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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

 استاندار اصفهان عنوان کرد:   

بسته حمایتی تامین اجتماعی اقدامی برای تحقق رونق تولید 

 طال و ارز بخریم؟
یا بفروشیم؟!

قیمت طــا و دالر همانطور که 
هر روز در سال گذشته پله های 
ترقی را طی کرد اما امسال همان 
پله ها را در حــال پایین آمدن 
است البته نه به شدت و سرعت 
افزایش قیمتش اما همین میزان 
کاهش قیمت هم غنیمت است. 
عده ای هم از مردم که دالر و طا 
خریداری کرده اند به امید افزایش 
بیشتر قیمت ها، اکنون مانده اند 
بین دو راهــی و نمی دانند که تا 
پایان تابستان امســال آیا دالر و 
 ارز و طا با کاهش قیمت رو به رو

 می شود و یا افزایش؟!
نظرات مختلفی در این باره وجود 
دارد . تعدادی از کارشناسان امر 
بر این باورند که  دوران نوسانات 
و جهش ارزی که در ســال 97 
تجربه کردیم تمام شد. تا پایان 
سال نوســانات بازارها مثل سال 
97 نخواهد بود اما به آرامی چند 
ماه ابتدایی سال 9۸ نیز نیست. به 
نظر می رسد موتور رشد بورس 
کند شود اما بازار طا و ارز بازدهی 
30 درصــدی را تا پایان ســال 
خواهند داشت. اما عده ای دیگر 

منتظر هستند قیمت دالر...

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

    درصد اشتغال ما در سال گذشته از متوسط کشوری کمتر بود اما در زمان حاضر یک دهم درصد از متوسط کشوری بیشتر شده است که بعنوان یکی از مالک های رونق تولید توسط سازمان آمار 
ارائه شده است.

بازار طال و سکه 98/4/27 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,914,0003,864,000قدیم

سکه طرح 
4,005,0004,063,000جدید

2,198,0002,028,000نیم سکه

1,399,0001,219,000ربع سکه

959,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,705,0001,711,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18393,200392,000 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24524,200529,100 عیار

مدیرکل مدیریت بحران استان 
اصفهان خبر داد؛

تهیه طرح جامع خطر پذیری 
استان

مدیرکل مدیریــت بحران اســتان اصفهان با 
بیــان اینکــه برگــزاری چنیــن جلســاتی 
بــرای مدیریت بحــران بســیار ارزشــمند 
 اســت، اظهار کرد: در زمان وقوع ســیاب در 
استان های خوزستان و لرستان حدود سه هزار 
نفر از نیروهای اســتان اصفهان به این استان 

رفتند و کمک های الزم را انجام دادند.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، منصور شیشه فروش در نشست ستاد 
مدیریت بحران شهرداری اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان به عنوان یکی از بازوهای اصلی مدیریت 
بحران وارد عمل شده و این یک امتیاز است که 

بتوانیم همه نیروهای استان را برای...

وی افــزود: از ظرفیت هــا 
و پتانســیل شاهین شــهر 
به دلیــل عــدم هماهنگی 
و هم ســویی ســازمان های 
مختلف بــا این ســازمان 

استفاده بهینه نشده  است.
مدیــر کل فنی وحرفــه ای 
استان اصفهان اضافه کرد: باید هماهنگی 
و همدلی میان ســازمان  فنی وحرفه ای، 
صنعتگران و بخش خصوصی ایجاد شود 
که از موازی کاری جلوگیری و در راستای 
ایجاد شغل و هم افزایی گامی موثر برداشته  

شود.
اخوان با اشاره به سیستم آموزشی دوگانه 
افزود: باید رویکردی تخصصی به نیاز شهر 
داشته باشیم، که بتوانیم مهارت های مورد 

نیاز جامعه برای اشتغال را آموزش دهیم.
مدیرکل فنی وحرفه ای اســتان اصفهان 
نیاز انســان بــه آمــوزش را مادام العمر 
دانســت و ادامه داد: کارفرماها و کارگران 
بنگاه هــای اقتصادی صنعتــی، مربیان 
آموزشــگاه ها و عموم مردم بــرای به روز 
شــدن اطاعات و توانایی هــای خود به 

 آموزش های کاربردی و مســتمر نیازمند 
هستند.

علی چیوائی به عنوان رئیس جدید مرکز 
فنی وحرفه ای شاهین شــهر انتخاب شد. 
در ایــن آئیــن از زحمات ســید علیرضا 
 مظفــری، رئیــس قبلی تقدیر و تشــکر 

شد. 

مدیر کل فنی وحرفه ای استان اصفهان تاکید کرد:

شاهین شهر آماده جذب سرمایه گذار

باید هماهنگی و 
همدلی میان سازمان 

 فنی وحرفه ای، 
صنعتگران و بخش 

خصوصی ایجاد شود 
که از موازی کاری 

جلوگیری و در 
راستای ایجاد شغل و 
هم افزایی گامی موثر 

برداشته  شود.

مدیر کل فنی وحرفه ای استان اصفهان گفت: شاهین شهر پتانسیل باالیی برای جذب سرمایه گذار دارد.
آرش اخوان در حاشیه تودیع و معارفه مدیران فنی و حرفه ای شاهین شهر،  با اشاره به ساختار صنعتی و مهاجرپذیری شاهین شهر اظهار 

کرد: شاهین شهر پتانسیل بسیار خوبی در جذب سرمایه و سرمایه گذاری دارد. 

ایسنا
گـــزارش
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آگهى مزایده
 (مرحله اول -  نوبت دوم) 

اجاره غرفه هاى موجود در بازارچه سبزى
شهردارى شهرضا در نظر  دارد به استناد مصوبه سوم از صد و هفتاد و سومین(173) جلسه رسمى مورخ 98/03/26 شوراى 
اسالمى شهر غرفه هاى موجود در بازارچه سبزى ، ر ا از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد شرایط و براى 

مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید.
 لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 

53241010 داخلى 127  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند. 
*آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن : ساعت 14:30 روز دو شنبه مورخ 98/05/07  دبیرخانه محرمانه 

شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى
*تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00روز سه شنبه مورخ 98/05/08 در محل شهردارى شهرضا 

(حضور متقاضیان بالمانع میباشد)
*به پیشنهادات مخدوش ، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5٪ مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده  3100000052002 
بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.

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

حبیب قاسمى-  شهردار شهرضا  شناسه: 537110

تازه ها

زومیت
گـــزارش

بررسی 
گلکسی A50 سامسونگ؛

یک میان رده محبوب
 A50 گلکســی 
یکی از گوشی های 
میــان رده محبوب 
این روزهای بازار کشورمان است که در این 
بررسی به صورت موشکافانه به نقاط مثبت 

و ضعف آن خواهیم پرداخت.

بازار میان رده  ها نه تنهــا در بازار ملتهب موبایل 
در کشــورمان بلکه در سراسر جهان محبوبیت 
روزافزونی دارد ازاین رو بخش میان رده ها عموما 
شلوغ ترین دســته  محصوالت در سبد کاالی 
شرکت ها را به خود اختصاص می دهد. گوشی 
سری A در سال های اخیر نمایندگان شایسته ای 
برای سامســونگ بوده انــد و کره ای ها بخش 
عمده ای از تسلط خود بر بازار را مدیون این سری 
هستند. سامسونگ نمایندگان سال ۲0۱9 را 
با سیســتم نام گذاری جدید و برخی تغییرات 
کلیدی مانند حذف گواهی IP و توجه بیشتر به 
ترندهای بازار روانه  بازار کرده است؛ تا به امروز 9 
گوشی از سری A معرفی شده اند. چهار گوشی 
A۲0e ،A۲0 ،A۱0 و A30 اقتصادی هــای 
این سری هستند و گلکســی A70 و گلکسی 
A۸0 باالرده های آن محسوب می شوند؛ تناسب 
بین مشــخصات فنی و قیمت A50 را یکی از 
محبوب ترین اعضای این خانواده  کرده اســت. 
ازاین رو ما نخست به بررسی این گوشی خواهیم 
پرداخت. گوشی های قدیمی تر سری A را عموما 
با ۴ ویژگی  می شناسیم؛ نمایشگر باکیفیت، ضد 

آب بودن، شــارژدهی عالی و طراحی فلزی؛ 
 A چهار موردی هستند که به نوعی امضای سری
محسوب می شدند. کره ای ها برای پیروی از ترند 
بازار، استفاده از شیشه را پیش گرفته اند و برای 
 IP6۸ کاهش هزینه ها دیگر سراغ دریافت گواهی
نرفته اند. سامسونگ از تراشه  اکسینوس 96۱0 
در گلکسی A50 اســتفاده کرده که نسبت به 
تراشه  استفاده شده در سری M قدرت مند است؛ 
از طرفی دوربین فوق عریض نیز تقریبا در تمام 

ساخته های جدید کره ای ها به چشم می خورد. 

   طراحی
گوشی های سری A از نظر مولفه های طراحی 
شباهت زیادی به گوشــی های ترند بازار پیدا 
کرده اند؛ سامســونگ به دلیل U شــکل بودن 
بریدگی باالی نمایشگر نام Infinty-U را برای 
آن درنظر گرفته و از واژه  3D glasstic برای 
معرفی جنس قاب پشتی دستگاه استفاده کرده 
است؛ ترکیب شیشه و پاستیک با ایجاد بافت 
زیبایی در پشت دستگاه، بازتابی رنگین کمان 
شکلی ایجاد می کند؛ پوشش قاب پشتی مستعد 
خش پذیری است. ازاین رو، توصیه  می کنیم از 
قاب محافظ استفاده کنید. گوشی با وزن مناسب 
۱66 گرمی خود و انحناهای قاب پشتی به خوبی 
در دست می نشیند و مشکلی از این بابت ندارد. 
شباهت A50 از نظر طراحی به M30 قابل انکار 
نیست؛ بااین حال ما گلکسی A50 را در ایجاد 
حس کیفیت موفق تر می دانیــم. بیرون زدگی 
دوربین های پشتی دستگاه بسیار کم  است و هیچ 
لقی محسوسی در استفاده از گوشی روی سطح 

صاف نخواهیم داشت.

   دوربین
انتظارات از دوربین  گوشــی های میان رده با 
شیب کمتری نســبت به پرچمداران افزایش 
یافته اســت؛ به همین دلیل عموما به کسانی 
که عکاســی موبایل اولویت مهمی برای آن ها 
محسوب می شــود، خرید میان رده های ارزان 
توصیه نمی شود. گلکسی A50 از یک حسگر 
۲5 مگاپیکسلی IMX 576 با پیکسل های 0.9 
 ۱.7/f میکرومتری و یک لنز ۲7 میلی متری با
برای ثبت عکس های عادی اســتفاده می کند؛ 
این لنز فاقد لرزشگیر اپتیکال است. همانند دیگر 
ساخته های جدید سامسونگ شاهد استفاده از 
یک لنز فوق عریض ۱3 میلی متری با زاویه  دید 
۱۲0 درجه و فوکوس ثابت هســتیم؛ حسگر ۸ 
مگاپیکسلی این دوربین عکس هایی با رزولوشن 
3۲6۴ در ۲۴۴۸ ثبت می کند. دوربین سوم و 5 
مگاپیکسلی گلکسی A50 تنها برای ثبت عمق 
و کمک به ایجاد جلوه بوکه استفاده می شود و 

امکان عکاسی با آن وجود ندارد.

   سخت افزار و عملکرد
دیدن نام اکسینوس 96۱0 شاید شما را به یاد 
تراشه های پرچم دار سامســونگ بیاندازد؛ اما 
حقیقت این است که این تراشه یکی از اعضای 
خانواده سری 7 اکسینوس محسوب می شود؛ 
این تراشه  میان رده برای نخستین بار در گلکسی 
A50 به کار گرفته و در ساخت آن فرایند ساخت 
۱0 نانومتری استفاده شده است. سامسونگ برای 
بهبود عملکرد این تراشه در پردازش  های شبکه 
عصبی موردنیاز بــرای تصاویر از واحد مختص 
به آن بهره گرفته است. در کاتالوگ معرفی این 
تراشه به تأثیر مثبت این تراشــه در عکاسی و 
تشخیص هوشمند بارها اشاره شده است اما در 
عمل تفاوت محسوسی را شاهد نبودیم. کره ای ها 
در اکســینوس 96۱0 واحد گرافیکی بهتری 
نسبت به تراشه 790۴ استفاده شده در گلکسی 

M30 و M۲0 بهره گرفته اند.

   باتری
با کاهش ۱000 میلی آمپر ساعتی ظرفیت باتری 
نسبت به M30 و M۲0 شاید عده ای A50 را 
حتی در بین برادرانش از پیش بازنده بدانند اما 
تراشه  استفاده شده در این گوشی کم مصرف تر از 
برادران ارزان ترش است. باتری ۴000 میلی آمپر 
ساعتی گلکسی ای 50 نزدیک به ۲ ساعت زمان 
برای شارژ شدن توسط شارژر ۱0 واتی موجود در 
جعبه نیاز دارد؛ البته این گوشی از شارژ سریع ۱5 
واتی نیز پشتیبانی می کند که شما می توانید با 

خرید جداگانه از آن بهره مند شوید.

 یادداشت رییس کل بانک مرکزی در خصوص
 تحوالت اخیر بازار ارز

 »عبدالناصر همتی« رئیس بانک مرکزی در یادداشتی 
در خصوص تحوالت اخیر بازار ارز و 
تحلیل هایی که در خصوص آن ارائه 
می شود،   چند نکته را به مردم ایران 

خاطرنشان کرد.
۱- بارها تاکید کرده ام نرخ ارز در کنار سایر 
متغییرهای کان اقتصادی از عوامل موثر بر 

عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار پیروی می کند و...



 طال و ارز بخریم؟
یا بفروشیم؟!

ادامه از صفحه یک:
...  و طال به شدت کاهش یابد و 
حتی می گویند دالر به 4500 
تومان نیز خواهد رسید. این ضد 
ونقیض ها در گفتــار، بازار را به 
شدت دچار ســردرگمی کرده 
است اما آنچه احتمال زیادی در 
وقوع دارد این اســت که با روند 
موجود اگر طال و ارز ارزان نشود، 

گران تر از این هم نخواهد شد.
البته این نکته را هم باید در نظر 
داشت که بازار ارز تنها برگرفته 
از فعــل و انفعــاالت اقتصادی 
در کشــور و جهان نیســت و 
قیمت هــا عالوه بــر اقتصاد از 
 بسیاری  مسائل دیگر هم تاثیر 
می پذیرد و تغییر در هر کدام از 
این پارامترها می تواند دگرگونی 
سریع در قیمت دالر ایجاد کند. 
با این قبیل رفتارها در بازار ارز 
به این نتیجه می توان رســید 
که رفتار بازار اقتصادی نیست 
زیرا بازارهای مالی باید تحوالت 
سیاسی را در درون خود نهادینه 
کنند. افزایش ریسک سیاسی 
منجر به کاهــش ارزش بورس 
و افزایش قیمت ارز می شود. اما 
وقتی این ارتباط قطع و خنثی 
می شود و حتی رفتارهای عکس 

دارد .
بــازار طال هــم تاثیــر پذیری 
بســیاری از بــازار ارز دارد و در 
صــورت ادامه روند کاهشــی 
قیمت ها در بــازار ارز ، قیمت 
طال هم کاهش بیشتری خواهد 

یافت. 
به نظر می رسد امسال بیشترین 
کاهش را در قیمت طال داشته 
باشــیم .مدت مدیدی است که 
در ایران  سیاست در اقتصاد گره 
خورده اســت و همین موضوع 
باعث شــده که برخی مولفه ها 
از سیاست تاثیر بپذیرند.  اینکه 
مذاکــرات چه رونــدی را طی 
خواهد کرد؟! اینکه غنی سازی 
تا چه حد پیــش خواهد رفت؟! 
و حتــی اینکــه در دوره بعدی 
ترامپ رای خواهــد آورد یا نه؟! 
در زندگــی مردم ایــران تاثیر 

مستقیم دارد.
 براین اساس همه ایرانیان باید 
براي تغییــر در زندگی روز مره 
خود، چشم به دالر داشته باشند 
چراکه تمامي کاالهای مصرفی 
مردم تحت تاثیــر قیمت دالر 
 اســت. نوســان قیمت دالر در 
دوره هاي زماني مختلف منجر 
به تغییر اساســي قیمت کاالها 

شده است.
حداقــل 22 میلیــون نفــر از 
جمعیت روســتایي ایران و 55 
میلیون جمعیت شهرنشــین 
ایــران زندگي روزانه شــان به 
قیمت دالر گره خورده اســت 
و به همین دلیــل اخبار روزانه 
راجع به قیمــت دالر و طال هر 
روز از ســوی تمام اقشار جامعه 

پیگیری می شود.
 دالالن و سوداگران  هم از این 
موقعیت ســو اســتفاده کرده 
و اخبار کذب را بــه هر قیمتی 
شده در سطح جامعه  پراکنده 
می کنند تا سود بیشتری از این 

آشفته بازار نصیبشان شود. 
آنچه مسلم اســت هیچ کس از 
آینده دالر و سکه اطالعی ندارد 
و تنهــا این حــدس و گمان ها 
هستند که در این باره رد و بدل 

می شوند. 
پس بهتر اســت اگر هم در این 
بازارهــا قصد ســرمایه گذاری 
دارید، همه تخــم مرغهایتان را 
در یک سبد نگذارید تا به یکباره 

شکست نخورید.

