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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

به بهانه احیای شاهرگ تاریخی اصفهان:   

وحدت سبک در چهارباغ، آری یا خیر؟

منطقه اقتصادی چابهار؛

 به نام ایران
 به کاِم ...!

دولت روســیه به دنبال استفاده 
از بندر چابهار بــرای انتقال کاال 
به سایر کشــورها خصوصاً شبه 
قاره هند است، بیکاری در سطح 
جامعه بــه خصــوص جوانان 
تحصیل کرده در حال گسترش 
است، ســهم کاالهای ایرانی در 
بازار منطقه، تنها ســه درصد از 
کل واردات همسایه ها را تشکیل 
می دهد، تولید کننده  داخلی  به 
دلیل حمایت نشدن مهجور مانده 
است و.... هزاران تیتر اقتصادی 
دیگری که به یک بچه دبستانی 
هم بدهیم می دانند چطور کنار 
هم بچیندشان تا پازل مشکالت 
اقتصادی کشــور حل شود، اما 
 متولیــان امــر توجهــی به آن 

نمی کنند!
در خبرهــای دیروز آمــده بود، 
روســیه به دنبال اســتفاده از 
بندر چابهار بــرای انتقال کاال به 
هند اســت. میلوشکین سرگی؛ 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
آستراخان روســیه در بازدید از 
امکانات و زیرساخت های بندر 

چابهار با اشاره به ...      آیا سنگفرش شدن کوچه سنگتراش ها از تعداد ماشین هایی که از این کوچه عبور می کنند کم کرد؟ 

نا 
 ایم

س:
عک

بازار طال و سکه 98/5/26 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,104,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,189,0004,192,000جدید

2,198,0002,298,000نیم سکه

1,399,0001,499,000ربع سکه

979,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,816,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18419,500406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24559,200543,300 عیار

شهردار اصفهان:

شهر و شهروند فعال خالق و 
مولد زنجیره ارزشی است 

شــهردار اصفهان گفت: احترام متقابل شهر و 
شهروند در زیســتگاه های فرهنگی و قابلیت 
پاسخ گویی دوسویه بسترساز خالقیت فرهنگی 
و مشارکت جویی فرهنگی شــده که پیامد آن 

بهزیستی فرهنگی در شهرهای تاریخی است.
قدرت اهلل نوروزی در اجالس شهرهای تاریخی 
جهان در شهر ریازان روسیه با بیان اینکه اصفهان 
به عنوان یکی از کالنشــهرهای مهم ایران در 
مرکز کشور واقع شــده و مقصدی جذاب برای 
گردشگران داخلی و بین المللی است که صدها 
اثر تاریخی باشکوه و ثبت شده به عنوان میراث 
فرهنگی دارد، اظهار کرد: برخی از این آثار مانند 
میدان نقش جهان به عنوان میراث جهانی ثبت 

شده است. ...
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پیش بینی دولتی ها از کاهش قیمت بلیت هواپیما تا یک 
هفته دیگر:   

تب پروازهای 
میلیونی فروکش 

می کند؟
تعطیالت آخر مردادماه در حالی پیش رو است که بررسی ها 

نشان می دهد قیمت پروازهای داخلی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته 

است. ...

آگهـى فراخوان  مناقصه عمومى یک مرحله اى
(عملیات اجرایى تکمیل سوله، محوطه سازى، آسفالت و ساختمان 

ایستگاه پمپاژ شماره 2 دهاقان) مناقصه شماره 98-2-139

آگهـى مزایده

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عملیات اجرایى تکمیل سوله، محوطه سازى، آسفالت و ساختمان ایستگاه 
پمپاژ شماره 2 دهاقان به شماره (2098001434000056) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/05/26 مى باشد. 

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه (داخلى 337) و ارائه پاکت هاى الف: 
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 

8-36680030-031 اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

4-1- مرکز تماس: 021-41934
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده/ 
مناقصه گر موجود است. 

تاریخروز ساعتعنوان

98/05/30چهارشنبه16:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/06/09شنبه16:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

98/06/10یکشنبه08:00زمان بازگشایى پاکت ها

شهردارى تودشک در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/58/ش ت مورخ 1398/01/20 شوراى اسالمى 
شهر نسبت به فروش 9 (نه) قطعه زمین مسکونى واقع در مجموعه مهر تودشک از طریق مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده از تاریخ 98/5/27 تا 98/6/9 به شهردارى مراجعه نمایند.

*  الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى و کارشناسى به عهده برندگان مزایده مى باشد.
شهردار تودشک شناسه: 569752

نوبت اول

نوبت اول

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان



به نام ایران  به کاِم ...!

ادامه از صفحه یک:
... اهمیت و نقش بنــدر چابهار در 
اتصال بنادر حاشیه دریای خزر به 
اقیانوس هند ابــراز امیدواری کرده 
و اذعان داشته اســت  برنامه دولت 
روسیه بر اســتفاده از بندر چابهار 
در انتقال کاال به ســایر کشــورها 
 خصوصاً شبه قاره هند و همچنین 
ســرمایه گذاری در زمینه ایجاد و 
ساخت ترمینال اختصاصی از قبیل 
ترمینال اختصاصــی کانتینر و فله 

مایع در بندر شهید بهشتی است. 
آنوقت در اخبار دیگری که متعدد به 
گوشمان می رسد می خوانیم جوانان 
ایرانی بیکار هستند، تولیدات داخلی 
محکوم به ورشکســتگی هستند، 
و ما تنها ســه درصد از بــازار های 
 وارداتی کشورهای همسایه مان را 

توانسته ایم جلب کنیم! 
چطور کشور ما آنقدر پتانسیل دارد 
که روسیه حاضر شده از بندر چابهار 
به عنوان بندری بــرای صادرات به 
هند اســتفاده کند ولــی تولیدات 
داخلی مــا حمایت نمی شــوند تا 
صادرات شبه قاره هند را در دست 
بگیرند و هزاران جوان بیکار را سامان 

دهند؟! 
پل ارتباطی این شــغل های بالقوه 
و جوانــان توانمند کشــورمان چه 
چیزی می تواند باشــد جز حمایت 

مسئولین؟!
 جالب اینجاست مسئولین ما به جای 
استفاده بهینه از منطقه چابهار برای 
ایجاد فرصت برای تولید کنندگان 
داخلی و جوانان مان در مقابل این در 
خواست روسیه بسیار کرنش نشان 
داده و گفته انــد: هیچ محدودیتی 
برای سرمایه گذاری و انتقال کاال از 
طریق بندر چابهار برای صاحبان کاال 
و سرمایه گذاران روس در این بندر 

وجود ندارد.
 باید به این مســئول گفت اگر یک 
جوان ایرانــی بخواهــد تولیدات 
روســتای خود را از این درگاه صادر 
کند از چنــد خان رســتم باید رد 
 شود!؟ چه مجوزهایی الزم دارد و چه 

مدارکی باید داشته باشد؟!
امروز آمارهای تجارت جهانی نشان 
می دهد که بــا وجود عضویت ۱۶۴ 
کشور در ســازمان تجارت جهانی، 
همچنان بالغ بر ۸۰ درصد از تجارت 
جهان در ســطح منطقه ای انجام 
می شود و این در حالی است که سهم 
کاالهای ایرانی در بازار منطقه، تنها 
سه درصد از کل واردات همسایه ها را 

تشکیل می دهد. 
چه کســی موظف اســت بــازار 
 هــای همســایه را در تصرف خود

 در بیاورد؟
 مــردم که دستشــان بــه جایی 
نمی رسد، بهتر نیســت سازمانی ، 
قانونی و حتی سایتی برای معرفی 
محصوالت ایرانی که توان صادرات 
را دارند راه اندازی شــود و از سوی 
مسئولین حمایت شــود تا اینقدر 
کشــورهای دیگر از موقعیت های 
 خوب کشــورمان ســو اســتفاده 

نکنند؟!
مطمئنا برای آنکه بــازار کاالهای 
صادراتی ایران، تضمین شــود باید 
از تمام ابزارها استفاده کنیم و یکی 
از بهترین گزینه هــا در این زمینه، 
استفاده از ظرفیت بازار کشورهای 
همسایه است که متاسفانه تا کنون 
ما نتوانسته ایم به درســتی از این 
 بازارها استفاده کنیم، ساخت چابهار 
می تواند کمــک شــایانی به این 
مســئله کند اما به شرطی که حق 
بهره برداری آن به دیگر کشــورها 
داده نشود وبتوان از پتانسیل های 
 اقتصــادی این منطقــه در جهت
 فقر زدایــی منطقــه و جوانان آن 
استفاده کرد نه اینکه جوانان تحصیل 
کرده ما بشــوند کارگر روس ها و یا 

دیگر کشور ها!

اقتصاد استان
02
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۴۰هزارواحدمسکونیدراصفهاناحداثمیشود
 معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: ۴۰ هزار واحد مسکونی در راستای 

رونق تولید در این استان به مدت ۲ سال احداث می شود.
ایمان طاهر افزود: ۳۰ هزار واحد از این تعداد سهمیه مسکن استان اصفهان در شهرهای جدید و سایر  آن 

در شهرستان ها با مشارکت انبوه سازان ساخته خواهد شد.
وی بیان کرد : زمین مورد نیاز برای پنج هزار واحد از این تعداد مسکن  در زمان حاضر آماده سازی و فراخوان 

مزایده آن اعالم شد که متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی به آدرس setadiran.ir نسبت 
به دریافت اسناد و اطالعات بیشتر اقدام نمایند. معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان 

ادامه داد: پس از اتمام فرآیند واگذاری این تعداد زمین و آغاز عملیات اجرایی بقیه سهمیه استانی در ۲ مرحله دیگر به اطالع 
مردم رسانده می شود. وی اضافه کرد: احداث مسکن بر اساس سیاست های کلی وزارت راه و شهرسازی و رونق تولید در این عرصه است که بر 
این اساس ۴۰۰ هزار واحد مسکن امسال و سال آینده در سراسر کشور احداث می شود که سهم استان اصفهان ۱۰ درصد از این تعداد است. 
طاهر یادآور شد: این اقدام در راستای رفع نیاز مسکن و همچنین ایجاد فرآیند اقتصادی در هر منطقه به سبب انجام فعالیت های ساخت و ساز 

موثر است که اطالع رسانی آن در همه شهرستان های استان که سهمیه اجرا داشتند اعالم شده است.

چهارمجتمعگردشگریدرآرانوبیدگلراهاندازیمیشود
 چهار مجتمع گردشگری، اقامتگاه ســنتی، اردوگاه گردشــگری و مجتمع خدمات رفاهی بین راهی با 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان آران وبیدگل ساخته می شود.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان آران وبیدگل از صدور چهار موافقت 
اصولی اولیه برای ساخت تاسیسات گردشگری در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح های زیرساختی 

در حوزه تاسیسات گردشگری، تفریحی و اقامتی در شــهر آران وبیدگل، نوش آباد و کویر سیازگه اجرایی 
خواهد شد.

مجید نوری، میزان سرمایه گذاری در نظر گرفته شده برای این طرح ها را افزون بر ۷۲ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 
ایجاد ۵۹ فرصت شغلی جدید در شهرستان آران وبیدگل با راه اندازی این طرح ها پیش بینی می شود. وی افزایش ظرفیت های 

اقامتی، تفریحی و گردشگری شهرستان آران وبیدگل با اجرای این طرح ها را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: گردشگری با ویژگی هایی 
که دارد، صنعتی پویا با آینده ای روشن به شمار می آید و از این رو سرمایه گذاری در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رییس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران وبیدگل با اعالم آمادگی نسبت به حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی یادآور شد: پنج 
واحد اقامتی با نزدیک به ۳۰۰ نفر ظرفیت اسکان هم اکنون در این شهرستان فعال هستند یک واحد اقامتی مجوزدار در کویر مرنجاب قرار دارد.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
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خـــبــــر

برخورد منفعالنه برخی نهادها با طرح ساماندهی زاینده رود
دبیر نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: 
آب منطقه ای و صنف کشاورزی با همکاری 
دادستانی و نیروی انتظامی، پیگیر طرح 
ساماندهی زاینده رود هستند اما برخورد برخی نهادها با این طرح 

منفعالنه است.

اسفندیار امینی اظهار داشت: بر اساس قوانین ۲، ۳۶، ۴۴ و ۴۵ توزیع عادالنه 
آب، وزارت نیرو مکلف شده است تا حریم و بستر رودخانه را آزادسازی کند، 
چنانچه بستر و حریم رودخانه مورد تعرض واقع شود محاکم قضایی آن را به 

عنوان تخلف در نظر خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه سیل بهاری نشان داد که رودخانه زاینده رود و مسیل های 
آن مورد تصرف قرار گرفتند، بیان داشت: مجوز تخریب اعیانی های مزاحم 
در بستر و حریم رودخانه توسط وزارت نیرو صادر شده اما وزارت نیرو اقدام 

موثری در آزادسازی حریم و بستر رودخانه صورت نداده است.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان بیان داشت: در بند سه 
جلسه دهم شورای عالی آب مصوب شده اســت که رودخانه زاینده رود 
ساماندهی شده و حریم و بستر رودخانه آزادسازی شود و اعیانی هایی که در 

بستر رودخانه است برداشته شود؛ پمپ ها و چاه های حریمی حذف نقاط 
برداشت آب پایش شود تا پرت رودخانه به حداقل ممکن برسد.

وی ابراز داشت: طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه از سال ۹۳ توسط 
کشاورزان شروع شد و دو سال بعد با برنامه ریزی وپیگیری کشاورزان ادامه 
یافت، اگرچه این طرح با مشــکل اعتباری مواجه بود اما در سال ۹۷ هم با 
فراهم شدن اعتبارات الزم و تخصیص بودجه، تحرک استانی الزم در پیشبرد 

ساماندهی حریم و بستر زاینده رود ایجاد نشده است.
امینی با بیان اینکه طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه توسط کشاورزان 
به صورت قانونی و در طی انعقاد قرارداد با اتحادیه تعاونی تولید روستایی 
در حال انجام است، تصریح کرد: چندین مصوبه در ساماندهی حریم و بستر 
رودخانه در شورای هماهنگی زاینده رود به تصویب رسید و در شورای تامین 
استان قراردادهای الزم با صنف کشاورزی بسته شد و نظام صنف کشاورزی 

به عنوان مدیر طرح حفاظت و ساماندهی رودخانه زاینده رود اعالم شد.
وی افزود: طرح ســاماندهی حریم و بســتر رودخانه زاینده رود با بودجه 
حداقلی، در مقام مقایسه با سایر استانها پیشرفت های مطلوبی به دست 
 آورده است اما باز هم نتوانســته از ظرفیت های موجود  به صورت کامل

 استفاده کند.

مهر
خـــبــــر

ما نباید بگذاریم بافت 
تاریخی مان ماشین رو 

شود اما این موضوع فقط 
به آموزش بستگی دارد 
یعنی باید فرهنگ مردم 

شهر را باال ببریم

به بهانه احیای شاهرگ تاریخی اصفهان:   

وحدتسبکدرچهارباغ،آرییاخیر؟

موضوع احیای چهارباغ اگرچه در ابتدا اقدام خوشایندی به نظر 
می رسید اما چگونگی این احیا، بدون توجه به بدنه های شرق و 
غرب و کاربری های موجود در آن ها، بدون کاوش و همراه با دفن 
تاریخ و جوالن بیل های مکانیکی، الجرم با واکنش های بسیاری 
روبه رو شد؛ تا آنجا که شواهِد امروز نشان می دهد، گویی هدف 
از احیای چهارباغ عباسی، تنها برداشتن آسفالت و جای گذاری 

سنگ بوده است.! 

