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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

گلشیرازی در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی استان مطرح کرد:

سرمایه در گردش مهمترین چالش اقتصادی اصفهان

 تولید کننده
 بیت کوین ، قاچاقچی 

نیست

وقتی حرف از مصرف بهینه انرژی 
در کشور می شــود کمتر ایرانی 
اســت که در ذهن خود کم بود 
منابع را علت این بحث بداند زیرا 
ایران سرشار از منابع انرژی است 
و در واقع ابر و باد و مه و خورشید 
و نفت و گاز دســت به دست هم 
داده اند تا ایرانیان احساس امنیت 
بیشتری نســبت به موجودیت 
انرژی در کشور داشته باشند . اما 
متاسفانه وقتی پای عمل می آید 
می بینیم گاهی اوقات در تابستان 
باید ساعت ها بدون برق سر کنیم 
و زمستان ها قطعی گاز را تحمل 
کنیم تا به همه مصرف کنندگان 
به صورت یکســان انرژی برسد. 
در واقع هر چند کشور ما غنی از 
منابع است اما راه های استفاده و 
بهره وری از این منابع هنوز بسیار 
محدود اســت . با وجود باد خیز 
بودن بسیاری از نقاط کشورمان 
هنوز به درســتی نمی توانیم از 
انرژی باد در تولیــد برق کمک 
بگیریم. با اینکه بیشــتر مناطق 
کشورمان در تمامی روزهای سال 

آفتابی است اما...     همتی: بنابر شرایطی که حدود دو سال است بر کشور حاکم شده، مسئوالن و فعاالن اقتصادی کشور وظیفه دارند با تالش خود شرایط حاکم در کشور را بهبود دهند.

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/4/24 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,164,0004,360,000قدیم

سکه طرح 
4,256,0004,523,000جدید

2,228,0002,328,000نیم سکه

1,369,0001,449,000ربع سکه

969,000979,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,788,0001,862,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18412,800429,900 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24550,400573,200 عیار

در بازدید اعضای شورای اسالمی شهر 
و مدیران شهری مطرح شد:

نمایشگاه بزرگ، رونق 
اقتصادی را به اصفهان 

بازمی گرداند
»کمک به توســعه اقتصادی شهر« اصلی ترین 
کلیدواژه بازدید اعضای شورای اسالمی شهر و 
مدیران شهری اصفهان از پروژه در حال ساخت 

نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان بود.
رئیس و اعضای شــورای اســالمی شــهر به 
همراه معاونان شــهرداری با حضــور در پروژه 
در حال ســاخت نمایشــگاه بینالمللی بزرگ 
اصفهان، آخرین وضعیت پیشــرفت این پروژه 
بزرگ شهری را بررســی کردند. در این بازدید، 
دســتورات الزم برای تســریع در روند ساخت 

بزرگترین پروژه اقتصادی...

اداره ارتباطات و اطالع رسانی  اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهانحبیب قاسمی- شهردار شهرضا 

)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان( 

آگهی مناقصه
 )مرحله اول -   نوبت دوم( 

ساخت و نصب پالک های کد پستی ده رقمی اماکن سطح شهر 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره 98/22 /ن  و 98/23/ن

 قابل توجه مودیان محترم مالیاتی 
)اشخاص حقوقی و صاحبان در آمد امالک اجاری(: 

شهرداری شهرضا در نظر  دارد به استناد مصوبه اول، صد و شصت و چهارمین )164( جلسه رسمی مورخ 98/02/24 شورای اسالمی شهر ساخت و نصب 
پالک های کد پستی ده رقمی اماکن سطح شهر ر ا از طریق مناقصه عمومی به افراد یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.   

 لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 127  مسئول 
امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. 

*آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن : ساعت 12:30 روز پنج شنبه مورخ 98/05/03  دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست 
شهرداری مرکزی

*تاریخ گشایش اسناد : ساعت  14:00 روز شنبه مورخ 98/05/05 در محل شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(
*به پیشنهادات مخدوش ، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5% مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده  3100000052002 بانک ملی در پاکت الف الک و 
مهر شده تحویل نمایند.

* سپرده نفر اول ، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد. 
* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي زیررا از طریق مناقصه عمومي واگذار نماید ، بدینوسیله از 
شرکت هاي داراي صالحیت و رتبه بندي با رعایت ظرفیت کاري دعوت مي گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز دوشنبه مورخ 

1398/04/31 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی http://setadiran.ir   مراجعه نمایند .

مهلت تحویل پیشنهاد ها: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ    12 / 05 /1398
گشایش پیشنهاد ها:  ساعت 10 روز یکشنبه مورخ    13/ 05 /1398

نشانی:  اصفهان  ـ  خیابان سعادت آباد                           تلفن:  6681068 3- 031

مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 97 و پرداخت مالیات مربوطه 
از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری است. 

1526 مرکز ارتباط مردمی 
35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست 

شناسه: 534110شناسه: 534816

شناسه: 533168

نوبت دوم

شروط وزارت نیرو برای 
فعاالن بیت کوین

پرونده اســتخراج ارز دیجیتال و بیت کوین هم چنان 
در هیأت دولت باز بوده و قرار است قانونی یا غیرقانونی 

بــودن آن تعیین و در صــورت قانونی بودن، ســاز و کار 
استخراج ارز مجازی در کشور مشخص شود و در این راستا 

و چنانچه قانون استخراج ارز مجازی در ایران شفاف شود، وزارت  نیر
باید شرایط را برای این منظور فراهم کند و وظایفی را هم برعهده دارد.

 استخراج ارز مجازی حدود دو ماه است که با گرم شدن هوا و افزایش میزان 
مصرف برق به یکی از بحث های داغ تبدیل شده است؛ به طوری که...
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شماره ردیف
موضوع پروژهمناقصه

مبلغ برآورد
 )ریال (

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در مناقصه 

)ریال(
رتبه مورد نیاز

5 ابنیه5.000.000.000250.000.000احداث  سرای محله سمیرم198/22

احداث ساختمان مسجد امام صادق)ع( 298/23
5 ابنیه8.545.330.942428.000.000محله همت آباد اصفهان

وی با بیان اینکه شرق اصفهان 
سال ها با مشــکالتی از جمله 
آلودگی هوا و ترافیک دست و 
پنجه نرم می کند، افزود: برای 
حل این مشکل راه اندازی رینگ 
چهارم ترافیکی را در دســتور 
کار قرار دادیم؛ در این مســیر 
ترافیک میدان جوان، میدان نقشینه، میدان 
عاشق اصفهانی، سه راه عاشق اصفهانی و سایر 
مســیرهای منتهی به میدان تاکسیرانی که 
ترافیک غیرقابل تحملی داشتند را بررسی و 

راهکارهای حل این مشکل را بررسی کردیم.
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان اضافه 
کرد: با احداث رینگ چهارم ترافیکی می توانیم 
گام اساسی برای محرومیت زدایی از مشکالت 
مردم شمال شرق اصفهان و توسعه این شهر 
برداریم، چرا که یکی از عوامل توسعه نیافتگی 
در این منطقه ترافیک زیــاد و آلودگی هوا و 

محیط زیست بود.

وی اظهار کرد: از رشــد افقــی در کنار رینگ 
چهارم جلوگیری خواهیم کرد و به این منظور 
مجوز ســاخت واحدهای تجاری و مسکونی 
را در این محدوده تاییــد نمی کنیم و تمایل 
داریم مجتمع های صنفــی را در این مناطق 

راه اندازی کنیم. 
معین تاکید کرد: در نظر داریم برای مشاغلی 
مانند تراشکاری، مکانیکی، صافکاری و غیره، 

بتوان مجموعه هایی را ایجاد کرد که این مشاغل 
خدمات ارایه دهند.

 وی در پاسخ به این سئوال که آیا تا پایان دوره 
پنجم شورای شــهر اصفهان رینگ چهارم به 
بهره برداری می رسد  یا خیر، گفت: باتوجه به 
اینکه اهمیت این پروژه برای ما زیاد است، سعی 
می  کنیم تا پایان سال در بخش هایی از پروژه 

ترافیک را اعمال کنیم. 

معین:

مجتمع های صنفی در اطراف رینگ چهارم راه اندازی می شود

در نظر داریم 
برای مشاغلی 

مانند تراشکاری، 
مکانیکی، صافکاری 

و غیره، بتوان 
مجموعه هایی را 
ایجاد کرد که این 

مشاغل خدمات ارایه 
دهند.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: از رشد افقی در کنار رینگ چهارم جلوگیری خواهیم کرد و به این منظور مجوز ساخت واحدهای 
تجاری و مسکونی را در این محدوده تایید نمی کنیم و تمایل داریم مجتمع های صنفی را در این مناطق راه اندازی کنیم.

فتح اهلل معین با بیان اینکه عدم تخصیص اعتبار استانی و ملی برای رینگ چهارم ترافیکی از اصلی ترین مشکالت این پروژه است، اظهار 
کرد: از این رو شهرداری برای آزادسازی اجرای این طرح با مشکالت زیادی روبه رو است.

ایمنا
گــــــزارش
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تولید کننده بیت کوین ، 
قاچاقچی نیست

ادامه از صفحه یک:
... نصب پلن های خورشــیدی 
آنقــدر هزینــه بــر اســت که 
کمتر کســی ترغیب می شود 
از انــرژی خورشــیدی بــرق 
 مصرفی خــود را تولیــد کند. 
مــی مانــد نفــت و گاز که آن 
اســتخراجش  آنقــدر  هــم 
بــرای دولــت هزینه بر اســت 
 و هــوا را آلــوده مــی کند که 
طومار ها بر علیه اش نوشته شده 

است! 
در صورتی که اگــر انرژی های 
ارزان قیمــت در کشــور تولید 
شــود به میزان زیادی برای ما 
ارز آوری خواهد داشــت.یکی از 
 این ارز آوری هــا از طریق تولید

 بیت کوین برای کشور به وجود 
می آید که اتفاقا این روزها بسیار 
خبر ساز شده اســت و هر کس 
به میزان درک خــود از موضوع 
مطلبی را بیان مــی کند و این 
کار را قانونی یــا غیر قانونی می 
خواند. با اوج گرفتن گرما در فصل 
تابســتان، وجود برق خوارهای 
جدید مانند ماینرها مزید علتی 
برای قطعی برق شده که عواید 
آن، قانونی یــا غیرقانونی برای 
عده قلیلی بوده و دود آن به چشم 
مصرف کننده خانگــی، اقتصاد 
ملی و حتی تولیــدات صنعتی 

کشور می رود. 
متاسفانه ارز دیجیتال در بسیاری 
از کشورهای دنیا به منبع در امد 
خوبی تبدیل شده اما در ایران به 
دلیل گســتردگی شرح وظایف 
و دربرگیــری آن هنــوز هیچ 
دســتگاهی درباره استخراج و 
معامالت آن اظهــار نظر قطعی 

نکرده است. 
اما طی چند روز گذشــته تعداد 
زیادی از مزرعه و یا کارخانه های 
تولید ارز رمز دار پلمپ شده است 
آن هم به بهانه هایی چون مصرف 
بیش از حد برق و یا قانونی نبودن 
کار! که البته خود مسئولین هم 
در واکنش ها مختلف آگاه نبودند 
که این کار قانونی اســت یا غیر 
قانونی؟ در این راستا وزارت نیرو 
پیشــنهاد خود برای تعرفه ارز 
مجازی را به هیــأت دولت ارائه 
کرده است و هیأت دولت هم این 
پیشــنهاد را در کمیسیون های 
تخصصــی بررســی می کنــد. 
پیشــنهاد وزارت نیرو این است 
که تعرفه ها با متوســط نرخ ارز 

