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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

 نخستین نمایشگاه تخصصی و ترویجی اسباب بازی و بازی های فکری کودک و نوجوان در اصفهان برگزار شد

نگاه تکنیکال به شهرهای آینده

به بهانه هفته دولت؛

اگر شهید رجایی 
الگوی دولت مردان 

باشد...
هفته ای که در آن قرار داریم مزین 
شده است با نام هفته دولت.اگر 
معنای لغوی کلمه دولت را جست 
و جو کنیم، دولت در علم سیاست، 
دستگاهی سیاســی اجباری با 
حکومتــی متمرکز اســت که 
انحصار استفاده درست از اجبار 
و زور درون یک قلمرو جغرافیایی 
معین را حفظ می کند. اما وقتی 
سال 1357 در کنار کلمه دولت 
در کشــور ما دو کلمه جمهوری 
و اسالمی نیز اضافه شد و دولت 
جمهوری اسالمی ایران تشکیل 
شــد دیگر نمی تــوان به همان 
معنای ابتدایی لغت دولت بسنده 
کرد و زیرا نظام جمهوری اسالمی 
ایران عنوان حکومت ایران است 
که مطابق قانون اساســی کشور 
بر پایه جمهوریت و اســالمیت 
بنا نهاده شده اســت. جمهوری 
اسالمی را می توان یک جمهوری 
دانســت که پایه های جمهوری 
را تا جایی که با پایه های اســالم 

ناسازگار نباشد عملی می کند...    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان: با نگاه به آینده نگاری شهرها در می یابیم که برای کودکان به عنوان سکانداران آینده شهرها باید برنامه داشته باشیم

رنا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/6/2 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,114,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,162,0004,192,000جدید

2,148,0002,298,000نیم سکه

1,339,0001,499,000ربع سکه

959,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,811,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18418,300406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24558,100543,300 عیار

مهندس منصور یزدی زاده:

ذوب آهن پیشتاز تولید 
محصوالت متنوع ساختمانی و 

صنعتی
ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده 
فوالد در ایران در اسفند ماه امسال  وارد پنجاه 
و دومین سال حیات پر ثمر خود می شود . این 
شرکت با بیش از نیم قرن تجربه ، به عنوان مادر 
صنعت فوالد کشور شناخته می شود و به دلیل 
اینکه در زمان تاسیس این شرکت ، فعالیت های 
صنعتی در ایران شکل نگرفته بود ، ذوب آهن 
اصفهان متولی تربیت صنعت گران و مدیرانی 
شد که هم اکنون در تمام صنایع کشور حضوری 

فعال دارد .
این مجتمع عظیم صنعتی هم اکنون 72 درصد 
کل تیرآهن و 8 درصد کل میلگرد کشــور ، را 

تولید می کندو سهم 9 درصدی در...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

علت این حجم از مقاومت چیست؟

 حساسیت عجیب پزشکان
 به دستگاه کارتخوان

حجم باالی فرار مالیاتی صاحبان حرف پزشکی و مقاومت ها و حساسیت های عجیب این 
صنف به نصب دستگاه کارتخوان که ناشی از تعارض منافع جامعه پزشکی با منافع مردم 

است، هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند.
مطابق با آنچه که مسئوالن عنوان کرده اند، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به ۴۰ هزار 
میلیارد تومان می رسد؛ در این بین صاحبان حرف پزشکی که اتفاقا شغل پردرآمدی هم 

دارند، میانگین ۶.5 تا 7 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را ثبت کرده اند. ...
8

فرآینــد انتخــاب این 
38 شــرکت، طی ســه 
مرحله صــورت گرفته 
است در مرحله اول و در 
غربالگری اولیه در دفتر 
روابــط عمومی و اطالع 
رســانی وزارت نیرو آثار 
تمامی شــرکت کنندگان شــامل 33 شرکت 
توزیع نیروی برق، 2۶ شــرکت آبفای شهری، 
2۶ شــرکت آب منطقه ای ، 1۶ شــرکت برق 
منطقه ای، 12 شرکت آبفار و  11 شرکت تولید 
نیروی برق و نیروگاه به عالوه شرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران و پژوهشــگاه نیرو ارزیابی و 
مرحله دوم از سوی شرکت های مادر تخصصی 
انجام شــد.: رویکرد انتخاب داوران جشنواره 
عالوه بر سوابق آکادمیک و مدارج علمی، مبتنی 
بر پیشــینه عملی در کار روابــط عمومی بوده 
است، به گونه ای که هر چهار داور نخستین دوره 
جشــنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های 
صنعت آب و برق دارای ســوابق درخشــان در 

حوزه علمی و عملیاتی روابط عمومی هستند.
این کمیته، رتبه بندی شرکت های برتر از میان 
29 شرکت را بر عهده داشت که در نهایت و بر 
اســاس نتایج داوری در هر رشته شرکت هایی 
حائز مقام های اول تا سوم شــدند و همچنین 
در مجموع  سه شرکت به عنوان اول تا سوم در 

صنعت آب و برق معرفی شدند .
اعضای کمیته داوران نخستین جشنواره ارزیابی 

عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق ؛ 
دکتر مهدخت بروجردی علوی، دکتر حســین 
افخمی، دکتر محمدمهــدی فتوره چی و دکتر 
داود زارعیان بودند و با انتخاب آثار برتر، معیار 
جدیدی برای فعــاالن عرصه روابــط عمومی 
در صنعت آب و برق و ســایر بخش ها ترســیم 
کردندکه در نهایت و با داوری هیات داوران روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
کسب رتبه اول در بخش مستندسازی ، مقام اول 
پژوهش، مقام اول مدیریت و برنامه ریزی ، مقام 
اول فرهنگ ســازی ، مقام اول ارتباط با پاون ، 
مقام اول تبلیغات محیطی، مقام اول جشنواره 
ونمایشگاه ها  ونیز کســب مقام سوم در حضور 
در فضای مجازی توانســت در مجموع با کسب 

8 مقام در نخستین جشــنواره ارزیابی عملکرد 
روابط عمومی ها صنعت آب و برق به مقام اول 

این دوره از ارزیابی ها دست یابد.
الزم به یادآوری اســت شــرکت تولید و برق 
شهید رجایی با کســب یک رتبه اول و 3 رتبه 
دوم به مقام سوم دست یابد و شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان با کسب یک رتبه اول 2 رتبه 
دوم و یک رتبه ســوم به مقام سوم این دوره از 
ارزیابی درست یابد این در حالیست که روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با کســب 7 مقام اول با اختــالف قابل توجهی 
مقام اول نخستین جشــنواره ارزیابی عملکرد 
روابط عمومی ها صنعت آب و بــرق را به خود 

اختصاص دهد .

مدیــر عامل شــرکت 
آب و فاضالب اســتان 
اصفهان با بیان اینکه در 
آستانه هفته دولت و با 
تاکید مدیریت استان در 
شرایط خاص اقتصادی 
کشور پروژه ها به نحوه 
احســن به مردم معرفی می شوند تا نشاط و امید 
به مردم هدیه شود، اعالم کرد: برای اولین بار در 
کشور با اعتباری بالغ بر 91 میلیارد تومان ایجاد 
تاسیسات شبکه فاضالب در روستاهای فالورجان 
عملیاتی می شود. وی در ادامه تاکید کرد: ما باید 
بار اجرای پروره های فاضالب را در قالب تبصره 19 

و ورود بخش خصوصی از دوش دولت کم کنیم.
هاشــم امینی گفت: این طرح در حــال حاضر 
جمعیتی بالغ بر 1۶ هزار نفر را شــامل می شود و 
برای افق طرح در ســال 1۴2۰ پیش بینی شده 
جمعیتی بیــش از 21۴5۰ نفر تحت پوشــش 

خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند.
وی افزود: در این طرح 93 کیلومتر شبکه جمع 
آوری فاضالب با ســرمایه گذاری 91۰ میلیارد 
تومانی شــرکت ذوب آهن اصفهان به روش بیع 
متقابل عملیاتی شده اســتکه بدنبال اجرای این 
طرح در طی 2۰ سال ۴۶ میلیون مترمکعب پساب 
از سوی شرکت آب و فاضالب در اختیار ذوب آهن 

اصفهان قرار می گیرد.
در ادامه مدیر عامل شــرکت ذوب آهن اصفهان 
گفت: شــرکت ذوب آهن اصفهان به حدود یک 

متر مکعب آب برای تولیدات خود نیاز دارد که در 
سالهای اخیر با سرمایه گذاری در استفاده از پساب 
به جای آب تازه این رقم را هــم اکنون به ۴ دهم 

کاهش دادیم.
یزدی زاده اعالم کرد: بیش از هزار میلیارد تومان 
برای استفاده از پســاب به جای آب تازه سرمایه 
گذاری کردیم تا آب تازه جاری در زاینده رود در 

بخش شرب و کشاورزی به مصرف برسد.
در ادامه مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
در مراســم آغاز عملیات بزرگترین پروژه اجرای 
تاسیسات فاضالب روستایی کشور در شهرستان 
فالورجان اظهــار کرد: دولت منابــع کافی برای 
اجرای طرح های فاضالب ندارد،: به همین منظور 

از توانمندی بخش خصوصی استفاده می نمائیم.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت آب و 
فاضالب کشور گفت: طی 15 سال گذشته ضریب 

پوشش فاضالب کشور از 5۰ درصد عبور کرده و با 
توجه به هدفگذاری آن ضرورت پروژه های فاضالب 
در حوزه بهداشــت و محیط زیســت احساس 
می شود. خشایی افزود: در کشور 32 طرح فاضالب 
به روش بیع متقابل و با برنامه ریزی به ارزش هفت 
هزار میلیارد تومان در حال اجرا است. سپس عباس 
رضایی استاندار اصفهان در پایان این جلسه با اشاره 
به اینکه تحرک افراد در زندگی روزمره کم شده 
و زندگی ها ماشینی شده است، اظهار کرد: امروز 
تحرک الزم است و رمز سالمتی نیز همین افزایش 
تحرک است. هر چه در حوزه فاضالب کار کنیم، 

در حوزه بیمارستان کمتر دچار مشکل می شویم.
سید ناصر موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان 
در مجلس شورای اسالمی ایران نیز در این مراسم 
گفت: استاندار خدمات زیادی به ویژه در بحث آب 
داشته و اینکه امسال در آب شرب کمتر مشکل 

داریم ناشی از پیگیری مدیریت استان است.

در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور 

روابط عمومی آبفا استان اصفهان مقام اول را کسب کرد 
با حضور مسئولین ملی و محلی آغاز شد 

عملیات بزرگترین پروژه اجرای تاسیسات فاضالب روستایی کشور
روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق موفق 
شد با کسب  7رتبه اول و یک رتبه سوم  بعنوان روابط عمومی برگزیده در بین شرکت های تابعه وزارت نیرو معرفی شود. در نخستین 
جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق، 124 شرکت در 13 بخش حضور پیدا کردند که از بین آنها 38 شرکت 

برگزیده شده اند.

با حضور استاندار اصفهان، نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب 
وفاضالب کشور، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استن اصفهان و مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان اجرای بزرگترین تاسیسات 
فاضالب در روستاهای شهرستان فالورجان اصفهان با سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن اصفهان و سرمایه پذیری شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان آغازشد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S



اگر شهید رجایی الگوی 
دولت مردان باشد...

ادامه از صفحه یک:
...  واین هم در قوانین کشــورمان 

پیش بینی شده است.
اما چرا هفته ای که در آن قرار داریم 
به نام هفته دولت نام گذاری شده 
است؟ هشــتم شــهریور ماه سال 
1360 ، انفجاری توســط منافقین 
در دفتر نخســت وزیر وقت صورت 
گرفت که نتیجه این انفجار شهادت 
دو تن از یاران امــام یعنی محمد 
علی رجایی)رییس جمهور وقت ( 
و محمد جواد باهنر) نخست وزیر 
وقت( بود. این دو تن نمونه ای بارز 
از دولت مردان مردمــی بودند که 
در فرصت محدودی که داشــتند 
توانستند چنان کشــور را به خوبی 
اداره کنند که منافقین نتوانستند 
ایــن موفقیت هــا را تحمل کنند 
و دســت به چنین عمــل قبیحی 
زدند. مردم کشــور ایران آنقدر از 
رجایی راضی بودند که بعدها یکی 
از کاندیداهای ریاســت جمهوری 
توانست با آوردن نام ایشان به عنوان 
الگوی خود، در انتخابات ریاســت 
جمهوری پیروز شود. به همین دلیل 
به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها 
و بیان اهــداف و برنامه های آینده 
دولت، هفته ای به نام هفته دولت 
نامگذاری شده اســت که از دوم تا 

هشتم شهریور می باشد.
دولت شــهید رجایی، نخســتین 
دولتی بــود که پــس از حاکمیت 
شاهنشــاهی بر کشــور، عهده دار 
امــور شــد.دورانی که مــی توان 
 از آن بــه عنــوان بحرانــی ترین

 دوره انقالب نام برد، تغییر حاکمیت 
کشــور، هجوم منافقان از هر سو، 
دشمنان داخلی و خارجی ، جنگ 
و.... هزاران بحران دیگری که رجایی 
به خوبی توانست از پس آنها بربیاید 
بدون آنکــه هیچ ســتاد مدیریت 
بحرانی تشــکیل بدهد! این دولت 
در آن دوره بحرانی، بیش ترین حد 
تالش و کوشش را برای خدمت به 
اهداف مقدس انقالب از خود نشان 
داد، تا آنجا که جان خویش را ســر 
آن نهاد.شــهیدان رجایی و باهنر 
توانستند عشق و ایمان را به مردم 
ارزانی کنند و خدمات شــایانی به 
همه مردم به ویــژه محرومان ارائه 
 دهند که برکات آن تا کنون نیز ادامه

 دارد.
متاسفانه برخی از افکار که از زمان 
انقالب تا کنون وجود داشته و شاید 
ایــن روز ها با ضعف هایــی که در 
 برخی نقاط کشــور دیده می شود

 پر رنگ تر هم شــده این است که 
حکومت و دین باید از هم جدا باشد و 
به قولی می گویند دیانت با سیاست 

نمی تواند یکجا جمع شود. 
در جواب ایــن افــراد، خداوند در 
قرآن مجید مــی فرماید: »خداوند 
مالک حکومــت و دولت اســت و 
آن را به هر کــه بخواهد می دهد و 
از هر که بخواهد مــی گیرد«. واژه 
ملک در این آیه، همان ســلطنت 
و دولــت اســت. یعنــی خداوند 
هــم دوســت دارد و امــر فرموده 
 حکوت از آن خدا و افــراد خداجو

 است.
 امام علی علیه السالم با الهام از این 
آیه، در نامه ای به حاکم آذربایجان 
می نویسد: »مبادا بپنداری حکومتی 
که به تو سپرده شده، شکاری است 
که به چنگت افتاده اســت؛ خیر، 
امانتی برگردنت گذاشــته شده و 
باالدســت تو، از تــو حفظ حقوق 
مردم را می خواهد. تو را نرســد که 
به استبداد و دل خواه، میان مردم 

رفتار کنی.«. 
هفته دولت بر همــه دولت مردانی 
که شهیدان رجایی و باهنر الگوی 
 رفتاریشــان هســتند مبــارک

 باد.