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     آیا سنگفرش شدن کوچه سنگتراش ها از تعداد ماشین هایی که از این کوچه عبور می کنند کم کرد؟ 

شهردار اصفهان:

شهر و شهروند فعال خالق و مولد زنجیره 
ارزشی است 

شهردار اصفهان گفت: احترام متقابل 
شهر و شــهروند در زیســتگاه های 
فرهنگی و قابلیت پاسخ گویی دوسویه 
بسترساز خالقیت فرهنگی و مشارکت جویی فرهنگی شده 
که پیامد آن بهزیستی فرهنگی در شهرهای تاریخی است.

قدرت اهلل نوروزی در اجالس شهرهای تاریخی جهان در شهر ریازان 
روسیه با بیان اینکه اصفهان به عنوان یکی از کالنشهرهای مهم ایران 
در مرکز کشور واقع شده و مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی 
و بین المللی است که صدها اثر تاریخی باشکوه و ثبت شده به عنوان 
میراث فرهنگی دارد، اظهار کرد: برخی از این آثار مانند میدان نقش 

جهان به عنوان میراث جهانی ثبت شده است.
وی ادامه داد: اصفهان دائره المعارفی از هنر و معماری قلمداد می 
شود. پیروان ادیان گوناگون با صلح و رفاه در شهر زندگی می کنند. 
مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، همه در فضایی آرام و 
صمیمانه کنار هم هستند و یکی از عجایب جهان را خلق کرده اند.

شهردار اصفهان تصریح کرد: بیشتر صنایع سنگین و نیمه سنگین 
نظیر مجتمع های فوالد، پتروشیمی، نساجی و پاالیشگاه و نیروگاه 

ها و هزاران صنایع سبک در اطراف شهر مستقر هستند.  
وی با بیان اینکه در کنــش متعامل و مهربانانه انســان و طبیعت 
شهرهای تاریخی در فرآیند رشد مدنی تحقق یافته اند و در مسیر 
تالش برای انطباق آشتی جویانه با زیست بوم، روابطی از ارزش های 
مشــترک اجتماعی را صورت بندی کرده اند، گفت: این ارزش ها 
عرصه بروز سه شاخص زیست پذیری، انسان محوری و معناگرایی 

در شهرهای تاریخی و پر پیشینه شده است.  
نوروزی افزود: اجتماع این سه مولفه و تحقق منطقی آن در فضای 
کالبدی و شبکه ارتباطی باعث شد در متن و بطن تاریخی، زیستگاه 
های هویت محوری شکل گیرد که می توان از آنها با عنوان شهرهای 

فرهنگی یاد کرد و نام برد.  
وی ادامه داد: احترام متقابل شهر و شهروند در این قبیل زیستگاه ها 
و قابلیت پاسخ گویی دوسویه بسترساز خالقیت فرهنگی و مشارکت 
جویی فرهنگی شد که پیامد آن بهزیســتی فرهنگی در شهرهای 

تاریخی است.  
شــهردار اصفهان با بیان اینکه از این رهگذر بــود که حضور زبان 
نمادین در همه ابعاد و اضالع زیست شهری، تداعی گر معناگرایی و 
پویایی بود که آفرینشگر شهر و شهروندی فعال شدند، گفت: شهر 
و شهروند فعال خالق و مولد زنجیره ارزشی است که در زمینه گفت 
و گویی به پشتوانه نهادهای مدنی هزینه های تعاملی را می کاهد 
و با ویژگی رویداد محور به بازتولید خــود در مقیاس زمان و مکان 

می پردازد.
وی اظهار کرد: به عنوان شهردار جهان شــهر اصفهان ضمن ابراز 
خرســندی از برپایی چنین نشســتی امیدوارم تا با درســنامه و 
دستمایه، از گذشته ای پرافتخار بتوانیم در دنیای مدرن و یکرنگ 
افسرده ساز، تجربه های ســترگ خویش را به اشتراک بگذاریم و 
شــهرهایی را پدید آوریم که عناصر متضاد را به تفاهم پدیده های 
متکثری تبدیل کنند که وحدتی بنیادین و هدفمند را تداعی کند.

گــزارش

ایمنا
خـــبــــر

اگرچه ممانعت از عبور و 
مرور اتومبیل، در چهارباغی 
که شهرۀ جهان است اقدام 
مثبتی است اما این موضوع 
که تا چــه انــدازه امکان 
احیــای چهاربــاغ دورۀ 
صفوی وجود دارد و از طرف 
دیگر، آیا مجاز به این احیا هستیم یا خیر؟ 
مسئله ای است که نیما ولی بیک، دکترای 
مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی 
آن را مورد بررسی قرار داده است. مشروح 
سخنان استادیار دانشگاه هنر اصفهان را در 

ادامه از نظر می گذرانید:

    خاطرات جمعی جزئی از میراث 
یک شهرند

ممکن اســت نگاه یک فرد به بازسازی، 
ساختن دوباره و نگاه فرد دیگر مرمت باشد. 
عمدتاً و به ویژه امروزه، نگاه ساخت دوباره 
در بناهای ازدست رفته مطرح نیست و با 
پیشرفت دانش، نظریه پردازان به این مهم 
دست یافته اند که ساختن بناها به شکل 
اولیۀ خود درست نیست بلکه جعل هویت 
تاریخ اســت و ما نباید خود را قسمتی از 

تاریخ کنیم. 
اولین نگاه ما به ســمت چهارباغ و بقیه 
بافت های تاریخی این است که نباید اجازه 
دهیم بافت تاریخی جوالنگاهی برای تردد 
اتومبیل شود اما الزم است بدانیم زمانی 
فقط اشیاء به عنوان میراث فرهنگی تلقی 
می شد، کم کم بناها و محوطه های باستانی 
و بافت های شهری هم به آن اضافه شدند و 
سپس آثار غیرملموس هم به عنوان بخشی 
از میراث فرهنگی تلقی شدند گام بعدتر 
اما خاطرات جمعی اســت. این خاطرات 
بخشی از هویت یک شهر و میراثی است 
که در گذر زمان شکل گرفته  و جزوی از 

میراث شمرده می شود. 
آیا چهارباغ ابتدای صفــوی در کل دوره 
صفوی تغییر نکرد!؟ کالبد و کف ســازی 
آن تغییر نکرد!؟ مادی های آب آن کمتر و 
بیشتر نشدند!؟ جداره های کناری آن دچار 
تغییر نشدند!؟ قطعاً شدند. در دوره قاجار 
هم کاربری های پیرامونی آن تغییر کرد. 
برخی مسیرهای جوی های آب آن مجدد 
زنده شــد و برخی جدیداً شکل گرفت و 

نوعی از کف سازی ها تغییر کرد.
تغییرات چهارباغ در دوره پهلوی اول هم 

ادامه پیدا کرد و یکــی از اولین گذرهای 
شهر اصفهان که به گذر ماشین رو تبدیل 
شــد خیابان چهارباغ بود؛ یعنی حدود 
۸۵ ســال در چهارباغ ماشین عبور کرده 
و یک خاطرۀ جمعی ایجادشــده است. 
تغییرات چهارباغ در دوره پهلوی دوم ادامه 
هم پیدا می کنــد و کالبدهای پیرامونی، 
کف ســازی ها و ریتم بلوار وســط برای 

چندمین بار تغییر پیدا کرد.

    پاک کردِن خاطره جمعی؛ مسئله 
این است

برخی از افرادی که نگاهشــان به مرمت، 
نگاهی بر پایــۀ اصول و قوانین نیســت 
می خواهند بخشی از شــهر را با توجه به 
خیاالتشان بازســازی کنند. بسیاری از 
خانواده ها قطعاً یک بار با ماشین از دروازه 
دولت به سمت انقالب و برعکس آمده اند و 
با این فضا یک خاطرۀ جمعی شکل گرفته 
است، اکنون ما با چه اجازه ای این خاطرۀ 
جمعی را از شهر پاک می کنیم و با توجه 
به خیاالت خود و یا بر اساس اسکیس ها 
و تصاویر یا عکس های موجــود یکی از 
دوره ها را مالک قــرار می دهیم و آن فضا 
را می سازیم!؟ و بعد درگیری های ذهنی 
بین میراث، شهرداری و مردم شهر مطرح 
شود که آیا این کاری که انجام دادند درست 
است یا نه؟ ســنگفرش کوچک تر بود یا 
بزرگ تر!؟ مالت ماسه سیمان درست است 
یا نه!؟ درحالی که اصل این کار زیر سؤال 
است.  قوانین مرمت به ما می گوید که تمام 
دوره های بناها یا بافت های تاریخی برای 
ما ارزشمند اســت و مبانی مرمت تأکید 
می کند که شما اجازه ندارید با نام وحدت 
سبک، دوره های جدیدتِر یک بنا و یا بافت 
تاریخی که به چندین دوره تعلق دارد را 
خراب کنید تا به یک دوره قدیمی تر برسید! 
ما نباید در خصوص چهارباغ وحدت سبک 
بکار ببریم و تاریخ را حذف کنیم و فقط یک 

بازه زمانی را در آن زنده کنیم.

    تأکیــد بر آمــوزش و باال بردن 
فرهنگ مردم

ما نبایــد بگذاریــم بافــت تاریخی مان 
ماشین رو شــود اما این موضوع فقط به 
آموزش بستگی دارد یعنی باید فرهنگ 
مردم شهر را باال ببریم و به مردم آموزش 
دهیم که در خیابان چهارباغ از اتومبیلت 
استفاده نکن مگر به ضرورت و فقط سالی 
یک بار به خاطر زنده شدن خاطره جمعی 
خودت این مسیر را با ماشین عبور کن تا آن 

خاطره جمعی از دست  نرود. 
منظور من این نیســت که چهارباغ گذر 
ماشین رو باشد اما این طور هم نباید باشد 
که آن را ببندیم و مسیر چهارباغ را تغییر 
دهیم و یک پیاده روی خیالی بســازیم و 
بخشی از خاطرات جمعی را حذف کنیم. 

بلکه باید توانمندی های مسیرهای انتقال 
شــهری و امکانات حمل ونقل شهری را 
افزایش داد، مترو را مجانی کرد، اتوبوس 
و تاکســی را با حداقل هزینۀ ممکن در 
مســیرهای جایگزین قرار داد، خط های 
بی آر تی و خط های خاص به وجود آورد 
که با سرعت مناســبی و با حداقل هزینه 
از خیابان های اطــراف گذر کنند، در این 
صورت کدام شهروند اصفهانی سریع ترین 
و کم هزینه ترین مســیر را رها می کند و 
حاضر است با ماشین از چهارباغ عبور کند؟

    آیا با چهارباغ درســت برخورد 
می کنید؟

موضوع این اســت که نگاه هــا در برخی 
مواقع کالبدی و در برخی کاربردی است. 
نگاه کالبدی این اســت که کف چهارباغ 
را برداریم و آن را سنگفرش کنیم و نگاه 
کاربردی این اســت که وقتــی متروی 
اصفهان کشیده شد و مسیر چهارباغ به 
مدت چندین سال مسدود شد، این مسدود 
شدن مسیر چهارباغ چه قیمتی داشت؟ 
نتیجه این بود که بسیاری از ساکنان اصلی 
بَر خیابان چهارباغ را بومی زدایی کردند؛ 
یعنی افرادی که قبــاًل در چهارباغ مغازۀ 
بوتیک و پارچه فروشی و انواعی دیگری 
از کاربری را داشتند چون در آن چند سال 
نتوانستند فروشی داشته باشند مغازه های 
خود را تعطیل کردند و تنوع کاربری ها از 
بین رفت و چهارباغ عباسی به مسیر کپی 
جلفای دوم یعنی به چایخانه، کافی شاپ و 

فست فود تبدیل شد. 

    تکرار اتفاق جلفا در چهارباغ
آیا سنگفرش شدن کوچه سنگتراش ها از 
تعداد ماشین هایی که از این کوچه عبور 
می کنند کم کرد؟ مسلماً نه. جلفای حدود 
۲۵ سال قبل و محور کلیسای وانک چگونه 
بود؟ زمان قدیم وقتی بــه محور خیابان 
کلیسا و یا به محور کوچه سنگتراش های 
می رفتیم به ندرت امکان داشــت دو نفر 
فارسی صحبت کنند و عمدتاً همه ارمنی 
صحبت می کردند اما با تغییراتی که آنجا 
انجام شد نسل بومی آن محدوده به دلیل 
اینکه ایــن گذر ارزش افــزودۀ اقتصادی 
پیدا کرد، خانه خود را فروختند و رفتند 

و فرد دیگری آمد و بوتیک و فست و فود و 
کافی شاپ ایجاد کرد.

 کنون امکان دیدن رنگ و بویی از اصالت 
کاربری و ساکنان اصلی بافت بسیار کم 
اســت  و تنها کاری که انجام شد اعطای 
ارزش افزودۀ اقتصادی به آن محدوده بود؛ 
دقیقاً همین اتفاق برای چهارباغ می افتد. 

یعنی دادن ارزش افزودۀ اقتصادِی کاذب.
البته چهارباغ ارزش افزوده داشت اما ارزش 
بیش ازحد موردنظر به مغازه های اطراف 
آنجا شکل گرفت و اگر فردی آنجا مغازه ای 
با درآمد حداقلی داشت، با خود فکر کرد 
که چرا باید این مغــازه را نگه دارد؟ بهتر 
است آن را به یک فست فودی اجاره دهد 
و ماهانه مثاًل مبلغ ۱۵ میلیون از او بگیرد. 
فقط یک مغازه مسئله نیست، موضوع این 

است که کل نگاه ها عوض می شود.

    نگاه هایی شتاب زده و کالبدی به 
بافت تاریخی

االن نوع جمعیتی که از مســیر انقالب تا 
دروازه دولت از چهارباغ پیاده عبور می کند 
با دوران قبل متفاوت شــده است و نسل 
دیگری، برای نیازهای دیگری؛ یعنی برای 
خوردن غذا، کافی شاپ و گذراندن اوقات 
فراغت به چهارباغ می آید.مردم ۱۵ سال 
پیش برای خرید به میدان عتیق می رفتند 
که قیمت آن ها پایین تر و برای خانواده های 
با درآمد کم مناسب بود اما االن یک زیرگذر 
به وجود آورده اند و تغییراتی به این بافت 
داده اند که دیگر آن بافت قدیم نیست. آیا 
ما اجازه داشتیم یکی از اولین خیابان های 
شهری اصفهان یعنی خیابان عبدالرزاق را 
به بهانۀ بازسازی میدان خیالی در زمان 
ســلجوقی تغییر چهره بدهیم؟ آیا هیچ 
سند شکلی یا ترسیمی از آن میدان زمان 
سلجوقی داریم که این میدان را ساختید؟

متأسفانه نگاه ما به ســمت اقداماتی که 
درحالی که انجام است، نگاه هایی شتاب زده 
و عمدتاً کالبدی است؛ یعنی در آینده ای 
نزدیک چهارباغ دقیقاً بــه جلفا و میدان 
عتیق تبدیل می شود. به عبارت دیگر فقط 
یک جدارۀ بدون معنایی را خواهیم داشت 
که پشت آن چیز دیگری شکل گرفته است 
یعنی بر اســاس مکتب نماگرایی، نماها 

حفظ شده و پشت دچار تغییر شده است.