صادراتی برق محاسبه شود.
باید قبول کنیم که   ارز دیجیتال 
به عنــوان یک پدیــده نوظهور 
در حال گســترش در دنیا است 
و بسیاری از کشــورها آن را به 
رسمیت می شناسند. با توجه به 
تحریم ها ما نیز می توانیم از این 
سازوکار بهره مند شویم. ارزهای 
دیجیتال جدیدی در اقتصادهای 
قدرتمند دنیا ایجاد شده اند که 
در معامالت ارزی از آنها استفاده 

می شود.
 اما قانون مند بودن آن نیز مهم 
اســت و در صورت وجود قوانین 
ثابت و مــدون این شــغل می 
تواند هزاران جــوان جویای کار 
را صاحب اشتغال پر درآمد کند. 
اگــر درآمد زایی ایــن کار برای 
کشور خوب باشــد چه ایرادی 
دارد بــا توجــه بــه موقعیت 
کشــورمان  برق  ارزان بیشتری 
تولید شــود ، بــرای تولید ارز 

رمزدار؟ 
چرا ایــن چنین با یــک پدیده 
نوظهــور رفتــار می شــود و با 
تولید کنندگان ایــن امر مانند 
 قاچاقچیان مواد مخــدر رفتار 

می شود؟

سخنگوی توزیع برق استان خبر داد:

شناسایی ۴۵۰ محل مشکوک به استخراج ارز دیجیتال در اصفهان
سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: تا کنون ۴۵۰ محل 
مشکوک به نصب دستگاه ماینر در شهرستان های استان اصفهان توسط 
شرکت توزیع برق این استان شناسایی شده که در صورت صحت وجود 
تجهیزات استخراج رمز ارز ، انشعاب برق آن محل قطع و تجهیزات مربوطه 

توسط نیروی انتظامی جمع آوری می شود

امیر رمضانی اظهار کرد: استفاده از انشــعاب برق برای استخراج ارز دیجیتال ، از 
مصادیق تغییر کاربری محسوب شده و در صورت شناسایی، انشعاب برق آن محل 

قطع و دستگاه و تجهیزات مورد استفاده توسط نیروی انتظامی ضبط می شود .
وی افزود: مراجعه به محل های مورد نظر با حضور نمایندگانی از شرکت توزیع برق، 

دادستانی و نیروی انتظامی انجام می گیرد .
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان یادآور شد : استفاده از تجهیزات 

ماینینگ از لحاظ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، از مصادیق تغییر کاربری و استفاده 
غیر مجاز از انشعاب بوده و منجر به قطع موقت انشعاب خواهد شد.

رمضانی در خصوص اقدام انجام شده در این راستا گفت: روز دوشنبه ۲۵ تیرماه شرکت 
توزیع برق استان اصفهان طی هماهنگی با دستگاه قضایی و سایر دستگاه های مرتبط با 
موضوع، اقدام به قطع برق تعدادی مشترک دارای دستگاه استخراج ارز دیجیتال نمود 
که این مشترکان از طریق گزارشات مردمی یا داده کاوی انجام گرفته شناسایی شده و 

در حدود ۷۰۰ کیلو وات مصرف برق داشته اند.
وی افزود: در این اقدام ۴۰۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و جمع آوری و تحت 

عنوان کاالی قاچاق به مراکز انتظامی انتقال داده شده است.
رمضانی خاطرنشان کرد: دستگاه های اســتخراج ارز دیجیتال به دلیل مصرف برق 
فراوان، نقش مؤثری در افزایش پیک بار در ماه های گرم سال داشته و این موضوع غالباً 

موجب تشدید خاموشی های ناشی از کمبود نیرو در مناطق صنعتی است.

طبقه متوسط جامعه 
یکی از دغدغه های مهم 

دولت است و معتقدم 
با صادرات و تولید ملی 
بسیار از مشکالت حل 

می شوند.

گلشیرازی در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی استان مطرح کرد:

سرمایه در گردش مهمترین چالش اقتصادی اصفهان

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران گفت: با 
صادرات و تولید ملی، بســیاری از مشکالت حل می شود و 
باید گفت تغییر نرخ ارز تنها به دست فعاالن اقتصادی انجام 

می شود.

    همتی: بنابر شرایطی که حدود دو سال است بر کشور حاکم شده، مسئوالن و فعاالن اقتصادی کشور وظیفه دارند با تالش خود شرایط حاکم در کشور را بهبود دهند.

در ۹ سال گذشته اتفاق افتاد؛
کاهش ۴۰۰۰ لیتر بر ثانیه ظرفیت تامین آب 

شرب اصفهان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
از بیالن منفی ســطح آب های زیرزمینی و 
کاهش ۹۰ درصدی آب چاه های فلمن در این 
شهرستان خبر داد و گفت: در ۹ سال گذشته چهار هزار لیتر بر ثانیه 
از ظرفیت تامین آب شرب و بهداشتی طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 

کاسته شده است.

هاشم امینی فصلی بودن رودخانه زاینده رود را یکی از عوامل موثر در کاهش 
ظرفیت تامین طرح آبرسانی اصفهان بزرگ دانست و اظهار کرد: در دهه گذشته 
خشکسالی مستمر مانع از جاری شدن همیشگی زاینده رود شده که این رویداد 
بر میزان آبدهی چاه های فلمن به عنوان یکی از ظرفیت های تامین آب شرب در 

اصفهان تاثیر قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه بیالن منفی ســطح آب های زیرزمینی منجر به کاهش ۹۰ 
درصدی آبدهی چاه های فلمن شده است، تصریح کرد: چاه های فلمن یکی از 
منابع تامین آب شرب طرح آبرسانی اصفهان بزرگ به شمار می آید که با فقر 

منابع زیرزمینی آبدهی چاه های فلمن و متفرقه ۹۰ درصد کاهش یافته است.
امینی با اشاره به ظرفیت تامین سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ در سال ۸۹ 
تصریح کرد: در سال ۸۹ ظرفیت تامین سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ بیش از 
۱۷ هزار لیتر در ثانیه بوده، در حالی که این رقم در تیرماه سال ۹۸ به حدود ۱۳ 

هزار لیتر بر ثانیه کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به عوامل کاهش ظرفیت تامین 
سامانه اول طرح آبرسانی اصفهان بزرگ پرداخت و گفت: چاه های فلمن و متفرقه 
در فصل تابستان یکی از منابع اصلی تامین کننده آب شهرهای تحت پوشش 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ به شمار می آیند که به دلیل خشکسالی بسیاری از 

این چاه ها دیگر در مدار بهره برداری قرار ندارند.
امینی مدیریت مصرف را یکی از مولفه های توزیع عادالنه آب بین مشترکان 
عنوان و اظهار کرد: با اینکه طی ۹ سال گذشته چهار هزار لیتر بر ثانیه از ظرفیت 
تامین آب شرب طرح آبرسانی اصفهان بزرگ کمتر شده و در این بازه زمانی 
بیش از ۵۰۰ هزار مشترک در استان افزوده شده، اما همچنان تامین و توزیع 

عادالنه آب در استان اصفهان در دستور کار قرار دارد.
وی، کاهش هدررفت آب را در تامین ظرفیت منابع آب شــرب  اصفهان موثر 
دانست و خاطرنشان ساخت: در ۹ سال گذشته میزان هدررفت آب از ۳۱ درصد 
به ۱۶.۱ درصد کاهش یافته است که این مهم با اصالح شبکه های توزیع آب و 

نشت گیری شبکه های آبرسانی تحقق یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان افزود: در حال حاضر ظرفیت 
تامین ۱۰ حلقه چاه فلمن حدود ۳۰۰ لیتر بر ثانیه است که بیانگر کاهش قابل 

توجه آبدهی این چاه هاست.
امینی با اشاره به میزان بارندگی در سال آبی ۹۸-۹۷ خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه در سال آبی ۹۸ و ۹۷ بارندگی قابل توجهی در حوضه آبریز زاینده رود و 
فالت مرکزی صورت گرفت، اما به دلیل فقر شدید منابع آبی زیرزمینی، چاه های 

فلمن و متفرقه آبدهی قابل توجهی نداشتند.

صبح دیروز )سه شنبه( 
عبدالناصــر همتی در 
جمــع اعضــای اتاق 
بازرگانــی  و فعــاالن 
اقتصادی اصفهان، اظهار 
کرد: بهتر از من می دانید 
شرایط کشور بسیار ویژه 
و سخت اســت و تحریم های سختی بر 
کشــور و ملت ایران جاری اســت و باید 
گفت این تحریم ها تنها ناشی از آمریکا 
نیست، بلکه بســیاری از کشور ها در آن 

دخیل هستند.
وی ادامه داد: بنابر شرایطی که حدود دو 
سال است بر کشور حاکم شده، مسئوالن 
و فعاالن اقتصادی کشــور وظیفه دارند 
با تالش خود شــرایط حاکم در کشور را 

بهبود دهند.
رئیس کل بانک مرکــزی تصریح کرد: 
هدف دشمن از طرح ریزی تحریم ها این 
بود تا اقتصاد کشــور را نابود کند و قصد 
داشت کمر اقتصاد کشــور را بشکند، اما 
خوشبختانه با مقاومت مردم و مسئوالن 
مواجه شد و امروز توانسته ایم بسیاری از 

این مشکالت را پشت سر بگذاریم. 
همتی، علت کاهش رشــد اقتصادی در 
سال گذشته را تغییرات نرخ ارزی اعالم 
کرد و گفت: کاهش رشد اقتصادی کشور 
با اینکه کمتر از دو درصــد بود از تغییر 
قیمت نفت و تغییرات نرخ ارز سرچشمه 
 گرفت، اما خوشــبختانه از دوماه پیش 
توانسته ایم ثبات کاهنده ای را در کشور 

حاکم کنیم.
وی با بیان اینکه باید از فرصت ها به خوبی 
استفاده کنیم، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران امروز با همه مشــکالت به مرحله 

مثبت خود رسیده است و در حال حاضر 
کشور در موقعیتی است که از همه جهات 
حرفی برای گفتــن دارد و ما تعیین می 
کنیم که چگونه مذاکره کنیم و اگر اندکی 
بر همت فعاالن اقتصادی افزوده شــود 
نیازی بــه صادرات نفت خــام نخواهیم 

داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان از دغدغه 
دولت، گفت: طبقه متوسط جامعه یکی از 
دغدغه های مهم دولت است و معتقدم با 
صادرات و تولید ملی بسیار از مشکالت 

حل می شوند.
وی افزود: تغییر نرخ ارز تنها به دســت 
فعاالن اقتصادی انجام می شــود، اما در 
خصوص ارزش پول ملی تاکید دارم اگر 
تولید ملی رونق داشته باشد، ارزش پول 

کشور نیز باال خواهد رفت.
همچنین در این جلسه استاندار اصفهان 
اظهار کرد: چندین جلســه برای جلسه 
امــروز برگزار شــد و نتیجه آن شــد تا 
دوســتانی که امروز برای بیان مشکالت 

خود به پشــت تریبون می روند، دسته 
بندی شوند.

عباس رضایی ادامه داد: با همه اتفاقاتی 
که در سطح کشور و منطقه افتاد بازهم 
نرخ ارز ثابــت ماند که این امــر برای ما 

باورنکردنی بود.
 وی در خصــوص مشــکالت تولیــد، 
خاطرنشان کرد: اگر مسائلی در خصوص 
تولید مطرح شــود همه مدیرانی که در 
قسمت های مختلف استان کار می کنند 
تالش خود را به باالترین سطح می رسانند 
تا در جهت رفع موانع تولید قدم بردارند و 

زیرساخت های الزم را فراهم کنند.

