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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

در جلسه شوراى ادارى استان مطرح شد:   

کاهش  3 درصدى بیکارى در اصفهان

نوسان ارز براى 
اقتصاد ایران سم 

است
پیچیدگى بیشتر به نوسان نرخ ارز 
دامن مى زند و این براى اقتصاد 
بیمار ایران که از تحریم ها رنج مى 

برد، مثل یک سم عمل مى کند.
رضى حاجــى آقامیرى نزدیک 
شدن نرخ ارز در بازار آزاد و نیما 
یک عالمــت مثبت از ســوى 
مسئوالن بانک مرکزى تلقى شده 
و اکنون بحث از همکارى فعاالن 
اقتصادى و رضایتمندى آنان از 
شــرایط به میان آمده است. این 
درحالى است که با نزدیک شدن 
نرخ آزاد و نیمایــى به یکدیگر، 
وجود سامانه نیما ضرورتى ندارد. 
بانک مرکــزى در راه اندازى این 
ســامانه به دنبال رفع نگرانى از 
میزان ورود و خروج و شیوه هاى
 بازگشت آن است اما براى آگاهى 
از این نــکات هم مى تــوان به 
برگه هاى صــدور گمرکى نگاه 
کرد و حتى اگر صادرکننده اى 
ارز خود را در بازار آزاد بفروشــد، 
میزان ارز از طریق صرافى هاى 

رسمى ثبت مى شود.
کنترل ورود و خروج ارز...

اتاق تهران
یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

     اگر در خصوص یک طرح تولیدى از اداره اى استعالم شود و تا 15 روز از آن اداره جوابى دریافت نشود، این سکوت را به عنوان جواب مثبت تلقى مى کنیم.

نا 
 ایم

س:
عک

بازار طال و سکه 98/4/23 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,288,0004,360,000قدیم

سکه طرح 
4,334,0004,523,000جدید

2,278,0002,328,000نیم سکه

1,389,0001,449,000ربع سکه

979,000979,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,807,0001,862,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18417,200429,900 عیار

یک گرم طالى 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالى 
24556,200573,200 عیار

نایب رییس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان:

کاستى هاى منطقه 9 برطرف 
مى شود

نایب رییس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان 
گفت: با همت و تالش مدیران شهرى و شهردار 
اصفهان شاهد برطرف شدن کاستى هاى منطقه 

9 هستیم.
علیرضــا نصر اصفهانــى در آیین بازگشــایى 
مجموعه ورزشــى نور و آغــاز عملیات اجرایى 
خیابان حدفاصل بزرگراه شهید خرازى و خیابان 
شهید احمد حجازى که با اعتبارى بالغ بر 303 
میلیارد ریال در منطقه 9 شــهردارى اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: استخر نور با قول تعمیر 
براى مدت کوتاهى، تعطیل شد اما امروز پس از 
پنج سال شاهد بازگشایى آن هستیم. وى افزود: 

امیدوارم مردم به خوبى از این...

   از پشــه هاى مزاحم تا 
مشکل پساب، بوى نامطبوع 

و آلودگى صوتى
عباس موم زایى یکى از کسبه 
این محل با بیان اینکه از سال 63 
در منطقه رهنان ساکن هستم، 
اظهار کرد: طى این سال ها بوى 
بد کارخانه در این منطقه مشــکالت زیادى را 
براى ما به وجود آورده بود، گاهى شــب ها به 
قدرى این بو زیاد مى شــد که نمى توانستیم 
در خانه بمانیم،  عالوه بر بوى نامطبوع، وجود 
پشه هاى ناشى از این آلودگى نیز در این منطقه 
ســاکنین محل را به شــدت اذیت مى کرد. 
خوشبختانه با تعطیل شدن کارخانه هم اکنون 
این مشکالت از بین رفته و شهروندان منطقه در 

آرامش بسیار خوبى به سر مى برند.
یکى از بانوان ســاکن محله نیز پیرامون این 
کارخانه، اظهار کرد: بسیارى از اوقات کارخانه 
صداى بلندى داشــت که ســبب آزار بسیار 
مى شد، خوشــبختانه طى یک سال اخیر این 
صدا قطع شد و در صورتیکه عالوه بر کارخانه، 
زمین هاى کشاورزى اطراف کارخانه نیز تغییر 
کاربرى دهد تا حدود بسیارى از شر پشه هاى 

مزاحم راحت مى شویم.
باباصفرى از دیگر ساکنین محله نهر ظهرآبادى 
واقــع در منطقه 11 بــا بیان اینکــه یکى از 
مزیت هاى نســبى منطقه وجود نهر قدیمى 
است،  مى گوید: در صورتیکه با رعایت حریم این 
نهرها، آزادسازى ها انجام و امکانات تفریحى، 
ورزشى و فضاى ســبز ایجاد شود اقدام بسیار 
موثرى براى خارج شدن این منطقه از وضعیت 

فعلى صورت گرفته است.
وى ادامه مى دهد: کارخانــه روغن نباتى ناز از 
کارخانه هــاى قدیمى تولیــد روغن خوراکى 
در اصفهان بوده که در زمــان احداث، خارج از 
محدوده شهرى قرار داشــته است، با توجه به 
توسعه شهر اصفهان و منطقه رهنان مدتى بود 
که این کارخانه در محدوده مسکونى واقع شده 
بود. پســاب و فاضالب این کارخانه مشکالتى 
را براى شهروندان به همراه داشت. همچنین 
مشکالت بهداشتى و بوى بســیار بد ناشى از 

پساب، شهروندان را آزار مى داد.

این شــهروند تاکید مى کند: طرح شهردارى 
منطقه 11 براى خروج این کارخانه از این محل 
و حل مشکالت آن بسیار باعث خوشحالى است. 
وى مى گوید: مردم بــه صورت مرتب از طریق 
مراجع ذیصالح پیگیر این موضوع بودند اما طى 
سالیان طوالنى این مشکل حل نمى شد تا اینکه 
با پیگیرى هاى الزم شــهردار منطقه، مسائل 
مربوط به کارخانه هم اکنون در حال برطرف 

شدن است.

    1000 نفر ساعت جلسه با مسئوالن و 
وکالى کارخانه

مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان گفت: پس 
از سال ها مطالبه شهروندان و با پیگیرى هاى 
مستمر، کارخانه روغن نباتى ناز از شهر اصفهان 

خارج مى شود.
حمید اشــرفى مدیر منطقه 11 شــهردارى 
اصفهان نیز در خصوص روند اقدامات اجرایى 
پیرامون توافق هاى الزم براى خروج کارخانه 
روغن نباتى ناز از محدوده شــهر، اظهار کرد: 
زمانى که به منطقه 11 آمدم، جلسات مختلفى 
با معتمدین منطقه و حتى افراد سرشــناس 
کشــورى مانند دکتر رنانى برگزار کردیم، در 
این جلسات چند نکته براى توسعه منطقه 11 
مطرح شد که از جمله این موارد مى توان به برند 
سازى مبل رهنان، خروج کارخانه روغن نباتى 
ناز، ثبت آیین هاى رهنان مانند شبیه خوانى و 

... اشاره کرد.
وى با بیان اینکه این موارد در برنامه هاى کارى 
منطقه قرار گرفت، تصریح کرد: بیشتر تمرکز 
معتمدین منطقه روى برند سازى صنعت مبل 
و بستنى رهنان بود که روى این موارد کار شد، 

به همین واسطه نخستین جشنواره مبل رهنان 
را به مدت سه ماه از دى ماه تا عید نوروز برگزار 
و مبل رهنان را به هم استانى هاى عزیز معرفى 

کردیم.
مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان ادامه داد: 
کارخانه روغن نباتى ناز بــه دلیل وجود بوى 
نامطبوع در وضعیت مطلوبى قرار نداشت و بوى 
نامطبوعى که از این کارخانه متصاعد مى شد 
موجب آزار ساکنان منطقه بود. این بو به گونه اى 
بود که حتى تا خانه اصفهان و مناطق اطراف 

مانند مناطق دو و هشت نیز استشمام مى شد.
وى اضافــه کرد: با وجود تالش هاى مســتمر 
شهرداران مختلف طى 20 سال گذشته، خروج 
این واحد تولیدى از منطقه انجام نشده بود اما در 
این دوره از مدیریت شهرى، این توافق با وجود 

سختى هاى فراوانى که داشت انجام شد.
اشرفى بیان داشت: بیش از 1000 نفر ساعت 
جلسه با مسئوالن کارخانه و وکالى آنها تشکیل 
شد. همچنین جلسات متعددى در شهردارى 
برگزار و توافق هاى الزم براى انتقال این کارخانه 

به بیرون از شهر صورت گرفت.
وى با بیان اینکه کارخانه روغن نباتى ناز آخرین 
بازمانده کارخانه هاى درون شهرى اصفهان بود، 
تاکید کرد: این کارخانه در زمینى به وسعت 60 
هزار متر مربع، بیش از 55 سال سابقه حضور در 
این منطقه را دارد، وجود 60 هزار مترمربع زمین 
در شهر و انتفاعى که از کارخانه نصیب برخى 
افراد مى شد جا به جایى آن را دشوارى کرده بود، 
به همین واسطه مساعدت هایى در استاندارى 
انجام و قطعه زمینى در محدوده شهرستان میمه 
به صاحبان این کارخانه داده شد و روند انتقال 

کارخانه به این شهرستان آغاز شد.

پس از سال ها مطالبه شهروندان؛ آخرین بازمانده کارخانه هاى درون شهرى، منتقل شد:

تحقق مطالبه محیط زیستى مردم اصفهان 

کارخانه روغن نباتى 
ناز به دلیل وجود بوى 
نامطبوع در وضعیت 
مطلوبى قرار نداشت 

و بوى نامطبوعى که از 
این کارخانه متصاعد 

مى شد موجب آزار 
ساکنان منطقه بود.

 آخرین کارخانه موجود در داخل شهر اصفهان کارخانه روغن نباتى ناز بود که مشکالت محیط زیستى بسیارى را طى سالیان گذشته براى مردم منطقه 11 
و مناطق اطراف ایجاد مى کرد. با توجه به شکایت و اعتراض مردمى در سال هاى گذشته در خصوص آلودگى هاى زیست محیطى کارخانه روغن نباتى ناز و 
انتشار بوى نامطبوع در هواى شهر، انتقال این کارخانه و توافق با مالکان در دستور کار جدى حمید اشرفى مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان قرار گرفت که با 

پیگیرى هاى الزم موضوع آلودگى این کارخانه رفع و عملیات آزادسازى آن آغاز شد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان - کمسیون معامالت 

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر 

شناسه: 531076

شناسه: 528507 

آگهى مزایده عمومى

چاپ اولآگهى مزایده عمومى نوبت اول 

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد در راستاى ماده 5 قانون الحاقى برخى مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات 
مالى دولت و آیین نامه اجرایى آن ملک و مستغالت خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى (حداکثر سه سال) اجاره دهد. 

سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 723/ش مورخ 1398/03/28 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده عمومى به صورت بهره بردارى به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت دو سال 

واگذار نماید. 
1- اجازه بهره بردارى از تاالر شیخ بهایى واقع در شاهین شهر بلوار امام خمینى (ره) 

2- اجازه بهره بردارى از سالن بدنسازى بانوان در مجموعه ورزشى تختى واقع در شاهین شهر، بلوار شهید دکتر بهشتى، فرعى 11  شرقى 
متقاضیان مى توانند تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1398/5/7 براى دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهاى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1398/5/8 پیشنهادهاى خود را تحویل نمایند. 

سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید. 

* داوطلبان شرکت در مزایده مى توانند از تاریخ نشر آگهى به مدت 3 روز براى دریافت اسناد مزایده به نشانى: اصفهان، خیابان 
هزار جریب، سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان، اداره امور پیمان ها و قراردادها مراجعه فرمایند. شماره تماس: 37913250 

استارت آپ هایى که صنعت گردشگرى را 
متحول کرده اند 

رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و طراحى تورهاى گردشگرى 
با سلیقه  مسافر، تنها بخشى از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى 

است.
یکى از اهداف اصلى استارت آپ ها این است که با ایده هاى خالقانه  خود، 

در صنایع مختلف اختالل ایجاد کــرده و آن ها را متحول کنند. 
صنعت گردشــگرى نیز یکى از صنایعى است که در سال هاى 

اخیر با پیدایش استارت آپ هاى مختلف، تحول هاى بزرگى را تجربه 
8کرده است. ...

