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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

 رغبت نکاشت را به روش قهری و تحکمی نمی توان کاهش داد:

بسته های حمایتی برای نکاشت برنج  هنوز به اصفهان نرسیده است

 بازار سرمایه
 هنوز در تعطیالت!

با وجود گذشت بیش از سه ماه از 
ابتدای سال 1398 باز هم برخی 
از سرمایه گذاران بازار را آشفته 
می دانند و گویی تعطیالت عید 
نوروز هنوز تمام نشــده تا بازار 
شکل اصولی به خود بگیرد. باید 
اعتراف کرد که این بار تعطیالت 
نیست که بازار ســرمایه را دچار 
تشــویش و ســردرگمی کرده 
 بلکه تغییر لحظه ای قیمت ها و 
سیاست های داخلی و خارجی 
 اســت که جو اقتصاد ایــران را

 ماه هاست متشنج نموده است. 
البته این جریان تنها مصداق بازار 
ایران نیست بلکه  بازار جهانی نیز 
با ابهام مواجه هست به طوریکه 
پیش بینی می شود که حتی اگر 
جنگ تجاری چین با آمریکا هم 
پایان پذیرد آمریکا بــا اروپا هم 
وارد جنگ تجاری خواهد شــد 
که باز هم فضای ابهام را تشدید 
خواهد کرد. در مورد رکود جهانی 
هم باید توجه کرد که نشانه های 
کمی از رکــود در اقتصاد چین 
مشاهده می شود .همچنین نشانه 
هایی از رکود در اقتصاد اتحادیه 

اروپا دیده می شود که...

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

       نه تنها سال گذشته ممنوعیت کشت برنج در استان های کشور به غیر از گیالن و مازندران ابالغ شد بلکه با توجه به بحران خشکسالی و کم آبی استان اصفهان بسیاری بر این عقیده اند که با این 
شرایط کشت های آب بر و غرقابی در اصفهان نباید انجام گیرد.

نا 
 ایم

س:
عک

بازار طال و سکه 98/4/16 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,370,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,571,0004,449,000جدید

2,360,0002,520,000نیم سکه

1,549,0001,640,000ربع سکه

989,000989,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,874,0001,766,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18432,900407,500 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24575,900543,300 عیار

راه اندازی کارخانه نوآوری 
فضایی در اصفهان

رئیس پژوهشــگاه فضایی ایــران از راه اندازی 
کارخانه نوآوری حــوزه فضایــی در نزدیکی 
دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد و گفت: این 
کارخانه های مرکزی در شــهر استان اصفهان 
خواهد بود که نســبت به حمایت از کســب و 
کارهای نوپــا در حوزه های مرتبــط با فناوری 

فضایی اقدام خواهد کرد.
 سعید صمیمی در افتتاح گردهمایی شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ ها که در محل صندوق 
نوآوری و شکوفایی برگزار شد، افزود: بدون شک 
این رویداد ســه روزه و برگزاری نشســت های 
تبادل فناوری و نوآوری بســتری مناسب برای 
شناخت بازیگران زنجیره ارزش صنعت فضایی 
کشور و شناخت توانمندی ها و ایده های خالقانه 

آنها و همچنین عرضه نیازمندی های...
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ماینرها بحران اصلی صنعت برق هستند؟

هم در مزارع کشاورزی ارز 
دیجیتال استخراج می کنند 

هم در مساجد
آیا ماینینگ خطری جدی متوجه صنعت برق 

ایران کرده است؟ پاسخ این سئوال البته پاسخی 
مستقیم و سرراست نیست چرا که عده ای به این 

سوال پاسخ مثبت می دهند و عده ای پاسخشان 
منفی است.  ...

شــرایطی  در  ایــن 
اســت کــه اکنــون تنها 
یکهــزار و 8۰۰ هکتار از 
زمین هــای کشــاورزی 
اســتان اصفهــان زیــر 
پوشش کشــت گلخانه ای 
قــرار دارد کــه البتــه 
دســت کم نزدیک ۵۰ درصد تولیدات 
 آنها ســاالنه به خارج از اســتان صادر

 می شود.
گلخانه هــای اســتان اصفهان شــامل 
یکهزار و ۶۰۰ هکتار ســبزی و صیفی 
و ســایر آن مربوط به گیاهــان زینتی 
است که ســاالنه ۲8۵ هزار تن سبزی و 
 صیفی و 1۴۰ میلیون شاخه گل تولید 

می کنند.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی و 
توســعه منابع اســتانداری اصفهان با 
تاکید بــر لزوم مدیریــت کم آبی اظهار 
داشت: بر همین اســاس امسال افزون 
بــر 1۴ هزار میلیــارد ریال به کشــت 
 گلخانه ای در این استان اختصاص یافته

 است.
سید حسن قاضی عســگر افزود: تغییر 
الگوی کشاورزی و کشت گیاهان کم آب 
بر و با ارزش افزوده باال نیز در اولویت قرار 
گرفته و در این راستا به دنبال بهره گیری 
از ظرفیت شــرکت های دانــش بنیان 

هستیم.
وی بیــان کــرد: در راســتای حفاظت 
و مدیریت منابع آبی اســتان اصفهان، 
اولویت دولت توســعه صنایع کم آب بر 
و غیرآالینــده بــوده و اقدام هــای 
 خوبــی نیــز در ایــن زمینــه جریان 

دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع اســتانداری اصفهان با اشــاره به 
شتاب گرفتن آهنگ سرمایه گذاری در 
این استان اضافه کرد: توسعه گردشگری، 
انرژی های پاک و تکمیل زنجیره پوشاک 

جزو اولویت های سرمایه گذاری است.
فرماندار آران وبیدگل نیز در ادامه یادآور 

شــد: ترویج کشــت گلخانه ای یکی از 
راه هــای کاهش مصــرف آب در بخش 
کشاورزی این شهرســتان است و باید 
بخش کشاورزی را به ســمت کشت با 
روش های نوین هدایت و از سوی دیگر 
بازار محصوالت کشــاورزان را تضمین 

کنیم.
اسماعیل بایبوردی افزود: ۶۰ تن طالبی 
از یک هکتار زمین کشــاورزی با روش 
غرقابی به دســت می آیــد، درحالی که 
بــه روش کشــت گلخانه ای بــا وجود 
کاهش 1۰ برابری مصــرف آب، افزون 
 بر ۲۰۰ تن محصول می توان برداشــت

 کرد.
وی تصریح کرد: شهرستان آران و بیدگل 
به دلیل محدود بودن منابع آبی باید هر 
چه زودتر به ســوی تغییر الگوی کشت 
هدایت شود و کشاورزان و باغداران هم 
محصوالت کم آب بر را جایگزین ســایر 

تولیدات کنند.
فرمانــدار آران وبیدگل، مصــرف آب را 
نیازمنــد مدیریت هوشــمند و دانش 
بنیان دانســت و ادامه داد: تهیه ســند 
راهبردی منابع آبی بخش های خانگی، 
کشــاورزی، صنعت، خدمات و فضای 
ســبز با بهره گیری از دیدگاه نخبگان و 
کارشناسان بومی از جمله برای منطقه 

شمال اســتان اصفهان ضروری به نظر 
می رسد.

وی اضافه کــرد: میــزان آب تولیدی، 
هدررفت و استفاده در بخش کشاورزی 
باید رصد شــود تــا در کنــار پایداری 
سرزمینی در روستاها و شهرها، به هدف 

تعادل بخشی برسیم.
بایبوردی همچنین تاکید کرد: با توجه 
به اهمیت اشــتغال و تأمین معیشــت 
مردم در شــرایط اقتصادی کنونی، باید 
در تعیین اولویت هــا، تصمیم گیری ها 
و انجام امور مربــوط به مدیریت مصرف 
آب در بخش های گوناگون چنان اقدام 
کنیم که کمترین آسیب به بهره برداران 
 از جملــه در بخــش صنعــت وارد 

شود.
کارشناسان امر، اجرای طرح های کنترل 
چاه های غیرمجــاز را در کنار مدیریت 
برداشــت از چاه های مجاز مورد تاکید 

قرار می دهند.
زمین های کشــاورزی اصفهان نزدیک 
به ۵۶3 هزار هکتار برابــر 3.۵ درصد از 
مجموع مساحت اســتان اصفهان است 
که با توجــه به محدودیت هــای منابع 
آبی در سال های گذشــته، تنها نزدیک 
 بــه ۲9۰ هزار هکتــار آن زیر کشــت

 می رود.

ضرورت ورود شرکت های دانش بنیان به توسعه گلخانه های اصفهان

توسعه گردشگری، 
انرژی های پاک 

و تکمیل زنجیره 
پوشاک جزو 

اولویت های سرمایه 
گذاری است.

با توجه به برنامه دولت مبنی بر افزایش سطح گلخانه   ها به میزان 48 هزار هکتار در چارچوب برنامه ای 10 ساله در کشور و کم آبی اصفهان، 
کشت گلخانه ای در این استان نیز توسعه خواهد یافت اما فعالیت شرکت های دانش بنیان در این راستا ضروری به نظر می رسد.

چنان که کارشناسان امر نیز تاکید دارند، توسعه کشت گلخانه ای به عنوان یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی 
هم راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی به افزایش بهره وری، ارزش افزوده، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و صرفه جویی در منابع 

تولید می تواند منجر شود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

روابط عمومی شهرداری خالد آباد

آگهی مزایده نوبت دوم 

شهرداری خالد آباد در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 98/2/26 شورای اسالمی شهر، یک دستگاه 
کامیونت کمپرسی نیسان تیپ 2400 مدل 1384 آبی رنگ با ظرفیت 3800 کیلوگرم را از طریق مزایده به 
فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر تا تاریخ 98/04/24 به شهرداری 

خالد آباد مراجعه و یا با شماره تلفن 54346850-031 تماس حاصل فرمایند. 

شناسه: 523354 

سید محسن هاشمی - شهردار مبارکه شناسه: 514118 

تجدید آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه 

شرایط متقاضیان: 
الف( داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور 

ب( توانایی ارائه تضمین شرکت در مزایده و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 
نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به شماره حساب 0105193396003به نام شهرداری مبارکه 

محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهرداری، امور قراردادها )031-52402021( 
مبلغ خرید اسناد مزایده: 600.000 ریال 

تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی در روزنامه در ساعات اداری تا روز پنجشنبه 98/4/27
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری: از تاریخ درج نوبت دوم آگهی در روزنامه تا روز شنبه 98/04/29 تا پایان وقت اداری 

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: راس ساعت 13 بعد از ظهر روز یکشنبه 98/04/30 در محل شهرداری مبارکه 
پیشنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، قلم خوردگی، عیب و نقص نداشته باشد. 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده، مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. 

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است. 
ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

شماره مجوز از شورای 
نرخ پایه اجاره برای یکسال براساس موضوع مورد اجارهاسالمی شهر مبارکه

مبلغ شرکت در مزایدهمدت اجارهنظریه کارشناس رسمی دادگستری

98/133
1398/02/03

اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح 
شهر

ماهیانه: 68.633.600 ریال 
42.000.000 ریالیکسالیکسال: 823.603.200 ریال



 بازار سرمایه 
هنوز در تعطیالت!

ادامه از صفحه یک:
...  به صورت کاهــش تعداد فروش 
شــرکت های خودرویی بروز کرده 
است . البته به طور حتم با رکودی 
که سال 2007 گریبان گیر اقتصاد 
جهان هستیم مواجه نخواهیم شد 
زیرا اروپایی ها پادزهر  مشکل را یکبار 
استعمال  می کنند و برای همیشه 
مصون می شــوند زیرا راهکارهای 
مقابله به آن را بلد می شوند و به قول 
ما ایرانی ها از یک سوراخ دو بار گزیده 

نمی شوند!
درســت برعکس ما ایرانــی ها که 
شکست های اقتصادیمان هر ساله 
 و به همان شــکل گذشــته تکرار

 می شــود بدون اینکه کوچکترین 
عبرتی حاصل شود!

به نظر می رسد مشــکالتی مانند 
تحریم هــای اقتصادی بــرای هر 
کشــور احتمــال وقــوع دارد کما 
اینکــه بســیاری از کشــورها هم 
اکنون و هــم زمان با کشــور ما در 
تحریم هســتند اما اقتصادشان با 
 چنین چالش هایی مواجه نشــده

 است. 
مهم ترین راهکار برون رفت از شرایط 
فعلی اقتصاد تغییر دید مســئوالن 
به اقتصاد اســت و اینکــه باید این 
موضوع را درک کنند که منابع کشور 
محدود است و نباید قول و وعده های 
نامحدود به مردم داد و اینکه مردم و 
مسئولین باید به یک نظر مشترک در 

اقتصاد برسند. 
در حال حاضر و با این دیدگاه مردم 
و مســئولین، ســرمایه گذاری در 
اقتصاد ایران متوقف شــده و رشد 
موجودی سرمایه به صفر گراییده، 
بودجه عمرانی دولت نیز به تدریج در 
حال حذف شدن است؛ چون بخش 
مهمی از منابع کشور صرف کسری 
صندوق های بازنشستگی، مشکالت 
نظام بانکی و کسری بودجه دولت 

می شود.
این روزها  دوســت و دشمن خطر 
ونزوئالیی شــدن اقتصــاد ایران را 
گوشزد می کنند نه از بابت احتمال 
نزدیک شــدن میزان تورم ایران به 
ونزوئال بلکه از بابت وجود شواهدی 
عینــی و عجیب از شــباهت های 
رویکردهای اقتصادی  دو کشــور 
 که خود به اندازه کافی خطرناک و

 دلهره آور است.
اینکه مــا بــا تحریم هــای نفتی 
بــه ایــن میزانــی که مشــاهده 
مــی فرماییــد تغییــر و تحوالت 
در وضعیــت اقتصــادی مــان 
 داریــم خــود نشــان دهنــده

شباهت هایی بین اقتصاد دو کشور 
است و این موضوع قابل نفی نیست.

تنها راه بــرون رفت از ایــن اوضاع 
اقتصادی تشــویق مردم بــه روانه 
کردن ســرمایه های خود به سوی 
 تولید و حمایت همه جانبه از تولید 

است.
تصمیمات تند و سختگیرانه برای 
بخش خصوصی بــه معنای تحریم 
داخلــی اســت و بســتن فضای 
داخلی عواقــب نگران کننده تری از 

تحریم های بین المللی دارد.
دولت باید از بخــش خصوصی به 
عنوان برگ برنده برای عبور از شرایط 
سخت و دشوار فعلی استفاده کند نه 
اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش 
قوانین و مقررات دست و پاگیر حلقه 
 محاصره بخش خصوصی را تنگ تر

 کند. 
گفته می شود امسال قوانین دست و 
پاگیر برای گرفتن مجوزهای کاری 
کاهش یافته اســت ، امید است در 
عمل ما شــاهد نتایــج مثبت این 

تغییرات باشیم.
نتایجی مثل، کاهش بیکاری، رونق 
اقتصاد، افزایش کارآفرینی ، افزایش 

ازدواج جوانان و.....