اقتصاد استان
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ساخت سلول های خورشیدی پربازده و ارزان قیمت در اصفهان
محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با مشارکت محققان موسسه پلی تکنیک فدرال سوییس موفق به ساخت 
نسل جدیدی از سلول های خورشیدی الیه نازک از نسل پروسکایتی شدند. احمد کرمان پور، مجری این 
طرح پژوهشی اظهار کرد: این پژوهش با همکاری و مشارکت محققان موسسه پلی تکنیک فدرال سوییس 
انجام شد که در آن یک سیستم سلول خورشیدی بر پایه الیه های نازک از نسل پروسکایت ساخته شد. در 

این پژوهش از روش های جدید پوشش دهی برای ساخت سلول های خورشیدی بهره بردیم که باوجود ساده 
و کم هزینه بودن به راندمان باالیی )باالی 2۱ درصد( دست یافتیم. او همچنین توضیحات بیشتری درباره سلول 

های خورشیدی پروسکایت ارائه داد و گفت: این سلول ها نسل جدید و سوم سلول های خورشیدی و بر پایه الیه 
های نازک و نانومتری هستند. پروسکایت یک ماده اکسیدی است که عامل جذب نورخورشید محسوب می شود و انرژی را 

داخل مدار الکتریکی سیستم تزریق می کند. دستیابی به دانش ساخت این سلول ها تحولی شگرف در حوزه سلول های فتوولتاییک ایجاد کرد 
زیرا سرعت رشد راندمان باالیی دارند.  به گفته کرمان پور، توسعه سلول های خورشیدی با بازده باال نه تنها تأثیر اقتصادی مثبتی به دنبال دارد 
بلکه مزایای زیست محیطی و اجتماعی بسیاری به ارمغان می آورد. فناوری پروسکایت قابلیت تولید انبوه سلول های خورشیدی با بازده باال در 

دماهای نسبتاً پایین و صرفه جویی در هزینه ها را دارد. 

شهروندان خور و بیابانکی در مصرف آب صرفه جویی کنند
با توجه به افزایش 20 درصدی میزان مصرف آب در خور و بیابانک نسبت به سال گذشته در این فصل، مدیر 

آبفای شهری این منطقه بر ضرورت استفاده بهینه آن از سوی شهروندان تاکید کرد.
محمد جواد فیروزی افزود: بخشی از این پر مصرفی به دلیل شرایط آب و هوایی شهرستان است که گرمای 

بی سابقه هوا نیز مزید بر این علت شده است.
وی اظهار داشت: مردم سعی کنند مصرف بهینه داشته باشند و از شست و شوی ماشین، معابر و حیاط با آب 

آشامیدنی پرهیز کنند.
وی با اشاره به وجود تنش آبی در منطقه کمک مشترکان در زمان پیک مصرف و مدیریت مصرف در این بخش 

را از سوی مشترکان خواستار شد. وی ادامه داد: سرانه مصرف به ازای هر شهروند در فصل تابستان ۳5۳ لیتراست که این 
مصرف سرانه در دیگر فصل سال در شهر خور 2۱4، شهر جندق ۱۸0 و شهر فرخی 200 لیتر است. مدیرآبفای شهری خور و بیابانک 

خاطرنشان کرد: خوشبختانه به دلیل مدیریت توزیع از سال ۹5 در این شهرستان قطعی آب نداشته ایم و از شهروندان خواستیم در مصرف آب 
نهایت صرفه جویی را داشته باشند. فیروزی بیان داشت: برای جلوگیری از هدر رفت آب در سه سال گذشته ۱۱ کیلومتر اصالح شبکه در سه 

شهر خور، جندق و فرخی با اعتبار بیش از پنج میلیارد ریال اجرا شد.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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خـــبــــر

در فستیوال »نوآوری در صنعت سنگ« مطرح شد؛

معرفی 8 ایده فناورانه در حوزه سنگ در اصفهان

کارگزار فن بــازار منطقه ای اســتان اصفهان گفت: در 
فستیوال »نوآوری در صنعت سنگ« از ۴8 طرح ارسالی 
از سراسر کشور، هشــت طرح برگزیده به مخاطبان، 

صنعتگران و سرمایه گذاران معرفی شد.

اعظم دانش اظهار کرد: فستیوال »نوآوری در صنعت سنگ« با هدف ایجاد پل ارتباطی 
میان طراحان، ایده پردازان و صنعتگران با ســرمایه گذاران در حوزه صنعت سنگ، در 

اصفهان برگزار شد.
وی افزود: در این جشنواره از 4۸ طرح که از سراسر کشور ارسال شد پس از داوری، هشت 
طرح برگزیده نهایی در روز برگزاری فستیوال به مخاطبان، صنعتگران و سرمایه گذاران 

معرفی شدند و زمینه تعامل بین طرفین با برگزاري جلسات رودررو )B2B( فراهم شد.
کارگزار فن بازار منطقه ای استان اصفهان تصریح کرد: پس از داوری نهایی و انتخاب این 
هشت طرح برگزیده، دوره آموزشی معرفی و ارائه طرح ها به سرمایه گذاران برای طراحان 

این طرح ها برگزار شد. 
دانش گفت: هشت طرح برگزیده که در روز فستیوال هفت طرح ارائه شد شامل،  »تولید 
مواد سوپرجاذب زئولیت از لجن کارخانجات ســنگبری برای تصفیه فاضالب و هوا«، 
»طراحی و ساخت خط تولید سنگ های ســه بعدی«، »دستگاه اسکنر کیفیت سنجی 
سنگ«، »جمع آوری غبار حاصل از سنگتراشی«، »ربات پیکر تراشی«، »فناوری رنگین 

سازی و نقش اندازی سنگ های طبیعی«، »توسعه برنامه کامپیوتری برای شناسایی سه 
بعدی هندسه بلوک های توده ســنگ و کاربرد آن در بهینه سازی استخراج معادن سنگ 
تزئینی« و »کامپوزیت سنگ یا پانل روکش سنگ با ترکیب خانه های زنبوری از جنس فویل 

آلومینیوم « هستند.
کارگزار فن بازار منطقه ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین سایر طرح های ارائه 
 شده به این جشنواره در نمایشگاهی در محل برگزاری این رویداد، در معرض دید عموم قرار

 گرفت.وی با بیان اینکه مخاطبان این فستیوال از کارگزاران صنعت سنگ و دانشگاه بودند، 
محورهای این فستیوال را نوآوری و افزایش بهره وری در استخراج سنگ، معرفی فناوری های 
نوین در راستای افزایش بهره وری در تولید ســنگ، معرفی روش های نوین بازیافت و رفع 
چالش های زیست محیطی، ماشین آالت خط تولید و بسته بندی، اتوماسیون خط تولید و 

سنگ های تزئینی و ... اعالم کرد.
فستیوال »نوآوری در صنعت سنگ« با متولی گری مرکز فن بازار ملی ایران و میزبانی شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان )معاونت صنایع کوچک( و با حمایت معاونت علمی 
فناوری ریاست جمهوری و همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در حوزه صنعت سنگ در 

اصفهان برگزار  شد.
ایسنا

خـــبــــر

 باید با انجام اقدامات 
پیشگیرانه و درمانی 

زمینه کار و فعالیت 
بیشتر را برای خدمت 

بیشتر به مردم و در 
راستای رونق تولید 

فراهم کنیم.

 استاندار اصفهان عنوان کرد:   

بسته حمایتی تامین اجتماعی اقدامی برای تحقق رونق تولید 

 استاندار اصفهان گفت: ارائه بسته حمایتی تامین اجتماعی مبنی 
بر بخشودگی، تقسیط، همیاری و کمک به تولیدکنندگان اقدام 

موثری در راستای تحقق رونق تولید است.  
عباس رضایی  در جلسه شــورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی اصفهان در اتاق بازرگانی افزود: با ارائه بسته حمایتی 
تامین اجتماعی به تولید کنندگان اعــالم می کنیم که باید 
خودمان را با شرایط خاص تحریم های ناجوانمردانه و مسائل و 

مشکالت اقتصادی تطبیق دهیم.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    درصد اشتغال ما در سال گذشته از متوسط کشوری کمتر بود اما در زمان حاضر یک دهم درصد از متوسط کشوری بیشتر شده است که بعنوان یکی از مالک های رونق 
تولید توسط سازمان آمار ارائه شده است.

اعمال قانون برای رانندگان متخلف تاکسی
۹هزار راننده  متخلف خودرو و  مســافر بر 
شخصی  درسه ماه ابتدای سال ۹8   توسط 
بازرسان سازمان تاکسیرانی وپلیس راهور  

درسطح شهر اعمال قانون شده اند.

هادی منوچهری مدیر عامل  ســازمان تاکســیرانی دراین زمینه گفت: از 
ابتدای  سال جاری در طرحهای مشترک با پلیس راهور و بازرسان سازمان 
تاکسیرانی با ۹هزار عدد خودرو متخلف  سطح شهر اصفهان  برخورد شده 

است .
وی درادامه به  تخلف های  صورت گرفته از طرف رانندگان و مسافر بر های 
شخصی و فاقد مجوز فعالیت اشــاره نمود از جمله  نداشتن پروانه فعالیت، 
داشتن سرنشین غیر استاندارد،فاقد آرم وعالئم،وغیره اشاره نمود وافزوداین 
گونه تخلفات توسط برخی ازرانندگان اصالح که ازطریق شرکت های تحت 
پوشش سازمان نســبت به اخذ مجوز، آرم، تابلو و... اقدام گردیده وبادیگر 

رانندگان متخلف وفق مقررات اعمال قانون گردیده است.

افتخاری خبر داد:
پیاده سازی سیستم امنیت اطالعات و 

ارتباطات در اتوبوسرانی اصفهان
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: پروژه نرم افزار 

امنیت اطالعات و ارتباطات اتوبوسرانی اصفهان شروع شده است.
قدرت افتخاری اظهار کــرد: در عصر ارتباطات و اطالعــات، مبنای تمام 
فعالیت ها در هر سیستمی اطالعات و داده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقــل داده های زیاد و متنوعی وجود دارد 
که اگر خوب جمع آوری و پردازش نشود، بهبود و توسعه امکانپذیر نخواهد 
بود، افزود: روزانه اطالعات بسیار زیادی در شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
از تراکنش و جابه جایی مسافران تا مباحث فنی و ناوگان به دست می آید 
که نحوه تولید، نگهداری و اســتفاده از آنها نیاز به بستر امنیتی و حفاظتی 

قوی و محکم دارد.
 مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه ادامه داد: نه تنها در این 
شرکت بلکه در بسیاری از سازمان ها به امنیت اطالعات بهای چندانی داده 
نمی شود که با توجه به اهمیت این موضوع، در صدد سامان بخشی امنیت 
اطالعات شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان بر اساس آخرین پروتکل های 

امنیت اطالعاتی دنیا برآمدیم.
وی با تاکید بر اینکه تولید و تبادل اطالعات باید در بستر امنیتی محکم و 
مطمئن باشد، تصریح کرد: نرم افزار و سخت افزارهای مختلف و همچنین 
خود افراد و کاربران از جمله مباحثی است که در بحث امنیت اطالعات به آنها 
پرداخته می شود و در واقع به سطحی از امنیت داده می رسیم که اطمینان 
از تولید، تبادل و اســتفاده از داده ها به صورت فرایندهای سیســتماتیک 

حاصل شود.
افتخاری با بیان اینکه این روزها در فضای مجازی اطالعات درست و غلط 
به صورت در هم آمیخته و غیرشــفاف مطرح و باعث ناامیدی و دلسردی 
شهروندان و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی می شود، اظهار کرد: با حفاظت 
امنیت اطالعات این اطمینان حاصل می شود که اطالعات از مجاری مورد 
تایید تولید و منتشر شــده و افراد و مجموعه های دارای صالحیت به این 
اطالعات دسترسی پیدا خواهند کرد و شــهروندان نیز به عنوان ذی نفعان 

می توانند از اطالعات درست بهره  مند شوند.  
وی گفت: شاید کیفیت و کّمیت اطالعات در حوزه حمل ونقل عمومی برای 
خارج از مرزها کم اهمیت و چندان جذاب نباشد، اما در هر صورت باید نکات 
مربوط به امنیت اطالعات در بیرون مرزها مورد توجه قرار گیرد، از این رو در 

این پروژه بیشتر به این مباحث پرداخته می شود.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه این پروژه با 
هدف امنیت اطالعات و ارتباطات کلید خورده و محورها و حوزه های مختلفی 
را شامل می شود، افزود: مباحث فرهنگسازی و فیزیکی مربوط به نگهداشت 
اطالعات همچنین مباحث نرم افزاری و سخت افزاری در بخش های مختلف  
آغاز شده، اما در ابتدای راه قرار داریم و تا سال آینده تکمیل این پروژه ادامه 

خواهد داشت.

حمل و نقل

وی خاطرنشــان کــرد: 
امروز کشــور در شرایط 
عادی قرار نــدارد و باید 
هر گونه تسهیالتی که از 
دستمان بر می آید را برای 
تولیدکنندگان و فعاالن 

اقتصادی فراهم کنیم.
اســتاندار اصفهان اظهار داشت: شرایط 
امروز خاص است و باید خود را با تحریم 
های ناجوانمردانه دشمنان، محدودیت 
هایی کــه این تحریم ها بوجــود آورده 

تطبیق دهیم.
وی با اشــاره به اینکه جلســه امروز در 
راستای جلســات گذشته شورای گفت 
و گوی دولــت و بخش خصوصی برگزار 
شــد اضافه کرد: این جلســه با هدف 
هماهنگی، همدلی، همزبانی و آشنایی 
تولیدکنندگان با مقررات و شنیدن درد 
و دل آنها توسط مسووالن دولتی برگزار 

شد.
به گفته رضایی، احصاء مسائل و مشکالت 
بخش خصوصی و ارائه راه حل برای آنها از 
دیگر اهداف برگزاری شورای گفت و گوی 

دولت و بخش خصوصی است.
وی تصریح کــرد: امروز بــه این نتیجه 
رسیده ایم که نیاز به ارائه بسته تشویقی 
و حمایتی مالیاتــی، تامین اجتماعی و 

نیروی کار داریم و این بمعنای ایجاد زبان 
مشترک است.

استاندار اصفهان تصریح کرد کرد: چند 
هفته گذشته بسته تشویقی و حمایتی 
مالیاتی برای تولیدکنندگان از طریق اداره 
امور مالیاتی تهیه شد که با توجه به نظرات 

تولیدکنندگان بسیار رضایت بخش بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برای تحقق 
رونق تولید باید معیارها و مالک هایی در 
نظر گرفته شود بیان کرد: درصد اشتغال 
ما در سال گذشــته از متوسط کشوری 
کمتر بود اما در زمــان حاضر یک دهم 
درصد از متوسط کشــوری بیشتر شده 
است که بعنوان یکی از مالک های رونق 
تولید توسط سازمان آمار ارائه شده است.

رضایی ادامه داد: باید بــا انجام اقدامات 
پیشگیرانه و درمانی زمینه کار و فعالیت 
بیشتر را برای خدمت بیشتر به مردم و در 

راستای رونق تولید فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی یکی از جلسات بسیار 
خوب و کارساز است که زبان مشترک را 

بین واحدهای متعدد تولیدی و فعاالن 
اقتصادی با مسووالن دولتی فراهم می 

کند.
استاندار اصفهان با اشاره به سفر مدیرکل 
بانک مرکزی به استان اصفهان و نتایج این 
سفر گفت: انتظار نداریم که تصمیماتی 
که در این سفر اتخاذ شــد یک روزه به 

نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه درصد بسیاری از مردم و 
مسئوالن در مرکز کشور گمان می کنند 
اصفهان از جمیع جهات برخوردار است، 
ادامه داد: با دعوت از مسووالن برای سفر 
به اســتان، می توانیم آنها را با مسائل، 
مشــکالت و کمبودها مبتال به اصفهان 

آشنا کنیم.
رضایی با بیان اینکه سفر مدیرکل بانک 
مرکزی به اصفهان دستاوردهای خیلی 
خوبی برای این استان داشت خاطرنشان 
کرد: جمع بندی مدیرکل بانک مرکزی از 
سفر به استان اصفهان بسیار کارساز بود و 
تولیدکنندگان و مسووالن بانک مرکزی 

از نزدیک با دیدگاه های هم آشنا شدند.

هفتاد و ششمین جلســه شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصی اســتان 
اصفهان با دســتور کار بررسی گزارش 
کمیته پیگیــری از اجــرای بند »ج« 
مصوبات اســتانی هفتــاد و چهارمین 
جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان )بسته حمایتی سازمان 
تامین اجتماعی( به ریاســت استاندار 
اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 

شد.
بررسی پیشنهادات کمیته کارشناسی 
شورا در خصوص بند »الف« از مصوبات 
استانی هفتاد و چهارمین جلسه شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و 
همچنین بررسی آیین نامه اجرایی ماده 
20 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری 
و ارتقای نظام مالی کشــور و چگونگی 
تســهیالت پرداختی از محل حســاب 
ذخیره ارزی و تعیین اعضای جدید بخش 
خصوصی شورا از دیگر دستور کارهای 
این جلسه بود که بدلیل کمبود وقت به 

جلسه بعدی شورا موکول شد.