استارت آپ هایى که صنعت گردشگرى را استارت آپ هایى که صنعت گردشگرى را استارت آپ هایى که صنعت گردشگرى را استارت آپ هایى که صنعت گردشگرى را استارت آپ هایى که صنعت گردشگرى را استارت آپ هایى که صنعت گردشگرى را استارت آپ هایى که صنعت گردشگرى را 

رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و طراحى تورهاى گردشگرى رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و طراحى تورهاى گردشگرى رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و طراحى تورهاى گردشگرى رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و طراحى تورهاى گردشگرى رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و طراحى تورهاى گردشگرى رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و طراحى تورهاى گردشگرى رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و طراحى تورهاى گردشگرى رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و طراحى تورهاى گردشگرى رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و طراحى تورهاى گردشگرى 
با سلیقه  مسافر، تنها بخشى از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى با سلیقه  مسافر، تنها بخشى از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى با سلیقه  مسافر، تنها بخشى از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى با سلیقه  مسافر، تنها بخشى از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى با سلیقه  مسافر، تنها بخشى از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى با سلیقه  مسافر، تنها بخشى از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى با سلیقه  مسافر، تنها بخشى از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى با سلیقه  مسافر، تنها بخشى از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى با سلیقه  مسافر، تنها بخشى از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى با سلیقه  مسافر، تنها بخشى از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى 

یکى از اهداف اصلى استارت آپ ها این است که با ایده هاى خالقانه  خود، یکى از اهداف اصلى استارت آپ ها این است که با ایده هاى خالقانه  خود، یکى از اهداف اصلى استارت آپ ها این است که با ایده هاى خالقانه  خود، یکى از اهداف اصلى استارت آپ ها این است که با ایده هاى خالقانه  خود، یکى از اهداف اصلى استارت آپ ها این است که با ایده هاى خالقانه  خود، یکى از اهداف اصلى استارت آپ ها این است که با ایده هاى خالقانه  خود، یکى از اهداف اصلى استارت آپ ها این است که با ایده هاى خالقانه  خود، 
در صنایع مختلف اختالل ایجاد کــرده و آن ها را متحول کنند. در صنایع مختلف اختالل ایجاد کــرده و آن ها را متحول کنند. در صنایع مختلف اختالل ایجاد کــرده و آن ها را متحول کنند. در صنایع مختلف اختالل ایجاد کــرده و آن ها را متحول کنند. 
صنعت گردشــگرى نیز یکى از صنایعى است که در سال هاى صنعت گردشــگرى نیز یکى از صنایعى است که در سال هاى صنعت گردشــگرى نیز یکى از صنایعى است که در سال هاى 

اخیر با پیدایش استارت آپ هاى مختلف، تحول هاى بزرگى را تجربه اخیر با پیدایش استارت آپ هاى مختلف، تحول هاى بزرگى را تجربه اخیر با پیدایش استارت آپ هاى مختلف، تحول هاى بزرگى را تجربه اخیر با پیدایش استارت آپ هاى مختلف، تحول هاى بزرگى را تجربه اخیر با پیدایش استارت آپ هاى مختلف، تحول هاى بزرگى را تجربه 

شماره نام ملکردیف
اعیانى کاربرىمزایده

اجاره ماهیانه عرصه(متر)
توضیحاتنشانى(ریال)

انبار 1
سمیرم، روستاى حنا،خیابان 2.500.000---9801کشاورزى

ولیعصر، جنب مخابرات
به مساحت حدود 104 متر 

با انشعاب برق

استخدام فورى شرکت مانا مرغ اصفهان 
- انباردار (آقا – لیسانس- 2 سال سابقه کارى مرتبط) 
- بنا (زیر 50 سال – مسلط به کلیه امورات ساختمانى) 

تلفن: 09138929110 



نوسان ارز براى اقتصاد 
ایران سم است

ادامه از صفحه یک:
... هیــچ مانعى بــراى صادرکننده 
نیست اما مسئله چند نرخى کردن 
ارز طى یک سال گذشته عامل اصلى 
ســرگردانى و چالش هاى صادرات 
اســت. طبقه بندى هاى مختلف، 
دستورالعمل هاى چندگانه چالش 
برانگیز است. از زمان اعالم نرخ 4200 
تومان براى دالر، حرف بانک مرکزى 
و رفتــار آن با صادرکننــدگان و ارز 
صادراتى بارها تغییر کرده است. دایره 
معافیت ها و ممنوعیت ها از ســوى 
دولت ها بارها بزرگ و کوچک شده 
و هیچ رویه یک نواختى وجود نداشته 
که فعال اقتصادى از طریق آن برنامه 
ریزى کند. توصیه فعاالن اقتصادى 
به دولت درباره به رسمیت شناختن 
نرخ آزاد ارز هرگز مورد پذیرش قرار 
نگرفته است. مکانیزم عرضه و تقاضا 
نزد دولت دربــاره ارز معنایى ندارد 
درحالیکه هر نوع بازارى که در آینده از 
سوى دولت براى ارز ایجاد شود، از یک 
اصل مهم اثر مى پذیرد و آن هم عرضه 
و تقاضاست. ایجاد بازار متشکل ارزى 
یا عرضه ارز در بورس به ایجاد مقررات 
جدید و دیوان ســاالرى دامن زده و 
شرایط را پیچیده مى کند و بیشتر 
به نوسان نرخ ارز دامن مى زند و این 
براى اقتصاد بیمار ما که از تحریم رنج 

مى برد، مثل یک سم عمل مى کند.

اقتصاد استان
02
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 پیشرفت 60 درصدى احداث پایانه درون شهرى صفه
معاون عمران شهرى شهردار اصفهان از پیشرفت 60 درصدى احداث پایانه درون شهرى صفه در منطقه 
شش خبر داد و گفت: با بهره بردارى این مجموعه عالوه بر تجمع ایستگاه هاى اتوبوس خطوط مختلف 

محدوده جنوب اصفهان، باعث افزایش بهره بردارى مسافران از خطوط یک مترو مى شود.
ایرج مظفر اظهار کرد: اصفهان با توجه به در اختیار داشتن امکانات متعدد و متنوع، شاهد افزایش مساحت و 

رشد روزافزون جمعیت است و در چنین شرایطى، بى شک تأمین و توسعه زیرساخت هاى حمل و نقل عمومى 
یک نیاز اساسى براى شهرى به وسعت اصفهان به شمار مى رود تا با پوشش بخشى از حجم عظیم ترددهاى درون 

شهرى، به کنترل ترافیک، آلودگى و بهبود کیفیت زندگى شهروندان کمک کند. وى با اشاره به احداث پایانه درون 
شهرى صفه، افزود: عملیات احداث این پایانه در منطقه شش شهردارى اصفهان در حال حاضر 60 درصد پیشرفت فیزیکى 

دارد که پس از تکمیل و بهره بردارى عالوه برتجیمع ایستگاه هاى اتوبوس خطوط مختلف محدوده جنوب اصفهان، باعث افزایش بهره بردارى 
مسافران از خطوط یک مترو مى شود. معاون عمران شهرى شهردار اصفهان هدف از اجراى پروژه احداث پایانه درون شهرى صفه را تمرکز و 
تلفیق تعداد زیادى از خطوط اتوبوسرانى سطح شهر در این محل عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال چهار خطى که قبالً تردد داشته تبدیل به 12 

خط شده و اتوبوس هایى که براى دسترسى به بهارستان در ایستگاه هتل پل توقف مى کردند، به این محل انتقال داده مى شود.

بهداشت و شرع در آرامستان هاى محلى رعایت نمى شود 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان گفت: بنا بر مصوبه شوراى وقایع چهارگانه از این پس 
غسل همه اموات شهر اصفهان باید در آرامستان باغ رضوان انجام  شود، در این راستا ساخت غسالخانه اى در 

غرب شهر اصفهان در دستور کار است.
احمد رضا مرادى با بیان اینکه ساماندهى آرامستان هاى محلى و بقاع متبرکه در شوراى وقایع چهارگانه 

مطرح و پیگیرى شد که مصوباتى در زمینه ساماندهى آرامستان ها داشته است، اظهار کرد: در راستاى اجراى 
مصوبات مقرر، از این پس امکان غسل اموات در آرامستان هاى محلى وجود ندارد و خانواده متوفى موظف هستند 

میت خود را به آرامستان  باغ رضوان انتقال دهند تا مراحل غسل انجام شود.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان با بیان اینکه مسائل بهداشتى و شرعى در آرامستان هاى محلى رعایت 

نمى شود، خاطرنشان کرد: نهادى بر نحوه غسل اموات در آرامستان هاى محلى نظارت ندارد.
مرادى با اشاره به ضرورت دریافت مجوز براى دفن اموات در آرامستان هاى محلى، تصریح کرد: بر طبق مصوبات شوراى وقایع چهارگانه در 
خصوص ساماندهى آرامستان ها، غسل اموات باید به صورت متمرکز و در آرمستان باغ رضوان انجام شود و بقاع متبرکه و آرامستان هاى محلى 

به شرطى اجازه دفن متوفى را دارند که میت به آرامستان باغ رضوان منتقل و در آنجا غسل داده شود.

اتاق تهران
یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

هفته گذشته خبر دادند 
45,7 درصد از اسناد 

خزانه در استان جذب 
شده است که با تالش 10 
روزه، میزان جذب اسناد 

خزانه به 91 درصد رسیده 
است.

در جلسه شوراى ادارى استان مطرح شد:   

کاهش  3 درصدى بیکارى در اصفهان

استاندار اصفهان گفت: خوددارى از تنش زایى و ایجاد نکردن 
مطالبه گرى بیجا براى مردم از مسائل مهمى است که باید رعایت 
شود تا با وفاق و انسجام اجتماعى، حضور حداکثرى مردم در 
انتخابات را رقم بزنیم.   عباس رضایى در جلسه شوراى ادارى 
استان اصفهان، اظهار کرد: در استان هیچ موضوعى به مهمى 
مسئله آب نیســت. هم اکنون در چهار بخش آب شرب، سد 
کوهرنگ 3، تونل بهشت آباد و انتقال آب از خلیج فارس مجدانه 
در حال کار و پیگیرى هستیم و روزى نیست که دو جلسه در 

خصوص حل مشکل آب نداشته باشیم. 

ایسنا
گـــزارش
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     اگر در خصوص یک طرح تولیدى از اداره اى استعالم شود و تا 15 روز از آن اداره جوابى دریافت نشود، این سکوت را به عنوان جواب مثبت تلقى مى کنیم.

نایب رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان:

کاستى هاى منطقه 9 برطرف مى شود
نایب رییس شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: با همت و تالش مدیران شهرى و شهردار 

اصفهان شاهد برطرف شدن کاستى هاى منطقه 9 هستیم.

علیرضا نصر اصفهانى در آیین بازگشایى مجموعه ورزشى نور و آغاز عملیات 
اجرایى خیابان حدفاصل بزرگراه شهید خرازى و خیابان شهید احمد حجازى 
که با اعتبارى بالغ بر 303 میلیارد ریال در منطقه 9 شهردارى اصفهان برگزار 
شد، اظهار کرد: اســتخر نور با قول تعمیر براى مدت کوتاهى، تعطیل شد اما 
امروز پس از پنج سال شاهد بازگشایى آن هستیم. وى افزود: امیدوارم مردم 
به خوبى از این استخر استفاده کرده و لحظات مفرحى را در آن سپرى کنند. 
 نایب رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان تصریح کرد: غرب اصفهان یکى از 
مناطقى است که استحقاق ارائه این خدمات را دارد زیرا مردم این منطقه همواره 
به کم قانع بوده و به زیاد شاکر هستند. وى ادامه داد: آزادسازى هاى استخرى 
که چندین سال در اختیار مردم قرار گرفته بود به شکل کامل اجرا نشده بود و 
زمانى که بازسازى شروع شد، مالکین ادعاى مالکیت کردند که بنابراین حدود 
5 میلیارد تومان نیز براى آزادسازى این محوطه انجام شد. نصر با بیان اینکه 
عالوه بر بازگشایى مجموعه ورزشى نور، شاهد کلنگ زنى خیابان حد فاصل 
خرازى و شهید حجازى به طول 450 متر و عرض 36 متر در منطقه 9 بودیم، 
تاکید کرد: امیدوارم طبق قول شهردار منطقه شاهد بهره بردارى 5 ماهه از این 
خیابان باشــیم. وى گفت: با همت و تالش مدیران شهرى و شهردار اصفهان 
شاهد برطرف شدن کاستى هاى منطقه هستیم. رییس کمیسیون فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز در این آیین اظهار کرد: 
بسیار خوشحالم که در شب والدت امام رضا (ع) شاهد بازگشایى استخر نور واقع 
در منطقه 9 هستیم زیرا یکى از نیازهاى واقعى منطقه راه اندازى زیرساخت هاى 
ورزشى و فعالیت هاى بدنى است. فریده روشن با بیان اینکه کار بازسازى استخر 
نور از سال 92 آغاز شده است، افزود: متاسفانه تا سال 94 کار خاصى براى این 
استخر صورت نگرفته بود که به همین منظور همت الزم براى تکمیل استخر در 

این دوره مدیریت شهرى صورت گرفت.

گــزارش

وى گفت: بعد از بارندگى 
هــاى اوایل ســال، 800 
میلیون متــر مکعب آب 
پشت سد زاینده رود ذخیره 
شد. دو دیدگاه در خصوص 
باز کردن آب براى کشت 
بهــاره کشــاورزان وجود 
داشــت. یک دیدگاه مى گفت باید آب را 
پشت سد نگه داریم تا آب کافى براى کشت 
پاییزه وجود داشته باشد و یک دیدگاه هم 
که بنده به آن اعتقاد داشــتم این بود که 
باید آب را براى کشــت بهاره کشاورزان 

هم باز کنیم. 
استاندار اصفهان در همین خصوص افزود: 
تقریبا همه مدیران مخالف بودند که آب 

را باز کنیم، اما بنده با تــوکل به خدا این 
ریسک پذیرى را پذیرفتم و با این شرط 
که تضمین کنیم 450 میلیون متر مکعب 
آب براى کشت پاییزه کشــاورزان براى 
اول مهرماه پشت سد وجود داشته باشد، 
آب سد را براى کشت بهاره کشاورزان باز 
کردیم. رضایى گفت: خوشبختانه با تالش 
تمام ارکان دستگاه هاى مسئول، میزان 
بیکارى در استان از 14,1 درصد به 10,7 

درصد کاهش پیدا کرد.
وى ادامه داد: اگــر در خصوص یک طرح 
تولیدى از اداره اى استعالم شود و تا 15 روز 
از آن اداره جوابى دریافت نشود، این سکوت 

را به عنوان جواب مثبت تلقى مى کنیم.
اســتاندار اصفهان تصریح کــرد: هفته 
گذشته خبر دادند 45,7 درصد از اسناد 
خزانه در استان جذب شــده است که با 
تالش 10 روزه، میزان جذب اسناد خزانه 
به 91 درصد رسیده است. هر چند اداره 
هاى اوقاف، ورزش و جوانان، هالل احمر، 
بنیاد شهید و ارشاد نتوانستند اسناد خزانه 

را جذب کنند.
رضایى افزود: الزم اســت از ظرفیت نماز 
جمعه براى پیش برد امور مختلف بهره 
برده شود. تمام مدیران اســتان در نماز 

جمعه شرکت کنند و براى خدمت بهتر 
به مردم، میز خدمت در این مراسم عبادى 
باید راه اندازى کنیم تــا مردم به راحتى 

مشکالت خود را بیان کنند. 
وى گفت: تمام مدیران استان، یک روز در 
هفته را براى مالقــات مردمى اختصاص 
دهند. همچنین عفاف و حجاب در ادارات 
باید رعایت شــود و مدیران نیز در جهت 
ترویج فرهنگ عفاف و حجاب کوشا باشند.
استاندار اصفهان اظهار کرد: اعتقاد دارم 
وحدت رویه و تشریک مساعى باید در تمام 
دستگاه هاى دولتى اجرایى شود و با کمک 
رسانه ها در جهت پیش برد اهداف دولت 
تدبیر و امید تالش کنیم. وظیفه همه ما 
صیانت از نظام اســالمى و امید آفرینى 
اســت، مردم على رغم وجود مشکالت 

اقتصادى، وجودشان با نظام است.
رضایى افزود: حضور حداکثرى در محیط 
کار، ارتباط مناسب با مردم و کاهش دیوان 
ســاالرى در ادارات، باید به صورت جدى 
پیگیرى شود تا حداقل مسائل اجتماعى 

تبدیل به مسائل امنیتى نشود.
وى با اشــاره به پیش رو بودن انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى، خاطرنشان کرد: 
وظیفه ما در انتخابات صرفا اجراى قانون 
است. کارى نکنیم تا شبهه طرفدارى از 
کاندیدایى پیش بیایــد. مردم را از جنگ 
اقتصادى نترســانیم. خوددارى از تنش 
زایى و ایجاد نکردن مطالبه گرى بیجا براى 
مردم از مسائل مهمى است که باید رعایت 
شود تا با وفاق و انسجام اجتماعى، حضور 
حداکثرى مردم در انتخابات را رقم بزنیم.  