اقتصاد استان
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صنعت نساجی می تواند مشکل اشتغال را حل کند
فرماندار اصفهان گفت: صنعت نساجی و پوشاک اشتغال باالیی ایجاد می کند و می تواند مشکل بیکاری را 

حل کند اما برای این منظور باید ارتباط معناداری با دانشگاه برقرار کند.
حسین سیستانی در نخستین نشست تخصصی صنایع پوشاک وفناوری های وابسته اصفهان اظهار کرد: 
باید شرایط رشد و پیشرفت استان را مهیا کنیم و این امر میسر نیست مگر اینکه از ظرفیت بخش خصوصی 

بیشتر استفاده کنیم. در هر کشوری که دولت تنها نقش حمایتی و نظارتی خود را انجام داده و زمینه فعالیت 
بخش خصوصی را فراهم کرد موفقیت بیشتری به دست آورده است.

فرماندار اصفهان با اشاره به لزوم بررسی دالیل مشکالت اقتصادی تصریح کرد: مشکالت جامعه می تواند ناشی از 
دالیل بسیاری اعم از مالی، مقرراتی و... باشد اما ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار مهم است، صنعت نساجی و پوشاک به دلیل 

اینکه می تواند اشتغال باالیی ایجاد کند باید رابطه معناداری با دانشگاه برقرار کند.
وی با اشاره به نبود خالقیت در صنعت چوب گفت: چند سال پیش در صنعت چوب هم قرار بر ایجاد یک قطب کارگاهی بود اما به دلیل پراکندگی 
 باال در صنعت چوب اصفهان تنوانستیم این شهرک را راه اندازی کنیم و متاسفانه چوِب ترکیه این صنعت را در اختیار خود گرفته بود و امروز 

می بینیم که صنعت چوب کامال سنتی مانده و خالقیتی در آن وجود ندارد.

جهاد دانشگاهی اصفهان مجری برگزاری آزمون استخدام آتش نشانی
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: آزمون استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی 

در استان اصفهان توسط جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار می شود.
هومن سراج با اعالم این خبر، اظهار کرد: آزمون استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی در استان 

اصفهان  18 مردادماه سال جاری و در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
وی افزود: تعداد 300 نفر از افراد واجد شرایط پس از آزمون علمی و عملی از استان اصفهان انتخاب خواهند 

شد و در نهایت به استخدام سازمان آتش نشانی در خواهند آمد.
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ادامه داد: ثبت نام این آزمون از دوشنبه 10 تیر آغاز شده است و تا 

پایان روز چهارشنبه 19 تیرماه ادامه خواهد داشت. داوطلبان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت مرکز 
آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس   www.hrtc.irمراجعه کنند. سراج با بیان اینکه نیروهای مورد نیاز در این آزمون راننده وسایط 

نقلیه تندرو سنگین آتش نشانی و آتش نشان هستند، اضافه کرد: بر اساس آیین نامه، بخشی از سهمیه برای ایثارگران، خانواده جانبازان و شهدا 
خواهد بود. وی افزود: هزینه ثبت نام این آزمون 50 هزار تومان است و سه برابر ظرفیِت مورد نیاز برای مرحله عملی انتخاب خواهند شد. مواد 

آزمون در دو گروه عمومی و تخصصی بوده و برخی از منابع ازمون تخصصی در سایت ثبت نام ارائه شده است.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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خـــبــــر

برپایی دو نمایشگاه صنعت آموزش و چاپ و بسته بندی در اصفهان

دو نمایشــگاه تخصصی »صنعت آمــوزش« و »چاپ و  
بسته بندی« از ۱۸ تا 2۱ تیرماه امســال در محل برپایی 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود.

به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، هفتمین نمایشگاه 
تخصصی صنعت آموزش در دو هزار و 300 مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور 38 

موسسه آموزشی از استان اصفهان برگزار می شود.
در این نمایشگاه، مدارس غیرانتفاعی، مهدکودک ها، مدارس و مجتمع های آموزشی، 
موسسات آموزشی کنکور و کمک آموزشی، ناشــران کتب کمک  آموزشی، موسسات 
آموزش عالی شامل دانشگاه های آزاد، دانشــگاه های غیرانتفاعی، دانشگاه های علمی 
کاربردی و دانشگاه های دولتی، آموزشگاه های خصوصی زبان، آموزشگاه های مشاغل 
فنی و حرفه ای، فعاالن حوزه تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، تولیدکنندگان و عرضه 
کنندگان نرم افزارها و شبکه های اجتماعی و موسسات شاغل در مبحث خالقیت و موفقیت 

حضور خواهند داشت.
از شاخص ترین موسساتی که در این نمایشگاه حضور دارند می توان به قلم چی، فن آوران 
حکیم، برهان، دانش پژوهان، مجتمع فنی تهران و جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان 

اشاره کرد که هر یک نقش تاثیرگذاری در حوزه آموزش استان اصفهان دارند.
ویژگی خاص هفتمین نمایشــگاه تخصصی صنعت آموزش، همکاری و مشارکت ویژه 
دانشگاه های آزاد و مشارکت  مهدهای کودک و آموزشگاه های علمی آزاد بوده است. همچنین 
مدارس غیرانتفاعی شاخص اصفهان نیز در کنار موسسات آموزش خصوصی و کمک آموزشی 

در نمایشگاه حضور دارند.
در کنار این نمایشگاه، یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و ماشین آالت 

وابسته در 1۴00 مترمربع فضای نمایشگاهی برگزار می شود.
۴۴ شرکت و موسسه از اســتان های اصفهان، تهران، البرز، همدان، گیالن و فارس در این 
نمایشگاه حضور خواهند داشت و انواع ماشین آالت چاپ و ملزومات، چاپ سیلک اسکرین، مهر 
و پالک، هولوگرام و لیبل ها، ماشین آالت بسته بندی و ملزومات، خدمات بسته بندی، ظروف 
و لوازم بسته بندی، لفافه های بسته بندی و سایر موارد مربوط به صنعت چاپ و بسته بندی را 

به نمایش می گذارند.
شرکت های افق قطعات آسیا، هودیس پارس، نوین تاک، رایا شقایق آسیا، چاپ صفا، کیاما، 
ماشین سازی حرفه و فن، ماد رول، قالب سازی سعدی، کاوش ماشین سپید، نگارستان نقش 
سورنا، پارس جت، مبین تک، قالب سازی صبوری، همدان لیبل و مکسس از جمله مهمترین 
شرکت هایی هســتند که در یازدهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و 

ماشین آالت وابسته اصفهان حضور خواهند داشت.
عالقمندان به بازدید از این دو نمایشگاه می توانند از ساعت 17 تا 23 روزهای 18 تا 21 تیرماه 
98 به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه 

کنند.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

 سایر استان ها اگر 
می خواهند برنجکاری 

داشته باشند باید به 
روش خشکه کاری با 

آبیاری طیف باشد.

 رغبت نکاشت را به روش قهری و تحکمی نمی توان کاهش داد:

بسته های حمایتی برای نکاشت برنج  هنوز به اصفهان نرسیده است

به رغم تمام اقدامات انجام گرفته برای بسترسازی فرهنگی و 
آموزشی به دلیل باال بودن درآمد حاصل از برنجکاری و شرایط 
اقتصادی این محصول، کشاورزان مبادرت به کشت کردند که 
عمده آن تحت پوشش چاه های کشاورزی تحت تملک خود 
آنها است. در طرح اصالح الگوی کشت برنج به صراحت آمده که 
باید بسته های حمایتی در اختیار کشاورزان قرار داده شود؛ در 
این زمینه مکاتبات الزم از طرف رییس سازمان جهاد کشاورزی 
به امضای استاندار خطاب به وزیر نیرو و دبیرکارگروه سازگاری 
با کم آبی با رونوشت به وزیرجهادکشاورزی و وزیر کشور ارسال 
شده است مبنی بر اینکه باتوجه به شرایط پیش آمده دراصفهان 
و زیر کشت رفتن پهنه ای نزدیک به پنج تا شش هزار هکتار از 
اراضی، برای تحقق بخشنامه ای که ابالغ شده زیرساخت هایی 

باید فراهم شود.

ایمنا
گـــزارش
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       نه تنها سال گذشته ممنوعیت کشت برنج در استان های کشور به غیر از گیالن و مازندران ابالغ شد بلکه با توجه به بحران خشکسالی و کم آبی استان اصفهان بسیاری بر 
این عقیده اند که با این شرایط کشت های آب بر و غرقابی در اصفهان نباید انجام گیرد.

 راه اندازی کارخانه نوآوری فضایی
 در اصفهان

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از راه اندازی 
کارخانه نوآوری حوزه فضایی در نزدیکی 
دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد و گفت: 
این کارخانه های مرکزی در شهر استان اصفهان خواهد بود که 
نسبت به حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه های مرتبط با 

فناوری فضایی اقدام خواهد کرد.

 سعید صمیمی در افتتاح گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شــد، افزود: بدون شک 
این رویداد ســه روزه و برگزاری نشســت های تبادل فناوری و نوآوری 
بستری مناسب برای شــناخت بازیگران زنجیره ارزش صنعت فضایی 
کشور و شناخت توانمندی ها و ایده های خالقانه آنها و همچنین عرضه 
نیازمندی های کشور در حوزه فضایی است و گامی مهم برای توسعه صنعت 

فضایی کشور محسوب می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که در سایه تالش همه دست اندرکاران حوزه فضایی 
برگزاری این رویداد نقطه عطفی در توسعه کسب و کارهای فضاپایه و در 

نهایت رشد اقتصادی کشور در حوزه فضایی باشد.
صمیمی با تاکید بر اینکه این رویداد در حالی برگزار می شــود که آمار و 
ارقام جهانی حکایت از رشــد روزافزون اقتصاد فضاپایه در جهان را دارد، 
خاطرنشان کرد: عالوه بر آن شرکت های نوآور با ارائه سرویس های جدید 
مبتنی بر داده های فضایی نقش مهمی در رشد و توسعه این اقتصاد نوظهور 

دارند.
وی در عین حال با طرح این سوال که بازیگران بخش فضایی بخصوص 
آنهایی که نقش حاکمیتی دارند، چه نقشی در حمایت از کسب و کارهای 
فضاپایه و رونق بخشیدن به صنعت فضایی کشور دارند، ادامه داد: بدون 
شک در این میان پژوهشــگاه فضایی ایران به عنوان یک سازمان دانش 
محور با برخورداری از نیروهای جوان و متخصص می تواند نقش کلیدی 
در این حوزه ایفا کند؛ چرا که این پژوهشگاه با تجربیات ارزشمند در حوزه 
طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی و سنجشی و همچنین برخورداری 
از زیرساخت های آزمایشگاهی پیشــرفته می تواند حمایت های قوی از 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ در حوزه فناوری فضایی به عمل آورد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران یادآور شــد: تاکنون در انجام پروژه های 
طراحی و ساخت ماهواره این پژوهشگاه با به کارگیری رویکرد مدیریت 
تحقیقات، با بیش از 50 شرکت دانش بنیان در حوزه مشاوره در طراحی و 
ساخت به ارزش 25 میلیارد تومان همکاری داشته و با حدود 20 دانشگاه 
معتبر کشور در حوزه توسعه دانش فضایی و همچنین مشاوره در حوزه 

طراحی و توسعه همکاری به ارزش حدود 20 میلیارد تومان داشته است.
صمیمی همچنین خاطرنشان کرد: از ســوی دیگر این پژوهشگاه با دارا 
بودن تعامالت نزدیک با دستگاه های اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، 
وزارت نیرو، وزارت کشــور و ســازمان برنامه و بودجه، شناخت خوبی از 
نیازمندی های این دستگاه ها کسب کرده و در این راستا گام های اجرایی 

برداشته است.
وی همچنین یادآور شد: در حوزه پایش محصوالت راهبردی نظیر گندم، 
برنج و سیب زمینی و همچنین پایش منابع آبی و آمایش سرزمین خدماتی 
را ارائه داده است که به قطع یقین می تواند کمک شایانی برای شرکت های 

دانش بنیان و استارتاپی در حوزه خدمات جهت ورود به بازار باشد.
رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران اضافه کرد: این پژوهشگاه همچنین از 
سال گذشته فعالیت های منســجمی برای معرفی خدمات فضاپایه به 
دستگاه های اجرایی مختلف انجام داده است که از بارزترین آنها می توان 
به ارائه نقشه های کاربردی از روند گسترش سیل و هشدار تشدید سیل در 

جریان بحران سیل فروردین 98 اشاره کرد.
به گفته صمیمی، در حوزه ارزیابی خسارت سیل به کشاورزان، آمارهای 
تولیدی این پژوهشگاه مبنای پرداخت خسارت توسط وزارت کشور قرار 

داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: پژوهشــگاه فضایی ایران تصمیم گرفته در منطقه 
نوآوری پیرامون دانشگاه شریف، ساختمانی را برای استقرار شرکت های 
استارتاپ فارغ التحصیل و آماده ورود به بازار تخصصی ایجاد کند که در کنار 
سایر شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری مستقر در منطقه اقدام به حمایت از 

کسب و کارهای فضاپایه کند.