آگهي حصر وراثت
خانم زهرا سقائي داراي شناسنامه شماره ۴۲۳۵ به شرح دادخواست به کالسه ۷۸۹ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن سقائي بشناسنامه ۷۶۵ در تاریخ ۹۸/۵/۱۱ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: ۱- علي رضا سقائي فرزند حسن ش ش ۱۱۱، ۲- فاطمه صدوري فرزند صادق ش ش ۶۰۵ همسر ۳- زهرا سقائي فرزند حسن ش 
ش ۴۲۳۵، ۴- مژگان سقائي فرزند حسن ش ش ۶۰۰ فرزندان. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 

شد. قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان  شناسه: ۵۶۸۹۶۹
آگهي حصر وراثت

احمد عطاري داراي شناسنامه شماره ۱۴۵۴۹ به شرح دادخواست به کالسه ۷۹۶ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد عطاري بشناسنامه ۳ در تاریخ ۹۸/۴/۲۹ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: ۱- اقلیم عطاري ورکاني ش ش ۴ فرزند علي همسر ۲- مریم عطاري ش ش ۷۲۶، ۳- ناهید عطاري ش ش ۵۸۱، ۴- فاطمه عطاري ش ش ۵۲۹، 
۵- احمد عطاري ش ش ۱۴۵۴۹، ۶- علي عطاري ش ش ۱۱۱، ۷- مهدي عطاري ش ش ۱۲، ۸- حسین عطاري ش ش ۸ فرزندان محمد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان  شناسه: ۵۶۸۹۶۰

آگهي ابالغ وقت رسیدگي
نظر به اینکه خواهان مهدي خدادادي دادخواستي به خواسته صدور حکم مبني بر محکومیت خوانده به جهت دارا شدن بال جهت مبلغ ۵/۲۵۰/۰۰۰ 
ریال و مطالبه خسارت دادرسي و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت سعید فیض آبادي به مجتمع شوراهاي حل اختالف کاشان تقدیم که 
پس از ارجاع به شعبه ۸ حقوقي شوراي حل اختالف به کالسه ۳۲۷/۹۸ ثبت و براي تاریخ ۹۸/۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۰ وقت رسیدگي تعیین گردیده 
از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني  مراتب به 
نامبرده ابالغ مي گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسي حاضر شوند. ضمنا نامبرده مي تواند تا قبل از جلسه رسیدگي جهت دریافت نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهي به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه هشتم شوراي حل اختالف کاشان   شناسه: ۵۶۹۰۳۲



 استفاده از آينه در دكوراسيون داخلي
با قرار دادن يك آينه در جاي مناسب خود، طراحي فضا را به اوج برسانيد. طراحان دكوراسيون نكات 

برتر كار با آينه را با شما به اشتراك مي گذارند.
پنجره هاي دكوراتيو

بنا به گفته طراح Andreea Avram Rusu زمانيكه او شروع به كار با آينه مي كند، هيچ قانوني وجود 
ندارد. او مي گويد: “آينه ها عمق و بعــد و نور به اتاق مي دهند. آينه ها همانند پنجره دكوراتيوي 
 Celia Berliner هستند كه مي توانيد آن را جابجا كنيد و هر جايي كه دوست داريد نصب كنيد. طراح
مي گويد: ”آينه ها چندين مزيت دارند و مي توانند منعكس كننده و تاييد كننده مناظر و رنگ ها از 

هنر و اشياء ديوار مقابل باشند.”
دو برابر كردن فضا

 Celia به هر فضايي كه مي خواهيد آن را از لحاظ بصري گسترش دهيد، آينه اضافه كنيد. طراح
Berliner مي گويد:” مكان و نحوه قرار گيري دو نكته مهم در استفاده از آينه هستند؛ بايد اطمينان 
حاصل كنيد كه بازتاب آنها تصوير نامطلوب ايجاد نمي كند و از آينه اي با حداكثر كيفيت موجود 

استفاده شود. آينه هاي بزرگ مانند آنچه در اين اتاق نهارخوري مي بينيد موجب روشن شدن اتاق، 
درخشندگي مضاعف و افزودن بعد به فضا مي شود.

اثر دراماتيك
 Celia Berline آينه اي كه تا پايين ديوار برسد اثر چشمگيري در يك فضاي كوچك دارد. طراح
مي گويد:”  استفاده از آينه قدي قاب شده كه بر روي زمين و در حالت تكيه به ديوار استفاده شود، 
كااليي باور نكردني در بسياري از مكان ها از جمله اتاق خواب، اتاق پذيرايي و حتي در انتهاي راهرو 

خواهد بود.
آينه هنری

طراح Jennifer Duneier معتقد است شما هرگز به اندازه كافي آينه در منزل نداريد. چيز جديدي 
را امتحان كنيد؛ بر روي ديوار آينه هاي متعدد آويزان كنيد. طراح Amy Bubier مي گويد:” اگر از 
آينه ها در كنار هم بر روي ديوار استفاده كنيد، در واقع همانند آثار هنري آنها را از نظر بصري گروه 
بندي مي كنيد. اندازه آينه ها بايد با هم و با ديوار متناسب باشد. از نصب آينه كوچك بر روي ديوار 

بزرگ اجتناب كنيد.

هنر طراحی
آينه ها مي توانند فضاي قابل لمس بيشــتري به فضا دهند. 
طراح  Amy Bubier مي گويد:” چيدمان آينه ها بطوريكه با 
ديگر لوازم خانه منطبق باشند يك كار هنري است. آنها بخش 
جدايي ناپذير سبك طراحي هستند. وي معتقد است، آينه اي 

كه در جاي مناسب قرار داده شود و قاب جذابي داشته باشد مي 
تواند موجب افزايش فضاي داخلي شده و زيبايي را منعكس كند.

نقطه كامل
طراحــان آينه ها مــي توانند در هــر اتاقــي از خانه نصب شــوند اما نقطه مــورد عالقه 

دكوراسيون داخلي، ورودي ساختمان است. طراح Amy Bubier مي گويد:”  ورودي ها، اتاق هايي 
كه فاقد نور طبيعي هستند و محل نهار خوري از جمله مكان هاي عالي براي نصب آينه مي باشند 
زيرا آينه ها با بازتاب زيباي خود فرصت الزم را براي ايجاد نور پردازي خالقانه با شمع ها، فضاي 

موجود، خالقيت و هنر مي آفرينند.

پيش بينی افزايش ۵۰ درصدی گردشگران خارجی در 
خراسان رضوی

سرپرست معاونت گردشگری ميراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: با توجه به استقبال بااليی كه 
امروزه از سمت گردشگران خارجی صورت می گيرد حدود ۴۰ درصد ظرفيت كل استان در اختيار 
اين گردشگران قرار گرفته است كه برای توسعه گردشگری مذهبی و زيارتی منبع خوبی است و ما 

به اين اعتقاد داريم كه تمركز در مشهد بر روی گردشگری زيارتی و مذهبی است.
يوســف بيدخوری در خصوص اقداماتی كه كه از تضعيف حوزه گردشگری جلوگيری می كند، 
اظهار كرد: در حال حاضر با توجه به ظرفيت خوبی كه در حوزه گردشگری خراسان رضوی وجود 
دارد تمركز ما بيشتر بر واحدهای اقامتی و فضاهايی است كه می تواند در خدمت گردشگر باشد.

وی با بيان اينكه در مشهد به اندازه تمام كشــور واحد اقامتی داريم، افزود: تمركز فعاليت ها در 
مشهد، بحثی است كه سعی كرده ايم در ساير نقاط استان نيز به آن توجه شود؛ در حال حاضر به 
حدود ۵۹ اقامت گاه بوم گردی مجوز داده شده است، توجه ويژه ای به موزه ها در شهرستان های 

استان كرده ايم؛ به آسبادهای نشتيفان نيز توجه كرده ايم و به دنبال جهانی كردن آن هستيم.
وی ادامه داد: اميدواريم با توجه به اين كه استان خراسان رضوی در صنعت گردشگری مورد اقبال 
قرار گرفته است و نيمی از گردشگران خارجی و زائران به اين استان سفر می كنند امسال افزايش 

۵۰ درصدی گردشگران خارجی را داشته باشيم.
سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی اضافه كرد: با توجه به  اين كه در حال حاضر ميانگين 
اشغال واحدهای اقامتی ما بيش از ۸۰ درصد است كه ۴۰ درصد آن مربوط به اقامت گردشگران 

خارجی می شود اين مسئله ظرفيت خوبی است تا ما بتوانيم از موضوع استفاده كنيم.
سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی ادامه داد: ما ســعی می كنيم فعاليت هايمان را 
منسجم تر برنامه ريزی كنيم چرا كه پراكندگی و غيرمنسجم بودن برنامه ها در سطح استان به 
نفع توسعه گردشگری نيست؛ ما به دنبال اين قضيه هستيم كه زيارتی بودن و مذهبی بودن مشهد 
مخدوش نشود كما اين كه معتقديم بسياری از كارهايی كه انجام می دهيم نوعی خدمت به زائر 
امام رضا)ع( است به اين شكل كه مسافرانی كه به مشهد سفر می كنند در واحدهای اقامتی كه ما 

فراهم كرده ايم اقامت می كنند.

بيدخوری خاطرنشــان كرد: حضور مســافران در مشهد اول به 
دليل اعتقاد مذهبی بودن و زيارتی بودن شــهر مشهد است و 
ما هم چنين ما ســعی  كرده ايم در جهت توسعه فعاليت های 
صنعت گردشگری، فضاهای مختلف را در استان تبليغ و فعاليت 
كنيم؛ برای مثال امسال برای اولين بار تقويمی از نمايشگاه ها 

و جشنواره ها در سطح شهرستان های استان را مطرح كرده ايم 
و چيزی نزديك بــه ۸۵ رويداد در شهرســتان ها داريم كه يكی از 

مبناهای ارزشيابی مديران ما در شهرستان ها و حتی ستادهای اجرايی 
خدمات سفر در شهرستان های استان است.

وی عنوان كرد: اين كه چه ميزان توانسته ايم در ساير حوزهای مرتبط با گردشگری فعاليت كنيم 
و فعاليت بومی كه فقط مردم خود آن منطقه در برنامه های حضور پيدا كنند را به تنهايی قبول 
نداريم بلكه قصد داريم اين موارد با مشاركت و همراهی دفاتر خدمات مسافرتی و عالقه مندان به 

صنعت گردشگری در شهرستان های استان اتفاق بيفتد.

گردشگری
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رفت وآمد افزون بر 
۲.۸۳ ميليون مسافر به 

قشم
۲ ميليون و ۸۳۰ هزار و ۶۴۷ مســافر 
در چهارماهه نخست ســال جاری از 
مبادی قشــم رفت وآمــد كرده اند كه 
در همسنجی با ســال قبل از آن ۲.۵ 
درصد رشد نشــان می دهد.مديركل 
گمرك قشــم گفت:اين مســافران از 
ورودی و خروجی های گمركی قشــم 
شامل اسكله های شهيد ذاكری، بهمن، 
الفت، درگهان، پهل و فرودگاه قشــم 
تردد كرده اند.حســين سعيدی افزود: 
تا ابتدای مردادماه امسال ۵۰۲ هزار و 
۳۸۸ دســتگاه  خودرو شامل كاميون، 
اتوبــوس، وانــت و ســواری از طريق 
اســكله الفت و پهل عبور كرده اند كه 
در همسنجی با ســال قبل ۴.۵ درصد 
افزايش نشــان می دهد.وی ادامه داد: 
در همين مدت ۱۰۵ تُن كاال به ارزش 
بيش از يك ميليون و ۴۶۹ هزار دالر زير 
پوشش رويه ورود موقت از گمرك قشم 

وارد سرزمن اصلی شد .
سعيدی خاطرنشان كرد: كانتينرهای 
خالی به مدت ۶ ماه و خودروهای سواری 
ساكنان جزيره قشــم به مدت يك ماه 
به ســرزمين اصلی ورود موقت شدند.

شهرستان قشم شامل جزيره های قشم، 
هنگام و الرك با حــدود ۱۵۰ هزار نفر 
جمعيت به طول ۱۵۰ و عرض ميانگين 
۱۱ كيلومتر در ميــان آب های خليج 

فارس گسترده شده است.

به فکر جا پارک در خانه 
دهدشتی نباشيد

كافی است از پله های برقی 
متروی اصفهان در ايستگاه 
“ميدان امام حســين” باال 
بيايد و با گذر كردن از عرض 
خيابــان چهاربــاغ، مطابق 
دستور تابلوهای راهنما، وارد اولين كوچه 
در خيابــان باب الرحمه بشــويد. كوچه 
باريك يك طرفه ای كه ســنگفرش های 
معروف اصفهانی در آن قدمتش را نمايان 

می كند،كوچه جهان نماست.
آدرس خانه دهدشــتی اصفهان، دروازه 
دولت، خيابان باب الرحمه، كوچه شماره 

۱۱۰ است.
همچنين اگر در حال گشت و گذار و خريد 
در خيابان های چهاربــاغ پايين، چهارباغ 
عباسی يا خيابان سپه بوديد و ماشين رو 
در پاركينگ ارگ جهان نما پارك كرديد، 
می توانيد بدون سختی جابجايی ماشين، 
خستگی روزتان را در اين كافه رستوران به 
در بكنيد و با دريافت معرفی نامه، پاركينگ 

را مهمان اين مجموعه باشيد.
خانه دهدشتی جايی برای اقامت و 

معاشرت
بعد از رســيدن بــه كوچه ای كــه خانه 
دهدشــتی در آن قــرار دارد و ورود از در 
چوبی، با گذر از داالنی قديمی، ناگهان به 
حياطی بزرگ راه پيدا می كنيد. در انتهای 
ميدان  ديدتــان، عمارتی كهن و ســفيد 
رنگ را در زمينه گل های سرخ شمعدانی 
و درختچه هــای كاج، ســايه بان های 
سفيدرنگ و حوض آبی بزرگ می بينيد كه 
حال و هوای منازل قديمی خانه های ايرانی 

را برايتان تداعی خواهد كرد.
طبقه دوم اين عمارت شامل ۸ اتاق خواب، 
آماده پذيرايی از مسافرانی  است كه اصفهان 
را مقصد گردشگری خود قرار داده اند. اگر 
خانه دهدشــتی، هدف اقامت چند روزه 
شماســت، نگران پاركينگ ماشين خود 
نباشيد، صاحبان مجموعه در ضلع جنوبی 
مجموعه بــرای مهمانــان اقامتگاهش، 

تدابيری انديشيده اند.
عالوه بر عمارت سفيد رنگ، اتاق كوچك و 
پستو گونه ای، در پايين و سمت چپ قرار 
دارد، كه اگر تمايل داريد در محيطی گرم 
و دنج و به دور از شــلوغی وقت بگذرانيد، 
انتخاب مناســبی در اين مجموعه است. 
همچنين نارنجستانی در ضلع غربی، كمی 
پايين تر از پستو وجود دارد كه در هر فصل 
و ماه ســال، تك درخت نارنجی در آنجا، 
سخاوتمندانه، محيط را عطرآگين می كند.

نارنجســتان محيطی آرام و گرم است كه 
با استفاده از چوب، اتاق سازی شده است. 
در وســط آن باغچه طولی زيبايی وجود 

دارد. در انتهای ايــن باغچه درخت نارنج 
زيبــا، رخنمايی می كنــد. در اطراف اين 
باغچه، ميزهای چوبــی كوچك دونفره، 
آماده پذيرايی هستند. اين فضای طبيعی 
زيبا كه با دريچه های چوبی و شيشــه ای 
محصور شده، بی شك يكی از انتخاب های 
مناسب برای خلوت های دونفره و اتفاقات 
دلنشين و خلوتی برای صحبت های به دور 

از هياهو است.
بيرون و در صحن مجموعه، يك چهارراه، 
منتهی به حوض بزرگ وسط حياط وجود 
دارد. در چهار طرف اين چهارراه، ميزهای 
بزرگ برای گروه های پرجمعيت مهمان ها 
وجود دارد و در مركز اين ميدان، ميزهای 
كوچكتر دونفره. ســايبان هايی در باالی 
تمام ميزها قرار دارند كه در روز، شــما را 
از گزند آفتاب در امان نــگاه می دارد. اما 
نشستن در زير آنها، ديد به عمارت زيبا را 
محدود می كند. از آنجايی كه ميزهای پر 
جمعيتی در اين ناحيه وجود دارد، شايد 
محيطی شــلوغ و پرانرژی تر را برای شما 

ايجاد كند.
اطراف حوض آبی رنگی كه فواره های آن 
هم روشن اســت و صدای آب به واسطه 
آن ها در مجموعه پيچيــده، ميزهای دو 
تا چهارنفره قرار دارند. موســيقی در اين 
صحن، بيش از محيط هــای ديگر در اين 

مجموعه قابل توجه است.
اگر در زمستان، قصد رفتن به اين مجموعه 
را داريد و تاكيدتان بر نشستن دور حوض 
در صحن خانه دهدشتی است، با خودتان 

پالتو و البسه ی گرم ببريد.
منوی كافه رستوران خانه دهدشتی

منو خانه دهدشتی، عالوه بر انتخاب هايی 
برای كافی شاپ، وعده های صبحانه، ناهار و 
شام، شامل ميان  وعده عصرانه نيز می شود. 
عصرانه هايی ايرانــی كه آش، دلمه، نان و 
پنير و كشك و بادمجان از جمله آنها است.