اخبار اصفهان
خـــبــــر



نمایشبزرگهنراسالمیدرموزه»شارجه«
موزه »تمدن اسالم شارجه« هزاران اثر هنری تاریخی سراسر جهان اسالم را برای آشنایی با دستاوردهای جهان 
اسالم و جهان شمولی در اختیار بازدیدکنندگان قرار داد.موزه » تمدن اسالم شارجه«  که در قلب شارجه و در مکانی 
که زمانی یک بازار سنتی خاورمیانه ای بود، واقع شده است.به گفته مدیر موزه »تمدن اسالم شارجه« ، بیش از 
5000 اثر در این موزه نگهداری می شود که بیشتر آن ها در نوع خود نادر محسوب می شوند.نمایشگاه هنر اسالم 

با موضوعات مختلف و در قالب هفت گالری مختلف که هرکدام اعتقادات اسالمی، علوم اسالمی،  اکتشافات جهان 
اسالم،  فرهنگ و هنر اسالم را به نمایش می گذارند،  ترتیب داده شده است.در گالری »ابوبکر« ،  پنج رکن اصلی اسالم 

در کنار آثار قابل توجه ای همچون بخش هایی از پرده کعبه، نسخه های خطی نادر قرآن و تصاویر و اطالعات مهم در رابطه 
با معماری مساجد سراسر جهان به نمایش گذاشته می شود.گالری علمی »ابن هیثم«، دستاوردهای علمی جهان اسالم و نقش 

دانشمندان مسلمان در دیگر تمدن های سراسر جهان را به نمایش می گذارد.این موزه شامل مجموعه ای عظیم و مهم از سکه های باستانی 
جهان اسالم نیز می شود. در طبقه اول، چهار گالری  بازدید از هنر اسالم را از قدیمی ترین دوره تا قرن بیستم امکان پذیر می کنند.

در گالری هنر اسالم 1، طیف وسیعی از آثاری همچون ظروف سفالی،  آثار هنری فلزی،  آثار چوبی و نسخه های خطی متعلق به قرن سیزدهم 
قابل مشاهده خواهند بود.

آغازبازدیدعمومیازهرمعجیبو۴۶۰۰سالهدرمصر
مسئوالن میرث فرهنگی و گردشــگری مصر درهای هرم 101 متری و عجیب جنوب قاهره را 
بر روی عموم گردشگران گشودند. هرم خمیده که برای فرعون »سنفرو« حدود ۴۶00 سال 
پیش ساخته شده و با ساختاری عجیب تحولی بزرگ در ساختار اهرام مصری ایجاد کرد، پس 
از مدت ها به صورت رسمی برای گردشگران افتتاح شد و حاال بازدیدکنندگان می توانند از یک 

تونل باریک ۷۹ متری به سمت دو اتاق در باالی این سازه بزرگ حرکت کنند.همچنین یک هرم 
1۸ متری نیز در کنار هرم خمیده وجود دارد که احتماالً متعلق به همسر »سنفرو« است و از زمان 

کشف در سال 1۹5۶ برای اولین بار به صورت رسمی امکان بازدید عمومی از آن وجود دارد.
هرم خمیده یکی از ســه هرمی است که برای دودمان چهارم فراعنه مصر ســاخته شده است که در محوطه 

باستانی دهشور در جنوب گورستان ممفیس یکی از میراث جهانی یونســکو قرار دارد. این اثر تاریخی دارای ظاهری 
عجیب است و ۴۹ متر ابتدایی آنکه سنگ های به کار رفته در آن به خوبی حفظ شده با شیب 5۴ درجه ای ساخته شده اما از آن 
ارتفاع به بعد شیب هرم به سمت نوک آن به تدریج کاهش می یابد.شکل زاویه ای هرم خمیده با اضالع صاف هرم سرخ در بخش 

شمالی و همچنین هرم بزرگ جیزه متناقض است.

گردشگری
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گرو گرفتن مدارک 
هویتی در مراکز اقامتی 

جرم است؟
قوانیــن مربوط به اســناد ســجلی 
و شناســنامه بر التزام حفظ مدارک 
هویتی تاکید دارد. سازمان ثبت احوال 
نیز با اســتناد به همین قانون، گروه 
گرفتن یا به وثیقه گذاشتن این اسناد 
را "جرم" دانسته است. سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نیز سه سال پیش واحدهای اقامتی را 
از نگهداری مدارک هویتی مسافر، منع 
کرده است. با این وجود برخی هتل ها 
و مراکز اقامتی بــه بهانه کنترل های 
اداره اماکن نیروی انتظامی همچنان 
بر تداوم این تخلف محرز، اصرار دارند.

  "شــیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال 
اتاق در واحدهای اقامتــی ایران" با 
هدف صیانت از حقوق مصرف کننده 
و آگاهی بخشی گردشگران، مسافران 
و دفاتــر خدمات مســافرتی، تیرماه 
سال 1۳۹5 ابالغ شــد که ماده 10 
آن مشخص کرده است: »در صورت 
پرداخت وجه الضمان کافی برای تسویه 
حســاب از جانب مهمان، واحدهای 
اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی 
ارائه شده را نداشــته و پس از رؤیت و 
احراز هویت مهمان، باید مدارک را به 

صاحب آن مسترد کنند.«
تبصره این مــاده هم تاکیــد کرده 
است: »در خصوص مهمانان داخلی 
یا خارجی که در قالب تور و از طریق 
دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی 
در واحدهای اقامتی پذیرش می شوند، 
ضمانت هــای مالی الزم بــه منظور 
جبران خســارات احتمالی وارده از 
ســوی مهمان و یا ارائــه ی خدمات 
اضافی، باید از ســوی دفتر خدمات 
سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد 
اقامتی ارایه شود. در هر صورت واحد 
اقامتی به نگهــداری مدارک هویتی 

مهمانان تور مجاز نیست.«
قانون تخلفات، جرایم و مجازات های 
مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه 
که دهم مردادماه 1۳۷0 به تصویب 
نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
رسید نیز به التزام افراد به حفظ اسناد 

هویتی تاکید دارد.
مدیر کل وقت ســجلی سازمان ثبت 
احوال سال 1۳۹1 در مصاحبه ای با 
استناد به این قانون، تاکید کرده بود 
که شناسنامه یک سند هویتی با ارزش 
است و گفته بود: اگر فردی شناسنامه و 
اسناد سجلی خود را در بیمارستانی یا 
جای دیگری به عنوان وثیقه قرار دهد، 
هم خودش مجرم است و هم کسی که 

شناسنامه را قبول کرده است.
مدیرکل وقت روابــط عمومی ثبت 
احوال کشور هم سال 1۳۹۳ با ارجاع 
به قانون تخلفات، جرایم و مجازات های 
مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، 
بار دیگر تاکید کرده بــود که ودیعه 
گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی 
ملــی در هــر مکانی بــرای صاحب 
شناسنامه و گیرنده آن جرم محسوب 

می شود.
با این وجــود مراکز اقامتــی پس از 
گذشته سه سال از صدور دستورالعمل 
ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری و حدود ۲۸ 
سال از تصویب قانون اسناد سجلی و 
شناسنامه ای، همچنان پای اداره اماکن 
نیروی انتظامی را وسط می کشند و از 
اجرای این قانون خودداری می کنند. 
درحالی که پیگیری هــای خبرنگار 
ایسنا حاکی از این است که در ضوابط 
قانونی مربوط به اماکن اقامتی و نظام 
صنفی، مشــخصا درباره ی ضرورت 
و الزام نگهداری یا بــه وثیقه گرفتن 
اسناد سجلی و مدارک هویتی، ماده 
یا بند قانونی تعریف نشده است و اداره 
اماکن نیروی انتظامی هم الزام قانونی 
در این باره نــدارد و حتی تاکید دارد: 
مدارک هویتی مخصوصا گذرنامه اتباع 
خارجی پس از ثبت اطالعات و احراز 

هویت، حتما بازگردانده شود.
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بناها و میــراث فرهنگی 
که به بهانه های توسعه و 
بهسازی به دست نابودی 
سپرده می شوند. گنجی 
هســتند که به دســت 
مدعیان توسعه، بی مقدار 
می شوند، نابود می شوند، 
تکه تکه می شوند و اهدای خیابان و مرکز 
تجاری همان بی مقدار پشیزی است که 
به نام مردم و به کام دیگری که سهم آنها 
می شود. انگار تخریب ها قرار نیست تمام 
شود، روزی به اســم ظل السلطانی که 
کمر به تخریب آیینه خانه های اصفهان 
می بندد، روزی به اسم بمبی که شبانه 
»حمام خسروآقا« را نابود می کند، روزی 
به اسم تخریب »خانه نائل«، روزی به نام 
احداث پروژه »متــرو اصفهان« و امروز 
به اســم طرح گذر خیابــان آقا نجفی، 
طرحی که با توســل بــه واژه نخ نمای 
ساماندهی در برابر مردم خبر از احیای 
گذری قدیمی می دهــد و در خفا و در 
سربرگ نامه های خود با آوردن عنوان 
»خیابان کشــی« خود را رسوا می کند. 
عنوان »خیابان آقا نجفی در نامه ای که 
به تاریخ 1۸ فروردیــن 1۳۹۸ به یکی 
از مالکان خانه های ایــن گذر از طرف 

شهرداری فرستاده شده، مشهود است.
در این گــزارش نگاهــی می کنیم به 
جریان هایی که گذر آقا نجفی هنوز از سر 
نگذرانده و با پرس وجویی از کارشناسان 
و مدیران سازمان میراث فرهنگی، نظر 
آنها را نسبت به این طرح جویا می شویم.

تخریب های مخفیانه، به نام »گذر« به 
کام »خیابان«

ضلع شرق میدان نقش جهان اصفهان، 
شاه نشین مســجد شیخ لطف اهلل است. 
مســجدی بــا آبی فام های کاشــی و 
کتیبه هــای خوش نقش ثلــث به خط 
علیرضا عباسی، مســجدی با معماری 
بی نظیر که نمونه بی همتایی در معماری 
مساجد کل کشور به شمار می رود. هر 
رهگذری که از دل میدان نقش جهان رد 
شود، نمی تواند نظرش را از تاللو آفتاب 
بر پیچ وخم کاشی های گنبد این مسجد 
بگیرد، اما رهگذرانی که از گذر آقا نجفی 
عبور می کنند با چهــره دیگری از این 
مسجد آشنا هستند. گذر آقا نجفی دقیقاً 
در پشت این مسجد قرار دارد و عابران 
نه با منظری چشم نواز، بلکه با ترکیبی 
دلهره آور مواجهنــد: خانه های تخریب 
شده، طاق های به جا مانده از خانه هایی 
که دیگر نیســتند، زباله ها و بوی تعفن 
آنها، ماشین هایی که این سو و آن سو به 
گنبد دهن کجی می کنند، محله ای نیمه 
ویران و از ریخت افتاده و از پس هولناکی 
این منظره گنبد مسجد شیخ لطف اهلل به 
چشم می خورد و قابی عجیب را تکمیل 
می کند. قابی که گویــای یک تناقض 
اساسی است. تناقض میان میراثی که 
گذشــتگان برای ما به جای گذاشتند 
و میراثی که ما بــرای آیندگان به جای 
خواهیم گذاشت. از یک سو با شاهکاری 
از رنگ و شکل مواجهیم و از سوی دیگر 
در پایین خط آسمان، ویرانه ای در برابر 
ما برفراز است. اما گذر آقا نجفی از چه 

زمانی به این وضعیت دچار شد؟
اولین نشــانه های تصویب فرود آمدن 
کلنگ ها بر جان این گذر در ســال ۸5 
و به طور مخفیانه صــورت گرفت. این 
طرح همان زمان در کمیسیون ماده 5 
با نام طرح »خط بدنه« مطرح شــد و تا 
سال ۹1-۹۲ داس های شهرداری بدون 
داشتن هر گونه مجوزی به جان این گذر 
افتادند و شــهرداری خانه ها را تملک و 
تخریب کرد. اما در ایــن زمان چندان 
صدایی از تخریب های پشت میدان به 
گوش نمی رســید. در آن زمان کارگاه 
ساختمانی مدرسه حوزه علمیه برپا بود 
و ماشین های حفاری از داخل آن وارد 
گذر می شدند، به همین دلیل از پشت 
خیابان حافظ و از روبه روی شیخ لطف اهلل 
تخریب ها به چشم عابران نمی آمد و دور 
از چشم و گوش بقیه خانه ها یکی یکی 