اقتصاد استان
02
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الکترونیکی سازی فرآیندهای مالیاتی ضروری است
 نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به ضرورت الکترونیکی سازی فرآیندهای مالیاتی گفت: بر خط شدن 

کامل فرآیند ابالغ بدهی و پرداخت مالیات تا پایان سال انجام می شود.
زهرا سعیدی مبارکه در خصوص ابالغیه وزیر اقتصاد به سازمان امروز مالیاتی اظهار داشت: ابالغیه وزیر 
اقتصاد حاوی نکات مهم و امیدوار کننده ای است و در راستای بهبود فضای کسب و کار هدف گذاری شده 

است موضوعی که پاشنه آشیل بخش خصوصی و تولید در کشور است.
وی در ادامه افزود: ایجاد کسب و کار سخت، زمان بر ، پرهزینه و پرچالش است و بدیهی است در چنین شرایطی 

جدایی از اقتصاد نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در دسترس نخواهد بود.
 نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ایجاد سامانه مناسب و تکمیل و ایجاد دسترسی در سامانه 

مجوزها می تواند فرایند استعالم را تسریع ببخشد و هزینه ها و مدت اخذ استعالم ها را کاهش دهد، بیان داشت: این اقدام میزان رضایتمندی 
فعاالن اقتصادی را افزایش خواهد داد.

وی تصریح کرد: شاید نکته قوت این ابالغیه همکاری و اعتماد به سایر نهادها و سازمان هاست بدین ترتیب که بخشی از اطالعات میدانی اخذ 
شده توسط سایر سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد و از دوباره کاری ها و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می کند.

اگر مرغ وارد شود قیمت آن 24 هزار تومان خواهد بود
دبیر انجمن مرغداران گوشتی استان اصفهان گفت: اگر دولت با نرخ ارز کنونی مرغ وارد کند، قیمت 
مرغ منجمد برای مصرف کننده 24 هــزار تومان خواهد بود، بنابراین در ســال رونق تولید، نیازمند 

مدیریت تولید هستیم.
بهرام پاکزاد در خصوص وضعیت دالیل افزایش قیمت و عدم کشتار مرغ در اصفهان، اظهار کرد: قیمت 

واقعی مرغ با توجه به نرخ نهاده های دام و طیور حداقل 16 هزار تومان است.
وی افزود: اینکه اکنون وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی برای قیمت مرغ تصمیم گیری می کنند، متأسفانه 

شناختی از تولید ندارند و تنها در جلساتی بر اساس فرمول های مختلف قیمت نهایی را مصوب می کنند که در 
بازار موجود نیست.

دبیر انجمن مرغداران گوشتی استان اصفهان با بیان اینکه میزان تولید مرغ به دلیل فصل تابستان و شیوع بیماری نیوکاسل در 
کشور کاهش یافته است، تاکید کرد: بیماری نیوکاسل موجب تلفات مرغ در مرغداری ها شده است که با این شرایط قیمت کنونی مرغ 
موجب ضرر مرغداران می شود.  وی با تاکید بر اینکه متأسفانه مسئوالنی که نرخ مرغ را تعیین می کنند، به ریسک تولید توجهی ندارند، 

تصریح کرد: به دلیل تصمیمات نادرست گوشت قرمز از سفره های مردم حذف شده است.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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خـــبــــر

اجرای طرح هادی بازنگری شده در 2۳ روستای اردستان

سرپرست بنیاد مســکن انقالب اسالمی اردستان 
از اجرای طرح هادی بازنگری شده در 2۳ روستای 
اردســتان خبر داد و گفت : اعتبار مورد نیاز برای 

بازنگری طرح هادی این روستاها، ۸00 میلیون تومان است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان، سید ایمان  
فتوحی در ارتباط با روند اجرایی طرح هادی در شهرستان اردستان اظهار کرد: 
شهرستان اردستان 120 روستا دارای سکنه دارد که از این تعداد 61 روستای 
باالی 20 خانوار بوده و بنیاد مسکن انقالب اسالمی این شهرستان طرح هادی 

را برای ۷۸ روستا ثبت کرده است.
وی با بیان اینکه طرح بهسازی در ۵۵ روستا اجرا شده است، گفت: برای اجرای 
فاز اول و دوم اجرای طرح هادی در روستاهای اردستان ۹3 میلیارد ریال اعتبار 
در نظر گرفته شده است، همچنین سال گذشــته بازنگری طرح هادی را برای 
چهار  روستا و امسال برای سه روستا داشته ایم و با حمایت نماینده اردستان در 
مجلس شورای اسالمی تا پایان سال اجرای  بهسازی و بازنگری طرح هادی برای 

23 روستا خواهیم داشت.
سرپرست  بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردســتان افزود: اعتبار مورد نیاز برای 

بازنگری طرح هادی 23 روستا، ۸00 میلیون تومان است.
فتوحی با اشاره به اینکه  وام مسکن روستایی از 2۵ میلیون تومان به 40 میلیون 

تومان افزایش یافته است، گفت: ســال جاری 210 فقره وام روستایی 40 میلیون 
تومانی با اعتباری بالغ بر ۸400 میلیون تومان به شهرستان اردستان تخصیص داده 

شده است و تاکنون 40 فقره تسهیالت به بانک معرفی شده است.
وی از تخصیــص اعتبار پنــج هــزار و ۹00 میلیــون تومانی حوادث ناشــی از  
ســیل و بارندگی در اردســتان خبر داد و گفت: تاکنون دومیلیــارد تومان برای  
 تعمیر ســاختمان های خســارت دیده بر اثر بارندگی و  ســیل اختصاص یافته

 است.
سرپرست بنیاد مسکن اردستان با بیان اینکه ۹0 درصد روستاهای تحت پوشش 
اردســتان دارای بافت فرسوده اســت، گفت: طرح هادی با رویکرد گردشگری در 
دو روستا این شهرستان اجرا می شــود، تا کنون 4۵0 جلد سند برای 33 مساکن 
روستایی تحویل داده شده و صدور سند برای ســال جاری در 30 روستای جدید 

درحال برنامه ریزی است.
فتوحی از ساخت و ساز یک پروژه 3۵ واحدی خبر داد و افزود: باتوجه به اینکه یکی 
از اهداف بنیاد مسکن ساخت مسکن روستای می باشد، در هفته دولت کلنگ زنی 
پروژه 3۵ واحدی روســتای ونین با اعتباری بالغ بر ۵6 میلیارد ریال با مشــارکت 

مردمی انجام میشود.
ایمنا

خـــبــــر

    

ایــن   برگــزاری  مــدت  وی 
نمایشــگاه را پنــج روز اعــالم و 
اضافــه کــرد:  همــه می تواننــد 
از شــرکت های حاضر در این نمایشــگاه کاالها و خدمات 
 مــورد نیاز خــود را به صــورت لیزینگ و اقســاطی تهیه 

کنند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان ادامه 
داد: مبلمان و صنایع چوبی، لوستر و روشنایی، فرش ماشینی 
و دستباف، منســوجات و کاالی خواب، وسایل مربوط به 
خانه و آشــپزخانه، لوازم خانگی، چینی و بلور، لوازم صوتی 
و تصویری، لــوازم الکترونیکی، تلفن همــراه، رایانه، تبلت 
و لپ تاپ، مســکن، امــالک و واحدهای تجــاری از جمله 

گروه های کاالیی به شــمار می روند که در این نمایشــگاه 
عرضه شدند.

وی اضافه کرد: شــرکت های عرضه کننده وســایل نقلیه 
شــامل خــودرو، موتورســیکلت و دوچرخــه، خدمات 
بیمه، موسســات مالی و اعتباری و بانک ها، شــرکت های 
لیزینــگ، آژانس هــای مســافرتی و فعــاالن عرصــه 
دکوراســیون داخلی نیــز در نمایشــگاه دارنــد تا طیف 
 خدمات و کاالهــای خود را بیش از پیــش به مردم معرفی

 کنند.
 عالقمندان  بازدید از این نمایشــگاه می توانند از ســاعت 
1۷ تا 23 تا چهارم شــهریور به محل برپایی نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه 

کنند.

سومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کاال در اصفهان گشایش یافت
سومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کاال روز جمعه در شرکت نمایشگاه هایی بین المللی استان اصفهان گشایش یافت.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه   های بین المللی اصفهان گفت: در این نمایشگاه کاالها و خدمات 100 شرکت از استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، البرز و 
فارس  در قالب ۳۳۳ غرفه به معرض نمایش و فروش گذاشته شده است.

علی یارمحمدیان افزود: در سومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کاال مجموعه متنوعی از کاالهای مورد نیاز خانواده ها به صورت اقساطی در اختیار شهروندان 
قرار گرفته است.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

 آنچه امروز در شهرهای 
هوشمند و مجازی دنبال 

می کنیم، این است که 
انسان توسعه یافته را در 
این شهرها داشته باشیم

 نخستین نمایشگاه تخصصی و ترویجی اسباب بازی و بازی های فکری کودک و نوجوان در اصفهان برگزار شد   

نگاه تکنیکال به شهرهای آینده

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: نگرش به 
موضوع کودکان در شهر هوشمند ایجاب می کند که فارغ از 
نگاه هویت ساز، نگاه تکنولوژی و تکنیکال به شهرهای آینده 

داشته باشیم.
 معاون سیداحمد حســینی نیا در آیین نخستین نمایشگاه 
تخصصی و ترویجی اسباب بازی و بازی های فکری کودک و 
نوجوان اظهار کرد: اسباب بازی هایی که در حال حاضر برای 
کودکان تولید می شود، نگرش توأم با پرورش خالقیت را دنبال 

می کند.

ایمنا
گـــزارش
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   معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان: با نگاه به آینده نگاری شهرها در می یابیم که برای کودکان به عنوان سکانداران آینده شهرها باید برنامه داشته باشیم

موافقت اصولی انجمن صادرکنندگان 
استان اصفهان صادر شد

نایب رییس کمیسیون تجارت، خدمات و 
ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان در چهارمین 
جلسه این کمیســیون از صدور موافقت 

اصولی انجمن صادرکنندگان استان اصفهان خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که با حضور 
اعضاء دبیرخانه سرای نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان و به منظور 
تبیین اهداف و اقدامات انجام شده در این مرکز تشکیل شد، فرشته امینی، 
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و نایب رییس کمیسیون تجارت 
از صدور موافقت اصولی انجمن صادرکنندگان استان اصفهان و تشکیل 

اولین جلسه مجمع این انجمن در مهرماه سالجاری خبر داد.  
در ادامه علی کرباسی زاده، مشــاور عالی اتاق بازرگانی و عضو دبیرخانه 
سرای نوآوری و رشــدگفت: با توجه به نیاز همیشگی صنایع به نیروی 
انسانی کارآمد و کیفی و عدم موفقیت دانشــگاه در تربیت دانشجویان 
موردنیاز بخش خصوصی و صنعت، تفاهم نامه ای با دانشگاه آزاد اسالمی 
مبنی برتطبیق موضوع پایان نامه های دانشــجویان با مسایل مبتال به 
صنعت و شکل گیری سرای نوآوری به عنوان مرکزی برای چاره اندیشی 
و به منظور چگونگی به حداکثر رساندن ظرفیت های بخش خصوصی و 

دانشگاه منعقد شد. 
وی با بیان اینکه به رغم رشد قابل توجه علمی کشور متاسفانه خروجی 
برنامه های علمی قابل قبول نبوده است، افزود: وجود بیش از 2 میلیون 
نفرنیروی انسانی تحصیلکرده بیکار و گالیه فعاالن اقتصادی در تامین 
نیروی انسانی متخصص مبین عدم توفیق در خروجی برنامه های علمی 