گزينه هــای عصرانــه و محيط ســنتی 
مجموعه، شايد ذهن آشنايان با اصفهان 
را به مقايســه خانه دهدشتی با خانه های 
تاريخی ديگر در اصفهان تشــويق كند، 
اما به سبب مســاحت زياد، منوی كامل، 
قيمت های به صرفه تــر و موقعيت مكانی 

مناســب، اين كافه نســبت به باقی اين 
خانه های تاريخی، امتياز بيشتری را از آن 

خود می كند.
منوی رســتوران و كافه مجموعه نسبتا 
كامل است و به خصوص وجود انواع قهوه 

در آن مهر تائيد اين ادعاست.
از نظــر قيمــت، شــاهد تفــاوت ۲تا ۴ 
هزارتومانی در منوی اين كافه رســتوران 
با كافه های ساده و ديگر اصفهان خواهيد 
بود. اما اگر عالقه مند به فضاهای سنتی و 
نوستالژی هستيد، شايد اين تفاوت قيمت، 

شما رو مكدر نكند.
به بازارچه حاج محمدعلی هم برويد

بعد از خروج از كافه، اگر قصد پياده روی 
بيشتر داريد، می توانيد مسيری كه آمديد 
را برنگرديد! مســير رو ادامه بدهيد تا به 
بازارچه حاج محمدعلی، در انتهای كوچه 
برسيد. اين بازارچه خشتی و كوچك كه 
در موقعيت شمالی خانه دهشتی ها قرار 
دارد، در واقع داالنی كم طول ميان كوچه 

جهان نما و خيابان چهارباغ پايين است.
اگر خانه دهدشــتی اصفهان، اتاق خالی 
برای اقامت شما نداشت، انتخاب ديگری 
در نزديكی شــما، داخــل بازارچه حاج 
محمدعلــی وجود دارد، هتل رســتوران 

جمشيد.

ديدار از خانه دهدشتی اصفهان

اطراف حوض آبی 
رنگی كه فواره های 

آن هم روشن است و 
صدای آب به واسطه 

آن ها در مجموعه 
پيچيده، ميزهای 

دو تا چهارنفره قرار 
دارند. موسيقی در 
اين صحن، بيش از 

محيط های ديگر در 
اين مجموعه قابل 

توجه است.

اگر به دنبال جايی زيبا و سنتی برای تجديد قوا و ادامه مسير در 
محدوده چهارباغ اصفهان می گرديد، می توانيد خانه دهدشتی 
را امتحان كنيد. تاريخچه خانه دهدشتی اصفهان به دوره قاجار 

برمی گردد اما همچنان صالبت خود را حفظ كرده است.

تقويت مو با  درمان خانگی
سياری از افراد گرفتار ريزش موهستند و 
سراغ انواع و اقسام درمان های شيميايی 
و ســرم های تقويت مو می روند و اين 
سرم ها تنها مدتی از ريزش مو جلوگيری 
می كنند ما به شــما چند روش درمان 
طبيعــی تقويت و رشــد مــو معرفی 

می كنيم.
 تقويت رشد مو با ماساژ

ماساژ پوســت ســر می تواند به بهبود 
رشــد مو كمك كند، ماساژ پوست سر 
را تحريك می كند و می تواند ضخامت 
مو را بهبود بخشد، افزون بر اين ماساژ 
پوســت می تواند به كاهش استرس و 
تنش كمك كند و باعث افزايش رشــد 
موو ضخامت سلول های پاپيالل پوستی 

می شود.
درمان ريزش مو با آلوئه ورا

آلوئه ورا از عهد قديم برای درمان ريزش 
مو مورد اســتفاده قرار می گرفته است، 
همچنين شــوره و فوليكول های چرب 
كننده مو را مسدود می كند. كافی است 
تا ژل خالص آلوئه ورا را چند بار در هفته 

به پوست و مو بماليد.
با روغن نارگيل رشد موهايتان را 

تقويت كنيد
روغن نارگيل حاوی اســيد های چرب 
است كه در داخل ساقه مو نفوذ و كمبود 
پروتئين مو را جبــران می كند، روغن 
نارگيل تقويت كننده رشد مو محسوب 
 و در درمان ريــزش مو نيز اســتفاده 

می شود.

بــا اســتفاده از روش های 
ســاده ای كه می توانيد به 
صورت روزانه دنبال كنيد، 
دنيا به محــل پاكيزه تری 
برای زندگی تبديل می شود 
و زباله كمتری نيز بر جای 
می ماند. پس بهتر اســت 
قبل از توليد زبالــه، روش های كاهش 

آن را بياموزيد.
كاهش توليد زباله به چه معناست؟

حتمــا در مــورد كاهش توليــد زباله، 
استفاده دوباره و بازيافت شنيده ايد. اين 
سه اصل مهم از محيط زيست محافظت 
می كنند و اولين اصل يعنی كاهش توليد 
زباله مهم ترين آنها محســوب می شود. 
اگر زباله كمتری توليد شود، دو مرحله 
ديگــر هم ضرورتــی پيــدا نمی كنند. 
اگر توليد زباله متوقف يا كم شــود، به 

استفاده دوباره و بازيافت آن نيازی پيدا 
نمی كنيد.

داشــتن عادت های خــوب زندگی كه 
موجب كاهش توليد زباله می شــوند، 
هميشــه نســبت به اقدام برای اصالح 
آسيب وارد شده به زمين برتری دارد. 
به همين دليل كاهش توليد زباله اولين 
قدم بــرای محافظت از كــره زمين به 

شمار می رود.
خريد با مسئوليت

اولين نكته ای كه بــرای كاهش توليد 
زباله در نظر گرفته می شــود، اهميت 
خريد با مســئوليت است. كاالهايی كه 
معموال در فروشگاه ها عرضه می شوند، 
به مقدار زيادی به سمت يك بار مصرف 
شدن پيش می روند و بسياری از آنها به 
سادگی مصرف و ســپس دور انداخته 

می شوند.
بايد به عنوان يك فــرد مصرف كننده 
مسئول باشيد و تنها به سراغ خريد كاال 
و وســايلی برويد كه به آن نياز داريد و 
مطمئن هستيد كه از كيفيت مناسبی 
برخوردار هســتند. زمانی كــه به يك 
مصــرف كننده منطقــی و آگاه تبديل 
شويد، از توليد زباله پرهيز خواهيد كرد.

بررسی بسته بندی ها
بسته بندی های پالستيكی اضافی تأثير 
بسيار زيادی بر محيط زيست دارند چون 
موجب توليد حجم زياد زباله می شوند. 
يكی ديگــر از راهكارهای كاهش توليد 
زباله اين اســت كــه به بســته بندی 

محصوالتی كه قصد خريدش را داريد، 
توجه كنيــد. برخی از محصــوالت با 
پالستيك های اضافی بسته بندی شده اند 

و واقعا نيازی به استفاده از آنها نيست.
در بهترين حالت بايد محصوالت بدون 
بسته بندی خريداری كنيد يا كاالهايی 
را بخريــد كــه كمترين بســته بندی 
پالســتيكی را دارند. فرامــوش نكنيد 
كه هميشــه از كيف هــای پارچه ای يا 
ســبد برای خريــد اســتفاده كنيد تا 
از مصرف كيســه پالســتيكی اجتناب 
شود. همچنين بهتر است محصوالتی را 
انتخاب كنيد كه دارای بسته بندی های 
مقوايی يا كاغذی هستند يا درون ظروف 

شيشه ای قرار دارند.
لوازم برقی و الکترونيکی

در بســياری از مواقع بعــد از به پايان 
رسيدن عمر وســايل الكترونيكی افراد 
تمايل دارند از شرشــان خالص شوند 
و تالشــی برای تعمير آن ها نمی كنند. 
سعی كنيد به سراغ لوازم برقی با بهترين 
كيفيت باشيد تا عمر مفيد طوالنی تری 
داشته باشند. اگر وسيله برقی تان از كار 
افتاد يا آســيب ديد، بــا يك متخصص 
تعميركار تماس بگيريد تا مشكل شما 

را حل كند.
اگر بعد از بررســی الزم متوجه شديد 
وســيله برقی تعمير نمی شود، بهترين 
گزينــه آن اســت كــه وســيله را به 
محل های مخصوصی ببريد كه خريدار 
اين وســايل قديمی و كهنه هســتند. 

برخی از مغازه های فــروش لوازم برقی 
و الكترونيكی هــم مدل های قديمی را 
تحويل می گيرند زيرا می توانند از برخی 
اجزای آن استفاده دوباره داشته باشند.

اگر نتوانستيد وسيله آسيب ديده تان را 
بفروشيد، آن را به مراكز بازيافت محل 

زندگی خود ببريد.
شانس دوباره

قبل از آنكه بخواهيد يك وســيله را به 
عنوان زباله كنار بگذاريد، هميشــه از 
خود بپرســيد كه آيا قابليت اســتفاده 
دوباره را دارد يا خير. در هر خانه وسايلی 
وجود دارند كــه ديگر مورد اســتفاده 
قرار نمی گيرند ولــی همچنان كيفيت 
مناسبی دارند و خراب نشده اند. قبل از 
آنكه اين وســايل را دور بيندازيد، كمی 

بيشــتر فكر كنيد. شــايد فرد ديگری 
بتواند از آن اســتفاده كند. برای مثال 
می توانيد برخی از لباس ها يا وســايل 
ديگر خود را با خانواده يا دوســتانتان 

تعويض كنيد.
برخی از مراكز هم امكان تحويل وسايل 
دست دوم را به شما می دهند تا شانس 
استفاده دوباره داشته باشــند. در اين 
مراكز يا وب ســايت ها امــكان خريد و 
فروش وسايل دست دوم نيز به راحتی 

ايجاد شده است.
چگونه توليد زباله غذايی را كاهش 

دهيد؟
يكی از روش های كاهــش توليد زباله 
حاصل از مواد غذايی مصرف محصوالت 
محلــی و تازه اســت چرا كــه معموال 

بســته بندی كمتری  دارنــد. در مورد 
بســته بندی مواد غذايی بهتر است به 
جــای بطری های پالســتيكی، ظروف 
شيشه ای را انتخاب كنيد. برای عملكرد 
بهتر ترجيح آن است كه نوشيدنی ها و 
محصوالت پاك كننده را در بسته های 

بزرگ تر تهيه كنيد.
مصرف آب شــير يكــی از روش های 
مناسب برای كاهش مصرف بطری های 
پالستيكی محسوب می شود. برای آنكه 
آهك اضافــی موجــود در آب را از بين 
ببريد، می توانيد از تصفيه كننده هايی 
اســتفاده كنيد كــه روی شــيرآالت 
آشپزخانه نصب می شــوند تا مطمئن 
شويد كه آب سالم تر و با كيفيت بهتری 

مصرف می كنيد.

چگونه قبل از توليد زباله مقدار آن را كم كنيم؟

بايد به عنوان يك 
فرد مصرف كننده 

مسئول باشيد و تنها 
به سراغ خريد كاال 
و وسايلی برويد كه 

به آن نياز داريد و 
مطمئن هستيد كه 
از كيفيت مناسبی 
برخوردار هستند.

با افزايش روند زندگی و شهرنشــينی، انسان اثرات 
مخرب بيشتری بر محيط زيست می گذارد و موجب 
آسيب به ســاختار اكولوژيك و طبيعت می شود. در 
اين ميان هر فرد بايد تا حد امکان برای حفظ محيط 
زيست خود بکوشد تا بتوان آسيب كمتری به آن وارد 
كرد. كاهش رد پای انســان بر محيط زيست و زمين 
وظيفه ای اســت كه بايد آن را جدی گرفت. يکی از 
مهم ترين اقداماتی كه برای اين منظور می توان انجام 
داد، كاهش توليد زباله خانگی است. اين نکته يکی از 
مهم ترين اصول برای جلوگيری از آلودگی و حفاظت 

محيط زيست به شمار می رود.
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Based on the recent report of 
the Global Innovation Index 
(GII) in 2019, major portion 
of requirements of Iran’s 
pharmaceutical market are 
provided by the domestic 
c o m p a n i e s . D o m e s t i c 
companies hold about 
70 percent of $4.5 billion 
pharmaceutical market of the 
country.
According to the Vice-
Presidency for Science and 
Technology, Global Innovation 
Index (GII) in a report published 
in 2019 concentrated on 

studying and analyzing situation 
of innovation and capability 
of Iran in the pharmaceutical 
field with a focus on the 
biomedicines.
GII put the market value medical 
equipment in Iran at $2.5 billion, 
30 percent of which is owned 
by more than 100 domestic 
producers.Implementation 
of “Health Reform Plan” is one 
of the influential and effective 
steps launched in Iran in line 
with increasing accessibility to 
the services in the field of health, 
the report added.

3rd SP22-24 
platform loaded

 The third offshore 
platform of phases 
22 to 24 of the South 
Pars gas field was 
loaded at SADRA 
Yard in Bushehr on 
Wednesday.
According to Pars Oil 
and Gas Company 
(POGC), Ali Asghar 
Sadeghi, deputy head 
of South Pars Phase 
22-24 development 
project, said the 
2,500-ton structure 
belonged to Phase 23 
and was loaded on 
FLB124 barge by pull-
push method, Shana 
reported.
He said the platform 
was developed for 
production of 500 
million cubic feet per 
day of gas.
Once operational, 
the platform will 
bring Phase 22-24 
production capacity 
to 42 mcm/d.
The structure will 
be installed at its 
designated offshore 
spot by an HL 5000 
barge, he said.
All the engineering, 
construction and 
i m p l e m e n t a t i o n 
phases of Phase 
22-24 project have 
been carried out by 
Iranian experts and 
developers, Sadeghi 
further added.
He also stated that 
construction of the last 
platform belonging 
to the project had 
gained 77.94% 
progress and would be 
prepared for loading 
in the near future.
Phases 22-24 will 
collectively produce 
56 mcm of sour gas, 
75,000 barrels gas 
condensate and 400 
tons of sulfur on a daily 
basis. They will also 
produce 1 million tons 
of LPG and 1 million 
tons of ethane per 
year.SP is the world's 
largest gas field is 
shared between Iran 
and Qatar. It covers an 
area of 9,700 square 
kilometers, 3,700 
square kilometers of 
which, called South 
Pars, is in Iran’s 
territorial waters. 
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Domestic firms account for %70 share of 
country’s pharmaceutical market

The tanker in 
question, whose 
name was Pacific 
Bravo until 
early June, was 

suspected by the United 
States of carrying crude oil 
from Iran to China.
At the end of May, the U.S. 
urged Hong Kong to be 
on the lookout for an oil 
tanker carrying Iranian 
crude presumably on its 
way to China, in violation of 
U.S. sanctions against the 
Islamic Republic.
According to ship-tracking 
data compiled by Reuters, 
Pacific Bravo switched off 
its transponder on June 5 
while it was carrying oil.
Pacific Bravo’s unique 
identification number—a 
number issued by the 
International Maritime 
Organization (IMO) that 

stays with a ship forever 
regardless of its name—
reappeared on tracking 
sites when the tanker 
Latin Venture activated 
its transponder on July 18, 
Reuters reports, quoting 
data from Refinitiv and 
VesselsValue. Because of 
the same IMO identification 
number, the move suggests 
that the tanker’s Chinese 
owners may have wanted 
to evade the U.S. sanctions 
on Iran by changing the 
name.
Beijing has never actually 
stopped buying Iranian oil 
after the U.S. removed all 
sanction waivers for Iran’s 
customers in early May. 