تملک و تخریب می شدند.
ســال ۹۴ کــه می شــود، عکس های 
هوایی خبــر از تخریب هــا می دهند. 
»محمدمهــدی کالنتری« کــه امروز 
استاد دانشــگاه و فعال شهری است و 
پویش »نه به گذر آقــا نجفی« را به راه 
انداخته اســت، آن زمان دانشجو بود و 
عکس های هوایی را به »محمدحســن 
طالبیان« نشــان می دهد. در جلسه ای 
که طالبیان با شــهردار وقت اصفهان 
می گذارد، قول توقف ماجرا داده می شود 
و به گفته کالنتری، تا ســال ۹۷ همه 
در این خیال بودنــد که این طرح بنا به 
قول و قرار قبلی متوقف مانده اســت، 
اما حقیقــت این بود کــه در پس پرده 
تخریب ها ادامه دارند و واقعیت، بی اثر 
بودن تمــام وعده ها و قــول و قرارها را 
نشان می داد. این در حالی است که به 
گفته کالنتری و طبق قانون، هر شکلی از 
دخل و تصرف در حریم بنای ثبت شده 
و بافت تاریخی باید به تصویب شورای 
عالی معماری و شهرسازی کشور برسد، 
با این حال اقدامات شهرداری وقت نه با 
هماهنگی شورای عالی صورت می گیرد 
و نه تاییدیه ای از آن اخذ می شود، امری 

که به وضوح مغایر قانون است.
ســال 1۳۹۷ عکس های هوایی دوباره 
خبر از تخریب و تــاراج می دهند و به 
شهادت عکس ها، کوچه بیت الحسین 
تعریض شده اســت. کالنتری در این 
زمان بــا راه انداختن پویش »نه به گذر 
آقا نجفی« نامه ای به وزیر راه، مدیر کل 
میراث فرهنگی، معــاون وقت میراث 
می زند. به گفتــه کالنتری، ایزدی پس 
از پنج روز به اداره راه و شهرسازی نامه 
می زنــد و وزارت راه و شهرســازی در 
دی 1۳۹۷ از طریق استانداری دستور 
توقف این طرح را می دهد. اما نخستین 
واکنش میراث فرهنگی استان اصفهان 
که خود باید نخستین پرچمدار حفاظت 
از میراث باشــد، کتمان خبر و ادعایی 
است مبنی بر اینکه از سال ۹۳ عملیات 
متوقف بوده و هیچ گونه عملیات اجرایی 
در مسیر خیابان پیشــنهادی صورت 
نگرفته است. با این حال مصوب می شود 
که شهرداری تا طرحی را به شورای عالی 
معماری و شهرسازی نفرستد و مصوب 
نشــود، حق دخل و تصرف در این گذر 
را نــدارد. »فریدون اهلل یــاری«، رئیس 
کل میراث فرهنگی استان اصفهان در 
همین زمان در مکاتباتی اعالم می کند: 
»شهرداری پیشنهاد احداث خیابان ۳۶ 
متری را به کمیسیون ماده پنج استان 
ارســال کرده و طبق مخالفت میراث 
فرهنگی، به جای آن طرح پیشــنهاد 
احداث گذر 1۴ متری را داده اســت.« 
در ادامه نامه، اهلل یاری تاکید می کند که 
شهرداری هیچ مجوزی مبنی بر احداث 
گذر آقا نجفی از میراث ندارد و شورای 
عالی شهرسازی و معماری ایران هم طی 
نامه ای به تاریخ دی ماه 1۳۹۷ موضوع 
احداث خیابان را با قوانین کشور مغایر 

دانسته و دستور توقف آن را داده است.
با اینکه انتشــار اخبار گذر آقا نجفی در 
رســانه ها توجه عمومی را به این طرح 
جلب می کند، امــا خبرگزاری »ایمنا« 

که صدای شــهرداری اصفهان اســت، 
به تاریخ بهمن 1۳۹۷ و در گفت وگو با 
»شیرین طغیانی«، رئیس کمیسیون 
عمران، معماری و شهرســازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان از این طرح رسماً 
با نام »خیابان آقــا نجفی« یاد می کند. 
این خبرگزاری در ۲۴ فروردین 1۳۹۸ 
با انتشــار خبری به نقل از کارگر، مدیر 
منطقه سه شــهرداری اصفهان، خبر از 
پیشــرفت ۷0 درصدی آزادسازی این 
گذر می دهــد و در عنوان خبــر از واژه 
»خیابان« و احداث خیابان یاد می کند. 
این خبر در صورتی منتشر می شود که 
هنوز شورای عالی معماری و شهرسازی 
طرحی را مصوب نکرده است و عالوه بر 
آن، به گفته رعنایی، فعال شهری، هیچ 
طرح مصوبی با نام »خیابان آقا نجفی« 
وجود ندارد و در تمــام گزارش ها این 
بستر با نام »گذر« یاد شــده است، نه 
»خیابان«. کارگــر در این خبر مدعی 
می شود: »آزادسازی ها بر اساس طرح 
مصوب زیر نظر کمیســیون ماده پنج 
انجام می شود، به عنوان مثال چنانچه 
دو یا ســه متر از یک منــزل در طرح 
آزادسازی مسیر قرار گیرد، طبق قوانین 
آزادســازی انجام می شود.« اما با توجه 
به نامه توقف این طرح تا شــورای عالی 
نظری نداشته باشد، شهرداری نمی تواند 
به استناد به کمیســیون ماده پنج که 
مصوب سال ۹5 اســت، کاری صورت 
دهد. همراه با این تخلف ها، به تاریخ 1۸ 
فروردین 1۳۹۸ یکی از مالکان خانه در 
این بافت نامه ای از شــهرداری دریافت 
می کند که در این نامه عنوان می شود: 
خانه مالک »در مســیر طــرح خیابان 
حاج آقا نوری قرار گرفته و این طرح از 
اولویت اجرایی برخوردار است.« با تمام 
این گفته ها به نظر می رسد شهرداری 
اصفهان هیــچ اعتنایی بــه اخطارها و 
دســتورهای توقف ندارد و بــا اتکا به 
کمیسیون ماده پنج در پی تخریب این 
بافت و احداث خیابان اســت. خیابانی 
که همین روزها بر سر آن یک مجتمع 

تجاری بزرگ در حال ساخت است.
احداث خیابان تیر خالص است

شهرداری مدعی است که چون نزدیک 
به هفتاد درصد این طرح اجرا شــده، 
نمی تــوان آن را نیمــه کاره رها کرد. 
یک سوم این گذر در بخش جنوبی شامل 
کوچه بیت الحسین تعریض شده است. 
یک ســوم باالیی هم حد فاصل خیابان 
حافظ تا مسجد شیخ لطف اهلل است که 
خانه هایش را تخریــب کرده اند، از این 
گذر تنها یک ســوم میانی می ماند که 

هنوز آزادسازی نشده است.
»احســان رعنایی«، فعال و کنشــگر 
شهری از دیگر طرح هایی یاد می کند که 
با نام ساماندهی، ضربه ای جبران ناپذیر 
و غیرقابل بازگشــت به عرصه اصفهان 
زده انــد: بافت جویباره، پــروژه میدان 

امام علی )ع(، احــداث خیابان حکیم 
در غرب نقش جهــان و پروژه چهارباغ. 
رعنایی می گوید: »ما با این رفتارها در 
اصفهان بیگانه نیستیم، پروژه هایی که 
به اسم بازسازی عرصه را برای سوداگری 
باز می کنند، بــا کوتاهی و تعلل میراث 
فرهنگی اســتان چراغ سبز می گیرند 
و پیــش می روند.« او بــه عدم جدیت 
میــراث فرهنگی در نگهــداری حریم 
میراث اصفهان انتقــاد می کند و یکی 
از مشــکالت را در عدم ابالغ اصالحیه 
مصوبه تعیین حریم نقش جهان می داند. 
به گفته رعنایی، این اصالحیه در سال 
۹5 تصویب شده اما تاکنون ابالغ نشده 
است. با توجه به اینکه این گذر در حریم 
درجه یــک ثبت جهانــی نقش جهان 
قــرار دارد، رعنایــی می گوید: »حتی 
اگر ۹۹ درصد بافت تخریب شــود، باز 
هم می توان بــا طرح هایی بدون حضور 
خیابان و اتومبیل این منطقه را احیا کرد، 
اما احداث خیابان به معنای تیر خالص 

است و دیگر جبران پذیر نیست.«
رعنایی معتقد اســت که اگــر مردم با 
گنجینه و ثروتی که دارند آشنا شوند، 
خود با چنگ و دندان از خانه های شان 
حفاظت می کنند. اگر آنها آگاه شــوند 
که ثروت آفرینی ارزی و گردشــگری 
این منطقه به مراتب ســودی بیشتر از 
عبور خیابان برایشــان دارد، راضی به 
فروختن خانه های شــان به شهرداری 
نمی شوند. اما به زعم او مدیران به جای 
دادن ایــن آگاهی به مردم، به ســمت 
توســعه بتنی و مبتنی بر خیابان کشی 
می روند. این در حالی اســت که مردم 
هم چندان رضایتی از فروش خانه های 
خود به شــهرداری نداشته اند. به گفته 
کالنتری، تا ســال ۹۴ مردم به صورت 
توافقی خانه های شــان را به شهرداری 
فروخته اند، اما طبق نامه هایی که آنها 
به امام جمعــه یــا رئیس جمهور وقت 
نوشــته اند، چنین ذکر شده است: »ما 
خانه ها را متری هفتصد هزار تومان به 
شــهرداری فروختیم و با همین مبلغ 
نتوانســتیم حتی در اطــراف اصفهان 
زمینی بخریم.« بــه نقل از کالنتری در 
سال های ۹۴ و ۹5 دو مالک توانستند 
با شکایت به شهرداری خانه های خود را 
پس بگیرند، زیرا طبق اشتباه شهرداری 
در مسیریابی، خانه های این دو مالک در 
طرح گذر نبود یا بخشی از خانه های شان 
در آن محدوده قرار داشت. از طرفی به 
نظر می رسد با اینکه اقاًل ۳0 خانه در این 
محدوده به شهرداری فروخته شده، تنها 
یک خانه را میراث خریده است تا آن را 
مرمت کند. با این حــال تا امروز آثاری 
از اقدام مرمتی در این بافت به چشــم 

نمی خورد.
اما مساله تنها تخریب چند خانه نیست، 
آنچه به گذر آقا نجفــی ارزش می داد، 
بافت تاریخی آن بود. بافتی متشکل از 

تمام خانه ها و کوچه ها و پس کوچه های 
آن، هر پیچ و خم و هر دیوار و جویی در 
این گذر تکه هایی از یک پازل وســیع 
بودند. اما امروز در بخش میانی این گذر، 
زباله ها روی هم تلنبار شده اند، ماشین ها 
به زور خود را در دل هــم جا کرده اند و 
در ساعات شــب بزم بزه در این محله 
برپاست و بالتکلیفی و حضور معتادان، 
ساکنان این محله را کالفه کرده است. 
همین بالتکلیفی و همیــن نامطلوب 
بودن شرایط محله ساکنان را ناخودآگاه 
خسته می کند تا جایی که از سر ناچاری 
خانه های خود را بفروشــند و محله را 

ترک کنند.
سایه خروج از ثبت جهانی بر سر 

نقش جهان
نامه توقف این طرح به دست »علیرضا 
انیســی«، معاون وقت میراث فرهنگی 
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری و اســتاد دانشگاه تهران 
ارسال شد. انیسی اختالط و نابسامانی 
در ایفای نقش ها را علــت بروز گذرآقا 
نجفی ها می داند. با اینکه میراث فرهنگی 
وظیفه سیاستگذاری، پیگیری و نظارت 
بر این طرح ها را به عهده دارد و اجرای 
چنین طرح هایی لزوماً به عهده او نیست، 
اما انیســی معتقد اســت: »مسوولیت 
سیاستگذاری، مسؤولیت کمی نیست 
و همین مســؤولیت به درســتی اجرا 
نمی شود و شاهد کوتاهی هستیم.« او 
با انتقاد از عملکرد شــهرداری اصفهان 
می گویــد: »سال هاســت از عناویــن 
مختلفی به عنوان برچســب بازآفرینی 
و بهسازی استفاده و کارهایی می کنیم 
که به هیچ عنوان در شأن آن برچسب ها 
نیستند. آنچه امروز در بافت های تاریخی 
به دست ارگان های مدیریت شهری رخ 
می دهد، منجر به تخریب بافت و میراث 

فرهنگی می شود.«
اما آیا احداث خیابــان نقش جهان را از 
ثبت جهانی یونســکو خارج می کند؟ 
انیسی در پاسخ به این ســوال با اشاره 
به اینکه این طــرح قبل از نقض قوانین 
جهانــی، قوانیــن ملــی و طرح های 
باالدســت را نقض می کند بــه نقل از 
طالبیان می گوید: »نقــض این حریم 
ممکن است اتفاق برج جهان نما را تکرار 
کند.« اما نگرانی اصلی انیســی خروج 
نقش جهان از ثبت جهانی نیســت، او 
به اهمیت همین اتفاق اشاره می کند و 
می گوید: »بزرگ ترین اتفاق تخریب این 
بافت برای همیشه است و این تخریب ها 
غیرقابل بازگشــتند. مگر به جای تمام 
آثاری که تخریب کردیــم چه چیزی 
توانستیم بسازیم و چه جوابی در برابر 
این تخریب ها به نســل بعــد خواهیم 

داد؟«
»خود گذر و حتی پروخالی قرارگیری 
خانه ها در کنار هم در این گذر با ارزش 
است و تمام اینها باید در کنار هم حفظ 

شــوند.« این حرف را هادی احمدی، 
مدیر کل دفتر حفــظ و احیای بناهای 
تاریخــی می گوید. احمــدی صراحتاً 
مخالفت خود و سازمان میراث فرهنگی 
را با تخریب این بافت و خیابان کشــی 
اعالم و اظهار می کنــد: »این طرح نه 
تنها ناقض قوانین ثبت جهانی اســت، 
بلکه مخالف قوانین ملی نیز هســت.« 
او بــه مخالفــت مونســان، طالبیان و 
شخص خود با این طرح اشاره می کند 
و می گوید: »عالوه بــر مکاتبات اداری، 
در این خصــوص اقــدام حقوقی هم 
شده و شهرداری اصفهان شفاهاً تذکر 
هم گرفته اســت، اما به نظر می رســد 
حرف و عمل شــهرداری اصفهان با هم 
نمی خواند.« او از شــهرداری اصفهان 
می خواهد؛ »همین چهار قران سودی 
را کــه این طــرح برای شــان دارد، به 
خاطر حفظ اصالت و اهمیت این بافت 
ببخشند.« با توجه به گفته های احمدی، 
خیابان کشی در دل بافت تاریخی با هیچ 
قانونی در میراث و شهرداری هماهنگ 
نیست. احمدی قول پیگیری این طرح را 

