــوص ســاماندهی خیابان 
مرکزی خمینی شهر تصریح کرد: اجرای 
عملیات عمرانی این خیابان رو به اتمام 
اســت، محور میانی این خیابان، جاده 
سالمت راه اندازی شده است و تا ۲0 روز 
آینده این خیابان آســفالت و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.

حاج حیدری با بیان اینکه فضای ورزشی 
خمینی شهر پاسخگوی نیاز شهروندان 
نیســت، ادامه داد: راه اندازی این مراکز 
متولی خاص دارد اما شهرداری بزرگترین 
ورزشگاه سرپوشیده خمینی شهر را در 
هفته دولت امســال راه اندازی خواهد 
کرد. شــهردار خمینی شــهر بــا بیان 
اینکه سیستم اتوبوسرانی خمینی شهر 
وضعیــت خوبی ندارد، گفــت: در حال 
حاضر بازســازی اتوبوس ها را در دستور 
کار داریم و تاکنون ۳0 اتوبوس بازسازی 
شده است و ۴0 اتوبوس دیگر در دستور 

کار است.
وی ادامــه داد: نــاوگان تاکســیرانی 
شــهرداری خمینی شــهر نوســازی 
 شده اســت و در این خصوص مشکلی 

نداریم.
حاج حیدری در خصوص حاشیه نشینی 
در خمینــی شــهر نیز گفت: توســعه 
خدمات در این مناطق را داریم تا ظاهر 

این محالت را تغییر دهیم.
وی بودجه سال جاری شهرداری خمینی 
شهر را 1۲۹ میلیارد تومان اعالم کرد و 
ادامه داد: تحقق این بودجه در چهار ماهه 
۲0 درصد بیشــتر از پیش بینی ها بوده 
است. شهردار خمینی شهر در خصوص 
ســاماندهی باغات خمینی شهر گفت: 

باغــات موجود در خمینی شــهر اغلب 
ریزدانه اســت و برای کشاورزان سودی 
ندارد اما قانون اجازه ســاخت و ساز در 

باغات را نداده است.
شــهردار خمینــی شــهر همچنین با 
بیان اینکه برقراری تعامل با مســئوالن 
کشوری و اســتانی طی چند سال اخیر 
به خوبی انجام شده است، تصریح کرد: 
تعامل، هماهنگی و جامــع نگری بین 
شــهرداری خمینی شــهر و دانشگاه 
صنعتی منجر به پرداخــت مطالبه ۳۳ 
میلیارد تومانی شــهرداری از دانشگاه 
شد. حاج حیدری با بیان اینکه خمینی 
شهر و کاشان در ســال گذشته در بین 
شهرهای بیش از ۲00 هزار نفر جمعیت 
رتبه های برتر استان در بحث گردشگری 
شد، اضافه کرد: ما سال گذشته ۴10 هزار 
گردشــگر را پذیرا بودیم و افزایش این 
میزان گردشــگر را همچنان در دستور 

کار داریم.
وی با بیان اینکه مردم خمینی شهر در 
صنعت سنگ فعالیت دارند، افزود: کانون 
اصلی فعالیت آنها در شــهرک صنعتی 
محمود آباد است، در بحث صادرات هم 
موفقیت های خوبی داشــته ایم که این 
 امر در اقتصاد شــهر تأثیر گذار خواهد

 بود.

شهردار خمینی شهر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: 

تحقق اتصال کامل به اصفهان با اجرای خط 2 

 ما سال گذشته 410 
هزار گردشگر را 

پذیرا بودیم و افزایش 
این میزان گردشگر 

را همچنان در دستور 
کار داریم.

شهردار خمینی شهر گفت: با اجرای خط 2 مترو اتصال کامل خمینی شهر به اصفهان انجام می شود.اصغر حاج حیدری که در جمع خبرنگاران 
سخن می گفت؛ ادامه داد: طبق توافق تعهد شهرداری اصفهان بهره برداری تا ایستگاه رهنان است و مابقی این خط را شهرداری خمینی شهر 

بهره برداری می کند. 
وی ر ادامه با بیان اینکه طرح جامع خمینی شهر بازنگری شد، افزود: این طرح در دست اجرا قرار دارد و طرح تفصیلی نیز در دست مطالعات است 

و ایرادات طرح جامع نیز در این طرح برطرف خواهد شد. 

دریا قدرتی پور
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 

خبر روز

معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان:

جریان 20 روزه 
زاینده رود برای 

کشاورزان اصفهان
محیط زیست مطالبه گر حقابه 

تاالب باشد

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهــان با بیان اینکــه تا امروز 
حتی حضور محیط  زیســت در کمیته 1۵ 
نفره مطرح نشده است، گفت: مطابق آخرین 
تصمیم قرار است آب زاینده رود نزدیک ۲0 
روز در شرق اصفهان و حدود 1۵ روز در غرب 

اصفهان تحویل کشاورزان داده شود.

حسن ساسانی  در خصوص آخرین شرایط 
و نحوه توزیع حقابه تابســتانه کشــاورزان 
اصفهان، اظهار کرد: مطابق آخرین تصمیم 
شــورای هماهنگی آبریز حوضه زاینده رود 
مقرر شد برای تامین آب مورد نیاز درختان و 
کشت های چند ساله و کشت های انجام شده 

حجمی معادل ۳۵0 میلیون متر مکعب طی 
تابستان امسال در اختیار کشاورزان اصفهان 

قرار گیرد.
وی با بیــان اینکه با توجه بــه محدود بودن 
این حجم، میزان آب تعیین شده به صورت 
سهمیه بندی توزیع خواهد شد، افزود: مطابق 
آخرین تصمیم در کمیتــه 1۵ نفره زاینده 
رود قرار اســت آب نزدیک ۲0 روز در شرق 
اصفهان و حــدود 1۵ روز در غرب اصفهان 
تحویل کشاورزان داده شود و در مرداد ماه نیز 

این رویه تکرار خواهد شد.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان ادامه داد: در شهریور ماه 
نیز این رویه بازبینی خواهد شد و در صورتی 
که از حجم معین تخطی نشود، آب باقی مانده 
در شهریور ماه توزیع خواهد شد که طبیعتا 

مدتی کوتاه تر از دو ماه قبل خواهد بود.
وی در خصوص آخرین ذخیره ســد زاینده 
رود، اظهار کرد: در حال حاضر ورودی ســد 
زاینــده رود 7۵ و خروجی آن ۹۹ مترمکعب 
بر ثانیه اســت، همچنین ذخیره مخزن سد 

زاینده رود 8۴۳ میلیون مترمکعب است.
ساســانی در خصوص باز و بسته شدن مکرر 
زاینده رود و خشک شــدن و نادیده گرفتن 
حقابه زیست محیطی رودخانه، اظهار کرد: 

ما تمایل زیادی برای جریان 
دائمی زاینده رود و تحویل 
حقابه زیست محیطی داریم، 
اما وزارت نیرو حجم محدود 
آب را معین کرده است، با این 
وجود این موضــوع در حال 

بررسی است.
وی در خصوص گالیه ســمن 
هــای زیســت محیطــی و 
شهروندان نسبت به اینکه آب 
منطقه ای حقابه تاالب گاوخونی 
را نادیــده می گیرد و همچنین 
عدم حضــور نماینــده محیط 
زیست در کمیته 1۵ نفره، اظهار 
کرد: اگر محیط زیســت تمایل 
به حضور در این کمیته داشــته 
باشد به طور حتم از این موضوع 
استقبال می کنیم، اما تا امروز حتی 
حضور محیط زیست در کمیته 1۵ 
نفره از طرف اداره کل محیط زیست 

مطرح نشده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقــه ای اصفهان افــزود: در این کمیته 
کشاورزان حقابه خود را مطالبه می کنند و اگر 
محیط زیست نیز در آن حضور داشته باشد به 
طور قطع مطالبه گر حقابه زیســت محیطی 

زاینده رود و تاالب خواهد بود.
وی با بیان اینکه گویا در جلسه اخیر شورای 
هماهنگی زاینده رود تصمیم خاصی در مورد 
تاالب گاوخونی اتخاذ نشد، یادآور شد: البته 
در جلسه شــورای هماهنگی حوضه آبریز 
زاینده رود، معاون سازمان محیط زیست یکی 
از اعضای اصلی آن است و در آن جلسه اگر 
هر تصمیمی در خصوص کشاورزان گرفته 
می شــود نماینده محیط زیست می توانند 
مطالبه گر حقابه زیست محیطی زاینده رود 

و تاالب باشند. 
س از اتمام دوره تحویل حقابه کشت پاییزه 
شــرق اصفهان و بعد از خشــکی 10 روزه 
زاینده رود، در نخستین ساعات سیزدهم تیر 
ماه دوباره خروجی آب از سد زاینده رود برای 
آبیاری باغات و کشت تابســتانه کشاورزان 
شــرق و غرب اصفهان در یک دوره ۲0 روزه 

افزایش یافت.

ایسنا
گـــزارش



 فرار مالیاتی  
 دانه درشت ها، 
 سد توسعه کشور

ادامه از صفحه یک:
 ... خریداری می کنیــد مالیاتش را 
داده اید. و در آخر هــر چه برایتان 
بماند و به امــاک و ارث و میراث  و 
پس انداز تبدیل شود باید مالیاتش 
 را بــه عنــوان مالیــات بــر ثروت 

بپردازید.
شاید برایتان ســوال باشد که ایران 
از این خبر ها نیســت و کشورهای 
 دیگر چرا چنین سیســتم مالیاتی

 دارند؟
 باید گفت عیب از سیستم مالیاتی 
آنها نیست بلکه گرفتن مالیات در 
کشور ما متاســفانه با چالش های 
زیادی اعم از نبود قوانین محکم برای 
گرفتن مالیات از همه مردم و وجود 
راه های زیاد برای فرار مالیاتی و هم 
چنین نبود فرهنــگ مالیاتی رو به 

رو است . 
وقتی مــی گوییم در کشــورهای 
دیگر افراد مسن از دولت حقوق می 
گیرند و بیکاران تا 45 هفته حقوق 
دریافت می کنند و گرسنه و فقیر و  
کودک کار و.... کمتر دیده می شود 
 باید دید چگونه این مخارج تامین 

می شود؟
 گفته می شــود بیش از 90 درصد 
 درآمد دولــت های پیشــرفته از 
مالیات های مردمی اســت! اما در 
 ایران آنهایی که دستشان به دهنشان

 می رسد برای ندادن مالیات هزاران 
راه را می رونــد و فرار مالیاتی انجام 
می دهند تنهــا به ایــن دلیل که 
کشــور ایران را و پیشرفت هایش 
را از خودشــان نمی بیننــد و تنها 
 به پیشــرفت شــخص خــود فکر

 می کنند. 
غافل از اینکه در کشــتی ســوراخ  
همه سرنشــینان غرق می شوند. 
اداره مالیــات هم که تــوان مقابله 
ای با این افراد ندارد تنها به گرفتن 
مالیات از کارمنــدان حقوق بگیر 
 دولت و کاسبان کم حقوق بسنده 

می کند.
از آنجایــی کــه مالیــات از منابع 
مهم درآمد دولت ها اســت . ثبات 
و تداوم وصــول مالیــات موجب 
ثبات در برنامه ریــزی دولت برای 
 ارائه خدمــات موردنیازکشــوردر 

زمینه های گوناگون می شود . 
از این رو تغییــر و تحول در اقتصاد 
کشــور و در نتیجه تغییر در نحوه 
تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم 
 بازنگــری و تجدیدنظــر در انواع

 مالیات ها و نحوه وصول آنهاست . 
16 تیر ماه روز مالیات است

.مالیات در اصطاح، ســهمي است 
که به موجــب اصل تعــاون ملي 
و براســاس مقررات، شــهروندان 
موظف  اند از ثــروت و درآمد خود، 
به  منظور تأمین هزینه  هاي عمومي 
و حفظ منافع اقتصادي یا سیاسي 
و اجتماعي کشور، به قدر و توانایي 
خود به دولت بدهند تــا دولت در 
 هر موردي کــه مصلحــت بداند، 

مصرف کند.
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای 
دریافت مالیات و امور مالی کشــور 
دفاتر و ســازمان هــای مرتبطی 

داشتند.
خمس و زکات دو مــورد از عمده 
ترین مالیات های اولیه اسام است 
که حکومت اسامی با اخذ مالیات 
از مردم، به مصــرف اداره جامعه و 
پیشرفت و توســعه کشور اسامی 
می رساند. امید است در سال های 
آتی نحوه گرفتن مالیات در کشور 
شکل بهتری به خود بگیرد و عاوه 
برآن موارد مصرفی مالیات ها نیز به 
درستی مشخص شود تا مردم نتیجه 
پرداخت مالیات  را به وضوح ببینند و 
تمایل بیشتری برای پرداخت مالیات 

داشته باشند.