China has said that it 
wouldn’t comply with the 
U.S. sanctions on Iranian 
exports. Yet, Chinese oil 
imports from Iran are much 
lower than they were just a 
few months ago.
The United States, for its 
part, is serious about going 
after China for importing 
Iranian oil.
U.S. Secretary of State 
Mike Pompeo said on July 
22 that the U.S. imposed 
sanctions on Chinese entity 
Zhuhai Zhenrong and its 
CEO Youmin Lin because 
“they violated U.S. law by 
accepting crude oil.”
“The U.S. is serious about 
enforcing our sanctions 

on the outlaw regime in 
Iran. So today, we’re taking 
action against a Chinese 
company that acquired 
Iranian oil contrary to U.S. 
sanctions. No entity should 
support the regime’s 
destabilizing conduct by 
providing it with money,” 
Secretary Pompeo said.
Should China decide to defy 
the latest U.S. tariff threat 
by ramping up imports 
of Iranian crude oil in 
open defiance to the U.S. 
sanctions on Iran, oil prices 
could take a significant hit 
and plunge by as much as 
$20-$30 a barrel, Bank 
of America Merrill Lynch 
warned earlier this month.

Iran, CERN to boost 
cooperation: deputy min.
Deputy Minister of Science, Research and 
Technology for International Affairs Hossein 
Salar Amoli informed on Saturday that Iran 
and CERN (European Organization for 
Nuclear Research) are scheduled to improve 
cooperation.
“According to an agreement signed with CERN 
and the planned programs, Iranian scientists 
are sent to CERN for taking sabbaticals,” he said.
“As decided in a joint meeting with CERN's 
officials, our cooperation is to be more 
organized,” Amoli added.
CERN is a European research organization 
that operates the largest particle physics 
laboratory in the world. Established in 1954, 
the organization is based in a northwest suburb 
of Geneva on the Franco–Swiss border and 
has 23 member states. It is an official United 
Nations Observer.
CERN's main function is to provide the particle 
accelerators and other infrastructure needed 
for high-energy physics research – as a result, 
numerous experiments have been constructed 
at CERN through international collaborations. 
The main site at Meyrin hosts a large computing 
facility, which is primarily used to store and 
analyze data from experiments, as well as 
simulate events.

Iran, Russia, Azerbaijan 
agree to set up North-
South energy corridor
Officials of Republic of Azerbaijan, Iran and 
Russian Federation have signed an agreement 
to study jointly feasibility of a project to create 
the North-South corridor.
With the coordination made in this regard, 
Azerenerji Company of Azerbaijan and 
TAVANIR (Iran’s Power Generation and 
Distribution Company) were introduced 
as responsible bodies for carrying out 
feasibility studies for implementation of the 
aforementioned project.
It is expected that feasibility studies for 
connection of electricity lines between the 
said three countries would be launched within 
the next year.
The three countries of Iran, Russia and 
Republic of Azerbaijan are after studying 
technical and economic dimensions for 
connecting electricity lines between each 
other within the framework of feasibility 
studies plan.

Iran Energy Exchange 
to offer heavy crude on 
Wednesday
The Iranian National Oil Company announced 
in a notice on Saturday that the new round of 
heavy crude oil sale will be launched at Iran 
Energy Exchange (IRENEX) on Wednesday 
(August 21).
According to NIOC, two million barrels of heavy 
oil be on offer on Wednesday at a base price of 
$52.81 per barrel.
Similar to the previous rounds, buyers are 
required to buy at least 1,000 barrels of oil 
for land delivery and 35,000 barrels for sea 
delivery. Buyers can settle the payments 90 
days after the transaction.
Buyers can receive their cargoes up to three 
months after the transaction, and the delivery 
of the cargoes in other areas is subject to 
approval by the National Iranian Oil Company.

An oil tanker owned by a China-based shipping 
company has recently gone dark for more than 
a month, reappearing under a different name 
in what could be an effort to skirt U.S. sanctions 
on Iran’s oil exports, Reuters reports, citing 
ship-tracking data.

China-Held Oil Tanker Looks to skirt US 
Sanctions on Iran

news

The United 
States, for its 
part, is serious 
about going 
after China 
for importing 
Iranian oil.
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Iranian co. 
manufactures 
unbreakable polymer 
nanocomposite for 
sports stadium seats
 An Iranian knowledge-based company 
has produced an unbreakable polymer 
nanocomposite for manufacturing 

seats for sports stadiums.
The manufactured product is 
shatterproof and thermal resistant, 
Amir Golchin the head of the company 
said.
“Our company is also able to improve 
the quality of the produced material,” 
he said, “We can make it anti-bacterial, 
for instance.”
"Compared to similar foreign products, 
the manufactured material is cheaper," 

Golchin added.
As reported, another Iranian 
knowledge-based company has 
recently manufactured seat covers 
with hydrophobicity quality. As 
the head of the company Behdad 
Nekouyi Esfahani announced, after 
two years of conducting studies and 
experiments, the company is now able 
to manufacture water repellent seat 
covers for planes, trains and etc.

Iran to cut high 
prices of domestic 
flight tickets
Iran will reduce the price of domestic 
flight tickets from August 23 by 
changing the pricing structure, said 
the Deputy Minister of Road and Urban 

Development.
"The pricing structure for domestic 
flight tickets will change, and the 
changes will be made according to 
flight season, demands and supply; 
therefore, the prices will be reduced," 
Shahram Adamnejad said.
The official made these remarks 
during his visit to the Imam Khomeini 

Airport where the first domestic flight 
departed from Tehran to Kish.
Recently, Iran has inaugurated 
Salam terminal at Imam Khomeini 
International Airport. The terminal 
is expected to operate a number of 
domestic flights. It has capacity to 
transport five million passengers per 
year.



Iran on verge of producing 
plane, helicopter engines: Maj. 
Gen. Bagheri
Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major 
General Mohammad Hossein Bagheri said 
that sanctions made Iran rely on its domestic 
capabilities and grow in different industries, and 
one example of such progress is that Iran is on the 
verge of producing plane and helicopter engines.
“This honorable path started with producing 
some simple parts and today, it is entering the 
production of modern airplane and helicopter 
engines. And with God’s grace, we are on the verge 
of achieving self-sufficiency in producing these 
valuable systems,” he said on Saturday while 
addressing managers of Iran Aviation Industries 
Organization in Tehran.
He said that Iran has made considerable progress 
in aerospace fields, including in the production of 
aircraft, missiles, drones, and engines.
Bagheri said that before the Islamic Revolution, Iran 
was importing almost all its required equipment in 
military and non-military fields, however, sanctions 
closed doors of such imports. Iran understood that 
it cannot keep pace with different threats unless it 
attains the required technologies and industries, 
he added.
“Today, defensive industries are driving other 
industrial sectors of the country forward,” he 
highlighted, providing an example that recent 
production of some key auto parts by Defense 
Ministry solved problems of domestic automakers.
This valuable progress demonstrated that 
sanctions, as an assumed means for putting 
pressure on Iranian people and Armed Forces, can 
be seen as an opportunity for development, said the 
commander.

US, UK escalate tensions in 
Persian Gulf: Russia
The increase in pressure on Iran from the side of the 
US and the UK will escalate tensions in the Persian 
Gulf, the Russian Embassy in London stated.
"We are confident that an increase in pressure from 
the US on Iran with the support of the UK, namely 
by forming the so-called "mission on guaranteeing 
freedom of navigation" will only facilitate the 
escalation of tensions in the Persian Gulf," the 
message by the embassy informed.
The embassy noted that for many years, "Russia has 
supported a diplomatic approach to overcoming 
crises in the region." "We think that this can only be 
achieved by creating an inclusive system of regional 
security. In this regard, an optimal mechanism may 
be the Concept of Collective Security in the Persian 
Gulf, developed by us back in 2004 and updated in 
accordance with the latest trends," the message 
stressed.
The Russian diplomats added that they had 
acquainted the British side with the concept, 
stressing that Russia is ready to discuss this topic 
with all interested partners, according to TASS.

US Sanctions on Iran Targeting Cancer 
Patients: Iranian Pharmacology Prof.

Iranian Pharmacology Prof.
“For more than a decade, 
my fellow Iranian medical 
professionals and I have 
been struggling to protect 
patients from the fallout of US 
sanctions. We have studied 
sanctions impacts on Iran’s 

health care sector and advocated 
for better responses from our own 
government. Our findings make clear 
that the harms being inflicted on 
Iranian patients are not mythology,” 
Dr. Abbas Kebriaee Zadeh, professor 
of toxicology and pharmacology at 
Tehran University of Medical Sciences, 
said in a piece published recently by 
Foreign Policy.
He added, “Last month, the US 
Department of State released a video 
addressed to the people of Iran. In the 
video, Trump administration official 
Brian Hook claims that it is a ‘myth’ 
that sanctions target Iran’s access to 
medicine.”
“Although US sanctions are 
engineered in a way that may appear 
not to target humanitarian access 
to food and medicine, in practice 
US sanctions function as a tool of 
economic war. Officials in Washington 
continue to insist that they maintain 
‘exemptions’ to their sanctions to 
protect humanitarian trade, even 
after the International Court of Justice 
has ruled that these exemptions are 
insufficient, leaving ‘little prospect 
of improvement’ in the ‘serious 
detrimental impact on the health 
and lives’ of Iranians individuals. At 

the end of the day, it is incumbent 
on the United States to heed this 
humanitarian warning.”
Kebriaee Zadeh the situation has 
gotten worse under US President 
Donald Trump, noting, “Census 
Bureau data shows that the United 
States exported an average of $26 
million of pharmaceutical products 
to Iran annually during the Barack 
Obama-era sanctions. Exports 
have averaged just $8.6 million a 
year in the last two years under the 
more draconian sanctions policies 
of Trump.”“Swiss pharmaceutical 
exports to Iran fell 30 percent from 
235 million Swiss francs ($240 
million) in 2017 to 163 million francs 
($167 million) last year, according 
to Swiss customs data. Even though 
sanctions were only fully reimposed 
in November 2018, Swiss exports 
that year fell below the 173 million 
francs ($178 million) annual average 
observed from 2008 to 2015,” he said.
The author of the report expressed 
particular concern over the risk to 
pediatric cancer patients, warning 
that sanctions-caused disruptions 
in the imports of medicines into Iran 
have paved the way for opportunists 
to begin “smuggling counterfeit 

and low-quality medicines into Iran 
through routes from Pakistan, Turkey, 
and the United Arab Emirates.”
Kebriaee Zadeh further warned that 
this could lead to not only low-quality 
drugs, but also new public health 
risks.
On Friday, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif cited the 
article in a tweet, saying, “Don't 
take it just from me.” This report 
“illustrates one impact of the Trump 
administration's Economic Terrorism 
on Iranians; from those directly 
involved in producing medicine for 
cancer patients.”
Tensions have been running high 
between Tehran and Washington 
since last year, when Trump 
unilaterally withdrew the US from 
the Iran nuclear deal, officially known 
as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), and unleashed the 
“toughest ever” sanctions against the 
Islamic Republic.
The European parties to the nuclear 
deal have since been trying to 
convince Iran to remain in the pact 
by promising to shield its economic 
interests from US sanctions. However, 
they have largely failed to fulfill their 
promise.

 An Iranian pharmacology professor said US sanctions 
against Tehran are blocking the country’s access to 
vital medicine, and therefore targeting cancer patients 
despite claims by US officials that they do not.
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 UK understands today Iran’s 
power different from past: 
Larijani
 Iranian Parliament Speaker Ali Larijani said that the United 
Kingdom, which once helped in organizing 1953 coup in Iran, 
has now understood that Iran’s power is not comparable to 
the past.
“In previous days, the resistance of the Iranian nation showed 
parts of its effects and the English understood that today’s 
conditions in Iran are different from the past and that they 
can no longer show their power using plots. The English were 

forced to give up their maritime piracy,” he said on Saturday 
while addressing the Parliament’s open session.
Pointing to Britain and US’ organizing of a coup on August 19, 
1953 which overthrew Mosaddegh’s legitimate government, 
Larijani said that today’s power of Iran cannot be compared to 
the past and that enemies had no other choice but to withdraw 
from their act of piracy.UK forces illegally seized The Grace 1 
supertanker, laden with 2.1m barrels of oil, on July 4 off the 
coasts of Gibraltar. Despite all pressures from the United States 
which seeks to drive Iran’s oil sales to zero, a court in Gibraltar 
announced this week it was releasing the supertanker.
“America, which then organized the coup with the help of its 
allies, is shooting its last broken arrows today with utmost 

frustration,” added Larijani.
Imposing sanctions on 
Iranian Foreign Minister 
and other officials of the 
country is ‘shameful’ for a 
country which claims to be 
a superpower, said Larijani, 
adding, “if you think that 
these measures can show your 
power, you should know that all the 
Iranian nation is standing tall against 
you. Put sanction on all to understand that nothing 
will happen.”

“smuggling 
counterfeit and 
low-quality 
medicines into 
Iran through 
routes from 
Pakistan, Turkey, 
and the United 
Arab Emirates.”
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Saudis’ Good Treatment of 
Iranian Pilgrims May Lead to 
Thaw in Ties: MP
 The chairman of the Iranian Parliament’s National Security and 
Foreign Policy Commission hailed Saudis’ good behavior toward 
Iranian Hajj pilgrims and expressed optimism about the possible 
thaw of relations between Tehran and Riyadh.
“Good behavior toward the (Iranian) pilgrims is one of Saudi 
Arabia’s messages in line with more interaction with Iran,” 
Hojatoleslam Mojtaba Zonnoor told Tasnim.
“Up to this day, they (Saudis) have behaved hospitably and if 
they continue this path, there would be a thaw of relations with 
Saudi Arabia as we are witnessing it with the existing signs,” the 
lawmaker added.
During a visit to Saudi Arabia in December 2018, Head of Iran’s 
Hajj and Pilgrimage Organization Alireza Rashidian held meetings 

with officials from the kingdom’s Ministry of Hajj and Umrah 
about the 2019 Hajj season.
The two sides signed an agreement at the conclusion of the 
meetings, aimed at making better arrangements for Iranian 
pilgrims and preventing the problems they faced in previous 
years.
The agreement stipulated that 86,500 Iranian pilgrims would go 
on pilgrimage to Saudi Arabia in the 2019 Hajj season.
In 2016, more than 1.8 million pilgrims attended Hajj, but Iranians 
stayed at home after tensions between Riyadh and Tehran 
boiled over following a deadly crush of people during the 2015 
pilgrimage.On September 2, 2015, thousands of people lost their 
lives in the deadly crush after Saudi authorities blocked a road in 
Mina during a ritual, forcing large crowds of pilgrims to collide.
The crush was the deadliest incident in the history of the 
pilgrimage. According to an Associated Press count based on 
official statements from the 36 countries that lost citizens in the 
disaster, more than 2,400 pilgrims were killed in the incident.