   سرمایه در گردش مهمترین چالش 
اقتصادی اصفهان است

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این 
نشســت گفت: کنترل موسسات مالی 
غیرمجاز، نحوه ورود و نظارت بر عملکرد 
این موسسات در شــفافیت مالی کشور 
کمک می کند و باید گفت کنترل این امر 

یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی است.
 مسعود گلشیرازی  در این دیدار  اظهار 
کرد: امروز با راه اندازی سامانه جامع ارزی 

شاهد تثبیت نرخ ارز در بازار هستیم.
وی در خصوص موسسات مالی غیرمجاز، 
اظهار کرد: نحوه ورود و نظارت بر عملکرد 
این موسسات موضوعی بود که پیگیری 
آن به شفافیت مالی کشور کمک می کرد 
و باید گفت کنترل این امر یکی از اقدامات 
مهم بانک مرکزی است و قطعاً در آینده 

نتایج این کنترل ها را خواهیم دید.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان 
کرد: نسبت سپرده های بانکی به تولید 
ناخالص داخلی )GDP( در استان اصفهان 
از میانگین کشور باالتر است، اما نسبت 
تســهیالت به تولید ناخالص داخلی از 
میانگین کشوری پایین تر است و از سوی 
دیگر شاهد هستیم استان اصفهان با بیش 
از ۹۸۰۰ واحد صنعتی در تامین سرمایه 
در گردش خود به عنوان مهمترین چالش 

اقتصادی دچار مشکل هستند.

کوثر بابایی
ســـرمقالـــه
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۰2
زمزمه های افزایش قیمت مصوب مرغ

مدیر طیور سازمان جهاد کشاوری استان اصفهان با بیان اینکه هیچ گاه نمی توان برای مرغ قیمت ثابت اعالم 
کرد، گفت: قیمت مرغ نیز همچون سایر محصوالت کشــاورزی متاثر از عوامل متعددی از جمله عرضه و 

تقاضا است.
زهرا فیضی اظهار کرد: در حوزه محصوالت دامی عرضه و تقاضا نقش بسزایی در تعیین قیمت دارد، بعضا 

ممکن است در شرایطی که با افزایش عرضه روبه رو می شویم هزینه تمام شده تولید بیشتر از قیمت محصول 
باشد، همانطور که اواخر خردادماه و اوایل تیر ماه به مهمین دلیل قیمت مرغ کاهش یافته بود و افرادی که درآن 

زمان محصول خود را به بازار عرضه کردند با ضررهایی روبه رو شدند.
وی با بیان اینکه با برقراری سیاست های حمایت از تولید، جهاد کشاورزی استان اصفهان توانسته است با افزایش تولید، از افزایش 

قیمت شدید مرغ جلوگیری کند، گفت: اکنون اگر قیمت مرغ را با سایر محصوالت دامی مقایسه کنیم متوجه می شویم که این محصول قیمت 
منطقی تری دارد و قیمت آن نسبت به سایر محصوالت پروتئینی کمتر است.

فیضی افزود: در استان اصفهان قیمت  محصوالت دامی رصد می شود و فقط زمانی که با افزایش غیر منطقی مواجه شویم از آن جلوگیری 
می کنیم و تالش می کنیم مرغ همواره قیمت منطقی داشته باشد و استمرار تولید نیز برقرار شود.

توسعه دستگاه سونوگرافی دام در یک شرکت دانش بنیان اصفهانی
سونوگرافی دامی یکی از مهمترین تجهیزات در دامپزشکی است. یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید 
دستگاه سونوگرافی دامی مبتنی بر تکنولوژی آلتراسونیک یا فرا صوت شده ات که اکنون پس از گذشت 

دو سال توانسته این محصول را ارتقا ببخشد.
مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  اظهارکرد: سونوگرافي 

دامي یک روش تشخیصي کارآمد در دامپزشکي که به تصویر سازی از فضای داخلی بدن دام هایی مانند 
اسب، گاو، گوسفند، بز، سگ وگربه انجام می شود.

مریم حجتی با اشاره به مراحل تولید دستگاه سونوگرافی دامی، خاطرنشان کرد: دو سال پیش این دستگاه به 
شکل حجیم با کیفیت پایینتر نست به امروز به عنوان نمونه اولیه آماده شد، اما دستگاه های جدید کوچک و سبک هستند 

و از نظرکیفیت با نمونه های خارجی رقابت می کنند.
وی اضافه کرد: دستگاه های سونوگرافی یک مزیت بزرگ برای دامپزشکان است. این دستگاه با استفاده از امواج صوتی با فرکانس باال به 
دامپزشک در بررسی اندام های داخلی کمک می کند،  تصویری که از این امواج حاصل می شود در صفحه مانیتور دستگاه دیده شده و 

قابل ذخیره سازی است.  

نشست خبری

ایسنا
گــــــزارش
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اخبار اصفهان
گــــــزارش

ایمنا
گــــــزارش

برگ اخطاریه
آقای حبیب اله عربلو فرزند یوسف به نشانی مجهول المکان محل حضور 
شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف ســمیرم واقع در مجتمع امور 
صنفی، وقت حضور ظرف ده روز پس از ابالغ ســاعت ۷-۳ همه روزه به 
جز پنج شنبه ها، علت حضور: در خصوص دادخواست تجدید نظرخواهی 
محمدحسن رشیدی به طرفیت شما الزم است در وقت مقرر فوق جهت 
تقدیم الیحه دفاعیه در این شعبه حاضر شوید. شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف سمیرم شناسه: ۵۳۱۱۱۷
آگهي مزایده اموال غیرمنقول

اجرای احکام حقوقی شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه ۹۶۱۷۶۰ ج/۲ له آقای احمدرضا مختاری 
و علیه ۱- اسداهلل نجاریان مبنی بر مطالبه مبلغ ۵/۴۱۳/۵۴۸/۰۰۰ ریال 
بابت محکوم بــه و هزینه های اجرایی و حق االجــرای دولتی در تاریخ 
۱۳۹۸/۵/۱۴ ساعت ۱۱ صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق ۱۸ جهت فروش ششدانگ ملکی به پالک های ثبتی 
شماره های ۱۳۹۰۰/۵۰۴۶ و ۱۳۹۰۰/۸۰۳۴ و ۱۳۹۰۰/۸۰۳۵ بخش ۵ 

اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است 
ملکی آقای اسداهلل نجاریان اکنون در تصرف مالکانه مستاجر می باشد 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می 
توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شــرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
شــد. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن 
حداکثر ظرف یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی امالک اداری 
و تجاری واقع در اصفهان اتوبان چمران، خیابان آل محمد، جنب قرض 
الحسنه نوح ساختمان ۱۳۵ بشماره کدپستی ۸۱۹۳۶۵۴۳۹۹ اینجانبان 
کارشناسان منتخب پس از بازدید از محل و انجام معاینات الزم در معیت 
وکیل خواهان آقای احمدرضا مختاری و مالک آقای اســداهلل نجاریان 
جزی نتیجه به شرح ذیل جهت اســتحضار ایفاد می گردد. مشخصات 
ثبتی: مطابــق تصویر ۳ جلد دفترچه های مالکیت ابرازی مشــخصات 

ثبتی امالک مورد نظر به شرح جدول ذیل می باشند: ۱- مغازه تجاری 
به شماره ملک ۱۳۹۰۰/۸۰۲۶ شماره چاپی ۸۷/۰۹۲۷۴۴ الف شماره 
ثبت ۶۰۳۴۲ اس صفحه ۱۸۹ دفتر ۳۴۶ به نام اســداهلل نجاریان جزی 
سهم مالکیت و کاربری شش دانگ تجاری بخش ۵ ثبت اصفهان به متراژ 
۲۲/۹۱، ۲- دفتر کار شرقی طبقه اول شــماره ملک ۸۰۳۴و/۱۳۹۰۰ 
شماره چاپی ۸۷/۰۹۲۷۴۵ الف شــماره ثبت ۶۰۳۴۲ اس صفحه ۱۸۶ 
دفتر ۳۴۶ به نام اسداهلل نجاریان جزی سهم مالکیت و کاربری ششدانگ 
اداری بخش ۵ ثبت اصفهان متراژ ۵۲/۸۵، ۳- دفتر کار جنوبی طبقه اول 
شماره ملک ۱۳۹۰۰/۸۰۳۵ شماره چاپی ۸۷/۰۹۲۷۴۵ الف شماره ثبت 
۶۰۳۴۲ اس صفحه ۱۹۲ دفتر ۳۴۶ به نام اســداهلل نجاریان جزی سهم 
مالکیت و کاربری شش دانگ اداری بخش ۵ ثبت اصفهان متراژ ۵۹/۴۵، 
مشخصات محلی: شماره ۱( محل مورد نظر یک باب مغازه در زیرزمین با 
اسکلت بتنی و سقفهای تیرچه و بلوک که دیوارهای پیرامونی اندود گچ و 
رنگ درب ورودی فلزی و کف سازی سنگ گرانیت دارد و دارای انشعابات 
برق و اب می باشد. شماره ۲( یک باب آپارتمان اداری با اسکلت بتنی و 
سقفهای تیرچه و بلوک شامل دفتر کار سالن آبدارخانه سرویس بهداشتی 
با دربهای داخلی چوبی و کف سازی دیوارهای پیرامونی با کفپوش طرح 

چوب اجرا گردیده است. سیستم سرمایش و گرمایش اسپیلیت و بخاری 
گازی و آبگرمکن دارد. ضمنا دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. 
شــماره ۳( یک باب آپارتمان اداری با اسکلت بتنی سقف های تیرچه و 
بلوک شامل یک دفتر کار، سالن، سرویس بهداشتی آشپزخانه با کابینت 
فلزی با کف سازی سرامیک و دیواره های پیرامونی نقاشی و کاغذ دیواری 
اجرا گردیده است و سیستم سرمایش اسپیلیت و گرمایش بخاری گازی 
و آبگرمکن دارد. ضمنا دارای انشــعابات آب برق و گاز می باشد. نظریه 
کارشناسی: با عنایت و توجه به موقعیت مکانی، شرایط زمانی، مساحت 
اعیان، قدمت، کاربری و کیفیت مصالح بکار رفته اشــتراکات شهری و 
سایر عوامل موثر در ارزیابی ششدانگ امالک موصوف به شرح ذیل می 
باشند. ۱- مغازه تجاری: مبلغی بالغ بر ۱/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 
یکصد و بیست و هشــت میلیون تومان برآورد می گردد. ۲- دفتر کار 
شرقی: مبلغی بالغ بر ۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و هشتاد و 
پنج میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. ۳- دفتر کار جنوبی: مبلغی 
بالغ بر ۱/۸۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و هشــتاد و یک میلیون 
پانصد هزار تومان برآورد و اعالم می گردد. دادورز اجرای احکام حقوقی 

اصفهان شناسه: ۵۰۸۲۹۶



ماجرای پرداخت 1.5 میلیون یوروی اتحادیه اروپا به شــهر جهانی یزد 
چیست؟

ایسنا : اظهارات مســئوالن یزد در این مورد که از فرصت ثبت جهانی بافت تاریخی این شهر 
بهره برداری الزم نشده است در حالی این روزها نقل محافل و رسانه هاست که به تازگی یکی از 
مسئوالن سازمان میراث فرهنگی از اختصاص اعتباری ۱.۵ میلیون یورویی از سوی اتحادیه اروپا 

در این رابطه خبر داده است.
۱۸ تیرماه ۱۳۹۶ پس از بالغ بر ۹ سال دوندگی و تالش مسئوالن استان و میراث فرهنگی، بالخره 
بافت تاریخی و پویای شهر یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و بیست و دومین اثر تاریخی 

کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید.
خیلی ها از جمله ساکنان این بافت تاریخی در این دو سال انتظار تغییر و تحوالت زیادی در قبال 
ثبت جهانی این عرصه داشتند ولی با وجود تالش های زیادی که در این باره اتفاق افتاد، بسیاری 
از این انتظارات محقق نشد به طوری که »علی پورسلمان« نایب رییس پایگاه میراث جهانی شهر 
تاریخی یزد نیز در گفت وگویی که با ایسنا داشت از عدم پرداخت بودجه های وعده داده شده به 

منظور مرمت و احیاء این بافت گالیه کرد.
وی حتی اظهار کرد که بودجه ای امانی دولت برای کف سازی و مرمت دیواره ها و بناهای تاریخی 
تنها یک دهم میزان بودجه مورد نیاز و درخواستی شهر جهانی یزد برای رفع خسارات وارده از 

ناحیه بارش های بهاره امسال بوده است.
عالوه بر اقداماتی که اداره کل میراث فرهنگی استان برای حفظ و نگهداری از این بافت تاریخی 
صورت گرفته، »جمال الدین عزیزی« شهردار یزد نیز در جلسه علنی شورای اسالمی شهر یزد 
از هزینه کرد بیش از ۱۷ میلیارد تومان در قالب ۱۲ طرح مرمتی در این محدوده طی دو ســال 

گذشته خبر داده است.
اما اخیراً در جریان نشست خبری که به مناسبت دومین سال ثبت جهانی یزد در تهران و بدون 
حضور خبرنگاران یزدی برگزار شد، »سیدهادی احمدی روئینی« مدیر کل دفتر حفظ و احیاء 
بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور از اختصاص اعتباری بالغ بر 
۱.۵ میلیون یورو در این رابطه به یزد از سوی اتحادیه اروپا خبر داده که از آنجایی که مبلغ اندکی 

نیست، پیگیر جزئیات آن شدیم.