اقتصاد استان
02
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نقش خمینی شهر در رشد اقتصادی اصفهان
رئیس اتاق اصناف شهرستان خمینی شهر، گفت: خمینی شهر در مجاورت اصفهان قرار دارد و بدون تردید 

رونق بازار این شهرستان پرجمعیت اثر زیادی بر رشد اقتصادی مرکز استان دارد.
عباسعلی مسیبی با اعام رتبه دوم استانی شهرستان خمینی شهر در تعداد صنوف، اظهار کرد: شهرستان 
خمینی شهر به واسطه تعداد واحد صنفی بعد از مرکز استان در سطح 23 شهر استان، حائز رتبه اول است و 

بالغ بر 20 هزار مجموعه صنفی در بخش های مختلف نظام صنفی مشغول فعالیت اند. از این تعداد نیز تقریباً 
نزدیک به 18 هزار واحد صنفی شناســنامه دار و 2هزار واحد صنفی بدون پروانه اند که به مرور زمان در حال 

ساماندهی هستند.  وی با اعام اینکه خمینی شهر در اتاق ایران نماینده نیز دارد، ادامه داد: دیدگاه و نگرش ما در این 
دوره شهرستانی است و سعی بر این است که کل شهرستان را به صورت واحد ببینیم. 

رئیس اتاق اصناف شهرستان خمینی شــهر با اعام فعالیت 50 اتحادیه در شهرستان خمینی شهر، افزود: اصناف  این شهرستان به صورت 
واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی مشغول به کار هستند و تقریباً از نظر تعداد بین آنان تعادل برقرار است.

مسیبی افزود: خمینی شهر در صنعت کشور نقش مهمی دارد، زیرا فعاالن معدنکاری، سنگ بری، حوله بافان و تولیدکنندگان پوست در ایران 
به این شهرستان تعلق دارند، ولی علی رغم این توانایی ها توجه چندانی به این شهرستان نمی شود.

برگزاری »جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من« در فالورجان
شهردار فاورجان زنگ افتتاحیه»جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من« را در پارک ساحلی میثم شهر 
فاورجان  به صدا در آورد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسامی شهر فاورجان، پنج شنبه 
شب همزمان با والدت با سعادت حضرت معصومه )س( مراسم افتتاحیه»جشنواره تابستانی شهر من، 
خانه من« پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجت االسام قدوسی امام جمعه محترم 

شهر فاورجان بر سر مزار شهدای گمنام در پارک ساحلی میثم آغاز شد. در این مراسم شهردار، ریاست و 
اعضای شورای اسامی شهر فاورجان و معاون اداری مالی و معاون امور فرهنگی شهرداری فاورجان و  دیگر 

رؤسای ادارات، سازمانها و نهادهای شهرستان حضور داشتند. شهردار فاورجان در این باره بیان داشت: جشنواره 
تابستانی شهر من، خانه من با هدف افزایش شور و نشاط اجتماعی در قالب برنامه های شاد و متنوع سرگرم کننده برای 

عموم شهروندان برگزار می گردد. مهندس جواد نصری همچنین ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقا سطح فرهنگ شهروندی، غنی سازی 
اوقات فراغت خانواده ها و افزایش سطح سامت روح و روان شهروندان را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره دانست. اقای امین ا... رهنما 
معاون امور فرهنگی نیز در این رابطه  اظهار داشت: این جشنواره  با اجرای برنامه های مختلف جنگ شادی، استند آپ کمدی، اجرای تئاتر 

با موضوعات مختلف زندگی شهروندی، اجرای تئاتر کودک و...از 13 تیرماه لغایت 31 مردادماه سال جاری در هشت هفته برگزار می گردد.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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خـــبــــر

راه اندازی پارک های شیمیایی درشرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

  ،LAB برنامه ریزی در سال مالی جاری تولید ۱۱۵ هزار تن
تولید ۱۶۵ هزار تن نرمال پارافین و پنج هزار تن آلکیالت 
سنگین است که پیش بینی ۱0 هزار تن صادرات LAB داشتیم که ممکن است وزن 

صادرات بیشتر شود.
 امیررحیمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران یادآور شد: از 165 
هزار تن نرمال پارافین تولیدی 90 هزار تن مازاد مصرف واحد است که 85 هزار تن صادر و 
پنج هزار تن صرف مصرف داخلی می شود. وی با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری صنایع 
شیمیایی ایران بزرگ ترین تولیدکننده مواد اولیه مصرفی در صنایع شوینده و آرایشی و 
بهداشتی است، اظهارداشت: محصوالت تولیدی این شرکت به کشورهای حوزه خلیج 
فارس، آسیای میانه، هند و چین و ترکیه صادر می شود. به گفته وی در شرایط فعلی که 
صنایع مختلف کشور با ریزش نیرو مواجه بودند این شرکت نه تنها این مشکل را نداشت 
بلکه نیروهای جدید نیز جذب کرده است. مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری صنایع 
شیمیایی ایران تصریح کرد: این شرکت برای تولیدات محصوالت فرعی برنامه ریزی کرده 
و هفته گذشته در همین ارتباط با شرکت دانش بنیان وارد مذاکره شد تا بتوانیم جلوی خام 
فروشی را گرفته و حتی در حوزه صنایع باالدستی و تأمین مواد مورد نیاز شرکت بتوانیم 
کار کنیم. رحیمی ادامه داد: این شرکت از سال ۷3 که آغاز به کار کرده در زمینه تولید، 
رشد ثابت داشته و به جز LAB، 2 محصول اصلی نرمال پارافین و آلکیات سنگین را نیز 
تولید می کند. وی اضافه کرد: در بحث کاهش مصرف انرژی در این واحد تولیدی پیش بینی 
می کنیم بین 10 تا 20 درصد با روش های جدید کاهش دهیم و با انجام کارهای تخصصی 

و نوسازی تجهیزات صرفه جویی ارزی خوبی بدست آمده است. مدیرعامل شرکت سرمایه 
گذاری صنایع شیمیایی ایران ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت ویژه از بخش اسیدی این واحد 
صنعتی گفت: در حوزه ولوهای مورد استفاده در واحد اسیدی از دوره مدیریت قبلی کار تعمیر 
این ولوها آغاز شده بود و با تاش و همت واحدهای فنی و پشتیبانی تعداد زیادی از ول های 
مصرف شده ای که کاماً از رده خارج شده بود بازسازی شد، با توجه به اینکه با وجود تحریم ها 
تأمین این ولوها غیر ممکن بود این تعمیرات نقش قابل توجهی به اورهال سال آینده شرکت 
داشته است. وی افزود: در حوزه ورود مجدد این واحد تولیدی به برش هایی که ظرفیت های 
آن در شرکت وجود دارد گفت: مذاکراتی در این خصوص در حال انجام است که در این راستا 
چند نمونه اولیه نفت تهیه شده است؛ در حال بررسی این موارد هستیم و در شش ماهه دوم 
سال مالی فعالیت خود را در این بخش آغاز می کنیم. وی افزود: با تاش همکاران ما در این 
واحد صنعتی تحریم ها هیچ تاثیری در تولید ما نداشته و در حال حاظر نیز با 40 درصد بیشتر 
از ظرفیت در حال تولید هستیم همچنین در بخش صادرات نیز با وجود تحریم ها توانسته ایم 
با موفقیت به کار خود ادامه دهیم. رحیمی افزود: در خصوص تکمیل زنجیره ارزش برای مقابله 
با خام فروشی مواد گفت: در حال تحقیق در خصوص راه اندازی پارک های شیمیایی هستیم 
که بتوانیم تولیدات واحدهای صنعتی را خوراک تولید واحدهای دیگر کنیم تا از خام فروشی 

محصوالت جلوگیری شود.
یلدا توکلی

خـــبــــر

حضور در رویدادهای 
نمایشگاهی همواره با 
اثرات درخور توجهی 

همراه بوده است؛ به شرط 
آنکه شرکت ها بتوانند از 
موقعیت های ایجاد شده 

در این رویدادها به نحو 
احسن استفاده کنند.

در سال ۹۸:

۵۵ نمایشگاه در اصفهان برگزار می شود

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان از برپایی۵۵ نمایشگاه در سال جاری در این این 

خطه خبر داد.
علی یار محمدیان که در جمع خبرنگاران سخن می گفت 
افزایش رویدادهای نمایشــگاهی را از برنامه های این 
شرکت عنوان کرد و افزود: سال گذشته ۴۹ نمایشگاه در 
اصفهان برگزار شد که توانست نقش تاثیرگذاری در رونق 

تولید و توسعه فروش کسب و کارها داشته باشد.

ایرنا
گـــزارش
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      سال گذشته ۴۹ نمایشگاه در اصفهان برگزار شد که توانست نقش تاثیرگذاری در رونق تولید و توسعه فروش کسب و کارها داشته باشد.

میزبانی مجتمع های مسکونی شهر 
اصفهان از ویژه برنامه محله عمودی

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
از برگزاری ویژه برنامه »محله عمودی« 

در طول تابستان امسال برای دومین سال پیاپی خبر داد.

مرتضی رشــیدی دراین باره توضیح داد: در نظــر داریم مجموعه 
برنامه هــای فرهنگــی مربــوط بــه خانــواده را در مجتمع های 
 مســکونی باالی صد واحد که به صورت آپارتمان هســتند برگزار

 کنیم. 
او افزود: محله های عمودی درواقع کلونی جمعیتی هســتند که در 
دسترس قرار دارند و ما می توانیم آموزه های فرهنگ شهروندی را در 
ارتباط مستقیم با مخاطبان خود توسعه دهیم. این در حالی است که 
با اجرای برنامه های فرهنگی در محل مجتمع های مسکونی باالی 
صد واحد از ایجاد ترافیک و دیگر هزینه ها برای ساکنان پرشمار این 
مجموعه ها جلوگیری شــده و ضمن صرفه جویی در زمان می توان 

بازخوردی با کیفیت باالتر دریافت کرد.
رشیدی تصریح کرد: از طرفی دیگر با توجه به اینکه وسعت کانشهر 
اصفهان رو به گسترش بوده و آپارتمان نشینی در حال افزایش است 
می توان با شهروندانی که در این ساختمان ها زندگی می کنند از این 
طریق ارتباط داشته و یک ســری از قوانین و مقررات و مسائلی که 

مربوط به این شیوه از زندگی است را آموزش دهیم.
او در مورد جزئیات این برنامه اظهار داشــت: امسال دومین سالی 
اســت که این برنامه را اجــرای می کنیم که بر اســاس آن 8 واحد 
مســکونی در مناطق مختلف شــهر انتخاب شــده اند و در مدت 8 
 هفته 64 برنامه در مــدت 2 ماه پیش رو برای ســاکنان آنها اجرا م

ی شود.
 برنامه ها شامل آموزه های اخاق شهروندی، آتش نشانی، بازیافت، 
اورژانس، فرهنگ رسانه ای با همکاری پلیس فتا، فضای سبز و گیاهان 

آپارتمانی و مواردی از این قبیل است.
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: تمام آموزه ها به صورت متمرکز در مدت این 8 هفته 
با نگاه جامعه هدف نقطه ای ارائه و اجرا می شود و مهمتر اینکه با تمام 
دستگاه های درون و برون سازمانی شهرداری مرتبط با این برنامه ها 
از جمله آتش نشانی، پسماند و فضای سبز به همراه اورژانس و پلیس 