گــزارش

همچنین باتوجه به اینکه 
محصــول برنــج درآمد 
اقتصــادی باالیــی دارد 
بنابرایــن مابــه التفاوت 
محصوالت جایگزین که 
درآمــد اقتصادی شــان 
پایین تر است باید در نظر 
گرفته شود، رغبت نکاشــت را به روش 
قهری و تحکمی نمی تــوان کاهش داد 
و تاکنون نیز بســته های حمایتی که به 
استان ها ابالغ شده بود به اصفهان تعلق 

نگرفته است.
بســیاری کشــاورزان اصفهانی به ویژه 
برنج کاران و حتی نمایندگان برخی مناطق 
این استان بر این عقیده اند که برنج کاری 
حرفه دیرینه و حق مســلم آنهاست. این 
در حالی اســت که نه تنها سال گذشته 
ممنوعیت کشت برنج در استان های کشور 
به غیر از گیالن و مازندران ابالغ شد بلکه 
با توجه به بحران خشکســالی و کم آبی 
استان اصفهان بسیاری بر این عقیده اند 
که با این شرایط کشت های آب بر و غرقابی 

در اصفهان نباید انجام گیرد.
در همین پیوند گفت وگویی داشــتیم با 
محمودرضا افالکی؛ مدیــر امور زراعت 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

که در ادامه می خوانیم:

  با وجود اینکه مصوب شد برنج کاری 
در استانهایی به غیر از مازندران و 
گیالن انجام نگیرد اما امسال شاهد 
افزایش ســطح زیرکشت برنج در 
اســتان اصفهان هستیم، مصوبات 
تغییر کرده است یا کشاورزان به میل 

خود کشت می کنند؟
برنج محصولی است که در قیاس با سایر 
محصوالت نیاز آبی باالتری دارد. باتوجه 
به شرایط خشکسالی -فارغ از اینکه امسال 
شرایط بارشی خوبی اتفاق افتاد- سیاست 
بلند مدت ســازمان جهاد کشاورزی این 
است که نه تنها محصول برنج بلکه دیگر 
محصوالت کشــاورزی را هم به سمت و 

سوی کشت با نیاز آبی کمتر ببرد.
فاکتور مهــم دیگر مســائل اقتصادی و 
درآمدزایی است که شــامل آیتم هایی 
همچون بازاریابی، بازار رســانی، تامین 
منابع انرژی برای تولید محصول می شود.

مجموعه این مــوارد با لحاظ چندفاکتور 
مختلف دیگر به طرح اصالح الگوی کشت 
استان منتج می شــود که در حال انجام 
و پیگیری است. براساس همین موضوع 
هیئت وزیــران در آذرماه ســال 1397 
مصوبه ای داشت و پیرو آن بخشنامه ای 
به همه استان ها ابالغ شد که محدودیت 
و ممنوعیت کشت برنج را برای استان های 
غیر از استان گیالن و مازندران در طول سه 

سال ابالغ کردند.
سایر استان ها اگر می خواهند برنجکاری 
داشته باشند باید به روش خشکه کاری با 

آبیاری طیف باشد.

  نحوه نظارت و کنترل متولیان امر بر 
کشت های آب بر به ویژه برنج کاری به 

چه صورت است؟
 اگر کشــاورزانی مبادرت به کشت کنند 
درسال اول، 50 درصد جریمه هزینه آب 
و برق مصرفی برای آنها لحاظ می شود، که 
در سال دوم و سوم به صدرصد می رسد 
و اگر این اقدام برای ســال های بعد ادامه 
یافت و کشــت زرعی انجام شد، آب چاه 
و یا منبعشــان قطع و از آنها سلب امتیاز 

می شود.
بنابراین در یک بازه زمانی ســه ساله این 
کار باید به صورت تدریجی انجام بگیرد. 
این بخشنامه که دریافت شد بالغ بر هفت 
جلسه ستادی درون ســازمان با حضور 
همــکاران تحقیقاتی، همکاران شــش 
شهرستانی که عمده کشت محصول برنج 

را تحت پوشش دارند، برگزار شد.
در شیوه نامه ابالغی کشت برنج، بر اساس 
بند دو و پنج که تکالیفی را به عهده وزارت 

جهادکشــاورزی و ســازمان های جهاد 
کشاورزی گذاشته که مهم ترین رکن آن 

اطالع رسانی به کشاورزان است.
بنابراین درشش شهرستان لنجان، مبارکه، 
فالورجان، اصفهان، خمینی شهر و نجف 
آباد به طــور خاص این موضوع توســط 
همکاران پیگیری و کالس های آموزشی، 
جلساتی در فرماندارای با حضور فرماندار 
و اعضای شــوراها، ائمه جمعه، به کرات 

برگزار شد.
همچنین کالس های آموزشی در مساجد 
و مکان های مختلف با آموزشی چهره به 
چهره تشکیل شد مبنی بر اینکه این کشت 
را انجام ندهید و اگر مــی خواهید انجام 
بدهید محصوالت کم آب بر را کشت کنید.

  برنج کاران و برخــی نمایندگان 
مناطقی که بیشترین کشت برنج را 
در استان به خود اختصاص می دهند، 
معتقدند برنج کاری حق مسلم و جزو 
فرهنگ دیرینه این مناطق است، 
حرفه آباواجدادیشان است، چطور 
می توان با وجود این تفکر، اصالح 

الگوی کشت ایجاد کرد؟
به رغم تمام این اقدامات برای بسترسازی 
فرهنگی و آموزشــی که انجام دادیم به 
دلیل اینکه این محصول از نظر شــرایط 
موجود و اقتصــادی درآمد خیلی خوبی 
دارد کشــاورزان متأســفانه مبادرت به 
کشت کردند که عمده کشت آنها تحت 
پوشش چاه های کشاورزی در اختیار خود 
کشاورزان اســت. هنوز در مورد سطوح 
زیرکشت به جمع بندی نرسیده ایم زیرا 

کشت برنج ادامه دارد.
فراتر از آن چیزی که براساس شیوه نامه 
ابالغی به عهده سازمان گذاشته شده بود 
بحث های آموزشی را انجام دادیم ولی در 
ظاهر مردم عکس آن را عمل کردند، جناح 
گرفتند حتی بعضی از نمایندگان نیز از 

مردم جانب داری کردند.
در طــرح اصــالح الگوی کشــت برنج 
به صراحت آمــده که باید بســته های 
حمایتی در اختیار کشــاورزان قرار داده 
شــود؛ در این زمینه مکاتبــات الزم را از 
طرف رییس ســازمان جهاد کشاورزی 
به امضای استاندار خطاب به وزیر نیرو و 
دبیرکارگروه سازگاری با کم آبی با رونوشت 
به وزیرجهادکشاورزی و وزیر کشور ارسال 
کردیم مبنی بر اینکه باتوجه به شــرایط 
دراصفهان وجود دارد و زیر کشت رفتن 
پهنه ای نزدیک به پنج تا شش هزار هکتار 
از اراضی، برای تحقق بخشنامه ای که ابالغ 

شده زیرساخت هایی باید فراهم شود.
باتوجه بــه اینکه محصــول برنج درآمد 
اقتصادی باالیی دارد بنابراین مابه التفاوت 
محصوالت جایگزین که درآمد اقتصادی 
شان پایین تر است باید در نظر گرفته شود، 
رغبت نکاشت را به روش قهری و تحکمی 
نمی توانیم کاهش دهیم بنابراین مردم 

صحبت هایی که می کنند درست است.
تاکنون بسته های حمایتی که به استان ها 
ابالغ شده بود به استان اصفهان نرسیده 
است. در راســتای تحقق برنامه اصالح 
الگوی کشــت که در بخشــنامه هیئت 
وزیران ابالغ شــده بود دو طرح دراستان 
اصفهان هدف گذاری شد، یک طرح که 
در آن کشت برنج به روش خشکه کاری 
با آبیاری طیف و نصب کنتر حجمی انجام 
می گیرد که باید دید با توجه به شــرایط 
تعیین شده، این اقدام در اصفهان عملیاتی 
است یا نه. اما روی اصلی سکه و طرح دوم، 
پیگیری اصالح الگوی کشت با محصوالت 
جایگزین اســت. همکاران ما در بخش 
تحقیقات 23 محصول را شناسایی کردند 
و با درنظرگرفتن 10 آیتم مختلف از مزایای 
اقتصادی، بهره وری مصــرف آب، بازار و 
مسائل مرتبط با کشــت هر محصول را 

پیشنهاد دادند. 

ایسنا
گــزارش
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Persian Food Primer: 10 Essential 
Iranian Dishes

Although Iran is part of the Middle East, it has 
close ties to Europe, the Far East and Africa, owing 
to its central place on the Silk Road trade route.
Many coveted ingredients are native to Iran, 
including pistachios, almonds, walnuts, saffron, 
mint, oranges, pomegranates and grapes. Iran 
has a variable climate with four distinct seasons, 
and unlike other parts of the Middle East, where 
the dry terrain limited what food could be grown, 
the ancient Persians transformed vast stretches 
of arid land into fertile oases via underground 
aquifers that drew melted snow water into the 
desert. A bright, sensuous, fruit-and-herb filled 
cuisine was born.
A core curriculum of classic Persian favorites 
can be found on most Iranian restaurant menus 
across the world. Here are 10 to try. Noosh-e jan! 
(Yes, that’s Farsi for “bon appétit.”)
1. Fesenjan (Pomegranate Walnut Stew)
This iconic stew, an essential part of every Persian 
wedding menu, pairs tart pomegranate with 
chicken or duck. Ground walnuts, pomegranate 
paste and onions are slowly simmered to make a 
thick sauce. Sometimes saffron and cinnamon are 
added, and maybe a pinch of sugar to balance the 
acid. Fesenjan has a long pedigree. At the ruins of 
Persepolis, the ancient ritual capital of the Persian 
Empire, archaeologists found inscribed stone 
tablets from as far back as 515 B.C., which listed 
pantry staples of the early Iranians. They included 
walnuts, poultry and pomegranate preserves, the 
key ingredients in fesenjan.
2. Khoresh Bademjan (Eggplant and Tomato 
Stew)
This stew has the shimmering red-gold color of 
tomatoes cooked with turmeric, with a sheen 
of oil on top, a prized characteristic in Persian 
cooking that shows a stew has been cooked long 
enough for the oils to rise up. Slightly tart, with 
the tang of tomatoes, lemon juice, and sometimes 
the juice of unripe grapes, its tanginess is kept 
in check by the eggplant, which is first fried on 
its own until golden-brown, then cooked with 
onions, lamb and the tomatoes and seasoning. 

Like all Persian stews, bademjan is thick and 
meant to be eaten over rice with a fork.
3. Baghali Polo (Rice with Dill and Fava Beans)
In Iranian cooking, rice can be prepared simply 
with butter and saffron, known as chelo. But 
just as often, it’s cooked with other ingredients 
and called polo. Polo can be made with herbs, 
vegetables, beans, nuts, dried fruit, meat and 
even noodles, and acts as the centerpiece of the 
meal. This polo is particularly good in the spring, 
when fava beans are young and tender and dill 
is in season. The dish is flecked with green dill 
and favas, and is often cooked with very tender 
chunks of lamb. Alternately, it may be served 
alongside lamb on the bone. The rice should have 
a mild saffron flavor, with the saffron mixed into 
the rice just before serving.
4. Zereshk Polo (Barberry Rice)
Iranians love sour flavors. Like cranberries, 
barberries have a vibrant red color, but they’re 
even more sour. This classic rice dish is studded 
with the red berries, which are dried and then 
rehydrated before cooking. The rice is cooked 
with plenty of butter, which helps to soften the 
intensity of the berries. Quince, rhubarb, green 
plums, sour oranges, lemons, limes, dried limes, 
sour cherries, tamarind, sumac and pomegranate 
are all used in Persian cooking to make food more 
tart.
5. Gormeh Sabzi (Green Herb Stew)
Made from herbs, kidney beans and lamb, deep 
green gormeh sabzi satisfies two Persian flavor 
obsessions: it’s sour and full of herbs. The stew 
is seasoned with limoo omani (dried lime in 
Farsi). These limes are extra intense and sour, 
with a bittersweet taste that gives the stew a 
unique flavor. The other constant in gormeh 
sabzi is fenugreek leaves, a taste unfamiliar to 
most westerners. Other herbs include parsley, 
coriander and scallions.
6. Ash e Reshteh (Noodle and Bean Soup)
A richly textured soup full of noodles, beans, herbs 
and leafy greens like spinach and beet leaves. It’s 
topped with mint oil, crunchy fried onions and 
sour kashk, a fermented whey product eaten in 
the Middle East that tastes akin to sour yogurt. 
The noodles, which made their way to Iran from 
China, are thought to represent the many paths 
of life, and this soup is traditionally served when 
someone sets off on a long journey. Because of its 
auspicious ingredients, it’s also part of the menu 
for Norooz, the Persian new year, which occurs at 
the spring equinox in March.

7. Tahdig (Crunchy Fried Rice)
Tahdig is the soul food of Persian cooking. It’s 
the crisp, golden layer of fried rice at the bottom 
of the rice pot, and it tastes like a combination of 
popcorn and potato chips, but with the delicate 
flavor of basmati ice. (Tahdig is usually not 
printed on the menu, so you may have to ask 
for it.) At Iranian family gatherings, there are 
always plenty of leftovers, but the one dish that 
disappears completely is tahdig. It’s eaten as a 
side dish, and it’s forgivable to pick it up and eat it 
with your fingers.
8. Jeweled Rice (Rice with Nuts and Dried Fruit)
Dotted with brightly colored dried fruit and nuts, 
like little jewels, this is a sweet-and-savory dish 
that shows off some of the native ingredients 
of Iran, including pistachios, almonds, candied 
orange peel, barberries, carrots and saffron. 
It’s cooked with a little sugar to balance the 
sourness of the barberries. Jeweled rice is served 
for special occasions, particularly at weddings, 
because the sweet elements symbolize a sweet 
life. It’s traditionally served with chicken, which 
contrasts nicely with the sweetness.
9. Kebab (Lamb, Chicken, Lamb Liver, Ground 
Meat)
Kebabs have more variety than you might think. 
First, there’s koobideh, ground meat seasoned 
with minced onion, salt and pepper. It sounds 
simple, but the taste is sublime. There is kebab-e 
barg, thinly sliced lamb or beef, flavored with 
lemon juice and onion and basted with saffron 
and butter. Chicken kebab, known as joojeh, is 
traditionally made from a whole chicken, bones 
and all, for more flavor (although in American 
restaurants it’s often made from skinless chicken 
breast), marinated in lemon and onion, and 
basted with saffron and butter. If you’re lucky, 
you’ll find jigar, lamb liver kebab, garnished with 
fresh basil leaves and a wedge of lemon.
10. Sabzi Khordan (Herb and Cheese Plate)
No Persian meal is complete without a dish 
of sabzi khordan, or edible herbs. The plate 
can include mint, tarragon, basil and cilantro, 
alongside scallions, radishes, walnuts, feta 
cheese and Iranian nan (flatbread). Simply tear 
off a piece of flatbread, tuck a bit of the herbs and 
cheese and other garnishes inside, and fold it 
up like a rustic sandwich. The plate stays on the 
table throughout the meal, and the herbs are a 
crunchy palate cleanser between bites of stew 
and rice. Fresh and dried green herbs are eaten 
daily in Iran.

There is a vast spectrum of foods in 
Iran, including caviar, pickle, and 
smoked fish in the north; samosas, 
falafel and hot and sour shrimp in the 
south; noodles, and flatbread and 
rosewater-scented ice cream across 
the country.