ابتدا به سراغ »ســیدهادی احمدی روئینی« رفتیم که وی 
در گفت وگو با خبرنگار ایسنا در این باره تصریح کرد: این 
اعتبار براساس مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین مؤسسه 
مطالعات معماری خشتی کراتر فرانســه و دانشگاه یزد 
برای همکاری های مشــترک در زمینه بافت جهانی یزد 

اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: این اعتبار از ســوی اتحادیه اروپا تامین شده و 

رییس پایگاه میراث جهانی شــهر تاریخی یزد از از جزئیات آن 
مطلع است.

لذا در همین راستا به سراغ مسئوالن مرتبط در دانشگاه یزد و همچنین رییس پایگاه 
میراث جهانی شهر تاریخی یزد رفتیم اما به رغم پیگیری های مکرر، مسئوالن دانشگاه از جزئیات 
این تخصیص اعتبار اظهار بی اطالعی کردند و مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد نیز با 

عنوان داشتن مشغله  کاری به هیچ وجه با ایسنا همکاری نکرد.

گردشگری
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خبری از شهر 
زیرزمینی در تبریز 

نیست
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری آذربایجان 
شرقی با اشاره به یافته های باستان 
شناسان در خصوص ابنیه کشف 
شده طی هفته گذشته در منطقه 
والمــان تبریز اظهار کــرد: طبق 
مستندات تاریخی، این منطقه در 
دوره صفویه بیابان بوده و دروازه های 
تبریز تا ارک ادامه داشــته اند، این 
ابنیه نیز محل عبور فاضالب بوده 
است.مرتضی آبدار در حاشیه بازدید 
میدانی خبرنگاران از پروژه والمان و 
ابنیه کشف شده طی حفاری های 
این پروژه اظهار کرد: ۹۵ درصد از 
ابنیه ای که به هنگام حفاری پروژه 
والمان کشف شــده، از بین رفته 
است و بررسی ها نشــان می دهد 
که این بنــا ارزش نگهداری ندارد، 
اما حساسیت مردمی باعث شد تا 
با چشم پوشی از ابراز نظر مدیریتی، 
از نظر کارشناسان باستان شناسی و 
معماری نیز در این خصوص استفاده 
شود.وی متذکر شد: پس از گذشت 
حدود یک هفته تیمی متشکل از 
این کارشناسان کاوش ها را آغاز و 
نقشه های قدیمی را بررسی کردند 
و بر اساس اطالعات سازمان میراث 
فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که 

تکلیف این پروژه باید روشن شود.

میراث
گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

در باغ خوش رنگ ولعاب 
هشت بهشــت که به نام 
بلبل هم آشــنا اســت، 
کاخی هشــت ضلعی به 
سبک و سیاق معماران 
اصفهانــی، در زمــان 
حکمرانی شاه سلیمان صفوی بنا شده 
است. از دل چند کاخ و سازه ی باشکوه 
صفوی در منطقه  چهار باغ، کاخ هشت 
بهشت تا امروز استوار باقی مانده و هنوز 
معماری، نقاشی و هنر نقش بسته بر در 
و دیوارش مدهوش کننده است و یکی 
از زیباترین کاخ های جهان محســوب 

می شود.
از شــواهد تاریخی این گونــه به نظر 
می رسد که شاه سلیمان از این کاخ در 
سال سوم سطنتش برای اقامت هشت 
سوگلی خود استفاده کرده و این کاخ 

زیبا را در اختیار آنان قرار داده است.
تاریخچه  بنای هشت بهشت 

کاخ هشت بهشت اصفهان که در سال 

۱۰۸۰ هجری قمری و مقارن با سومین 
سال سلطنت شــاه سلیمان صفوی به 
اتمام رســیده، نمونه ای از عالی ترین 

کاخ های نشیمن دوران صفویه است.
میرزا محمد طاهر نصرآبادی صاحب 
تذکره نصرآبــادی، در تذکره خود نام 
بیش از هــزار شــاعر دوران صفویه را 
احیاء کرده و خود نیز شعر می سروده 

است.
وی دربــاره بنــای کاخ ســلطنتی 
هشت بهشت اصفهان اشعاری سروده 
است که بیشتر آن ها ماده تاریخ بنای 
این قصر سلطنتی اســت که در سال 

۱۰۸۰ هجری به اتمام رسیده است.
کاخی خوش نقش ونگار که در دل 

باغ قد برافراشته است
بخش مرکــزی کاخ به صورت ۴ صفه 
ساخته شــده و ایوان آن رو به شمال 
است. سقفی که بر فراز این بنای ۴ صفه 
استوار است پوشــیده از مقرنس های 
گچی خوش رنگ و طرح است.اتاق های 
طبقه اول در ۴ گوشه عمارت تزئیناتی 
از گچ بری و نقاشــی دارنــد. در طبقه 
دوم عمارت نیز مجموعه ای از رواق ها، 
اتاق ها، طاق ها و پنجره هــا بر زیبایی 
آن می افزاید. این طبقــه به راهروها و 
اتاق های متعددی تقسیم شده که هر 
یک تزئینات ویژه خود دارند. در برخی 
حــوض آب و در بعضــی بخاری های 
دیواری تعبیه شــده اند. دیوارها را نیز 
آینه های فراوان پوشانیده اند. وارد باغ 

که بشوید و راه عمارت را پیش بگیرید، 
از پس حصــار درختان ســر به فک 
کشیده، بنایی استوار را می بینید که از 
دل تاریخ بیرون آمده و در چند قدمی 
شما قرار گرفته است. این کاخ هشت 
گوشه شاهکار معماران خالق صفوی را 
به بهترین شکل ممکن به رخ می کشد 
و نگاه تحسین آمیز شما با اولین برخورد 
همراه خود می کند. عظمت و شــکوه 
کاخ هشت بهشت در منطقه ی چهار باغ 
از از معماری بیرونی آن شروع می شود 
و با نقاشــی ها، گچ بری هــا و تزیینات 
داخلی آن کامل می شود. این کاخ با دو 
متر ارتفاع از سطح زمین، چهار نمای 
اصلی دارد که هرکدام با ایوانی مجلل، 
تصویری دلنشین در چشم بیننده به 
جا می گذارد. طراحــی نمای بیرونی 
کاخ بیانگر یک کاخ تابســتانی است و 
المان هایی همچون ایوان و قسمت های 
نیمه باز بنا، برون گرا بودن آن را تقویت 

می  کنند.
فضایی که شما را جادو می کند

در داخل این عمارت با شکوه، در گوشه 
به گوشــه  آن دنیایی از تاریخ، اصالت 
و فرهنگ جا خوش کرده اســت و در 
دل هر مقرنس و نقش و نگار ســقف 
و دیوارهــای آن، زیبایی ریشــه داده 
است. حوض هشت ضلعی، در قسمت 
مرکزی کاخ، حس خوبــی از زندگی 
ســنتی ایرانی را به آدمی القا می کند. 
مقرنس های گچــی خوش رنگ ولعاب 

ســقف، هوش از ســر می برد و در هر 
زاویه ی آن می شود ارزش بنا را به خوبی 
درک کــرد. آینه کاری هــا و نماهای 
چوبی، زیبایی کاخ را به رخ می کشند 
و اتاق هایی که در چهار گوشه  بنا واقع 
شــده اند، با گچ بری ها و نقاشی های 
افســونگر خود، این زیبایــی را به اوج 
می رســانند.پیچ و خم و تودرتو بودن 
طبقه ی دوم حسی مرموز و جذاب به 
کاخ داده اســت و ارتباط هوشمندانه  
اتاق با قسمت های مختلف کاخ جالب 
و جذاب است. فضاهای مختلف کاخ با 
مهندسی خاصی با یکدیگر ارتباط دارند 

و گویی همگی به هســته ای مرکزی 
پیوند خورده اند. اتاق ها هرکدام طرح 
و نقش دلربایی دارند و قسمت بزرگی 
از زیبایی عمارت را به خود اختصاص 
داده اند. درون این اتاق ها آینه کاری ها 
و ســقف های پر نقش و نــگاری خود 
نمایی می کننــد و در بعضی از اتاق ها 
حوضچه هایی وجود دارد که معماری 
را به شکل شاعرانه ای نمایش می دهد. 
یکی از زیباترین قسمت های طبقه ی 
دوم درها و پنجره های مشبک چوبی 
اســت که نمای فوق العاده ای به کاخ 

هشت بهشت می دهد.

هشت بهشت منتظرتان است
کاخ هشت بهشــت ، عروس کاخ های 
ایران است. در هر گوشه  این گنجینه  
ارزشــمند اصفهانــی، حرف هایی از 
اصالــت و فرهنگ ایران نهفته اســت 
که باید کشف شــان کــرد. این کاخ 
در خیابــان گلدســته اصفهــان، در 
پارک شــهید رجایــی قــرار گرفته 
و چشــم بــه راه مشــتاقان معماری 
و هنر است. اگر مســافر نصف جهان 
شــدید، از زیبایی های ایــن کاخ که 
 از نگاه شــما کشف شــده است،لذت

 ببرید .

کاخ هشت بهشت اصفهان ، تبلور هنر و خالقیت معماری در نصف جهان

در داخل این عمارت 
با شکوه، در گوشه به 

گوشه  آن دنیایی از 
تاریخ، اصالت و فرهنگ 

جا خوش کرده است 
و در دل هر مقرنس و 

نقش و نگار سقف و 
دیوارهای آن، زیبایی 

ریشه داده است. 
حوض هشت ضلعی، 

در قسمت مرکزی کاخ، 
حس خوبی از زندگی 

سنتی ایرانی را به آدمی 
القا می کند. 

اصفهان را باید مهد هنر و معماری سنتی دانست. این شهر 
نمونه ای خوش رنگ ولعاب از زیبایی های معماری ایرانی 
است که هوش از سر هنر دوســتان می برد. کاخ هشت 
بهشت با نقش ونگاری ستودنی و معماری کاریزماتیک، 
یکی از یادگاری های صفوی اســت که با همان سبک و 
سیاق همیشگی این دوره در اصفهان، رخ بهشتی خود را 

به همگان نمایش می دهد.

سفرزون
گردشگری
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A total of 1,759,749 Iranians 
traveled abroad in the first 
quarter of the current Iranian 
year (March 21-June 21), 
indicating a 6.5% decrease 
compared with 1,882,414 
outbound tourists in the same 
period of last year.According 
to a report by the Persian 
daily Donya-e-Eqtesad, the 
sudden rise in the value of 
foreign currencies against the 
Iranian rial and the decline in 
the purchasing power were 
the main reasons behind the 
downturn in Iranians’ overseas 
journeys. 