فتا در تعامل هستیم.
 رشــیدی تأکید کرد: هر برنامه 2 ساعت اســت و نخستین هفته 
در منطقه 6 اصفهان برگزار خواهد شــد. طبق جدول برنامه ای که 
در نظر گرفته ایم برای مخاطبان تمام ســنین محتوای آموزشی در 
نظر گرفته شده است و جدول این برنامه ها به صورت واحد به واحد 
توزیع می شــود که اعام زمان برنامه های مخصــوص مخاطبان از 
جمله کودکان، بانوان و عموم ســاکنان به همراه روز و ساعت اجرا 
اطاع رسانی خواهد شد. این در حالی است که در دور نخست این 8 
مجتمع بزرگ شناسایی شده اند و پس از آن آمادگی اجرای برنامه در 

دیگر مناطق را نیز داریم .
شایان ذکر اســت آئین افتتاحیه این ویژه برنامه روز سه شنبه 18 
تیرماه از ساعت 20:30 با حضور مدیران شهری در مجتمع مسکونی 

فرهنگیان واقع بلوار شفق برگزار خواهد شد .
تلفن هماهنگی : 09135۷55356

گــزارش

مدیرعامــل شــرکت 
ی  ه ها یشــگا نما
اســتان  بین المللــی 
اصفهــان در عین حال 
نابسامانی اقتصادی را 
دارای تاثیر منفی روی 
برنامه های نمایشگاهی 
دانست و افزود: نوسان های اقتصادی، 
تمایل شــرکت ها و کســب و کارها 
برای حفظ وضعیت موجود و انصراف 
بنگاه هــای اقتصــادی از اجــرای 
برنامه های توســعه در فعالیت های 
خود سبب شده تا تمایل کمتری به 

حضور در نمایشگاه ها داشته باشند.
وی اضافه کرد: بسیاری از عنوان های 
نمایشــگاهی در اســتان های دیگر 
پیش از برگزاری لغو و منتفی شده اند 
اما نمایشــگاه اصفهان تاش کرده 
شرایطی برای فعاالن اقتصادی فراهم 
کند کــه بتوانند با هــر وضعیتی در 
نمایشــگاه حاضر شوند و محصوالت 

و خدمات خود را به نمایش بگذارند.
یارمحمدیان تاکید کــرد: معتقدیم 
حضور در نمایشــگاه ها به توسعه و 
رونق کســب و کارها منجر می شود 
و بر همین اســاس تاش می کنیم 
نمایشگاه ها را به بهترین شکل ممکن 
و بــا حضور همــه جانبــه صاحبان 
کسب و کار از استان اصفهان و دیگر 

استان های کشور برگزار کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود درباره تاثیر حضور شــرکت ها 
در رویدادهای نمایشــگاهی بر روند 
فروش محصوالت و یا انعقاد قرارداد 

با شرکت های داخلی و خارجی گفت: 
حضور در رویدادهای نمایشــگاهی 
همواره با اثرات درخور توجهی همراه 
بوده است؛ به شــرط آنکه شرکت ها 
بتوانند از موقعیت های ایجاد شده در 
این رویدادها به نحو احسن استفاده 

کنند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهــان افزود: 
حضور در یک نمایشگاه تنها به انعقاد 
قراداد و یا فروش محصوالت محدود 
نمی شــود، بلکه برقراری یک ارتباط 
کاری و یا رونمایــی از یک محصول 

می تواند بــا نتایج فراوانــی از حیث 
همکاری های آتی همراه باشد.

شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان فعالیت خــود را در 
سال 13۷2 آغاز کرد و تاکنون اغلب 
رویدادهای نمایشگاهی آن در جوار 
پل تاریخی شهرســتان برگزار شده 

است.
هم اکنــون طرح نمایشــگاه بزرگ 
اصفهــان در زمینی به گســتره 22 
هکتار شــامل فضای سرپوشــیده 
اداری، نمایشــگاهی و خدماتــی در 

شرق اصفهان در دست اجراست.

اخبار اصفهان
گــزارش

شهردار اصفهان در دیدار هیئت مجارستانی:
از ایده های نو برای تبدیل پسماند به انرژی های پاک استقبال می کنیم

 شهردار اصفهان گفت: اصفهان در حوزه پسماند و تبدیل آن به انرژی وضعیت خوبی دارد، اما با این حال به دنبال ایده های نو هستیم و برهمین اساس، این حوزه 
می تواند یکی از زمینه های همکاری اصفهان و پچ باشد.

قدرت اهلل نوروزی در دیدار هیئت مجارستانی با بیان اینکه اصفهان دارای اوصاف متعددی است، اظهار کرد: اصفهان شهری فرهنگی، دانشگاهی، صنعتی و مهم تر از 
همه گردشگری است. البته شهری جهانی نیز به شمار می آید و در سه دوره نیز پایتخت ایران بوده و همین موجب شده است تا میراث کهن در این شهر به چشم بخورد.

وی افزود: امروزه هرکســی به ایران سفر می کند، به دلیل 
ســابقه تاریخی و میراثی این شــهر، از اصفهان نیز بازدید 
می کند، چراکه این شهر مرکز گردشگری کشور محسوب 

می شود.
نوروزی با بیان اینکه حدود چهارهزار ایرانی در مجارستان 
تحصیل کرده  و فارغ التحصیل شده اند و این گویای روابط 
علمی مستحکم میان دو کشور اســت، ادامه داد: اصفهان 
پنج دانشگاه مادر ایران را در خود جای داده است و بیش از 
200 هزار دانشجو در این شهر و شهرهای اطراف به تحصیل 

مشغول هستند.
 شــهردار اصفهــان با اشــاره به حضــور رئیــس یکی از 
شــرکت های مهــم نیروگاهی پــچ )یکی از شــهرهای 
مجارســتان( که در تولیــد انرژی های پاک از پســماند 
موفق عمل کــرده اند، گفت: اصفهان در حوزه پســماند و 
تبدیل آن به انرژی پــاک وضعیت خوبــی دارد، اما با این 
حال به دنبال ایده های نو هســتیم و برهمین اساس، این 

 حوزه می تواند یکی از زمینه های همــکاری اصفهان و پچ 
باشد.

وی خاطرنشان کرد: از مجارستان همیشه خاطره های خوبی 
داشته ایم و امیدواریم این نشست منجر به ارتباطات سازنده 

میان اصفهان و مجارستان شود.
»ژولت پاوا«، شــهردار پچ نیز گریزی به تاریخچه شهرش 

زد و گفت: پچ با 150 هزار نفر جمعیت یکی از شــهرهای 
بزرگ مجارستان محسوب می شود که در جنوب کشور و در 
نزدیکی مرزهای کرواسی واقع شده است.  قدمت این شهر 
به پیش از بنانهاده شــدن امپراتوری رم و قریب به دوهزار 

سال پیش بازمی گردد.
وی با بیان اینکه حتی دانشگاه پچ هم قدمت زیادی دارد و 
قریب به 650 سال از تاسیس آن می گذرد، به حضور ایرانی ها 
در دانشگاه های کشورش اشاره کرد و افزود: حدود 500 تا 
600 نفر از دانشجویان شهر پچ، ایرانی هستند و بیشتر آنها 

در دانشکده های پزشکی تحصیل می کنند.
پاوا که دومین حضورش در اصفهان را تجربه می کرد، ادامه 
داد: به عنوان شهردار پچ گسترش روابط میان مجارستان و 

شهرهای ایران را مسئولیت خطیری برای خود می دانم.
وی اظهار امیدواری کرد که زمینه خواهرخواندگی اصفهان 
با یکی از شهرهای مجارستان فراهم شود تا روابط دو کشور 

تعمیق یابد.
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Mashhad: 
Where The 
Islamic Art 
And Religion 
Are Linked

Mashhad is located 
in Kashafrud River 
catchment basin 
and at the end of the 
Mashhad sedimentary 
plain, between Hezar 
masjid and Binalood 
mountains range, at 
the height of 1050m 
above the sea level 
with a mountainous 
and semi mountainous 
area which presents a 
moderate and variable 
climate.
This city consists 
of three districts 
"Markazi", "Ahmad 
Abad" and "Razavi", 
three cities and 11 rural 
districts. Mashhad 
is considered as the 
2nd biggest and the 
populous city of Iran 
after Tehran due to it is 
religious, industry and 
economic conditions. 
Mashhad is known as 
the most important 
attraction for the 
passengers who are 
willing to visit Imam 
Reza holy shrine (8th 
Shia Imam), the biggest 
holy shrine in Iran.
As one of the most 
magnificent religious 
places in Iran, Astan 
Qods Razavi is the 
symbol of Mashahd 
where the Islamic art 
and religion are linked 
to each other. Located 
along the Silk Road, it 
is the economic capital 
and the intercontinental 
commercial center in the 
Central Asia. Mashhad 
economic activities 
are dependent on the 
services, industry and 
agriculture; however, it 
is focused on a services-
based economy due 
to the presence of 
the passengers and 
pilgrims who travel to 
there. About 40 percent 
of Mashhad industry is 
relied on the food, metal 
and handicraft industry. 
Most of Mashhad people 
are of Iranian Aryan 
race, although many 
Kurds, Turks and Arabs 
live there. Mashhad 
residents speak in 
Persian Language, 
Mashhadi accent and 
they are the followers of 
Ja'afari Shia.
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Vakil Bath : Traditional Bath in Shiraz

There are several historical 
attractions in Shiraz that belong 
to Zandiye era when Karim Khan 
Zand was the ruler and Shiraz was 
his Kingdome capital. During his 
reign, Karim Khan always wanted 
to make people’s lives easier. 
Therefore, he ordered to construct 
several buildings all around the 
city. The most popular remaining 
buildings of that time are the Vakil 
Mosque and Vakil Bath. There 
is also a bazaar near these two 
attractions which has the name 
of Vakil too. “Vakil” was the title of 
Karim Khan, as he always wanted 
to serve his people. Vakil means 
attorney or representative, he was 
the representative and attorney 
for the people. Hence, the buildings 
that have been constructed under 
his order have his title Vakil. 
A Brief History about Vakil Bath
Karim Khan Zand ordered to build 
a public bath for people in 1760 
and dedicated 1400 square meters 

area on the west of Vakil Mosque 
for this structure. The Vakil bath 
is like other traditional public 
baths. Instead, there are many 
great paintings on the walls and 
ceiling which have been painted 
by the best artists of that time. That 
makes the Vakil Bath so different 
from all other public baths in Iran 
and it shows how Karim Khan liked 
his people and wanted the best for 
them.
Vakil Bath Shiraz Tourist 
Attractions
During the Qajar era, the bath 
faced with some changes. The 
decorations and paintings on some 
of the walls restored or changed 
to a new one. From the Zandiye 
era to the Pahlavi era, the Vakil 
bath was still in use. However, a 
crack showed up on some parts 
of the bath. Therefore, then the 
bath was closed to the public. After 
doing the reconstructions and 
repairs on the old Vakil Bath, it 
opened as a traditional tea house 
and restaurant which was a bad 
idea because it damaged some 
parts of it. That was the reason why 
the tea house was closed and other 
reconstructions took place to make 
the bath like before again.
Finally, the Vakil Bath turned into 
a museum. The bath itself is a 
classical attraction though there 
are some statues in this museum 
which exhibit the action of people 
in a public bath such as the way 
they took bath. It also shows some 

common events that took place 
in this old bath. So when you get 
into the bath you might feel you 
are exactly in a traditional bath in 
Zandiye era.
Vakil Bath Shiraz statues
Vakil Bath, Vakil Mosque and Vakil 
Bazaar are all a few steps away 
from each other. Therefore, you can 
visit all three attractions at once. 
Vakil Bath is so close to Karim Khan 
Citadel, it will take less than 10 
minutes to get there on foot. There 
are several restaurants and cafés 
around this traditional attraction 
of Shiraz too. So you might not have 
any problem hanging around for a 
while and see the bazaar and eat a 
portion of traditional food.
The distance from Vakil Bath to 
the Zandiye Hotel, which is one of 
the best hotels in Shiraz, is just 1 
km. It is easily reachable by car and 
takes just 3 minutes. Even if you 
would like to walk from the hotel 
to this bath, it will take less than 
15 minutes. However, you have so 
many things to see on your ways 
such as the Karim Khan Citadel or 
Vakil Water Storage.
How to get to Vakil Bath
Vakil Bath is located in Taleghani 
Street. It is easily accessible on 
foot from Shohada Square. Hence, 
all you should do is getting to 
this square by bus. The Moshir 
Crossroad bus station is also close 
to this attraction and you can take a 
taxi from there and reach the Vakil 
Bath in 3 minutes.