Exhibit to explore ethno-
culture of nomadic life in 
southwest Iran

A 

festival featuring nomadic life, traditions, arts, 
handicrafts and souvenirs is to open today in 
Yasuj, the capital of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 
province, southwest Iran.
A total of 100 stalls have been set up for the exhibit 
in which tribespeople from various provinces 
will be promoting skills through July 11, CHTN 
reported.
Earlier in May, tourism department of the 
province announced a plan to establish an 
ecomuseum dedicated to nomadic people and 
their everyday life.
Having many pristine yet diverse natural setting, 
Iran has many to offer to nature lovers. Sightseers 
may live with a nomadic or rural family for a while 
or enjoy an independent stay and assist them with 
day-to-day life. It also opens up an opportunity to 
feel rustic routines, their agriculture, traditions, 
arts and culture.

Badab-e Surt, seven colors 
springs

 

Badab-e Surt is a rare geologic place which attracts geology 
lovers to one of the most beautiful tourist attractions in 
Mazandaran province, northern Iran. It comprises a range of 
stepped travertine terrace formations that has been created 
over thousands of years as flowing water from two mineral 
hot springs cooled and deposited carbonate minerals on 
the mountainside.
The beautiful springs of Badab-e Surt, also known as 
color springs, attracts a lot of tourists to this place every 
year. It is located 95 kilometers south of Sari city, Capital 
of Mazandaran province and 7 kilometers west of Orost 
village. It sits at 1,840 meters above sea level and is the 
culmination of thousands of years of limestone deposited 
by water flowing from two mineral hot springs during 
Pleistocene and Pliocene geological periods.
Badab-e Surt includes two springs with different natural 
characteristics in terms of color, smell, taste and volume 
of the water. The first spring has very salty water that 
gathers in a small natural pool; its water is useful for 
medicinal properties, especially as a cure for rheumatism 
and some types of skin diseases, migraine and foot pain. It 
is appropriate at summer and also, will not freeze in winter 
due to its salt.
The second spring located in the northwest of the first 
spring has a sour taste and is mostly orange and red mainly 
due to the large iron oxide sediments at its outlet. In one 
part of a floor of the pond, there is a deep hole is called 
the Bermuda Erost. The depth of this hole is estimated 98 
meters.
Badab-e Surt was recorded as the second Iran's natural 
heritage list in 2008. It is the second largest salt spring of 
the world after Turkey’s Pamukkale. It is one of the most 
important programs of Iranian authorities to register it on 
UNESCO World Heritage List as a unique natural place.
There are only six somewhat similar spring like Badab-e 
Surt in the world; Pamukkale in Turkey, Bagni San Filippo 
in Italy, Agoura El Hierro in Mexico, White-Water Terraces 
(Baishuitai) in China, yellow stones in the US and The Pink 
Terraces(Otukapuarangi) in New Zealand.
The place gets its name from a combination of the Persian 
words for “gassed water” and the old name of the nearest 
village, which means “intensity.”
The best time to visit Badab-e-Surt is April and May, 
Although it is beautiful in all seasons. The most breathtaking 
scenes and wonderful view of light reflection on the ponds 
are during sunset or sunrise. When the lights shine the 
traces, it makes the ponds glow with red, orange, brown 
and yellow.
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House of Amir 
Bahador; 
200-Year-
Old Site in 
Downtown 
Tehran

The House of Amir 
Bahador in Moniriyeh 
Square, southern 
Tehran, is one of the 
most magnificent 
houses of the Qajar era 
which belongs to two 
centuries ago.
The house originally 
belonged to Hossein 
Pashazadeh, known 
as Amir Bahadar, who 
was the war minister of 
Mozaffar ad-Din Shah 
Qajar.
With an area of 3,000 
square metres, the 
building has been 
introduced by the 
municipality as one of 
the major tourist hubs 
of the capital.
In 1967, the house 
of Amir Bahador was 
purchased by the 
Ministry of Culture 
for the Society for the 
National Heritage 
of Iran and was then 
renovated.
The house has a large 
hall and a mirrored 
basement, a large upper 
hall, a tiled decorated 
area and a number 
of rooms for holding 
meetings and lectures 
as well as other rooms 
with various functions.
There are bronze 
statues inside the 
courtyard. One of them 
is that of Kamal ud-Din 
Behzad, the Iranian 
painter during the 
late Timurid and early 
Safavid periods, and 
the second is Kamal 
Khujandi, the Sufi and 
poet of the 14th century, 
which was built by 
Mohammad Ali Madadi 
in 1979.The third 
statue at the end of the 
yard is that of Allameh 
Ali Akbar Dehkhoda, 
the prominent Iranian 
linguist, scholar, 
politician and poet, 
which is designed by a 
French sculptor.
On the wall of the 
corridors of the 
building, there are 
pictures, manuscripts, 
and handwritten 
documents of Iranian 
scholars. There are 
also pictures of Pahlavi 
kings, poets and cultural 
figures drawn by 
leading Iranian painters.
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A top official with Imam 
Khomeini Airport City 
Company (IKAC) havs 
announced that, Imam 
Khomeini Int’l Airport’s 
Salam Terminal was 
inaugurated two weeks ago 
and now Mahan Air, Iran’s 
first and largest private 
airline have launched two 
new flights, namely to 
Rome, Italy and Shenzhen, 
China.
“Mahan Air started a weekly 
direct flight to the capital of 
Italy as well as to Shenzhen, 

a major city in Guangdong 
province of China, general 
manager of Airport 
Operation Farouk Alikani 
said in an interview with 
IKAC news service.
The airline is currently 
flying from Imam Khomeini 
Airport to Beijing, Shanghai, 
and Guangzhou added 
Alikani.
IKIA provides flights to 
64 destinations in over 30 
countries. The Int’l Airport’s 
Terminal 1 has been active 
since 2007.

European 
Central Bank to 
Be Evacuated
The authorities in 
Frankfurt are set to 
evacuate 16,500 people 
to destroy a recently 
found unexploded World 
War II bomb.
According to the 
Bloomberg, the 
European Central Bank 
alongside with residents 
in Frankfurt’s Ostend 
district, has been served 
with an evacuation order 
for Sunday as a massive 
500 kilogram World War 
II-era bomb is set to be 
defused in the area.
 “The functioning of the 
ECB will not be affected 
by this evacuation,” 
a ECB spokesman 
said, as quoted by the 
Bloomberg. “We have 
arrangements in place 
for staff to work from 
other locations as 
necessary.”
People are set to be 
evacuated within a 
kilometer radius of the 
explosion site, Sputnik 
reported.
The operation may 
cause delays at Frankfurt 
Airport, located 14 
kilometers away from 
the site.
Earlier, around 3,000 
people were evacuated 
from their homes in 
Berlin as a World War 
II bomb was defused in 
the centre of the German 
capital.
Iran’s nano 
exports to hit 
$1bn by 2025: 
INIC head
Head of Iran 
N a n o t e c h n o l o g y 
Innovation Council 
(INIC), Saeid Sarkar, 
has revealed plans to 
increase the value of 
the country’s exports 
of nanotechnology 
enhanced products to $1 
billion by 2025.
Speaking to Mehr 
correspondent on 
Saturday, the Head of 
Iran Nanotechnology 
Innovation Council 
(INIC), Saeid Sarkar, 
revealed plans for 
the exports of $100 
million worth of 
n a n o t e c h n o l o g y 
enhanced products this 
year.
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Foreign nationals’ travel to 
Mashhad surges %5 in Q1

The 14-member Organization 
of the Petroleum Exporting 
Countries pumped 29.60 
million barrels per day (bpd) 
last month, down 170,000 bpd 
from May’s revised figure and 
the lowest OPEC total since 
2014, the survey by Reuters 
showed.
Despite lower supplies, crude oil 
has fallen from a six-month high 
above $75 a barrel in April to 
below $63 on Friday, pressured 
by concern about slowing 
economic growth.
“The decision of OPEC+ at 
the beginning of the week to 
extend its production cuts 
has done nothing to change 
this,” Carsten Fritsch, analyst 
at Commerzbank, said of this 
week’s drop in prices.
“A series of disappointing 
economic data from the United 
States, China and Europe has 
sparked new concerns about 
demand.”
OPEC, Russia and other non-
members, known as OPEC+, 
agreed in December to reduce 
supply by 1.2 million bpd from 
Jan. 1 this year. OPEC’s share 
of the cut is 800,000 bpd, to 

be delivered by 11 members 
- all except Iran, Libya and 
Venezuela.
The producers at meetings this 
week in Vienna extended the 
deal until March 2020.
In June, the 11 OPEC members 
bound by the agreement 
achieved 156% of pledged cuts, 
the survey found, more than in 
May, due to lower production 
in Iraq, Kuwait and Angola. All 
three of the exempt producers 
also pumped less oil.
The United States reimposed 
sanctions on Iran in November 
after pulling out of a 2015 
nuclear accord between Tehran 
and six world powers. Aiming 
to cut Iran’s sales to zero, 
Washington this month ended 
sanctions waivers for importers 
of Iranian oil.
Iran’s crude exports have 

declined to less than 400,000 
bpd from more than 2.5 million 
bpd in April 2018.
In Venezuela, supply fell slightly 
in June due to the impact of US 
sanctions on state oil company 
PDVSA and a long-term decline 
in production, according to the 
survey.
Among countries pumping 
more, Saudi Arabia boosted 
supply by 100,000 bpd to 9.8 
million bpd from May’s revised 
figure, the survey found. This 
is still below its OPEC quota of 
10.311 bpd.
Output also rose in Nigeria - 
which last month overproduced 
its target by the largest margin.
June output was the lowest 
by OPEC since April 2014, 
excluding membership changes 
that have taken place since then, 
Reuters surveys show.

  Golestan province 
ready to attract 
foreign investments
Governor of Golestan province Hadi 
Haqshenas said on Sunday that the 
province enjoys extensive capacities 
for foreign investments in advanced 
technology and tourism and that the 
provincial administration has made 
preparatory works to welcome foreign 
investors for implementing small and 
big projects in various sectors.
Speaking in a meeting with a delegation 
from Guangzhou, Haqshenas said that 
natural night-seeing and historical 

monuments are among the grounds 
for attracting foreign investments in 
Golestan province.He also pointed to 
visa waiver for China by Iran as part of 
the preparatory works the government 
made for attracting the Chinese tourists.
Elsewhere in his remarks, Haqshenas 
hailed signing sister city agreement 
between Gorgan and Guangzhou, saying 
there is no limitation for economic 
cooperation with China.
No country will be able to put negative 
impacts on Iran-China relations.
Meanwhile, deputy secretary general 
of Guangzhou said due to the fact that 
Guangzhou is the second biggest port 

in China which has exported 22 million 
containers goods to other countries, 
Golestan will also be able to be one of 
its destinations.He added that Golestan 
and Guangzhou enjoy the required 
capacities for signing cooperation and 
sister city agreement.

India to fully fulfill 
commitments in Chabahar 
port: envoy
 Indian Ambassador to Tehran announced that 
regarding the growth in Iran-India trade, and the 
significant role of Chabahar port in this increase, 
India will meet all its made commitments in this 
port.
Making the remarks on Saturday during a 
meeting on describing investment potentials 
and opportunities in Chabahar port and 
transportation of transit goods, Gaddam 
Dharmendra highlighted the importance of 
Chabahar port for the Indian government 
adding that more negotiations are required to 
be made about the commitments of India in this 
port.
He also referred to the efforts made by the Indian 
and Afgan governments to exclude Chabahar 
port from the US sanctions however there are 
some banking challenges.
Addressing the mutual trade with Iran the 
ambassador said that “during the past recent 
year, Iran-India trade has grown 30 percent 
reaching $17 billion per year.”
“A banking channel has been specified in India to 
trade with Iran for easing commodity exchange,” 
he added.
On June 6, Head of Chabahar’s Shahid Kalantari 
Port Mojtaba Mohammadzadeh revealed 
the readiness of Chabahar Port for exporting 
refrigerated products and transit of dried nuts 
of Afghanistan to India.
To pave suitable ways for exporting agricultural 
and fishery products and helping promotion 
of domestic products, refrigerated containers 
have been constructed in Shahid Kalantari Port 
in Chabahar in order to export refrigerated 
products to abroad, he maintained.
Iran, India and Afghanistan signed a trilateral 
agreement on the development of Chabahar Port 
in Tehran in May 2016 to establish a strategic 
transit and transport route connecting the three 
countries. The agreement aims at developing 
the southern Iran port into a regional trade hub. 
India began commercial activity at Chabahar on 
January 8th.
On March 2, India Global Ports Limited (IGPL) 
announced that it is committed to investing up 
to $500m to develop Chabahar Port in southern 
Iran as part of series of projects worth hundreds 
of millions of dollars.
Alireza Jahan, the representative of the Iranian 
partner of IGPL, said the investments will be 
made over the next 10 years to equip the port of 
Chabahar with special loading and unloading 
harbor facilities.
IGPL has been tasked with administering 
and running the terminal of the first phase of 
‘Beheshti harbor’ at Chabahar Port.

OPEC oil output sank to a new five-year 
low in June as a rise in Saudi supply did not 
offset losses in Iran and Venezuela due to US 
sanctions and other outages elsewhere in the 
group, a survey found.

Saudi Oil Output Fails to Offset Iran 
Losses in June: Report

news

US economic pressures against 
Iranian nation act of terrorism, fully-
fledged economic war: Rouhani
Presidents of the Islamic Republic of Iran and France spoke by 
telephone and discussed bilateral, regional and international 
issues.
In the phone call that was made on Saturday evening, Iranian 
President Hassan Rouhani said that despite US sanctions, Iran has 
attempted to save the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
during the past 14 months with a strategic patience.
He also described US sanctions against the Iranian nation an act of 
terrorism and a fully-fledged economic war, saying, “Continuation 

of this economic war can lead to other threats in the region and 
the world”.Dr. Rouhani went on to describe Iran’s recent actions 
completely under the terms of the nuclear deal aimed at saving 
it, and called on the European Union to fulfill its responsibilities 
under international treaties and UN resolutions to step up efforts 
for saving the JCPOA.
In response to his French counterpart’s proposal, the President 
said that the lift of all sanctions can serve as a beginning for a 
development between Iran and 5+1.
During the same phone call, French President Emmanuel 
Macron of France said that the European Union has shown strong 
opposition to US’ withdrawal from the JCPOA, adding, “The 
EU wants the JCPOA to survive, and we are doing our utmost in 

this regard”.Stating that situation 
needs to be under control and new 
measures need to be taken to save 
the deal, he said, “Collapse of 
the JCPOA will mean admitting 
to a collective failure and a 
deplorable incident, therefore, 
we have to choose a second path 
to save the JCPOA and contribute to 
the de-escalation of tensions”.“France 
is ready to double its efforts in this regard, 
especially to serve Iran’s demands, which is a cease-fire in the 
economic war,” said Macron.