علی وطن خواه
خـــبــــر

    

وی تصریح کرد: ما باید یک ســناریوی 
مشخص برای وقوع حوادث و بحران ها 
داشته باشم تا غافلگیر نشویم. باید ضریب 
آسیب پذیری حوادث تعیین شده و پس از آن با اولویت بندی الزم، 

برنامه های خود را عملیاتی کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان عنوان کرد: همه دستگاه ها 
موظفند هنگام وقوع حوادث در ستاد مدیریت بحران شهرداری 
حضور پیدا کرده و با مدیریت و فرماندهی حادثه، تمام ظرفیت های 

الزم را برای کمک به حل مشکل به کار گیرند.
شیشه فروش با بیان اینکه طرح جامع خطر پذیری استان تهیه 
شده، افزود: در این طرح اولویت بندی ها و شرح وظایف هر بخش 

و دستگاه مشخص شده است، پس از آن باید یک برنامه استراتژی 
تدوین شود و درخواست ها و نیازها و نقش دستگاه ها گفته شود.

وی گفت: شناخت حوادث، تعیین وظایف هر بخش، تهیه برنامه 
و استراتژی، بررسی آسیب پذیری هر منطقه، اجرای طرح های 
پیشگیرانه اولویت دار و پس از آن آمادگی جامعه در مقابل حوادث 
و اطالع رسانی از جمله وظایفی اســت که ستاد مدیریت بحران 

شهرداری باید به سهم خود مدنظر قرار دهد.        

   نگاه عقب مانده و سطح پایین به پیشگیری نداشته باشیم
کــوروش محمدی، رئیــس کمیســیون اجتماعــی و محیط 
زیست شورای اســالمی شــهر اصفهان نیز در این جلسه اظهار 

کرد: شــهرداری در بســیاری از مســئولیت ها متولی نبوده اما 
مجــری و عامل اجرا اســت، در موضــوع بحران نیــز به همین 
گونه اســت و شــهرداری از امکانات و توانمندی خود که ممکن 
 اســت دیگر دســتگاه ها در اختیار نداشــته باشــند، استفاده 

می کند.  
 وی تصریح کرد: تجربه حوادث ســال های اخیر کشــور نشان

 می دهد مدیران شهری و کشوری همواره در انتظار رخ دادن اتفاق 
یا بحران بوده و پس از آن اقدامات الزم را انجام دادند، در حالی که 
موضوع ستاد بحران یک تمهید، یک نگاهبانی از شرایط موجود، 
یک پیشگیری و یک کمین و پایش است تا برای حوادثی که قرار 

است رخ بدهد آماده باشیم.  

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خبر داد؛
تهیه طرح جامع خطر پذیری استان

 مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی برای مدیریت بحران بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: در زمان وقوع سیالب در 
استان های خوزستان و لرستان حدود سه هزار نفر از نیروهای استان اصفهان به این استان رفتند و کمک های الزم را انجام دادند.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، منصور شیشه فروش در نشست ستاد مدیریت بحران شهرداری اظهار کرد: شهرداری اصفهان به عنوان یکی از 
بازوهای اصلی مدیریت بحران وارد عمل شده و این یک امتیاز است که بتوانیم همه نیروهای استان را برای کمک رسانی سریع هنگام وقوع حوادث آماده داشته باشیم.

ایمنا
خـــبــــر



خانه تکانی در تورهای آشناسازی ایران
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری از تهیه و ابالغ شیوه نامه تورهای آشناسازی ایران برای 
خارجی ها خبر داد.محمدابراهیم الریجانی، برگزاری تورهای آشناســازی را یکی از ابزارهای 
تبلیغات گردشگری دانســت و درباره شیوه نامه ای که تهیه و ابالغ شــده است گفت: تورهای 
آشناسازی این امکان را فراهم می کند تا افرادی از کشورهای بازار هدف ایران واقعیت های کشور، 
جاذبه ها، کیفیت خدمات و امنیت را از  نزدیک ببیننــد، بنابراین یکی از تکنیک ها و ابزارهای 
موفق بازاریابی برگزاری تورهای آشناسازی است که همه کشورهای پیشرو در گردشگری آن 
را انجام می دهند.وی افزود: سال گذشته در ایران حدود ۱۱ تور آشناسازی با دعوت از ۱۹۴ نفر 
از کشورهای بازار هدف گردشگری برگزار شــد و در داخل، بخش خصوصی و دولتی همیشه 
از اجرای آن استقبال کرده اند. بر همین اســاس دفتر بازاریابی و تبلیغات به این نتیجه رسید 
که شیوه نامه ای برای ســاماندهی، تبیین اهداف و مشخص کردن زوایای مختلف این عملیاِت 
اطالع رسانی و تبلیغاتی و بازاریابی تنظیم کند. اکنون شیوه نامه تورهای آشناسازی ایران برای 
کشورهای بازار هدف گردشگری نوشته شده است.او ادامه داد: این شیوه نامه دو بخش دارد که 

در بخش نخست آن، انواع تورهای آشناسازی مشخص شده که شامل شش گروهِ »توراپراتورها، 
آژانس ها و فعاالن گردشگری«، »اصحاب رســانه، بالگرها، مجریان رادیو و تلویزیون«، »افراد 
اثرگذار مرجع و اینفلوئنسرها«، »سلبریتی ها، هنرمندان و افراد مشهور در آن کشور«، »مدیران 

دولتی کشورهای هدف« و گروه های ترکیبی که همه این شخصیت ها را دربرمی گیرد، است.
الریجانی افزود: نحوه برگزاری تورهای آشناسازی موضوع دیگری است که در این شیوه نامه به 
آن پرداخته شده است.  در ایران معمول بوده هزینه گشت و اقامت به عهده میزبان باشد، هرچند 
در برخی کشورها تمام هزینه را شرکت کنندگان در تورهای آشناسازی پرداخت می کنند. این 
موضوع به بودجه ها و توافق ها بستگی دارد.وی اشاره کرد که بخش دوم این شیوه نامه ، پس از 
طراحی تورها و دسته بندی موضوعی، به تعیین مقصد در ایران می پردازد و در ادامه گفت: در طرح 
دیگری برای هر استان بازار هدف خارجی تعیین شده است که براساس ویژگی های آن استان، 
میزان شناخت و یا حجم تقاضا در بازار هدف، مشخص شده که اجرای کدام تور آشناسازی به نفع 
استان تمام خواهد شد.الریجانی مصداقی توضیح داد: استان  A  بازار هدفش چین است و چون 
آن استان در کشور هدف شناخته شده نیست، ترجیح بر این است که نخست برای خبرنگاران و 

مجریان رادیو و تلویزیون تور آشناسازی برگزار شود تا آن 
را معرفی کنند، اما در استان هایی مثل شیراز و اصفهان 
که برای اروپایی ها شناخته شده اند، پیشنهاد می شود 
تور آشناسازی برای توراپراتورها برگزار شود تا سریع 
وارد مرحله تهیه پکیج ســفر و فروش آن شــوند. این 

اولویت بندی برای تمام استان ها انجام شده است.
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری ادامه داد:قسمت 

ســوم این شــیوه نامه به تورهای آشناســازی مشــترک با 
و ســایر اســتان ها می پردازد. مثال اســتان های  قم، خراسان رضوی 

مازندران، همزمان عراق کشور بازار هدفشان است که مشترک یک تور آشناسازی با هزینه این 
سه استان و با مشارکت بخش خصوصی می توان برگزار کرد. یا درباره چین که بازار هدف هفت 
استان اصفهان، فارس، یزد، تهران گلستان، کرمان و قزوین است، با یکدیگر می توانند یک یا دو 

تور آشناسازی برای چینی ها اجرا کنند.

گردشگری
03
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مرمت حدود ۶ هزار اثر 
تاریخی و فرهنگی در 

کشور
مرمت حدود ۶ هزار اثر تاریخی و 
فرهنگی در کشــور / یزد به لحاظ 

بافت تاریخی منحصر به فرد است
معاون میراث فرهنگی ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری با بیان اینکه هم اکنون 
حدود ۶ هزار اثر تاریخی و فرهنگی 
در کشــور در حال مرمت اســت، 
گفت: حفظ آثــار تاریخی بیانگر 

فرهنگ و تاریخ گذشته است.
محمدحسن طالبیان در نشست 
»شب  یزد که با موضوع ثبت جهانی 
این شــهر، فرصت ها و چالش ها« 
در خانه فرهنگ شــهید صدوقی 
)ره( برگزار شــد، افزود: واگذاری 
طرح هــای فرهنگــی و تاریخی 
برای مرمت و بازسازی در اجرای 
طرح هــای مشــارکتی و جذب 
بخش خصوصی از برنامه های مهم 

سازمان است.
وی ادامــه داد: یک هــزار اثر در 
سطح کشور با مشارکت مالی این 
ســازمان و بقیه با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در حال مرمت و 

بازسازی است.
معاون میراث فرهنگی کشور ادامه 
داد: مرمت، بازسازی و احیای آثار 
تاریخی و فرهنگی با رعایت حقوق 
شــهروندی، نظارت عالیه علمی 
به صورت اصولی بــا بهره گری از 
دیدگاه افراد با تجریه و مشارکت 
دانشــگاهیان در راســتای حفظ 
مواریث گذشــتگان و مشــارکت 

عالقه مندان صورت می گیرد.
این مسئول حوزه میراث فرهنگی 
ایران بــه اهمیت حفــظ بناهای 
ارزشــمند تاریخــی و فرهنگی 
اشــاره کرد و اظهار داشت: حفظ 
آثار بر جای مانده گذشــتگان که 
نشان دهنده ســابقه روشن تاریخ 
و فرهنگ اســت، رسالت همگانی 
اســت که باید مــردم دولت را در 

انجام ماموریت ها یاری دهند.
طالبیان خاطرنشــان کرد: آنچه 
که در مرمت و حفظ آثار تاریخی 
و فرهنگی باید بیشتر مدنظر قرار 
گیرد، اســتفاده درست از مصالح 
بومی، حضور همگانی و مشارکت 
آحاد مــردم در کنــار برنامه های 
ســازمان میــراث فرهنگــی در 
حراســت از تاریخ و فرهنگ این 

ملت و کشور است.
معاون میراث فرهنگی ســازمان 
میراث فرهنگی با اشــاره به اینکه 
یزد از لحاظ بافت تاریخی منحصر 
به فرد اســت به ثبــت جهانی آن 
اشاره کرد و بیان داشت: باید این 
رخداد بزرگ فرهنگی و تاریخی به 
عنوان یک ارزش اثرگذار همواره 

ماندگار بماند.
طالبیان اظهار داشت: بعد از ثبت 
بافت شهر یزد در فهرست جهانی 
شاهد حضور گردشگران زیادی از 
اقصی نقاط دنیا به آن هستیم که 
خود نشان دهنده اهمیت موضوع 
و ضرورت حفظ آن است و باید با 
همکاری بخش هــای مختلف در 
حفظ آن بیش از گذشــته اقدام 

شود.
به گفته وی اگر یــزد هم اکنون با 
همت و پیگیری بخش های مختلف 
شهر جهانی اســت باید با برنامه 
ریزی و اقدام های مناسب نسبت 
به گسترش آن به سایر مناطق که 
ظرفیت های مناسبی دارد به عنون 
یک الگو اقدام های الزم انجام شود.

این مسئول تصریح کرد: ثبت آثار 
تاریخی و فرهنگی متعدد کشــور 
مثــل بافت قدیم شــهر یــزد در 
فهرست میراث جهانی تبلور تاریخ 
با سابقه و عزت و امنیت این مرز و 
بوم است که چشم طمع دشمنان 

را از آن دور می کند.

میراث
گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

 
اقتصاد گردشگری

ییس  ر
هیات مدیره انجمن صنفــی دفاتر خدمات 

مسافرتی استان تهران با بیان این که کالس قیمتی 
پایین در پروازها دیگر پیدا نمی شود، هشــدار داد: افزایش قیمت بلیت 

پروازهای داخلی، گرایش به سفرهای خارجی را بیشتر خواهد کرد.

امیرپویان رفیعی شاد با به چالش کشیده شــدن نرخ بلیت برخی پروازها از سوی 
سازمان تعزیرات، درباره اثرگذاری افزایش نرخ ها در بازار سفرهای هوایی، به ایسنا 
گفت: بررسی ها نشــان می دهد حجم سفرهای هوایی توریســتی کاهش یافته و 

سفرهای هوایی بیشتر جنبه غیرتوریستی، تجاری و کاری پیدا کرده است.
او روند افزایشی نرخ های بلیت پروازهای داخلی را عاملی برای گرایش بیشتر مردم 
به سفرهای خارجی دانست و اظهار کرد: هنگامی که نرخ مسیر داخلی با قیمت بلیت 
یک مقصد خارجی برابری می کند، طبیعتا اقبــال هموطنان به آن مقصد خارجی 
بیشتر می شود. وقتی نرخ بلیت در مسیر هوایی تهرانـ  مشهد با مسیر هوایی عتبات 
عالیات عراق و شهر نجف برابری می کند، واضح است که آن مسیر در اولویت مشتاقان 
سفرهای زیارتی قرار می گیرد. درحال حاضر نرخ بلیت مسیر تهرانـ  چابهار به همراه 
هزینه اقامت با سفر آنتالیا، استانبول یا گرجستان برابری می کند. طبیعی است که 
در این شرایط مردم ســفرهای خارجی را انتخاب می کنند. این اتفاق درحالی رخ 

می دهد که معتقدیم خروج ارز در شرایط فعلی به ضرر کشور است.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران،   
التهاب قیمتی در پروازهای داخلی را تا حدی متاثر از آغاز ســفر حج و 
اختصاص ظرفیتی از ناوگان هواپیمایی داخلی در این مســیر دانست و 
گفت: با توجه به این که در فصل ســفرهای حج تمتع قرار داریم و دولت 
عربستان نیز قوانین محدودکننده ای را وضع کرده مبنی بر این که امسال 
تنها هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران عهده دار عملیات پروازهای زائران 
ایرانی در حج باشد، بنابراین بیشتر هواپیماهای غول پیکر ایران در این مسیر 
درحال انجام وظیفه هستند و طبیعتا ناوگان هوایی متاثر از این شرایط شده 

و بازار عرضه و تقاضا را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
رفیعی شاد ادامه داد: قیمت های سیســتمی پروازها را که بررسی می کردم 
متوجه شدم در رویه قبلی، شرکت های هواپیمایی برای هر مسیر کالس های 
قیمتی متفاوتی در حد فاصل نرخ کف و ســقف اعــالم می کردند، مثال اگر 
قیمت بلیت یک مسیر هوایی از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود، بین آن ها بلیت 
۲۵۰، ۳۰۰ و ۳۵۰ هزار تومانی هم عرضه می شــد، اما حاال چون تعداد صندلی ها و 
ناوگان پروازی محدود شده است شرکت های هواپیمایی کالس های پایین قیمتی 
را در دسترس قرار نمی دهند، معنی این کار گران فروشی نیست بلکه ترتیب قیمتی 
رعایت نشــده چون عرضه و تقاضا هماهنگی ندارد. این اتفاق درباره هواپیماهای 
کوچکتر و در شرکت های هواپیمایی خارجی بیشتر رخ داده است که علت آن تامین 

هزینه ها از طریق فروش بلیت صندلی های کالس قیمتی باال است.
وی اضافه کرد: این رویه مدتی است که جریان پیدا کرده اما از وقتی که پروازهای 
حج آغاز شــده و بخش زیادی از ناوگان هواپیمایی در آن مسیر به کار گرفته شده، 

مساله مشهودتر شده است.
او تایید کرد که فروش کالس های پایین قیمتی در پروازها تقریبا از بین رفته و مسافر 

مجبور است صندلی با کالس های قیمتی باال را خریداری کند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران بیان کرد: ما 
حامی بخش هواپیمایی نیستیم اما نباید یک طرفه به قاضی رفت، واقعیت این است 
که آن ها هم هزینه هایی دارند که یا باید توســط دولت تامین شود یا خودشان. که 
معموال از طریق فروش بلیت و عرضه صندلی بــا کالس قیمتی باال این کار را انجام 

می دهند.