Vakil was Karim Khan’s alias, a king from Zandid 
dynasty. He orders for construction of a complex 
consisting of a bathhouse, a mosque and a bazaar. The 
idea was that you should first wash yourself, then pray 
while clean, then proceed to do business. Traditional 
bathhouses were a place for social gatherings and 
also ceremonies. This bathhouse has most sections 
that are traditionally common for such bathhouses 
and different statues in different points show you the 
functionality of each section. Usually Shirazi songs are 
played here to liven up the place.

Gonbad-e Qabus World 
Heritage registration 
anniversary celebrated

People in Iran’s Golestan province on Thursday 
celebrated the 7th registration anniversary of Gonbad-e 
Qabus on UNESCO World Heritage list.
The one-millennium-old brick tower is of high 
architectural importance as an exemplar and innovative 
design of the early-Islamic-era architecture.
July 1 is considered a significant cultural event for 
Iranians to hold the anniversary of Gonbad-e Qabus 
UNESCO registration, and the annual celebration 
is organized by Gonbad Kavus municipality, Mehr 
reported.
The UNESCO comments that tower bears testimony to 
the cultural exchange between Central Asian nomads 
and the ancient civilization of Iran.
The long-lasting structure capped by an eye-catching 
conical roof boasts intricate geometric principles and 
patterns which embellishes parts of its load-bearing 
brickwork.
Narratives say the tower has influenced various 
subsequent designers of tomb towers and other 
cylindrical commemorative structures both in the 
region and beyond.
Two encircling inscriptions in Kufic calligraphy date 
the tower to 1006-7 CE while commemorate Qabus 
Ibn Voshmgir, Ziyarid ruler and literati (reigned 
978–1012).
The UNESCO also credits Gonbad-e Qabus as “an 
outstanding and technologically innovative example of 
Islamic architecture that influenced sacral building in 
Iran, Anatolia and Central Asia.”

Iran’s Hyrcanian forests 
inscribed in UNESCO World 
Heritage List

 

During the Friday’s session of the World Heritage 
Committee in Baku, Iran’s Hyrcanian forests were inscribed 
in UNESCO’s World Heritage List.
Hojatollah Ayoubi, Secretary General of Iranian National 
Commission for UNESCO, congratulated this inscription 
to all Iranians, especially those living in the five provinces 
which are home to this amazing forest, namely Gilan, 
Mazandaran, Golestan, Ardabil and Semnan.
On June 30, the 43rd session of the World Heritage 
Committee kicked off in Baku, Azerbaijan, to assess 36 
nominees, including Iran’s Hyrcanian Forest, for possible 
inscription on the World Heritage list.
According to UNESCO, Hyrcanian forests form a unique 
forested massif that stretches 850 km along the southern 
coast of the Caspian Sea. The history of these broad-leaved 
forests dates back 25 to 50 million years, when they covered 
most of this Northern Temperate region. These ancient 
forest areas retreated during the Quaternary glaciations and 
then expanded again as the climate became milder. Their 
floristic biodiversity is remarkable: 44% of the vascular 
plants known in Iran are found in the Hyrcanian region, 
which only covers 7% of the country. To date, 180 species 
of birds typical of broad-leaved temperate forests and 58 
mammal species have been recorded, including the iconic 
Persian Leopard (Panthera pardus tulliana).
Hyrcanian Forest (also known as Caspian Forest), extends 
from the south of Azerbaijan to about 900 km to the east to 
the Iranian northern provinces of Gilan, Mazandaran and 
Golestan. This forest forms the outermost boundary of the 
west-Eurasian nemoral deciduous forests to alpine thorn 
cushion corridors and forest-free dry vegetation of the 
Iranian highlands and Central Asia.
The Hyrcanian Forest cover the northern slope of the Alborz 
Mountain in Iran at the southern edge of the Caspian Sea 
and it contains very rich ecosystems due to the particular 
orographic and climatic situation (precipitation rich, 
warm-temperate, high moisture from the Caspian Sea and 
damming effect of the Alborz Mountain range).
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Ancient Persian Game
Polo is an ancient Persian game played 
on horseback between two teams of four 
players in an outdoor grass field.
The Persians were well known for their 
natural aptitude in horse racing, especially, 
in one type of sport involving horse, naming 
"Chaugan" which is today called "Polo".
Polo used to be a training game played 
extensively by the nobility and elite troops 

especially the king’s guard and cavalry units. 
As indicated in some references, Iranian 
women also played the game; historical 
documents show that King Khosrow II 
Parviz and his courtiers played the game in 
the 6th century AD.
At first, polo spread to Arabian countries, 
then to Tibet, China and Japan. The game 
was presented to Indians by the Muslim 
vanquishers in the 13th century. It is 
interesting to know that the first Europeans 

to play polo were British tea planters in 
India.
To play the Polo, each player has long mallets 
to drive a ball between two goal posts at two 
sides of the grass field and. Play begins with 
the two teams lining up face to face in the 
center of the field. Scores are made by hitting 
the ball between the goalposts. By passing 
the ball to teammates and maneuvering in 
the field, each team tries to prevent gaining 
a score by the opponents. 

During the 
Qajar era, the 
bath faced with 
some changes. 
The decorations 
and paintings 
on some of the 
walls restored 
or changed to a 
new one. From 
the Zandiye era 
to the Pahlavi 
era, the Vakil 
bath was still in 
use. 
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The travel of foreign 
nationals to the shrine 
city of Mashhad via 
railway network system 
increased in the first three 
month of the current year 
(March 21 – June 21), 
showing a five percent 
hike as compared to the 
last year’s corresponding 
period.
Head of Khorasan 
Railway Department 
General Mostafa Nasiri 
made the remarks on 
Saturday and said that a 

number of 28,184 foreign 
tourists and pilgrims 
from countries including 
Iraq, Lebanon, Kuwait, 
Pakistan, India and 
Persian Gulf littoral states 
visited the shrine city of 
Mashhad via rail fleet.
At least one million 
passengers have been 
transported since the 
beginning of the current 
year (started March 21, 
2019) via rail network en 
route leading to the shrine 
city of Mashhad, he stated.

Iran to hold 
1st exhibition 
of domestic 
production 
Chief Executive 
of Industrial 
D e v e l o p m e n t 
and Renovation 
Organization of Iran 
(IDRO) Mohammad-
Baqer Aali said on Fri. 
that the First Exhibition 
of Opportunities of 
Domestic Production 
and Boosting 
Production will be held 
late this month.
He pointed to the 
naming the current 
year after “Boosting 
Domestic Production” 
by the Leader of the 
Islamic Revolution and 
added, “establishing 
very close relationship 
between industrialists 
and manufacturers and 
technological centers in 
order to localize parts 
and equipment in the 
current year has been 
cited as the main aim 
behind organizing this 
exhibition.”
This exhibition is the 
largest and prestigious 
national event which 
will be held between 
production groups 
[working in the fields 
of automotive industry 
and its accessories, 
home appliances, 
mineral industries, oil, 
gas, petrochemical, 
telecommunications 
and marine 
industries] and 
universities, research 
and development 
(R&D) centers, 
k n owl e d g e - b a s e d 
companies, investors, 
entrepreneurs, etc., he 
added.  
IDRO head invited 
major industrial and 
production groups to 
take part in this edition 
of exhibition and added, 
“in this exhibition, 
industrial companies 
can introduce their 
needs for supplying 
different types of parts 
and machinery and 
k n owl e d g e - b a s e d 
and technological 
companies can get 
more familiarity 
with the industrial 
requirements of the 
country more than 
before.”

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Sunday,July 7, 2019, No.266

ISFAHAN
N E W S 04

Foreign nationals’ travel to 
Mashhad surges %5 in Q1

 
“Unfortunately, there is no 
specific law to monitor activities 
around cryptocurrencies in the 
country and it is essential that the 
government prepares a specific 
bill for determining the fate of 
cryptocurrencies’ mining, such as 
bitcoin, and exchanging currencies 
using this digital money and submit 
the bill to the Parliament so that 
the power rate of those who are 
mining across the country would be 
determined,” MP Ali Akbar Karimi, 
a member of Iranian Parliament’s 
Economic Committee, told Mehr 
News Agency on Saturday.
“Mining cryptocurrencies has 
become a common and widespread 
activity in Iran and it consumes 
considerable power which has 
caused problems for the country, 
especially in the hot season.”
A mechanism should be defined to 

control power consumption and 
also to punish those who mine using 
subsidized power rates, he added.
The Central Bank of Iran has just 
announced a ban on activities 
around cryptocurrencies while 
such measure has not still turned 
into a law, he highlighted, adding, 
“using digital currencies is a good 
solution for ditching sanctions but it 
needs to be regulated.”The remarks 
came as reports indicate that bitcoin 
mining is mushrooming across the 
country where subsidized power 
rates are attracting prospectors from 
countries as far as China, Ukraine and 
France.

Saeed Zarandi, the deputy industry, 
mining and trade minister for 
planning, said Wednesday several 
government committees were 
examining the issue, with a number 
of ministries and the central bank 
about to make a final decision, 
PressTV reported.
Bitcoin mining consumes large 
quantities of energy because 
it uses costly software to solve 
complex math puzzles to validate 
transactions in the cryptocurrency. 
The first miner to solve the 
problem is rewarded in bitcoin 
and the transaction is added to the 
blockchain or digital ledger.

 Tanker seizure by 
Gibraltar aiming to 
aggravate situation 
around Iran, Syria: 
Moscow
 Russia condemns the detention of an oil 
tanker by Gibraltar and considers it as a 
deliberate step geared to further worsen 
the situation around Iran and Syria, the 
Russian foreign ministry said on Friday.
"We condemn the seizure of a super tanker 
flying the Panamanian flag by Gibraltar 
authorities who were backed by UK Royal 
Marines," Tass quoted the ministry as sayin
"We consider the detention of the vessel 
and its cargo a deliberate step geared to 
further aggravate the situation around 
Iran and Syria. Comments by the UK and 
the US officials that came immediately 
after this operation only prove these 
assessments and indicate that this 
operation had been plotted beforehand 
and involved corresponding services and 

agencies of several countries."
The ministry stressed that this operation 
runs counter to the commitments declared 
by the European Union’s leading nations, 
including the United Kingdom, to spare no 
effort to keep the Iran nuclear deal in place.
"Iranian representatives have been 
repeatedly saying at various level in the 
recent days that their country has received 
no economic return from the nuclear 
deal because its European signatories 
were failing to agree efficient formats of 
operation after the United States withdrew 
from the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) and imposed sanctions on 
all those who were ready to continue to act 
in accordance with international law and 
continue lawful economic cooperation 
with Iran," the ministry noted.
According to the Russian foreign ministry, 
the United Kingdom is making no secret of 
its intention to use the incident with the 
tanker to augment pressure on the "Bashar 
Assad."
"Once again, we see a sharp contradiction 
between British officials’ declarations in 

support of settling the Syrian conflict on 
the basis of generally recognized norms 
of international law, including United 
Nations Security Council Resolution 2254, 
and their practical actions," the ministry 
stressed.
The Russian foreign ministry warned that 
this incident may have serious impacts 
and worsen the situation. "Responsibility 
for that will rest entirely on those who 
never stop attempts to exert maximum 
illegitimate pressure on Tehran and 
Damascus in violation of United Nations 
Security Council Resolutions 2231 and 
2254," it said.The Panama-registered 
Grace 1 supertanker was detained by 
Gibraltar on July 4 on suspicion that it was 
carrying crude oil to Syria in violation of 
the sanctions. Royal Marines took part in 
the operation.
According to Gibraltar authorities, the 28 
crewmembers, citizens of India, Pakistan 
and Ukraine, are staying aboard the tanker, 
along with local police and customs 
officers boarding the vessel for a period 
of a probe.