The survey 
suggests that 
even though 
Saudi Arabia is 
raising output 
following 
pressure from 
US President 
Donald Trump 
to bring down 
prices, the 
kingdom is still 
voluntarily 
pumping less 
than an OPEC-
led supply deal 
allows it to. 
OPEC renewed 
the supply pact 
at meetings this 
week.



Iran officially begins enriching 
uranium beyond 3.67% level
Iran on Sunday has officially announced the beginning 
of the second phase of reduction of its commitments 
under the 2015 nuclear deal, increasing the level of its 
uranium enrichment to a level beyond the 3.67% limit 
set by the accord.
The decision was announced by Iranian government 
spokesman, Ali Rabiei in a press conference also 
attended by deputy Foreign Minister for Political 
Affairs Seyyed Abbas Araqchi and the spokesman 
for the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) 
Behrouz Kamalvandi.
“Today is the last day of first 60-day phase and we will 
go through the second phase, as our demands haven’t 
been fulfilled,” Araqchi said.
“We will no longer remain committed to the uranium 
enrichment level set by 2015 nuclear deal during the 
second phase. Iranian Foreign Minister, Mohammad 
Javad Zarif will write a letter to Federica Mogherini, the 
EU foreign policy chief, to outline Iran’s plans to shed 
further commitments to the JCPOA,” he added.
“Iran’s move to reduce its commitments is not aimed 
at undermining the JCPOA, but also an attempt to 
save it. Reduction of commitments does not violate 
the nuclear deal, but is based on Articles 26 and 36 of 
the agreement itself. We also explain our grievances 
against US and Europeans. They failed to implement 
their commitments and should be held accountable,” 
Araqchi stressed.
“If Europeans had fulfilled Iran’s demands through 
INSTEX, we wouldn’t go forward for the second phase,” 
Iranian deputy foreign minister insisted.
He also announced that if European sides’ efforts do 
not lead to a result, Iran will begin the third phase after 
60 days.

UK’s seizure of Iranian oil 
tanker a US-EU coordinated 
scenario: MP
 A member of the presiding board of Parliament’s 
national security commission said Britain’s seizure of 
an Iran-operated supertanker off the coast of Gibraltar 
was a ‘predetermined’ scenario coordinated between 
Europe and the US.
Speaking to Mehr correspondent on Sunday, 
Mohammad Javad Jamali said the first objective of the 
move was to exert pressure on Iran.
“Another objective of theirs was to ‘escape forward’, 
because the European sides to the nuclear deal have 
failed to live up to their commitments to the agreement 
and now seek to overshadow their JCPOA violations,” 
he added.
On early Thursday morning, British Royal Marines 
in Gibraltar stormed the 300,000-tonne Grace 1 
and detained it, accusing it of carrying oil to Syria in 
possible violation of the European Union’s sanctions 
on the war-torn Arab country.
According to Gibraltar authorities, the 28 
crewmembers, who are nationals of India, Pakistan 
and Ukraine, are currently staying aboard the tanker, 
along with local police and customs officers boarding 
the vessel for a period of a probe.

Iran announces more cuts to JCPOA 
commitments

In a press conference 
on Sunday attended 
by Deputy Foreign 
Minister Abbas 
Araghchi, spokesman 
for the Atomic Energy 
Organization of Iran, 

Behrooz Kamalvandi, and the 
cabinet spokesman Ali Rabiei, 
the Islamic Republic of Iran 
announced the second stage 
of the scaling down its JCPOA 
commitments. 
As announced before, Iran will 
increase its enrichment level 
from today, said Araghchi at the 
presser today.
He stressed that the reduction of 
commitments does not violate 
the nuclear deal, but is based 
on Articles 26 and 36 of the 
agreement itself.
He also added that the reduction 
of Iran's commitments will 
continue every 60 day.
Iran has one single voice when 
it comes to the JCPOA, Araghchi 
stressed. 
"The JCPOA is an important 
document and we want it to 
survive, but our demands 
must be met, otherwise we will 
reconsider our commitments to 
the JCPOA. If European countries 
fail to fulfill our demands, we will 
continue with this trend," the 
Iranian diplomat added.
"Tomorrow, when the IAEA takes 
the sample, we have gone beyond 
the 3.67% limit," Kamalvandi 
said at the presser, noting that 
the reductions this time will take 
immediate effect.
Our uranium enrichment 
and stockpile are on a rising 
trajectory, the AEOI spokesman 
said.
"We have to take into account 
the country's needs and 
requirements," he added.  
Kamalvandi also maintained 
that Iran is capable of restoring 
the Arak reactor to its original 
design, and will do so based on 
its needs. 

He also noted that the country 
had not yet decided on the level 
of enrichment for the Tehran 
research reactor.
Iran has previously said it needs 
five-percent enrichment for its 
Bushehr Nuclear Power Plant 
(NPP) and 20-percent for Tehran 
research reactor.
Kamalvandi said that there 
is sufficient 20% enriched 
uranium for reactor fuel to meet 
the country's needs, adding that 
"our focus right now is on fuels 
for power plants. Enrichment 
above the 3.67% has two 
benefits for us: one, it meets the 
country's need for power plant 
fuel, and two, it paves the way for 
production of higher enriched 
fuel if needed."
Iran and EU are still in contact 
despite the Europeans' failure 
to meet our demands, said 
Araghchi, adding that the US 
is welcome to join the talks 
granted that it first removes 
the sanctions against Iran. He 
stressed, however, that this 
does not mean that there will 
be another 5+1, as the US has 
already left the JCPOA, but it 
could take part at the talks after 
it removed the sanctions. 
Doors of diplomacy are still 
open, but new initiatives are 
required, Araghchi stressed.
Regarding the EU's trade 
mechanism for Iran, INSTEX, 
aimed at easing trade 
transactions with the Islamic 
Republic in the face of US 
sanctions, Araghchi said that 
Iran has not pinned its hope on 
the financial mechanism. 
Back in May, exactly one 

year after the US’ unilateral 
withdrawal from the Iran 
nuclear deal, Iran announced 
its decision to suspend the 
implementation of some of its 
commitments in response to the 
US’ withdrawal and Europe’s 
failure to comply with its own 
JCPOA commitments regarding 
Iran’s economic interests.
The Islamic Republic’s first 
step in scaling down its JCPOA 
commitments came on July 1 
as the country surpassed the 
uranium stockpile limit set 
under the nuclear deal from June 
27. 
In the second stage that was 
announced today, Iran said it 
would increase the purity of its 
enriched uranium, no longer 
sticking to the 3.67% limit it had 
agreed to in the deal.
Meanwhile, President Rouhani 
had stressed that the reductions 
to the JCPOA commitments can 
be reversed once the European 
signatories to the deal live up to 
their commitments and secure 
Iran’s economic interests.
EU announced that its trade 
mechanism for Iran, INSTEX, 
has become operational after a 
long period of delay, but Iran says 
the mechanism is not sufficient 
to cover all of Iran’s economic 
relations.
During a phone call with French 
President Emanuel Macron 
on Saturday night, President 
Rouhani called on the European 
Union to act on its commitments 
to the nuclear deal and pointed 
to ending sanctions on Iran as 
a possible a way to salvage the 
faltering accord.

Iran has announced further reductions to JCPOA 
commitments as its -60day deadline for the 
European signatories to the 2015 nuclear deal 
expired on Sunday.
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A Member of National 
Security and Foreign 
Policy Committee of 
Iranian Parliament 
Mohammad Ebrahim 
Rezaei said Iran will 
certainly punish the 
English.
Speaking to ILNA news 
agency, Rezaie warned 
London government, 
adding that Britain 
was “deceived” by 
the US, following the 
seizure of an Iranian oil 
tanker on Thursday in 
Gibraltar.
British Royal Marines 
seized the supertanker 
Grace 1 on Thursday 
for trying to transport 
oil to Syria in violation 
of European Union 
sanctions in a move 
which drew Tehran's 
fury and could escalate 
its confrontation with 
the West.
“The English were 
deceived by America, 
as the Americans 
would not dare to do 
something like this, 
so they made the 
English do it. They 
want to drag U.S.-Iran 
confrontation to other 
countries.”
“The English have 
committed a big 
mistake,” Rezaei said. 
“The Islamic Republic 
will certainly punish 
the British and will 
impose a serious cost 
on England.”
“The Americans are 
aware that anyone 
who violates our 
rights will certainly 
be punished, and that 
is why they fooled the 
English into taking an 
idiotic action,” he said. 
“These two tankers 
will be released.”
"I am openly saying 
that Britain should 
be scared of Iran's 
retaliatory measures 
over the illegal seizure 
of the Iranian oil 
tanker," Mohammad 
Ali Mousavi Jazayeri, 
a member of the 
Assembly of Experts 
also said on Saturday.
The ship's seizure 
comes at a sensitive 
time as the EU mulls 
over how to respond 
to Iran announcing 
it will go beyond the 
maximum uranium 
enrichment level 
it agreed to in a 
landmark 2015 
nuclear deal.

Britain was 
deceived by 
United States; 
Iranian  
official

Iran
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 A conspiracy that will fail
While based on evidence the US and its allies have a direct 
and significant role in creating chronic security crises in 
Africa, Western media outlets, in coordination with U.S 
.intelligence agencies; plan to bring accusations against 
Iran. Such a policy is being followed by the Daily Telegraph 
as well.
The Daily Telegraph has accused Iran of devastating 
activities in Africa, while Washington, Riyadh and Tel Aviv 
are continuing to plunder the rich African continent under 
the shadow of news cover-up by the Western media outlets. 
There should be a lot of focus on the role of Israel in this 
campaign.

About six decades ago, Golda Meir put a great emphasis on 
the African continent in line with the interests of Israel. As a 
result, Mossad officers were scattered across the continent 
as a cancerous tumor so that the US can find another 
partner in its efforts to loot African riches. Now, Ethiopia, 
Sudan and Kenya are important for Tel Aviv in terms of their 
geographic and strategic location.
Located in the Horn of Africa, these countries overlook 
Saudi Arabia, Egypt and Yemen. In any case, Israel has new 
plans to interfere in the internal affairs of Africa.
Israel is now facing water crisis. The glow of the Nile waters 
is making the eyes of the Zionist regime look greedy to 
Egypt. Israel is struggling to expand its influence in the Horn 

of Africa to find a foothold in the 
entrance of the Red Sea.
Undoubtedly, in the near 
future documents will be 
released on US and other 
Western countries’ support 
for Tel Aviv in its plundering 
of African. Beyond that, 
intervention by France, 
Britain and some other European 
countries in northern and some 
other parts of Africa is continuing unabatedly like the past 
centuries.

As announced 
before, Iran 
will increase its 
enrichment level 
from today, said 
Araghchi at the 
presser today.
He stressed that 
the reduction of 
commitments 
does not violate 
the nuclear deal, 
but is based on 
Articles 26 and 36 
of the agreement 
itself.
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Moscow Tells US to Mind 
Own Sanctions before 
Criticizing Russia's Policies
 Russia’s Foreign Ministry called on the United States to 
recollect imposing its own sanctions instead of condemning 
the measures taken by Russia against Georgia.
"US Charge d’Affaires in Georgia Elizabeth Rood said the other 
day that the measures that Russia had taken against Georgia 
in the sphere of flights and tourism were ‘unfair, unnecessary 
and disproportionate’," the ministry wrote on Facebook on 
Saturday. "In this connection, we would like to remind Ms. 
Rood of what such ‘unfair, unnecessary and disproportionate’ 
measures are like. A wide range of countries carrying out their 
independent foreign policies have fallen victim to this policy 
of the United States (this state has already been brandishing ‘a 

restrictions baton’ for decades)."
US sanctions have been in effect against Russia uninterruptedly 
"since minimum 1974" when the Jackson-Vanik amendment 
became law. The amendment linked the trade benefits between 
the two countries to free emigration from the Soviet Union.
"It is evident that over the past 50 years, Russia has been viewed 
by the US establishment as an unfriendly state," the Foreign 
Ministry stated, underscoring that up to now, the number of US 
"sanctions wars" against Russia had amounted to 65.
"Instead of mentor rhetoric about the Russian measures, which 
protect the lives and health of Russian citizens abroad, we 
would like to hear from Ms. Rood about ‘the fair, necessary and 
proportionate’ US restrictive measures that have been imposed 
over decades to exert pressure on our country’s foreign policy," 
the ministry pointed out, Tass reported.
On July 8, Russian President Vladimir Putin’s decree will come 
into force. The June 21 decree imposes a temporary ban on 

flights 
(including commercial ones) 

from Russia to Georgia and back. On June 22, Russia’s Transport 
Ministry announced that starting from July 8, flights by 
Georgian airlines to Russia would be halted.

News



Trump is wrong to withdraw from Iran nuclear deal
 Democratic US presidential candidate Tulsi Gabbard believes that Trump’s decision was 
wrong to withdraw from JCPOA, adding that war with Iran would be "far more devastating" 
to the US than the war in Iraq was.
Gabbard said that Trump was wrong to withdraw from the Iran nuclear deal, which 
was negotiated by the Obama administration. She said that while she was pushing for a 
"stronger" deal, that it was better than no deal.The US President was pushing US closer and 
closer to war with Iran by ripping up that deal, she mentioned."Deploying US troops to the 
region, they basically set the dynamite fuse and lit it, for another war that will be far more 
devastating than what we saw throughout Iraq," said Gabbard.Gabbard also said that the 
US would rejoin the United Nations Human Rights Council if she became president, saying 
that the US needs to be a "force for good" in the world.