Iranian travelers have 
either switched to domestic 
destinations or cut traveling 
from their leisure activities. 
The decline in outbound travel 
has resulted in the closure of 
a significant number of travel 
agencies and the downsizing 
of others, Financial Tribune 
reported.“One of the 
shortcomings in Iran’s tourism 
industry is the government’s 
issuance of work permits to 
travel agencies without taking 
into consideration the number 
of inbound and outbound 
tourists. 

2 Steam Units 
Added to 
Shirvan Power 
Plant
Two steam units of 
Shirvan Combined Cycle 
Power Plant in Shirvan 
County, North Khorasan 
Province, were 
launched Sunday in the 
presence of President 
Hassan Rouhani.
The two units, with a 
combined capacity of 
320 megawatts, cost 
$260 million, IRNA 
reported.
The third 160 MW 
steam unit is scheduled 
to come on stream by 
the end of the current 
fiscal year (March 
2020).
“Shirvan Power Plant 
has six gas units, each 
with a capacity of 155 
MW (totaling 930 MW). 
When all the three 
steam units become 
operational its overall 
capacity will reach 
1,410 MW,” Financial 
Tribune quoted Shirvan 
governor as saying.
Amin Reza Merati 
noted that 30% of the 
production capacity 
of the plant can supply 
the needs of North 
Khorasan Province 
(population 960,000) 
and the remaining 
70% will go to other 
provinces.
Each steam unit will 
annually help save the 
plant 250 million cubic 
meters of natural gas 
worth $40 million. 
The addition of steam 
units to the plant is 
in line with a plan to 
convert simple-cycle 
plants into combined-
cycle ones.
A combined-cycle 
power plant uses both 
gas and steam turbines 
to produce up to 50% 
more electricity from 
the same fuel input than 
a traditional plant. The 
waste heat from the gas 
turbine is rerouted to 
a steam turbine, which  
in turn generates more 
power.
Measures have been 
taken in recent years to 
convert conventional 
plants into combined-
cycle ones to improve 
efficiency and reduce 
pollution and costs.
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Iranians' Overseas Travels Tumble %6.5

Since the beginning of the 
current Persian month on June 
22, the USD has been traded 
mainly below the supportive 
level of 130,000 rials. The 
greenback fell from 128,000 
rials on Wednesday to 126,500 

rials on Saturday and further declined to 
125,000 rials on Sunday – down 2.4% 
decrease compared to Wednesday’s 
close. 
The euro changed hands for 143,000 
rials for the day and the UK pound 
sterling fetched 159,000 rials. 
Observers ascribe the declining pattern 
to the CBI’s efforts to bring the difference 
between open market rates and rates 
quoted in the Integrated Forex Deals 
System (locally known as Nima) to a 
minimum -- a move experts say is a 
prerequisite for launching the regulated 
forex market, Financial Tribune 
reported.
Nima is a secondary market developed 
by the CBI where companies sell their 
export earnings at rates lower than the 
open market. The currencies sold on 
Nima is only for importing goods. 
Getting Closer 
Addressing a meeting with 
businesspeople at the weekend, the 
CBI governor confirmed that the two 
rates have gotten closer over the past 
few months. 
Forex trade reports in recent months 
show that the CBI has managed to 

intervene in both markets by increasing 
hard currency supply in the open market 
while pulling up rates offered in Nima. 
The move has had a twin benefit for the 
CBI as it appeases the non-oil exporters 
who are compelled to sell their earnings 
at lower prices at Nima, and at the same 
time paves the way for the regulator to 
launch its much-touted regulated forex 
market.   
The regulated market aims to stabilize 
the FX market by creating and organizing 
an open and transparent environment 
where currency is traded in cash via an 
electronic platform. 
A member of the Majlis Economic 
Commission, Masoumeh Aqapour 
said Saturday the functionality of the 
regulated market is contingent on 
proximity of the two (open market and 
Nima) rates. 
According to media reports,  since the 
beginning of the current fiscal year 
(March 21) up until July 2 the difference 
between rates in Nima and the open 
market (for euro) declined from 62% 
in the first month of Iranian year to April 
20 to 36% in the month to June 21. The 
difference fell further to 16% on July 2. 

The Persian daily Donya-e-Eqtesad 
reported Sunday that the price 
difference for USD in Nima and open 
market fell further to less than 10,000 
rials on Wednesday when the greenback 
was worth 117,000 rials in Nima. 
Revenue Repatriation
A CBI deputy attributes the forex 
rate decline to CBI  policies regarding 
repatriation of non-export earnings 
to the country, which has apparently 
strengthened the supply side and helped 
the CBI play its regulatory role in the 
forex market more efficiently. 
The policy obliges non-oil exporters 
to sell a large part of their overseas 
earnings to Nima and local exchange 
bureaus. 
Speaking to businesspeople in Yazd, 
Amirhossein Tayebifard, the CBI’s 
deputy for parliamentary affairs, said the 
bank’s rules have produced the desired 
results as more exporters repatriated 
their earnings.
New data on currency repatriation 
shows exporters brought back €4.56 
billion of their overseas earnings since 
the beginning of the current fiscal on 
March 21 up until June 18.

South Pars 14 offshore 
sector to come online 
in Sep.
 The offshore section of Phase 14 of the 
giant offshore South Pars gas field is 
expected to come on stream later this 
year, according to the project manager 
Mohammad Mehdi Tavasolipour.
Currently, the two platforms of SP14 are 
producing 28 mcm/d of gas. The third 
platform of this phase was loaded out in 
Bandar Abbas recently and moved to its 
location at 14B.
Speaking to Iran Petroleum, Mohammad 
Mehdi Tavasolipour, manager of SP14 
project, said the chain of the offshore 
sector of this project would be completed 

before winter. That would bring gas 
recovery from SP14 to 56 mcm/d. The 
first gas train of this project is also 
coming online this year.
Installation and launch of a platform 
takes between 30 and 45 days. Therefore, 
gas recovery from this platform would 
be possible at the rate of 14 mcm/d in 
September, he said.
According to the project manager, 
platform 14D, a satellite platform and 
the last platform at SP14, is in the final 
phase of construction. It will be installed 
in October. "It shows that before the 
arrival of winter, 14 mcm/d of gas would 
be recovered from this platform and the 
chain for the recovery of 56 mcm/d of 
rich gas, mainly in its offshore sector, will 
be completed."

"Since the onshore refinery of this phase 
is not complete yet, the gas recovered 
from these platforms was delivered 
to the refinery of SP12 via a pipeline 
connecting SP12 and SP14. By using 
the untapped capacity of this phase, 
processing and sweetening operations 
will be carried out," he added.
The contract for SP14 development 
was struck in June 2010 between the 
National Iranian Oil Company and eight 
contractors.
According to Mohammad Meshkinfam, 
CEO of Pars Oil and Gas Company, 60 
mcm/d would be added to the South 
Pars gas production capacity this year. 
Therefore, gas production capacity in 
the South Pars gas field would reach 600 
mcm/d by next March.

Hemmati:
Controlling liquidity, 
protecting production main 
targets of central bank
The Governor of the Central Bank of Iran 
Abdolnaser Hemmati said on Tuesday that as in 
the previous year, the main goals of the central bank 
are controlling liquidity volume and protecting 
domestic production.Making the remarks in 
a meeting with members of Isfahan Chamber 
of Commerce and business activists of the 
Central Iranian province, Hemmati said that “the 
central bank is hopeful to reduce inflation and its 
fluctuations via applying the named policies.He 
referred to supplying the required liquidity for 
production units, which incurred losses due to 
forex rates fluctuations, besides supplying required 
resources for importing basic goods as other major 
targets of the CBI.CBI has been successful to control 
forex market and accordingly, economic indices 
are improving, he said, “Unemployment rate and 
inflation rate are cooling down.”“Thanks to our 
exporters, the country’s reliance on oil revenues 
have been reduced,” he noted.“In the past Iranian 
year (ended March 20. 2019), $42 billion was 
earned to supply required goods via imports and the 
figure stood at $12 billion in the past 3.5 months,” 
Hemmati added. 

Iran’s gas, electricity exports 
to Iraq to hit $5bn this year
 Secretary General of Iran-Iraq Joint Chamber of 
Commerce Seyed Hamid Hosseini said Tue. that 
Iran will earn $5 billion revenues for its gas and 
electricity sales to neighboring Iraq this year.Iran’s 
technical and engineering projects, which had 
been stopped in Iraq due to terrorist activities, 
have resumed, Hosseini added.“In the wake of 
expert-level sessions held between Iraqi Housing 
Ministry and Iran Small Industries and Industrial 
Parks Organization (ISIPO), it is stipulated that 
Iranian projects halted in Iraq will resume," he 
said.Accordingly, some of these projects have been 
relaunched and other projects, mainly technical 
and engineering projects, will start activity soon, 
Hosseini highlighted.Meanwhile, new projects will 
be commissioned in neighboring Iraq by the year-
end.Presently, projects such as sports stadium, 
water and sewage projects and also housing 
projects, which had been stopped in Iraq due to the 
presence of ISIL terrorists, will restart their work, 
he continued,Elsewhere in his remarks, Hosseini 
pointed to organizing Iran-Iraq Joint Economic 
Forum and added, “this Forum will be held on July 
21-22 in Iraqi capital Baghdad in the presence of 
relevant officials and organizations.”Earlier, various 
issues such as construction of industrial parks, 
transit of goods and development of railways had 
been discussed between the two countries, he said, 
adding, “these issues will  be reviewed in this joint 
commission.”

Peugeot ‘301’ production 
line inaugurated in IKCO
Peugeot ‘301’ production line was inaugurated in 
Iran Khodro Industrial Group (IKCO) this morning 
in the presence of Vice President for Science and 
Technology Sorena Sattari.Accordingly, 60 percent 
of parts needed for manufacturing Peugeot 301 
will be provided through domestic production, 
expandable to 80 percent in upcoming programs, 
VP Sattari said, adding, “some 300 Iranian parts 
suppliers have been employed for manufacturing 
parts of this passenger car.”He went on to say that 
Peugeot 301 sedan fully observes requirements of 
international standards.  

Currency rates continued on the downward 
path in Tehran on Sunday as the Central Bank 
of Iran mobilizes its resources to plug the 
gap between rates in the open market and 
secondary market.

Dollar Dips Again in Tehran Market
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Japan has ‘no plan’ to dispatch 
SDF to MidEast: defense min.
Japanese Defense Minister Takeshi Iwaya said 
Tuesday he has "no plan" to send the Self-Defense 
Forces to the Middle East to join a so-called military 
coalition planned by the United States to safeguard 
commercial shipping in the region.
Washington has developed a plan to create a military 
coalition under the pretext of safeguarding its 
interests in the Persian Gulf region after the attacks 
on two oil tankers near the Strait of Hormuz last 
month, with one of them operated by a Japanese 
shipping firm.
Japan’s Kyodo news agency cited Iwaya as saying 
that there have been no more similar attacks and that 
threats against Japan in the area are deemed to be "in 
a temporary lull at present."
Due to restrictions by its pacifist Constitution, the 
hurdle remains high for Japan to send troops to the 
region. The Strait of Hormuz is a key corridor through 
which major oil exports flow to the world.
The minister declined to comment on whether 
Washington has sounded Tokyo out about the 
coalition plan.
The Japanese-owned Kokuka Courageous and 
Norwegian-owned Front Altair oil tankers were 
struck by explosions near the strategic Strait of 
Hormuz in mid-June. Japan’s government said both 
vessels were carrying “Japanese-related” cargo.
Shortly after the two tankers were hit by the 
explosions, the US officials blamed Iran. A day later, 
US President Donald Trump made a similar claim. 
Neither offered any evidence, and a footage released 
by US officials with the claim that it showed Iranian 
personnel removing an “unexploded” mine was 
deemed by a source close to Prime Minister Abe to 
have failed in proving an Iranian attack. The Japanese 
operator of one of the tankers also said it had been hit 
by “a flying object,” not a mine.