Iraqi economic delegation 
visits Iran's Kordestan 
industrial units
An economic delegation form Kurdistan Regional 
Government (KRG) toured six production and 
industrial units in Dehgolan Industrial Township 
in Sanandaj on Friday.
The Iraqi team accompanied by governor 
general of Sulaymaniyah was also briefed on the 
capabilities of these units during the visit.
Kordestan Governor General Bahman Moradnia 
told the reporters on the sidelines of the visit 
that the province boasts of untapped investment 
opportunities in various sectors, including 
agriculture.
Existence of huge amount of water and the joint 
border with KRG provide best potentials for the 
investors in various sectors, he said.
Moradnia called on the investors to seize the 
opportunities across the province, as all the 
institutes are ready for cooperation and banks 
will also pay facilities for them.
Governor General of Sulaymaniyah Haval 
Abubakr, for his part, said that efforts are 
underway to accelerate implementation of the 
agreements signed between Kordestan and 
Sulaymaniya.
"We will use technical and engineering 
capacities of the production units we toured 
for the establishment of industrial factories in 
Sulaymaniya," he said.
The KRG economic team toured six industrial 
units, including the dairy factory Labandoush, 
Khorramdasht engaged in producing tomato 
paste and Barez Tire Factory.
Haval Abubakr arrived in Sanandaj two days ago 
to take part in the Congress on Kurd Luminaries.

Turkey Fires Central 
Bank Governor as Policy 
Differences Deepen
Turkey on Saturday fired its central bank 
governor and replaced him with the bank’s 
deputy governor, a presidential decree published 
on the official gazette showed.
Murat Cetinkaya, who had been serving as the 
governor since April 2016, was removed from the 
role and was replaced by his deputy Murat Uysal, 
the order showed.
No official reason was given for the sacking, but 
markets have speculated over recent weeks that 
Cetinkaya may be pushed out by the government 
because of his reluctance to cut rates.
The central bank has faced pressure in the past 
from President Tayyip Erdogan to lower interest 
rates to boost economic growth.
Two government sources told Reuters that 
differences between the government and the 
governor over the conduct of monetary policy 
have deepened in the past few months.

An Iranian lawmaker called on the 
government to prepare and submit a bill on 
cryptocurrencies while reports indicate a 
surge in the country’s power consumption due 
to bitcoin mining.

MP urges gov. to submit cryptocurrency 
bill amid surge in power consumption

news

Iran ready to supply 300 
MW of electricity to Iraq’s 
Sulaymaniyah
Iranian power plants in the western Kurdestan 
province currently have the capacity to provide up to 
300 megawatts of electricity to Iraq’s Sulaymaniyah, 
a senior official said on Saturday.
Managing Director of Power Distribution Company 
of Kurdestan Hiva Lahounian added that should the 
necessary infrastructures on both sides be provided, 
the figure can increase to 900MW in the long term.
His Iraqi counterpart in Sulaymaniyah province Salar 

Hisamuddin this week that there is the necessary 
coordination between Iraq’s central government and 
Sulaymaniyah for purchase of electricity from Iran.
Noting that because of Sulaymaniyah’s failure to 
pay its debts to Iran, it is no longer possible for the 
province to import Iranian electricity, the official 
said that the local officials expect the Iraqi central 
government and the president to step in and solve the 
problem.
Despite major obstacles the United States has 
created for Iran's energy customers, Iraq continues 
to purchase gas and electricity from Iran.
Iraq is the biggest importer of Iranian electricity 

for more than a decade. The 
Arab neighbor needs at 
least 23,000 megawatts 
of electricity to meet 
domestic demand. 
Decades of war, civil 
strife and terror attacks 
have destroyed its power 
infrastructure. Iraq has a 
power deficit of 7,000 MW.
In Summer, the temperature rises 
to near 50 degrees Celsius in the country, making its 
demand for gas and electricity increase exponentially.

Bitcoin mining 
consumes large 
quantities of 
energy because 
it uses costly 
software to 
solve complex 
math puzzles 
to validate 
transactions 
in the 
cryptocurrency. 



Russia mocks US request 
to convene IAEA Bosrd of 
Governors on Iran
 Russian Permanent Representative to International 
Organizations in Vienna Mikhail Ulyanov in a message 
offered his surprise of US recent request to convene 
IAEA Board of Governors' special meeting.
"Intl.relations are full of surprises which contradict 
common sense. US withdrew from JCPOA and tries 
to ruin it completely in violation of intl. law," Ulyanov 
wrote in his Twitter account on Friday night.
He added: "And it was the US who requested today an 
IAEA BG session to blame Iran for its minor deviations 
from secondary JCPOA’ provisions."
"A member of IAEA Board of Governors asked for an 
urgent session on Iran next week. O’K, but what the 
Board is going to discuss? Iranian deviations from 
JCPOA? From the viewpoint of IAEA mandate they don’t 
constitute violation or concern. BG is not a proper place 
to consider them."
Earlier, Iranian diplomatic mission in Vienna in a 
message described US request as a sad irony, saying: 
"The fact that the U.S, as the prime violator of the 
JCPOA, has tabled this request, indicates its isolation 
in contradicting multilateralism and rule of law in 
international affairs."
"Iran’s recent decisions, which are exercised in 
response to the situation caused by the U.S, including 
by imposing sanctions on all who want to implement 
their commitments under the JCPOA, tend to bring 
about the lost balance of the deal and are fully in line 
w/ its provisions," it added.
In the meantime earlier, Ulyanov referred to Iran's 
exceeding 300kg enriched uranium as the outcome of 
the US sanctions.  
"Iran's stockpiles of low enriched uranium exceeded 
300 kg. This is a deviation from voluntary commitment 
under #JCPOA, but has nothing to do with a violation of 
the NPT or development of nuclear weapons," he noted

 Gibraltar officials extend 
Iranian oil tanker detention for 
2 more weeks
Government of Gibraltar stated that they had obtained 
an order issued by the Supreme Court that would 
effectively extend the detention of the Grace 1 tanker 
by two weeks.
On Thursday, the government of Gibraltar said it had 
detained a tanker loaded with two million barrels 
of crude oil at the request of the US. Gibraltar Chief 
Minister said that his government "had reasons to 
believe" that the tanker was headed to the Banyas 
Refinery in Syria, belonging to an entity that is subject 
to the EU sanctions against Syria, Sputnik reported.
The Russian Foreign Ministry has condemned the EU 
over the seizure of an Iranian oil tanker in the Strait of 
Gibraltar, saying that this move contradicts the EU's 
statements on its intention to preserve the Iranian 
nuclear deal.
The ministry decried the seizure, stressing that it 
deliberately aimed to aggravate the situation around 
Syria and Iran.

Russia says UK’s seizure of Iranian oil 
shipment ‘plotted beforehand’

"We condemn the seizure 
of a super tanker flying 
the Panamanian flag 
committed on July by the 
Gibraltar authorities who 
were backed by UK Royal 
Marines," the ministry 

said in a Friday statement, Tass 
reported.
"We consider the detention of the 
vessel and its cargo as a deliberate 
step geared to further aggravate 
the situation around Iran and 
Syria. Commentaries by UK and 
US officials that came immediately 
after this operation only prove 
these assessments and indicate 
that this operation had been 
plotted beforehand and involved 
corresponding services and 
agencies of several countries."
The ministry stressed that this 
operation runs counter to the 
commitments declared by the 
European Union’s leading nations, 
including the United Kingdom, 
to spare no effort to keep the Iran 
nuclear deal in place. "Iranian 
representatives have been 
repeatedly saying at various 
level in the recent days that their 
country has received no economic 
return from the nuclear deal 
because its European signatories 
were failing to agree efficient 
formats of operation after the 
United States withdrew from the 

Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) and imposed sanctions 
on all those who were ready to 
continue to act in accordance with 
international law and continue 
lawful economic cooperation with 
Iran," the ministry noted.
According to the Russian foreign 
ministry, the United Kingdom is 
making no secret of its intention to 
use the incident with the tanker to 
augment pressure on the "Bashar 
Assad regime." "Once again, we 
see a sharp contradiction between 
British officials’ declarations in 
support of settling the Syrian 
conflict on the basis of generally 
recognized norms of international 
law, including United Nations 
Security Council Resolution 2254, 
and their practical actions," the 
ministry stressed.
The Russian foreign ministry 
warned that this incident may 
have serious impacts and worsen 
the situation. "Responsibility for 
that will rest entirely on those 
who never stop attempts to exert 

maximum illegitimate pressure on 
Tehran and Damascus in violation 
of United Nations Security Council 
Resolutions 2231 and 2254," it 
said.
The Panama-registered Grace 
1 supertanker was detained by 
Gibraltar on July 4 on suspicion 
that it was carrying crude oil to 
Syria in violation of the sanctions. 
Royal Marines took part in the 
operation. According to Gibraltar 
authorities, the 28 crewmembers, 
citizens of India, Pakistan and 
Ukraine, are staying aboard the 
tanker, along with local police and 
customs officers boarding the 
vessel for a period of a probe.
Iranian Foreign Ministry 
condemned the measure as 
‘maritime piracy’ and summoned 
the UK envoy in response. 
On Friday, Secretary of Iran’s 
Expediency Council Mohsen 
Rezaei called for the reciprocal 
seizure of a British oil tanker in 
case London refuses to release the 
vessel.

 Russia condemned the detention of an oil tanker 
carrying Iranian oil by Gibraltar and UK, saying that 
‘the operation had been plotted beforehand and 
involved corresponding services and agencies of 
several countries’.
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The United States has 
called an emergency 
meeting of the U.N. 
atomic watchdog’s 
35-nation Board of 
Governors to discuss 
Iran, the U.S. mission to 
the agency said on Friday, 
after Tehran breached its 
2015 nuclear deal with 
major powers.
Any country on the 
board can call a meeting, 
and the International 
Atomic Energy Agency 
confirmed in a note to 
member states that the 
meeting would be held 
next Wednesday at 
2:30 p.m. (1230 GMT) 
after the IAEA this week 
said Iran had exceeded 
the maximum stock 
of enriched uranium 
allowed under the deal.
“Today ... U.S. 
Ambassador to 
I n t e r n a t i o n a l 
Organizations in Vienna 
Jackie Wolcott requested 
a special meeting of the 
Board to discuss the 
IAEA Director General’s 
latest, concerning report 
on the Iranian regime’s 
nuclear program,” 
the U.S. mission 
said in a statement, 
referring to the IAEA’s 
report on Monday. 
“The international 
community must 
hold Iran’s regime 
accountable.”
What exactly the meeting 
would achieve, however, 
was unclear, diplomats 
said.
Parties to the deal have 
a separate forum they 
meet in called the Joint 
Commission, and the 
deal lays out possible 
action that can be taken 
there. Washington pulled 
out of both the deal and 
the Joint Commission last 
year.
The IAEA is in charge of 
verifying the restrictions 
on Iran’s nuclear 
activities imposed by 
the deal, which also lifted 
international sanctions 
against Tehran. The IAEA 
has repeatedly said it is 
up to the parties to the 
deal to decide whether 
there has been a breach 
of its terms.
Iran has said it will go 
over the deal’s nuclear 
restrictions one by one 
in retaliation against 
crippling economic 
sanctions Washington 
has imposed on it since 
the U.S. withdrawal. 