رفیعی شاد درباره نقش متولی گردشگری در تنظیم این وضعیت که سفرهای هوایی 
گردشگری را نیز تحت تاثیر قرار داده است، گفت: گردشگری صنعتی چند وجهی 

است و رونق آن جز با همکاری سازمان ها و عناصر دخیل در سفر، میسر نیست.
پس از اعالم دامنه نرخ پروازهای داخلی و افزایش نرخ ها در ســال ۹۸، سخنگوی 
ســازمان تعزیرات، قیمت بلیت هواپیما در برخی مســیرها را به چالش کشید که 
واکنش سازمان هواپیمایی را برانگیخت و انجمن شرکت های هواپیمایی را به دفاع 

وا داشت.
سید یاســر رایگانیـ  ســخنگوی ســازمان تعزیراتـ  گفته بود: »هرچه مصاحبه 
می کنیم و فریاد می زنیم راه به جایی نمی بریم و شرکت های هواپیمایی آزادسازی را 
با رهاسازی اشتباه گرفته اند و برای چندمین بار می گویم وضع قیمت بلیت هواپیما 
در برخی خطوط پرمصرف رها شده است و هیچ نظارتی نمی شود. این ظلم به مردم 
است و در شــرایطی که قیمت بلیت هواپیما از تهران به مشهد حداکثر ۳۵۰ هزار 

تومان است چرا برخی روزها به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد. «
رضا جعفرزادهـ  مدیر روابط عمومی سازمان هواپیماییـ  این اظهارات را نقد کرد و 
گفت که »تعبیر آزادسازی به رهاسازی و اینکه بعضی اوقات خبری منتشر می شود 
که به اشتباه نرخ یک بلیت »بیزینس کالس« که نوعاً تعداد قابل توجهی هم نیست، 
به بلیت های »اکونومی« تعمیم داده شده و موجبات نگرانی افکار عمومی را فراهم 
می آورد. بی تردید این گونه اخبار که حتی صراحتاً هم گفته شــده که تا شش برابر 

اضافه شده و هیچ نظارتی هم نیست نه منصفانه است و نه کارشناسی.
بعد از آن مرتضی دهقانـ  معاون هوانوردی و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی 
کشویـ  واکنش نشــان داده و گفته اســت: »به هیچ عنوان فروش بلیت هواپیما 
رهاسازی نشده و شرکت های هواپیمایی ســقف و کف قیمتی را رعایت می کنند. 
به هیچ عنوان در بلیت های »اکونومی« چنین قیمتی وجــود ندارد این رقم، برای 
بلیت های »بیزینس کالس« اســت که بلیت های بیزینس مشــمول رعایت کف و 
سقف قیمتی نیست. «مقصود اسعدی سامانیـ  دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
ـ نیز مشکالت ارزی شرکت های هواپیمایی را گوش زد کرده و گفته است: »به نظر 
می رسد که اطالعات غلطی در اختیار ســازمان تعزیزات قرار گرفته و دستگاه های 
نظارتی می توانند بر اساس نرخ های موجود در تمام مسیرها بر عملکرد شرکت های 
هواپیمایی نظارت کنند و اگر نرخی باالتر از سقف تعیین شده بود، با آن برخورد کنند 

چرا که هیچ شرکت هواپیمایی مجاز نیست باالتر از این نرخ بلیت فروشی کند. «

ایسنا      
گـــزارش

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران:

سفر چابهار اندازه آنتالیا آب می خورد

انارک کجاست؟
در اســتان اصفهــان و 
در دل کویــر، شــهری 
تاریخــی به نــام انارک 
واقع شــده و در فاصله 
۷۵کیلومتری از شــهر 

نائین قرار دارد.
این شــهر کــه در دل کویــر مرکز 
ایران قراردارد، در مســیر دسترسی 
شهرســتان خور و بیابانک بوده و به 
عنوان یکی از بخش های شــهر نائین 

بشمار می آید.
ابن شهر تاریخی که در گذشته با نام 
ناروسینه نیز شناخته می شد، در میان 
کوه های صخره ای احاطه شــده و  از 
ارتفاعات مشــرف به انارک می توان 
چشم انداز زیبا و چشم نوازی را از این 
شهر کویری که تاریخ و سرگذشت آن 

را حکایت می کند را مشاهده کرد.
برخــی از کارشناســان و محققــان 
معتقدند این شــهر کامــال به صورت 
ناگهانی در تاریــخ و جغرافیای ایران 
گم شده و امروزه از این شهر تاریخی و 

ارزشمند کمتر نامی شنیده می شود.
وجه تسمیه انارک

در خصوص علت نامگذاری این شهر 
با نام انارک گفته می شود که پیش از 
شکل گیری شهر به شکل امروزی و در 
حدود ۶۰۰ سال پیش درخت کوچک 
اناری در کنار چشــمه ای که در این 
شهر همچنان می جوشد، قرار داشت.

به این درخت کوچک انار، در آن زمان 
اناُرک گفته شده و کم کم به دلیل عبور 
کاروانهایی که از این مسیر گذر کرده 
و درکنار چشمه زمانی را به استراحت 
می پرداختند ، زمینه ایجاد شهری با 

نام انارک فراهم شد.
همچنین برخی دلیل وجود باغ های 
فراوان انار را در این شــهر ســبب نام 

گذاری انارک به این نام می دانند.
تاریخچه و قدمت انارک

براســاس آثار و مســتندات تاریخی، 
قدمت شهر انارک به دوران شاه عباس 
اول بازگشــته و اما برخــی تاریخچه 
 این شــهر را به دوره ساسانیان نسبت 

می دهند.
در این شــهر آثار تاریخی و باستانی 
بســیاری مانند کاروانسراها و بناهای 
قدیمی بســیاری وجود داشته که در 
صورت آشــنایی و شناســاندن آنها، 
می توان این شهر را به عنوان یکی از 
بهترین مقاصد گردشگری تاریخی به 

جهانیان معرفی کرد.
شــاگر بخواهیم مختصــری از تاریخ 
شــهر انارک در اصفهان بگوییم باید 
بگوییم که اولین خشت های این شهر 
را محمد پهلوان گذاشت. وی در زمان 
شاه عباس اول نیز زندگی می کرده و 
از زندگی او هیچ نشانه ای باقی نمانده 
است. یک ســندی در این شهر وجود 
داشته که نشان دهنده  نشانی از حاج 
محمدرضا قهرمان اســت که در واقع 
یک گچبری در مســجدی به همین 
نام اســت. این گچبری دارای قدمت 
۲۵۰ ساله مسجد بوده ولی متاسفانه 
در سال ۶۰ به دست مرمتگران نابود 
گردید. سنگ شناسنامه کاروانسرای 
َرباط نیز در دهه ۷۰ به ســرقت رفت. 
بقایای برج و بارو، در و دروازه، کوچه 
و پس کوچه های باریک و پرپیچ و خم 
این شهر نشان از اندیشــٔه دفاعی در 
ساخت بافت شهر دارد. اولین مدرسه 
ای که در شــهر انــارک در اصفهان 
ساخته شد، دبســتان فرخی است که 
در ۱۳۱۵ شمسی تأســیس گردیده 

است. 

دیوار باستانی انارک
در روزگاران قدیم و در ابتدای شــکل 
گیری شهر انارک، این شهر با دیواری 
بلنــد، دور دروازه و بــرج و بارو هایی 
محصور شده بوده و هماهند قلعه ای 
مستحکم از اهالی خود در مقابل نفوذ 
دشــمن و حیوانات وحشی محافظت 
می کرد.امــروزه از این دیــوار  و برج 
های آن چیــز زیادی باقــی نمانده و 
تنها بخشی از این دیوار و تعداد اندکی 
برج ها باقی مانده که به عنوان یکی از 
جاذبه های تاریخی شهر شناخته شده 
 و خود گواهی بر قدمت انارک به شمار 

می آید.
انارک به دلیل واقع شدن در دل کویر 
دارای شب های بسیار زیبا و پر ستاره 
ای بوده که ســبب شــده به آن لقب 

ستاره کویر نیز داده شود.
بی تردید ســفر به انــارک و به نظاره 
نشستن ســتارگان در شب های این 

شــهر یکی از جاذبه های طبیعی این 
شهر به شمار آمده و می تواند خاطرات 
بی نظیری را برای هر فردی به ارمغان 

آورد.
انارک شهر قدیمی ترین معدن 

ایران
در شــهر انارک قدیمی ترین معدن 
ایران با نام معدن نخلک در این شــهر 
واقع شده که معدن سرب و نقره بوده و 
قدمت آن را به دوره ساسانیان نسبت 

می دهند.
شغل مردم شهر انارک در اصفهان

اغلب مردمان شهر انارک در اصفهان 
به کار در معادن مشــغول هستند در 
سال های اخیر به دلیل مشکالت بی 
آبی که در این مناطق کویری شــدت 
پیدا کرده مــردم دیگر نمــی توانند 
کشــاورزی کنند. دامداری انارک که  
سنتی است در سال ۶۰ حدود ۱۰۰۰ 
راس گوسفند داشته و درسال ۷۰ به 

۷۰۰ راس گوسفند رسیده است و در 
حال حاضر دامداری انارک آن چنان 
رونقی ندارد اما هنوز پابرجاســت. به 
دلیل پایین بــودن قیمت فرش حتی 
صنعت فرش بافی هم در این شــهر از 
بین رفته و دیگر کســی سراغی از آن 

نمی گرد.  
کویر ریگ جن

کویر ریــگ جن یکــی از بخش های 
شهر انارک به شــمار آمده که خالی 
از ســکنه بوده و هیچ موجود زنده ای 
در آن وجود ندارد.ایــن منطقه تماما 
پوشیده از تپه های شنی و باتالق های 
نمــک بــوده کــه آن را به یکــی از 
صعب العبورترین نواحی جهان تبدیل 
کرده و همچنین یکــی از گرم ترین 

مناطق جهان نیز بشمار می آید.
کویر جن مرکز وقــوع اتفاق های بی 
پاسخ بســیاری بوده و تا کنون هیچ 
منطقی برای یافتن جواب رخدادهای 

این کویر نتوانســته کمــک کند، به 
همیــن منظور ایــن کویــر را مثلث 

برمودای ایران نام گذاری کرده اند.
این کویر امروزه به عنوان یکی از جاذبه 
های گردشــگری انارک به شمار می 

آید.
روستا گردی در روستاهای انارک

در این شهر و روستاهای اطراف انارک 
اقامتگاه ها و بومگردی های بی نظیری 
وجود داشته که حتی برخی از آنها تا 
حد بسیار زیادی بکر و دست نخورده 
باقی مانده و می توان با سفر به انارک 
و روستاهای آن خاطرات بی نظیری 
را خلق کرد.انارک شــهر جاذبه های 
طبیعی و کویری بســیاری بوده و در 
کنار جاذبه هــای تاریخی آن یکی از 
بهترین مقاصد گردشــگری را خلق 
کرده و می توان روز و شــب های بی 
نظیری را با ســفر به این شهر تجربه 

کرد.

انارک، ستاره کویر

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. 

استان اصفهان یکی از گردشگر پذیرترین استان های 
کشور بوده و همه سال تعداد بسیاری این استان بویژه 
شهر اصفهان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب می 
کنند، شهر اصفهان سهم عمده ای از پذیرش مسافر را 
در این استان بر عهده دارد در صورتی که در این استان 
شــهر های بی نظیر و زیبای فراوانی دیگری نیز وجود 
داشته که گردشگران در ســفر به استان اصفهان می 
توانند از آنها و جاذبه های این شهر ها بهره مند شوند، 
انارک یکی از شهر های استان اصفهان بوده و از قدمت 
و تاریخچه باالیی برخوردار است و می توان در سفر به 
استان اصفهان این شهر را به عنوان یکی از مقاصد سفر 

نیز انتخاب کرد.
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Iran exported €259.1 million 
worth of commodities to the 
EU, indicating a 93.16% fall, and 
imported €1.35 billion to register a 
55.89% year-on-year decline
T rade between Iran and European 
Union member states during 
the first four months of 2019 
stood at €1.61 billion to register 
a 76.46% plunge compared 
with last year’s corresponding 
period.Iran’s trade with Malta, 
Cyprus and Bulgaria increased 
by 130.35%, 70.3% and 24.11% 
respectively. These were the only 
EU members to experience an 
increase in commercial exchanges 
with Iran over the period, as those 

with the remaining 25 EU member 
states declined. Trade with Greece 
(€14.54 million), Luxembourg 
(€70,927), Spain (€68.24 million), 
France (€122.2 million) and Italy 
(€264.37 million) saw the sharpest 
declines of 97.82%, 96.9%, 
93.13%, 87.85% and 84.58% 
respectively.Eurostat (European 
Statistical Office) is a directorate 
of the European Commission 
located in Luxembourg. Its 
main responsibilities are to 
provide statistical information 
to EU institutions and promote 
the harmonization of statistical 
methods across its member states 
and candidates for accession. 

Czech 
joining 
INSTEX to 
reduce trade 
problems 
with Iran
Czech Minister 
of Foreign Affairs 
Tomas Petricek 
on Thursday 
hoped that Czech 
Republic's joining 
INSTEX would 
lessen commercial 
problems with 
Iran.
In a meeting 
with Iran's 
Ambassador to 
Prague Akbar 
Aminian, he 
added that 
Czech Republic 
is interested to 
promote relations 
with Iran in all 
fields, including 
economy, culture 
and linguistics.
As of 2013 when 
the level of ties 
was promoted to 
ambassador level, 
bilateral relations 
were of ascending 
order in all fields, 
he said.
He also welcomed 
holding second 
round of the 
two countries' 
joint economic 
c o m m i s s i o n 
slated to be held 
in Tehran in the 
second half of the 
Iranian calendar 
year (started 
March 21).
Petricek also 
hoped that 
Iran and Czech 
would establish 
Czech and 
Persian language 
departments in 
their universities 
and hold cultural 
weeks.
Aminian, for his 
part, said that the 
US' unilateral and 
illegal sanctions 
against Iran 
have created 
problems for 
Iran's trade with 
other countries, 
hoping that the 
problems would 
be minimized in 
light of friendly 
relations between 
the two countries.
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Iran's Trade With EU Plunges %76

The Ministers of 
Communications of Iran 
and Iraq on Thursday 
agreed to improve 
communication capacities 
and remove concerns 
about rendering timely 

services to the pilgrims during 
Arbaeen ritual ceremonies.
After the opening ceremony 
of the International Exhibition 
of Electronics, Computers and 
E-Commerce (Elecomp 2019), 
Iran's Telecommunications and 
Information Technology Minister 
Azeri Jahromi conferred with 
his Iraqi counterpart Naeem 
Sajil Yasser on issues of mutual 
interests. 
The visa waiver between the two 
countries is regarded as a great 
decision, Jahromi said adding 
that "The people of Iran love the 
Imam Hussein (AS), and this 
year, four million Iranians are 
expected to be in the Shia Imam's 
shrine in the Arbaeen rituals. 
Therefore, a special committee 
should be formed to solve the 
problems and the capacities of 
the communications should be 
increased.
Referring to the fact that the 
reduction in transit tariffs in both 
countries would increase volume 
of the exchanged visits, the official 
underscored adding that “Iran is 

prepared to reduce the transit tariff 
with Iraq to the extent the Iraqi side 
to do so.”
Minister of Communications and 
Information Technology stated 
that it is necessary to address joint 
economic activities in the current 
situation, adding that Iran has 
high quality products and services 
in different areas and there is a 
readiness in Iranian side to start a 
joint economic operation.
The Iraqi Minister of 
Communications, for his part 
urged the issue to be addressed 
and the problems quickly resolved, 
referring to the necessity of 
increasing the communication 
capacity of the two countries and 
resolving the problems.
Naeem Sajil Yasser also called on 
Iran's Minister of Communications 
and companies and Iranian 
startups to attend the Iraqi 
Information Technology Exhibition 
to launch a joint economic 
cooperation between the two 
countries.
He also underlined that imports 
of low-quality equipment would 

damage Iraq's communications 
infrastructure. “So, since I am 
familiar with a number of Iranian 
equipment manufacturers and 
their quality, I do welcome this 
proposal and will witness good 
progress over the next few months.”
The 25th International Exhibition 
of Electronics, Computers and 
e-Commerce (Elecomp 2019) 
started with the participation 
of Minister of Communications 
and Information Technology 
Mohammad-Javad Azari Jahromi 
in Tehran on Thursday.
Having the motto of "Better 
Future", the exhibition has different 
sections, including ELECOMP stars, 
ELECOMP trends, and ELECOMP 
games.
ELECOMP is the greatest 
commercial event in Iran's Market 
of Electronics and Computer 
Products and services. Since its 
first edition in 1995, numerous 
players in Iran introduce their 
latest achievements in software 
and hardware in ELECOMP every 
year, wrote the official website of 
the exhibition.  

Qatar keen on 
cooperating with 
Iranian telecom firms 
in 2022 FIFA World 
Cup
Qatar telecommunication minister has 
expressed interest in cooperation with 
Iran's telecommunication companies in 
2022 FIFA World Cup Qatar.
The Qatari official attended the 25th Iran 
International Electronic, Computer & 
E-Commerce Exhibition (ELECOMP) on 
July 18 alongside counterparts from Iraq, 

Russia, Azerbaijan and Turkey.
"I had attended ELECOMP exhibition in 
2014, but today I see many changes and 
I am glad to see startup companies at 
the exhibition. The areas of cooperation 
between Iran and Qatar include 
oil, gas, energy and food sectors, and 
we would like to expand relations in 
communication technology. In our turn, 
we invited our Iranian partners to the 
exhibition the be held in late October in 
Qatar," he added.
"In regards to the 2022 FIFA World Cup 
Qatar, I can say that Qatar is expanding 
infrastructures for the event. I have 

seen many companies in the exhibition, 
which can help us. Cooperation in the 
field of ICT is very important. We face 
similar challenges and have similar plans 
for smart cities. There are relations at 
the governmental level, but we need to 
develop cooperation between private 
companies," he said.
At a press conference during 25th 
ELECOMP exhibition, Iraqi Deputy 
Minister of Communications has 
commented on CT and electronic trade 
prospects with Iraq and other countries 
and spoke about Iran's participation in 
Iraq's mobile programs.