به »اعتماد« می دهد.
هر تکــه از بنایی کــه تاریخ بــرای ما 
برجای گذاشــته آیینه ای اســت تمام 
قد که می توانیم خــود را در آن نظاره 
کنیم. تخریب های پیــش رو قبل از هر 
چیز این آئینه ها را خرد و پاره می کند 
و پس از این تخریب ها، دیگر در قامت 
کــدام تصویر خود را ببینیــم و خود را 
بشناســیم. در روزگار ظل الســلطان 
مفهومی به نام میراث فرهنگی، توسعه، 
گردشگری، حفاظت و هیچیک از این 
واژه ها نبود. اما امــروز که گوش مان از 
شنیدن مکرر این واژه ها پر شده است 
چه احترامــی به معنــای حقیقی این 
واژگان گذاشــته ایم. میــراث ما برای 
آینده و تاریخ، نه ســاماندهی است و نه 
حفاظت. نســل آینده آرزو خواهد کرد 
که ای کاش ما دســت بــه هیچ کاری 
نمی زدیم و نه سراغ حفاظت می رفتیم 
و نه نگهداری که شــاید اگر ما دخالت 
نمی کردیم، گوشه های بیشتری از این 
تاریخ بــرای آیندگان باقــی می ماند و 
شاید آنها با رعایت امانتداری صادقانه 
و خــردورزی حکیمانــه از این میراث 
نگهداری شایسته تری می کردند و بافت 
تاریخی را که متعلق اســت به تک تک 
انســان های این مملکت، چــه آنها که 
امروز زنده هســتند و چه آنها که هنوز 
به دنیــا نیامده اند، جوالنــگاه بولدوزر 

نمی کردند.
هادی احمدی، مدیر کل دفتر حفظ و 
احیای بناهای تاریخی صراحتاً مخالفت 
خود و ســازمان میــراث فرهنگی را با 
تخریب این بافت و خیابان کشی اعالم 
و اظهار می کند: »این طرح نه تنها ناقض 
قوانین ثبت جهانی است، بلکه مخالف 

قوانین ملی نیز هست.«

پشتمسجدشیخلطفاهللچهخبراست؟

اصفهان سومین شهر 
بزرگ و پرجمعیت 

ایران است. این شهر در 
زمان صفویان پایتخت 
ایران شد و در این دوره 

رشد و رونق فراوانی 
یافت. شهر اصفهان به 
دلیل بناهای تاریخی 

متعددی که دارد، یکی 
از توریست پذیرترین 
شهرهای ایران است و 

به هر گوشه ای از آن که 
سر بزنید، ردی از تاریخ 
را در آن خواهید یافت. 

هر تکه از بنایی که تاریخ برای ما برجای گذاشته آیینه ای 
اســت تمام قد که می توانیم خود را در آن نظاره کنیم. 
تخریب های پیش رو قبل از هر چیز این آئینه ها را خرد 
و پاره می کند و پس از ایــن تخریب ها، دیگر در قامت 
کدام تصویر خود را ببینیم و خود را بشناسیم؟ روزنامه 
اعتماد نوشــت: اصفهان و حال این روزهایش حکایت 
شهری است که گنجی گرانقدر دارد و ارزش واقعی آن را 
نه زرگران می دانند نه داروغه و نه حاکم شهر. گنجی که 
به تمام مردم تعلق دارد اما سوداگرانی ارزش آن را پیش 
مردم کم جلوه می دهند و با وعده سودهایی ناچیز مردم 
را می فریبند و بعد در برابر چشم آنها چوب حراج به گنج 
می زنند. یک گنج واحد را به خرده های بی شمار اما ناچیز 
تبدیل می کنند و آن دو صد پشیز را با منت میان مردم 
تقسیم می کنند، حتی به مردم می گویند: »آن گنج کهنه 
در زیر انبار پوسیده شده بود و به کارتان نمی آمد، حاال 

هر کدام تان اقاًل چند پشیز در جیب دارید.«
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Secretary of Iran-Brazil 
Chamber of Commerce 
Farhad Taherian said to 
ILNA news agency that two 
countries are seeking to 
establish bartering systems.
He added we want to keep 
trade afloat during the 
sanctions era; this policy is 
better for Brazil because our 
commodity includes oil and 
petrochemicals that is more 
strategic than their goods.
"Brazil is one of the main 
providers of agricultural 
commodities to the country, 

however we are facing some 
banking issues in our trade 
and that is why the two sides 
are looking at bartering as a 
solution to this problem."
The government of Brazil 
is to allocate $1.2 billion for 
maintaining its considerable 
economic and trade ties with 
Iran in the face of reinstated 
US sanctions.He also said 
petrochemical products 
such as urea, bitumen and 
petroleum are the main 
exported goods from Iran 
to Brazil.

Iran, Sri Lanka 
to increase tea 
trade
Lanka is likely to sign a 
deal with Iran to sell its 
famed tea over the next 
two years in exchange 
for the settlement 
of loans obtained 
for the purchase of 
oil.According to Sri 
Lankan daily, Sunday 
Times, two weeks 
ago, a discussion 
was held at the East 
Asian country’s 
Foreign Ministry over 
increasing tea exports 
to Iran.Sri Lankan tea 
exporters are currently 
facing a crisis since not 
only have the prices 
of tea dropped but 
the industry is unable 
to export to some of 
its key markets due 
to trade sanctions 
imposed on dollar 
transactions with Iran 
by the US.During the 
meeting, the foreign 
ministry officials 
had discussed how 
to resolve the issue 
pertaining to the sale 
of Ceylon Tea to Iran 
due to the current US 
sanctions imposed on 
Iran as a result of which 
banks refuse to engage 
in dollar transactions 
with Iranian banks.“As 
a result, now we are 
looking at settling this 
through the loans from 
the Ceylon Petroleum 
Corporation (CPC) 
amounting to US$200 
million,” the ministry 
secretary said.At the 
moment the officials 
were working out 
the mechanism to 
be adopted to settle 
this without any 
transactions, he said.
Ranjith explained 
that if this would be 
adopted they could sell 
tea to Iran for the next 
two years under this 
arrangement. The rate 
at which tea could be 
bought would be based 
on the market realities, 
he said.As part of the 
transaction the CPC has 
agreed to pay the tea 
exporters some of the 
money directly thereby 
avoiding any financial 
transaction between 
the two countries in the 
sale of tea, the ministry 
secretary stated.
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Iran, Brazil seeking to establish 
bartering systems

The bank has increased 
the number of such 
designated branches 
(for doing business with 
Iran) from 22 to 67. It 
is now contemplating to 
set up an apex processing 

center across its branch network 
(comprising 3,000+ branches) to 
help exporters. “This could take 
another six-seven months,” a top 
bank official said, Hindu Business 
Line reported.
On the sidelines of an exporters’ 
meet organized jointly by the 
Federation of Indian Export 
Organizations (FIEO) and UCO 
Bank, UCO Bank Managing Director 
Atul Kumar Goel said the bank 
would need to train its personnel 
both at the branch and treasury 
levels on procedural compliance for 

doing business with Iran.
Discussing the present trends in 
the global trade, banking-related 
issues of exporters, and facilitation 
initiatives taken by the government, 
Goel said, “the government is giving 
a thrust to export finance. UCO Bank 
facilitates and promotes export 
finance. As many as 14 Iranian 
banks have opened Indian Rupee 
Vostro Account with UCO Bank.”
Explaining the significance of 
Iranian banks opening account 

with UCO Bank in India, he said: 
“Whenever we import oil, the 
money is paid by the oil companies 
in India and credited to this account. 
That bank will send this Indian 
rupee to the bank in Iran and the 
payment to the exporter will be 
made in Iranian rial.”
Goel said export opportunities to 
Iran are huge. Credit is extended 
at competitive rates and will not 
be a constraint for exports, he  
added.

IRENEX to offer 
condensate at $60.40 
per barrel on Tue.
The National Iranian Oil Company 
will offer two million barrels of gas 
condensate at the international ring 
of the energy exchange (IRENEX) on 
Tuesday (July 16) at the base price of 
$60.40 per barrel.
National Iranian Oil Company (NIOC)’s 
representative in Iran Energy Exchange 
(IRENEX) announced that during the 
8th round of offering gas condensate 
at IRENEX  two million barrels of gas 
condensate at the base price of $60.40 

per barrel will be offered on Tuesday.
"The least possible amount for loading 
a cargo for land transportation is 110 
tons," he said, "the purchasers can 
receive their cargoes for at most three 
months after the purchasing date."
Since the U.S.’s withdrew from Iran’s 
nuclear pact in May 2018, vowing to 
drive Iran's oil exports down to zero, the 
Islamic Republic has been taking various 
measures to counter the U.S. actions and 
to keep its oil exports levels as high as 
possible.
One of the main strategies that Iran chose 
to execute to help its oil exports afloat 
has been trying new ways to diversify 

the mechanism of oil sales, one of which 
is offering crude and light oil besides 
gas condensate at the country’s stock 
market.
As per the current fiscal budget, the Oil 
Ministry is obliged to offer 2 million 
barrels of light crude, 2 million barrels of 
heavy crude oil plus two million barrels 
of natural gas condensates on IRENEX on 
a monthly basis.
Offering crude oil and petroleum 
products on the energy market is also a 
part of the government efforts to involve 
the private sector and international 
companies in the oil industry, which has 
long been under government control.

150,000 more jobs 
added in Iran's rural 
areas since last year
The Vice-President for Rural 
Development and Deprived Areas 
Mohammad Omid says the share of 
employment rate in rural areas in the 
country overall employment stake has 

increased by 25%.
Vice-President for Rural Development 
and Deprived Areas Mohammad Omid 
made the remarks in a meeting with the 
members of the Employment Working 
Group of East Azerbaijan Province on 
Saturday.
According to the figures released by the 
vice president, last Iranian year of 1397 
(March 21-2018-2019) as much as $ 

1.5 billion was invested in rural areas 
to create jobs, which resulted in adding 
150,000 jobs in those areas.
Omid said that rural areas play a 
significant role in the country's 
economy and for this reason, the 
government has planned to allocate 
$ 500 million from the National 
Development Fund annually to 
employment in rural areas.

Tehran, Baghdad should 
help each other to boom 
industries
 Iraq's Ambassador to the Islamic Republic of Iran 
Saad Abdul Wahab Jawad Qandil said that the two 
countries of Iran and Iraq enjoy high potentials 
and can help each other for booming industrial and 
production units.He made the remarks on Sunday 
in his meeting with Tehran governor general and 
added, “I propose to hold an expert-level joint 
meeting between activists of economic enterprises 
and industrialists of the two countries for enhancing 
bilateral trade and business activities.”The two 
countries of Iran and Iraq have high potentials and 
capabilities to promote their trade and business 
level, he emphasized.
Those industries that have been shut down due 
to financial problems should be reactivated, 
Jawad Qandil added.Elsewhere in his remarks, 
the ambassador pointed to Arbaeen ceremony 
and added, “Iraqi Embassy to Tehran will mobilize 
all facilities for the better organizing Arbaeen 
pilgrimage in the current year (started March 21, 
2019).”

Parliament reviews 
measures to improve 
economic conditions
 Iranian lawmakers reviewed on Sunday the 
measures to improve the economic conditions amid 
the economic terrorism exerted by the United States 
on the Iranian nation.Parliament Speaker Ali Larijani 
said on Sunday the lawmakers have reviewed a host 
of moves in today’s closed session to help overcome 
the economic hurdles, which have been made 
the US sanctions, so as to improve people’s living 
conditions.He referred to the recent call by Leader 
of Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
for revisiting the economic policies and structures to 
settle the country's economic woes, saying different 
strategies for the current year and the next year are 
being meticulously weighed to choose the best plans 
possible.

Planning underway 
for promoting export of 
nanotechnology products
Head of Trade Promotion Organization of Iran 
(TPOI) Mohammadreza Modoudi Sunday 
revealed the planning for promoting export of 
nanotechnology products.Supporting the 
development of export activities of knowledge-
based companies and promoting their export 
capacities have been put atop agenda of the Ministry 
of Industry, Mine and Trade, he added.
Today, sustainability in target markets and creating 
necessary grounds for increasing export volume of 
nanotechnology products is a basic and fundamental 
priority, he said, adding, “therefore, paving suitable 
ways for penetration of nanotechnology in export 
structure of the country will be considered as an 
important step for attaining significant objectives 
of the ministry in 6th Five-Year Socioeconomic 
and Cultural Development Plan.”Turning to the 
fast-paced growth of nanotechnology in the field 
of knowledge and industry, he stated, “now, Islamic 
Republic of Iran stands at the fourth and fifth places 
in terms of production of science and manufacturing 
product respectively among top five countries in 
the world but due to various reasons, meager and 
negligible portion of business activity of the country 
belongs to nanotechnology products.”
With the planning made, it was stipulated that export 
of these products will hit at least $1 billion by 2025, 
Modoudi highlighted.

India's UCO Bank tripled its branches with 
the aim of enhancing and boosting trade 
with the Islamic Republic of Iran. UCO Bank 
is making all efforts to ensure that exporters 
who do business with Iran can approach its 
designated branches for help.

India’s UCO bank triples its 
branches to do business with Iran
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“Whenever 
we import oil, 
the money is 
paid by the oil 
companies 
in India and 
credited to this 
account. 
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Army cmdr. vows ‘devastating’ 
military offensive in case 
enemies attack
Commander of Iran’s Army Major General Seyyed 
Abdolrahim Mousavi said that the country doesn’t 
rely merely on defensive power as Iran’s offensive 
military response to any aggression will be 
devastating.
“We have not been initiator of any war and will 
never be, however, we are not solely relying on 
defense; in the early stage of enemy’s attack we 
will defend but our offensive power and our ability 
to strike enemy is devastating and makes enemies 
regret,” he said Sunday in Tabriz while addressing 
a local Army unit.
Current conditions in the world and in the region 
are requiring forces to be more ready than ever, he 
said.
The commander went on to say that military 
readiness of Iran can foil enemies’ sinister plots 
against the country.
“During the Sacred Defense years [8 years of 
imposed Iran-Iraq war], we proved to the world 
the level of our adherence to Revolution’s ideals. 
Stronger than before, we will not budge an inch 
on defending our ideals and the country,” he also 
stressed.