به رغم رشد باالی علمی کشور می باشد. 
کرباسی زاده هدف از برگزاری جلســات سرای نوآوری را طراحی مدلی 
برای توسعه علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی کشور در راستای حل مسایل و 
مشکالت بخش خصوصی عنوان کرد. همچنین پیام نجفی، عضو دبیرخانه 
سرای نوآوری و رشد و مدیر کل اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی  
نیز ملزم نمودن دانشجویان به هدفمند کردن موضوعات  پایان نامه ها 
در راستای کمک به حل مسایل بنگاه های اقتصادی ، الزام دانشجویان 
به حضور در بنگاه های اقتصادی، کمک به انتقال فنــاوری و بازاریابی 
محصوالت شرکتهای دانش بنیان و معرفی آنها به صنایع را از جمله فعالیت 

های در دست اقدام سرای نوآوری و رشد عنوان کرد.
محسن لوح موسوی، رییس کمیته فنی تدوین برنامه اقدام عملیاتی سرای 
نوآوری نیز در این جلسه ضمن تشریح هرم مازلوی شکوفایی بنگاه های 
اقتصادی، ایجاد برند را ضعف بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور بیان 
و تصریح کرد: پس از راه اندازی کسب و کار و قرارگرفتن بنگاه در جریان 
درآمد ثابت همچنین بهبود فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان، شناخته 
شــدن و ایجاد برند مهم ترین اقدام فعاالن اقتصادی اســت زیرا تنها با 

برندسازی یک بنگاه قابلیت رشد و خودشکوفایی خواهد یافت.  
وی مهم ترین اقدام عملیاتی اتاق بازرگانی در راستای بهبود تعامل صنعت 

و دانشگاه را کمک به برندسازی بنگاه های اقتصادی دانست. 
وی همچنین ضمن تاکید بر نقش کلیدی نوآوری و جایگاه آن در رشد 
بنگاه اقتصادی گفت: شناســایی یا کشــف یک فرصت کامال جدید و 
ناشناخته در بنگاه اقتصادی از دیگر مسایل مغفول مانده در بنگاه های 
اقتصادی کشور می باشد که می تواند از طریق هیات علمی و یا دانشجویان 

دانشگاه صورت گیرد. 
لوح موسوی ضمن اشاره به ایجاد کمیته همکاریهای مشترک صنعت و 
دانشگاه آزاد متشکل از کارگروه های عارضه یابی و نوآوری تصریح کرد: 
پردازش اطالعات موجود در سامانه راهبری صنعت و دانشگاه و ایجاد و 
استانداردسازی تعامالت ســازنده میان فعاالن اقتصادی و اعضاء هیات 
علمی دانشــگاه از طریق کارگزاری های نوآوری مهم ترین اقدام سرای 

نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان است.  
گفتنی است استفاده از مشاورین فنی و مالی در شرکتهای تولیدی، رشد 
فرهنگ پژوهش و الزام وجود واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه های 
اقتصادی، کمک به عارضه یابی بنگاه های اقتصادی، در نظر گرفتن شرکت 
های خدماتی در برنامه های سرای نوآوری و... از جمله نکات مطرح شده 

از سوی اعضاء کمیسیون تجارت در این جلسه بود.

گــزارش

اتاق بازرگانی
خـــبــــر

وی افــزود: بــا مــرور 
نظــام  مجموعــه 
برنامه ریزی شهری در 
ایران از ســال 2۷ قبل 
و بعد از انقالب و حتی 
در اروپا شاهد هستیم 
که ساختار برنامه ریزی 
بر چهار محور دســته بندی شده که 
دســته اول نظام برنامه ریزی متکی 
بــر کشــاورزی، تکیه بــر صنعت، 
تکیــه بــر مباحــث دانــش محور 
و گام چهارم شــهر هوشــمند، شهر 
 مجازی یا شــهر داده های اطالعاتی

 است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان تصریح کرد: نظام برنامه ریزی 
در ژاپن همزمان با ایران مدون شد، اما 
برون داد برنامه ریــزی ژاپن تالش بر 
رشد و تعالی انسان ها از دوران کودکی 
تا بزرگســالی بود در حالی که ما در 
ایران همواره سعی کردیم از کودکان 
و نوجوانان، پزشک و مهندس تحویل 

جامعه دهیم.
وی با بیان اینکه نظــام برنامه ریزی 

متکــی بر برنامــه صرفــاً کالبدی و 
فیزیکی نتیجه شهرســازی امروزی 
بوده اســت، ادامه داد: آنچه امروز در 
شهرهای هوشــمند و مجازی دنبال 
می کنیم، این است که انسان توسعه 
یافته را در این شــهرها داشته باشیم 
و برای رســیدن به این مهم گریزی 
جز توجه بــه مباحث کیفی در حوزه 

برنامه ریزی نداریم.
حســینی نیا تاکید کرد: اصفهان در 
حوزه کودکان کاندیداتوری دریافت 
نشان شبکه جهانی دوستدار کودک 
را دنبال می کند و دی ماه سال گذشته 
نخستین نشســت تخصصی آن در 

اصفهان برگزار کرد.
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان 
گروه دوســتدار کودک را بر اساس 

تفاهم نامه با وزارت کشور و سازمان 
دهیاری هــای  و  شــهرداری ها 
کشــور و مصوبات شــورای اسالمی 
شــهر راه اندازی کرده اســت، گفت: 
نگرش به موضوع کودکان در شــهر 
هوشــمند ایجاب می کند که توأم با 
نگاه هویت ســاز، نــگاه تکنولوژی و 
 تکنیکال به شــهرهای آینده داشته

 باشیم.
معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان گفت: با نگاه به آینده نگاری 
شهرها در می یابیم که برای کودکان 
به عنوان سکانداران آینده شهرها باید 

برنامه داشته باشیم.
وی بــا تاکید بر فرمایشــات بزرگان 
و ائمه معصومین مبنــی بر پرورش 
کــودکان  بــرای زمــان خودمان 

اشــتباه بزرگی اســت زیرا باید آنها 
برای زمان خودشــان پرورش یابند، 
ابــراز امیــدواری کرد: بــا همکاری 
مجموعه هایی که در حوزه کودکان 
فعالیــت می کننــد همچنیــن با 
فعالیت هایــی کــه در مرکز شــهر 
دوستدار کودک انجام می شود، آینده 
روشــن و هدفمند در انتظــار آینده 

سازان باشد.  
حســینی نیا اظهار کرد: اصفهان به 
عنوان یک شهر تمدن ساز که در سه 
دوره تاریخی پایتخت کشــور بوده، 
دارای غنای فرهنگی باالیی اســت 
و امیدواریم بــا برنامــه اجرایی که 
به یونیســف ارایــه می کنیم هر چه 
سریع تر به شبکه شهرهای دوستدار 

کودک بپیوندیم.



سفیر چین در ایران:

نگفته ایم چینی ها به ایران نیایند
چین از دو ماه پیش به شهروندانش توصیه کرده از ســفر به ایران پرهیز کنند، درحالی که 
ایران چند روز پس از انتشار آن هشــدار، روادیدش را برای اتباع چینی یکطرفه لغو کرد. با 
وجود نوع روابط سیاسی دو کشور در شرایط تحریم، اما آن توصیه امنیتی هنوز برقرار است 
و ممکن است در تصمیم چینی ها برای ســفر به ایران تاثیرگذار باشد. با این وجود، سفیر 
چین در ایران اطمینان داده که »قصد دولت چین از انتشار آن توصیه نامه، منع شهروندان 

و گردشگرات چینی از سفر به ایران نبوده است.«
چانگ هووآ، ســفیر جمهوری خلق چین که از دو ماه پیش در ایران آغاز به کار کرده و در 
اظهاراتی خود را سفیر گردشــگری ایران در چین معرفی کرده است، درباره هشداری که 
سفارت این کشور برای سفر اتباع چینی به ایران منتشر کرده و در پاسخ به این پرسش که با 
توجه به اقدام ایران برای لغو روادید آیا این هشدار برقرار خواهد ماند، اظهار کرد: همان طور 

که گفتید من خود را ســفیر گردشــگری ایران در چین می دانم و همیشه دوست داشتم 
فرهنگ و جاذبه گردشگری ایران را به دوســتانم معرفی کنم و مردم چین را تشویق کنم 

بیشتر و بیشتر به ایران سفر کنند.
او گفت:  قبال به مقامات وزارت خارجه ایران و برخی دوستان ایرانی گفته ام که آن یادآوری 
)توصیه( سفارت، هیچ ربطی به گردشگری ندارد. تاکید می کنم این متن فقط یک یادآوری 
است. وظیفه سفارت اســت در مناطقی که با اتفاقاتی مواجه می شود چنین توصیه نامه ای 
را برای شهروندان خود صادر کند و این به معنی جلوگیری از سفر گردشگران نیست.سفیر 
چین در ایران اضافه کرد: همان روزی که ســفارت این توصیه را منتشر کرده بود، به دلیل 
سرنگونی پهپاد آمریکا توسط ایران، از سوی ترامپ تهدیدهایی مطرح شد و گفته بودند که 
آمریکا اقدامات متقابل انجام می دهد و حتی ۱۵۰ سرباز ایرانی را می کشد، به همین دلیل 
ما این یادآوری و توصیه را منتشر کردیم زیرا بسیاری از شهروندان چینی که در پروژه های 

مربوط به ایران مشارکت دارند، در جنوب ایران زندگی می کنند.
او در ادامه بیان کرد: در واقع اگر شما با دقت متن اصلی توصیه را  بخوانید، متوجه می شوید 

که فقط به شــهروندان چینی یادآوری می کند به امنیت 
خود بیش تر توجــه کنند و در دو ماه گذشــته چنین 
توصیه هایی در مورد بیش  از ۲۰ کشــور صادر شده 
است.چانگ هووآ تاکید کرد: همواره در تالش هستم 
شهروندان زیادی از چین را برای سفر به ایران تشویق 
کنم زیرا ایران آثار تاریخی و دیدنی بسیار جالبی برای 

چینی ها دارد.ایران از یک مــاه پیش مقررات روادید را 
برای اتباع چین، یکطرفه لغو کرده است و در حال حاضر 

اتباع چینی به مدت ۲۱ روز می توانند بدون روادید به ایران 
سفر کنند. این مقررات شامل حال سفرهای ترانزیتی چینی ها نیز 

می شود. در سال گذشته نزدیک به ۱۷۰ هزار چینی از ایران ترانزیت شدند. رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از این تسهیالت ایران از هدف گذاری برای 

جذب دو میلیون چینی خبر داد.

گردشگری
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مدیرکل عتبات سازمان حج 
و زیارت خبر داد:

ثبت نام ۶هزار نفر برای 
اربعین در یک روز

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت 
گفت: شش هزار نفر در یک روز برای 
اربعین ثبت نام کرده اند. حجت االسالم 
صحبت اهلل رحمانی بــا بیان این که 
ثبت نــام متقاضیان ســفر اربعین 
حسینی از روز جمعه، یکم شهریورماه 
آغاز شده است، افزود: درگاه اینترنتی 
https:// ســامانه ســماح به آدرس

samah.haj.ir/ از روز جمعــه یکــم 
شهریورماه باز شده است و متقاضیان 
از طریق دفاتر خدمات زیارتی سازمان 
حج و زیارت در سراســر کشــور یا 
با اینترنت خانگــی می توانند به این 
سامانه وصل شوند و عملیات نام نویسی 
را انجام دهند.مدیرکل عتبات سازمان 
حج و زیارت هزینه نام نویسی در سامانه 
اینترنتی سماح را رایگان اعالم کرد، اما 
گفت: زائران بایــد در زمان ثبت نام، 
هزینه های بیمــه و خدمات درمانی 
)هالل احمر( را پرداخت کنند که این 
هزینه ها به همراه حق الزحمه دفتر 
خدمات زیارتی حدود ۲۵ هزار تومان 
خواهد بود که البته در صورت مراجعه 
نکردن به دفاتر خدمات زیارتی و اقدام 
شخصی برای ثبت نام، سه هزار تومان از 
این مبلغ کم می شود و متقاضیان باید 

۲۲ هزار تومان پرداخت کنند. 