Business cooperation 
between Iran, Iraq to 
expand
The head of Alborz Chamber of Commerce, 
Industries, Mining and Agriculture announced 
the willingness of economic activists in the two 
provinces of Alborz and Iraq's Basra to expand 
trade and economic cooperation.
Rahim Banamolaie, who traveled to the province 
of Basra, along with the heads of Commerce 
chambers of Abadan and Khorramshahr, told 
IRNA on Wednesday that at a meeting with the 
head of the Chamber of Industries and a group 
of Basra's private sector activists, the areas of 
expansion of economic cooperation between the 
parties were reviewed and evaluated.
The official highlighted that the development 
of exports and imports, the expansion of 
trade exchanges in various fields, as well as 
how to participate and invest in the capital 
between Alborz and Basra, are among the issues 
discussed at the meeting.
Banamolaie underscored, “We invited business 
activists from Basra to get acquainted with 
our industrial and production capacities 
while visiting Alborz and the exhibition of 
manufacturing and industrial capacities of the 
Chambers of Commerce in our province.”
The head of the Alborz Chamber of Commerce 
said that the Basra private sector has been 
ready to participate and invest in some of their 
needs, including industrial machinery and 
participation and investment in the creation of 
industrial and industrial units.
Referring to readiness to supply some saturated 
products in our country to Basra, Banamolaie 
underlined, "If the Iraqi people are willing, we 
will be ready to produce and supply their needed 
products in their country."
He added that the private sector in Basra 
has announced its readiness to create a 
hypermarket, including various Iranian 
products, including cosmetics, sanitary, food, 
conversion industries, fruits and various types 
of vegetable and seafood.
The official went on to say, "With the provision 
of a land of 30 hectares in Iraq for 25 years, titled 
"Space of Iran", we will be able to produce and 
supply many of the needs of Basra and other Iraqi 
provinces in that country.”
The head of the Alborz Chamber of Commerce, 
referring to the conditions and capacities of Iran 
in the field of attracting tourists to health and 
sports and recreational tourists said, Alborz 
province is ready for joint ventures with Iraq in 
the development of tourism facilities of Alborz.

Iran to boost Internet 
speed: ICT Minister
Iran's Minister of Communications and 
Information Technology wrote in a tweet that 
Iran is to increase the speed of the Internet 
fourfold.
"From tomorrow ADSL can be changed to VDSL, 
which is four times faster," wrote Mohammad-
Javad Azari-Jahromi.
The high-speed Internet is based on VDS (very 
high bitrate subscriber line) or one of XDSL 
standards.
VDSL and ADSL are similar in performance, 
there are differences between them too. VDSL 
is almost twice as fast as ADSL in upload and 
download. VDSL can work with both copper wire 
and optical fiber. Some value-added services can 
be provided as well, like video conferencing and 
Internet Protocol television (IPTV).

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.

Iran, Iraq to improve communications 
capabilities 
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Iran’s FM, UN chief meet in New 
York
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
met with United Nations Secretary-General Antonio 
Guterres in New York on Thursday.During the meeting, 
the two sides discussed the latest international 
developments, including the escalation of tensions in 
the Middle East by the US, the imposition of limits on 
Iranian diplomats in the UN by the US, the illegal seizure 
of an Iranian tanker in Gibraltar by the British Navy, and 
the reduction of Iran's nuclear commitment under the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), as well as 
the developments in Syria, Yemen and Afghanistan.
Zarif, who arrived in New York on Sunday to attend 
the annual gathering of the UN Economic and Social 
Council (ECOSOC), will leave the US for Caracas, the 
capital of Venezuela, later today to attend a meeting of 
the members of the Non-Aligned Movement.Zarif will go 
to Havana at the final stage of the trip to meet the Cuban 
officials and discuss issues of mutual interest.

Tehran dismisses US claim on 
downing Iranian drone
 Iranian Deputy Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi 
dismissed the US’ claim that it had destroyed an Iranian 
drone in the Strait of Hormuz, saying Iran has not lost 
any drone.
“We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor 
anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot 
down their own UAS by mistake!” Araghchi tweeted on 
Friday.US President Donald Trump claimed on Thursday 
that US navy forces had targeted an Iranian drone, which 
threatened US warship in Strait of Hormuz.“The [USS] 
Boxer took defensive action against an Iranian drone, 
which had closed into a near distance, approximately 
1000 yards, ignoring multiple calls to stand down 
threatening safety of ship and ship’s crew,” Trump 
said.The US president added that Iran’s drone “was 
immediately destroyed,” and the Pentagon claimed the 
Iranian drone was within a “threatening range” of the US 
ship.Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
had also reacted to Trump's claims on Thursday, saying, 
"We have no information about losing a drone today.

IRGC chief warns enemies 
Iran’s defensive strategy can turn 
offensive
IRGC top commander Salami has warned the enemies 
that Iran’s defensive strategy can turn offensive if 
they make any mistakes.Commander of the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) Major General Hossein 
Salami made the remarks on a visit to the IRGC naval 
forces in the Persian Gulf to inspect the level of their 
preparedness.During the visit, Maj. Gen. Salami attached 
a great importance to the Persian Gulf region and its 
role in the global economy, while stressing that Iran has 
developed its strength in air, in the sea and on the land to 
defend the strategic region.
“The Islamic Republic, as a major independent power, 
has control and dominance over the entire northern 
part of the Persian Gulf and the Sea of Oman in defense 
of its territorial integrity, maritime superiority and the 
security of its own airspace,” the IRGC chief added.

Iran determined to keep all routes 
open for preserving JCPOA

In the phone call with 
President Emmanuel 
Macron of France that was 
made on Thursday evening, 
President Hassan Rouhani 
stressed that France 

should make efforts for saving 
the nuclear deal (JCPOA) and said 
"the Islamic Republic of Iran is 
determined to keep all routes open 
for safeguarding the JCPOA".
Referring to the visit of the French 
President's special envoy to Tehran, 
Rouhani said "the Iranian and 
European parties to the JCPOA must 
make efforts to take equal steps in 
saving the deal."
The Iranian President went on 
to state that the United States' 
intensified sanctions obstruct 
JCPOA's protection, saying "there 
are some in the United States who 
do not want efforts for saving the 
deal to be successful, an example 
of it is the recent decision by the US 
Congress to steal over $1.5 billion of 
Iranian nation's money."
"Europe should accelerate its 
efforts to ensure Iran's legitimate 

interests are met, and the United 
States' economic war is over," 
he said.Rouhani also described 
transactions through INSTEX and 
transfer of Iran's oil money from the 
channel important for safeguarding 
the JCPOA, and continued "passing 
of time and losing opportunities 
will force Iran to take its third step."
Rouhani described the lift of US 
sanctions as another solution for 
saving the deal, saying "few-month 
solutions are not acceptable at all 
for stopping Iran's activities".
During the same telephone call, 
President of France Emmanuel 
Macron underscored ease 
of tensions and efforts by all 
parties to save the JCPOA, 
saying "unfortunately, there are 

always extremists who prevent 
other countries' efforts for 
reaching peace, and the United 
States' announcement about 
intensification of sanctions against 
Iran is in the same vein."
Stating that Europe has accelerated 
its actions for practical activation 
of INSTEX, the French President 
referred to the joint statement 
of three European countries for 
securing Iran's interests in the 
JCPOA.He said "sanctions by the 
United States have made problems 
for many countries' commercial 
activities with Iran.""France is very 
determined to resolve all problems 
regarding safeguarding the JCPOA, 
and this requires all parties' 
efforts," he said.

FM Zarif reminds US 
of its boundaries
 Iran’s Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif in a tweet on Thursday 
posted a map showing the borders of 
Iran and the United States to remind 
the White House of the US boundaries 
and the necessity of respecting other 
countries' territories.
Zarif re-tweeted a map originally posted 
on June 22 that shows the borders of Iran 
and the United States, captioning it with 
a single word: “Reminder”.
His tweet came a few hours after US 
President Trump claimed that a US ship 
had shot down an Iranian drone in the 
Strait of Hormuz.
Trump said that the USS Boxer fired on 
the drone Thursday, four weeks after 
Iran shot down a US surveillance drone 
flying over Iranian waters near the Strait 
of Hormuz.

“The Boxer took defensive action against 
an Iranian drone, which had closed into 
a near distance, approximately 1000 
yards, ignoring multiple calls to stand 
down threatening safety of ship and 
ship’s crew,” Trump said.
He added that Iran’s drone “was 
immediately destroyed,” and the 
Pentagon claimed the Iranian drone 
was within a “threatening range” of the 
US ship.
Meanwhile, Zarif said he was not aware 
of any downing of an Iranian drone.
"We have no information about losing a 
drone today," Zarif told reporters at the 
United Nations before a meeting with 
Secretary-General Antonio Guterres.
The incident also happened a few hours 
after Iran's Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) said it had seized a foreign 
tanker that was smuggling fuel in the 
Persian Gulf near the Strait of Hormuz.
The tensions between Washington and 

Tehran have been escalating under 
Trump. Leading a policy of “maximum 
pressure,” the US quit a United Nations-
ratified nuclear agreement between Iran 
and six world states. It then proceeded to 
restore the sanctions that had been lifted 
under the deal.
It has, in addition, sent an aircraft carrier 
strike group, a bomber task force, an 
amphibious assault ship, and some 
1,500 more forces to the region.

The Iranian and French presidents spoke by 
telephone Thur. and discussed the most important 
bilateral, regional and international issues, stressing 
that efforts for safeguarding the JCPOA should be 
continued.
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Iran's mission to 
the United Nations 
denounced the 
instrumental and 
political use of human 
rights by the West and 
strongly rejected the 
“unacceptable” practice of 
certain Western countries 
towards China.
In a letter released on 
Thursday, the Islamic 
Republic of Iran’s 
permanent mission to the 
United Nations blasted the 
West's political stances on 
the issue of human rights.
“Once again, the noble 
objective of promotion 
and protection of human 
rights has served the 
political interests of a few, 
who traditionally regard 
human rights as a means 
in their foreign policy 
toolbox to exert pressure 
on the countries they 
dislike,” the letter said.
“In this respect, the 
Islamic Republic of 
Iran strongly rejects 
unacceptable practice of 
some western countries 
towards China, and 
application of double 
standards and abuse of 
human rights under 
the pretext of minority 
situation in this country,” 
it added.
“The fact that the exact 
same states routinely turn 
a blind eye to the gross 
and systematic violation 
of human rights, war 
crimes and crimes against 
humanity committed by 
their closest allies against 
innocent populations 
in Yemen and Palestine 
reveals the true face and 
intention of sponsors of 
the letter,” the Iranian 
mission noted.
“Regrettably the casual 
application of such 
obvious double standards 
by them has relegated 
the international human 
rights mechanisms to 
political instruments that 
they conveniently abuse 
against whomever that is 
considered unfriendly,” it 
concluded.
Days after a group of 22 
nations signed a letter 
addressed to the president 
of the UN Human Rights 
Council and the UN High 
Commissioner for Human 
Rights calling on China 
to end its programs in 
Xinjiang, a group of 37 
countries submitted a 
similar letter in defense of 
China’s policies.

Iran Rejects 
West’s Accusa-
tion of Human 
Rights Abuse 
in China

Iran

news

ISFAHAN
N E W S

US sanctions network selling 
materials for Iran nuclear 
program
The US has imposed sanctions on seven companies 
along with three individuals it claims helped procure 
materials for Iran’s nuclear program.
“Treasury is taking action to shut down an Iranian 
nuclear procurement network that leverages Chinese- 
and Belgium-based front companies to acquire critical 
nuclear,” Treasury Secretary Steven Mnuchin said in a 
statement on Thursday.

“Iran cannot claim benign intent on the world stage 
while it purchases and stockpiled products for 
centrifuges,” Mnuchin added.
This marked the first time Washington imposed 
sanctions on Iran since Tehran announced it would 
surpass the uranium stockpile limit set under the Iran 
nuclear deal the United States quit last year.
In May, Iran informed the five remaining signatories 
to the 2015 nuclear deal - the UK, Germany, Russia, 
China and France - of its decision to suspend the 
implementation of some of its commitments under 
the agreement, exactly one year after the United States 
unilaterally abandoned it.

Iran warned that in 60 days 
it would resume refining 
uranium to a higher fissile 
degree if Europe failed to 
shield its trade from US 
sanctions.
n June 17, the spokesman 
for the Atomic Energy 
Organization of Iran said, 
"Today the countdown to pass 
the 300 kilograms reserve of enriched uranium has 
started and in 10 days time we will pass this limit."

"the Iranian and 
European parties 
to the JCPOA must 
make efforts to 
take equal steps in 
saving the deal."
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Iran, Pakistan talk border coop. at 
2nd Border Commission session
The second session of Iran-Pakistan Higher Border Commission 
(HBC) was held in Islamabad on 18 July 2019, during which the two 
sides held constructive discussions for effective implementation 
of existing border mechanisms.According to the Iranian Foreign 
Ministry, the second session of Pakistan-Iran Higher Border 
Commission (HBC) was held in Islamabad on 18 July 2019. 
Pakistan delegation was led by Director General (Afghanistan, 
Iran and Turkey) Zahid Hafeez Chaudhri, and Iranian delegation 
was led by Director General of International Legal Affairs of the 
Ministry of Foreign Affairs, Abbas Bagherpour Ardekani.The HBC 
is a mechanism for consultations between the two countries to 
discuss all border related issues for enhanced coordination at 
different levels. The first session of the Commission was held in 
Tehran on 17 July 2017. The second session was held in follow up 

of the decision taken by the leadership of the two countries during 
Prime Minister Imran Khan’s visit to Iran earlier this year.
Pakistan and Iran enjoy brotherly relations which are deep rooted 
in historical, religious, cultural ties and strong people-to-people 
contacts. The two countries share more than 900 km long common 
border that is described as a border of peace and friendship.
During the Session, the two sides held constructive discussions for 
effective implementation of existing border mechanisms within 
the relevant frameworks including Agreement for Administration 
of Pakistan-Iran border of 1960. They agreed to further strengthen 
their cooperation in these areas.Both sides reaffirmed their 
commitment to expedite opening new border crossing points with 
mutual understanding.
Both parties emphasized the necessity of updating border maps 
and border pillar descriptions and carrying out joint border 
surveys.
The two sides also shared the understating about their effective 

border 
management efforts through 

appropriate measures including physical installations such as 
fencing.

News



Persian Gulf A Hell for US: IRGC General
The American forces come under intense psychological pressure 
whenever they enter the Persian Gulf and consider the area as 
a hell, deputy commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) said.Addressing a conference on Thursday, Rear 
Admiral Ali Fadavi said the IRGC Navy has established such 
high level of dominance in the Persian Gulf that any foreign 
vessel entering the area is obligated to communicate with the 
Iranian forces in Persian language.
He said the American and European warships had to follow the rule 
after a short period and began to respond to the Iranian naval forces 
in Persian.

Talks between the 
government of Venezuelan 
President Nicolas Maduro 
and the opposition are 
continuing in Barbados, 
the foreign ministry 
from mediator Norway 
said late on Thursday 
in a rare statement 
about the progress of 
the discussions.“The 
representatives of the 
central political actors in 
Venezuela are continuing 
the negotiations initiated 
in Oslo with the purpose 
of working continuously 
and as efficiently as 
possible,” the ministry said 
in a statement, Reuters 
reported.Talks resumed 
this week to try to find 
ways to resolve the political 
crisis in the Latin American 
nation.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
04:34:15  
Noon call to prayer : 
13:09:42   
Evening call to prayer: 
20:29:30  

High: 40  ° c
Low: 20  ° c

10000 Rials

Talks between 
Venezuela 
Government, 
Opposition 
Continuing: Norway

FM Zarif 
reminds US of its 
boundaries

Iran determined 
to keep all routes 
open for preserving 
JCPOA

Czech joining 
INSTEX to reduce 
trade problems with 
Iran

Iran
news

ISFAHAN
N E W S

Headlines

5

5

4

4

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province  Saturday,July 20, 2019,
No.277

Iran, Iraq to improve 
communications capabilities

The IRGC Navy said in a statement 
on Thursday that the foreign 
tanker ship has been captured 
on Sunday, July 14, by the military 
vessels patrolling the first naval 
zone in the Persian Gulf as part of 
the operations to detect and fight 

against organized smuggling.
The IRGC Navy’s patrol vessels confiscated 
the foreign tanker that was carrying one 
million liters of smuggled fuel in a surprise 
operation after making sure that the ship was 
smuggling fuel, it added.
According to the statement, the foreign 
tanker was seized in southern parts of 
Larak, a small island in the Persian Gulf, after 
obtaining a judicial warrant.
There were 12 foreign crew on board the 
tanker which has a capacity of 2 million 
liters of fuel, the statement noted, saying it 
had received smuggled fuel from the Iranian 
launches and was going to deliver the fuel to 
the foreign ships in more distant regions.
The IRGC Navy also denied reports by the 
Western media that Iran has captured 
another foreign vessel in recent days, saying 

judicial processes are going on in relation to 
the smuggling tanker.
On Tuesday, Iran’s Foreign Ministry said it 
has helped a foreign oil tanker that had been 
stalled in the Persian Gulf due to technical 
failure.
According to Foreign Ministry Spokesman 
Abbas Mousavi, the foreign oil tanker has 
been taken to the Iranian coasts for assistance 
in line with the international regulations 
after the vessel sent out a mayday distress 
call.
“A foreign oil tanker encountered problem 
in the Persian Gulf due to technical failure, 
and the Iranian forces, in accordance with 
the international regulations, rushed to 
help it after receiving a mayday distress call, 
and pulled it toward the Iranian waters with 
tugboat to carry out the necessary repairs,” 
Mousavi noted.
The comments came after the Associated 
Press claimed a small oil tanker from the 
United Arab Emirates travelling through 
the Strait of Hormuz has entered Iranian 
waters and turned off its tracker a few days 
ago, leading the US to suspect Iran seized 
the vessel amid heightened tensions in the 
region.
The Panamanian-flagged Riah turned off 
its transponder late Saturday night but an 
Emirati official said it sent no distress call.