 A senior Iranian 
diplomat said Tehran 
has devised plans for 
a phased reduction 
of commitments to 
the 2015 nuclear 
deal, adding that the 
country’s third step 
in scaling down its 
undertakings will begin 
in two months.
Speaking at a press 
conference on Sunday, 
Deputy Foreign 
Minister for Political 
Affairs Seyed Abbas 
Araqchi said Tehran 
is resolved to take the 
third step in reducing 
the commitments under 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) if 
the other parties to the 
deal continue refusing 
to live up to their 
obligations.
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By: Saeed Sobhani
In other words, Biden's definitive move to 
the final stage of the US presidential election 
in 2020 is no longer possible. An overview of 
the latest news and polls in the United States 
illustrates this very well:
Biden’s Iowa support crumbles in new poll

As Politico reported, As Joe Biden lands in Iowa for two 
days of events, he’s confronting signs of crumbling 
support in the first-in-the-nation caucus state: A new 
survey shows he’s plummeted 20 percentage points 
since September.
A Focus on Rural America poll released Wednesday 
suggests the ground has shifted significantly over the 
past several months, with Elizabeth Warren, Kamala 
Harris and Biden currently clustered together at the 
top: Warren had 20 percent, Harris at 18 percent and 
Biden 17 percent.
Bernie Sanders came in fourth at 12 percent. In 
September, in the same poll, Biden was walloping the 
field; with 37 percent support, he led Sanders, his next 
closest competitor, by 25 points.
In the months since then, however, the former vice 
president has lagged behind other top-tier rivals in 
assembling an on-the-ground organization. Leading 
Iowa Democrats have complained Biden has failed to 
offer Iowans the kind of doting retail politics to which 
they’re accustomed.
Focus on Rural America Chair Patty Judge, also a former 
lieutenant governor in Iowa, said the results are the 
latest sign that Biden has to “step up his game” if he 
wants to compete in Iowa.
“He has not been campaigning in Iowa. He has not had a 
presence here,” Judge said. “Couple that with the debate 
— in which Kamala Harris certainly took a piece of his 
hide. I think it has caught up to him.”
The new survey showed Warren making the most 
marked gains, with a 12-percentage-point jump since 
March. It’s a sign the Massachusetts senator’s heavy 
investment in staffing and organization in the state 
might be paying off.“[Warren] is definitely seeing some 
of the fruits of all of the hard work done by her campaign 
in Iowa. She’s doing well because she’s been here,” Judge 
said. “She is growing here in name ID and popularity, 

she’s camped out here a good deal of the time. She has 
an incredible field operation going.”
Harris, too, saw a sizable bump, gaining 9 percentage 
points since March. Biden, meanwhile, dropped 8 
percentage points since the March survey, when he 
led with 25 percent. The latest poll was in the field the 
weekend after the first presidential debates, when 
Harris seized headlines after a lengthy takedown of 
Biden over race-related questions. The survey was 
conducted by David Binder Research, who also serves 
as Harris’ main pollster.
But Harris stood at just 7 percent in December and 9 
percent in March in the same poll.
The new poll is the latest sign of trouble for the 76-year-
old Biden, who is attempting to regain his footing after 
his roundly panned first debate performance raised 
questions about the durability of his candidacy.
The former vice president has been buffeted in the days 
after the debate with questions about his record on civil 
rights and his recent comments about his relationship 
with segregationist senators.
Biden has had one high-profile donor abandon him and 
has seen his standing decline in several national polls 
taken after the debate.
His campaign, however, has committed to plowing more 
resources into early state infrastructure, including in 
Iowa, where 50 new staffers are rushing to catch up to 
already established organizations of Warren and others 
who began laying the groundwork as early as January.
Biden, who in June promised Iowans he would be 
paying closer attention to the state, will appear with 
his wife, Jill, at a community event in Waterloo on 
Wednesday. He will march in the Fourth of July parade 
in Independence on Thursday and has two other events 
scheduled.Kamala Harris rises, Joe Biden slips in polls 
after first 2020 Democratic debate
Also, CNBC reported that the first Democratic 
presidential debate appears to have shaken up the 2020 
race — at least for now.A series of polls released after 
20 candidates faced off last week found a bump for Sen. 
Kamala Harris, D-Calif., and a slide for the early front-
runner, former Vice President Joe Biden. The surveys 
largely show a tightening race among Biden, Sen. 
Bernie Sanders, I-Vt., Harris, and Sen. Elizabeth Warren, 
D-Mass. — the four leading candidates according to a 
RealClearPolitics average of recent national Democratic 
primary polls.Harris’ average support jumped to 14.7% 
on Wednesday, up from 7% on June 25, the day before 
the two-day debate started. An average of 27.2% of 
respondents supported Biden as of Wednesday, a drop 

from 32.1% on June 25.
“Clearly, the debate had an impression on Democrats 
and Democratic leaners we surveyed. The big question 
is can Sen. Harris continue to build on this momentum,” 
said Mary Snow, polling analyst at the Quinnipiac 
University Poll. A Quinnipiac survey released Tuesday 
showed Biden with 22% of support — down from 30% 
the previous month — and Harris with 20% — up from 
7% previously.
The polls show how debates can shift the foundations of 
a presidential race — particularly a crowded one where 
candidates only get a few chances to speak to a national 
audience. Harris has at least temporarily nudged her 
way to the front of the pack, in part by hitting Biden with 
a personal attack over his race record during Thursday 
night’s debate.
Meanwhile, the former vice president’s early grip on the 
race has loosened as voters become more familiar with 
their alternatives. Of course, much can change between 
now and the Iowa caucuses, the first nominating 
contest that will take place in February. Any number 
of the two dozen candidates could experience a surge 
or slump after the five debates scheduled for later this 
year. The first of those will take place at the end of the 
month.“This was post-debate and we have a long way to 
go,” Snow said. “It’s six months before any presidential 
nominating contests. So we always want to keep that 
perspective.”Polls suggest Harris’ debate performance 
helped her standing in the race. Nearly half, or 47%, of 
Democratic or Democratic-leaning voters who said 
they watched most of the debate or paid attention to 
news stories about them, said Harris did the best job, 
according to the Quinnipiac poll. Among respondents 
who said they watched the debate, 29% backed Harris, 
while 18% supported both Biden and Warren.
In a separate ABC News/Washington Post poll, 41% of 
Democrats and Democratic-leaning independents said 
Harris stood out in the debate. The survey found debate 
viewers felt better about supporting Harris. Only 5% of 
those who did not watch backed her for the nomination, 
while 20% who watched the senator in the debate 
supported her. Biden still leads the field in just about 
every poll. He has one other factor going for him: voters 
view him as the best option to beat Trump.
In the Quinnipiac poll, 42% of respondents said he had 
the best chance of winning the 2020 election. The ABC 
News/Washington Post poll found 45% of respondents 
believe Biden is best equipped to beat Trump.
Joe Biden's soft polling underbelly just got exposed
Also, CNN reported thatThere's only one takeaway 

from the new CNN-SSRS poll of the 2020 Democratic 
field: Joe Biden may not be the race's front-runner for 
much longer.
In the first poll conducted after the first two nights 
of debates between the top 20(!) candidates in the 
Democratic race, Biden stands at 22% -- followed 
closely by California Sen. Kamala Harris at 17%, 
Massachusetts Sen. Elizabeth Warren at 15% and 
Vermont Sen. Bernie Sanders at 14%.
The real story isn't those numbers as much as it is the 
change between this latest poll and CNN's late May 
survey of the 2020 field. Biden is now down 10 POINTS 
from that May poll, while Harris is up 9 and Warren is up 
8. (Sanders dropped by 4 points.)
It's hard not to see the impact of the debates -- my 
winners and losers from night one and night two, FYI -- 
in those numbers. Harris, and to a lesser extent Warren, 
shined on the stage. Biden, and to a lesser extent 
Sanders, sagged. (Worth noting: These numbers come 
hard on the heels of those debates -- so they may be 
capturing a bit of a recency effect among voters. Still ...)
What the rapid -- and steep -- drop in Biden's numbers 
seems to suggest is that lots of Democratic voters were 
sort of parking their support with the former vice 
president because, well, they knew him and liked him. 
(Biden's favorability among Democrats in the new 
CNN poll is 74%, while 22% have an unfavorable view.) 
The issue for Biden is that when presented with other 
serious, credible options via the debate(s), those voters 
who were parked on him headed to other candidates 
like Harris and Warren.
Obviously, drawing too many conclusions from a single 
set of data taken from a poll in late June is a dangerous 
proposition. But we aren't doing this in a vacuum. We 
know there have been questions (concerns?) about 
whether Biden -- a longtime senator and card-carrying 
member of the Democratic establishment -- is the right 
fit for a) these times and b) this party.
The Democratic Party of 2019 is younger, less white, 
more female, more liberal and far more skeptical of 
establishment politicians than it was even five years 
ago. Biden has been installed as the front-runner, yes, 
but the seeming mismatch with not only his profile but 
also the sort of campaign he is running so far (Trump is 
an anomaly, politics -- and Republicans -- will return to 
normal once he is gone, etc.) has always been a problem.
The Point: It's not yet clear if there is temporary or 
permanent slippage for Biden. But the numbers have to 
be deeply worrisome for his side either way.

Harris takes Biden's place?
Polls recently published in the United States indicate that former US 
Vice President Joe Biden can no longer guarantee his easy victory in 
the Democratic primaries!
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طرحتوسعهخطیکمتروتاسال۱۴۰۰تکمیلمیشود
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: طرح توسعه خط یک از ایستگاه قدس به سمت میدان 
استقالل اصفهان به طول پنج کیلومتر با نظر مثبت شهردار اصفهان و درصورت تامین اعتبار الزم تا پایان 

سال ۱۴۰۰ تکمیل و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
علیرضا صلواتی با بیان اینکه طراحی ادامه خط یک مترو از عاشق آباد تا میدان استقالل تکمیل شده، اظهار 

کرد: بخشی از مسیر ادامه خط یک مترو در سمت پل استقالل احداث شده است.
وی افزود: در ادامه مسیر خط یک، چهار ایستگاه رسالت، دهنو، امیرکبیر و میدان استقالل در وسط خیابان 

و دسترسی به ایستگاه ها در طرفین خیابان امام خمینی پیش بینی شده که این خط زمینه اتصال مترو اصفهان 
به شاهین شهر را فراهم خواهد کرد. معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه تقویت و توسعه حمل 

و نقل عمومی مهمترین عامل دستیابی به توسعه پایدار شهری است، گفت: در برنامه اصفهان ۱۴۰۰، سهم ۱۰ درصدی برای 
قطار شهری از ناوگان حمل و نقل عمومی پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه طرح توسعه خط یک از ایستگاه قدس به سمت میدان 
استقالل اصفهان به طول پنج کیلومتر با نظر مثبت شهردار اصفهان و درصورت تامین اعتبار الزم تا پایان سال ۱۴۰۰ تکمیل و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد، تصریح کرد: با اجرای طرح توسعه، طول خط یک از ۲۰ کیلومتر به ۲۵ کیلومتر افزایش می یابد.

اشتغال۱۰هزارنفریباایجادمنطقهویژهاقتصادیکاشان
معاون وزیر صمت از اشتغال ۱۰ هزار نفری با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشان خبر داد و گفت: تمامی معادن 

کشور باید دارای مجوز فعالیت از سازمان محیط زیست باشند.
خداداد غریب پور عصر شنبه در حاشیه سفر خود به کاشان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شور و انگیزه 
پرسنل و همبستگی اجتماعی در رونق تولید نقش بسزایی دارد و زمانی که واحدی ادعا دارد تمامی قطعات 

مورد نیاز را خود تولید می کند، نتیجه همین همبستگی است.
وی با بیان اینکه در نظر داریم با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشــان ۱۰ هزار شغل ایجاد کنیم، افزود: تمامی 

این شغل ها توسط بخش خصوصی ایجاد می شود و ما تنها شرایط و مجوزات الزم همچون مجوز محیط زیست و 
زیرساخت های الزم همچون آب، برق و گاز را تامین می کنیم.

معاون وزیر صمت توسعه اکتشافات و توجه به معادن کوچک را از برنامه های رونق تولید دانست و ابراز داشت: آموزش و کاهش تلفات انسانی از 
مهمترین موارد در دستور کار است و خوشبختانه آموزش در یکی از واحدهای صنعتی کاشان موجب شده است تا تلفات نیروی انسانی انسانی 
کاهش پیدا کند و این موضوع قابل تحسین است. وی با بیان اینکه ما برای معادن آالینده خدماتی ارائه نمی دهیم، گفت: ما در هیچ نقطه ای بدون 

مجوز کار نمی کنیم و تمامی معادن باید مجوز زیست محیطی داشته باشند.

  بررســی هــا نشــان
 می دهد یارانه متعلق به 
برق، استخراج ارز دیجیتال 
را به اقدامی سودآور تبدیل 
کرده است، این نکته را نه 
فقط مقامات وزارت نیرو 
که وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات نیز تایید می کند. حاال محمد 
جواد آذری جهرمی تاکید کرده اســت: 
استخراج رمز ارز نیازمند تجهیزات و برق 
است ،برق ایران برای کسانی که به دنبال 
استخراج رمز ارز هســتند بسیار جذاب 
است این در شرایطی است که برای تولید 
برق باید حجم زیادی از آب پشت سدها 
که حق مردم و کشاورزان است را مصرف 

کنیم.

  تدوین مقررات در حوزه ماینینگ 

در دستور کار دولت است
آذری جهرمی اظهار کــرد: اگر عده ای 
بخواهند از این برق بدون ضابطه استفاده 
کنند و با نرخ مصرف خانگی اســتخراج 
رمز ارز کنند و پول کالنی را هم به جیب 
بزنند مطلوب نیســت اما این واقعیت را 
هم نباید نادیده گرفت که بخش زیادی 
از شبکه برق کشور و منابع تولیدی ما در 
ســاعات غیر پیک آزاد است و استخراج 
رمز ارز به نوعی صــادرات ارز به صورت 
مجازی محسوب می شــود یعنی اینکه 
بدون سرمایه گذاری و راه اندازی شبکه 
کالن انتقال برق، می توان با اســتفاده از 
اســتخراج رمز ارز این برق را به صورت 

مجازی صادر کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان 
اینکه این موضوع نیازمند سیاستگذاری و 
تدوین مقررات است گفت: تدوین مقررات 
در دولت در حال انجام است و قرار است که 
مکان هایی را در کشور در نزدیکی نیروگاه 

ها برای این کار در نظر بگیرم.