 در شــرایطی که یونسکو 
۱۴ تیرماه امسال بر جهانی 
شدن جنگل های هیرکانی 
در ایران ُمهــر تایید زد و 
۱۰ روز بعد محمدحســن 
طالبیان - معــاون میراث 
فرهنگی - اعــالم کرد که 
»با توجه بــه محدودیت هایــی که در 
سهمیه بندی یونســکو برای ثبت های 
جهانی ایجاد شــده می توانیم پرونده 
"ارسباران" را نیز به پرونده "جنگل های 
هیرکانــی" الحــاق کنیــم«، اکنون 
جنگل های ارسباران در آتش می سوزد 
و مشخص نیست این آتش سوزی تا چه 
حد امتیازاتی را که می توانستند جهانی 
شــدن این محوطه  طبیعــی را نهایی 

کنند، خاکستر می کند!
اما نخستین قدم ها برای جهانی شدن 
ارسباران از ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ برداشته 
شــد، زمانی که این محوطه  طبیعی به 
شماره ۲۰۴ در فهرست میراث طبیعی 
ملی ثبت شــد و بعد از آن در اســفند 
۹۴ طالبیان - معــاون میراث فرهنگی 
کشور - به دعوت میراث جهانی یونسکو، 

اتحادیــه جهانی حفاظــت از طبیعت 
)iucn( و شــورای بین المللــی بناهــا 
و محوطه هــای تاریخــی )ایکوموس( 
و با هدف بررســی دو پرونده فرهنگی 
نامزدشــده از طرف ایران برای ثبت در 
فهرســت جهانی راهی پاریس شد، تا 
در کنــار یک پرونــده  دیگــر منطقه  
حفاظت شده ارسباران را به عنوان یکی 
از کاندیداهــای ثبت جهانی بررســی 

کنند.
بعد از آن جلســه در طول دو سال بعد 
از آن، چندین بار این پرونده برررســی 
و اظهارنظرهــای کارشناســی مطرح 
شــد تا این که اردیبهشت ۱۳۹۶ اعالم 
شد، »با پذیرش مرحله نخست پرونده 
نامزد ثبت جهانی منطقه حفاظت شده 
ارســباران از سوی یونســکو و ارسال 
آن به اتحادیه بین المللــی حفاظت از 
طبیعت )IUCN(، دو پایگاه پژوهشــی 
در شهرستان خداآفرین در آذربایجان 

شرقی ایجاد می شود.«
با نهایی شدن انتخاب پرونده  »منطقه 
حفاظت شده جنگل های ارسباران« در 
بهمن ماه سال گذشــته، این پرونده به 
یونسکو ارسال شد. در ادامه  بررسی ها 
اواخر مهر ۱۳۹۶ ارزیابان یونســکو به 
ایران آمدند تا ایــن محوطه  طبیعی و 
تاریخی را برای ثبت در فهرست میراث 

جهانی بررسی کنند.
سرانجام منطقه حفاظت شده ارسباران 
در ۲۰۱۷ به عنوان میراث طبیعی ایران 
به یونســکو معرفی شــد، اما یونسکو 

بررسی آن را به اجالس امسال موکول 
کرد، امــا »IUCN« - اتحادیه جهانی 
حفاظت از طبیعت - در چهل و دومین 
اجالس یونسکو در منامه بحرین پرونده 

»ارسباران« را در مرحله  فنی رد کرد.
جهانــی شــدن محوطه  ارســباران تا 
چند ماه بعد مســکوت ماند تا این که با 
جهانی شــدن »جنگل های هیرکانی« 
در چهل و سومین اجالس یونسکو در 
تیر امســال، طالبیان - معاون میراث 
فرهنگی کشور - در نشست خبری ثبت 
جهانی جنگل های هیرکانی که دوشنبه 
۲۳ تیر در ســازمان میــراث فرهنگی 
برگزار شد، با بیان این که یونسکو از سه 
سال گذشته، محدودیت هایی را برای 
ثبت جهانی در نظر گرفته و هر کشــور 
می تواند فقط یک سهمیه »طبیعی«، یا 
»فرهنگی« یا »منظر فرهنگی« در سال 
داشته باشــد، توضیح داد: »در آینده 
این امــکان وجود دارد که اگر کشــور 
آذربایجــان قصد اضافــه کردن بخش 
جنگل های هیرکانی خــود به پرونده 
ایران را داشــته باشــد، برای یکپارچه 
کردن این پرونــده و جنگل ها، پرونده  
ارســباران را نیز به پرونــده هیرکانی 
اضافه کنیم، در واقع ایــن امکان برای 
یکپارچه کردن جنگل هــا یکپارچه تر 

پیشنهاد می شود.«
حاال مشخص نیست با شرایط کنونی و 
آتش سوزی گســترده ای که این روزها 
ارســباران درگیر آن اســت، سرانجام 
جهانی شــدن این محوطه طبییعی به 

کجا برسد.
منطقه حفاظت شده ارسباران را نگین 
تنوع زیســتی ایران می دانند، یکی از 
برجسته ترین نقاط تنوع زیستی کشور 
که با وجود داشــتن کمتر از پنج صدم 
مســاحت کشــور بیش از ۱۳ درصد 
پوشــش گیاهی ایران را در خود جای 
داده اســت و ۲۹ درصد از پستانداران، 
۴۴ درصد پرندگان ایران، ۳۲ درصد از 
دوزیستان، ۹ درصد آبزیان و ۲۰ درصد 
خزندگان کشور در آن زندگی می کنند.

منطقه ارسباران در مقیاس جهانی نیز 
به تنهایی معادل ۳۴ درصد پوشــش 
گیاهی کشور ارمنســتان، ۲۵ درصد 
از پوشــش گیاهی کشــور آذربایجان، 
۲۵ درصد پوشش گیاهی فرانسه، ۲۵ 
درصد پوشــش گیاهی گرجســتان، و 
۱۷ درصد پوشش گیاهی کشور ایتالیا 
اســت. این منطقه در ســال ۱۹۷۷ با 
پیگیری سازمان محیط زیست به عنوان 
»ذخیره گاه زیست کره« در برنامه انسان 
و کره مسکون یونسکو )MAP( ثبت شد.

خبرنگار ایســنا تا لحظه ارســال این 
گزارش تالش کــرد در گفت وگویی با 
محمدحســن طالبیان - معاون میراث 
فرهنگی وزارتخانه تازه تاسیس میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
- و مصطفی پورعلی - سرپرست دفتر 
ثبت محوطه هــای تاریخی و طبیعی - 
احتمال حذف پرونــده میراث طبیعی 
»جنگل های ارســباران« از فهرســت 
موقت یونســکو را با این آتش ســوزی 

بررسی کند، که امکان آن فراهم نشد.

آرزویی که خاکستر شد

اکنون جنگل های 
ارسباران در 

آتش می سوزد و 
مشخص نیست 
این آتش سوزی 

تا چه حد 
امتیازاتی را که 

می توانستند 
جهانی شدن این 

محوطه  طبیعی 
را نهایی کنند، 

خاکستر می کند!

آتش از شش روز گذشــته دامِن محوطه  حفاظت شده 
»ارسباران« در آذربایجان شــرقی را گرفته؛ آتشی 
که نه تنهــا بخش وســیعی از محوطــه  طبیعی در 
جنگل های شمالی کشــور را می سوزاند، بلکه طرح ها 
و برنامه ریزی هایی هم که می خواستند این محوطه را 

جهانی کنند خاکستر می شوند.

ایسنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

گردشگری
خبر

ISFAHAN
N E W S

درمان خانگی برای تقویت ناخن های شکننده
بسیاری از زنان با شدت و دقت زیادی از چهره، مو و قسمت های دیگر بدن شان مراقبت می کنند، اما اغلب 
نقاط دیگر و به طور خاص ناخن های خود را نادیده می گیرند. این روند تا حدودی عجیب و غریب است، زیرا 
در صورتی که دوست دارید ظاهری زیبا و تحسین برانگیز داشته باشید، باید به تمام قسمت های بدن تان 
رسیدگی کنید و در این میان مراقبت از ناخن  نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. عوامل مختلفی در کنار نبود 
یک برنامه ی مراقبتی مناسب، سبب شکننده شدن ناخن های شما می شوند. بنابراین، باید به درستی از 
آن ها مراقبت کنید. در این جا ساده ترین درمان های خانگی را برای رفع شکنندگی ناخن ها می بینید. این 

روش ها به طور موثری ناخن ها را محکم خواهند کرد. 
۱. روغن نارگیل

به منظور جلوگیری از شکستن ناخن ها، مهم است که به طور مناسب آن ها را مرطوب کنید و برای این 
کار روغن نارگیل قطعا باید اولین انتخاب شما باشد. چربی های اشباع موجود در روغن نارگیل بسیار مفید 
هستند و مانع از خشک شدن پوست می شوند. استفاده از روغن نارگیل همچنین می تواند از بروز چندین 

عفونت ناخن که علت شکننده شدن ناخن ها هستند، جلوگیری کند.

روش های مختلفی برای استفاده از روغن نارگیل وجود دارد که من دو روش را ترجیح می دهم. ابتدا، روغن 
نارگیل را کمی  گرم کنید و سپس روی ناخن ها بمالید. سپس به مدت ۵ دقیقه آن را خوب ماساژ دهید. 
این روش گردش خون را در این ناحیه  بهبود می بخشد و ناخن ها را تقویت می کند. از این روش درمانی 

روزانه ۲ تا ۳  بار استفاده کنید.
در مرحله  دوم، می توانید یک ظرف روغن نارگیل گرم را با کمی آبلیمو در مخلوط کنید. ناخن ها را در این 
ترکیب خیس بگذارید و اجازه بدهید به مدت حدود ۱۰ دقیقه بمانند. از این درمان قبل از خواب استفاده 

کنید. و برای رسیدن به بهترین نتایج ممکن، دستکش بپوشید و اجازه بدهید شب تا صبح بماند.
۲. روغن زیتون

روغن زیتون یکی از موادی است که در بسیاری از محصوالت آرایشی استفاده می شود و یکی از بهترین 
داروهای خانگی برای درمان ناخن های شکننده است. این روغن به درستی ناخن های شما را تغذیه و آسیب 

ایجاد شده را ترمیم می کند. مواد مغذی موجود در آن به ناخن ها کمک می کند تا محکم و سالم بمانند.
روغن زیتون را گرم کنید و در یک کاسه بریزید. سپس ناخن ها را در آن خیس بگذارید. اجازه بدهید ۲ تا 
۳ دقیقه بمانند و سپس انگشت ها را بیرون بیاورید و دستکش پنبه ای بپوشید. بنا به ترجیح خودتان اجازه 

بدهید یک ساعت یا شب تا صبح بماند. سپس دست ها را بشویید و یک 
کرم مرطوب کننده مالیم روی آن ها استعمال کنید.

E 3. روغن ویتامین
یکی دیگر از روش های عالی برای مرطوب کردن ناخن ها استفاده 
از روغن ویتامین E است. این روغن نه تنها ناخن های شما را تقویت 

می کند، بلکه همچنین سبب تقویت کوتیکول هایی می شود که از 
ناخن های شما در برابر شکستگی محافظت می کند. روغن ویتامین E  به 

درستی ناخن های شما را تغذیه می کند و آن ها را هیدراته نگه می دارد. عالوه 
بر این، ویتامین E یکی از اجزای اساسی پوست است که درخششی زیبا را به ناخن ها می دهد.

برای به دست آوردن بهترین مزایای ممکن، یک کپسول ویتامین E بردارید و برای خارج کردن روغن 
داخل اش، شکافی روی آن ایجاد کنید. سپس روغن را روی ناخن های شکننده تان بمالید. بهتر است این 
درمان را قبل از خواب انجام بدهید. پس از آن، ناخن ها را به آرامی به مدت ۵ دقیقه ماساژ دهید و اجازه 
بدهید به طور طبیعی خشک شود. برای رسیدن به بهترین نتایج از این روش به صورت منظم استفاده کنید.

چند نکته برای 
دکوراسیون اقتصادی

 برای دکوراسیون زیبا و جذاب محیط 
زندگی خود حتما نیازی نیســت از 
مبلمان گران قیمت استفاده کنید.

توصیه می کنیم قبل از شروع خرید 
مبلمان و یــا رنگ آمیزی منزل خود 
سری به چند کتاب فروشی بزنید. با 
خرید کتب دکوراسیون ممکن است 
ایده های جالبی در مورد رنگ و نحوه 

چیدمان وسایل بگیرید.
گاهی می توانید از وسایل و مبلمان 
قدیمی  بــرای منزل خود اســتفاده 
نمایید. وســایل و اشیایی که ممکن 
اســت در زیرزمین منزل شما بدون 
استفاده افتاده باشند یا بعضی از آنها را 
بتوانید از مکان هایی نظیر جمعه بازار 

تهیه کنید. 
 رنگ آمیــزی و تغییر رنــگ لوازم، 
ارزان تریــن روش ممکن برای ایجاد 
تنوع در دکوراسیون می باشد. ضمن 
اینکه خود شــما هم می توانید آن را 

انجام دهید. 
نقشــه ها و عکس های قدیمی  را در 
صورتی که قابی مناسب برای آنها پیدا 
کنید از بهترین و ارزان ترین وسایل 

تزئینی دیوارها می باشند. 
هدایایی را که دوستان و اقوام به عنوان 
هدیه منزل جدید برای شما می آورند، 
لزومــاً در کمــد و گنجــه نگذارید. 
می توانید از آنها در نقاط مختلف منزل 

جهت دکوراسیون استفاده کنید.