Britain’s Failure to Release 
Iranian Supertanker Not to 
Go Unanswered: Envoy
 Iranian Ambassador to London Hamid Baeidinejad 
warned that if the British government refuses to 
free the Iranian oil tanker captured in international 
waters off the coast of Gibraltar, the seizure will not 
go unanswered.
“Having miscalculated in its unlawful seizure of 
tanker, UK should not repeat its miscalculation,” 
Baeidinejad said in a post on his Twitter account 
on Saturday.
“Ship did NOT violate any law or norm - but UK, 
through its illegal piracy, most certainly has,” he 
said, adding, “Failure to release the tanker and its 
cargo will NOT be left unanswered.”
Last week, the British Royal Marines seized the 
Iranian oil tanker off the coast of Gibraltar for 
trying to take oil to Syria allegedly in violation of EU 
sanctions.
Tehran maintains that the supertanker was not 
bound for Syria and its seizure has taken place at the 
behest of the US.Chief of Staff of the Iranian Armed 
Forces Major General Mohammad Hossein Baqeri 
has warned that the UK hostile measure will not go 
unanswered, saying, “If necessary, the response to 
such a shameful move will be put on the agenda, at 
an appropriate time and place.”
In a statement on Friday, Gibraltar police said all 
four crew members of the Iranian Grace 1 tanker 
have been released on bail without charge.
It did not elaborate, but said the investigation 
was ongoing and that the Grace 1 continues to be 
captured.

There are no legal limitations on 
Iran’s missile program: Russia

In a series of tweets on 
Saturday, Russia's Permanent 
Representative to Int'l 
Organizations in Vienna Mikhail 
Ulyanov has addresses issues 
revolving around Iran nuclear 
deal (JCPOA) as well as the 

country’s missile program.
Ulyanov begins his tweets by saying that 
“some subscribers insist that JCPOA is ‘a 
bad deal’. They ask interesting questions 
which should not be ignored. I will try to 
answer them in the form of Q&A session. 
I hope my clarifications can be helpful. If 
you have further questions or comments, 
I would be happy to respond.”
What is the value of the JCPOA?
 JCPOA is the only and the greatest 
achievement of diplomacy in the Middle 
East. Europeans rightly call it the central 
element of the nuclear non-proliferation 
regime. It’s main advantage- intrusive 
verification in Iran which allows to remove 
effectively all possible concerns.
Is the nuclear deal comprehensive? Why 
does not it cover the policy of Iran in the 
region and other matters of concern for 
#US and many other countries?

Deal is devoted to nuclear issues. It 
took 10 years to elaborate it. The aim 
was to remove concerns about nuclear 
program of Iran. Introduction of other 
contravertial topics would have made it 
mission impossible - like an attempt to hit 
a few birds with one stone.
Could not you at least try to address 
regional security problems in the course 
of elaboration of the JCPOA?
Nuclear deal was negotiated by Iran, 
China, Germany, France, Russia, UK, US 
and EU as coordinator. Regional security 
problems require a different format- 
participation of regional states. That is 
why Russia proposes to convene a regional 
Conference on security in the Gulf.
Why Iran was allowed to enrich uranium 
under the JCPOA?
Iran is an NPT State Party for whom 
obligations come together with rights. 
One of them-the right to peaceful uses of 

nuclear energy, incl.enrichment. Iran can’t 
be deprived of this right w/o damage to 
non- proliferation regime. Iran agreed to 
some temporary limits under JCPOA.
What about Iranian missile program?
There are no legal limitations on 
missiles, including for Iran. Russia 
proposed to establish global missiles 
non- proliferation regime but did not 
get support. In my view the Iranian 
aspect can be productively discussed in 
regional context only. Nuclear deal wasn’t 
appropriate.
What is going to happen when the nuclear 
deal expires?
Iran will be treated like any other non- 
nuclear-weapon State Party of the NPT. 
There will be absolute need for permanent 
application of Additional Protocol which 
provides #IAEA with all tools for intrusive 
control (if verification isn’t ruined 
together with the JCPOA).

President Rouhani 
Lauds Iranians’ 
Resistance against US 
Sanctions
Iranian President Hassan Rouhani highlighted 
the failure of US plots against the Islamic 
Republic and said despite facing 14 months 
of severest sanctions, the Iranian people 
have stood firm and not retreated from their 
positions.
“For 14 months, the world’s biggest economic 
and military power has imposed the severest 
sanctions on Iran,” Rouhani said, addressing 
a gathering of people in the northeastern city 
of Shirvan in North Khorasan Province on 
Sunday.“If these sanctions had targeted any 
other nation, they would have knocked down 
that nation, but Iran's people are standing 
firm,” he added.
Rouhani further emphasized that the US 
government has been defeated in any path it 

chose to hit the Iranian nation.
At the United Nations and the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) no country 
trusted US claims against the Islamic Republic, 
he went on to say.The IAEA held a special 
meeting on Wednesday at Washington’s 
request to win the Board of Governors’ 
support for its anti-Iran claims about 
the 2015 nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).The 
emergency meeting of the 35-member Board 
of Governors of the IAEA was held in Vienna 
to discuss Iran’s nuclear program, which 
wrapped up with no conclusion.
The meeting came a few days after Iran 
increased the level of its uranium enrichment 
to 4.5%, which is beyond the limit set by the 
JCPOA. The move was part of the second phase 
of the country’s May 8 decision to reduce its 
commitments under the multilateral 2015 
nuclear deal in reaction to the US violations 
and Europe’s inaction.In May 2018, US 
President Donald Trump pulled his country 
out of the JCPOA.

Iran and the remaining parties launched talks 
to save the JCPOA after the US withdrawal, 
but the three EU parties to the deal (France, 
Britain, and Germany) have failed to ensure 
Iran’s economic interests.
The EU’s inaction forced Tehran to stop 
honoring certain commitments to the nuclear 
deal, including a rise in the stockpile of 
enriched uranium.Iran maintains that the new 
measures are not designed to harm the JCPOA 
but to save the accord by creating a balance in 
the commitments.

Russia's Permanent Representative to Int'l 
Organizations in Vienna Mikhail Ulyanov says that 
there are no legal limitations on Iran’s missiles, and 
the country's missile program can be productively 
discussed in regional context only.
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Iran’s Foreign 
Ministry dismissed 
rumors about 
mediation by 
some countries for 
launch of Iran-US 
talks, saying there 
are no negotiations 
between Tehran 
and Washington.
Speaking to 
reporters on 
Sunday, Foreign 
M i n i s t r y 
Spokesman Abbas 
Mousavi denied 
reports that the 
US has asked 
Russia to pass on a 
message calling for 
negotiations with 
Iran at the level of 
foreign ministers.
“The Islamic 
Republic of Iran 
is not involved in 
any negotiations 
with the American 
officials at 
any level,” the 
s p o k e s m a n 
underlined.
Back in May, 
Iranian President 
Hassan Rouhani 
roundly dismissed 
the idea of direct 
n e g o t i a t i o n s 
with the US 
under the current 
c i r c u m s t a n c e s , 
stressing the need 
for resistance 
against an 
ongoing economic 
war waged by 
Washington.
In remarks on May 
14, Leader of the 
Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei 
u n d e r l i n e d 
that there will 
be no military 
c o n f r o n t a t i o n 
between Iran 
and the US as 
Washington is 
aware that it won’t 
be in its interest, 
adding that 
negotiation with 
the US is not on the 
Islamic Republic’s 
agenda either.
“The Iranian 
nation’s definite 
option will be 
resistance in 
the face of the 
US, and in this 
c o n f r o n t a t i o n , 
the US would 
be forced into a 
retreat,” Ayatollah 
Khamenei said. 
“Neither we nor 
they, who know 
war will not be in 
their interest, are 
after war.”

Iran Denies 
US Talks

Iran
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US, Israel trying to re-
securitize Iran: FM spox
 Foreign Minister Spokesman Abbas Mousavi said the 
American and Israeli regimes are trying to destroy 
the JCPOA and bring back the once defeated project of 
'securitizing' Iran.
“One of the most important achievements of the JCPOA 
was defeating the securitization project of Iran after 
nearly 40 years,” wrote Foreign Minister Spokesman 
Abbas Mousavi in a tweet on Sunday.
He went on to add that “the American and Israeli 
regimes, by claiming that Iran has pulled one over the 

world with the JCPOA, are now trying to destroy the 
agreement and bringing back the same [securitization] 
project.”
He then voiced surprise over the fact that ‘certain’ 
entities were backing the project.
The Iran nuclear deal, officially known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), was reached 
between Iran and the P5+1 group of countries -- the 
United States, the UK, France, Russia, and China plus 
Germany -- in Vienna in 2015. However, the US, under 
Donald Trump's administration, left the deal last 
May, claiming that the agreement was the "worst deal 
ever'. Since the US' withdrawal, the country has been 

pushing forward with its 
'maximum pressure' 
policy against Iran by 
re-imposing sanctions 
and threatening other 
countries against 
doing business with 
Iran. In retaliation, 
Iran has suspended the 
implementation of some 
of its commitments under 
the deal, urging the remaining sides 
to the agreement to live up to their commitments.

CPOA 
is the only and 
the greatest 
achievement 
of diplomacy 
in the Middle 
East. Europeans 
rightly call it the 
central element 
of the nuclear 
non-proliferation 
regime. It’s main 
advantage- 
intrusive 
verification in Iran 
which allows to 
remove effectively 
all possible 
concerns.
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Leaked Cables: Trump 
Scrapped JCPOA to ‘Spite 
Obama’
Kim Darroch, the former UK ambassador to the US, said the 
Trump administration was "set upon an act of diplomatic 
vandalism" in its decision to abandon the 2015 nuclear deal 
between Tehran and world powers, according to leaked cables.
According to the Daily Mail on Saturday, the former ambassador 
said Donald Trump seemed to be discarding the Iran nuclear 
deal for "personality reasons," as the deal had been agreed to by 
former President Barack Obama.
The paper also reported that Darroch hinted at discord brewing 
between Trump's closest aides and said the White House 
had failed to produce a "day-after" plan on how to handle the 
aftermath of withdrawing from the deal.

Trump said Monday that the White House would no longer deal 
with Darroch, and the UK Foreign Office announced Darroch's 
resignation Wednesday. The former ambassador made his 
decision to step down after seeing that Boris Johnson, the current 
frontrunner to replace Theresa May as British Prime Minister, 
had refused to support him during Tuesday night's leadership 
debate, a British government official said.
A UK Foreign Office spokesman told CNN on Saturday that 
whoever leaked the cables "should face the consequences of 
their actions."
Police in the UK have opened a criminal investigation into 
the leaked diplomatic cables that led to Darroch's departure. 
Metropolitan Police Assistant Commissioner Neil Basu said 
Friday that there is a "clear public interest in bringing the person 
or people responsible to justice."
At the time the US withdrew from the deal, senior Trump 

administration 
officials -- including Secretary of State 

Mike Pompeo and the Director of National Intelligence Dan Coats 
said Iran was adhering to its commitments under the deal.

News



NIOC, domestic firms to boost coop. in production, 
maintenance projects
An official with the National Iranian Oil Company (NIOC) said the company is planning to sign 
10 production, maintenance and enhancement contracts with domestic firms within the next 
two months.Reza Dehghan, the deputy CEO of NIOC for development and engineering affairs, 
said 33 working packages for production enhancement and maintenance projects valued 
at a total of $6.2 billion were defined by NIOC.The projects are envisaged to increase Iran’s 
crude oil production capacity by 280,000 b/d and are planned to be developed by domestic 
experts, he added.He said the contracts entail domestic manufacturing of 84 industrial items 
by Iranian companies.The official further added that so far 10 such contracts had been signed 
and 10 others were being prepared to be signed within the next two months. The remaining 
contracts are expected to increase Iran’s oil production capacity by 70,000 b/d.

European powers are 
likely to put off for weeks 
a decision on triggering a 
dispute procedure in the 
nuclear deal with Iran, 
which could reimpose 
international sanctions, 
diplomats said.Since 
July 1, Iran has gone over 
two limits in the 2015 
nuclear deal that placed 
restraints on Iran’s nuclear 
activities in exchange for 
the suspension of most 
international sanctions 
and promises of economic 
benefits.
Iran has threatened to take 
more as yet unspecified 
steps to reduce compliance 
with the accord’s terms 
in September, saying its 
actions are justified by 
the US withdrawal from 
the nuclear accord and 
Washington’s imposition 
of tight sanctions. 
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Morning call to prayer : 
04:29:53  
Noon call to prayer : 
13:09:18   
Evening call to prayer: 
20:31:57  

High: 41  ° c
Low: 23  ° c
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President Rouhani Lauds Iranians’ 
Resistance against US Sanctions

Preparations need to be made 
to reduce the impact, the study 
by the Resolution Foundation 
thinktank warns. It states that both 
uncertainty around Brexit and the 
global economic slowdown have 
led to the highest recession risk 

since 2007.
It raises the alarm over the potential impact 
on living standards, warning that the five 
previous recessions have produced an 
economic shock equating to a £2,500 loss 
for each household in the UK. They have also 
increased unemployment by one million.
It comes after a series of warnings over the 
health of the economy amid continuing 
uncertainty around Britain’s EU membership. 
Earlier this month the governor of the Bank of 
England, Mark Carney, warned that there had 
been a “sea change” in the world’s financial 
markets, driven by pessimism about the 
economic outlook.
The National Institute of Economic and Social 
Research, one of the UK’s leading economic 
forecasters, said last week that the UK would 
only “narrowly avoid a technical recession”, 
with growth of 0.2% in the third quarter 
following a decline of 0.1% in the second 
quarter. A technical recession occurs with two 
consecutive quarters in which the economy 
shrinks, the Guardian reported.
Meanwhile there have been warning signs 
in the construction industry. The Chartered 
Institute of Procurement and Supply has 
warned the political paralysis gripping 
Westminster has left the industry trapped 
in “quicksand”, with house buying and new 
orders dropping “like a stone”.
There are also concerns that the government 
and Bank of England have already used many 
of the tools in their armory that could curb 

a future recession. Cutting interest rates 
to stimulate the economy is hard, as they 
are already at historically low levels, while 
quantitative easing (QE), in which more 
money is pumped into the economy, is likely 
to have less effect than in the past.
Had those weapons not been deployed during 
the last recession, in which interest rates 
were cut from 5.75 per to 0.5 per cent, QE 
amounted to £375bn and VAT was cut to 
15%, the downturn would have been 12%. 
That is the equivalent to £8,000 for every UK 
household.
The Resolution Foundation also warns 
that it would be dangerous to assume that 
the next recession will be the same as the 
last, when major job losses were avoided. It 
states that it may not be the case that the big 
unemployment increases that characterized 
the 1980s and early 1990s recessions have 
been consigned to history. “This all means the 
UK needs a new plan to respond to the next 
recession and, whether or not a downturn 
starts in the near future, planning for it 
certainly should,” it concludes.
The recession warning comes in the 
Resolution Foundation report Failing to Plan 
= Planning to Fail, the first of a series looking 
at the impact of recessions on low-and-
middle income households. The foundation’s 
“recession risk” indicator, which uses yields 
on government bonds to assess the threat 
from a recession, suggests that Britain’s 
recession risk has risen to its highest level 
since 2007.
James Smith, its research director, warned 
against complacency. “Ten years on from the 
end of the last downturn, the UK’s recession 
risk is at its highest level since 2007, with 
growth slowing at home and abroad, and 
widespread uncertainty around Brexit,” he 
said. “While recessions differ in terms of the 
cause and effect, they are all uniformly bad 
for living standards. The average economic 
hit from the last five downturns has been 
equivalent to £2,500 for every household in 
Britain, and a million people losing their jobs.