Saudi 
Arabia claims nearly 770 

people were killed, but officials at Iran’s Hajj and Pilgrimage 
Organization say about 4,700 people, including over 460 Iranian 
pilgrims, lost their lives.
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Seized 
Iranian 
tanker Grace 
1 released 
despite US 
efforts
Gibraltar's Supreme 
Court on Thursday 
approved the 
immediate release 
of Grace 1, an Iranian 
oil tanker seized off 
the country's coast 
last month, despite 
eleventh-hour efforts 
by the United States to 
block it.
Charles Gomez, a 
lawyer who was 
present during the 
hearing, said the 
order for the arrest 
of the Grace 1 tanker 
was no longer valid. He 
added that the tanker 
must be released 
immediately.
The Gibraltar Chief 
Minister issued a 
directive that the 
vessel is no longer 
covered by EU 
sanctions, therefore 
there is no reason for 
the ship to be detained, 
Gomez said.
The Iranian oil tanker 
Grace 1 was seized 
by UK marines near 
the Strait of Gibraltar 
on 4 July over alleged 
violation of EU 
sanctions, in what 
Tehran described as 
an act of piracy.
The US Department 
of Justice has applied 
to seize the Iranian 
oil tanker Grace 1, 
“just hours before the 
Gibraltar Government 
was poised to release 
it”, Sputnik news 
agency reported.
The decision was 
postponed to 4 p.m. 
local time (14:00 
GMT), the Gibraltar 
Chronicle newspaper 
specified.
The captain and three 
officers of the Grace 
1 have been released 
from arrest, the 
Gibraltar Government 
has confirmed in 
response to Chronicle 
questions.
The US Department 
of Justice has applied 
to seize the Iranian 
supertanker Grace 1 
in Gibraltar, just hours 
before the Gibraltar 
Government was 
poised to release it.
Commenting on the 
issue, a source in the 
Gibraltar government 
told that a captain and 
three crew members 
of the Iranian tanker 
have already been 
released.
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Do Not Even Think of Attacking Iran, 
Commander Warns Enemies
The Islamic Revolution Guards Corps deputy commander warned 
the enemies that they would bitterly regret a decision to take military 
action against Iran.Speaking to Tasnim on Saturday, Rear Admiral Ali 
Fadavi, advised the adversaries not to even think of attacking Iran, 
because they would regret it greatly.
“The enemy has been testing the Islamic Republic of Iran for forty years, 
and must learn lessons from these tests,” the commander stated.
Highlighting the IRGC Navy’s growing power in the Strait of Hormuz, 
Fadavi said the world has admitted that the recent developments have 
strengthened the IRGC’s role in safeguarding the strait.
On July 19, the IRGC Navy captured a British oil tanker that had violated 

international maritime regulations when crossing the Strait of Hormuz 
in the Persian Gulf.
The British “Stena Impero” oil tanker had switched off its GPS locator, 
in contravention of international regulations, and was sailing into the 
Strait of Hormuz in a wrong traffic pattern.In comments on Wednesday, 
Commander of the Iranian Navy Rear Admiral Hossein Khanzadi 
called on enemies to leave the region immediately or face a humiliating 
withdrawal.The commander also said foreign governments are 
wasting their resources and risking the lives of their servicemen 
by deploying forces to a region thousands of miles away from their 
maritime border.
The warning came after the US announced plans to create a new 
security initiative in the Persian Gulf by forming a coalition for escorting 
commercial ships.



Iranians never bowed to bullies in history: FM Zarif
 Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says the Iranian nation 
has proved throughout the history that it will never surrender to 
the bullying and pressures of the others, and that is shown in the 
country's culture of self-sacrifice.
“What has preserved the country in the face of pressures and 
challenges is the culture of self-abnegation,” Zarif told a gathering 
of war veterans in Tehran on Saturday, commemorating the 29th 
anniversary of the repatriation of Iranian prisoners of war from Iraq.
The top diplomat paid homage to all the prisoners who returned home on this d a y 
and commemorated the selfless and genuine sacrifices of the Iranian people, their national 
unity, cohesion.

Iran's oil tanker 
Grace 1is heading to 
the Mediterranean 
Sea under a new 
name “Adrian 
Darya”, the deputy 
head of Iran's Ports 
and Maritime 
Organization, Jalil 
Eslami announced.
"At the request of 
its owner, Grace 1 
tanker will head to 
the Mediterranean 
Sea under the flag of 
the Islamic Republic 
of Iran having 
changed its name 
for Adrian Darya," 
Eslami said."The ship 
was of Russian origin 
and Panama-flagged 
and is carrying 2 
million barrels 
of Iranian oil," he 
added.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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Morning call to prayer : 
05:01:59  
Noon call to prayer : 
13:07:15   
Evening call to prayer: 
20:03:55  

10000 Rials

Iranian oil 
tanker Grace 1 
changes its name 
to Adrian Darya

US Sanctions on Iran 
Targeting Cancer 
Patients

 UK understands 
today Iran’s power 
different from past: 
Larijani

China-Held Oil 
Tanker Looks to skirt 
US Sanctions on Iran
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About 595,000 applicants have made 
deposits in the government-owned bank 
for its mortgage loan program in the first 
four years of HSA, Bank Maskan CEO 
Abolqasem Rahimi Anaraki was quoted 
as saying by the bank’s website HIBNA. 
In the fiscal 2015-16, a total of 40,000 HSA 
deposit accounts were opened at Bank 
Maskan, followed by 135,000 accounts in 
the fiscal 2016-17. The largest number of 
HSA accounts opened in one year was in 
the fiscal 2017-18 with 217,000. 
“Housing recession in the last fiscal year 
[2018-19] in Tehran and other large cities 
on the one hand and home price hikes 
on the other drove down the number of 
new HSA accounts from the previous 
year’s peak to 183,000,” Financial Tribune 
quoted Anaraki as saying.Over the first 
quarter of the current fiscal year (March 
21-June 21), 19,000 new HSA deposits 
were made in Bank Maskan.According 
to the official, from the third month of the 
fiscal 2015-16 to the year ending March 
20, 2019, a total of 575,426 HSA deposit 
accounts were opened with the bank, 
of which 310,000 accounts belonged to 
residents of cities with a population of 

over 200,000 and 148,000 accounts were 
opened by residents of Tehran. More 
than 117,000 accounts were opened by 
applicants residing in small cities with a 
population of fewer than 200,000.
The number of HSA deposits reached 
355,000 worth more than 52,000 billion 
rials ($444.44 million) in the month 
ending July 22.  
The HSA initiative, the brainchild of 
former roads minister, Abbas Akhoundi, is 
geared toward applicants who are mostly 
first-time prospective homebuyers from 
middle-class backgrounds and people 
living in old urban areas. It is aimed at 
increasing home ownership among 
young population.The scheme requires 
applicants to make an initial deposit (400 
million rials or $3,418) and wait out the 
one-year maturity period for credits with 
a ceiling of 800 million rials ($6,837), 
plus the depositor’s down payment, in the 
capital Tehran. In towns with a population 
of over 200,000, the loans are capped 
at 600 million rials ($5,128). Buyers in 
towns with a population of under 200,000 
can apply for a maximum loan of 400 
million rials ($3,418). When the scheme 
was first launched, the loan’s interest rate 
was set at 14%. In February 2017, after a 
directive by the Money and Credit Council, 
they were reduced to 9.5% in general 
cases and 8% for those who wanted to 
buy a home in rundown parts of the cities. 
These interest rates make HSA loans the 
country’s cheapest. 

Most recently, tech authorities in Ardabil 
started work for establishing an innovation 
factory in the northwestern province.
Habib Ebrahimpour, the director of a 
science and technology park in the city, said 
preliminary studies have been initiated for 
the project and a team of experts is working 
to identify a suitable venue and prepare the 
factory’s building design, Tasnim reported.
"The project is to be financed by the private 
sector," Financial Tribune quoted him as 
saying.
Referring to the increasing activities of 
technology companies in the province, 
Ebrahimpour said young talented tech 
teams, startups and knowledge-based 
companies, along with accelerators and 
investment units, can be gathered in an 
integrated center.
“The factory will be specialized in 
agriculture, urban construction, tourism 
and leather industry,” he said.
"Besides creating job opportunities for 
many, technological units can benefit from 
cheap working space and consultation 
services, as well as financial, technical 
and legal support offered by experts at the 
factory."
The official noted that the establishment of 
tech ties with neighboring countries, like 
Turkey, and exchange of experience and 
technology with foreign counterparts will 
top the factory's agenda.
Ebrahimpour noted that over 230 
technological units, including 27 
knowledge-based companies, are currently 
operating in Ardbil, which has registered a 
60% rise compared with the figure of last 
fiscal year (ended March 20, 2019). 
“So far, the companies have successfully 
commercialized over 50 technological 
products. This is a clear sign that authorities 

need to further focus on the growing 
technology ecosystem in the province and 
the country,” he said.
He expected the number of active units in 
the planned factory to exceed 300.
Similar Project in Yazd
Besides Ardabil, the central province of 
Yazd is also seeking to open a science and 
technology park specialized in the field of 
medical sciences.
Akram Fadakar, a deputy head of Yazd 
Governorate, addressed experts and 
activists in the medical and tech fields 
during a meeting on Thursday and asked 
for their help in establishing a tech park 
focused on health and medical fields.
Fadakar said the tech park is to be erected 
in and managed by Shahid Sadoughi 
University of Medical Sciences and Health 
Services. 
"A tech park in the university provides 
graduates with an opportunity to join tech 
teams and offer smart solutions to develop 
technological ideas and products in the 
field," she said.
She highlighted Yazd's rich background 
in medical sciences and said there are 19 
specialized hospitals in Yazd, 12 of which 
are affiliated to medical universities.
In addition, numerous tech firms and 
knowledge-based companies active in 
the field of medical services have made 
the province a hub of high quality medical 
services in the country.
"The potential should be converged and 
enhanced via appropriate support and 
facilities," Fadakar said.
Esmaeil Qaderifar, an official with 
the Presidential Office for Science and 
Technology, earlier told the media that Yazd 
will house an innovation factory in a year.
"The vice presidential office is collaborating 
with the National Land and Housing 
Organization of Iran in identifying a suitable 
building for the project," he said.
The project is part of a bigger plan 
on establishing tech centers in Iranian 
megacities.

760$ Million in Loans to First-Time 
Homebuyers

New Innovation Factories to Help Support 
Knowledge-Based Firms in Iran

Bank Maskan, the agent bank of Iran's housing sector, has 
paid a total of 89,000 billion rials (760.68$ million) in home 
loans under the Housing Savings Account scheme since its 
launch in June 2015.

 More innovation centers have been set up in Iranian 
metropolises over the past few years, in line with effort to 
support startups and knowledge-based companies.

"A tech park in the 
university provides 
graduates with 
an opportunity 
to join tech 
teams and offer 
smart solutions 
to develop 
technological ideas 
and products in the 
field," 

“Housing recession 
in the last fiscal 
year [19-2018] in 
Tehran and other 
large cities on the 
one hand and home 
price hikes on the 
other drove down 
the number of new 
HSA accounts from 
the previous year’s 
peak to 183,000,”
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Close to 21,000 Public 
Complaints Against Goods, 
Service Providers
EghtesadOnline: A total of 20,955 public 
complaints were filed against goods and service 
providers with the industries, mining and 
trade organizations of provinces in the Iranian 
month ended July 22, according to an official 

with Consumers and Producers Protection 
Organization.“The lion’s share of the complaints 
against goods providers was related to bread, fruit 
and vegetables,” Gholamreza Saremian was also 
quoted as saying by Mizan Online.Restaurants 
and auto repair shops accounted for a majority 
of complaints.“About 68% of these complaints 
have so far been addressed,” he said.Most of the 
complaints pertained to profiteering and fraud, 
according to Financial Tribune.



زاینده رود تا نیمه شهریورماه جاری است
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: زاینده رود با هدف تامین حقابه زیست 
محیطی رودخانه و توزیع آب برای کشت تابستانه کشاورزان تا نیمه دوم شهریورماه در اصفهان جاری خواهد بود.

حسن ساسانی با اشاره به اینکه هم اکنون ورودی به سد زاینده رود ۳۶ مترمکعب و خروجی آن ۸۳ مترمکعب 
بر ثانیه است، اظهار کرد: ذخیره سد زاینده رود ۷۰۶ میلیون مترمکعب است در حالی که سال گذشته در چنین 

روزی ذخیره سد ۲۲۹ میلیون مترمکعب بود، متوسط بلند مدت نیز  ۸۶۰ میلیون مترمکعب است.  
وی افزود: براساس برنامه ریزی ها برای توزیع آب کشاورزی در تابستان سه دوره ۱۸ روزه برای کشاورزان غرب و سه 

دوره ۲۰ روزه برای شرق رهاسازی شده است و مابه تفاوت آن نیز با هدف تامین حقابه زیست محیطی در رودخانه جاری 
است که این فرآیند تا نیمه دوم شهریورماه ادامه خواهد داشت و پس از این مدت با کاهش نیاز آبی کشت تابستانه، خروجی سد 

نیز کاهش می یابد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان در خصوص تصمیم گیری برای تامین حقابه کشت 
پاییزه کشاورزان نیز گفت: برای سال آبی آتی که از اول مهرماه آغاز می شود در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود در تهران تصمیم گیری و 
زمان آن اعالم خواهد شد. به گزارش خبرنگار ایمنا، خروجی سد زاینده رود از بامداد روز پنجشنبه ۱۳ تیرماه برای کشت تابستانه کشاورزان غرب، 

شرق و شمال استان اصفهان افزایش یافت.

اطعام 200 هزار نفری عید غدیر در اصفهان
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: کمیته امداد با همکاری خیران و نیکوکاران طرحی برای اطعام 

۲۰۰ هزار مددجوی اصفهانی تحت حمایت این نهاد در عید غدیر خم اجرا می کند. 
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد استان اصفهان، محمدرضا متین پور، بابیان اینکه عید غدیر، عید والیت، 
هدایت و تمسک به ریسمان محکم الهی است، اظهار کرد: در این عید سعید که روز کامل شدن دین و اتمام 

نعمت بر مسلمانان است؛ توصیه به تمسک عملی به سیره اهل بیت عصمت و طهارت بهترین عیدانه ای است 
که می توان به هر شیعه معتقدی داد. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان سیره عملی امام علی)ع( را سرمشق 

نیکوکاران و خیران دانست و افزود: اطعام نیازمندان و به ویژه رسیدگی به ایتام از نقاط برجسته زندگی موالی متقیان 
است و کمیته امداد به عنوان نهادی حمایتی که برخواسته از معارف اهل بیت است، طرح های زیادی برای ترویج و تسهیل در 

اطعام نیازمندان و اکرام ایتام دارد. وی یادآور شد: در صورت مشارکت نیکوکاران و خیران، برنامه ای برای اطعام ۲۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد 
اصفهان در حال پیگیری است. متین پور با اشاره به فراهم شدن زیرساخت های گوناگون برای شراکت مردم نیکوکار استان در این اطعام بزرگ، 
توضیح داد: مراجعه به دفاتر این نهاد در سراسر استان، تماس با تلفن ۳۲۲۲۰۰۹۶، همچنین شماره گیری کد #۰۳۱*۸۸۷۷*، ارسال عدد یک 

به پیام گیر ۸۸۷۷ و درنهایت مراجعه به پایگاه های اینترنتی emdad.ir و  mohsenin.ir روش های مشارکت در این طرح بزرگ است.

خبرآنالین
گــزارش
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تاکنون بهانه 
شرکت های 

هواپیمایی برای 
افزایش قیمت بلیت 

هواپیما، افزایش 
قیمت ارز بوده است

اقتصاد ایران
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درج قیمت کاال و اعالم 
نرخ خدمات الزامی 

است

رییس مرکز اصناف و بازرگانان گفت: 
تمام واحدهای صنفی عرضه کننده 
کاال و خدمات مکلف به درج قیمت 
بر کاالها و اعالم قیمت خدمات در 
محل کسب خود هستند. به گزارش 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
پیمان زندی - رییس مرکز اصناف 
و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت 
بر ســازمان های صنفی کشــور - 
افزود: با هدف پیشگیری از فشار به 
مصرف کنندگان و ایجاد آرامش در 
بازار، »نظارت بر واحدهای صنفی« 
در تمامی رسته های صنفی با کمک 

اصناف تشدید شده است.
بــه گفتــه وی، یکــی از عوامل 
شــفافیت در بازار در شرایط فعلی، 
اطالع رسانی به موقع و مناسب به 
مصرف کننــدگان کاال و خدمات 
است از این رو تمام واحدهای صنفی 
مکلف به درج قیمت و رعایت قیمت 
های مصوب اعالمی مراجع ذیصالح 
هستند. رییس مرکز اصناف ادامه 
داد: درج قیمت یکی از عناصر مهم 
در روابط بین عرضه کننده و خریدار 
است و شاید به همین دلیل، یکی از 
مواردی که قانون در صورت ارتکاب 
آن، برای تولیــدو عرضه کنندگان 
کاال و خدمات مجازات تعیین کرده، 

»درج نکردن قیمت است«.