"Contrary to Trump’s 
delusional and groundless 
claim, all drones belonging to 
the Islamic Republic of Iran in 
the Persian Gulf and the Strait 
of Hormuz, including the one 
mentioned by the US president, 

have returned to their bases safe and 
sound after carrying out their scheduled 
surveillance and control operations,” 
Brigadier General Abolfazl Shekarchi said 
on Friday.The top military spokesman 
said the US president’s claim is aimed at 
creating tension and disrupting security 
in the strategic waterway.
“The Armed Forces of the Islamic Republic 
of Iran always feel duty-bound to protect, 
control, and safeguard the security of the 
Persian Gulf and the Strait of Hormuz 
with full vigilance while observing 
international regulations,” he added.
Brigadier General Shekarchi’s comments 
came as Trump claimed on Thursday that 
a US ship had shot down an Iranian drone 
in the Strait of Hormuz.

Trump said that the USS Boxer fired on 
the drone Thursday, four weeks after 
Iran shot down a US surveillance drone 
flying over Iranian waters near the Strait 
of Hormuz.
“The Boxer took defensive action against 
an Iranian drone, which had closed into 
a near distance, approximately 1000 
yards, ignoring multiple calls to stand 
down threatening safety of ship and ship’s 
crew,” Trump said.He added that Iran’s 
drone “was immediately destroyed,” and 
the Pentagon claimed the Iranian drone 
was within a “threatening range” of the 
US ship.The claim came almost a month 
after the IRGC shot down an intruding 
American spy drone in the country’s 
southern coastal province of Hormozgan.
Earlier, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif and his deputy 
Seyyed Abbas Araghchi had also 
dismissed "losing any drones in the 
Persian Gulf or anywhere else".

IRGC Captures Foreign Tanker 
Smuggling Fuel in Persian Gulf

All Iranian drones safe at bases after 
surveillance missions

The Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) seized a foreign 
oil tanker in the Persian Gulf that was carrying one million 
liters of smuggled fuel.

 A senior spokesman for the General Staff of the Iranian 
Armed Forces dismissed the US' claim that it had destroyed 
an Iranian drone in the Strait of Hormuz, saying all 
the country’s drones had returned safely to base after 
conducting their identification missions.
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“A foreign oil tanker 
encountered 
problem in the 
Persian Gulf 
due to technical 
failure, and the 
Iranian forces, in 
accordance with 
the international 
regulations, rushed 
to help it after 
receiving a mayday 
distress call, and 
pulled it toward the 
Iranian waters with 
tugboat to carry 
out the necessary 
repairs,”

“The Armed 
Forces of the 
Islamic Republic 
of Iran always feel 
duty-bound to 
protect, control, 
and safeguard 
the security of 
the Persian Gulf 
and the Strait 
of Hormuz with 
full vigilance 
while observing 
international 
regulations,”

EU should allow 
Iran to trade to 
preserve nuclear 
deal: Zarif
European countries should implement their 
commitments on ensuring the freedom of trade 
for Iran to preserve the nuclear deal, Iranian 
Foreign Minister Javad Zarif told TASS on 
Thursday."We expect them to implement their 
obligations to normalize economic relations 

between Iran and other countries," Zarif said 
adding that "we need to sell our oil."
"We are doing business with Russia and China, 
but that’s not enough. The Europeans - both E3 
and the entire EU - are part of it [the deal] and they 
have to implement their commitments," he added.
On July 13, Zarif told his British counterpart that 
Tehran will continue selling oil no matter what 
the conditions are.  British Foreign Secretary 
Jeremy Hunt stressed in a phone conversation 
on Saturday with Zarif that Tehran has the right 
to sell its oil. Zarif in response reiterated that 
his country will keep selling its crude under any 
circumstances.

Iran winner of 
developments in 
Persian Gulf region: 
Lebanese Daily
An Arabic-language daily based in Beirut, Lebanon on 
Friday referred to US President's claim on downing of an 
Iranian drone in the Strait of Hormuz and said Iran has 
the upper hand in regional developments and whatever 
happens, the country will be the winner.
Al-Binaa daily wrote, “Following the allegations made 

by Donald Trump on targeting an Iranian drone over 
the Strait of Hormuz, the Persian Gulf is faced with a new 
phase of tension and is expected once again after heated 
stances and then calm responses in the past few days, 
this region is once again moving toward a intensified 
stances.”While Iran continues to adhere to its previous 
statements and steps, it has the upper hand to take action, 
which means that, according to those who are observing 
the situation in the Persian Gulf, no matter whether 
moving forwards to confrontation or calmness, Iran will 
be the winner in this situation, because the crisis will 
create a special condition for Iran's influence on the oil 
market, and the calmness of the situation will make Iran 
remain in a stable and dominant position.



غافلگیری قاچاقچیان سوخت قاچاق در شهرضا
 فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف سه هزار لیتر سوخت قاچاق از سه دستگاه کامیون 

بنز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس اصفهان، ســرهنگ صادق کاظم زاد اظهار داشت: مأموران کالنتر 
۱۱ شهید بهشتی این فرماندهی در پی گشت زنی های هدفمند خود در محور شهرضا به اصفهان 

به سه دستگاه کامیون تانکردار اسکانیا مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی 
داللت دادند.

وی تصریح کرد: در بازرســی از این کامیون های توقیف شده مقدار سه هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق 
جاساز شده، کشف و در این ارتبتط ۳ نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی تحویل 

مراجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی شهرضا با تاکید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق کاال و سرمایه های ملی گفت: پدیده قاچاق عالوه 
 بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرائم دیگری در سطح جامعه می شود و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری پلیس

 است.

۱۳ درصد جمعیت حاشیه نشین کاشان از اتباع خارجی هستند
 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از شناسایی هشت منطقه حاشیه نشین در این شهرستان خبر 

داد و گفت: ۱۳ درصد جمعیت حاشیه نشین این شهرستان از اتباع خارجی هستند.
سیدعلیرضا مروجی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ســالمت محور همه چیز حتی عروج است، اظهار 
داشت: طرح تحول نظام سالمت نمونه ای از اهمیت دادن دولت به موضوع سالمت است که بر اساس آیات و 

روایات نیز به اهمیت موضوع سالمت اشاره شده و بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی کاشان بهبود وضعیت 
حاشیه نشینان را در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه هشت منطقه به عنوان مناطق حاشیه نشین شهری شناسایی شد و ۱۳ درصد از جمعیت حاشیه نشین 
منطقه کاشان از اتباع بیگانه هستند، افزود: بر همین اساس با معرفی مناطق حاشیه نشین منطقه کاشان تمام تالش خود را 

در راستای جذب امکانات به کار گرفتیم و توانستیم برای ۸۶ هزار نفر یعنی ۲۵ درصد جمعیت شهری امکانات مهیا کنیم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابراز داشت: بر اساس تالش های صورت گرفته بیشترین خدماتی که ارائه شده به مردم مناطق یحیی 
آباد و مسکن مهر کاشان بوده است و در تالش هستیم تا با برنامه های پیش بینی شده تمامی مردم مناطق حاشیه نشین از حداقل یک خدمت 

بهره مند شوند.
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 مجلس نیز تسهیالت 
ازدواج را در اولویت 
پرداخت قرار داده 

است؛ به این ترتیب 
منابع قرض الحسنه 
با محدودیت مواجه 

شده است.
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حذف یارانه ها آغاز شد؟

یارانــه تیر ماه در حالی دو شــب 
گذشته به حســاب سرپرستان 
خانوار واریز شــد که برخی آن را 
دریافت نکردند؛ جریانی که احتمال 
حذف یارانه بگیران را براســاس 
تکلیف قانون بودجه تقویت کرده 

است.
یکصد و یکمین یارانه نقدی ساعت 
۲۴ چهارشنبه گذشته به حساب 
سرپرستان خانوار واریز شد اما آنچه 
امروز برخــی یارانه بگیران اعالم 
کردند از این حکایت داشــت که 
»یارانه آنها به حساب شــان واریز 

نشده است«.
گرچــه پیگیری ها از ســازمان 
هدفمندی یارانه ها در رابطه چرایی 
عدم واریز یارانــه برخی خانوارها 
تاکنون با توضیحی همراه نبوده و 
مسئوالن هیچ پاسخی در این باره 
نداده اند اما به هر صورت می تواند 
از تکلیف دولت بــرای غربالگری 

یارانه بگیران نشأت گرفته باشد.
طبق قانون بودجه و آنچه در تبصره 
هدفمندی آمــده، دولت مکلف 
شده برای ســال جاری سه دهک 
باالی درآمدی را از دریافت یارانه 
حذف کند. آیین نامه این تبصره در 
روزهای گذشته در هیئت دولت 
به تصویب رسید و در دستور کار 

قرار گرفت.
البته مشخص نیست که عدم واریز 
یارانه برخی گروه ها دقیقا به چه 
دلیلی بوده و ممکن است اختالل 
در حساب یا روند پرداخت، عامل 
آن باشد ولی در هر صورت شروع 
حذف یارانه بگیران بسیار محتمل 

خواهد بود.
در حال حاضر حدود ۷۸ میلیون 
نفر یارانه نقدی دریافت می کنند 
و طی ســال های گذشته همواره 
در قانون بودجه، دولت مکلف به 
حذف دهک های باالی درآمدی 
بوده است اما خود به صراحت اعالم 
کرده بود توانایی اطالعاتی الزم را 
برای این موضوع ندارد و حتی در 
سال گذشته هیچ یارانه بگیری را 

حذف نکرده است.
این در حالــی اســت در حدود 
ســه ســال پیش اقدام به حذف 
یارانه بگیران کرد که طی آن حدود 
چهار میلیون نفر را کنار گذاشت 
که با توجه بــه خطاهایی که در 
شناســایی وجود داشــت حدود 
۹۰۰ هزار نفر بار دیگر به لیســت 

یارانه بگیران برگشتند.
به هر حال بایــد منتظر بود و دید 
که دولــت چه برنامــه ای را برای 
غربالگری یارانه بگیران در ســال 
جدید در دســتور کار قرار داده تا 

شفاف سازی کند.
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آگهی اخطار اجرایی
شماره: ۶۶۸/۹۷-۱۳۹۸/۴/۲ به موجب رای شماره ۹۸۴/۹۷ تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ حوزه دوم 
شورای حل اختالف شهرستان کاشــان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید مجید 
موسوی به نشانی مجهول المکان محکوم است به انتقال سند رسمی خط تلفن همراه به 
شماره ۰۹۱۲۴۷۷۴۲۷۳ به نام خواهان و پرداخت هزینه های دادرسی به مبلغ ۲۴/۵۰۰ 
تومان + ۳۰/۰۰۰ تومان هزینه چاپ آگهی در حق خواهان مهرداد اکبری به نشانی خیابان 
نطنز کوی بالل موذن ۲۳ منزل اســتیجاری اکبری. رای صادره غیابی است وفق تبصره 
دو ماده ۳۰۶ ق آ د م هزینه اجرا به میزان نیم عشر در حق صندوق دولت اخذ گردد. ماده 
۳۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. قاضی شعبه دوم شورای 

حل اختالف شهرستان کاشان شناسه: ۵۳۰۸۰۰
آگهی مزایده اموال غیرمنقول

اجرای احکام حقوقی شعبه ســوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه ۹۷۱۳۶۰ ج/سوم له آقای علیرضا رام پناهی و علیه ۱- آقای فضل 
اهلل جاللی نیا ۲- خانم پروانه ملک زاده مبنی بر مطالبه مبلغ ۱۰۷۹۷۹۱۸۵۱ ریال بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ ۹۸/۵/۱ ســاعت ۱۲:۳۰ 
صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۸ جهت فروش 
۱۱/۹۶۱ حبه مشــاع از ۷۲ حبه ششــدانگ ملکی به پالک ثبتی شماره ۴۹۲۵/۱۳۰۳ 
بخش ۵ اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی 
خانم پروانه ملک زاده و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده 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 شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر 
عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملکی مورد مزایده: ارزیابی آپارتمان متعلق 
به خانم پروانه ملک زاده با هماهنگی طرفین پرونده به آدرس اصفهان، خیابان ۲۲ بهمن، 
خیابان عالمه امینی غربی، مجتمع مســکونی کارمندان، بلوک طلوع، طبقه دوم، واحد 
شرقی بازدید به عمل آمد و گزارش آن به شرح زیر حضورتان ایفاد می گرد. مشخصات 
ملک: ساختمان طلوع در پنج طبقه همکف پارکینگ ها و چهار طبقه آپارتمان روی آن 
و هر طبقه دو واحد شرقی و غربی آپارتمان مذکور در طبقه دوم غربی واقع شده با قدمت 
تقریبی ۲۵ سال به مساحت ۱۶۰/۲۳ مترمربع دارای هال و پذیرایی آشپزخانه با کابینت 
و ســه اتاق خواب و در همکف پارکینگ ها و انباری قرار دارد. مشــخصات سند مطابق 
جداول ذیل می باشد. شمار دفتر مالکیت: ۹۱۶۳۱۱، شماره مالک: فرعی ۱۳۰۳ اصلی 
۴۹۲۵ دفتر ۴۷۸ صفحه ۱۴۲ شماره ثبت ۱۴۴۳۰۶ بخش پنج ثبت اصفهان به نام پروانه 
ملک زاده شش دانگ، نظریه کارشناسی: با توجه به موارد فوق و موقعیت محل، مساحت 
آپارتمان، مرغوبیت ملک و قدمت و نوع ساخت ملک و ابعاد و در نظر گرفتن کلیه جوانب 
اشتراکات،آب، برق، گاز جمعا ارزش ملک آپارتمان مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ شش میلیارد 
و پانصد میلیون ریال که معادل ششصد و پنجاه میلیون ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ارزیابی و 
اعالم می گردد. تذکر: ملک مذکور بدون در نظر گرفتن بدهی به شهرداری و ارگان های 
دیگر محاسبه شده است و صرفا جهت ارائه به شعبه سوم اجرای حقوقی اصفهان تنظیم 
شده است. در نتیجه ارزش ۱۱/۹۶۱ حبه مشاع آن به مبلغ ۱۰۷۹۷۹۱۸۵۱ ریال ارزیابی 
که مقدار ۱/۴۷۴ حبه مشاع آن به مبلغ ۱۳۳/۰۷۱/۹۴۷ ریال بابت مطالبات مقدم اجرای 
اسناد رسمی و مقدار ۰/۶۰۴ حبه مشاع آن به مبلغ ۵۴/۶۰۵/۷۰۹ ریال بابت حق اجرای 
دولتی و مقدار ۹/۸۸۳ حبه مشاع آن به مبلغ ۸۹۲۱۱۴۱۹۵ ریال بابت مطالبات محکوم 

له ارزیابی می گردد. مدیر و دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان شناسه: ۵۲۴۸۷۶

یکــی از محورهــای 
نشست ستاد ساماندهی 
و حمایــت از مشــاغل 
خانگــی کــه در محل 
وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعــی برگزار 
شــد، مطالبــه وزیــر 
کار از نماینــده بانــک مرکزی برای 
اولویت دادن به موضوع اشــتغال و 
افزایش ســقف تســهیالت مشاغل 
 خانگی در حوزه فعالیت های گروهی

 بود.
محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در این نشســت 
با اشــاره به اینکــه امــروز اولویت 
کشــور، موضوع اشــتغال و افزایش 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، 
از نماینده بانک مرکزی درخواســت 
کرد تا بانک مرکــزی این موضوع را 
با اولویت در دســتور کار قرار دهد و 
تسهیالت مشــاغل خانگی در حوزه 
فعالیت های کارفرمایی و گروهی نیز 

افزایش یابد.

در حــال حاضر ســقف تســهیالت 
مشــاغل خانگی در حوزه تسهیالت 
فردی ۵۰ میلیــون تومان و در حوزه 
فعالیت های گروهــی ۱۰۰ میلیون 

تومان است.

   تکلیف ۳۲0 هزار میلیاردی بانک 
مرکزی برای تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج
در ایــن نشســت خانم دانشــمند، 
نماینده بانک مرکزی درباره افزایش 
سقف تســهیالت مشــاغل خانگی 
گفت: در سال گذشــته تعهد بانک 
مرکزی بــرای پرداخت تســهیالت 
ازدواج ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود 
که این میزان امســال به ۳۲۰ هزار 
میلیارد تومان یعنی دو برابر افزایش 
یافته است ضمن اینکه کمیته امداد و 
نهادهای حمایتی نیز حدود ۳۰ هزار 
میلیارد تومان تعهد در حوزه پرداخت 

تسهیالت ازدواج دارند.
نماینــده بانــک مرکزی در ســتاد 
ســاماندهی و حمایت از مشــاغل 
خانگی افزود: اخیراً بر اساس مصوبه 
دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل 
منابع قرض الحســنه برای پرداخت 
تســهیالت به مناطق آســیب دیده 
ناشی از ســیل اختصاص یافت و ۳۰ 
هزار میلیارد تومان نیز به این میزان 

اضافه شده است.