In a telephone conversation 
with Zarif on Saturday evening, 
UK Foreign Secretary Jeremy 
Hunt emphasized Iran’s right 
to export its oil, and voiced 
concern about the escalation of 
tensions in the region.

Hunt also expressed hope that 
the outcome of legal and judicial 
investigations in Gibraltar would result 
in the immediate release of Grace 1 oil 
tanker which was carrying Iranian oil, 
according to the Foreign Ministry’s 
website.
For his part, the Iranian foreign minister 
highlighted the illegality of the US oil 
sanctions, saying, “The Islamic Republic 
of Iran will keep exporting oil under any 
circumstances.”
Zarif also touched on the legal destination 
of Grace 1 oil tanker in east of the 
Mediterranean, adding, “The European 
Union, which has always opposed 

the extraterritorial imposition of US 
sanctions, cannot take such a measure 
itself, and the UK government must 
immediately make the necessary 
arrangements to end the illegal 
confiscation of the Iranian oil tanker.”
The Iranian minster also pointed to the 
case of Nazanin Zaghari and other dual 
nationals who have been arrested in Iran 
on security charges, and told his British 
counterpart, “The arrest and trial of these 
individuals have been in accordance with 
completely legal processes, and the UK 
government is expected to respect the 
enforcement of law and the independence 
of the Judiciary in the Islamic Republic of 
Iran.”
On July 4, the British Royal Marines seized 
Iranian supertanker Grace 1 in Gibraltar 
for trying to take oil to Syria allegedly in 
violation of EU sanctions.
Tehran maintains that the supertanker 
was not bound for Syria and its seizure has 
taken place at the behest of the US.
Chief of Staff of the Iranian Armed Forces 
Major General Mohammad Hossein 
Baqeri has warned that the UK hostile 
measure will not go unanswered, saying, 
“If necessary, the response to such a 
shameful move will be put on the agenda, 
at an appropriate time and place.”

Tehran Water Consumption 
Breaks Record
Tehran recorded the highest daily water 
consumption in its history last Friday, the 
managing director of Tehran Province Water and 
Wastewater Company said."Water consumption in 
the megacity surpassed 3.5 million cubic meters, 
of which 40% was from underground sources," 
Mohammadreza Ahmadnasab was quoted as 
saying by IRNA.Groundwater accounts for 25% 
of the city's total consumption but when usage 
crosses the 3 mcm level underground resources 
are under added pressure.  Although the heavy 
rains between February and April helped increase 
the water stored in dams, it did not raise water 

level in the rapidly drying underground tables, he 
added, noting that an estimated 250 mcm of water 
is extracted annually from underground sources 
for urban green spaces, according to Financial 
Tribune.
"Daily consumption in Tehran at 250 liters per 
capita is 20% higher than other cities in Iran 
and 30% above other megacities with the same 
population." 
Average daily consumption of Istanbul's 13 million 
population was 2 million cubic meters in 2007 and  
increased to 3 mcm in 2016 when the population 
was reported at about 15 million. 
With a population of about 13 million people, 
Tehran has a 16% share in the country’s total 
population.

Britain ‘Facing Highest Risk of 
Recession since 2007’

Iran’s Oil Export to Continue under Any 
Condition: Zarif

Britain is facing the highest risk of a recession since the 
financial crisis and needs urgent plans to combat the next 
downturn, according to an alarming assessment of the nation’s 
economic health.

Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif told his 
British counterpart that the Islamic Republic will keep 
exporting oil under any circumstances, warning London to 
release an Iranian oil tanker it has captured in international 
waters.

politics
News

ISFAHAN
N E W S

politics
News

ISFAHAN
N E W S

“This all means the 
UK needs a new 
plan to respond to 
the next recession 
and, whether or not 
a downturn starts 
in the near future, 
planning for it 
certainly should,” 

egality of the US 
oil sanctions, 
saying, “The 
Islamic Republic 
of Iran will 
keep exporting 
oil under any 
circumstances.”
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www.esfahan-news.comتولید بستنى بدون شیر با کمک مهندسى ژنتیک
 استارت آپى به نام Perfect Day Foods با دستکارى ژنتیک یک مخمر نوعى بستنى خامه اى 
ابداع کرده است. این مخمر پس از دستکارى ژنتیکى قادر به تولید یکى از پروتئین هاى شیر به نام «وى » 

(whey) است. این پروتئین براى تولید بستنى بدون استفاده از شیر به کار رفته است.
این استارت آپ ادعا مى کند نخستین بستنى دنیا را ابداع کرده که در آن از مواد حیوانى استفاده نشده است. 

البته در حال حاضر انبوهى از بستنى هاى گیاهى و غیر لبنى در بازار وجود دارد اما تنها نکته متمایز کننده 
این بستنى پروتئین وى است. وجود این پروتئین سبب مى شود بافت و طعم بستنى شباهت زیادى به نمونه 

واقعى داشته باشد. موسسان این استارت آپ هر دو مهندس زیستى و البته گیاهخوار هستند.
ریانا پاندیا یکى از موسسان این استارت آپ مى گوید: هر دوى ما قبالً در حوزه داروسازى نیز فعالیت کرده ایم. در این حوزه 

دارو و درمان هاى مختلفى با استفاده از فرایند تخمیر تولید مى شوند. بنابراین تصمیم گرفتیم از همین فناورى براى تولید پروتئینى پر 
طرفدار استفاده کنیم. درهمین راستا آنها دى ان اى یک مخمر را مهندسى کردند تا پروتئین هاى کازئین و وى تولید کند. این پروتئین ها در 
مواد لبنى نیز وجود دارند. از آنجا که پروتئین هاى تولیدى در این روش جدید بدون الکتوز هستند و براى دستیابى به آنها نیازى به پرورش 

گاو نیست، این راه حل مناسبى به نظر مى رسد.

   نام هاى رایگان!
براســاس این قرارداد، 
مقــرر شــده باشــگاه 
اســپانیایى بــه مدت 
20 ســال نام ورزشگاه 
یعنــى  خانگــى اش 
نیوکمپ را به برند مزبور 
اجاره بدهد و در ازاى آن 20 میلیون 
یورو دریافــت کند. این یک شــیوه 
بســیار رایج در دنیاى فوتبال است و 
بسیارى از باشگاه هاى مشهور جهان 
با اجاره دادن نام ورزشگاه خانگى شان 
به شــرکت هاى مختلف، دســت به 
درآمدزایى مى زننــد. درحال حاضر 
منچسترسیتى، آرسنال، بایرن مونیخ 
و... از جمله باشــگاه هایى هســتند 
که تن به این ایده تجــارى داده اند. 
حاال بارســلونا هم به این جمع اضافه 
مى شــود و البته ورود بارســا به این 
حوزه به خصــوص از آن حیث جالب 
توجه اســت که این باشگاه تا دو دهه 
قبل حتى اسپانسر روى پیراهن هم 
نمى پذیرفــت و آن را منافى اصول و 
شئوناتش مى دانست، اما امروز قواعد 
تجارت در دنیــاى مــدرن فوتبال، 
بارسلونا را هم به طور کامل در خودش 
هضم کرده اســت. حاال تصور کنید 
فوتبال ایران که در مســیر دریافت 
شناخته شده ترین حقوقش مثل حق 
پخــش تلویزیونى هم با مشــکالت 

اساسى مواجه است، کى مى تواند به 
این سطح از اقتصاد مترقى و اصطالحا 
«گرفتن کره از آب» دست پیدا کند؟

   شــاه کلیدى به نام ورزشگاه 
اختصاصى

وقتــى بســیارى از راه و روش هاى 
درآمدزایى در دنیــاى مدرن فوتبال 
را مرور مى کنیم، به شــاه کلیدى به 
نام «ورزشگاه اختصاصى» مى رسیم. 
واقعیــت آن اســت که اســتادیوم 
اختصاصى به مثابه خانه هر باشگاه، 
عالوه بر اینکه بخش مانایى از هویت 
تیم را تشــکیل مى دهد، سرمنشــأ 
بســیارى از درآمدهــاى جانبى نیز 
خواهــد بــود. االن تیم هایــى مثل 
پرسپولیس و استقالل با وجود بهره 
بردن از بیشــترین تعداد تماشــاگر، 
به  دلیل در اختیار نداشتن ورزشگاه 
خانگى قادر به درآمدزایى قابل توجه 
از حضور این هواداران نیســتند. آنها 
براى برگزارى هر بازى در ورزشــگاه 
آزادى بایــد بیــش از صــد میلیون 
تومان اجاره بها بپردازند و در مکانیزم 
بلیت فروشى هم با چند واسطه شریک 
شــوند. این درحالى است که اگر آنها 
ورزشگاه خانگى داشتند، هیچ کدام از 

این مشکالت وجود نمى داشت.
به عــالوه بســیارى از باشــگاه هاى 
محبوب دنیا در ورزشگاه خانگى شان 
اقدام به تاسیس موزه، نگهدارى اقالم 
و المان هــاى خاطره انگیز و عناوین و 
جام هاى قهرمانى مى کنند که امکان 
بازدید روزانه از آنها در کنار حضور و 
تصویربردارى در ورزشگاه خالى فراهم 
است و هواداران مى توانند با پرداخت 
پول، از این موزه ها دیدن کنند. تصور 
کنید اگر پرســپولیس یا اســتقالل 
چنین محلــى در اختیار داشــتند، 
بازدیــد از آن چقــدر مى توانســت 
براى هواداران و خانواده هاى شــان - 

مخصوصا وقتــى از راه دور به تهران 
سفر مى کنند- خاطره انگیز باشد. چند 
ســال پیش مهدى مهدوى کیا توپ 
طالى آســیایى اش را به موزه باشگاه 
هامبورگ آلمان سپرد، درحالى که اگر 

پرسپولیس موزه مطمئنى داشت، کیا 
مى توانســت جایزه فردى نفیس اش 
را در اختیــار ایــن باشــگاه بگذارد. 
درحال حاضر حتى تکلیف بسیارى از 
جام هاى فتح شده توسط پرسپولیس 

هم روشن نیست و گفته مى شود على 
پروین در منزل شــخصى اش از آنها 

مراقبت مى کند!

  اجاره نام لیگ
طبیعى اســت که وقتــى تیم هاى 
محبوب مــا ورزشــگاه اختصاصى 
ندارند، در نتیجه قادر به اجاره دادن 
اسم آن هم نیستند. در عین حال اما 
در اروپا بسیارى از کشورهاى صاحب 
فوتبال در بازه هاى چند ساله اقدام به 
اجاره دادن نام لیگ هاى سراسرى شان 
مى کنند و درآمد حاصل از این محل 
را با فرمول هاى مختلف بین باشگاه ها 
تقســیم مى کنند. اوایل دهه نود قرار 
شــد در ایران هم چنیــن اتفاقى رخ 
بدهد و حتى قرارداد همکارى با یکى 
از اپراتورهاى تلفن همراه هم بســته 
شــد، اما پس از مدتــى انتقادها باال 
گرفت و قرارداد مسکوت ماند. دلیل 
انتقادها این بود که لیگ برتر ایران به 

نام «خلیج فارس» مزین شده و برخى 
عقیده داشتند اجاره دادن عنوان لیگ 
باعث تحت الشــعاع قرار گرفتن این 

اسم ارزشمند خواهد شد.
هرچند واقعا این دو مساله مى توانست 
از هم تفکیک شــود و نیــازى نبود 
عنوان تجارى را با نام اصلى و معنوى 
تورنمنت یکى بگیریــم. جالب اینجا 
اســت که در آن مقطع بیشــترین 
مخالفت ها از ســوى مجلس صورت 
گرفت؛ نهــادى که کمــک ریالى به 
ورزش قهرمانى را هم ممنوع کرده و 
البته تاکنون در احقاق حقوقى مثل 
حق پخــش تلویزیونى هــم ناموفق 
بوده است. در مجموع به نظر مى رسد 
برخى دوستان محترم در ادوار مختلف 
مجلس راه هاى بستن درآمد بر فوتبال 
را به خوبى مى دانند، اما هیچ بن بستى 
را براى تزریق پول به ایــن حوزه باز 
نمى کنند و هیچ مانعى را از ســر راه 

باشگاه هاى نگون بخت بر نمى دارند!

راه مهجور درآمدزایى در فوتبال ایران؛   

نام هاى رایگان!