تولید زباله را کاهش 
دهید

۱- بــه جای کیســه 
پالســتیکی از کیسه 
پارچه ای استفاده کنید. 
این تغییر کوچک نقش 
بزرگی در کــم کردن 
میزان زباله تولید دارد. از هر جایی که 
می خواهید خرید کنیــد فرقی ندارد، 
همیشه می توانید کیسه پارچه ای خود 
را همراه داشــته باشــید و از فروشگاه 

کیسه پالستیکی نگیرید.
کیسه پارچه ای تنها برای خرید روزانه 
نیســت، می توانید لباس ها، وسایل یا 
هر چیزی را که می خریــد داخل این 

کیسه ها قرار دهید.
۲- غذاهایی را بخرید که بســته بندی 
کمتری داشته باشند. می دانستید در 
خیلی از مواقعی خیلی از پولی که برای 
خرید یک محصول غذایــی پرداخت 

می کنید به خاطر بسته بندی آن است؟ 
اگر عادت داریــد محصوالت خوراکی 
بسته بندی تهیه کنید، هم زباله زیادی 
تولید می کنید و هم بیشتر از آنچه فکر 
کنید پول برای بســته بندی هدر داده 
اید.    مثال به جای خرید حبوبات بسته 

بندی، حبوبات باز تهیه کنید.
۳- حواس تان به غذایی که می خورید 
باشد. غذاهای نیمه آماده و غذاهایی که 
از بیرون می گیریم بسته بندی زیادی 
دارند. درست کردن غذا در خانه وقت 
زیادی می گیرد اما هم سالم تر است و 
هم زباله خیلی کمتری تولید می شود، 
به عالوه هزینه خیلــی خیلی کمتری 
هم دارد. اگر وقتــش را ندارید نه تمام 
وعده ها، اما ســعی کنید تــا جایی که 

می توانید در خانه غذا درست کنید.
۴- آب معدنی نخورید، مگر آنکه مجبور 
شوید. آب معدنی و دیگر نوشیدنی هایی 
که درون بســته بندی های پالستیکی 
قرار دارنــد به منبعی بزرگــی از زباله 
تبدیــل می شــوند. در بعضــی نقاط 
نوشــیدن آب معدنــی از آب شــیر 
مطمئن تر است، اما اگر در منطقه شما 
اینطور نیست ســعی کنید تا جایی که 
ممکن اســت آب معدنــی نخرید. اگر 
بیرون می روید یک قمقمه آب با خود 

به همراه ببرید.
در نهایــت اگــر مجبــور بــه خرید 
آب معدنــی هســتید، به جــای آنکه 
بطری های کوچک تهیــه کنید، یک 

بطری بیست لیتری بزرگ بخرید.
۵- مصرف کاغذتــان را پایین بیاورید. 
اگر استفاد از کامپیوتر را دوست دارید، 
دیگر دلیلــی ندارد کــه خانه تان پر از 
کاغذ زباله باشــد. کمتر کاغذ بخرید و 
اســتفاده کنید. با این کار هزینه هاتان 

هم کاهش پیدا می کند.
به جــای آنکه قبض کاغــذی بگیرید، 
قبض هاتان را به صورت آنالین یا تلفنی 
پرداخت کنید. به جــای آنکه روزنامه 

بخرید خبرها را آنالین بخوانید.
۶- می توانید شــوینده های مخصوص 
خودتان را درست کنید. با این کار هم 
پول زیــادی ذخیــره می کنید. خیلی 
از بطری های پالســتیکی کــه در آنها 
انواع شوینده ها به فروش می رسد قابل 
بازیافت نیســتند و بعد از استفاده به 
توده آشــغال می پیوندند. اگر ترکیب 
شوینده خانگی خودتان را درست کنید 
هم زباله خیلی کمــی تولید کرده اید، 
 هم پــول خیلی زیــادی صرفه جویی

 کرده اید و هم خانه تان محیطی بدون 
مواد شیمیایی می شود.

استفاده دوباره و بازیافت
۱- چیزهایی که می شود را به دیگران 
بدهید. اگر هنــوز لباس ها، وســایل 
الکترونیکی یا چیزهای دیگری دارید 
که می شود از آنها استفاده کرد، به جای 
دور ریختن آنها و تولید توده ای زباله، 
ان را به شــخصی دیگر بدهید تا از آنها 

استفاده کند.

۲- از ظروف اســتفاده مجــدد کنید. 
قبل از اینکه ظروف دور انداخته شوند 
می توان از آنها بارها و بارها اســتفاده 

کرد.
۳- سیاســت های بازیافت شهر محل 
زندگی تان را دنبال کنیــد. در برخی 
شهرها باید مواد بازیافتی را از هم جدا 
کنید و پالستیک، شیشــه، فلز و یا هر 
آیتمی را جداگانه بســته بندی کنید. 
اگر در شهر شــما این طور است حتما 
این کار را انجام دهید تا بازیافت برای 

شهرداری آسان تر شود.
۴- زباله های خطرناک را به درســتی 
دفع کنیــد. برخی موارد هســتند که 
نمی توان دوباره از آنها اســتفاده کرد 
یا بازیافت شــان کرد. این آیتم ها باید 

دور ریخته شــوند. سعی کنید کمتر از 
این وســایل اســتفاده کنید و به جای 
آن از مــواد قابــل بازیافت اســتفاده 
کنید. باطری، رنگ، المپ، کامپیوتر، 
تلویزیون و دیگر وســایل الکترونیکی 

جز این اقالم هستند.
کمپوست

۱- باقی مانده های غذا و باقی مانده های 
گیاهی را جز آشغال ها دور نریزید. اوال 
که ســعی کنید هیچ وقت غذا را دور 
نریزید. به اندازه نیاز خانواده غذا درست 
کنید و میوه و خوراکــی تهیه کنید تا 
هم در هزینه هاتان صرفه جویی کنید 
و هم زباله خیلی کمتری تولید کنید. 
نمی توانید حدس بزنید با این کار چقدر 

پول ذخیره می کنید!

در هر صورت اگر باقی مانده غذا یا باقی 
مانده گیاهی داشــتید، آنهــا را درون 
آشــغال های معمول نریزید. این مواد 
می توانند تبدیل به کمپوست شوند و 

خاک باغچه تان را تغذیه کنند.
۲- زمانی که کمپوســت آماده شــد 
از آن اســتفاده کنید. درســت شدن 
کمپوســت می توانــد ۱ تا ۲ مــاه به 
طول بیانجامد. زمانی کــه رنگ توده 
کمپوست قهوه ای و ســیاه شد و بوی 
خاک گرفت، کمپوست تان آماده است. 
این کمپوســت را می تواینــد در پای 
گیاهان بریزید تا تغذیه شــوند و یا به 

راحتی با خاک مخلوط کنید.

با کاهش تولید زباله در هزینه های زندگی صرفه جویی کنید

 آب معدنی و دیگر 
نوشیدنی هایی 
که درون بسته 

بندی های 
پالستیکی قرار 
دارند به منبعی 

بزرگی از زباله تبدیل 
می شوند

اگر تنها چند روز زباله هایی که در خانه تولید می شود 
را دور نیاندازید متوجه می شــوید انســان چقدر 
زباله تولید می کند! این همه زباله اصال برای محیط 
زیست مان و خودمان خوب نیست.اگر نخواهیم به 
فکر محیط زیست هم باشیم، این تولید زباله کمتر در 
نهایت باعث صرفه جویی در هزینه هامان می شود. 
پس به خاطر پول بیشتر هم شده بد نیست این کار 

را بکنیم!

بهداشت نیوز
گزارش
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USD 42000

46613
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42914
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GBP
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1,501.33 $
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 Statistics of the Ministry of 
Industry, Mine and Trade 
indicated that the volume 
of human drugs production 
registered a 9.6 percent 
growth in the first four 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21 – 
July 21).
From March 21 to July 21, 
12.9 billion human drugs 
were produced in the country, 
showing a 9.6 percent hike as 
compared to the last year’s 
corresponding period.
According to the data of 

the ministry, production of 
detergents recorded a 6.5 
percent decline in the same 
period as compared to the last 
year’s corresponding period.
About 198,500 tons of 
detergents were produced 
in the country in the same 
period.

11mn tons of 
basic goods 
imported in 5 
months
A director general 
from Iran Port 
and Maritime 
O r g a n i z a t i o n 
(PMO) informed 
on Saturday that as 
of the beginning of 
the current Iranian 
calendar year (March 
21, 2019), some 11 
million tons of basic 
good have been 
imported.  
According to 
R a v a n b a k h s h 
Behzadian, the 
announced figure 
shows a growth 
of 67 percent in 
comparison with the 
same period in the 
preceding year.
Some 6.98 million 
tons of basic goods 
were imported in the 
said time, registering 
64 percent growth 
year-on-year, he 
added.
Of the said imported 
amount, 7 million tons 
have been through 
Imam Khomeini port, 
the official said.
An official from 
Iranian ministry of 
industry, mine and 
trade told Mehr news 
agency in early August 
that the volume of 
ministry’s registered 
orders for imports of 
basic goods is five-fold 
more than domestic 
need for the products.
“The ordered goods 
will be imported 
incrementally,” the 
officials said.
“Some of the ordered 
goods are now at the 
country’s customs 
and will be released 
gradually to regulate 
domestic market,” he 
added.
“Some parts of the 
orders are made by 
state-run companies 
and the industry 
ministry is the body 
in charge of them,” the 
official said.
“The ministry will 
supervise distribution 
of the goods to 
regulate domestic 
market and to protect 
both producers and 
consumers,” he added.
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Human drugs production volume up by 
%9.6 in 4 months

“ T h e 
cooperation will 
be under Iran’s 
new model of 
oil contracts, 
known as Iran 
P e t r o l e u m 
C o n t r a c t 

[IPC],” NIOC director 
of integrated planning, 
Karim Zobeidi said on 
Thursday
“Negotiations are 
also underway with 
domestic companies 
for the development 
of other fields such as 
Yaran and Sohrab,” he 
added.
Noting that NIOC has 
already signed IPC-
based contracts with 
domestic contractors for 
developing and increase 
the recovery factor of 
various oil fields such as 
Cheshmeh-Khosh, West 
and East Paydar, Sepehr, 
and Jofair, he said, 
“with these contracts 
going operational the 
production capacity 
of the country's oil 
fields will increase 
significantly.”
Iran introduced its “Iran 
Petroleum Contract” 

in 2016 and replaced 
it with old buyback 
models in order to 
attract more foreign 
investors into the 
country’s oil and gas 
sectors.
In early January, the 
managing director 
of Pars Oil and Gas 
Company (POGC), 
which is in charge of 
developing Iran’s South 
Pars gas field in the 
Persian Gulf, had said 
that this company is in 
talks with a number of 
Iranian companies on 
the development of the 
oil layer of the field.
Making the remarks 
in a press conference, 
M o h a m m a d 
Meshkinfam said the 
negotiations were 
confidential.
South Pars is the world’s 

largest gas field, but it 
also has significant oil 
reserves which Iran 
shares with Qatar across 
from the Persian Gulf.
Iran started pumping 
oil from the oil layer in 
March 2017 with the 
initial production of 
5,000 barrels per day 
(bpd) which currently 
stands at 25,000 
bpd according to 
Meshkinfam.
The development of 
South Pars oil layer is 
still at the pilot phase, 
but the country sees 
positive prospects 
for 150,000 bpd of 
recovery in the currently 
producing reservoir.
Officials have said the 
development of the layer 
is a complex process 
requiring integrated 
development.

“We are looking 
for a competent 
contractor who can 
make a commitment 
to production. Iranian 
companies are 
interested in getting 
money and digging 
wells. We are looking for 
cumulative production,” 
former deputy 
head of the National 
Iranian Oil Company 
(NIOC) Gholamreza 
Manouchehri said.
NIOC was in talks with 
Denmark’s Maersk 
Group for the second 
phase development of 
the South Pars oil layer, 
then negotiations with 
the Danish company 
was stopped after 
Maersk sold its oil and 
gas division to French 
oil major Total in August 
2017.

NIOC to offer heavy crude at 
IRENEX on Aug. 27
The National Iranian Oil Company (NIOC) is 
planning to offer 2 million barrels of heavy crude 
oil on the international floor of the Iran Energy 
Exchange (IRENEX) on August 27 for the second 
consecutive week.
The company will offer the crude at the price 
of $50.37 per barrel in this round of offering on 
Tuesday.
This is the 7th heavy crude oil offering by NIOC at 
IRENEX. The company also offered two million 
barrels of heavy oil on Wednesday (August 21) 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 cargo(es) up to three 
months after the transaction, and the delivery of the 
cargo(es) in other areas is subject to approval by the 
National Iranian Oil Company.

Johnson, Trump Discuss 
Global Trade Ahead of G7 
Meeting
British Prime Minister Boris Johnson on Friday 
talked with US President Donald Trump on foreign 
policy and global trade issues in a phone call before 
the coming G7 meeting.
A statement from the prime minister's office said 
they "looked forward to speaking further" at the G7 
summit in France, Xinhua news agency reported.
It will be their first meeting since Johnson became 
Britain's prime minister.
The G7 summit comes nearly two months ahead of 
the Brexit deadline on Oct. 31.
Johnson pledged that his country would leave the 
European Union (EU) by the deadline whether or 
not the government reaches a new Brexit deal with 
Brussels.

Tehran to host 32nd 
National Crafts Exhibition
The 32nd National Crafts Exhibition will open at 
the Tehran Permanent International Fairground on 
Sunday and will run until Saturday (August 25-31).
The exhibit will feature arrays of personal 
ornamentation, woodwork, illuminated manuscript, 
miniature, textile printing, enamel, leatherwork, 
handwoven textile, calligraphy, traditional musical 
instrument, metalwork, and marquetry to name a 
few.
In the past couple of years, dozens of high-quality 
Iranian handicrafts have been honored with 
UNESCO seals of excellence.
Concurrent with the event, the 28th edition of Iran 
Handmade Carpet Exhibition, as a unique event in 
the field of Persian handmade carpet, will also be 
held at the fairground.
Iran National Carpet Center, as the sponsor and 
organizer of this important event, will provide 
special facilities and options for foreign 
businessmen who are active in the handmade 
carpet sector.A number of business and trade 
delegations from various countries are expected to 
visit the exhibition and hold trade talks with Iranian 
producers and exporters of handwoven carpets.
The event attracts as many as 4,000 visitors 
each year. The previous edition of the exhibition 
hosted over 670 producers, export companies and 
manufacturing units across the country.Persian 
handmade carpet, besides excellent position in art 
and culture, is considered as a luxury commodity 
with a high value that has been adorned in many 
palaces, museums and private houses around the 
world.

National Iranian Oil Company is set to grant the 
development project of the South Pars oil layer, 
in the Persian Gulf, to a domestic company, a 
senior official said.