ایسنا
خـــبـــر
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گزارش ها نشــان می دهد 
که شرکت های هواپیمایی 
دامنه نرخ بلیت پروازهای 
داخلــی را گســترده تر 
کرده انــد؛ قیمت هایی که 
حتی تــا ۸۰۰ هزار تومان 
بیشــتر از نرخ هایی است 
که در تعطیالت نوروز ایرالین ها ملزم به 

رعایت آن بودند.
گزارش ها نشان می دهد که در ایام مربوط 
به تعطیــالت عید غدیر و روز دوشــنبه 
تا جمعه، بلیت پرواز تهران – مشــهد با 
قیمت یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان به 
فروش می رود. از ســوی دیگر، نرخ بلیت 
پرواز مشهد – تهران – مشهد در برخی 
زمان ها به مرز ۲ میلیــون تومان نزدیک 
شده است. همچنین بلیت پرواز تهران – 
آبادان در حدود ۸۳۰ هزار تومان از سوی 
شرکت های هواپیمایی اعالم شده است. 
بلیت رفت و برگشــت تهران – کیش – 
تهران نیز یک میلیون و ۶۵۲ هزار تومان 

است.
نرخ پروازهــای داخلی به حدی عجیب و 
غریب است که حتی در روزهای گذشته 
رییس انجمن دفاتر مســافرت هوایی و 
جهانگردی خوزستان نسبت به بلیت ۱.۳ 
میلیون تومانی پرواز اهواز به تهران انتقاد 
کرد. عبداالمیر خوانســاری در واکنش 
به عرضه بلیــت ۱.۳ میلیون تومانی ویژه 
برخی از پروازهای اهــواز – تهران گفت: 
»عامل اصلی ایــن وضعیت، نبود نظارت 
بر قیمت هایی اســت که بیشتر در فصل 
تابستان و همزمان با مسافرت شهروندان 
عراقی بــه خوزســتان و ایــران صورت 

می گیرد. «
وی متذکر شــد: »در این ایام تقاضا برای 
بلیت به شدت افزایش می یابد و به همین 
دلیل برخی از شرکت های هواپیمایی به 
استناد این دستورالعمل سازمان هواپیمایی 
کشور مبنی بر اینکه قیمت بلیت را سقف 
و کف بازار تعیین می کند، به افزایش نرخ 

بلیت دست می زنند. «
خوانســاری با بیان اینکه بارهــا در این 
خصوص مراتب اعتراض و گالیه مردم را 
به سازمان هواپیمایی کشوری منعکس 
کرده ایم، افزود: »مــردم از این وضعیت 
به شــدت ناراحت هســتند و نیاز است 
تصمیم گیری جدی در این زمینه صورت 

بگیرد. «
وی همچنین درباره نرخ بلیت در برخی از 
پروازهای اهواز - مشهد، گفت: »بعضی از 

پروازهای این مسیر نیز دچار همین نوع 
گرانی ها است. «

    بهانه ایرالین ها بــرای باال بردن 
قیمت ها

تاکنون بهانه شرکت های هواپیمایی برای 
افزایش قیمت بلیت هواپیما، افزایش قیمت 
ارز بوده است، اما نکته ای که در این میان 
مطرح است، این که طی چند ماه اخیر نرخ 
دالر روندی نزولی به خود گرفته و کمتر از 
۱۲ هزار تومان قیمت دارد. در این شرایط، 
انتظارات در این جهــت بوده که کاهش 
قیمت بلیت هواپیما اتفاق بیفتد، این در 
حالی اســت که نه تنها قیمت ها کاهش 
نیفتاده، بلکــه در اغلب موارد قیمت های 
عجیب و غریبی توســط ایرالین ها اعالم 
می شود. با این وجود، همچنان ایرالین ها 
از رانت سوخت ۶۰۰ تومانی برای هر لیتر 

استفاده می کند.
این نشان می دهد آزادسازی قیمت بلیط 
هواپیمار کلیدواژه ای است که در سایه آن، 
قیمت ها تا هر میزان که جا داشته باشد، 
گران می شــود، این در حالی است که به 
نظر می رســد با وجود این که بهای تمام 
شده هزینه پروازهای داخلی براساس ریال 
است، شرکت های هوایی به مانند پروازهای 
خارجی آن را دالری حساب می کنند و به 
همین خاطر است که قیمت ها سر به فلک 

کشیده است.

    به روزرســانی نرخ بلیت هواپیما 
براساس دالر ۱۲ هزار تومانی

در این میان، مقصود اسعدی ســامانی، 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اواخر 
تیرماه در گفت وگویی اعالم کرد: »دولت 
نمی تواند ارز نیمایی در اختیار شرکت های 
هواپیمایی قرار دهد. نرخ ارزی هم که در 
اختیار شــرکت ها قرار می گیرد، به ۱۲ تا 
۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان می رسد. نرخ دالر 
در روزهای اخیر کاهش یافته و امیدواریم 
گشایشــی در وضعیت هزینه های ارزی 
ایرالین ها و به تبع آن در قیمت بلیت ایجاد 
شــود؛ اما تا این کاهش نرخ ارز بخواهد 
اثرگذاری خود را نشان دهد، زمان می برد. 

»
وی افــزود: »بانــک مرکزی بــه ما دالر 
نمی دهد و از ارزهای دیگــر مانند روپیه 
هند و یوآن چین به ما داده می شــود که 

نرخ تبدیل آنها ۱۵ تا ۱۶ درصد اســت. 
مبلغی را هم صرافی ها بابــت انتقال ارز 
دریافت می کنند که نهایتا دالر را ایرالین ها 
می توانند به قیمت باالی ۱۲ هزار تومان 

دریافت کنند. «
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی با 
اشــاره به تعریف دامنه نرخــی جدید از 
سوی شــرکت های هواپیمایی، تصریح 
کرد: »در حال حاضر کف و سقف قیمتی 
جدیدی از ســوی ایرالین ها برای بلیت 
هواپیما بازتعریف شده تا از سقف تعریف 
شده، کســی باالتر نفروشد. چون برخی 
سایت های فروش اینترنتی بلیت هواپیما، 
به صورت غیرقانونی بلیت را با قیمت باالتر 
از آنچه شــرکت هواپیمایی به مسافران 
عرضه می کنــد، می فروختند برای آنکه 
امکان نظارت و کنتــرل قیمت ها وجود 
داشته باشــد، دامنه قیمتی را طراحی و 

در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی 
بارگذاری کرده ایم. «

اسعدی سامانی یادآور شــد: »این دامنه 
جدید قیمتی در تیر امسال طراحی و دامنه 
قیمتی که در آذر ماه ۹۷ اعالم شده بود، 
آپدیت شده است. البته بازه قیمت ها تقریباً 
در همان دامنه جدول سال گذشته است، 
اما در برخی مسیرها به دلیل طوالنی بودن 
آنها و شرایط خاصی که دارد، تا ۱۰ درصد 
افزایش قیمت داشته ایم. حتی در مسیر 
پرتردد تهران-مشــهد که سقف قیمتی 
جدول آذر ماه سال قبل، ۸۵۰ هزار تومان 
بود، در جدول تیر ماه امسال به ۷۵۰ هزار 
تومان کاهش یافته است که به خاطر تردد 
باال، شرکت های هواپیمایی تالش داشته 
اند نرخی را اعالم کنند که زائران و مسافران 
رغبت بیشتری برای مسافرت هوایی به این 

شهر را داشته باشند. «

پیش بینی دولتی ها از کاهش قیمت بلیت هواپیما تا یک هفته دیگر:   

تب پروازهای میلیونی فروکش می کند؟
تعطیالت آخر مردادماه در حالی پیش رو است که بررسی ها 
نشان می دهد قیمت پروازهای داخلی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
از سال گذشته تاکنون نرخ پروازها به طور بی سابقه ای افزایش 
یافته و همین موضوع موجب شده که آمار سفرها با هواپیما در 

مقایسه با سال های قبل کاهش چشمگیری داشته باشد.
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  ۱- از داستان زندگی 
آن ها باخبر باشید

لــوی کینگ، مؤســس و 
 ،Nav مدیرعامل شرکت
هرماه ۲ تن از کارمندانش 
را مالقــات می کــرد و از 
آن ها می خواست داستان 
زندگی شــان را برای او بگوینــد. این 
داستان ها تحریر و بعد بدون نام در شرکت 
به صدای بلند خوانده می شدند. او معتقد 
است این کار اگرچه اصالً ساده نبود، ولی 
تبدیل به یکی از بهترین جزئیات کار او 
شده بود. با این راه او نسبت به کارمندانش 
بینشی تازه پیدا می کرد و البته داستان 
زندگی آن ها هرگز خسته کننده نمی شد 
و باعث شده بود شور عجیبی در شرکت 

به وجود بیاید.

شــما لزوماً نباید از این روش استفاده 
کنید، ولی راهــی بیابید تا کارمندانتان 
شــما را محرم خود بداننــد و درباره ی 
زندگی خود با شــما صحبت کنند. این 
قدم بیش از آنچه تصور می شــود برای 

کارمندانتان دلگرم کننده است.

  ۲- از تالش و کمک آن ها استقبال 
و قدردانی کنید

از این ایده که موفقیت شــرکت تنها به 
شما بستگی دارد دست  بردارید. همکاری 
عوامل شرکت، درســت مثل خامه ی 
روی کیک اســت: زیبایی و دلپذیری 

پیروزی های شما با همراهی کارمندانتان 
دوچندان می شــود. اگر آن ها شما را به 
خودشــان نزدیک حس کنند و بدانند 
پشتیبانی و حمایت شما را دارند، از هیچ 
تالشــی برای اجرای خواسته های شما 
دریغ نمی کنند. آن ها را ستایش کنید 
و از سرپرستان تیم های مختلف شرکت 
بخواهید آن ها هم همین رویه را در پیش 
بگیرند. همیشــه تالش های آدمی باید 

مورد قدردانی قرار بگیرد.

  ۳- با آن ها شام بخورید
سزار چاوز، رهبر کارگران آمریکا و فعال 

حقوق مدنی، سخن مشهوری دارد:
اگر واقعاً می خواهید با کســی دوست 
شــوید، به خانه ی او بروید و بــا او غذا 
بخورید. افرادی که غذای خود را با شما 
سهیم می شــوند، قلب خود را به شما 

می دهند.
جمع شــدن با دوســتان و همکاران و 
لذت بردن از غذای دسته جمعی، حال و 
هوایی شکوهمند دارد. دیوار بین انسان ها 
فرومی ریزد، همه با هم بحث می کنند 
و می خندند و درواقع هنگامی که شــما 
پشت میز شام نشستید، مقام و غرورتان 
را رها می کنید و با ذهــن و روحتان به 

کارمندانتان نزدیک می شوید.

  ۴- مرتب با تک تک کارمندانتان 
دیدار کنید

دیدارهــای رودررو، بــه شــما فرصت 
می دهند به کارمندانتان بیش از پیش 
نزدیک شوید و در زندگی شخصی آن ها 
جا با زکنید. این کار یــک روش مؤثر، 
صادقانــه و صمیمانه اســت تا متوجه 
شوید در زندگی آن ها چه می گذرد، چه 
مشکالتی دارند و چه اتفاقات خوبی به 

زندگی شان روشنی داده است.
بعالوه، این کار روش خوبی اســت که 
ســالمت کل تیم خود را ارزیابی کنید. 
در این مالقات ها بــه آن ها خوب گوش 
کنید، توجه کنید، بــا آن ها همدردی 
کنید و همه چیز را به ذهنتان بسپارید. 
گــوش دادن و صمیمیت، کمیت هایی 

جدایی ناپذیرند.

  ۵- در دسترس باشید
اجازه بدهید کارمندانتان بدانند درِ دفتر 
شما همیشه به رویشان باز است و شما 
همیشه حاضرید در هر زمینه ای که نیاز 
داشته باشند، با آن ها مشورت و همفکری 
کنید. درست است که این کارمندانتان 
هستند که باید انتخاب کنند همفکری 
و همیاری شما را می خواهند یا نه؛ ولی 

این راهی است که با شما آغاز می شود.
شاید آن ها فکر کنند نزدیکی به رئیس 
ممکن است زیاد به نفعشان نباشد؛ چراکه 

رئیس مقام باالی اداری است. ایجاد توازن 
بین حفظ جایگاه مدیریت و صمیمیت، 
به مهارت شما بستگی دارد. به یاد داشته 
باشید که طرف منتفع از این ارتباط، ۹۰ 
درصد شما و شرکت خواهید بود و ۱۰ 

درصد کارمندانتان.

  ۶- به آن ها بگویید که دوستشان 
دارید

شاید تعجب کنید، ولی هیچ جمله ای و 
هیچ رفتاری، بار معنایِی بیان صادقانه ی 
جمله ی »دوستتان دارم« را ندارد. این 

کلمات تأثیری جادویی دارند؛ هم بر شما 
و هم کارمندانتان.

البته که قرار نیســت شــما به شرکای 
تجاری یــا همکارانتان ابــراز محبت 
ســوءتفاهم برانگیــزی کنیــد! ولی 
کارت های تبریک عید یا مناسبت های 
ویژه، این حرف را به صدای بلند به گوش 

کارمندانتان می رسانند.

  ۷- خانــواده و نزدیــکان 
کارمندانتان را بشناسید

افــرادی کــه در زندگــی عواملتــان 
نخستین جایگاه را دارند، بشناسید. نام 
بچه هایشان را بپرسید. با شناخت افرادی 
که نزدیک ترین دایره ی اطراف آن ها را 
شــکل داده اند، به آن ها نشان دهید که 

چقدر وجودشان برایتان بااهمیت است.
شــما مســئولیت های زیادی دارید، 
پس الزم نیست اســم تک تک اعضای 
خانواده ی همه ی کارمندانتان را حفظ 
کنید و شجره نامه ی آن ها را بدانید! اما 
آشنایی با یکی دو نفر از عزیزانشان، شما 
را مدیری بســیار بانفوذ و قابل اعتماد 

می کند.

  ۸- با آن ها صادق باشید
دوست داشتن کارمندانتان به این معنا 

نیست که اجازه دهید همه چیز از روال 
طبیعی خود خارج شــود. اگــر یکی از 
کارمندانتان عملکــردی ضعیف دارد و 
ممکن اســت با کم کاری خود به اعتبار 
شما، شرکت و ســایر کارمندان صدمه 
بزند، صادقانه از او بخواهید در مشــی 
رفتــاری خود تجدید نظر کنــد. به هر 
صورت شما مدیر شرکت هستید و نباید 
بگذارید عواقب لغزش یک نفر، دامن گیر 

تالش بقیه اعضای گروه شود.