وقتى بسیارى از راه و 
روش هاى درآمدزایى 

در دنیاى مدرن فوتبال 
را مرور مى کنیم، به 

شاه کلیدى به نام 
«ورزشگاه اختصاصى» 

مى رسیم. 

فوتبال یک تفریح یا ورزش ساده نیست؛ بلکه یک تجارت وسیع 
است که اگر الفباى آن را بدانى، مى توانى سرگرمى و لذت را در 
کنار پول سازى تجربه کنى و به یک سود همه جانبه برسى. این 
البته کشف جدیدى نیست، اما هر از گاهى مصداق ها و اتفاقات 
جدید باعث مى شود مخاطبان یاد این اصل کلى بیفتند. به عنوان 
مثال اخیرا قراردادى که بین باشــگاه بارسلونا با یک شرکت 
داروسازى به نام «گریفولس» منعقد شده، سروصداى زیادى در 

حوزه اقتصاد فوتبال به وجود آورده است.

 
استارت آپ

رزرو محل اقامت ارزان، رزرو ارزان ترین بلیت هواپیما و 
طراحى تورهاى گردشگرى با سلیقه  مسافر، تنها بخشى 

از ایده هاى خالقانه  استارت آپ هاى صنعت گردشگرى است.

یکى از اهداف اصلى استارت آپ ها این است که با ایده هاى خالقانه  خود، در صنایع مختلف 
اختالل ایجاد کرده و آن ها را متحول کنند. صنعت گردشگرى نیز یکى از صنایعى است که 
در سال هاى اخیر با پیدایش استارت آپ هاى مختلف، تحول هاى بزرگى را تجربه کرده است.

هدف مشترك تمامى استارت آپ هاى صنعت گردشگرى این است که تجربه  بهترى را براى 
مسافران رقم بزنند و هزینه هاى سفر را تا جاى ممکن کاهش دهند. خدمات مربوط به رزرو 
محل اقامت، رزرو پرواز و حتى رزرو رستوران و فعالیت هاى تفریحى در مقصد مورد نظر، تنها 
بخش کوچکى از خدماتى است که استارت آپ هاى صنعت گردشگرى ارائه مى دهند. حتى 
بسیارى از آن ها با دریافت اطالعات کاربر و تحلیل داده هاى از پیش جمع آورى شده، تجربه  

سفرى شخصى سازى شده را براى کاربر فراهم مى کنند.
ایده هاى خالقانه  استارت آپ ها تا جایى پیش رفته است که حتى براى رفتن به سفر، نیازى 
به حمل چمدان توسط مسافر نیست زیرا مسافران مى توانند به کمک برخى شرکت ها، 
چمدان هاى خود را از چند روز قبل از سفر به فرودگاه تحویل دهند. این استارت آپ ها براى 
مشکالت سفرهاى طوالنى از جمله جت لگ (اختالل ساعت بدن) نیز راه حل هایى ارائه 
داده اند و با ارائه  راهکارهاى مناسب، کمک مى کنند مسافر در کم ترین زمان ممکن به حالت 
طبیعى بازگردد. در ادامه  این مقاله  در دو بخش به معرفى بیشتر استارت آپ هاى بزرگ و 

متحول کننده  صنعت گردشگرى و توریسم مى پردازیم.

(Airbnb) 1- استارت آپ ایربى ان بى   
استارت آپ ایربى ان بى، یکى از استارت آپ هاى یونیکورن (استارت آپ با ارزش بیش 
از یک میلیارد دالر) است که در زمینه  اجاره  مکان هاى اقامتى فعالیت مى کند. 
ایربى ان بى مالک هیچ کدام از مکان هاى اقامتى نیست و درواقع به عنوان واسطه اى 
عمل مى کند که اجاره دهندگان محل هاى اقامتى را به مسافران معرفى مى کند. 
مسافران با ورود به وب سایت این اســتارت آپ و انتخاب شهر مورد نظر مى توانند 
فهرستى از محل هاى اقامتى، قیمت، امکانات و تصویر آن ها را مشاهده کرده و براى 

تاریخ مورد نظر رزرو کنند.
درواقع ایربى ان بى امکانى را فراهم کرده تا مردم بتوانند خانه یا اتاق هایى که استفاده 
نمى کنند را با قیمتى مناسب به مســافران اجاره دهند و درآمدى از این راه داشته 
باشند. مسافران نیز مى توانند با پرداخت اجاره  کمتر نسبت به هزینه  اقامت در هتل، 

در هزینه هاى سفر صرفه جویى کنند.
داستان راه اندازى استارت آپ ایربى ان بى به سال 2008 و زمانى باز مى گردد که برایان 
چسکى و جو جبیا در پرداخت اجاره  آپارتمان خود در سانفرانسیسکو به مشکل برخورد 
کرده بودند و نمى توانستند هزینه  آن را پرداخت کنند؛ درنتیجه تصمیم گرفتند اتاق 
زیر شیروانى خانه که به یک تخت بادى مجهز بود را به مسافران اجاره دهند. آن ها حتى 
براى راحتى مسافران، صبحانه را نیز به امکانات مسافرخانه  کوچک خود اضافه کردند. آن ها 
همچنین از یکى از دوستان متخصص خود در حوزه  فناورى اطالعات دعوت به همکارى 
کردند و وب سایتى به نام AirBed & Breakfast راه اندازى کردند. اولین مسافر آن ها، 
تابستان سال 2008، هنگام برگزارى کنفرانس طراحان صنعتى آمریکا و زمانى پیدا شد که 

مسافران براى پیدا کردن محل مناسب براى اقامت مشکل پیدا کرده بودند.
یک سال بعد از این ماجرا، پاول گراهام، از بنیان گذاران ایر بى ان بى دعوت کرد در جلسه  
آموزشى شتابنده  خود، یعنى واى کامبیناتور (یکى از بزرگ ترین مراکز رشد استارت آپى 
دنیا) شرکت کنند و در ازاى سهم کوچکى از شرکت، 20 هزار دالر سرمایه در اختیار آن ها 
قرار داد. آن ها که پیش از این دریافت سرمایه، وب سایت خود را ساخته بودند، تصمیم گرفتند 
با این پول به نیویورك بروند تا با تعدادى از کاربران مالقات کنند و وب سایت خود را توسعه 
دهند. آن ها بعد از بازگشت از سفر، مدل کسب وکار خود را براى ارائه به سرمایه گذاران آماده 

کردند. در آن زمان سایت 10 هزار کاربر و 2500 محل براى اجاره داشت.
مدتى بعد آن ها نام وب سایت را به Airbnb تغییر دادند و انواع اقامت گاه ها ازجمله یک 

آپارتمان کامل یا خانه  ویالیى، اتاق و... را در وب سایت خود اجاره مى دادند.
ایربى ان بى در ژوئن ســال 2012 اعالم کرد تا به آن زمان، 10 میلیــون اقامت ازطریق 
وب سایت این شرکت ثبت شده و نسبت به پنج ماه گذشــته حدود دو برابر رشد داشته 
است. ایربى ان بى در همان سال در پاریس، میالن، بارسلونا، کپنهاگ، مسکو و سائوپائولو، 

شعبه هاى خود را افتتاح کرد. ایربى ان بى همچنین با خریدن استارت آپ هاى فعال مشابه در 
این زمینه یا درواقع با خریدن رقباى خود، فعالیت هاى خود را گسترش داده است و امروزه 
به عنوان یکى از بهترین و بزرگ ترین استارت آپ هاى صنعت گردشگرى شناخته مى شود.

(Get Your Guide) 2- استارت آپ گت یورگاید   
استارت آپ گت یورگاید، یک مارکت پلیس (پلتفرمى که فروشندگان کاالهاى مختلف 
مى توانند به صورت آنالین محصوالتشان را به فروش برســانند) آنالین و وب سایت رزرو 
اینترنتى است که خدمات خود از جمله رزرو تور مســافرتى، بازدید از جاذبه هاى دیدنى 
و سایر فعالیت ها را در سراسر دنیا ازطریق وب سایت و اپلیکیشن به کاربران ارائه مى دهد. 
دفتر اصلى استارت آپ در برلین آلمان است و در سایر نقاط دنیا مانند آمریکاى شمالى و 

اروپا نیز شعبه دارد.
درواقع گت یورگاید، یک واسطه است و این امکان را براى شرکت ها فراهم مى کند که کلیه  
خدمات خود را در معرض دید کاربران قرار دهند. شرکت ها خدمات خود از جمله تورهاى 
یک روزه، تورهاى چند روزه و فعالیت هاى ماجراجویانه را با نام خود در وب سایت گت یورگاید 

منتشر مى کنند و کاربران عالقه مند آن ها را ازطریق وب سایت یا اپلیکیشن رزرو مى کنند.
ایده  راه اندازى استارت آپ به سال 2007 و زمانى باز مى گردد که جوهانس رك و تایو تایو، 
بنیان گذاران استارت آپ براى شرکت در یک کنفرانس دانش آموزشى به چین سفر کرده 
بودند. آن ها در طول سفر متوجه شدند مسیریابى در یک شهر توریستى خارجى بسیار 
سخت است؛ به همین دلیل پلتفرمى طراحى کردند تا گردشگران بتوانند با راهنماهاى 
محلى در ارتباط باشند و از آن ها کمک بگیرند. مدتى بعد پلتفرم آن ها توسعه پیدا کرد و به 
یک پلتفرم اینترنتى براى رزرو فعالیت هاى گردشگرى در شهرهاى بزرگ دنیا تبدیل شد.

سرمایه  ابتدایى این استارت آپ به کمک مالى خویشاوندان دو بنیان گذار استارت آپ تأمین 
شد، زیرا ایده  اســتارت آپ آن ها جدید بود و سرمایه گذاران اروپایى نمى توانستند آینده  
استارت آپ را پیش بینى کنند. اما سرمایه گذاران آمریکایى از این ایده استقبال کردند زیرا 

رقیبى در بازار نداشت و ایده  خوبى به نظر مى رسید.
مدل کسب وکار استارت آپ گت یورگاید در ابتدا به این صورت بود که هیچ تور یا فعالیتى را 
با نام خود ارائه نمى داد و تنها به عنوان یک واسطه بین مشترى و ارائه دهنده  خدمات عمل 
مى کرد و درصدى از درآمد ارائه دهنده  خدمات را به عنوان ســود خود در نظر مى گرفت؛ 
اما از سال 2018 تورهاى اختصاصى خود را نیز به کاربران ارائه مى دهد. این استارت آپ 
از زمان راه اندازى بیش از 15 میلیون تور فروخته است و باتوجه به اطالعات به دست آمده 
در این سال ها به خوبى مى داند که یک تور گردشگرى خوب چه ویژگى هاى باید داشته 
باشد. شرکت هایى که با گت یورگاید همکارى مى کنند، باید فرآیندهاى پذیرش مسافر، 
ساعت شروع تور و سایر عوامل را به دقت مدیریت کنند و در ازاى ارائه  خدمات باکیفیت، 

گت یورگاید مشترى هاى بیشترى براى آن ها مى فرستد.

منبع: خبر فارسى
یـــادداشت
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،،
بسیارى از باشگاه هاى 

محبوب دنیا در ورزشگاه 
خانگى شان اقدام به تاسیس 

موزه، نگهدارى اقالم و 
المان هاى خاطره انگیز و 

عناوین و جام هاى قهرمانى 
مى کنند.

زومیت
گـــزارش

استارت آپ هایى که صنعت گردشگرى را متحول کرده اند    (بخش اول)

حمایت از 
استارت آپ ها 

در راستاى رونق 
کارآفرینى

معــاون علمــى و فنــاورى 
رئیس جمهــور گفــت: در 
راســتاى رونق زیســت بوم 
کارآفرینــى و اکوسیســتم 
نوآورى برنامه هاى حمایتى 
از شــرکت هاى دانش بنیان 
انجــام  اســتارت آپ ها  و 

مى شود.
مخاطبــان ســامانه فارس  
من، در ارتباط با این ســامانه 
خواســتار «حمایت مادى و 
حقوقى از کارهاى تحقیقاتى 

علمى در هر سطح» شده اند.
مخاطبان این ســامانه تأکید 
کرده انــد: «مقــام معظــم 
رهبرى در دیــدار اخیرى که 
با اساتید و معلمان داشتند بر 
ضرورت حمایت از محققان و 
بلندپروازى در کارهاى علمى 
تاکید کردند، عمده مشکالت 
کشــور پس از انقالب هم به 
عــدم توجه به ایــن حوزه بر 

مى گردد. 
موضوعى که باعث شده کشور 
ما با تهدیدات دشمن آسیب 
پذیر شــود، بارها رهبرى بر 
این موضــوع تاکید کرده اند. 
اگر چنانچه بــه تحقیقات و 
پژوهشــگران در هر سطحى 
بطور جدى توجه شود و اجازه 
بلندپروازى به محققان داده 
شــود قطعا مانند کشورهاى 
دیگر شــاهد تولیــد علم و 
رشد فزاینده علمى خواهیم

 بود.»
در این زمینه با سورنا ستارى 
معاون علمى و فناورى رئیس 

جمهور گفت وگو کردیم.
ســتارى گفــت: حمایت از 
اســتارت آپ ها و شرکت هاى 
دانش بنیان در دســتور کار 
بخش هــاى مختلف معاونت 
علمــى و فناورى ریاســت 
جمهــورى قــرار دارد چرا 
که پیشــرفت شــرکت هاى 
دانش بنیان و اســتارت آپ ها 
به توسعه اقتصاد دانش بنیان 
و تولید ملى نیز کمک مى کند 
و همچنین انگیــزه جوانان 
در حوزه اشــتغال آفرینى نیز 

افزایش مى یابد.
وى افزود: در راســتاى رونق 
زیســت بــوم کارآفرینى و 
اکوسیســتم نــوآورى در 
اســتان ها نیــز برنامه هاى 
حمایتــى از شــرکت هاى 
دانش بنیــان انجــام شــده 

است.
معاون علمى و فناورى رئیس 
جمهور گفــت: همچنین از 
شرکت هاى دانش بنیانى که 
تولید کاالهاى واقع شده در 
لیست تحریم ها را در دستور 
کار خــود قــرار مى دهنــد 
نیز حمایــت ویــژه صورت 

مى گیرد.

فارس
گــزارش
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ادامه دارد...
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