Iranian firm to develop South Pars oil layer 
under IPC

news

The 
development of 
South Pars oil 
layer is still at 
the pilot phase, 
but the country 
sees positive 
prospects for 
150,000 bpd 
of recovery in 
the currently 
producing 
reservoir.
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VP Sattari unveils 
6 homegrown 
pharmaceuticals
Vice-President for Science and 
Technology Sorena Sattari unveiled 
six domestically manufactured 
pharmaceuticals in Saveh, Markazi 
province, on Saturday, the beginning day 
of ‘Government Week’ in Iran.
The new six products include Metformin 
Hydrochloride, Celecoxib, Pregabalin, 
Vitamin A1, Escitalopram and Diltiazem 
hydrochloride.
The most important among the named 

ones is Metformin Hydrochloride, which 
a widely prescribed drug for treating 
type 2 diabetes. Metformin is often the 
first medication that will be prescribed 
to people with type 2 diabetes. 
Metformin helps to lower blood glucose 
levels by reducing the amount of glucose 
produced and released by the liver, and 
by increasing insulin sensitivity.
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 companies.
Domestic companies hold about 70 
percent of $4.5 billion pharmaceutical 

market of the country.
According to Sattari, 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.



'Adrian Darya 1' tanker 
heading to Turkey: report
Iranian oil tanker Adrian Darya 1, formerly called 
Grace 1, is reportedly sailing towards Mersin, 
Turkey, while Iran has not disclosed its intended 
destination yet.
Changing its destination from Kalamata, Greece, 
the Iranian super oil tanker is now destined to 
Turkey, according to ship tracking data.
The tanker’s estimated time of arrival in Mersin 
is reportedly noon on Aug. 31.
The tanker was impounded off Gibaltrar in July 
and released over a month later when local 
authorities rejected a US bid to detain the ship.
Greek Shipping Minister Yiannis Plakiotakis said 
on August 20 that Greek authorities have not 
received any formal request from the the tanker 
to dock at the port of Kalamata.
Despite all US pressures and requests, Gibraltar 
government eventually ordered the release of the 
illegally-detained tanker last Sunday .
Iran's Ambassador to London Hamid Baeidinejad 
wrote on Twitter that the act of having the 
Iranian oil tanker renamed is in no relation with 
skirting the US sanctions, since the tanker is not 
sanctioned and sails under the aegis of National 
Iranian Oil Company (NIOC).
Britain’s naval forces unlawfully seized the 
vessel and its cargo of 2.1 million barrels of 
oil in the Strait of Gibraltar on July 4 under the 
pretext that the supertanker had been suspected 
of carrying crude to Syria in violation of the 
European Union’s unilateral sanctions against 
the Arab country.
Tehran rejected London’s claim that the tanker 
was heading to Syria, slamming the seizure as 
“piracy.”

Envoy terms sanctions 
as threat to fighting 
transnational crimes
 US unilateral and illegal sanctions on 
Iran have posed major threats to fighting 
transnational organized crimes such as 
narcotic drug-trafficking. Iran's ambassador 
and permanent representative to the Vienna-
based international organizations Kazem 
Gharibabadi said.
Gharibabadi made the remarks in his speech 
to the special joint commission on drugs and 
crime prevention and criminal justice.
He underlined the importance of international 
unity and integration based on intelligence 
analysis and international cooperation to 
uproot the organized crimes trespassing 
international borders.   
He highlighted emergence of new aspects 
of organized crimes such as cyber crimes, 
transnational organized crimes as a major 
challenge, saying that most important topic to 
address this issue is adopting a comprehensive 
approach based on intelligent understanding 
of its causes.

US Should End Its 'Economic War' on Iran 
First, Zarif Says

“We are moving in the 
right direction,” Zarif 
said of recent discussions 
between Iranian 
President Hassan Rouhani 
and French President 
Emmanuel Macron. 

Rouhani and Macron have held 
a series of phone conversations 
over the last several weeks, Zarif 
confirmed.
FRANCE 24 spoke with Zarif 
shortly after he met with Macron 
at the Elysée Palace on Friday.
The Iranian foreign minister said 
that the discussions between 
Macron and Rouhani have been 
aimed at “trying to find ways that 
Europe, in spite of US sanctions 
and in spite of US maximum-
pressure policy, could implement 
its own obligations” linked to the 
2015 nuclear deal.
The European Union is one of eight 

signatories to that deal along with 
Iran, the United States, Russia, 
China, France and Germany.
Referring to recent tensions in the 
Strait of Hormuz, Zarif said Iran, as 
the “strongest power in the region”, 
was responsible for maintaining 
security in the Persian Gulf.
“The United States has 
exacerbated tension in the 
Persian Gulf and elsewhere. 
Freedom of navigation is a global 
responsibility and the United 
States is committing piracy, in 
Gibraltar, with the help of some of 
its friends elsewhere.”

Zarif blamed the United States 
for starting an “economic war” 
he says is already underway. The 
foreign minister himself has been 
the target of US sanctions since 
July 31.
“We are engaged in a war. It’s an 
economic war that the United 
States has imposed on Iran,” Zarif 
said. “I believe the US should 
be pressured by the rest of the 
international community to 
abandon its policy of pressure and 
intimidation. It won’t work.”
“Iranians never negotiate under 
duress," he stressed. 

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said 
Iran’s decision to ramp up its peaceful nuclear program 
could be quickly reversed if the US ends its “economic 
war” on the country.
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Putin calls for Russia's 
'symmetric response' to US 
missile test
President Vladimir Putin has ordered the Russian 
military to find a "symmetric response" after the United 
States tested a missile banned under a now-defunct 
arms treaty.
Putin ordered an analysis of "the level of threat for our 
country created by the actions of the US and to take 
comprehensive measures to prepare a symmetric 
response", he said at a Russian Security Council 

meeting in the capital Moscow on Friday.
On Monday, the Pentagon said it tested a conventionally 
configured cruise missile that hit its target after more 
than 500km of flight, its first such test since the demise 
of a landmark nuclear pact this month.
Putin said that the test confirmed prior suspicions 
that the US had planned to place banned weapons in 
Europe.He said Moscow was against placement of the 
launchers in Poland and Romania as part of a missile 
defence system, but the US denied they could be used 
offensively to launch Tomahawks.
Washington's "true intentions", he said, are to "deploy 
formerly banned weapons in various regions of the 

world".
But placing them in 
Europe as well as in Asia 
"touches upon our basic 
interests, since it is close 
to Russian borders", 
Putin added.Russia 
and China have warned 
that Sunday's launch of the 
nuclear-capable Tomahawk 
cruise missile with a MK-41 
launcher had heightened military tensions and 
risked sparking a new arms race.

“The United 
States has 
exacerbated 
tension in the 
Persian Gulf 
and elsewhere. 
Freedom of 
navigation 
is a global 
responsibility and 
the United States 
is committing 
piracy, in 
Gibraltar, with 
the help of some 
of its friends 
elsewhere.”
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 Enemies Cannot Undermine 
Persian Gulf Security: IRGC 
Commander
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Commander Major 
General Hossein Salami highlighted Iran’s major role in 
protecting the Persian Gulf ’s security and said enemies are 
unable to make the waters insecure.“With the grace of God, 
security has been established (in the Persian Gulf) with the 
influential presence of the Armed Forces of the Islamic Republic 
of Iran,” Major General Salami told reporters in the holy city of 
Mashhad on Saturday.   “The security of the Persian Gulf is at the 
powerful hands of the Islamic Republic of Iran and the enemies 
will not be able to undermine this security,” the top commander 
added.He further pointed to a recent missile test and said the 
country has always been testing a variety of defense and strategic 
systems.

The remarks come as the US has announced plans to form 
a coalition to supposedly protect shipping in the Strait of 
Hormuz from what it calls an Iranian threat following a series 
of mysterious attacks on oil tankers in the Strait of Hormuz and 
the Sea of Oman.Washington has accused Iran of having a hand 
in those attacks, a claim Tehran has strongly rejected. Tehran has 
warned that such sabotage operations may be part of a general 
ploy to target Iran amid increasing regional tensions.
The US has asked its allies, including Germany, Japan, France, 
Britain and Israel, to join the coalition.The call has, however, 
not been warmly received, with Israel and Britain becoming 
the only parties which have said flat out that they would join the 
alliance.Israeli foreign minister Israel Katz said on August 7 that 
the regime would be part of such the US-led coalition to “protect 
the security of the Persian Gulf.” Katz claimed that Israel was 
determined to stop “Iranian entrenchment” in the Middle East 
region and strengthen Tel Aviv’s relationship with Persian Gulf 
countries.Iran’s Foreign Ministry spokesman Abbas Mousavi said 

o n 
August 8 that Iran 

considered such possible Israeli presence in the region to be 
a clear threat to its national security, and reserved the right to 
counter it.

Iran displays its power, 
greatness in Middle 
East: President 
Rouhani
 Stating that the government is doing its best 
for the realisation of the causes of the Islamic 
Revolution, the President said, “Today is the 
day of people supporting the government 
more, and the government serving people 
more”.
Speaking on Saturday morning at the 
ceremony for renewing allegiance to Imam 
Khomeini’s lofty ideals, President Hassan 
Rouhani said, “We will certainly disappoint 
the enemies through unity between the 
government and the people”.
“As the Founder of the Islamic Revolution, 
Imam Khomeini showed us the right path of 
serving people, and the presence of the cabinet 
at his mausoleum is to renew allegiance to his 
path,” he said.
The President continued, “In the discourse 
of our revolution, we had causes, but in the 
Islamic Republic, those causes were put into 
operation”.
President Rouhani added, “In Imam 
Khomeini’s discourse, a successful 
government is supported by the people and 
serves them”.
“Free criticism is one of the features of this 

government that we hope lasts forever,” he 
said, adding, “We all need to join hands for 
reform”.
He continued, “Imam Khomeini and 
the Supreme Leader emphasise that the 
government is carrying the heaviest 
responsibility and the other organs have 
to support it”.The President of the Islamic 
Republic of Iran also went on to say, “Enemies’ 
disappointment and people’s hope of future 
are among our main goals”.
He added, “In the past one year, pressures 
have been growing and people are still going 
through hardships, but inflation has been 
decreasing in the recent months”.
“Sometimes, problems are caused by failure 
and sometimes by enemies’ actions,” added 
President Rouhani.
He also said, “We have put all our effort for 

constructive interaction with the world; but 
an inexperienced government incurred a lot 
of costs on the entire world and us”.
Stating that, “A powerful society happens 
alongside a powerful government, leadership 
and revolution,” President Rouhani said, 
“By undermining the government no one is 
strengthened, but this only clears the path for 
the enemies”.He also went on to say, “Nothing 
can harm our system until the time it relies 
on people’s vote,” adding, “In this juncture, 
using the potentials of the young, educated 
generation for the country’s management is 
a must”.
“30 years after the passing of Imam Khomeini, 
the system he founded has not only been safe 
against wind and rain, but today, Iran has 
displayed its power and greatness in sensitive 
Middle East region,” he said.
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Mousavi’s 
tweet over 
Zarif’s 
meetings, 
interviews 
in France
Iranian Foreign 
M i n i s t r y 
spokesman, Seyyed 
Abbas Mousavi in 
his official Twitter 
account posted a 
report regarding 
Foreign Minister, 
Mohammad Javad 
Zarif ’s meetings 
and interviews in 
France.
“During the one-
day visit to Paris, 
FM Zarif met with 
French President 
Emmanuel Macron 
and FM Jean-Yves 
Le Drian. He also 
interviewed with 
three important 
outlets Euronews, 
AFP, and France24, 
explaining Iran’s 
latest stances 
on regional and 
i n t e r n a t i o n a l 
d e v e l o p m e n t s 
as well as 
implementation 
of JCPOA,”Mousavi 
tweeted.
During the visit, 
Zarif held talks with 
French President 
Emmanuel Macron 
in the Élysée Palace 
in Paris.
Following the 
meeting with 
President Macron, 
Zarif said talks with 
Macron aimed at 
preserving Iran 
nuclear deal known 
as the JCPOA were 
"productive."
“France had 
presented some 
suggestions and 
we presented some 
suggestions about 
how to implement 
the nuclear deal 
and the steps that 
both sides need to 
take," he added.
Zarif stressed 
that Iran will not 
renegotiate the 
nuclear accord.
Elsewhere in his 
remarks, Zarif 
noted, “Iran, as a 
country with an 
extensive coastline 
along the Persian 
and Oman Gulfs 
and controlling 
the northern part 
of the Strait of 
Hormuz, is the 
most reliable force 
in building security 
in the Persian Gulf 
and the Strait of 
Hormuz”.

Iran
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Iran to transfer capital market knowledge, experience to 
Iraq
A group of representatives from Iranian and Iraqi capital markets are set 
to cooperate in a joint project in which the Iranian side is going to share its 
knowledge and experience in this field with the Iraqi counterpart, the portal 
of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (ICCIMA) 
reported.According to Iran’s Securities and Exchange Organization (SEO) vice 
chairman for international and foreign affairs, Bahador Bijani, a 10-member 
delegation from Iraq’s capital market has recently visited Iran and held talks in this 
regard.“There will be two working groups, one from the Iranian capital market and one on the Iraqi side. They 
will work on mutual projects and prepare them to be operationalized during a visit of Iranian delegation to 
Iraq in the next month,” Bijani said.

Iran’s foreign minister 
said talks he held on Friday 
with French President 
Emmanuel Macron about 
a landmark 2015 nuclear 
deal were “productive”.
 “France had presented 
some suggestions and 
we presented some 
suggestions about how 
to carry out (the nuclear 
deal) and the steps that 
both sides need to take,” 
the minister, Mohammad 
Javad Zarif, said.
 “The talks were good 
and productive of course 
it depends on how the 
European Union can carry 
out the commitments 
within (the nuclear deal) 
and also the commitments 
that they made after 
(the nuclear deal) and 
America’s exit.”