  ۹- بابت اشتباهاتتان عذرخواهی 
کنید

از خودتان انتظار نداشته باشید که کامل 
و بی نقص باشید. شما هم انسان هستید و 
ممکن است کنترل اعصابتان را از دست 
بدهید، عصبانی یا دلسرد شوید، ممکن 
اســت روز تولد کارمندانتان را فراموش 
کنید یا ســهواً و ناآگاهانه نامالیمت به 

خرج دهید.
هرگاه اشتباه کردید، عذرخواهی کنید. 
درست است که کارمندان به خاطر حقوق 
و دســتمزدی که دریافت می کنند به 
کارشــان ادامه می دهند؛ ولی اگر شما 
محبت خــود را با تمام وجــود به آن ها 
بدهید، عیوب و کاستی های شما به  مرور 

زمان در نظر آن ها کمرنگ می شود.

تاثیرات مثبت یک گروه صمیمی؛

محیط کاری شادی برای خود بسازید!

جمع شدن با 
دوستان و همکاران 

و لذت بردن از غذای 
دسته جمعی، حال و 

هوایی شکوهمند دارد. 
دیوار بین انسان ها 
فرومی ریزد، همه با 
هم بحث می کنند و 

می خندند

یک محیط صمیمی، تاثیرات مثبت چشمگیری دارد
تنها کافیست مدیری محبتش را به کارمندان بروز دهد تا همه 
کارمندان با انگیزه و شور و نشاطی باورنکردنی کارشان را به 
بهترین نحو انجام دهند. البته این صمیمیت در درجه ی اول بر 

روی خود مدیران اثرگذار است.
باالترین مقام در هر شرکتی، عاملی تعیین کننده برای ایجاد این 
محیط های کاری دوست داشتنی است و به کمک استراتژی و 
برنامه های ویژه قابل دستیابی است. حتما به این نکته دقت 
کرده اید که برای هر مدیری راحت ترین حالت این است که 
خشک و جدی بنشیند و بر روی کارش تمرکز کند، اما این رفتار 
او، شرکت را از خیلی منافع دور می سازد. در ادامه با ما همراه 

باشید تا با این ۹ ایده، دل کارمندانتان را بدست آورید.

اشتغالزایی برای 
جوانان از طریق 

استارت آپ ها
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 
حمایت از اســتارت آپ ها و کسب 
و کارهای نــو و اینترنتی را از جمله 
اولویت های این صندوق عنوان کرد 
و گفت: توسعه اســتارت آپ ها به 
اشــتغالزایی برای جوانان و ایجاد 
فرصتهــای شــغلی جدید کمک 

می کند.
اصغرنورالــه زاده، اظهــار کرد: در 
بعضی از بخش هــا ظرفیت های 
شغلی بســیاری نهفته که با ورود 
اســتارت آپها به این بخشــها، این 
ظرفیت ها شناسایی شده و موجب 

اشتغالزایی در کشور می شود.
وی ادامه داد: یکی از سیاست های 
صندوق ایــن بوده که از کســب و 
کارهای اینترنتی و نوپا حمایت کرده 
است از این رو استارت آپ هایی که 
به حوزه اینترنت اشیا یا توسعه بازار 
کاالهای ایرانی و تامین مالی ورود 

کرده اند، حمایت کرده ایم.
بــه گفتــه نورالــه زاده صندوق 
کارآفرینی امید بــا توجه به نقش 
موثری که اســتارت آپها در بهبود 
زندگی مردم و توســعه خدمات از 
خــود نشــان داده انــد حمایت از 
ایده های خالقانه و نــو برای خلق 
فرصت های کارآفرینی را در دستور 

کار قرار داده است.

  پرداخت تسهیالت به ۱۱۰ 
طرح استارت آپی 

مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینی 
امید همچنین از امضای تفاهم نامه 
همکاری بــا وزارت ارتباطات خبر 
داد و گفت: به موجب این تفاهم نامه 
حدود ۱۸۵ طرح استارت آپی توسط 
وزارت ارتباطــات بــه مــا معرفی 
شده که از این تعداد به ۱۱۰ طرح 
تســهیالت داده شــده و در قبال 
پرداخت تسهیالت تضامین الزم اخذ 
شده است. وی در ادامه از حمایت ۲۳ 
هزار طرح در حوزه مشاغل روستایی 
و عشایری طی سال گذشته خبر داد 
و گفت: ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
به این طرح هــا اختصاص یافته که 
منجر به ایجاد و تثبیــت ۶۷ هزار 
فرصت شــغلی برای روستاییان و 

عشایر شده است.

   ماندگاری ۹۲ درصد مشاغل 
خانگی 

به گفته نوراله زاده ۹۲ درصد مشاغل 
ایجاد شده در حوزه مشاغل خانگی 
ماندگار شــده و تنها شش درصد 
تعطیل شده اند و عمده تسهیالت 
پرداختی هم به صنایع دستی، فرش 
و گلیم، صنایع روستایی و بوم گردی 

اختصاص یافته است.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینی 
امید در پایان از برگزاری چهارمین 
نمایشگاه توانمندی های روستاییان 
و عشــایر خبر داد و گفت: در این 
نمایشــگاه که به مدت ۴ روز از ۲۴ 
تا ۲۷ مرداد ماه برگزار می شود ۱۸۰ 
واحد تولیدی کــه دارای طرح های 
قابــل توجیــه و دریافــت کننده 
تســهیالت بانکی بوده انــد در این 

نمایشگاه معرفی می شوند.
 طی سال گذشــته ۹۲ هزار شغل 
در بخش مشاغل خانگی در کشور 
ایجاد شده و برای ۲۷۰ هزار نفر از 
متقاضیان مشــاغل خانگی مجوز 
صادر شــده است.سقف تسهیالت 
فردی بــرای متقاضیان مشــاغل 
خانگی پیش از ایــن  ۲۰ میلیون 
تومان بود که اخیرا به ۵۰ میلیون 

تومان افزایش یافته است.

۰۸
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

تسهیالت اشتغالزایی با سود ۶ درصد در اختیار کارآفرینان روستایی است
معاون اول رئیس جمهور روستاها و مناطق عشایری را کانون اصلی تولید کشور دانست و گفت: تسهیالت 

اشتغالزایی با نرخ سود ۶ درصد در اختیار کارآفرینان روستایی و عشایری است.
 اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر اظهار 
داشت: روستاها و مناطق عشایری نقش موثری در بخش تولید و بخصوص تأمین مواد غذایی کشور 

ایفا می کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر این که باید اقداماتی انجام دهیم تا روستاییان در روستاها بمانند و به 

فعالیت تولیدی بپردازند خاطرنشان کرد: باید شرایطی در روستاها فراهم کنیم تا روستاییان به حاشیه شهرها 
مهاجرت نکنند که الزمه اش این است که امکانات مناسبی برای زندگی و رفاه روستاییان و عشایر فراهم شود.

وی افزود: خوشبختانه اقدامات وسیعی برای ماندگاری روستائیان در روستاها انجام شده و امروز کسب و کار روستاییان رونق گرفته و همین 
نمایشگاه نمونه ای از فعالیت و کسب و کار روستائیان و عشایر است. جهانگیری همچنین با اشاره به اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری خاطرنشان کرد: کارآفرینان روستایی و کسانی که عالقمند به اجرای طرح های تولیدی در روستاها 

هستند می توانند از این تسهیالت استفاده کرده و به اشتغال و اقتصاد روستاها کمک کنند.

استارت آپ

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی تاکید کرد
اصالح مشوق های مالیاتی ضدانگیزه شرکت های دانش بنیان

ظهور شرکت های دانش بنیان به عنوان یک مصداق عینی از 
فعالیت های دانش محور به شمار می رود. اهمیت این شرکت ها 
از آن جهت است که عالوه بر انجام تحقیق و توسعه به عنوان یکی از مراحل کلیدی، 
مستمر و پویا، مرحله تجاری سازی را نیز دربردارد تا بدین وسیله ارزش افزوده 

فعالیت های دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی نمود یابد.

پاشنه آشیل تحقق اقتصاد دانش بنیان، نحوه سیاســت گذاری در برخورد با سرمایه های 
دانش بنیان و حمایت از آنهاست. مواجهه با اقتصاد دانش بنیان به ویژه برای کشورهای در حال 
توسعه مانند ایران که مرحله صنعتی شدن را نگذرانیده بسیار مهم تر و چالش برانگیزتر بوده 
و رویارویی با آن نیازمند انتخاب های درست در حوزه های مختلف سیاست گذاری از جمله 

حمایت ها و امتیازات مالیاتی است.  
در همین راستا، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که با عنوان 
»بررسی مشوق های مالیاتی شرکت های دانش بنیان در کشورهای منتخب و ارایه راهکار 
برای ایران«، تهیه کرده است، کوشیده با تمرکز بر شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از 
ارکان اصلی تحقق اقتصاد دانش بنیان، برنامه های حمایتی ارایه شده به ویژه در حوزه مالیات 
توسط دولت را در ایران با ۱۸کشور منتخب مورد مقایسه قرار دهد. مقایسه مذکوربر اساس 

ادبیات مرتبط و تجارب کشورهای منتخب دربردارنده نکاتی به شرح زیر است:  مطابق 
ادبیات موجود، شرکت های دانش بنیان باید مطابق چرخه عمر به صورت شرکت های 
نوپا یا جدیدالتاسیس، شرکت های در مرحله رشد و بلوغ طبقه بندی شوند. با این حال، 
طبقه بندی مذکور در ایران با وجود آنکه اسامی به ظاهر مشابهی دارد ولی در اساس بر 
پایه طبقه بندی کاالها و خدمات، شکل گرفته که این رویه منطبق بر رویه ها و تعاریف 

ارایه شده بین المللی نیست.
مطابق ادبیات موجود، اعطای مشوق های مالیاتی به شرکت های دانش بنیان نیز باید 
بر اساس چرخه عمر آنها انجام پذیرد. به طوری که در ابتدای چرخه عمر و در ابتدای 
تاسیس شرکت، مشوق های مذکور، معطوف به تامین مالی مخارج مانند اعطای اعتبار 
مالیاتی باشد و به محض درآمدزایی از محل فروش کاال و خدمات دانش بنیان، مشوق ها 
معطوف به درآمد خواهند شد که در قالب نرخ ترجیحی، معافیت یا تعطیلی مالیات ارایه 
می شوند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، این امر تحت حق امتیاز صورت می پذیرد. با 
این حال، در طراحی نظام مشوق ها برای شرکت های دانش بنیان در ایران، اساساً تفکیک 
مراحل عمر شرکت ها مورد توجه نبوده و اعطای مشوق ها بر اساس استقرار یا عدم استقرار 
آنها در پارک های علم و فناوری و همچنین نوع شرکت ها بر حسب طبقه بندی محصول 

اعطا می شود. 
درخصوص اعطای مشوق های مالیاتی به شرکت های دانش بنیان در ایران الزم به ذکر است، 
این نوع مشوق به طور عام و گسترده به کلیه شرکت ها تعلق می گیرد و تنها با توجه به محل 
اســتقرار آنها )داخل یا خارج از پارک( مدت زمان آن متفاوت اســت.  در حالی که در اکثر 
کشورها، استفاده از برخی مشوق های مالیاتی محدود به تعداد معدودی فعالیت شده )عمدتاً 
فعالیت های نرم افزاری و بخش های   های تک( یا تنها به مناطق ویژه علم و فناوری مانند چین، 
روسیه، فیلیپین و مالزی اختصاص دارد. شایان توجه است، این نوع اختصاص مشوق، با موضوع 
هدفمندی در تعارض بوده و از آنجا که اعطای مشوق برای دولت ها هزینه دربردارد، عدم تعیین 

اولویت ها صرف منجر به کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه ها می شود. 
در حال حاضر بر اساس آخرین ویرایش از تعیین فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان )خرداد 
۱۳۹۷( ۹ دسته اصلی، فهرست شده است که نیاز به بازنگری و هدفمندی بیشتر دارد. تجارب 
کشورهای منتخب حاکی از اعطای مشوق های مالیاتی برای تامین مخارج، عمدتاً در قالب 
استهالک اضافه تر ودر حمایت از درآمد حاصله نیز حاکی از اعمال نرخ ترجیحی و معافیت 
جزئی است و تعداد مشوق های مالیاتی در قالب تعطیلی مالیات در بین کشورها رواج کمتری 
دارد. به طوری که تنها برای سال های محدود)مانند فرانسه، چین و کلمبیا( یا در مناطق ویژه 

)مانند مالزی، روسیه و ترکیه( اعمال می شود. 
حداکثر آن نیز مربوط به مالزی به مدت ۱۰سال است. این در حالی است که در ایران، اعطای 
مشوق مالیاتی خاص شــرکت های دانش بنیان عمدتا به اعطای معافیت کامل در یک بازه 

بلندمدت )۱۵ و ۲۰ ساله( محدود شده است.
 بنابراین با توجه به مطالب مذکور و مقایسه مشوق های مالیاتی حوزه دانش بنیان در ایران با 
تجارب دیگر کشورها می توان پیشنهادهای زیر را بیان کرد: شرکت های دانش بنیان براساس 
رویه بین المللی و براساس چرخه عمر طبقه بندی شوند تا براین اساس امکان طراحی و اعطای 
مشوق های مالیاتی خاص هر مرحله به منظور افزایش هدفمندی فراهم شود. به طوری که در 
سال های نخست تاسیس شرکت، مشوق ها معطوف به مخارج به ویژه در بخش تحقیق و توسعه 

و بعد از آن معطوف به درآمد باشد.
در خصوص اعطای معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، الزم به ذکر اســت، این نوع مشوق 
ممکن است در سال های نخستین تجاری سازی و ورود کاال به بازار با هدف ارتقای سوددهی 
کسب و کارها و افزایش انگیزه سوددهی کارآفرین مناسب باشد ولی تمدید آن برای یک بازه 
زمانی طوالنی از منظر اقتصادی توجیه نداشته و با اصول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
مبنی بر قطع وابستگی بودجه به نفت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تضاد است 

و مخارج مالیاتی غیرکارا را به بودجه دولت تحمیل می کند.
در این خصوص می توان بعد از سال های اولیه، به جای معافیت کامل از پرداخت مالیات بر 
درآمد از نرخ ترجیحی برای محاسبه مالیات بر درآمد این شرکت ها استفاده کرد، همچنان که 
در حال حاضر برای شرکت های بورسی وجود دارد. ضمن اینکه دوره اولیه نیز به طور هدفمند 
باید انتخاب و مورد ارزیابی قرار گیرد، چرا که ممکن است شرکت ها به دلیل اجتناب از پرداخت 
مالیات بر درآمد فرآیند چرخه عمر خود را طی نکنند. در خصوص مشــوق های تحقیق و 
پژوهش که به طور عام به کلیه شرکت ها اعطا می شود، الزم به ذکر است، با وجود اهمیت وجود 
این دسته از مشوق ها به منظور ایجاد انگیزه در تقویت واحدهای تحقیق و توسعه، توجه به 
مرحله چرخه عمر شرکت برای بهره مندی از آنها مورد توجه سیاست گذار قرار نگرفته است. 
بدین ترتیب که غالباً مخارج تحقیقاتی برای شرکت های جدیدالتاسیس موضوعیت دارد.  
بنابراین اعطای مشوق های قابل توجه بدون ارزیابی از وضعیت شرکت به لحاظ نوپا بودن، یک 
خأل قانونی است که نه تنها انگیزه خاصی برای تجاری سازی و کاربردی کردن تحقیقات ایجاد 
نمی کند بلکه به مثابه یک ضدانگیزه برای سوءاستفاده از این نوع مشوق عمل می کند. این در 
حالی است که اساسا هدف از اعطای مشوق به تحقیقات، هدایت آنها در قالب محصوالت و 

خدمات قابل استفاده بازاری و بهره مندی کل اقتصاد از ارزش افزوده باالی آنهاست.

تعادل
گــــــزارش

البته که قرار نیست شما به 
شرکای تجاری یا همکارانتان 

ابراز محبت سوءتفاهم 
برانگیزی کنید! ولی کارت های 

تبریک عید یا مناسبت های 
ویژه، این حرف را به صدای 
بلند به گوش کارمندانتان 

می رسانند.
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