وی با بیــان اینکه دولــت، مناطق 
آســیب دیده ناشــی از ســیل را در 
اولویت پرداخت تســهیالت از محل 
منابع قرض الحســنه قرار داده است، 
اظهار داشــت: عالوه بر این، مجلس 
نیز تســهیالت ازدواج را در اولویت 
پرداخت قرار داده است؛ به این ترتیب 
منابع قرض الحســنه بــا محدودیت 

مواجه شده است.

دانشــمند با تأکید بر اینکه با چنین 
شــرایطی، امــکان افزایش ســقف 
تســهیالت مشــاغل خانگی وجود 
ندارد، ادامه داد: مصوبه افزایش سقف 
فردی تسهیالت مشــاغل خانگی به 
۵۰ میلیون تومان ابالغ شــده اما در 
خصوص افزایش ســقف تسهیالت 
مشاغل خانگی برای فعالیت گروهی 
و کارفرمایــی از محــل اعتبــارات 

قرض الحســنه، با محدودیت منابع 
مواجه هستیم.

نماینــده بانــک مرکزی در ســتاد 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
تأکید کرد: در صورتی کــه تا پایان 
امســال منابع قرض الحسنه افزایش 
یابد، امکان افزایش سقف تسهیالت 
مشــاغل خانگــی در فعالیت هــای 
گروهــی وجــود دارد؛ در غیــر این 

صورت نمی توانیم وعــده غیرعملی 
بدهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
در پایــان خطاب بــه نماینده بانک 
مرکزی گفت: شــما تــالش خود را 
بکنید و من نیز این موضوع را شخصاً 
از طرف آقای همتی رئیس کل بانک 
 مرکــزی در هیئت دولــت پیگیری

 خواهم کرد.

 از اصرار شریعتمداری تا توجیهات بانک مرکزی؛   

اما و اگرهای افزایش سقف تسهیالت مشاغل خانگی
وزیر کار در حالی اشتغال را از اولویت برنامه های دولت 
می داند و خواستار افزایش سقف تسهیالت مشاغال 
خانگی شــده که بانک مرکزی وعــده ای متقن برای 

افزایش این تسهیالت نمی دهد.

اقتصاد محیط زیست

ایرنا
گـــزارش

خسارت ۸.۵ میلیارد 
دالری تخریب محیط 
زیست بر اقتصاد ایران

بر اساس گزارش تازه 
پژوهش های  مرکز 
مجلــس، بی توجهــی بــه »اقتصاد 
محیط زیست« در ایران باعث خسارت های 
۸.۵ میلیارد دالری ساالنه به اقتصاد کشور 
و ایجاد ســرطان و بیماری های پوستی و 

تنفسی برای مردم بوده است.

هشت میلیارد و ۴۳۰ میلیون دالر، میزان کل 
خسارت وارد بر محیط زیســت ایران در سال 
۲۰۰۲ است. در سال ۲۰۱۳، تنها خسارت وارد 
بر تاالب بختگان کشور حدود ۵۰۳ میلیون دالر 
بوده است. از طرف دیگر، شیوع سرطان به خاطر 
آلودگی های محیط زیستی در منطقه عسلویه، 
تنها یکی از هزینه های اجتماعی ناشی از توسعه 
صنعتی بدون توجه به اقتصاد محیط زیســت 
بوده است. مرکز پژوهش های مجلس، به تازگی 
گزارش »بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست 
از دیدگاه تقنینی و نظارتی« را منتشر کرده است.

این گزارش نشــان می دهد که مسئله اقتصاد 
محیط زیست در ایران در مراحل اولیه تکامل قرار 
دارد و حتی برآوردهای دقیقی از خسارت های 
محیط زیستی در دست نیست. در حالی که اولین 
مرحله برای اجرای مبانی اقتصاد محیط زیست 

که به طور مستقیم با جان مردم پیوند خورده 
است، برآورد خسارت های آن است.

این گــزارش در نهایــت پیشــنهاد می کند 
که با اجرای سیاســت هایی ماننــد مالیات بر 
محیط زیست، می توان از خسارت های توسعه 
صنعتی بدون توجه بــه هزینه های اجتماعی 

آن، کم کرد.

     اقتصاد محیط زیست چیست؟
مرکز پژوهش های مجلــس در توضیح اقتصاد 
محیط زیست می نویسد: »اقتصاد محیط زیست 
موضوع جدیدی در علم اقتصاد است که تا قبل از 
سال ۱۹۷۰ میالدی توجه به این موضوع بسیار 
کم بوده است. پس از ســال ۱۹۷۱ میالدی با 
بروز خساراتی به محیط زیست، دانشمندان را 
به یافتن ابزارهای اقتصادی جهت حفظ محیط 

زیست واداشت.
همچنین اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک 
صحبت هایی در زمینه اهمیت محیط زیســت 
ارایه داده اند، امــا در تئوری های خــود به آن 
نپرداخته اند. امروزه مردم در سراسر جهان به این 
موضوع واقف اند که محیط زیست شامل مطالعه 
شاخه های مختلف دانش مانند علوم، اقتصاد، 

فلسفه، اخالق، انسانشناسی و غیره است.
اقتصاد به عنوان یــک موضــوع نمی تواند در 
انزوا وجود داشته باشــد، حتی نمی تواند صرفاً 
مطالعه ای درباره چگونگی تولید کاالها و خدمات 
باشــد و باید تاثیرات اســتفاده از منابع محیط 
زیستی را مورد توجه قرار دهد. بنابراین در مطالعه 
مطالب اقتصادی مانند تولید، پخش، توسعه و 
غیره باید موضوعاتی مانند آلودگی، انتشار گاز و 

… بررسی شود.«
بر اساس این گزارش، به بخشی از اقتصاد که 
رابطه بین توســعه پایدار اقتصادی و محیط 
زیست را مطالعه کرده و سعی در یافتن راهکاری 
برای توســعه اقتصاد دارد که موجب آسیب به 
محیط زیست نشود، اقتصاد محیط زیست گفته 
می شود. در واقع اقتصاد محیط زیست یاد می دهد 
که چگونه با کمترین آســیب به محیط زیست 

اقتصاد رشد کند.
در حال حاضر اقتصاد محیط زیست در ایران نیز 
در مراحل اولیه تکامل و تکوین قرار دارد. که به 
همین منظور دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط 
زیست در سازمان محیط زیست در سال ۱۳۸۴ با 
هدف هماهنگی اجرای طرح ملی ارزش اقتصادی 

منابع تاسیس شد.

    بی توجهی به خسارات تخریب محیط 
زیست

اولین گام برای اجرای اقتصاد محیط زیســت 
در کشور مشخص کردن وضعیت کشور از نظر 
محیط زیستی است، تا مشخص شود که کشور 
در چه شــرایطی قرار دارد و به چه ســمتی در 
حال حرکت است. به همین خاطر ارزشگذاری 
و ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست دارای 
اهمیت باالیی است و کمک بسیار بزرگی برای 
بهبود شــرایط محیط زیستی است. همچنین 
این ارزش گذاری کمک بسیار خوبی برای اجرای 
ابزارهای اقتصاد محیط زیست )مالیات، تجارت 

انتشار و…( خواهد بود.
بر اســاس مطالعه انجام شــده در سال ۲۰۰۲ 
میالدی، میزان کل خسارت وارده حدود هشت 
میلیارد و ۴۳۰ میلیون دالر دالر اســت. اروپا با 
اقدامات پیشگیرانه توانسته حدود ۳۰۰ میلیارد 
یورو در هزینه های ناشــی از خســارت محیط 
زیستی خود صرفه جویی کند. در حالی که ایران 
در سال ۲۰۰۲ حدود ۸.۵ میلیارد دالر به محیط 

زیست خود خسارت وارد کرده است.
البته مرکز پژوهش های مجلس می نویسد: »با 
توجه به عدم توجه مســئوالن به بخش محیط 
زیست احتمال افزایش این رقم در سال های اخیر 

بسیار زیاد است.«
در ایران، تنها خســارت وارده بر تاالب طشک 
و بختگان حــدود ۵۰۳ میلیــون دالر بوده که 
معادل ۰.۰۵ درصد از میــزان GDP ایران در 
سال ۲۰۱۳ میالدی اســت. همچنین با توجه 
به مطالعات صورت گرفته فالت ایران توســط 
دفتر توسعه پایدار سازمان محیط زیست، ارزش 
 GDP اقتصادی فالت ایران حدود ۲۵ درصد از

کل کشور است.

بازار

 یادداشت رییس کل بانک مرکزی در خصوص
 تحوالت اخیر بازار ارز

 »عبدالناصر همتی« رئیس بانک مرکزی در یادداشتی در خصوص تحوالت اخیر بازار ارز و تحلیل هایی 
که در خصوص آن ارائه می شود،   چند نکته را به مردم ایران خاطرنشان کرد.

     ۱- بارها تاکید کرده ام نرخ ارز در کنار سایر متغییرهای کالن اقتصادی از عوامل موثر بر عرضه و تقاضا و شرایط 
اقتصادی حاکم بر بازار پیروی می کند و بانک مرکزی در چارچوب این شرایط و قواعد اقتصادی بازار ارز را مدیریت 
می کند. اقداماتی نظیر سامان دهی گردش ریال، مدیریت تقاضا و تقویت طرف عرضه در یک سال گذشته برای 

این مقصود بوده است.

    ۲- عوامل و اخبار سیاسی و نا اطمینانی های ناشی از آن بعضاً موجب نوساناتی در نرخ ارز می شود که با عوامل 
بنیادی اقتصادی ارتباط چندانی ندارد و لذا همواره تاکید کرده ام، مردم عزیز به ریسک باالی این بازار توجه نموده و 

با احتیاط کامل با این بازار برخورد کنند.

   ۳- همانگونه که اطالعات ترازنامه بانک مرکزی سال ۹۷ نشان داده است، علیرغم تمام مشکالت، بانک مرکزی 
سیاست پولی خود را، تا حد توان، در جهت کنترل انتشار شوک ارزی به متغییرهای پولی بکار بست. این مهم نقش 

کلیدی در تحوالت بازار ارزی بازی کرده است

   ۴- اظهارات کارشناسان و برخی مسئولین محترم در مورد بازار و روند نرخ و آینده بازار ارز، نظر و تحلیل شخصی 
انهاست و لزوماً دیدگاهها و نظرات بانک مرکزی نیست.

   ۵- هدف اولیه بانک مرکزی، بهبود هر چه بیشتر متغیرهای اقتصادی، ثبات بخشی و تشویق فعالیتهای مولد و 
اطمینان بخش به فعالین اقتصادی و تامین پایدار و مطمئن نیازهای ارزی کشور است.
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www.esfahan-news.com۲۰۲۲ دعوت قائم مقام وزیر ارتباطات قطر از استارت آپ های ایرانی برای جام جهانی
قائم مقام وزیر ارتباطات قطر از استارت آپ های ایرانی برای حضور در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز جام 
جهانی ۲۰۲۲ دعوت کرد و گفت که این کشور با ایران در زمینه های مختلف همکاری دارد اما همکاری 

در حوزه ICT بسیار کم بوده که باید از این به بعد بیشتر شود.
در نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ قائم مقام وزیر ارتباطات قطر به پیشرفت 

چشمگیر ایران در حوزه آی سی تی و استارت آپی اشاره کرد و گفت: »سطح ICT ایران نسبت به چهار 
سال گذشته که از ایران بازدید کرده ام، رشد بسیار خوبی داشته است. قطر و ایران در حوزه های نفتی و گازی 

سال هاست که با یکدیگر همکاری دارند اما تا کنون همکاری های بسیار کمی در حوزه ای سی تی داشته اند که 
باید گشترش پیدا کند.«

او همچنین به چالش های مشترک میان دو کشور در حوزه دانش ICT اشاره کرد و گفت که دانش آکادمیک در ایم زمینه در هر دو 
کشور با مشکالتی روبروست و همکاری های میان دو کشور می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در این زمینه داشته باشد. قائم مقام وزیر ارتباطات 
قطر با اشاره به اینکه قطر میزبان جام جهانی آینده خواهد بود، افزود: »ما در زمینه زیرساختی برای برگزاری جام جهانی آینده با مشکالت 

بسیاری روبرو هستیم و برای رفع آنها از حضور استارت آپ های ایرانی بسیار استقبال می کنیم.«

چند تایی از دوستان من 
سخنوران شگفت انگیزی 
بودند که می توانســتند 
شــروع به تعریف کردن 
داســتانی بکننــد و تمام 
افراد درون اتــاق را درگیر 
آن داستان بکنند. ما هم که 
آنجا بودیم در حالی که به آرامی از آنجا دور 
می شدیم، احساس الهام بخشی وجود ما 
را فرا گرفته بود و بی صبرانه مشتاق بودیم 
تا کمک کنیم و نتیجه اش را ببینیم. بقیه 
روسای من افرادی بســیار ماهر در نشان 
دادن مسیر واضح به ما و تفهیم انتظاری 

که از ما به عنوان کارمند داشتند، بودند.
من دقیقا می دانستم چه انتظاری از من 
می رود و چگونه به اهدافم دست پیدا کنم. 
این اساس نقش پرانرژی و پر طراوتی بود 
که من به عهده داشتم. آنچه که من دریافتم 
این است که مهارت های ارتباطی قدرتمند، 
برای عملکرد عالی ما در محل کار به طرز 
باورنکردنی مفید و گاهی حیاتی است. در 
اینجا نگاهی می اندازیم به این که چگونه 
مهارت های ارتباطی خود را برای موفقیت 
در محل کار بهبود ببخشیم. لطفا در ادامه 

با ما همراه باشید.

   چگونه بهبود مهارت های ارتباطی 
به موفقیت شما کمک می کند

بهبود مهارت های ارتباطی راه رسیدن به 
موفقیــت را از روش های مختلفی هموار 
می کنند. بیاید نگاهی بــه برخی از آن ها 

بیندازیم.

   خلق یک تجربه مثبت
در اینجا ۲ مثــال از این که چگونه بهبود 
مهارت های ارتباطی به خلق تجربه مثبت 
کمک می کند را ذکر کرده ام. در ادامه با ما 

همراه باشید.
وقتی برای اولین بار به شهری که اکنون 
در آن زندگــی می کنم آمدم، شــروع به 
جستجوی کار کردم. با توجه به مصاحبه ای 
که قبال به صورت اینترنتی انجام داده بودم، 
به آدرسی که به من گفته شده بود رفتم. 
با رسیدن به محل آدرس مورد نظر، برای 
پیدا کــردن جای دقیــق آن مکان چند 
دقیقه ای در آن حوالی مشغول رانندگی 

شدم.
بعد از ۱۵ دقیقه گشتن و جستجو باالخره 

آدرس محل را پیدا کردم و آماده رفتن به 
محل مصاحبه شدم. آنچه فهمیدم این بود 
که آدرس محل در انتهای یک کوچه بود 
که هیچ تابلویی از شرکت مورد نظر جلوی 
در نبود و تنها یک شماره پالک باالی در 
موجود بود. آن شخصی که چنین آدرس 
غیر دقیقی به من داد، یک تجربه بد را برای 

من رقم زد.
اگر آن ها در ارتباط با من مسیر دقیق تری 
را تشــریح کرده بودند، مسلما تجربه من 
بســیار بهتر از این می بود. در عوض تمام 
تجربه من بسیار بد آغاز شد و کل مالقاتم را 
تحت تاثیر قرار داد. به عنوان کارآموز، اغلب 
در تنهایی هایم، با آن کســی که قرار بود 
مصاحبه کاری انجام بدهم، حرف می زدم 
و اطالعاتی درباره خودم بــه او می دادم. 
برای تمرین ایــن کار همچنین تصویری 
از کل شــرکت، گروهی که قرار است به 
آن ها بپیوندم و این که چگونه نقش آن ها 
بر روی شــرکت تاثیر می گذارد در ذهنم 

ساخته بودم.
بار ها و بار ها مصاحبــه گر ها به من گفته 
بودند تصویری که من از یک شــرکت و 
نقش خودم در آن شرکت در ذهن داشتم، 
واضح ترین تصویری است که کسی برای 
آن ها تشــریح کرده اســت. وقتی من به 
طور واضح با آن ها حرف مــی زدم، آن ها 
تجربه مثبتی داشتند. حتی وقتی که آن 
جایگاه به درد من نمی خورد، باز هم آن ها 
می خواســتند به خاطر آن تجربه مثبت 
در جلسه مصاحبه کاری با من در تماس 

باشند.
»یادتان باشــد که مهارت های ارتباطی 
قدرتمند در هر تعاملی که با بقیه دارید، 

تجربه ای مثبت بر جای می گذارد.«

   کمک به مهارت های رهبری کردن
توانایی رهبری دیگران بــه تنهایی یک 
مهارت مخصوص اســت. مربــی بودن و 
راهنمایی کردن دیگران به سمت موفقیت 
بزرگترین نشانه رهبران بزرگ است. یکی 
دیگر از ابعاد شــخصیتی رهبــران موثر 
توانایی ارتباط برقرار کــردن منطقی با 

دیگران است.
همان گونه که در باال گفته شــد، داشتن 
رهبری که به طور واضح و ســاده بتواند 
ماموریت شرکت و مسیری که قرار است به 
آن سمت برود را تشریح کند، نقش زیادی 
در تعیین او به عنوان کاپیتان کشتی خواهد 
داشت که بقیه می خواهند سوار آن بشوند. 
دقیقا مثل این می ماند که بگویی »اینجا 
مقصد ماست و قرار است این گونه به آن 
مقصد برسیم«، به گونه ای که برای همه 
کسانی که می خواهند سوار عرشه شوند 

گویا باشد.