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:08:20  
Noon call to prayer : 
13:05:30   
Evening call to prayer: 
19:55:32  
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By: Hanif Ghaffari
China is effectively leading the 
economic and trade battle with the 
United States by manipulating its 
credible exchange rate and devaluing 
it. However, Donald Trump has failed to 
counter Beijing's depreciation despite 
his efforts and his country's Treasury 
Department. In such circumstances, the 
rise of the dollar strengthens US failure 
in the economic battle with Beijing.
The reality is that since early 2017, 
Trump has sought to use exchange rate 
manipulation and lowering the value 
of the dollar as a deadly weapon in 
protectionist economic confrontation 
with China. At the time, Trump stated 
that the $346 billion US trade deficit 
was due to trade with China. We are now 
in year 2019 and this trade deficit has 
reached $419 billion! This shows well 
that Trump's economic policies toward 

Beijing have failed. This was essentially 
one of Trump's backing in the economic 
battle with Beijing. But after nearly 
three years, just at the height of the 
Beijing-Washington economic battle, 
Donald Trump has lost the power to 
manipulate the exchange rate to apply 
protective economic methods.
The President of the United States 
knows very well that his inability to 
intelligently control the dollar will 
destroy all his efforts to fight the Red 
Dragon! As a result, the US economy 
will be vulnerable in the long run. 
Moreover, it seems that Trump wasn't 
able to achieve his economic goals in 
the international system up to now. The 
existing evidence shows this very well. 
Accordingly, one of the most important 
issues is the economic relationship 
between China and the United States 
of America.
The currency (USD) has reached its 
highest level in recent trading despite 
repeated requests by the US President 
to depreciate the dollar.  This has led 
to Trump's failure in the economic 
war with China. Did the US President 
imagine an economic defeat against 
Beijing?

US President Donald Trump is due to meet 
British Prime Minister Boris Johnson on the 
sidelines of the G7 in southwest France, as 
Britain’s exit from the European Union nears 
and London’s European allies watch to see how 
the Trump-Johnson dynamic plays out.
They are also looking to see if there is any 
change of course from Britain, notably on 
Iran.“We are strong supporters of the JCPOA 
(Iran deal),” said a British diplomatic source 
in Biarritz, Reuters reported. “We think that it 
is very important that Iran doesn’t get nuclear 
weapons ... It is important that it continues 
and I don’t think you will find any change in the 
British government position.”
The source said it was critical that Iran 
complies fully with the accord, but that while 

Johnson would listen to the US position there 
would not be a radical change in approach.
“If the US president has other ideas on how 
we can achieve that (Iran not getting nuclear 
weapons), we are very happy to talk about it,” 
the source said.
European powers party to the deal - France, 
Britain and Germany, known as the E3 - have 
remained united despite pressure from 
Washington, with Paris leading efforts to 
defuse tensions as Iran gradually reduces 
some of its commitments to the accord.
“Britain is sticking to its classic European 
choices ... be it in climate, biodiversity, Iran 
or defense,” said a French official in Biarritz. 
“It’s important to keep the E3 together on 
Iran.”French President Emmanuel Macron 
met Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif on Friday in a closed-door session 
with the aim of discussing proposals that could 
ease the crisis, including the idea of reducing 
some US sanctions or providing Iran with an 
economic compensation mechanism.

Trump Raises China Tariffs as Trade 
War Escalates
 US President Donald Trump said Friday that he 
will boost tariffs on $550 billion worth of Chinese 
imports in the latest escalation of the trade war 
between Washington and Beijing.The move follows 
China's announcement earlier in the day that it 
would impose tariffs of 5% or 10% on $75 billion 
of US goods and reinstate duties on American cars. 
The tariffs will take effect in two batches on Sept.1 
and Dec. 15."China should not have put new Tariffs 
on 75 BILLION DOLLARS of United States product 
(politically motivated!)", Trump said on Twitter in 
an official statement announcing the tariffs. "Starting 
on October 1st, the 250 BILLION DOLLARS of goods 
and products from China, currently being taxed at 
25%, will be taxed at 30%", he added, Anadolu Agency 
reported.
"Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of 
goods and products from China, that was being taxed 
from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. 
Thank you for your attention to this matter!"
Prior to his tariff announcement, Trump ordered 

US companies to "immediately start looking for an 
alternative to China", sending stocks into a nosedive 
amid fears of an escalating trade war between the 
world's top two economies that has already sent 
shockwaves through global markets.
He also heaped blame on Federal Reserve Chairman 
Jerome Powell, questioning whether he or Chinese 
President Xi Jinping "is our bigger enemy" while 
calling for the Fed to lower interest rates and pursue a 
policy of injecting cash into the US economy.
Trump handpicked Powell to head the Fed.
The Dow closed down 623 points following Trump's 
initial Twitter tirade before he vowed higher tariffs, 
increasing the likelihood that markets will open 
lower Monday.Investors' concerns have been growing 
amid fears of a global recession.The National Retail 
Federation slammed Trump's latest tariff vow in a 
statement, saying it is a dead end."It's impossible 
for businesses to plan for the future in this type of 
environment," Senior Vice President of Government 
Relations David French said in a statement. "The 
administration's approach clearly isn't working, and 
the answer isn't more taxes on American businesses 
and consumers. Where does this end?"

Planning underway to produce 90% 
pharma raw materials
Head of Food and Drug Administration of the 
Islamic Republic of Iran (FDA) Mohammadreza 
Shanesaz said that planning is underway to 
produce 90 percent of raw materials needed for 
pharmaceutical industry of the country.
Pharmaceutical industry has been turned into a 
strength for the country.
He made the remarks at the inaugural ceremony of 
the 18th Annual Conference of Iranian Association 
of Pharmacists, held at Tehran’s Razi Conferences 
Center on Sat., and added, “it is for decades that 
foreign medical equipment production companies 
and pharmaceutical firms have established trade 
cooperation with the Islamic Republic of Iran.”
In the current situation, these foreign 

pharmaceutical companies have faced serious 
problems to continue their cooperation with Iran 
due to the US sanctions imposed on the country, he 
added.“Pressure caused by US sanctions has forced 
us to move towards domestic production of raw 
materials needed in pharmaceutical industry of the 
country,” Shanehsaz emphasized.
Accordingly, planning is underway to produce 
between 85 and 90 percent of raw materials 
required in pharmaceutical industry of the country.
Head of Food and Drug Administration of the 
Islamic Republic of Iran (FDA) Mohammadreza 
Shanesaz stated, “of total three percent of annual 
imports of drugs and medicines into the country, 
one to two percent of which is related to the 
medicines which are produced in the country 
similarly.”

Trump's defeat against the red dragon France, Britain Aim to Show Unity on Iran 
as G7 Looms

What is certain is that US President Donald Trump has 
failed to take action to weaken the dollar and regulate the 
economic battle with Beijing. The rise of the dollar (in spite 
of Trump's desire) has made Washington more vulnerable 
to economic war with China.

France and Britain plan to present a united front on Iran, 
where they have been at odds with the United States, as 
world powers prepare to discuss various issues during 
the G7 leaders’ summit.

“Britain is sticking 
to its classic 
European choices 
... be it in climate, 
biodiversity, Iran or 
defense,”

The President of 
the United States 
knows very well 
that his inability 
to intelligently 
control the dollar 
will destroy all 
his efforts to fight 
the Red Dragon! 
As a result, the US 
economy will be 
vulnerable in the 
long run. 
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بهره برداری از 60 پروژه عمرانی و مخابراتی در نطنز
فرماندار نطنز گفت: هم زمان با هفته دولت بیش از 60 پروژه عمرانی و مخابراتی در شهرستان نطنز به بهره برداری 

می رسد.
 یوسف حسنی بافرانی اظهار کرد: هم زمان با هفته دولت بالغ بر 61 طرح عمرانی و مخابراتی در شهرستان نطنز 

به بهره برداری می رسد.
 وی افزود: این 61 طرح شامل 50 طرح عمرانی و 11 طرح مخابراتی است که به مناسبت هفته دولت و گرامی داشت 

یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تالش های دولت تدبیر و امید به بهره برداری می رسد.
 فرماندار نطنز گفت: این 61 طرح که شامل تعداد 50 پروژه عمرانی و 11 طرح مخابراتی است، در بخش های دولتی و 

خصوصی با صرف هزینه ای بالغ بر 203 میلیارد ریال در شهرستان نطنز افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
 وی تصریح کرد: از مهمترین طرح هایی که در هفته دولت به بهره برداری می رسند مجموعه گردشگری شمس العماره، احداث پد بالگرد 

امدادی استاندارد و اجرای آبیاری کم فشار در 41 هکتار از اراضی بخش امام زاده است.
 حسنی بافرانی خاطرنشان کرد: افتتاح اقامتگاه بوم گردی دیاوا و سرای جواهر، احداث منبع و اصالح شبکه آب روستای ابیانه، همچنین کلنگ زنی 
احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی با سرمایه گذاری 100 میلیارد ریالی بخش خصوصی از مهم ترین پروژه های در دست اقدام در این ایام است.

جلب اعتماد مردم بزرگترین سرمایه  مدیریت شهری اصفهان است
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: اعتمادآفرینی و جلب اعتماد مردم بزرگترین سرمایه های 

مدیریت شهری اصفهان است که باید حفظ شود و استمرار پیدا کند.
مرتضی طهرانی اظهار کرد: سیستم شهرداری اصفهان درآمد و هزینه است و تفاوت زیادی با سیستم صرفاً 

هزینه ای دستگاه های دولتی که منابع مالی خود را از دولت دریافت می کنند، دارد.
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در حال حاضر به لحاظ درآمدی شرایط خوبی دارد، تصریح کرد: خوشبختانه 

درآمدهای شهرداری به نحو مطلوب حاصل شده و بدهی های گذشته سروسامان یافته به طوری که در حال حاضر 
بدهی جاری نداریم. معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از اینکه در حال حاضر ساخت و ساز و 

سایر فعالیت های اقتصادی در شهر اصفهان رونق گرفته است، گفت: اگر امروز پروژه های بزرگ عمرانی در شهر فعال و بر اساس 
برنامه زمان بندی پیشرفت دارد، به دلیل تزریق به موقع منابع مالی است، البته قطعاً اعتماد مردم به شهرداری جلب شده  چراکه کارآیی سیستم 
جواب داده و تمام این سازوکارها باعث درآمد شده است.  وی با اشاره به درصد تحقق بودجه ۹۸، گفت: پس از گذشت چهارماه از سال جاری بدون 
در نظر گرفتن اوراق مشارکت 21 درصد و با در نظر گرفتن اوراق مشارکت 33 درصد بودجه چهار هزار و 100 میلیارد تومانی شهرداری اصفهان 

محقق شده است در حالی که سال گذشته در این زمان تنها 11 درصد بودجه تحقق یافته بود.

اخبار اصفهان
گــزارش
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 کیفیت برتر 
محصوالت و 

ویژگی های فوالد 
تولیدی ذوب آهن را 

از جمله مزایای رقابتی 
این شرکت است و  این 

کیفیت باعث شده ، 
ذوب آهن تنها شرکت 
ایرانی باشد که دارای 

 CARES گواهینامه
است .
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ماجرای واردات لوازم 
آرایشی با پوِل دارو

رئیس ســازمان غذا و دارو درباره 
برخی اظهارات مبنی بر واردات لوازم 
آرایشی بهداشتی با ارزِ دارو، توضیح 
داد. دکتر محمدرضا شانه ســاز در 
حاشیه هجدهمین همایش ساالنه 
انجمن علمی داروســازان ایران در 
پاسخ به ســوال خبرنگاری درباره 
برخی اظهارات مبنی بر واردات لوازم 
آرایشی - بهداشــتی با استفاده از 
ارز دارو، گفت: به هر حال در بحث 
تغییــرات نــرخ ارز و چند قیمتی 
شدن ارز کسانی هم هستند که سوء 
استفاده می کنند. برنامه ریزی ما این 
اســت که با ارتباط بهتر سامانه ها 
میان وزارت صمــت، بانک مرکزی 
و وزارت بهداشــت از بــروز ســوء 

استفاده ها جلوگیری کنیم.
وی افزود: البته مواردی از تخلف در 
این زمینه وجود داشــته و اتفاقاتی 
افتاده است که متخلفین شناسایی 
شدند و به دســتگاه های قضایی و 
امنیتی که در رسیدگی به این امور 
صالحیت دارند، معرفی شده اند و 
پرونده هایشان به جریان افتاده است. 
امیدواریم دیگر چنین موضوعاتی 
تکرار نشود. شانه ســاز، گفت: اگر 
بخش اعظــم ارز دارو مورد ســوء 
استفاده قرار گرفته بود که در حال 
حاضر با کمبود دارویی شــدیدی 

مواجه بودیم. 

ایسنا
خـــبـــر
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این مجتمع عظیم صنعتی 
هم اکنــون 72 درصد کل 
تیرآهــن و ۸ درصــد کل 
میلگرد کشور ، را تولید می 
کندو سهم ۹ درصدی در 
تولید فوالد خــا م دارد و از 
ابتدی تاسیس خود بیش از 
72 میلیون تن محصول نهایی تولید کرده 
و نقش به سزایی در شکل گیری پروژه های 

عمرانی کشور ایفا نموده است. 
در خصوص جایــگاه ذوب آهن اصفهان 
در صنعت فوالد کشور با مهندس منصور 
یزدی زاده مدیرعامل این شرکت گفتگو 

نمودیم که در پی می آید . 
مهندس یزدی زاده با اشــاره به ظرفیت 
تولید 3 میلیون و 600 هزار تنی این شرکت 
گفت : بزرگ ترین دغدغه ذوب آهن درحال 
حاضر نداشتن مواد اولیه کافی برای تولید 
است که متأسفانه آمار ظرفیت خالی این 

شــرکت را باال می برد با این حال ، برنامه 
تولید امسال شرکت 3 میلیون و 50 هزار 
تن فوالد خام است که روند تولید تا کنون 
وجود مشکالت مختلف ، به خوبی پیش 
رفته و در سه ماهه اول سال موفق به ثبت 
رکوردهای تولید روزانه و ماهانه شدیم و 
امید می رود برنامه تولید امســال محقق 

گردد . 