  مصرف برق هر بیــت کوین برابر 
مصرف ۲۴ سال یک خانه 

 در دیگر سوی حائری، معاون وزیر نیرو 
در امور برق افزایش صــرف برق را ناش 
از اســتخراج ارزهای دیجیتال می داند و 
دامنه انتقاد به این موضوع بیش از پیش 
گشترده شده است، در غیاب یک ابزار مهم 
یعنی»قانون«. برآوردها نشــان می دهد 

تولید هر بیت کوین معادل مصرف ساالنه 
۲۴ خانه در تهران برق مصرف می کند یا 
معادل مصرف برق یک خانه در تهران به 
مدت ۲۴ سال اســت. یارانه هر کیلووات 
برق ۵ هزار ریال اســت یعنی تولید یک 
واحد بیت کوین حدود ۳۵۰ میلیون ریال با 
یارانه دولتی هزینه می برد یا حدود ۲۷۰۰ 
دالر. حا آیا اســتخراج بیت کوین بحران 

کنونی صنعت برق در ایران است؟

  هم در مزارع بیت کوین استخراج 
می کنند هم در مساجد

حمیدرضا صالحی، از فعاالن حوزه تولید 
برق، با رد نقش ماینینگ و بیت کوین در 
بحران تولید برق در کشور گفت: ماینینگ 
سهم باالیی در مصرف این نوع از انرژی در 
کشور ندارد و برای توضیح مشکالت فعلی 
در این بخش باید بــه معضالت اقتصاد 

انرژی بپردازیم.
او با استفاده از عباراتی متفاوت ادامه داد: 
»با این وضعیت تولید برق شانس آوردیم 
که در رکود صنعتی قرار داریم وگرنه اکنون 
کشور درگیر خاموشی های گسترده بود.« 
وی به خبرآنالین گفت: البته ماینینگ 
در مصرف برق تاثیر داشته ولی سهم آن 
کمتر از پنج درصد بوده که در شــرایط 
رکود صنعتی تا حدودی کاهش مصرف 
از این محل را تامین کرده است. البته در 
مورد ماینینگ و بیت کوین مساله اصلی 
سواستفاده آنها است، چرا که بسیاری با 

مصرف برق بخش کشــاورزی، صنعت و 
حتی مساجد با استفاده از برق ارزان دست 
به این کار زدند که البته باید جلوی ســو 

استفاده را گرفت.
عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق 
بازرگانی ، با تایید خبر تعیین تعرفه برای 
عملیات ماینینگ تاکید کرد: همان طور 
که تاکید کردم باید جلوی سو استفاده را 
گرفت ولی در ایــن بخش هم تا حدودی 
مساله حل خواهد شــد. مانند ماجرای 
 ارز، در این بخش هم ابتدا قیمت گذاری

 می شود و سپس با بخش نامه فضا برای 
برخی افراد کنار گذاشته می شود.

  برق ماینینگ باید بدون یارانه باشد
دبیر سابق ســندیکای برق تاکید کرد: با 
این همه انتظار می رود تعرفه برق در این 

بخش به اندازه تولید برق بدون یارانه باشد. 
در حال حاضر هر کیلووات برق در سطح 

جهانی ۶ تا هفت سنت قیمت دارد .
این فعال حوزه تولید برق، ضمن اشــاره 
به مشــکالت کنونــی اقتصاد کشــور 
گفت:حاال باید بررسی کرد بحران اصلی 
برق کجاست؟ بررسی ها نشان می دهد 
تولید انرژی در یــاران از میزان مصرف 
عقب مانده است، وسایل جدیدی که به 
برق نیاز دارند رو به افزایش است اما تولید 
برق متناسب با این روند افزایش نیافته و 
در نتیجه بازنگری ساختاری در این حوزه 

ضرورت دارد . 
 صالحی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
الگوی مصرف ایران باید با سرمایه گذاری 
بر وسایلی با مصرف استاندارد تغییر کند، 
همین حاال میانگین مصرف برق در ایران 

سه تا چهار برابر میانگین جهانی است در 
حالی که با منطقی شدن مصرف هم امکان 
ســرمایه گذاری در حوزه های جدیدی 
مانند ماینینگ بیش از پیش فراهم می 
شود و هم واقعی شدن قیمت برق فشار 

مضاعفی به مردم وارد نمی کند .  
صالحی با اشاره به قیمت هزار تومانی به 
ازای هر کیلو وات برق در ارمنستان گفت: 
در ایران با وجود اینکــه تولید برق بدون 
محاسبه قیمت گاز مصرفی در آن کیلو 
واتی ۱۱۰ تومان است، اما نرخ فروش آن 
به مصرف کنندگان ۷۰ تومان است. البته 
قبول دارم که مردم با مشکل درآمد مواجه 
هستند ولی انتظار می رود سیاست گذاری 
ها به سمتی نروند که تولیدکنندگان برق 
نیز آســیب ببینند و امکان ورود سرمایه 

گذاران به این حوزه فراهم نشود.

ماینرها بحران اصلی صنعت برق هستند؟

همدرمزارعکشاورزیارزدیجیتالاستخراجمیکنندهمدرمساجد
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آیا ماینینگ خطری جدی متوجه صنعت برق ایران کرده است؟ 
پاسخ این سئوال البته پاســخی مستقیم و سرراست نیست 
چرا که عده ای به این سوال پاســخ مثبت می دهند و عده ای 

پاسخشان منفی است. 
در حالی که وزیر نیرو ماینینگ یا به عبارت دیگر استخراج ارز 
دیجیتال یا معروف ترینشان بیت کوین را نوعی قاچاق سوخت 
اعالم کرده و از تصمیم وزارت خانه تحت تصدی اش برای اعالم 
تعرفه ویژه این کار خبر داده است، برخی معتقدد استخراج ارز 
دیجیتال بحران اصلی صعت برق نیست و اتفاقا صنعت برق ایران 

بحران هایی بسیار جدی را بر دوش می کشد. 

 استخراج رمز 
ارز به نوعی صادرات 
ارز به صورت مجازی 

محسوب می شود 
یعنی اینکه بدون 

سرمایه گذاری و راه 
اندازی شبکه کالن 

انتقال برق، می توان با 
استفاده از استخراج 
رمز ارز این برق را به 

صورت مجازی صادر 
کرد.

اقتصاد ایران
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سیب زمینی چند نرخی و 
ترفندهای گران فروشی!

در هفته های اخیــر نه تنها قیمت 
ســیب زمینی بــه طــور غیرقابل 
قبول و بی ضابطه ای افزایش یافته 
بلکه از ترفندهــای جدیدی برای 
گران فروشی و سودجویی  استفاده 
می شود. از هفته های ابتدایی امسال 
تاکنون بازار سیب زمینی نوسانات و 
تنش های قیمتی متعددی را تجربه 
کرد و حتی ممنوعیت و آزادسازی 
صادرات آن هم نتوانست ثباتی در 
بازار این محصول زراعی پرمصرف 
ایجاد کند چرا که بــه عنوان مثال 
قیمت هر کیلوگرم ســیب زمینی 
که در روزهای پــس از تعطیالت 
نوروزی حــدود ۴,۰۰۰ تومان بود، 
امروز به کیلویی حــدود ۱۰ هزار 
تومان رسیده است. اما اتفاق دیگری 
که این روزها در بازار افتاده این است 
که توزیع سیب زمینی با کیفیت های 
مختلف و کیفیت پایین )نو و کهنه( 
پررنگ تر از قبل شده و با قیمت های 
متفاوت و در همه انــواع، با قیمت 
باالیی عرضه می شود و با وجود اینکه 
قرار بود به گفته مســئوالن وزارت 
جهاد کشــاورزی و صمت، قیمت 
این محصــول کاهش یابــد اما به 
گفته فروشندگان؛ نه تنها این اتفاق 
نیافتاده بلکه حجم سیب زمینی های 
کهنه و با درجه کیفی پایین در بازار 
زیاد شده، که قیمت گذاری و عرضه 

آن هم معیار مشخصی ندارد.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S



کسب و کار
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حضور ۴۰ دستگاه دولتی در الکامپ ۲۰۱۹
رئیس سازمان فناوری اطالعات از حضور ۴۰ دســتگاه دولتی در نمایشگاه الکامپ امسال خبر داد و گفت: 
مسیریاب های ایرانی و استارت آپ های حمل و نقل در قالب تاکسی و دوچرخه در این نمایشگاه فعال هستند.

امیر ناظمی در نشست خبری برگزاری نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۹ در سازمان فناوری اطالعات ایران، با بیان 
اینکه این نمایشگاه از ۲۷ تا ۳۱ تیرماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود، 

از حضور ۴۰ دستگاه دولتی در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ خبر داد و گفت: ۱۰ دستگاهی که در 
آخرین ارزیابی دولت الکترونیک، حائز باالترین رتبه شده اند در غرفه مستقل در این نمایشگاه آخرین خدمات 

خود را عرضه می کنند. وی افزود: این نمایشگاه با شعار »آینده بهتر با رویکرد خدمات شهروند محور« برگزار می شود 
و چاپ هرگونه بروشور کاغذی در سالن دولت الکترونیک به دلیل صرفه جویی در مصرف کاغذ و نیز تاکید بر شعار دولت 

الکترونیک، ممنوع اعالم شده است. ناظمی با بیان اینکه حضور کشورهای خارجی در این نمایشگاه در قالب هیئت تجاری و شرکت ها و 
نمایندگی ها و نیز مهمانان بخش دولتی از کشورهای همسایه مسجل شده است، افزود: در الکامپ امسال شاهد حضور پررنگ کسب و کارهای 
نوپا در بخش های مختلف الکام استارز، نیواستارز، توان تک و پاویون »شتاب« هستیم. به این معنی که عالوه بر حضور شرکت های استارت آپی 

در سالن الکام استارز، ۱۰ گروه دانش آموزی نیز در قالب »نیواستارز« ایده های خود را مطرح می کنند.
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استارتآپ

رئیسستادتوســعهفناوریهاینرموهویتساز
معاونتعلمــیوفناوریریاســتجمهورگفت:
استارتآپهایحوزهگردشگریبهعنوانشــرکتخالقشناسایی

میشوندقادربهاستفادهازتسهیالتآنهستند.

 سید محمدحسین سجادی نیری در خصوص چالش های حوزه گردشگری گفت: 
یکی از مشکالت اصلی در حوزه اســتارت آپ های خدماتی این است که توانایی 
تبدیل به شــرکت دانش بنیان را ندارند. مگر اینکه فرم های نرم افزاری که توسعه 
می دهند، پیچیدگی های فنی داشته باشد و بتوانند از طریق پلت فرم های نرم افزاری 

خود دانش بنیان شوند.
وی افزود: تعداد استارت آپ های حوزه گردشگری که تاکنون تبدیل به شرکت های 
دانش بنیان شده اند کمتر از ۱۰ مورد بوده اســت.  به همین دلیل معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری از اواخر سال ۹۶ مســیر جدیدی را موازات با برنامه 

دانش بنیان آغاز کرد تا از استارت آپ ها و شرکت های فعال در صنایع فرهنگی 
حمایت کند.

رئیس ستاد توســعه فناوری های نرم و هویت ســاز  معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری بیان کرد: حوزه گردشگری نیز یکی از زیرمجموعه های صنایع 
فرهنگی می شود، بنابراین استارت آپ ها و شرکت های آن نیز شامل حمایت های 
این طرح خواهند شد. این برنامه که توسعه زیست بوم شرکت های خالق نام دارد 

که موازی با برنامه دانش بنیان حرکت می  کند.
سجادی نیری تصریح کرد: هدف از برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق، 
حمایت و توانمندسازی از شــرکت های فعال در صنایع فرهنگی است. تاکنون 
حدود ۴۰۰ شــرکت خالق را شناسایی شــده که در حوزه های انیمیشن، بازی 

ویدئویی، گردشگری و تولید محتوای دیجیتال فعالیت می کنند.

حمایتازاستارتآپهاوشرکتهایحوزهگردشگری
وی افزود: ســتاد توسعه فناوری های نرم و هویت ســاز تالش دارد با این برنامه از 
اســتارت آپ های حوزه گردشــگری و زیرمجموعه های آن از جمله بوم گردی، 
گردشگری علمی و گردشگری سالمت حمایت کند. این حمایت ها شامل تعامل با 

سازمان های دیگر، رفع موانع و استقرار در مکان مناسب می شود.
رئیس ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ســاز گفت: همچنین این شرکت ها 
امکان استفاده از نیروی سرباز را دارند. نیروهای کلیدی این شرکت ها می توانند 
به جای سربازی رفتن پروژه ای بگیرند و خدمت خود را در قالب فعالیت در شرکت 
انجام دهند. حضور در نمایشگاه ها، دوره های توانمندسازی و ارائه دوره های مشاوره 
نیز از دیگر حمایت های ویژه برای  شرکت های فعال در حوزه صنایع فرهنگی است.

سجادی نیری بیان کرد: شرکت های فعال در حوزه گردشگری به ندرت می توانند 
تبدیل به شرکت دانش بنیان شوند بنابراین برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 

خالق در معاونت علمی شکل گرفت تا کمکی به ادامه فعالیت آنها شود.
وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تالش است برنامه توسعه 

زیست بوم شرکت های خالق را گسترش دهد تا حمایت های بیشتری مانند ایجاد 
یک خط اعتباری برای دادن تسهیالت و امکان جذب سرمایه گذار از شرکت های 

حوزه گردشگری شود.

اهمیتحوزهگردشگریدرتوسعهاقتصادیکشور
رئیس ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز با اشاره به اینکه ظرفیت گردشگری 
کشور بسیار باالست، گفت: در این حوزه امکان صادرات خدمات بدون خروج چیزی 
از کشور انجام می شود.  گردشــگری می تواند به توسعه اقتصادی یک شهر کمک 
شایانی کند چراکه گردشگر به جایی برای ماندن، غذا و سوغات نیاز دارد. این امر 
باعث توسعه اقتصاد می شود. گردشگری به کسب وکارهای شهری رونق می دهد. 

بوم گردی ها نیز به اقتصاد روستاها کمک می کنند.
سجادی نیری خاطرنشــان کرد: حوزه گردشــگری نیاز به سرمایه گذاری بخش 
خصوصی دارد. در تعامل با معاونت گردشــگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و معاونت سرمایه گذاری در حال تدوین آیین نامه ای برای رفع 
مشکالت استارت آپ های فعال در این حوزه هستیم. امیدوارم این آیین نامه تا آخر 

تابستان به جمع بندی نهایی برسد و منتشر شود.

رفعمشکالتاستارتآپهابهکمکسازمانمیراثفرهنگی
رئیس ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ســاز تصریح کرد: یکی از مهم ترین 
حمایت ها از استارت آپ های رفع موانع است. برای مثال بسیاری از استارت آپ های 
توان اقتصادی الزم برای اخذ مجوز را ندارند. یکی از اهداف آیین نامه مذکور تسهیل 

و رفع موانع برای استارت آپ هاست.
وی در انتها افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت های فعال در این حوزه ها را 
طی یک فرآیند آسان شناسایی و به عنوان شرکت خالق معرفی می کند تا بتوانند 

از خدمات و حمایت های مخصوص بهره مند شوند.