U.N. nuclear 
watchdog's 
board to meet 
on Iran at re-
quest of U.S

Iran
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 Iran to maintain enrichment to 
required amount
Senior Advisor to Supreme Leader of the Islamic Revolution 
Ali Akbar Velayati said Iran will continue enrichment level 
which is 3.67 in the nuclear deal to the extent needed for 
peaceful activities.
Elaborating on Iran 60-day moratorium to Europe as regard 
implementation of commitments under the nuclear deal, 
Velayati said parliament, government and all those who 
are directly and indirectly involved in the process are for 
implementing these steps.
Referring to Iran’s first step which was exceeding to 300kg 

enriched uranium, he said in the second step which will 
start on July 7, enrichment will exceed to over 3.67% and 
will continue to the amount needed for peaceful activities.
On the possibility of Iran’s withdrawal from the nuclear 
deal, he said "we will not be the starter unless other 
parties violated the nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA)".
It they reduce their commitments, "we will also decrease 
them and if the return we will return as well", Velayati 
noted.
Earlier, Iran’s representative to the international 
organizations in Vienna Kazem Gharib Abadi underlined 
Iran's inalienable right of enriching uranium, adding that it 

is not given by any country.
“Enrichment is an inalienable 
right of any member, 
delicately affirmed in a 
trade-off by the NPT. This 
is not given by any country, 
only to be revoked later. 
The USA officials positions 
on this issue reminds me of 
Obama's remarks at Saban 
Forum on Dec 2013:” he wrote i n 
official Twitter account of Iran diplomatic mission in 
Vienna.

"We consider 
the detention of 
the vessel and 
its cargo as a 
deliberate step 
geared to further 
aggravate the 
situation around 
Iran and Syria. 
Commentaries 
by UK and 
US officials 
that came 
immediately 
after this 
operation only 
prove these 
assessments 
and indicate that 
this operation 
had been plotted 
beforehand 
and involved 
corresponding 
services and 
agencies 
of several 
countries."
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Iran envoy raps US bid to 
convene IAEA Board of 
Governors on Iran
Kazem Gharibabadi, Iranian Representative to Vienna-based 
International Organizations
Iran’s diplomatic mission in Vienna on Saturday berated US for 
a bid to convene Board of Governors of the International Atomic 
Energy Agency on Iran.
"The Permanent Mission of the I.R. Iran was informed 
of the Media Note of the US mission to the International 
Organizations in Vienna, about requesting a special meeting 
of the BoG of the IAEA to discuss the IAEA DG’s latest report on 
the implementation of the JCPOA,"  Iran diplomatic mission in 
Vienna wrote in its official Twitter account.
Iranian Representative to the Vienna-based International 

Organizations Kazem Gharibabadi said: "It is indeed a sad 
irony that the same regime which materially violated the 
JCPOA by withdrawing illegally and unilaterally form the deal, 
and has been pushing others to follow suit, thereby hampering 
its implementation by the International Community through 
exerting every means of coercion, is expressing concern over 
the mere implementation of the same deal."
"Iran’s recent decisions, which are exercised in response to the 
situation caused by the US by imposing sanctions on all who 
want to implement their commitments to the JCPOA, tend to 
bring about the lost balance of the deal and are fully in line with 
its provisions," Iranian mission said adding: "The fact that the 
US as the prime violator of the JCPOA, has tabled this request, 
indicates its isolation in contradicting multilateralism and rule 
of law in international affairs."
"Furthermore, the recent developments have no connection 
to safeguards related issues and the mandate of the Board of 

Governors. 
Issues related to the implementation 

of the JCPOA will be deliberated in its prescribed mechanisms," 
the statement said

News

Iran Deplores US Bid 
for IAEA Emergency 
Session
 Iran’s mission to the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) denounced 
Washington’s push for convening an IAEA 
emergency meeting on Tehran’s move 
to reduce certain commitments under 
the 2015 nuclear deal.In a statement 
released on its official Twitter account on 
Friday, Iran’s mission to the IAEA said the 
Islamic Republic’s recent measures taken 
in regard to the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) have nothing to do with 
the IAEA’s Board of Governors.

“The Permanent Mission of the I.R. 
Iran was informed of the Media Note 
of the US mission to the International 
Organizations in Vienna, about 
requesting a special meeting of the BoG 
(Board of Governors) of the IAEA to 
discuss the IAEA DG’s latest report on 
the implementation of the JCPOA,” the 
statement said.“It is indeed a sad irony 
that the same regime which materially 
violated the JCPOA by withdrawing 
illegally and unilaterally from the 
deal, and has been pushing others to 
follow suit, thereby hampering its 
implementation by the international 
community through exerting every means 

of coercion, is expressing concern over the 
mere implementation of the same deal,” 
it added, pointing to the US obstructive 
measures.“Iran’s recent decisions, 
which are exercised in response to the 
situation caused by the US by imposing 
sanctions on all who want to implement 
their commitments to the JCPOA, tend to 
bring about the lost balance of the deal 
and are fully in line with its provisions,” 
it said.“The fact that the US as the 
prime violator of the JCPOA has tabled 
this request indicates its isolation in 
contradicting multilateralism and rule of 
law in international affairs,” the statement 
read.



Increase in uranium stockpile due to US ban on exports
 Chairman of Parliament’s national security commission said the increase in Iran’s uranium 
stockpile and heavy water is due to US’ ban on their exports, stressing that Iran’s measures 
do no run counter to the nuclear deal.Speaking to Mehr correspondent on Saturday, Mojtaba 
Zonnour, chairman of the Parliament’s National Security and Foreign Policy Commission, 
said “we have done nothing in violation of the JCPOA. It was the US which caused the increase 
in our enriched uranium stockpile by banning its exports.”“The US has also banned the 
export of Iran’s heavy water, which has also caused an increase in our heavy water reserves,” 
he added.Zonnour also maintained that Iran would increase the production of enriched 
uranium as much as it serves its nuclear needs for peaceful purposes.“Our officials have 
repeatedly stated that Iran would reconsider its (JCPOA) decisions when the US returns to 
the nuclear deal and the Europeans live up to their commitments. 

Referring to the seizure 
of Iranian supertanker 
by UK in Gibraltar on 
Thursday, a member of the 
Iranian Parliament urged 
international bodies to stand 
in the way of banditry of the 
US and UK.  
“Unfortunately, international 
assemblies did nothing in 
reaction to the event, which 
was against international 
regulations, and are just 
observing,” Mohammad 
Hossein Farhangi said.
He recognized such 
indifference as a threat to 
international peace since it 
can be generalized to other 
similar cases.
“The US has been taking 
similar measures in 
international waters,” he said, 
“It encounters with Iranian oil 
tankers and stops them from 
doing trade in free waters.”
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Intl. bodies have 
to act against 
banditry of US, 
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Russia says UK’s 
seizure of Iranian 
oil shipment ‘plotted 
beforehand’

Iran ready to 
supply 300 MW of 
electricity to Iraq’s 
Sulaymaniyah
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“Unfortunately, international 
assemblies did nothing in 
reaction to the event, which 
was against international 
regulations, and are just 
observing,” Mohammad 
Hossein Farhangi said.
He recognized such 

indifference as a threat to international 
peace since it can be generalized to other 
similar cases.“The US has been taking 
similar measures in international waters,” 
he said, “It encounters with Iranian oil 
tankers and stops them from doing trade 

in free waters.”
He urged international bodies to act 
against bandit countries, warning that 
they should accept the consequences and 
pay the price of remaining silent.
An Iranian oil tanker carrying Iranian 
oil was illegally seized by British Royal 
Marines in Gibraltar on Thursday. 
British Ambassador to Tehran Robert 
Macaire was summoned to the Ministry 
of Foreign Affairs later in the day. Iran has 
described the UK move as ‘unacceptable’ 
and ‘tantamount to maritime banditry’, 
highlighting that Britain has no right 
to impose its own unilateral sanctions 
or those of the European Union in an 
extraterritorial manner against the 
other countries.British forces seized the 
supertanker accusing it of carrying crude 
oil to Syria in violation of European Union 
(EU) sanctions against the Arab country.

Speaking to reporters 
on Saturday, commander 
of Police at Sistan and 
Balouchestan province, 
General Mohammad 
Qanbari, said the bomb 
attack was foiled on Friday.
He said a sound bomb 

went off in the provincial capital 
of Zahdan on Friday morning, 
which only shattered windows of a 
number of buildings in ‘Jam-e-Jam’ 
neighborhood.
The Police forces were immediately 
deployed to the blast site and 
evacuated the residents given the 
threat of a second explosion in such 

incidents, the commander noted, 
adding that the security forces could 
later find a bomb in the neighborhood 
that had been planted inside a 
pressure cooker with metal shrapnel.
“The bomb would have undoubtedly 
caused damages to people if it had 
gone off,” the general noted.
The Police’s bomb disposal teams 
acted courageously and cut off the 
connection between the IED and its 
remote control, he added, noting that 
two people have been arrested in 
connection with the plot.
Located in southeast of Iran, the large 
province of Sistan and Balouchestan 
borders Pakistan and Afghanistan, and 
has a long coastline by the Sea of Oman.
In December 2018, an explosive-
laden vehicle attacked the police 
headquarters in Chabahar, killing 
two sentries and injuring a number of 
other people, including passersby.

China Says Briefed 
by US on Latest 
Trump-Kim 
Meeting
China has received a briefing from the United States 
on the latest meeting between US President Donald 
Trump and North Korean leader Kim Jong Un, China's 
Foreign Ministry said on Saturday, in a call between 
two senior diplomats.Trump became the first sitting 
US president to set foot in North Korea on Sunday 
when he met Kim in the Demilitarized Zone (DMZ) at 
Panmunjom between the two Koreas and agreed to 
resume stalled nuclear talks.
Chinese vice Foreign Minister Luo Zhaohui and US 
Special Representative for North Korea Stephen 
Biegun discussed that meeting in a telephone call 
on Friday, China's Foreign Ministry said in a short 
statement, Reuters reported.
"Biegun introduced the meeting between the US and 
North Korean leaders at Panmunjom, and said the 
US side is willing to strengthen communication and 

coordination with the Chinese side on the peninsula 
issue," the ministry added.
Luo told Biegun the recent "positive interactions" on 
the North Korean issue by all parties had important 
meaning for the peace talk's process, the ministry 
said."China supports US-North Korea exchanges and 
dialogue and hopes that the two sides will meet each 
other halfway and follow the consensus of the leaders 
of the two countries to resume consultations at the 
working level as soon as possible," it added.
Trump's meeting with Kim came around a week after 
Chinese President Xi Jinping met Kim himself during 
a state visit to Pyongyang.
While China has not officially announced it, Luo is 
likely China's new special envoy for the North Korea 
issue, after predecessor Kong Xuanyou became 
China's new ambassador in Tokyo in late May.
Luo was also involved in a briefing to Chinese 
reporters on Xi's visit to North Korea before Xi went, 
according to state media.Luo is an urbane career 
diplomat who speaks good English, according to 
diplomats who have met him.He previously served 
as China's ambassador in Canada, Pakistan and 
India, and also worked in the Chinese embassy in 
Washington from 1996-2000.

NIOC to offer 2m barrels 
of heavy crude at Energy 

Exchange on July 9
The National Iranian Oil Company (NIOC) has 
planned to offer 2 million barrels of heavy crude oil 
on the Iran Energy Exchange (IRENEX) on Tuesday 
(July 9).
The base price for this offer is $57.66 per barrel, and 
the minimum purchase volume is 35,000 barrels.
Buyers can receive their cargo(es) up to three 
months after the transaction, and the delivery of the 
cargo(es) in other areas is subject to approval by the 
National Iranian Oil Company.
This is the fourth heavy crude oil offering of NIOC 
on the Iran Energy Exchange and the second heavy 
supply of crude oil in the current calendar year 
which began on March 21. On the first offering 
of this year, 70,000 barrels of heavy crude were 
traded.
On May 21, NIOC offered 2 million barrels of crude 
oil on IRENEX.
In the third offering, on April 30, 70,000 barrels of 
crude oil were traded.