Turkey Condemns EU 
Decision to Suspend High-
Level Talks
The European Council’s decision to suspend 
high-level talks with Ankara won't affect Turkey’s 
determination to continue hydrocarbon activities 
in the Eastern Mediterranean, the Foreign Ministry 
said Monday.Turkey will continue to protect its 
and Turkish Cypriots' rights and will increase 
its activities in this aspect, the ministry said in a 
statement.This decision shows how prejudiced and 
biased the European Union is on the Cyprus issue 
as Turkish Cypriots, who have equal rights to the 
natural resources of the island, are not mentioned 
and ignored, it said, Anadolu Agency reported.
It added that this decision is the latest example of how 
Greeks and Greek Cypriots abuse EU membership in 
line with their maximalist positions and how other 
EU countries become an instrument for carrying 
out this abuse.The European Council published a 
final declaration Monday following a meeting of the 
EU’s Foreign Affairs Council which was attended by 
foreign ministers of its member states.

Iran, UK Hold Talks to Defuse 
Tensions

Hunt said Britain would facilitate 
the release of the tanker, if Tehran 
gave assurances it would not go 
to Syria, Reuters reported. 
"I reassured him our concern 
was destination not origin of 
the oil on Grace One & that UK 

would facilitate release if we received 
guarantees that it would not be going to 
Syria, following due process in [Gibraltar] 
courts," Hunt wrote on Twitter.
European countries do not have sanctions 
against Iran, but have had them in place 
against Syria since 2011, according to 
Financial Tribune.
The tanker was seized last week by British 
Royal Marines off the coast of the British 
Mediterranean territory of Gibraltar on 
suspicion of violating European sanctions 
against Syria.
Gibraltar's chief minister, Fabian Picardo, 
told the territory's parliament on Friday 
the decision to detain the tanker, which he 
said was carrying 2.1 million barrels of oil, 
had not been taken at the request of any 
other country.
"Also spoke to @FabianPicardo who is 
doing an excellent job coordinating issue 
and shares UK perspective on the way 

forward," Hunt said.  
Iran strongly objected to "the illegal and 
unacceptable seizure" of its ship, calling on 
Britain to immediately release the tanker.
Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi 
dismissed Britain's claim that the ship was 
heading for Syria. 
"The Iranian detained oil vessel was a 
supertanker with a capacity of two million 
barrels and due to this capacity was not 
able to pass through the Suez Canal, so 
set for its destination through the Strait 
of Gibraltar," he said, not mentioning the 
destination, Fars News Agency reported.  
Call for Swift Release of Tanker 
In the phone conversation, Zarif reiterated 
Iran's call on the British government to 
take the required steps for a swift end to 
the illegal detention of the tanker. 
"The European Union that has always 
opposed the United States' extraterritorial 
sanctions cannot adopt the same practice 

itself," he was quoted as saying by the 
Foreign Ministry's website. 
Tehran blames the US for arranging the 
seizure of the tanker. Washington has 
imposed sanctions against Iran with the 
aim of halting Iranian oil exports after 
withdrawing from the 2015 nuclear deal 
under which international sanctions 
were lifted. 
Hunt said Zarif had told him that Iran 
wanted to resolve the issue and was not 
seeking to escalate tensions.
Relations between Tehran and London 
further deteriorated after Britain said on 
Thursday that it had fended off Iranian 
ships that tried to block a British tanker in 
the Persian Gulf, although it said later that 
it does not want to escalate the situation 
with Iran. 
Iran's Islamic Revolution Guards Corps 
denied the claim, saying that Iranian boats 
were carrying out their normal duties.

UN Concerned by US 
Curbs on Iran FM 
while in New York
The United Nations told the United 
States it is concerned by tight travel 
restrictions on Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif during his visit 
to New York this week, UN spokesman 
Farhan Haq said on Monday.
Zarif arrived in New York on Sunday 
after US Secretary of State Mike Pompeo 
signed off on the visit amid heightened 
tensions between the two countries. But 
Zarif is only allowed to travel between 
the United Nations, the Iranian UN 
mission, the Iranian UN ambassador’s 
residence and New York’s John F. 
Kennedy airport, a US State Department 
official said.
Late last month Washington threatened 
to blacklist Zarif, a move that could 
impede any US effort to use diplomacy 

to resolve disagreements with Tehran. 
However, sources have told Reuters that 
Washington had decided to hold off for 
now.
Haq told reporters that the UN 
secretariat is “in close contact with the 
permanent missions of the United States 
and Iran to the UN and has conveyed its 
concerns to the host country.”
US special envoy for Iran, Brian Hook, 
said no US government officials would 
meet with Zarif.
The United States had restricted 
Zarif ’s travel “in a manner that is fully 
consistent” with its obligations under 
a 1947 agreement with the United 
Nations, the US State Department official 
said.
Despite the travel restrictions, Zarif did 
interviews on Monday with Britain’s 
BBC and US network NBC at the 
residence of the Iranian UN ambassador 
on Manhattan’s Upper East Side.
Iran Foreign Ministry spokesman Abbas 

Mousavi said that all of Zarif’s meetings, 
interviews and speeches would be done 
at the United Nations, the Iranian UN 
mission or the Iranian UN ambassador’s 
residence.
Zarif is due to attend a ministerial 
meeting at the United Nations on 
sustainable development goals, which 
aim to tackle issues including conflict, 
hunger, equality and climate change by 
2030.

UK Foreign Minister Jeremy Hunt and Iran's chief 
diplomat, Mohammad Javad Zarif, had a phone 
conversation on Saturday about the detained Iranian 
oil tanker, which was described as a "constructive 
call" by the British official.

Politics
Wednesday,July 17, 2019, No.275

ISFAHAN
N E W S 05

News

French President 
Emmanuel Macron 
said he would speak 
to Iranian President 
Hassan Rouhani, Russian 
President Vladimir Putin 
and US President Donald 
Trump this week as part 
of a French initiative to 
reduce tensions between 
Tehran and Washington.
“The momentum we built 
over the last few weeks 
has, I think, prevented the 
worst from happening 
and overreactions on the 
Iranian side,” Macron told 
a joint press conference 
with his Serbian 
counterpart, Reuters 
reported.
“In these difficult 
conditions, we will 
continue our mediation 
and negotiation work,” 
he added.
The foreign ministers 
of France, Britain, and 
Germany held a meeting 
in Brussels on Monday 
to discuss the latest 
developments around 
the 2015 nuclear deal 
between Tehran and 
world powers. European 
Union foreign policy 
Chief Federica Mogherini 
was also present at the 
session.
Mogherini said the 
signatories to the nuclear 
deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), do not 
view Tehran's move to 
scale back some of its 
commitments under the 
agreement as significant 
noncompliance and have 
not indicated any intent 
to trigger the accord’s 
dispute mechanism.
"For the time being, 
none of the parties 
to the agreement has 
signaled their intention 
to invoke this article," 
Mogherini told a news 
conference in Brussels, 
adding, "It means that 
none of them for the 
moment, for the time 
being with the current 
data we have had in 
particular from the IAEA, 
that the noncompliance 
is considered to 
be significant 
noncompliance."
Iran’s president 
announced on May 8 the 
suspension of some of the 
country’s commitments 
under the JCPOA, 
precisely a year after the 
United States unilaterally 
withdrew from the deal.

France's Ma-
cron to Speak 
to Rouhani, 
Putin, Trump 
to Ease Ten-
sions

Iran
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Europe should act if wants to 
salvage nuclear deal: Iran’s 
VP
Iranian first Vice-President Es’hagh Jahangiri says the 
Europeans should undertake real actions against the 
US’ unilateral measures, which have undermined the 
2015 nuclear agreement between Tehran and world 
powers, if they want to preserve the deal.
“Instead of holding different meetings and putting 
pressure on Iran to stay in the deal, the European 
countries should force the US to abandon its cruel 
sanctions,” Jahangiri said on Thursday.

Addressing the European parties to the deal, also 
known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), the Iranian vice president said, “Should you 
seek to preserve the deal, you would better to fulfill 
your [JCPOA] pledges.”
The official noted that Iran’s returning to full 
compliance under the pact is “an easy task” which 
could be done quickly, however, it depends on mutual 
respect and obligation of all parties to the deal.
Last May, Washington left the JCPOA that had been 
struck under the previous American administration. 
It then returned the nuclear-related sanctions that 
had been lifted by the deal.On the first anniversary 

of Washington’s unilateral 
withdrawal the JCPOA, 
Iran notified the five 
remaining signatories 
-- France, Britain, China 
and Russia plus Germany 
-- of its decision to suspend 
some of its commitments 
for 60 days.In the second 
phase of scaling down its JCPOA 
commitments, Iran increased t h e 
purity of its enriched uranium, saying it no longer is 
sticking to the 3.67% limit it had agreed to in the deal.

The tanker was 
seized last week 
by British Royal 
Marines off the 
coast of the British 
Mediterranean 
territory of 
Gibraltar on 
suspicion of 
violating European 
sanctions against 
Syria.
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Democratic Congresswomen 
respond to Trump's racist tweets
Democratic Reps. Ayanna Pressley of Massachusetts, Ilhan Omar 
of Minnesota, Rashida Tlaib of Michigan and Alexandria Ocasio-
Cortez of New York lashed out at President Donald Trump on 
Monday over his racist remarks targeting them.
The freshmen lawmakers held a news conference at the 
Capitol hours after Trump defended his tweets singling out the 
congresswomen of color, falsely claiming "these are people who 
hate our country".Trump issued the controversial tweets Sunday 
against "'Progressive' Democrat Congresswomen" whom he 
did not name, saying they should go back to "the totally broken 
and crime infested" countries they came from."I encourage the 
American people and all of us in this room and beyond to not take 
the bait," Pressley said. "This is a disruptive distraction from 
the issues of care, concern and consequence to the American 

people."Trump's remarks have been condemned as racist and 
xenophobic."This is the agenda of white nationalists," said Omar, 
and the remarks were Trump’s "blatantly racist attack"."And so 
for him to condemn us and to say we are un-American for wanting 
to work hard to make this country be the country we all deserve 
to live in, it’s complete hypocrisy," she said.
The group of progressive lawmakers is collectively known as 
"the squad," and all of them were born in the U.S. except Omar, 
who is a naturalized citizen."We all know the tweets and words 
from the president are simply a continuation of his racist and 
xenophobic playbook," Tlaib, for her part, said. "We cannot allow 
these hateful actions to distract us from the critical work to hold 
this administration accountable."Trump posted messages on 
Twitter while the conference was underway."We will never be a 
Socialist or Communist Country. IF YOU ARE NOT HAPPY HERE, 
YOU CAN LEAVE! It is your choice, and your choice alone. This is 
about love for America. Certain people HATE our Country," he 

tweeted.
House Democrats could vote 

Tuesday on a resolution to condemn Trump's tweets sponsored 
by Rep. Tom Malinowski of New Jersey.

News



Iran not to leave UK piracy unanswered: 
Ayatollah Khamenei
Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei slammed 
the UK’s illegal seizure of an Iranian supertanker in Gibraltar, saying 
the act of “piracy” will not go unanswered.Ayatollah Khamenei made 
the remarks at a meeting with Friday prayers leaders from across Iran 
on Tuesday in Tehran.Gibraltar police and customs agencies, aided 
by a detachment of British Royal Marines, boarded and impounded 
supertanker Grace 1, carrying Iranian oil, in the Strait of Gibraltar on July 
11, upon a request from the United States.Later that day, Iran’s Foreign Ministry 
summoned Britain’s ambassador to the country, Rob Macaire, to express its strong protest 
at the move. He was told that the British Royal Marines’ move was tantamount to “maritime piracy.”