خبرنامهدانشجویان
گـــزارش

بهرهمندیاستارتآپهایحوزهگردشگریازتسهیالتشرکتهایخالق

۱-رویدستاوردهای
خودتأکیدکنید

به گفته هلگســن انتظار 
برای این کــه دیگران به 
خودی خــود متوجه کار 
ما بشوند و از آن قدردانی 
کنند، به جایــی نخواهد 

رسید.
او می گوید با افراد زیادی برخورد کرده که 
در مورد دستاوردهایشان حرف نمی زنند. 
کسانی که به گفته او معموال دو دلیل برای 
این کار خود دارند: بعضی ها می گویند فکر 
می کنم وقتی کارم را درست انجام دهم، 
مردم خودشان باید متوجه شوند. عده ای 
دیگر هم این دلیل را می آورند که اگر قرار 
است برای جلب توجه دیگران مثل یک 
احمق نفرت انگیز رفتار کنم، همین بهتر که 
کسی متوجه کارم نشود. به اعتقاد هلگسن 
چنین رویکردی هیچ نتیجه ای برای فرد به 

دنبال نخواهد داشت.

حاالسوالایناستکهچطوراین
عادتراتغییردهیم؟

هلگسن می گوید: نقاط قوت خود را پیدا 
کنید. مثال اگر فکــر می کنید رئیس تان 
متوجه توانایی شما در برقراری ارتباط با 
دیگران نیســت، یک بار در هفته برایش 
ایمیل بفرستید و به طور خالصه بنویسید با 

چه کسانی حرف زده اید.
به گفته هگلسن این روش برای زنان خیلی 

خوب جواب داده است.

۲-نهگفتنرایادبگیرید
هلگسن می گوید رفتار هایی که در شروع 
یک کار به شــما کمک می کنند ممکن 
است با گذشت زمان به موانعی در مسیر 
پیشرفت تان تبدیل شوند: اگر همیشه به 
دنبال خوشحال کردن دیگران هستید، 

برای ســپردن مســئولیت بــه دیگران 
و نه گفتن به آن ها کار ســختی پیش رو 
خواهید داشت. با این کار به دیگران اجازه 
می دهید از شما سوءاستفاده کنند، از حد 
و مرزهایتان عبور کنند و وقت زیادی هم 

هدر بدهند.
چطور می شود جلوی این اتفاق را گرفت؟ 
هگلسون می گوید با قدم های کوچک جلو 
بروید و برای خودتان حــد و مرز تعیین 
کنید: به خودتان بگوید: همین االنش هم 
مسئولیت های زیادی دارم، بنابراین ماه 
آینده اگر از من خواســتند به یک پروژه 
جدید بپیوندم یا کار دیگری انجام دهم، 
قبل از دادن جواب مثبت در موردش خوب 
فکر خواهم کرد. بــه این فکر می کنم که 
این کار چه سودی برایم دارد و این که آیا 

انجامش واقعا به نفعم هست یا نه.

۳-کمالگراییدربرابرریســک
پذیری

هگلســون می گوید: یکی از بزرگ ترین 
مشــکالت کمال گرایی این اســت که 
نمی توانید کاری را به دیگران بســپارید. 
این جمله که آه! خــودم انجامش بدهم 

راحت ترم را از خیلی ها شنیده ام. .
اما یک راه بسیار آسان برای ترک این عادت 

وجود دارد.
یک نفر را برای این که کاری را به او بسپارید 
در نظر بگیرید. این فرصــت را به آن فرد 
بدهید و بعد از انجام آن کار نظرتان را هم به 
او بگویید. ریسک کنید و کنترل اوضاع را به 

فرد دیگری بسپارید.
احساس خوبی نسبت به این کار ندارید؟ 
پس بد نیســت بدانید مطالعات نشــان 
داده در محیط هــای کاری زنان معموال 
برای بی اشتباه بودن و دقت  شان تشویق 
می شــوند و این در حالی است که مردان 
اغلب برای ریســک پذیری و جسارتشان 

پاداش می گیرند.
هگلسن می گوید یاد گرفتن ریسک پذیری 
و دوری از کمال گرایی کلید پیشرفت در 

کار است.

۴-بهخودتاناجازهاشتباهبدهید
زنان معموال سخت تر از مردان با اشتباهات 
خود کنار می آینــد و این می تواند مانعی 
جدی بر سر راه پیشرفت کاری شان باشد. 
هگلســن می گوید: با این کار در واقع به 

خودمان ضربه می زنیم.
او توصیه می کنــد به جای ایــن کار به 
خودتان کمی استراحت بدهید. بپذیرید 
که انسان هســتید و مثل هرفرد دیگری 

ممکن است اشتباه کنید.

۵-ازکوچکجلــوهدادنخود
دستبردارید

هگلسن می گوید زنان چه در ظاهر و چه 
در طرز بیــان خود معموال خودشــان را 

کوچک تر از آنچه هستند جلوه می دهند.
معذرت خواهی، استفاده از جمالتی نظیر 
یک لحظه وقت دارید؟ ، نشان ندادن اقتدار 
و نداشتن احســاس تعلق به جایگاه خود 
از جمله ویژگی های اخالقی مشترک در 

میان زنان است.
هگلسون می گوید: اگر می خواهید به عنوان 
مدیر پذیرفته شــوید، باید جایگاه تان را 
مشــخص کنید و رفتارتان طوری باشد 
که دیگران متوجه ارزش  ها و توانایی های 

شما بشوند.

6-رویتواناییهایخودتمرکزکنید
»آنچه دوســت دارید دنبال کنید.« این 
جمله یک گزاره قالبی است اما برای زنان 
بهتر اســت که به جای عالقه و اشــتیاق 
شان، شغلی را برگزینند که از توانایی های 
برترشان در آن اســتفاده شود. موفقیت 
بیشتر از تمرکز روی توانایی هایی که دارید 
حاصل می شــود، نه از نگرانی درباره این 
موضوع که آیا این شغل مناسب شماست 

یا خیر.
تمرکز روی مهارت ها و ترسیم اعتماد به 

نفس ناشی از آگاهی از این موضوع که شما 
در کارتان خوب هســتید، شما را به جلو 
پیش می برد. همه می دانیم نمی توانیم 
در همه زمینه ها کامل باشــیم؛ بنابراین 
هنوز ایده تکرار و تمرین کارهایی که در 
آن اعتماد به نفس کافی ندارید، ایده خوبی 
اســت اما هنگامی که بحث از پیشرفت 
در یک فرصت به میان می آید، چه شــما 
به دنبال ارتقا، کارآموزی یا مســئولیت 
بیشتر باشید یا نه، اگر با مهارت هایی که 
بر آنها تسلط دارید پیش بروید و بعد درباره 
توانایی هایی که در حال پیشــرفت دادن 
شان هستید صحبت کنید، به طور طبیعی 
در بحث کردن درباره زمینه هایی که می 
دانید در آن خوب هستید و مکررا تجربه 
اش کرده اید، اعتماد به نفس بیشتری به 

دست خواهید آورد.
 

7-مهارتهــایاجتماعیتانرا
بشناسید

تحقیقات نشان داده است احتمال آن که 
زنان شــنونده و همراهان بهتری باشند 
بیشتر است؛ پس شــما می توانید از این 
توانایی های تان در محیط کار بیشترین 
بهره را ببرید. خوشرو و اجتماعی بودن برای 
ایجاد و حفظ یک رابطــه کاری و تجاری 
محکم ضروری است؛ بنابراین روی ایجاد 
یک شبکه اجتماعی قوی برای نشان دادن 
این مهارت ها در محل کارتان تمرکز کنید.

همچنین هنگامی که زمــان مصاحبه و 
ارزیابی فرا می رســد، روی مهارت های 
اجتماعی، همچون یــک مذاکره کننده 
قوی بودن و عالقه منــد بودن یک فرد به 
کار تیمی، تاکید کنید و مطمئن شوید می 
توانید دلیل اهمیت داشتن این توانایی ها با 

کار را به آنها توضیح دهید.
مهارت های زندگی بی شــمار هستند و 
این را بدانید که یک کارفرما فقط به دنبال 
شخصی که کار را به اتمام برساند نیست، 
بلکه او به دنبال کسی است که خودش را 
با فرهنگ کاری کارفرما و دیگر همکاران 
وفق دهد؛ بنابراین این بار اعتماد به نفسی 
را با تاکید بر مهارت هــای اجتماعی تان 
ترسیم کنید که نشــان دهد شما فردی 

مستعد هستید.

8-پیشقدمباشید

زنان در محیط کار، بــه دلیل آن که از آن 
اطمینان کافی که مردان به قابلیت های 
شان دارند، برخوردار نیستند، خودشان 
را کمتر در معرض فرصــت های جدید 
قرار می دهند. وقتــی پای این موضوع به 
ارزیابی کشیده می شود، این طور به نظر 
می آید کــه زنان برای پیشــرفت نادیده 

گرفته شده اند.
یک راه درست برای مقابله با این موضوع 
آن اســت که خودتان در فرصت ها پیش 
قدم شوید. این فرصت ها می تواند رهبری 
یک پروژه، شرکت در یک رویداد یا برنامه 
ریزی برای یک میهمانی اداری باشد. انجام 
دادن این کارها به آن معناست که احتماال 
شما می خواهید بیشتر در معرض توجه 
باشــید و این موضوع تجربیات ملموسی 
 را برای بیان کردن شان در مصاحبه ها و

 گزینش ها در اختیار شما قرار می دهد که 
باز این امر به آن مفهوم است که احتمال آن 
که شما بخواهید ایستادگی کنید و موفق 

باشید بیشتر است.
می دانیم جهان به مدیــران و رهبران و 
روسای اجرایی زن بیشــتری نیاز دارد. 
همچنین این موضوع را هم می دانیم که 
همه به دنبال سمتی باال در کار نیستند؛ 
بلکه نکته آن است که بدون توجه به حرف 
های مردم، ما نیاز داریم زنان را در هر سن 
و سالی که هستند، برای رسیدن به اهداف 
شان یاری کنیم. من معتقدم کلید این کار 
در ایجاد اعتماد به نفس شغلی برای آنها 

نهفته است.

چند عادت که جلوی ترقی زنان شاغل را می گیرد؛   

پیشرفت زنان، در گروی اعتماد به نفس و مهارت

:اگرمیخواهیدبه
عنوانمدیرپذیرفته
شوید،بایدجایگاهتان

رامشخصکنیدو
رفتارتانطوریباشد
کهدیگرانمتوجه

ارزشهاوتواناییهای
شمابشوند.

۲0۲سالطولخواهدکشیدتاشکافجنسیتیدراقتصاد
سراسردنیاازبینبرود؛اینرامجمعجهانیاقصاددرگزارش
سالگذشتهخوداعالمکرد.ایندرحالیاستکهبسیاریاز
پژوهشهاازاثراتمثبتیمیگویندکهتنوعجنسیتیروی

کسبوکارهادارد.
سالیهلگسن،مدرسمدیریتچندتوصیهمفیدبرایزنانی

داردکهمیخواهنددرکارخودپیشرفتکنند.
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تحقیقاتنشاندادهاست
احتمالآنکهزنانشنوندهو
همراهانبهتریباشندبیشتر

است؛پسشمامیتوانیدازاین
تواناییهایتاندرمحیطکار

بیشترینبهرهراببرید.

آغازاجرایطرح
اجارهداریحرفهای
درایرانتایکماه

آینده
مدیرکل دفتــر ســرمایه گذاری 
و اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی از مذاکره بــا معاونت 
علمی و فنــاوری رئیس جمهوری 
برای آغاز اجــرای طرح اجاره داری 
حرفه ای در ایران با حضور استارت 
آپ هــا خبــر داد و گفــت: در پی 
تشکیل موسسات استیجاری بازار 
اجاره مســکن نیز شفاف می شود.

عبــاس فرهادیه در گفــت و گو با 
ایرنا در خصوص برنامــه وزارت راه 
و شهرسازی برای ساماندهی بازار 
اجاره مســکن با راه انــدازی نظام 
اجاره داری حرفه ای، گفت: مبانی 
نظری نظام اجــاره داری حرفه ای 
تا یک ماه آینده نهایی می شود.وی 
با اعالم اینکه ســاز و کار تشــکیل 
مؤسسات استیجاری تدوین شده 
است خبر داد: وزارت راه و شهرسازی 
جلسه ای با استارت آپ ها به منظور 
دعوت از آنها برای ورود به راه اندازی 
اجاره داری حرفه ای داشــته است 
و در این جلســه خواسته هایمان را 
مطــرح کردیم.فرهادیه همچنین 
خبر داد که جلســه ای نیز با سورنا 
ســتاری معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری برگزار شده است 
و در این جلسه حمایت این معاونت 
برای ورود اســتارت آپ ها به حوزه 
اجاره داری حرفه ای اخذ شده است.

وی با بیان اینکه تصمیم وزارت راه 
این است که از ظرفیت استارت آپها 
برای آغاز اجــرای طرح اجاره داری 
حرفه ای در ایران اســتفاده شود، 
گفت: یکی از روش های ساماندهی 
بازار اجاره بها از طریق استارت آپها 
است چون بستر مناسبی برای انتقال 
اطالعات دارند و بهتر می توانند به 
شــفاف شــدن قراردادهای اجاره 
کمک کنند.وی با بیان اینکه آغاز 
اجاره داری حرفــه ای در ایران به 
مصوبه مجلس نیازی ندارد، گفت: 
تأثیر اجرای این طرح از طریق ایجاد 
شفافیت در بازار اجاره است. برنامه 
ما این است که در سال جاری این 
مؤسســات از طریق استارت آپ ها 
تشکیل و شروع به فعالیت کنند.وی 
در خصوص شاخص های نظام اجاره 
داری حرفه ای گفت: در نظام اجاره 
داری حرفه ای به جای اینکه مالکان 
به صورت فردی با مستأجران وارد 
مذاکره و قرارداد شوند یک مجموعه 
حقوقی از بخش خصوصی می آید و 

این نقش را ایفا می کند.
 بر این اســاس مالکان برای اجاره 
ملک خود و مستأجران برای دریافت 
ملک بــه این مؤسســات مراجعه 
می کنند.فرهادیه در خصوص تفاوت 
این مؤسسات با بنگاه های امالک که 
اکنون به وفور وجود دارند: بنگاه های 
امالکی فقط برای عقد قرارداد و برای 
کمتر از یک ساعت مالک و مستأجر 
را می بینند و بعد عقد قرارداد تعهدی 
به مســتأجر و مالک ندارند اما در 
اجــاره داری حرفه ای مؤسســات 
تا پایــان قــرارداد همــه وظایف 
 مالک و مســتأجر را یک جا انجام

 می دهند.
به گفتــه  فرهادیه در نظــام اجاره 
داری حرفه ای از جمع آوری اجاره 
بهای ماهیانه و انتقال آن به مالک 
تا تحویل ملک بعد از پایان قرارداد 
یا تمدید مجدد اجاره نامه همه بر 
عهده مؤسسه استیجاری است و اگر 
مسائل حقوقی برای طرفین پیش 
بیاید این مؤسســات تنظیم روابط 

می کنند.

مردمساالری
گــزارش
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