Uganda keen on benefiting 
from Iranian cultural 

experiences
 Ugandan Minister of State for Gender and Culture Peace 
Mutuuzo voiced keen interest in making use of Iran’s 
cultural experiences in her meeting with Iranian cultural 
attaché Mohammadreza Ghezelselfi.
“The Ugandan government and nation believe in the 
historical culture of Iran and the vast cultural joint 
fields on which both sides can cooperate,” she said in 
during the meeting held in Uganda.Naming Iran as a 
cultural pattern for Ugandans, she put forward tourism 
exchange programs, training skills and taking advantage 
of Iranian expertise for constructing a better Uganda as 
the Ugandan government’s targets.The African minister 
also suggested that some Persian language learning 
courses could be held in her country.Mutuuzo also 
suggested the establishment of a culture room in the 
Joint Cultural Commission of Iran and Uganda.Ugandan 
senior officials have expressed willingness to strengthen 
relations with the Islamic Republic of Iran, welcoming 
participation of Iranian companies in Ugandan economic 
development projects.

Intl. bodies have to act against banditry of 
US, UK: Iranian MP

Bomb Attack Foiled in Southeast Iran

Referring to the seizure of Iranian supertanker by UK in 
Gibraltar on Thursday, a member of the Iranian Parliament 
urged international bodies to stand in the way of banditry of 
the US and UK.  

The Iranian Police have defused a bomb planted in a pressure 
cooker at a residential area in the southeastern city of 
Zahedan, a commander said.
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“It encounters with 
Iranian oil tankers 
and stops them 
from doing trade in 
free waters.”

The Police’s 
bomb 
disposal 
teams acted 
courageously 
and cut off the 
connection 
between the IED 
and its remote 
control
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ابالغ آیین نامه شرکت های تسهیل گر گردشگر سالمت
معاون درمان وزارت بهداشت از ابالغ آیین نامه شرکت های تسهیل گر گردشگر سالمت خبر داد و گفت: 
اگر فرآیند گردشگری سالمت در کشور به خوبی مدیریت شود، سبب ارائه خدمات با کیفیت و استاندارد از 
سوی مراکز درمانی و کسب اعتماد در بیماران خارجی می شود. دکتر قاسم جان بابایی در ویدئوکنفرانسی 
که با محوریت گردشگری سالمت در مراکز درمانی و شیوه اخذ مجوز جهت پذیرش بیماران خارجی با 

حضور معاونین درمان و مسئوالن ادارات صدور پروانه و دفاتر توریسم سالمت معاونت درمان دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور برگزار شد، افزود: متاسفانه پیش از این، حوزه گردشگری سالمت با دالالنی مواجه بوده که با 

توجیه مالی و به دلیل کسب سود هنگفت، بیماران را از کانال های نامشخصی وارد کشور کرده و به مراکز درمانی که 
حتی حداقل نیازهای یک گردشگر سالمت را ندارند، ارجاع می دادند. وی افزود: همچنین عدم ساماندهی حوزه گردشگری 

به صورت سیستماتیک در کشور موجب شده بود گردشگری سالمت موفقیت چندانی نیابد. اما امروز از طریق ابالغ آیین نامه شرکت های 
تسهیل گر گردشگر سالمت، امکان این حوزه فراهم خواهد شد. معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: سرمایه پزشکی کشور محصول سال ها 
تالش جامعه پزشکی است. ایران جایگاه بسیار مناسبی در حوزه بین المللی از لحاظ پزشکی و دارا بودن تکنولوژی های به روز دارد و در زمینه هایی 

همچون ناباروری و پیوند عضو، یکی از سرآمدترین کشورهای دنیا محسوب می شود.
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استارتآپ

وزیرتعــاونکارو
رفاهاجتماعیگفت:ضــرورتداردتاتعاونیهادرحوزه

استارتآپهاوشرکتهاینوبنیانواردشوند.

محمدعلی شــیریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در صبحانه کاری رئیس اتاق 
تعاون که روز ۱۵ تیرماه در اتاق تعاون برگزار شد، گفت: ضرورت دارد تا تعاونی ها در حوزه 

استارت آپ ها و شرکت های نوبنیان وارد شوند.
وی با اشاره به برگزاری اجالس جهانی کار )ILO( اظهار کرد: یکی از مهم ترین مباحثی که در 
آن اجالس مطرح شد، درباره آینده جهانی کار بود، اگر کشورها خودشان را آماده برای آن 

تحوالت نکنند با مشکالت جدی روبه رو می شوند.
شریعتمداری با بیان اینکه یکی از برنامه های این اجالس استقالل نظام کارشایسته است، 

تصریح کرد: بیش از این در اجالس جهانی کار،کار پژوهشی را دنبال کردیم که هدف 
آن اجرای کار شایسته بود. در جلسه هیئت وزیران استقرار کار شایسته را تأکید کردیم و 

امروز سند کار شایسته تصویب و آماده اجرا است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: بخش تعــاون در ابتدای انقالب با قوت فراوان 
وارد شــد و در بســیاری موارد موفق عمل کرد. نگاه امام خمینی)ره( نسبت به مسائل 
کشــور به تعاون و همدلی بود. اگر اکنون در بخش هایی دچار مشــکل هستیم، دلیل 
آن این اســت که از نگاه اول انقالب فاصله گرفته ایم. در یک آســیب شناسی می توان 
 به این موضوع رســید که فاصله گرفتن از نــگاه اولیه انقالب باعث بروز این مشــکالت

 شده است.
شریعتمداری در ادامه از واگذاری بنگاه های زیر مجموعه شستا خبر داد و افزود: با اولویت 
فروش به بخش تعاون کار واگذاری توسعه پیدا می کند و یا سهمی از واگذاری به بخش تعاون 

محول می شود.
وی ادامه داد: مجموعه شستا و همه صندوق ها بر اساس دستور صادره حرکت به سمت نظام 
غیر بنگاه دار را آغاز کرده اند؛ بخشی از واحد های در اختیار ضرورتاً منحل می شوند و بخشی از 

واحد هایی که با ادغام شرایط بهتری برای واگذاری پیدا می کنند ادغام می شوند.
شریعتمداری تصریح کرد: توصیه ما این است که استانداران، وزارت امور اقتصاد و دارایی و 
سازمان خصوصی سازی به قوانین مربوطه در جهت واگذاری به بخش تعاون اولویت بیشتری 
بدهند و شرایطی فراهم کنند که در این واگذاری ها تعاونی های دارای سهم عمده تری شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش قیمت ویلچر 
برای معلوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه برنامه ای دارد تا با حمایت از آنها این کاال 
با قیمت مناسب تری به دست این قشر برسد، اظهار کرد: با توجه به تغییر نرخ ارز قیمت ویلچر 
در واحد های تولید داخل و وارداتی آن افزایش یافته بنابر این در تالش هستیم تا یارانه ای برای 

فروش این دستگاه ها تعیین شود.
شریعتمداری گفت: البته تنها قیمت ویلچر افزایش نیافته بلکه قیمت سمعک و پروتز هم 
افزایش یافته و در واقع در تالش هستیم تا با سازمان برنامه و بودجه به نتیجه برسیم تا به 

صورت سوبسید سهمی برای این بخش دریافت و اختصاص دهیم.
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به مشکالت معیشتی 
که در اثر افزایش قیمت ها برای کارگران به وجود آمــده وزارت تعاون چه برنامه حمایتی 
دارد، افزود: شــرایط تورم در ماه های اولیه بروز بحرانی که توسط نظام سلطه در کشورمان 
تحمیل شده بود طوری بود که در برخی ماه ها با ۶ درصد تورم موجه بودیم، اما اکنون در آن 
شرایط نیستیم با این وجود سازمان تمام تالش خود را انجام داده تا با کمک نهاد های مختلف 
جمهوری اسالمی ایران و سیاست های کالن جلوی سرعت رشد قیمت مواد اولیه و محصوالت 
نهایی را بگیرند و در کنار آن مجموعه اتاق تعاون اعالم آمادگی کرده تا در سیســتم های 
توزیع کاال های سوبسیددار در خدمت بخش توزیع کشور باشد تا محصول نهایی با قیمت 

مطلوب تری به دست کارگران برسد.
شریعتمداری با اشاره به اینکه تقویت بخشی، تعاونی های کارگری به ویژه تعاون امکان، از 
مهم ترین بخش های تعاونی کشور است افزود: از طریق تأمین مالی سیستم بانکی، بانک 
توسعه کارگران و بانک رفاه کارگران برای نیازمندی های آن و هم از طریق پیگیری تخصیص 
منابع ارزی برای نیازمندی هایی که این مرکز بزرگ در اختیار دارد از برنامه هایی است که با 
همکاری بین معاونت تعاون و اتاق تعاون و اتحادیه توزیع امکان شکل پیدا خواهد کرد و شرایط 

پیش خواهد آمد کاال ها با قیمت مطلوب تری به دست نیازمندان برسد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه چه پیگیری هایی برای خبرنگاران صدا و سیما انجام شده تا 
جزو مشاغل سخت به حساب آید، گفت: این موضوع در دستور کار شورای عالی فنی مطرح 

است و در حال پیگیری هستیم، زیرا خبرنگاران با هم فرقی ندارند.

مهر
گـــزارش

ضرورتورودبخشتعاونبهاستارتآپهاوشرکتهاینوبنیان

گوشهباالیسمت
چپ:ثروت

قانونفنگشویی: قرار 
دادن یک گیاه ســبز در 
قسمت گوشه باالی سمت 
چپ میز الهام بخش ثروت 

است.
فواید: نگهداری گیاه در دفتر کار کیفیت 
هوای دفتر را بهتر می کند و به ثروتمند 

شدن شما هم کمک می کند.

مرکزسمتچپ:خانواده
قانونفنگشویی: قرار دادن یک عکس 
خانوادگی در قســمت میانــی چپ میز 

پرورش دهنده روابط نزدیک است.
فواید:عکس خانوادگی لبخند به لبان تان 
می آورد و در روزهای سخت کاری شما را 

شاد و مثبت نگه می دارد.

پایینسمتچپ:دانش
قانونفنگشویی: نگه داشتن کتاب یا 
منابع مرجع در قسمت چپ جلوی میز به 

قدرت یادگیری انرژی می دهد.
فواید:با نگهداری کتــاب ها و مجالت 
صنعتی روی میز کار در وقــت آزاد کار 
مفیدتر و ســازنده تری انجام می دهید و 
به ایده های جدید در محل کار می رسید.

مرکزمیز:موفقیتشغلی
قانونفنگشویی:کامپیوتر را در مرکز 
میز و رو به رو قرار دهید و یک تصویر آب 
روی دسکتاپ قرار دهید زیرا باعث تشویق 

پیشرفت شغلی می شود.
فواید: قرار دادن کامپیوتر در مرکز میز 
بهترین موقعیت ارگونومیک برای کاهش 
فشار روی گردن و شانه هاست. صندلی 
و مانیتور هر دو باید در ارتفاع مناســبی 

قرار بگیرند.

مرکزسمتراست:خالقیت
قانونفنگشــویی:یک دفترچه یا 
کاغذهای یادداشــت چســب دار برای 
تشویق خالقیت در قسمت میانی سمت 

راست میز قرار دهید.

فواید: یک بخش یا ابــزار غیر دیجیتال 
برای ثبت افکار و ایده ها به اندازه خالقیت 

ها برای یک سازمان مفید است.

گوشهپایینسمتراست:ارتباط
باافرادمفید

قانونفنگشویی: تلفن را در قسمت 
جلوی سمت راست میز قرار دهید تا از نظر 
ذهنی با کسانی که حمایت تان می کنند 

در ارتباط باشید.
فواید: با این کار هم با کسانی که حمایت 
تان می کنند در تماس هستید و اگر تلفن 
را به جای کشوی میز کنار ماوس قرار دهید 

تلفن ها را هرگز فراموش نخواهید کرد.