دیگر مولفه حیاتی کمک همه سازمان برای 
به حرکت در آوردن کشتی در مسیر صحیح 
این است که هر کسی دقیقا بداند نقش او 
در این مسیر چیست. چگونه قرار است شما 
به حرکت صحیح این کشــتی در مسیر 
کمک کنید به گونه ای که کامال مطابق با 

خواسته های رهبر سازمان باشد؟
اگر شما مدیر یا رئیسی دارید که به شما 
نشان می دهد که چه چیزی نه تنها شما را 
به موفقیت می رساند، بلکه چگونه عملکرد 
شما کمک می کند تا شــرکت نیز موفق 
شود، شما یک برنده ذاتی در تیم تان دارید. 
یک رئیس با باالترین مهارت های ارتباطی!

   ساختن تیم های بهتر
همه ما بــه گونه ای در یــک تیم در حال 
کار کردن هســتیم. اگر شما مهارت های 
ارتباطی قدرتمندی داشته باشید، به شما 
کمک می کند تیم های بهتری بسازید. این 
یک حقیقت است؛ می خواهد یک شرکت 
فناوری اطالعات با ۱۰۰ برنامه نویس زیر 
دست شما باشد، یا کسب و کار خودتان 
باشد و شما دائما با مشتریان و فروشندگان 

ارتباط داشته باشید.

   چگونه مهارت هــای ارتباطی را 
برای موفقیــت در محل کار بهبود 

ببخشیم؟
نکات، ترفند ها و تکنیک های فراوانی برای 
بهبود مهارت های ارتباطی وجود دارد. من 
نمی خواهم شما را در انبوهی از اطالعات 
غرق کنم، پس بیایید بر روی مســایلی 
تمرکز کنیم که بیشترین ســود را برای 

سرمایه گذاری شما بر می گردانند.
آگاهی از بیشــتر این نکات بسیار آسان 
است، اما زمان و تالش زیادی برای اجرایی 

کردن آن ها نیاز است.

   ۱. گوش دادن
آیا تا به حال مثل شما دو گوش دارید و یک 

دهان را شنیده اید؟ خب دلیلش را بدانید:
یک شنونده خوب بودن نیمی از معادله یک 
تعامل گر خوب است. افرادی که این توانایی 
را دارند که واقعا به کســی گوش بدهند، 
می توانند جواب با معنایی به سواالت آن 
شخص بدهند. اگر شما نمی خواهید وقت 
بگذارید و قشنگ به حرف های کسی گوش 
بدهید، پس شــما دارید به خودتان، آن 
شخص و به کل بخش خود آسیب می زنید.

آیا افرادی را می شناسید که هنوز صحبت 
شما تمام نشده شــروع به صحبت کردن 
می کنند؟ مثل آن شخص نباشید. آن ها 
حداقل به نیمــی از حرف هایی که گفته 
شده توجهی نداشته اند؛ بنابراین کلماتی 
که از دهان آن ها خارج می شود، قرار است 
 فقط مربوط به بخشــی از آنچه گفته شد 

باشد.
به حرف های طرف مقابــل کامال گوش 
بدهیــد و با هر از چندی ســکوت کردن 
نیز مشکلی نداشته باشید. بیش و قبل از 
هر چیز بر روی مهارت گوش دادن خود 

کار کنید.

   ۲. مخاطب خود را بشناسید
شناخت مخاطب نیز یکی دیگر از اجزای 
حیاتی مهارت هــای ارتباطی قدرتمند 
با دیگران است. روشــی که شما با مدیر 
خود تعامل دارید باید از روشی که با فرزند 
خود ارتباط می کنید، تفاوت داشته باشد. 
منظور من این نیست که در برخورد با هر 
شخصی نقش متفاوتی را بازی کنید. اصال 

این گونه نیست.
خوب است که از این منظر به قضیه نگاه 

کنید:
تصور کنید همان کلمــات و همان زبان 
بدنی که با آن با همسرتان تعامل می کنید، 
به همان صورت بــا مدیرتان رفتار کنید. 
اکنون این موضوع برایتان واضح تر نشد؟! 
شما می خواهید مطمنن شوید که نوعی 
از ارتباط را اســتفاده کنید که با موقعیت 

مخاطب شما ارتباط داشته باشد.

   ۳. سخن را کوتاه کنید
من با یکی از طرف های تجاری شرکت ۳ 
بار در سال، ناهار می خوریم. االن چندین 
سال است که با هم درباره تجارت شخصی 
صحبــت می کنیم. این شــخص یکی از 
افرادی است که به ســادگی دیگران را با 
کلمات زیاد غرق می کند. بعضی وقت ها که 
از او سوالی می پرسم، مثل بهمنی که از کوه 
پایین می آید زیر کلماتش غرق می شوم؛ به 
گونه ای که بیشتر از قبل گیج می شوم. نیاز 
به گفتن نیست که چرا نتوانسته ایم با هم 

تجارت شخصی خودمان را راه بیاندازیم.
مثل شــریک تجاری من در هنگام ناهار 
نباشــید. هدف صحبت کردن یا ارتباط 
داشــتن با همدیگر، اشــتراک گذاشتن 
اطالعات واقعی است. هدف ما گیج کردن 
کسی نیســت، هدف این است که وضوح 

هدف را در هر شرایطی حفظ کنیم.
چیزی را که باید بیان کنید، به مختصرترین 

شکل ممکن بیان کنید. این به این معنی 
نیســت که گفتگوی جالبی درباره هوا یا 
مسابقه فوتبال عصر نداشته باشید. نکته 
اینجاســت که با کلمات چنان یورش و 
حمله ای به طرف مقابل نکنید که وقتی از 
پیش شما می رود، ذهنش بعد صحبت با 

شما بیشتر از قبل درگیر باشد.

   ۴. ارتباط بیش از حد
منظور من از ارتباط بیش از حد این است 
که مطمئن شوید که فرد مقابل، اهمیت آن 
بخشی که شما با وی به اشتراک می گذارید 
را درک کرده اســت. این کار می تواند به 
ســادگی، ولی موثر انجام شود. یک مثال 
خوب این است که بیشــتر کمپانی های 
بزرگ در فصل پاییــز از کارمندان درباره 
تجدید نظر در قراردادشــان پرس و جو 
می کنند. شــرکتی که مــن برایش کار 
می کردم این کار را بیــن اول تا پانزدهم 
مهر مــاه انجام می داد. بخــش پرداخت 
حقوق با تمام کارمندان قبل از یکم مهرماه 
تماس می گرفت و به آن ها تاریخ ثبت نام 
را یادآوری می کرد. همچنین یک تلفن و 
یک ایمیل به آن ها می دادند تا اگر سوالی 

داشتند، با آن بخش تماس بگیرند.
۲ هفته بعد، همه ما یک ایمیل پشتیبان 
دریافت می کردیم که همان اطالعات را 
دوباره یادآوری می کرد. سومین ارتباط، 
درســت یک هفته قبل از این اتفاق با ما 
برقرار می شــد و بار دیگــر ۱ روز قبل از 
آغاز این ثبت نام به ما یادآوری می شــد. 
در نهایــت مــا ۲ ایمیل دیگــر در طول 
مدت ثبت نام دریافــت می کردیم که به 
ما یادآوری می کرد که ثبــت نام در چه 
تاریخی تمام می شــود. هیــچ اطالعات 
خاصی رد و بدل نمی شد، بلکه بیشتر یک 
 یادآوری بود. این یک ارتباط بیش از حد،

 ولی موثر است.

روش های بهبود ارتباطات در محل کار؛   

استاد مهارت های ارتباطی باشید

توانایی رهبری دیگران 
به تنهایی یک مهارت 
مخصوص است. مربی 

بودن و راهنمایی 
کردن دیگران به سمت 

موفقیت بزرگترین 
نشانه رهبران بزرگ 

است. یکی دیگر از ابعاد 
شخصیتی رهبران موثر 

توانایی ارتباط برقرار 
کردن منطقی با دیگران 

است.

بهبود مهارت های ارتباطی راه رسیدن به موفقیت را از روش های 
مختلفی هموار می کنند. در این مطلب چندین روش را آورده ایم.
داشتن مهارت های ارتباطی قدرتمند در هر مرحله ای از زندگی 
به شما کمک فراوانی خواهد کرد. این مساله در محل کار نمود 
بیشتری دارد. من شــخصا با چندین فرد توانمند که به معنای 

واقعی استاد مهارت های ارتباطی بودند، کار کرده ام.

 
استارت آپ

بهزاد شیری نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل پست 
بانک اظهار داشت : هوشمندی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در امور فناوری های نوین ارتباطی در سال های اخیر، در طرح »ایران 
هوشمند« تبلور یافته که گسترش و ترویج آن می تواند پایه تحوالت در امور 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی باشــد. ماحصل این تحوالت به طور 
مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش بهره وری شده و ارتقای رفاه اقشار مختلف 
مردم به ویژه مناطق محروم را با دسترسی به کانال های ارتباطی گسترده فراهم 

می آورد.

   شریان های حیاتی
شیری افزود : »ایران هوشمند« با تکیه بر توانمندی جوانان خالق و کارآفرین 
شکل گرفته و تکامل و کارآمدی آن نیازمند حمایت نهادهای مختلف کشور می 
باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات این رسالت مهم را با رونمایی از طرح 
»نوآفرین« در تیر ماه سال جاری شروع کرد تا زنجیره اقدامات حمایتی کارآفرینان 
مستعد را به تکامل نزدیک نماید. یکی از بخش های مهم »ایران هوشمند«، بخش 
اقتصادی به ویژه حوزه بانکداری است که نقش شریان های حیاتی را برای تحقق 

اقتصاد دیجیتال و در نهایت »ایران هوشمند« ایفا می نماید.
وی گفت : وزارت اقتصاد و دارایی نیز به عنوان متولی اقتصاد کشور و بر اساس الزامات 
حاکم بر تحوالت فناوری های نوین، به سمت رویکرد »اقتصاد دیجیتال« حرکت 
کرده و همه بانک ها را موظف به تهیه نقشه راه برای تبدیل شدن به بانکداری دیجیتال 
کرده است. این رخداد مهم به عنوان مکمل»ایران هوشمند« باعث هم افزایی در تحقق 
اهداف هوشمند شدن امور اقتصادی و بانکی شده و اطمینان دارد، مردم و کسب و کار 

کشور از برکات این انسجام ملی برای ارتقای کارایی، بهره مند خواهند شد.

   تحقق بانکداری دیجیتال
شیری تصریح کرد : پست بانک با توجه به حضور در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و از طرفی حضور در مجموعه بانک ها و وزارت امور اقتصاد و دارائی، بیشــترین 
پتانسیل را برای تحقق بانکداری دیجیتال نسبت به سایر بانک ها دارد. بانک توسعه ای و 
تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با حمایت از استارآپ ها و فعاالن حوزه های 

مالی و بانکی در اقصی نقاط کشور وظیفه خود را در این عرصه ایفا خواهد نمود.

مدیر عامل پســت بانک گفت : کاهش شــکاف دیجیتال بین شهر و روســتا و برقراری 
عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات بانکی که از اولویت های مهم دولت به شــمار 
 می رود، با حمایت از فعاالن و اســتارت آپ هــای حوزه مالی و بانکــی محقق خواهد 

شد.

   تدوین قوانین 
وی افزود : کاهش شــکاف دیجیتال بین شهر و روســتا و برقراری عدالت اجتماعی در 
برخورداری از خدمات بانکی که از اولویت های مهم دولت به شــمار می رود، با حمایت از 

فعاالن و استارت آپ های حوزه مالی و بانکی محقق خواهد شد.
همچنین تدوین قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت فین تک ها و همراهی با آن ها برای 
نظام بانکی امری ضروری است چرا که در آینده ای نزدیک مفهوم بانکداری با آنچه تاکنون 

درباره آن فکر می کردیم کامالً تغییر خواهد کرد.

   مشارکت حداکثری
شیری گفت : اگر نظام اقتصادی و بانکی، آمادگی مواجهه با این تغییررا نداشته باشد، محکوم 
به شکست است. پست بانک آمادگی کامل خود را برای کمک به تحقق »ایران هوشمند« و 
» اقتصاد دیجیتال« با اجرای »بانکداری دیجیتال« اعالم نموده و اعتقاد دارد که برای حضور 
در اقصی نقاط کشور به ویژه بخش روستایی، نهادینه کردن بانکداری دیجیتال در پست 
بانک، یک انتخاب نبوده و یک الزام سازمانی است. اطمینان دارد، »ایران هوشمند« آینده ای 
روشن را برای فرزندان این مرز و بوم فراهم خواهد کرد و وظیفه نهادهای مختلف مشارکت 

حداکثری در این طرح می باشد.
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یک شنونده خوب بودن نیمی 
از معادله یک تعامل گر خوب 
است. افرادی که این توانایی 

را دارند که واقعا به کسی 
گوش بدهند، می توانند جواب 

با معنایی به سواالت آن 
شخص بدهند. 

ایبنا
گـــزارش

کاهش شکاف دیجیتال با حمایت استارت آپ های حوزه مالی و بانکی

افتتاحیه بیست و پنجمین 
نمایشگاه بین المللی الکامپ

 شکل گیری
 »ایران هوشمند« با 
نقش آفرینی جوانان

وزیر ارتباطات در افتتاحیه بیست 
و پنجمین نمایشــگاه بین المللی 
الکامپ گفت:  ایران هوشــمند را 
اســتارت آپ ها و جوانان ایرانی در 

شرایط تحریم رقم زدند.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
افزود: شعار آینده بهتر هدف اصلی 
کسب و کار هایی را در ایران نشان 
می دهد که به دنبــال بهتر کردن 
زندگی تمام اقشــار جامعه بدون 
تبعیض و ساخت آینده روشن برای 

همگان هستند.
وزیر ارتباطات گفت: استارت آپ ها 
همچون ســتاره هایی در افق ایران 
هوشمند هستند و ایران هوشمند 
را جوانان ایرانی در شــرایط تحریم 

رقم زدند.
محمدجــواد آذری جهرمی گفت: 
امروزه مردم بسیاری از کار های روز 
مره خود را تنها با یک کلیک انجام 
می دهند و تحــول دیجیتال باعث 
شــده که نگرش مدیران به صنایع 
مختلف تغییر کند و همه بدنبال بهره 
گیری از آن برای افزایش بهره وری 
و گسترش کســب و کار های خود 
هستند و همین امر باعث می شود که 
اقتصاد دیجیتال در آینده نزدیک 

تبدیل به اقتصاد برتر دنیا شود.
وی افــزود: این افتخــاری بزرگی 
برای جمهوری اسالمی ایران است 
که همگام با آخرین پیشرفت های 
بیــن المللــی، دنبال شــکوفایی 
ظرفیت های اقتصــاد دیجیتال در 
کشور و توانمندسازی کارآفرینان 
این حوزه بوده اســت و بــا وجود 
)ICT( تحریم های یکجانبه آمریکا 
که بدنبال ضربه بــه اقتصاد ایران 
هستند جوانان زیست بوم ارتباطات 
و فناوری اطالعات توانسته اند غیر 
ممکن ها را ممکن کنند و فعاالنه در 
عرصه های مختلف داخلی و خارجی 
نقش آفرینی کننــد؛ بنابراین ایده 
ایران هوشمند از آن شکل گرفت و با 

جدیت دنبال می شود.
وزیر ارتباطات یکی از ویژگی خوب 
نمایشگاه امسال را حضور گسترده 
استارت آپ ها نسبت به سال های 
گذشته در قالب »الکامپ استارز« 
دانست و با تمجید از نامگذاری این 
بخــش از نمایشــگاه تصریح کرد: 
اعتقاد دارم استارت آپ ها همچون 
ســتاره هایی در افق ایران در کنار 
شرکت های بزرگ صنعت هوشمند 

می درخشند.
وی حضور شرکت کنندگان خارجی 
بخصوص هیات هــای عالی رتبه را 
رویکــرد تقویــت همکاری های 
اقتصادی و علمی دو جانبه و چند 
جانبه در حوزه اقتصــاد دیجیتال 
دانســت و افزود: امیدوارم اقدامات 
و برنامه های بی نظیــری را همه با 
هم پیش ببریم. بنابر این از طریق 
برنامه هــای اشــتغال زا و طرح نو 
آفرین در نظر داریم تا ســال آینده 
۶۸ هزار شــغل را بوجــود آوریم 
و این افتخــار بزرگی بــرای ایران 
است که ابتکار عمل تدوین چنین 
برنامه هایی را داشــته باشد و این 
دستاورد ارزشــمند، رویای تحقق 
 ایران هوشــمند تبدیل به واقعیت

 خواهد شد. 
بیســت وپنجمین دوره  نمایشگاه 
بین المللی الکامپ از پنجشنبه ۲۷ 
تیرماه به مــدت ۴ روز تا ۳۰ تیرماه 
در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 

تهران برگزار می شود.

خبرگزاری صدا و سیما
گــزارش
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