 In a joint statement 
on Sunday, the three 
European parties to the 
2015 nuclear agreement, 
namely France, Germany 
and Britain (E3), 
expressed concern about 
the risk of the deal's 
collapse, calling for the 
resumption of multilateral 
dialogue to stop the 
escalation of tensions.
"We believe the time has 
come to act responsibly 
and seek a path to stop the 
escalation of tensions and 
resume dialogue," their 
statement, published by 
the French president's 
website, read.
They also warned of the 
high risks of the current 
situation, urging "all 
stakeholders to pause 
and consider the possible 
consequences of their 
actions".
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Morning call to prayer : 
04:31:36  
Noon call to prayer : 
13:09:29   
Evening call to prayer: 
20:31:03  

High: 40  ° c
Low: 20  ° c
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By: Marjohn Sheikhi
 Iranian director Reza Servati 
took a more ambitious step 
in his theater career by staging 
Fyodor Dostoevsky’s complex 
and highly-praised novel ‘Crime 
and Punishment’. The result was 

jaw-dropping stage design and convincing 
performance.
‘Crimes and Punishment’ is Reza Servati’s 
ambitious stage adaptation of Fyodor 
Dostoevsky’s well-read and highly-praised 
novel ‘Crime and Punishment’ (1866), which 
has been on stage at Tehran’s Vahdat Hall 
since June 11 and will wrap up a month-long 
successful run on Friday, July 19.
The 36-year-old Servati is just as ambitious as 
his latest stage production. He appears as the 
author, the scenic designer and of course the 
director of a 135-mintue long stage-rendition 
of such an intimidating novel that few stage 
directors would dare to approach. The 
production also enjoys a solid cast of familiar 
names in the Iranian cinema, such as Babak 
Hamidian, Pantea Bahram, Mehdi Soltani and 
Tannaz Tabatabei, which renders itself to a 
flawless performance no doubt, but inevitably 
ends up with a considerable hike in the ticket 
price, which might have failed to convince 
many casual theater-goers to part ways with 
their money just to watch a play.
At any rate, the 740-seat opera house 
in downtown Tehran was never found 
wanting of enough spectators during the 
whole showtime, with the best seats in 
the house selling out in the first few hours 
after the tickets went on sale. Whether 
the enthusiasm was because of Servati’s 
already well-established name behind 
the production (‘The List’, ‘Macbeth’, ‘The 

Wonders of Creation’ and ‘Woyzeck’ are 
some of his most successful works), or the 
impressive cast, good marketing, the favorable 
audience feedback, the actual adaptation 
of a celebrated novel, or all of these reasons, 
‘Crimes and Punishment’ (with a presumably 
deliberate plural form of the word ‘crime’)  
was entitled to its success, more or less, with 
its jaw-dropping stage design, a nearly faithful 
rendition of Dostoevsky’s masterpiece, and 
moving, flawless acting, even if one would 
complain about the length of the performance 
or repetitive moves and long-winded 
monologues that sometimes dragged on and 
laid further emphasis on the slow passage of 
time.
The play’s strongest feature, I would argue, was 
the stage design. A giant three-level structure 
resembling a building, with a similarly giant 
tree complete with roots and branches striking 
through it. Servati, as the scenographer, had 
made a skillful use of all that Vahdat Hall had 
to offer, even with the grand drape that one 
rarely sees dropping to signal the end of the 
performance.Actors moved between the 
levels with ease by climbing the spiraling 
staircases on either side of the structure, and 
the lighting was on point and stage props on 
the middle level, where most of the action 
took place, were moved around and changed 
immaculately to signify a change of scenery. 
The addition of the tree was a clever idea, as it 
gave the whole solid performance a symbolic 
layer as well. Perhaps, it is almost too easy to 
read the tree with its distinct three levels as a 
Freudian structural model of the psyche, with 
the roots standing for Id (it’s a level where the 
bar is situated, where Raskolnikov first meets 
Marmeladov and is told about the drunkard’s 
pitiful life, his wife Katerina, and his teenage 
daughter, Sonya), the trunk signifying Ego 
(this is where Raskolnikov commits murder, is 
interrogated by the police, and meets Sonya), 
and the branches indicating Raskolnikov’s 
Superego (this is Raskolnikov’s room, where 
we are witness to his delirium and the slow 
deterioration of his mind.)

In an interview with NBC 
Nightly News’ Lester Holt on 
Monday, Zarif said the door is 
"wide open" to diplomacy if 
US President Donald Trump 
removes the sanctions he has 
imposed on Iran since 2017.

"Once those sanctions are lifted, then ... 
the room for negotiation is wide open," 
Zarif said during a visit to New York for a 
UN conference.
The foreign minister also noted 
that it was the US, not Iran, that had 
undermined diplomacy by walking 
away from the 2015 nuclear agreement, 
known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).
"It is the United States that left the 
bargaining table. And they're always 
welcome to return," Zarif said.
Zarif stressed that Iran had no interest 
in securing a nuclear arsenal, though it 
could have built the bomb if it wanted to.
"Had we been interested in developing 
nuclear weapons, we would have been 
able to do it a long time ago," Zarif said.
The top diplomat said he did not 
think that Iran and the US were on the 
verge of a war, adding that neither his 
government nor Trump was seeking 
armed conflict.
"I do not believe that President Trump 
wants war. But I believe that people are 
around him who wouldn't mind," Zarif 
said."But I don't think they'll succeed 
because at the end of the day, I think 
prudence will prevail. People know that 
Iran is a big, proud country. And we will 
not take a military attack lightly," he 
underscored.
Zarif further said Iran has acted with 
restraint and waited for about a year 
before it started to reduce certain 

commitments to the JCPOA, which 
he said was allowed under the terms 
of the deal. But he said the Trump 
administration had abruptly pulled out 
of a deal that Washington had negotiated 
and signed.
"I think the United States is playing with 
fire," he warned.
Asked if there was a face-saving 
offer that Iran would accept from 
Washington, Zarif said, "I think in any 
negotiations, you need to find a win-win 
situation. Otherwise, you'll end up with 
a lose-lose situation."
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, 
US, Britain, France, and Germany) on 
July 14, 2015, reached a conclusion over 
the text of the 2015 nuclear deal.
The accord took effect in January 2016 
and was supposed to terminate all 
nuclear-related sanctions against Iran 
all at once, but its implementation was 
hampered by the US policies and its 
eventual withdrawal from the deal.
On May 8, 2018, Trump pulled his 
country out of the nuclear accord.
Following the US withdrawal, Iran and 
the remaining parties launched talks to 
save the accord.
However, the EU’s failure of ensure 
Iran’s economic interests forced Tehran 
to stop honoring certain commitments 
under JCPOA in May 2019, 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.

Of cramped minds and murdering of self; Servati’s 

ambitious staging of ‘Crime and Punishment’ in Tehran
Zarif: Door to Diplomacy Open if US 
Lifts Sanctions on Iran

The Atomic Energy Organization of Iran spokesman said 
on Monday that the reduced commitment to the Joint 
Comprehensive Plan of Action is not made out of pertinacity, 
rather it aims to open a window to diplomacy and awaken the 
other states parties to the JCPOA to honor their obligations.

Iran is not seeking a war with the US, Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said, stressing that Washington must 
first lift the sanctions on Tehran to make way for diplomacy.
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‘Crimes and 
Punishment’ is 
Reza Servati’s 
ambitious stage 
adaptation 
of Fyodor 
Dostoevsky’s 
well-read and 
highly-praised 
novel ‘Crime and 
Punishment’ 
(1866), which has 
been on stage at 
Tehran’s Vahdat 
Hall since June 
11 and will wrap 
up a month-long 
successful run on 
Friday, July 19.

The foreign 
minister also 
noted that it 
was the US, not 
Iran, that had 
undermined 
diplomacy 
by walking 
away from the 
2015 nuclear 
agreement, 
known as the Joint 
Comprehensive 
Plan of Action 
(JCPOA).
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  فقــط دانش مهم 
نیست

اگر در رشته و کار خود 
تخصص کافــی دارید 
شــاید فکر کنید که با 
همین دانش می توانید 
پیشرفت زیادی کنید 
 و به ویژگــی های دیگــری احتیاج

 ندارید.
 اما این طور نیست، در روز اول شروع 
کاریتان هیچ وقت مشــتریان زیادی 
فقط به ایــن دلیل که شــما دانش 
کافی دارید به سمت شما نمی آیند. 
بــرای اینکه کار خود را رشــد دهید 
باید اول بازاریابــی و مدیریت کنید 
فقط این مهم نیست که محصول و یا 
خدمتی خوب ارائه دهید بلکه مردم 
باید با شما آشــنا شوند تا به سمتتان 
بیایند. باید کســب و کاری منظم و 
 موثــر و مدیرعاملی باتجربه داشــته

 باشید.

  افراد شایسته را به کار بگیرید
ممکن است از نظر فنی تخصص کافی  
داشته باشــید ولی تجربه ای از نظر 
بازاریابی نداشته باشید در این صورت 
می توانید از کسانی که در این زمینه 
باتجربه هستند استفاده کنید و آن ها 

را استخدام کنید. 
با بازریابی، مردم شما و کسب و کارتان 
را می شناســند و به سمت شما می 
آیند. حاال که مشــتریان خود را پیدا 
کرده اید باید به این فکر باشــید که 
چگونه می توان آنها را دوباره به اینجا 

برگرداند.

  برای استخدام پارتی بازی نکنید!
گاهی افراد تمایل دارند که از دوستان 
و آشــنایان برای کســب و کار خود 
اســتفاده کنند با اینکه ایــن کار در 
شــرایطی می تواند خوب باشــد اما 
ممکن است گاهی دوستی ها را از بین 
ببرد پس برای او کامال توضیح دهید 
که مسائل کاری با مسائل دوستی فرق 
می کند و شما در زمینه کاری بسیار 

جدی هستید.

  تصمیم های ناگهانی نگیرید
بــرای اینکه به این نتیجه برســید که 

تصمیمات ناگهانی چقــدر می تواند 
کسب و کارتان را عقب بیندازد مثالی 
می زنیم: تصور کنید که  رســتورانی 
داریــد و در شــبی بارانــی، ناگهان 
 مشتریان زیادی به سمت رستوران شما 
می آیند ولی خدمه کافی برای رسیدگی 
به مشــتریان ندارید در این صورت اگر 
تصمیم نســنجدیده بگیرید و از فردا 
تعداد نیروهای خدمه خــود را دو برابر 

کنید دســتمزدهای که باید پرداخت 
کنید بــه صورتی کامــال غیر ضروری 
زیاد می شد چون این تعداد خدمه در 
روزهای معمولی به دردتان نمی خورند.

  گاهــی به جای ارتقای شــغلی 
کارمندان به استخدام افراد جدید 

فکر کنید
اینکه هر از چندگاهــی به کارمندان 

خود ارتقای شــغلی بدهید می تواند 
در آنها انگیزه ای برای خوب کار کردن 
ایجاد کند اما این به این معنی نیست 
که هر احساس نیازی که در گوشه ای 
از کار به وجود آمــد را فقط با همان 
کارمندان خود پاسخ دهید و نیروی 
جدیــدی نگیرید، حتما کســانی را 
بیاورید که از دانش  تجربه همان کار 

برخوردارند.

همیشه به رونق کارتان بیندیشید   

مدیریت کسب و کارهای کوچک

اینکه هر از چندگاهی 
به کارمندان خود 

ارتقای شغلی بدهید 
می تواند در آنها انگیزه 

ای برای خوب کار کردن 
ایجاد کند.

حتی اگر کسب و کار کوچک هم داشته باشید می توانید با رعایت 
یک سری نکات رونق بیشــتری به کارتان بدهید. اگر کسب و 
کاری دارید و به دنبال این هستید تا در این کار پیشرفت کنید و 
به موفقیت برسید  ما را همراهی کنید تا با نکاتی آشنا شوید که 

می تواند در این راه به شما کمک کند.