فنگشوییثروتدرکسبوکار
چیستوچهکمکیبهمامیکند؟

تعاریف گوناگونی در این زمینه بیان شده 
این اصول برگرفته از یک علم باســتانی 
چینی به نام علم فنگ شــویی است . که 
امروزه در سراســر دنیا محبوب و فراگیر 
شده است !هدف از این علم، هماهنگی و 
تعادل با جهان طبیعت پیرامون و نتیجه آن 
ایجاد فضایی برای برقراری جریان  آزادانه 
انرژی های مثبت که یکــی از اثرات آن ، 
در کنار سالمت روحی و جسمی بیشتر 
، افزایش درآمد و رونق کسب و کار ، ایجاد 
روابط اجتماعی و یا یجاد خالقیت بیشتر 

در کار و … می باشد.

شایدمحلکاربرایافرادازخانه
مهمترباشد!

برای بسیاری افراد، محل کار مکانی است 
که بیشتر اوقات خود ) از نخستین ساعات 
آغاز روز تا عصر( را در آن سپری می کنند 
و هزینه های زندگی شــان را از این مکان 
فراهم می ســازند. بنابراین ایجاد فضایی 
مناســب در این مکان از جهات بسیاری 

حائز اهمیت ویژه ای است.

بدونهزینهپولدارشوید!
یکی از مزایای استفاده از فنگ شویی ثروت 
این است که با بهره گیری از منابع طبیعی و 
بدون هیچ هزینه ای می توانید زندگی خود 
را ارتقا دهید. اگر شما بتوانید بدون هزینه 
پولدار شوید ، این کار را انجام نمی دهید ؟

 HSBC امروزه شرکت هایی بزرگی مانند
 BANK ,OCBC BANK ,
 ADIDAS ,VOLVO ,IBM
 ,AUDI ,DELL ,HP, NOKIA ,
BMW و …. بر اساس یک سری اصول 
و قوانین خاص در دکوراسیون و چیدمان 

محیط کار خــود را طراحــی کرده اند تا 
بتوانند در محیطی پرانرژی بیشــترین 

درآمد را همراه با آرامش داشته باشند.
افزایش و جذب ثروت در کسب و کار به 
کمک علم فنگ شویی که علمی مدرن 
اســت ، باعث پیشــرفت هر چه بیشتر 
شــرکت های نام برده شده است . سایت 
ما بزرگترین و معتبــر ترین مرجع فنگ 
شویی ایران است . که با تجربه و علم به این 
مطلب به بیان حقایقی نهفته در طبیعت 

پرداخته است .
آیا شما هم مایلید بدانید که چگونه اصول 
فنگ شــویی را در محــل کار خود اجرا 

کنید؟

مراحلافزایشوجذبثروتدر
کسبوکار

در مطالب زیر به مواردی خواهیم پرداخت 
که مبتنی بر علم فنگ شویی است و شما 
با انجام این موارد به طور قطع به این امر 

دست خواهید یافت .

مواردیکهدرفنگشوییثروت
بایددوریکرد:

اولین مطلب مهم که خــود ، دارای زیر 
شاخه هایی مهم اســت ، فنگ شویی در 
چیدمان اســت ! ابتدا در هر اصلی باید از 
مواردی که تمرکز شــما را بر هم می زند 
دوری کنید . در ادامه به موارد مهم و قابل 
اهمیت فنگ شویی چیدمان در ارائه این 

مطلب اشاره می شود .

1.پاکسازیومرتبنمودنمحل
کار

اولین قدم ، پاک ســازی و مرتب نمودن 
محل کار است !

یعنی محیط کار خود را از هرگونه گرد و 

غبار و هرگونه انباشتگی های بی مورد دور 
کنید . با تمیز کردن و رفع انباشــتگی ها 
کــه هــرروز در برابرتان قرار داشــتند 
شــروع کنید، درواقع ابتــدا ذهنتان را 
آزاد می کنید و بار احساســی تان سبک 
می شود و مطمئناً سرزنده و خوش بین تر 
می شوید. به طور طبیعی هرگونه شلوغی 
باعث می شــود انرژی نتوانــد آزادانه و 
به طور کامل جریان پیــدا کند . هرگونه 
آشفتگی در محل کار شما مستعد ایجاد 
 انرژی های منفی و نداشتن انرژی مثبت 

می باشد.

2.حذفچیزهایغیرضروریاز
میزکار

حذف چیزهای غیرضروری و انباشتگی 
از میز کار اصول اولیه علم فنگ شــویی 
می باشــد. این کار باعث می شود حس 

بهتری نســبت به محل کار خود داشته 
باشید . تمیز و خلوت بودن میز کار باعث 
می شود انرژی مثبت بیشتری را به سوی 
خود جذب کنید. هم چنین خلوت بودن 
میز کار به تقویت خالقیت کمک می کند. 
به این معنی که انرژی فضای بیشتری را 
برای چرخش و ایجاد انرژی مثبت دارد 

که شما می توانید از آن بهره مند شوید.

3.دوریازلبههاینوکتیز
برای جذب  فنگ شویی ثروت در محل کار 
بهتر است محیط خود را بررسی کنید تا 
مطمئن شوید، هیچ گونه لبه تیز یا نوک تیز 
وجود ندارد. به عنوان مثال اگر گوشه های 
تیز میز کار یا داشــتن بعضی سقف های 
کاذب به صورت نوک تیز و … وجود داشته 
باشد ، این لبه ها وضعیت شغلی شمارا به 
خطر می اندازد . زیــرا تولید انرژی منفی 
می نماید لذا نمایانگر انرژی برنده است و 
لبه های تیز مانند تیغ برنده عمل می کند 
و لذا برای دور نمودن این انرژی سعی کنید 
از یک کریستال تراش خورده در این لبه ها 

استفاده نمایید .
لبه های تیز میز کار شما چه انرژی دارد؟ 
علم فنگ شــویی برای هر موضوعی چه 
خوب و چه بد دلیل و برهان دارد اگر این 
لبه ها را بد می داند به این علت اســت که 
هرزمانی که شما حرکت می کنید ممکن 
است به طور ناخودآگاه پهلو یا دست شما به 
این لبه ها برخورد کرده و برای شما ایجاد 

ناراحتی و زخم نماید .

4.جلوگیریازنشستنمقابلدیوار

از نشســتن مقابــل دیــوار جلوگیری 
کنید، زیرا ذهنتــان را محدود می نماید 
و نمی گــذارد کــه آزادانه به مســائلی 
که می خواهید دســت پیــدا کنید . در 
طوالنی مدت احساس رخوت و کسلی را 
برایتان به وجود می آورد و شما را از ثروت 
در کسب و کار دور می کند . اگر چاره ای 
ندارید ، از نقاشی مناظر طبیعی و هر آنچه 
که ســردی دیوار را از بین ببرد استفاده 
کنید . این کار باعث می شود انرژی های 

مثبت برایتان فعال شود .

5.تعمیروسائلخراب
چکه کردن و سر رفتن آب از عالئم اسراف و 
هدر دادن ثروت است و وضعیت مالی شمار 
را منعکس می کند . برای افزایش درآمد و 
ثروت شیرهای آب را به طور مرتب چک 
کنید و در صورت لزوم آن را تعمیر نمایید. 
اگر وسیله برقي خرابی در محیط کاردارید 
حتماً براي تعمیر آن اقدام کنید. چینی 
ها بر این باورند که چکه کردن شــیر آب 
باعث هدر رفتن آب و نیروی حیاتی می 
شود و در آخر ماه نیز با یک قبض آبی که 
مقداری از آن هدر رفته مواجه می شوند و 
این هزینه به معنای هدر رفتن ثروت است.

وســایل الکترونیکي خراب و نیمه سوز 
بخش زیادی از انرژیی هــا را صرف خود 
مي کند ! تمرکز انرژیی ها را برای جذب 
شادی، ثروت و سرمایه از بین می برند! پس 
اگر المپ هاي سوخته، ساعت هاي خراب 
و باتري هاي استفاده تمام شده دارید آنها را 
تعمیر و یا دور بریزید تا انرژیی های ثروت 

را بهتر و بیشتر جذب کنید.

با انرژی، جذب ثروت کنید؛   

نقشه انرژی فنگ شویی برای میز کار

برایبسیاریافراد،
محلکارمکانیاست
کهبیشتراوقاتخود
)ازنخستینساعات
آغازروزتاعصر(رادر
آنسپریمیکنندو

هزینههایزندگیشان
راازاینمکانفراهم
میسازند.بنابراین

ایجادفضاییمناسب
دراینمکانازجهات
بسیاریحائزاهمیت

ویژهایاست.

چهبهفنگشوییاعتقادداشتهباشیدچهنداشتهباشیدبهکار
بردنایننقشهانرژیدرمحلکارتانهمدرتقویتجریانکار
موثراستوهمدربهترشدنزندگی.پسمعطلنکنیدونقشه
انرژیفنگشوییراهرچهزودتررویمیزکارتانپیادهکنید

تاازفوایدآنبهرهمندشوید.

منبع:فنگشوییایران
یـــادداشت
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یکیازمزایایاستفادهازفنگ
شوییثروتایناستکهبا
بهرهگیریازمنابعطبیعیو

بدونهیچهزینهایمیتوانید
زندگیخودراارتقادهید.

وروداستارتآپها
بهبازاراجارهکمکی

نمیکند
شکستهشدن
قیمتهادربازار
مسکنباورود
بخشخصوصی

نایــب رئیــس اول اتحادیه 
امالک استان تهران شکسته 
شدن قیمت ها در بازار مسکن 
را در گرو ورود سرمایه گذاران، 
انبوه سازان و تولیدکنندگان 
اعــالم و تاکید کــرد: دولت 
باید با اجرای سیاســت های 
تشــویقی از بخش خصوصی 

حوزه مسکن حمایت کند.
حســام عقبایی نایب رئیس 
اول اتحادیه امالک اســتان 
تهران با بیــان اینکــه بازار 
اجاره متناســب با بازار خرید 
و فروش دچار نوسان قیمت 
می شــود، گفت: بازار مسکن 
از سال گذشته شاهد افزایش 
صد در صدی قیمــت بوده و 
همین رشد قیمتی زمینه ساز 
افزایش قیمت اجاره بها شده 
است، از ســوی دیگر افزایش 
نرخ تورم عمومی در این بازار 
باعث شده است تا امسال بازار 
اجاره متفاوت تر از سال های 

قبل باشد.
عقبایــی گفت: بــازار اجاره 
امسال حدود ۲۰ درصد رشد 
داشــته اســت و دولت برای 
بهبود این بــازار باید افزایش 
تولید مسکن را در دستور کار 

قرار دهد.

رشد20درصدقیمتها
دربــازاراجــاره/ورود
اســتارتآپهابهبازار

اجارهکمکینمیکند
نایــب رئیــس اول اتحادیه 
امالک اســتان تهران ادامه 
داد: متوسط قیمت اجاره در 
شــهرهای بزرگ ۲۰ درصد 
و در شــهرهایی با جمعیت 
متوســط ۱۰ تــا ۱۵ درصد 
رشد داشته اســت، البته در 
شــهرهای کوچک بــه علت 
وجــود تــوازن بیــن تقاضا 
و عرضــه، قیمــت ها رشــد 

چشمگیری نداشته است.
عقبایــی تصریح کــرد: در 
مجموع بازار اجاره امســال 
حدود ۲۰ درصد رشد داشته 
است و دولت برای بهبود این 
بازار باید افزایش تولید مسکن 

را در دستور کار قرار دهد.
عقبایــی ورود اســتارتاپ 
ها به بازار اجــاره را بی تاثیر 
دانســت و افزود: در چند ماه 
گذشته اســتارتاپ ها با ارایه 
قیمت هــای کاذب و نجومی 
در فضای مجازی بازار مسکن 
و خودرو را بهــم ریختند. با 
این حــال اتحادیــه امالک 
مخالــف ورود اســتارتاپ ها 
به بازار مســکن نیســت اما 
باید نظارت بــر فعالیت آنها 
دقیق تر باشد تا این بخش با 
بکارگیری روش های نوین در 
حوزه خرید و فروش و اجاره 
مســکن به خروج مسکن از 

رکود تورمی کمک کند.

اقتصادبرتر
گــزارش
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