اقتصاد شهر

شروط وزارت نیرو برای 
فعاالن بیت کوین

پرونــده اســتخراج ارز دیجیتال 
و بیت کوین هم چنــان در هیأت 
دولت باز بوده و قرار اســت قانونی 
یا غیرقانونی بودن آن تعیین و در 
صــورت قانونی بودن، ســاز و کار 
اســتخراج ارز مجازی در کشــور 
مشخص شود و در این راستا چنانچه 
قانون استخراج ارز مجازی در ایران 
شفاف شود، وزارت نیرو باید شرایط 
را برای این منظــور فراهم کند و 

وظایفی را هم برعهده دارد.
 اســتخراج ارز مجــازی حدود دو 
ماه اســت که با گرم شــدن هوا و 
افزایش میزان مصرف برق به یکی 
از بحث های داغ تبدیل شده است؛ 
به طوری کــه می تــوان از برخی 
گفته های مســئوالن بخش قابل 
توجهی از افزایــش مصرف برق در 
کشور را بر گردن فعاالن این حوزه 

انداخت.
موضوعی که اســتخراج کنندگان 
ارز مجــازی آن را رد کــرده و ادعا 
می کنند در ســاعات اوج مصرف 
برق، دستگاه های خود را خاموش 
می کننــد. آن هــا همچنــان از 
شــفاف نبودن قانون گالیه دارند و 
می گویند در حالی که برخی افراد 
ماننــد دبیر شــورای عالی فضای 
مجــازی اســتخراج ارز مجازی را 
قانونی می دانند، برخی دیگر آن را 
غیرقانونی دانســته و حتی وزارت 
نیرو اقدام به جمع آوری مزارع ارز 

مجازی کرده است.

  تعرفه بیت کوین ها در حال 
بررسی

در این راســتا در حالــی که بانک 
مرکزی در آخرین اظهار نظر خود 
درباره رمزارزها اعالم کرد فعالیت 
در این بخش غیرمجاز اســت و با 
متعامالن آن برخورد می شود. طبق 
اعالم بانک مرکزی انتشار رمز ارز با 
پشتوانه ریال، طال و فلزات گران بها 
و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی 
اســت، مصطفی رجبی مشهدی- 
ســخنگوی صنعت برق- به ایسنا 
گفت: هنــوز تعرفه اســتخراج ارز 
مجازی مشخص نشده است. این 
موضوع در حال رسیدگی بوده و به 
زودی تعرفه آن ها مشخص می شود. 
تا زمانی هم که تعرفه مشخص شود، 
در انحصار بانک مرکزی است. البته 
تعرفه آن در کمیته اقتصادی هیأت 
دولت که هم بانــک مرکزی و هم 
وزارت نیرو عضو آن هستند، در حال 
بررسی اســت و هنوز هیچ چیز به 
صورت رسمی ابالغ و جلسات هم 
هنوز تمام نشــده است. هر خبری 
 هم منتشــر می شــود گمانه زنی

 است.
بر اســاس اعــالم وزارت نیرو، وی 
همچنین در آخرین اظهار نظر خود 
اعالم کرد: موضــوع بیت کوین ها 
به زودی در هیئــت دولت مطرح و 
مقررات آن تعیین تکلیف خواهد 
شد. وزارت نیرو مسئولیت تأمین 
پایدار برق کشور را بر عهده دارد و 
اگر مراجع ذی صالح، استخراج ارز 
دیجیتال را به صورت رسمی تأیید 
کنند، باید چند اقدام در این زمینه 

در دستور کار قرار گیرد.
سخنگوی صنعت برق افزود: در ابتدا 
باید شرایط شــبکه را برای میزان 
مصرف این واحدهــا مهیا کنیم، 
اگر مزرعه ای قصد تولید بین کوین 
دارد، باید شــبکه های باالدستی و 
زیرســاخت های آن را نیز به طور 
کامل فراهم کنیم تا برق پایداری 

داشته باشیم.

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

500 استارت آپ در الکامپ حاضر می شوند
دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اینکه الکامپ بزرگترین نمایشگاه فناورانه کشور است 

از حضور فناوری های جدید در کنار صنایع مختلف کشور در نمایشگاه الکامپ خبر داد.
رسول سراییان دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران با اشاره به اهمیت و جایگاه نمایشگاه الکامپ، 
گفت: به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریم و مشــکالت اقتصادی، برای ایجاد انگیزه و امید در صنعت 

ارتباطات و فناوری اطالعات، شعار امسال نمایشگاه الکامپ »آینده بهتر« درنظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه امسال در مساحتی در حدود 30 هزار متر مربع برگزار می شود، افزود: این میزان 

مساحت نسبت به سال گذشته بیش از 10 درصد افزایش را نشان می دهد و امیدواریم هم از بعد کیفی و هم از بعد 
کمی امسال الکامپی متفاوت داشته باشیم. سراییان با اشاره به اینکه در حدود 500 استارت آپدر بیست و پنجمین نمایشگاه 

الکامپ شرکت می کنند، تصریح کرد: حضور این تعداد استارت آپ در نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش داشته است.
وی بخش الکامپ ترندز را یکی از بخش های جدید این نمایشگاه معرفی کرد و افزود: شرکت هایی که در10 فناوری جدید در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات مانند اینترنت اشیا، بیگ دیتاها، فضایی، هوش مصنوعی و فناوری هایی که در لبه تکنولوژی قرار دارند در سالنی به صورت 

مجزا با عنوان الکامپ ترندز حضور دارند.

ایسنا
خـــبــر
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یـــادداشت
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در بازدید اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهری مطرح شد:

نمایشگاه بزرگ، رونق اقتصادی را به اصفهان بازمی گرداند

»کمک به توسعه اقتصادی شهر« اصلی ترین کلیدواژه 
بازدید اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهری 
اصفهان از پروژه در حال ساخت نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان بود.

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر به همراه معاونان شهرداری با حضور در پروژه 
در حال ساخت نمایشگاه بینالمللی بزرگ اصفهان، آخرین وضعیت پیشرفت این 
پروژه بزرگ شهری را بررسی کردند. در این بازدید، دستورات الزم برای تسریع 
در روند ســاخت بزرگترین پروژه اقتصادی کالنشــهر اصفهان صادر شد تا در 

سریع ترین زمان ممکن شاهد بهره برداری از آن باشیم.
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان در بازدید از این پروژه بزرگ اقتصادی با 
اشاره به اینکه نمایشگاه، زمینه ساز بازگشت رونق اقتصادی به کالنشهر اصفهان 
است، گفت: اصفهان به عنوان یکی از مراکز مهم و بزرگ اقتصادی کشور، نیازمند 
برخورداری از یک مجموعه نمایشگاهی مناســب برای ارائه تولیدات و خدمات 

شرکت های سراسر کشور بود.
فتح اهلل معین افزود: اصفهان به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی بســیار 

مطلوب و وضعیت اقتصادی خاص، می تواند بــه عنوان یکی از قطب های 
اقتصادی کشور در زمینه های مختلفی نظیر تجارت، صنعت و کشاورزی 
مطرح شود؛ بنابراین، بهره برداری از یک نمایشگاه استاندارد، بزرگ و مدرن 

می تواند جایگاه اصفهان را در این عرصه ها تثبیت کند.
وی با اشــاره به اینکه روند پیشرفت فیزیکی نمایشــگاه بین المللی بزرگ 
اصفهان در دو ســال اخیر بسیار مطلوب بوده اســت، ادامه داد: امیدواریم 
هر چه زودتر شــاهد بهره برداری از فاز یک ایــن مجموعه بزرگ اقتصادی 
 باشــیم تا کمک شــایانی به رونق اقتصادی بیشــتر شــهر اصفهان انجام

 شود.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری 
و شرکت نمایشگاه های اصفهان یک تنه به میدان آمدند و برای ساخت و تکمیل 
این پروژه تالش کردند، اضافه کرد: خوشبختانه شرکت نمایشگاه های اصفهان 
در اجرای این پروژه بزرگ درگیر بروکراســی های اداری ارگان ها و دستگاه های 
دولتی و تشکل های بخش خصوصی نشد و یک تنه تالش کرد زمینه های الزم 

برای تکمیل پروژه نمایشگاه بزرگ را ایجاد کند.
وی با اشاره به زمان بهره برداری از نمایشــگاه بین المللی بزرگ اصفهان، گفت: 
تاکید شورای اسالمی شــهر و مدیران شهری این اســت که نمایشگاه بزرگ تا 
پایان امسال به بهره برداری برسد؛ بر این مبنا، شورای شهر نیز بودجه مورد نیاز را 

تصویب کرده و حمایت های خود را بر تکمیل آن متمرکز کرده است.
معین ابراز امیدواری کرد با اجــرای این پروژه، زمینه رونق کســب و کارها در 

اصفهان ایجاد شود تا شاهد توسعه اقتصادی این شهر باشیم.

     نمایشگاه بزرگ، ویژگی آینده شهر اصفهان است
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان نیز در این بازدید، 

ویژگی آینده شهر اصفهان را نمایشگاه بین المللی بزرگ دانست و گفت: اکنون 
ویژگی بزرگ شــهرهای توســعه یافته، رویدادهای نمایشــگاهی آنها است و 
 بنابراین، نمایشگاه بین المللی بزرگ، به مهمترین مشخصه شهر اصفهان تبدیل

 خواهد شد.
علی یارمحمدیان با بیان اینکه پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان، بستری 
برای توسعه همه جانبه این شهر خواهد بود، افزود: فضای در نظر گرفته شده برای 
این نمایشگاه، 47 هکتار است که فاز نخســت آن 17 هکتار را شامل می شود؛ 
ضمن اینکه در طرح های توسعه ای امکان توســعه این پروژه به 150 هکتار نیز 

پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه فاز نخست نمایشــگاه بین المللی بزرگ اصفهان، 15 هزار 
مترمربع فضای مفید نمایشگاهی را در اختیار فعاالن اقتصادی و عالقمندان به 
حضور در نمایشگاه های مختلف می گذارد، تصریح کرد: در کنار سالن اصلی این 
نمایشــگاه، 35 هزارمترمربع فضای روباز نمایشگاهی پیش بینی شده تا فعاالن 

اقتصادی بتوانند با انسجام بیشتری در نمایشگاه اصفهان حضور یابند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با تاکید بر اینکه پس 
از بهره برداری از این پروژه، فضای نمایشگاهی موجود در این کالنشهر، پنج برابر 
خواهد شد، ادامه داد: اجرای این پروژه در فضای پرنوسان کنونی اقتصاد بسیار 
دشوار و مهم است اما در صورت بهره برداری می تواند مشکالت فعاالن اقتصادی 

در رونق کسب و کارها را نیز مرتفع کند.
وی با بیان اینکه در براوردهای اولیه، 150 میلیارد تومان اعتبار به منظور تکمیل 
پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ پیش بینی شده اســت، گفت: خوشبختانه با 
کاهش و صرفه جویی اصولی در هزینه های ساخت نمایشگاه بین المللی بزرگ، 
توانسته ایم شرایط مساعدی برای تکمیل، افتتاح و بهره برداری از آن در سریع ترین 

زمان ممکن فراهم آوریم.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

هنگامی که به راه اندازی یک کسب وکار فکر 
می کنید، برای انتخاب محل درست باید به این 

عوامل توجه کنید:
باید به خانواده و دوستانتان نزدیک باشید یا 

دسترسی راحتی داشته باشید
باید مکانی انتخاب کنید که هزینه های مالیاتی 

و افتتاح کمتری داشته باشد
باید بتوانید سرمایه  اولیه شرکت را در این 

مکان تأمین کنید
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