   شرکت ذوب آهن بیش از ۸0 برابر 
استاندارد جهانی فضای سبز دارد 

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان افزود : 
این شــرکت از نظر جذب نیروی انسانی، 
آمــوزش و خدماتــی هماننــد احداث 
بیمارستان، ورزشگاه ، سینما و مشارکت 
در پروژه هــای عمرانی طی ســال های 
گذشته مسئولیت های اجتماعی مهمی 
را در کشور و منطقه عهده دار بوده است. 
از ابعاد دیگر مســئولیت های اجتماعی 
می توان به  هزینــه 4 هزار میلیارد ریالی 
در پروژه های زیســت محیطی و ایجاد 
بزرگ ترین جنگل دست کاشت کشور با 

مساحت  16500 هکتار اشاره نمود . 
به گفته وی، کل فنــس تولید ذوب آهن 
7۸0 هکتار اســت که معادل استاندارد 
جهانی به 200 هکتار فضای سبز نیاز دارد 
و این در حالی است که شرکت ذوب آهن 
بیش از ۸0 برابر استاندارد جهانی فضای 

سبز دارد .
مهندس یزدی زاده تصریح کرد : ذوب آهن 

نه تنها پایه گذار فوالد در ایران بلکه پایه گذار 
بســیاری ازصنایع دیگر در کشور است و 
با تربیت و رشد کارشناسان آموزش دیده 
بســیار فنی و ماهر ، شــرکت هایی مثل 
مبارکه ، گروه ملی، فوالد خراسان و فوالد 
خوزســتان با تجربیات این شرکت رشد 

کرده و وارد بازار کارشده اند.
 مهندس یــزدی زاده اظهار داشــت : از 
پیشرفت و توسعه ذوب آهن می توان به 
نوسازی شرکت، ســاخت دو کوره بلند، 
احداث دو واحد نورد و ایستگاه ریخته گری 
فوالد اشاره کرد. یکی از این ایستگاه  های 
ریخته گری با ظرفیت یک میلیون و 200 
هزار تن با تکنولوژی روز دنیا حدود 2 سال 

پیش تجهیز شده است.
وی با اشــاره به نقش مهم ذوب آهن در 
تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی 
کشور گفت : سابقاً تصور عموم بر این بود 
که ذوب آهن تنها فوالد ساختماني را تولید 
می کند به  طوری که میلگرد موجود در بازار 
را به اسم میلگرد ذوب می شناختند . برج 
میالد نمونه ای  از مصرف فوالد شــرکت 
ذوب آهن در پروژه های مهم اســت و در 
فونداســیون این پروژه حدود دو هزار تن 
از میلگردهای سایز 2۸ و 32 این شرکت 
استفاده شــده اســت. اما این شرکت با 
انجام پروژه های مختلف قــادر به تولید 

محصوالت صنعتی شده است
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان افزود : 
سیستم گوگردزدایی و سیستم گاز زدایی 

در خأل، هــر دو در جهت افزایش کیفیت 
فوالد صنعتی و افزایش خلوص فوالد در 
شــرکت ذوب آهن انجام می شود و این 
شرکت به لحاظ تنوع محصوالت با تولید 
محصوالت ساختمانی و صنعتی همواره 

پیشتاز است .
وی در خصوص  تنــوع محصوالت ذوب 
آهن گفت : یکی از محصوالت مهم ذوب 
آهن ، تولید انواع تیرآهن هایH اســت 
که در ســال گذشــته H300 نیز برای 
اولین بار در کشور تولید شد که جایگزین 
ایمن ، استاندارد و اقتصادی برای تیرورق 
است . تولید ریل نیزگل سرسبد تولیدات 
صنعتی ذوب آهن به شمار می رود و این 
 UIC60 شرکت قادر به تولید انواع ریل
، U33 ،UIC54 و S4۹ اســت که در 
خطوط پرســرعت ، فرعی و مترو کاربرد 
دارند . در این خصوص تا کنون 2500 تن 
ریل به راه آهن جمهوری اسالمی تحویل 
داده شده است و بر اساس قرارداد تا پایان 

سال 40 هزار تن دیگر نیز به این سازمان 
تحویل داده می شود.  

وی کیفیت برتر محصوالت و ویژگی های 
فــوالد تولیــدی ذوب آهــن را از جمله 
مزایای رقابتی این شرکت دانست و گفت 
: این کیفیت باعث شده ، ذوب آهن تنها 
شرکت ایرانی باشد که دارای گواهینامه 
CARES اســت . این گواهینامه برای 
صادرات فوالدی با استاندارد BS به اروپا 
و به خصوص کشــور انگلســتان تعریف 
شده است و در این راســتا یک پارتی از 
محصوالت ذوب آهن به کشور انگلستان 
صادر شــد. وی افزود : این شرکت دارای 
 ISO گواهــی  نامه زیســت محیطــی
 ISO14001، گواهینامــه آموزشــی
10015 و گواهینامــه مدیریت کیفیت

ISO ۹001 نیز می باشد . 
به گفته وی، شــرکت ذوب آهن توانایی 
صادرات 50 درصد تولیدات خود را داراست 
و این میزان از صادرات فقط به دلیل داشتن 

گواهینامه های معتبر بین المللی اســت.
پروانه کاربــرد عالمت اســتاندارد برای 
تیرآهن بال نیم پهن موازی، - پروانه کاربرد 
عالمت اســتاندارد برای نبشی فوالدی، 
پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد اجباری 
برای میلگردهای فــوالدی گرم نوردیده 
وگواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه از 

جمله این موارد است.
مهندس یزدی زاده افزود : در زمینه دانش 
فنی ســاخت در قطعات و ذوب آهن این 
شرکت پیشتاز است.کارگاه هاي متعددی 
داریم که بیش از ۸5 درصد نیازمندی های 
خود را در داخل شرکت تهیه می کنیم و 
حدود 10 درصد دیگر از نیازهای ما توسط 
تولیدکنندگان داخلی تهیه می شود. حدود 
5 درصد محصوالت وارداتی که شــامل 
بلبرینگ، موتورهای خاص ، گیربکس های 
خاص و پمپ های خاص است ، همگی از 
استاندارد ویژه ای برخوردار هستند و اجباراً 

از خارج تهیه می شوند.

مهندس منصور یزدی زاده:   

ذوب آهن پیشتاز تولید محصوالت متنوع ساختمانی و صنعتی
ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران در 
اسفند ماه امسال  وارد پنجاه و دومین سال حیات پر ثمر خود می 
شود . این شرکت با بیش از نیم قرن تجربه ، به عنوان مادر صنعت 
فوالد کشور شناخته می شود و به دلیل اینکه در زمان تاسیس 
این شرکت ، فعالیت های صنعتی در ایران شکل نگرفته بود ، 
ذوب آهن اصفهان متولی تربیت صنعت گران و مدیرانی شد که 

هم اکنون در تمام صنایع کشور حضوری فعال دارد .
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جالــب اینکه بســیاری از 
مدیران تحصیلکــرده در 
زمینه مدیریت نیز نسبت 
به اهمیت تفکر انتقادی بی 
 توجه هستند. در دانشگاه ها

 و مراکز آموزشــی نیز این 
امر اغلب مورد غفلت واقع 
می شــود. تفکر انتقادی در دنیای امروز 
یک مزیت انکارناپذیر محسوب می شود. 
پرســش نخســت در مواجهه با این ادعا 

مربوط به چرایی این امر است.
در وهله نخســت اجازه دهید به تعریف 
مفهوم تفکر انتقادی بپردازیم. با توجه به 
دیکشنری کمبریج این مفهوم به معنای 
فرآیند تفکر دقیق پیرامون یک موضوع 
یا ایده بدون دنباله روی از احساســات یا 
تاثیرپذیری از عقاید قبلی اســت. بدون 
شک تعریف کمبریج دقت الزم را دارد، با 
این حال من تعریف ســاده تری داریم. بر 
این اساس تفکر انتقادی تامل درباره شیوه 
تفکرمان است. چند ســال پیش یکی از 
مراجعه کنندگان من از هدف کاری اش 
برای دستیابی به جایگاه نایب رئیسی با من 
صحبت کرد. وقتی من از دلیل تمایل وی 
به این هدف پرسیدم، پاسخ وی جالب بود: 
»چون دفتر نایب رئیس در موقعیت مکانی 
عالی قرار دارد.« بدون تردید تالش برای 
دستیابی به یک جایگاه کاری باید به خاطر 
دلیلی بسیار بیشتر از موقعیت مناسب دفتر 
کاری باشــد. به نظر من از طریق تقویت 
توانایی تفکر انتقادی امکان فعالیت بهتر 
به عنوان یک کارآفرین و مدیر وجود دارد. 
درست به همین خاطر در ادامه این مقاله 
قصد بررسی چند راهکار مناسب در زمینه 

تقویت این توانایی را دارم.

  1. ضرورت یادگیری اصول پایه ای
یکی از مزیت های اصلــی جهان مدرن 
امکان دسترسی به منابع اطالعاتی متنوع 
به صورت آنالین اســت. امــروزه امکان 
مشــاهده محتوای ســایت هر برندی و 
جست وجوی مقاالت مختلف در زمینه 
های مورد عالقه مان وجود دارد. در زمینه 
تفکر انتقادی فعالیت سایت های مختلف 
محدودتر از سایر موضوعات است، با این 
 حال در همین وضعیت نیز امکان یافتن

  نمونــه هــای مناســب وجــود دارد. 
سخنرانی های تد )TED Talks( یکی 
از بهترین نمونه ها در زمینه دسترســی 
به منابــع و اطالعات مناســب در زمینه 
تفکر انتقادی است. نکته جالب در مورد 
این ســخنرانی ها اســتفاده از بهترین 
کارشــناس ها در هر زمینه است. به این 
ترتیب مخاطب امکان استفاده از آخرین 
دستاوردها و اطالعات حوزه مورد نظر از 
زبان کارشناس های ماهر را خواهد داشت. 
عالوه بر ســخنرانی های آنالین و رایگان 
موسسه سخنرانی های تد اقدام به برگزاری 
های کالس نیز می کند. این کالس ها در 
دو نوع متفاوت ســاماندهی می شود. در 
حالت نخست پس از ثبت نام امکان حضور 
در محل برگزاری کالس را خواهیم داشت. 
بدون تردید این امر برای کارآفرینان سراسر 
 دنیا امکان پذیر نیســت. بــه این ترتیب

 کالس های آنالین بــه عنوان گزینه دوم 
مطرح می شود. کالس های آنالین دقیقا 
ساختاری مشــابه کالس های حضوری 
دارد، با این تفاوت که استاد و اعضای کالس 
از طریق اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار 
می کنند. استفاده از سخنرانی های رایگان 
و کالس های تد بســیاری از مشکالت و 
پرسش های ما در زمینه تفکر انتقادی را 
حل خواهد کرد. اگر بــه دنبال یادگیری 
نکات بیشتر در این زمینه هستید، مطالعه 
کتاب هایی نظیر »تفکر سریع و آهسته« 
اثر دانیل کاهنمن و »تفکر انتقادی« اثر 
جاکو بابیب و ری مانسون مفید خواهد بود.

  2. کمک به اعضای تیم شــرکت 

برای یادگیری تفکر انتقادی
اگر شما در نقش مدیر یک شرکت هستید، 
به کارمندان تان نحوه استفاده از مفهوم 
تفکر انتقــادی را یاد دهیــد. وقتی تمام 
اعضای یک شرکت مهارت تفکر انتقادی 
را داشته باشند، کارها بســیار راحت تر 
پیش می رود. دلیــل اصلی اتالف زمان و 
بودجه بسیاری از شرکت ها عدم آگاهی 
کارمندان شان از شیوه های تفکر انتقادی 
اســت. همانطور که در بخش قبل عنوان 

کردم، استفاده از مقاالت و سخنرانی های 
مختلف در زمینه تفکر انتقادی نیازمند 
اختصاص زمان مشــخصی در طول روز 
نیست. به این ترتیب کارمندان شرکت در 
زمان های استراحت یا پس از کار امکان 
مطالعه در مورد این مفهــوم را خواهند 
داشت. یکی از ویژگی های هر مدیر موفقی 
امکان تاثیرگذاری بر روی کارمندان است، 
بنابراین تمام تالش تان در زمینه ترغیب 
کارمندان به یادگیری تفکــر انتقادی را 

انجام دهید. در این راه تعیین تشویق های 
مختلف برای کارمندان مناسب خواهد بود. 
به این ترتیب کارمندان هرچه بیشتر به 
یادگیری تفکر انتقادی عالقه مند خواهند 

شد.

  3. یادداشت برداری روزانه
آلبرت اینشتین، استیو جابز، جان آدامز، 
بن فرانکلین و آریانا هافینگتن شــماری 
از کارآفرینان و افراد موفق هستند که به 
یادداشــت برداری روزانه عادت داشتند. 
آنها تاثیر این اقدام بر روی موفقیت خود 
را انکارناپذیر عنوان کرده اند، با این حساب 
پیروی از الگوی آنها مفید خواهد بود با این 
حال یادداشت برداری چه ربطی به تفکر 
انتقادی دارد؟ نکته مهم امکان مشاهده 
دوباره یادداشــت ها و تفکر بیشتر درباره 
موضوعات مختلف است. به طور معمول 
در طول روز امکان تامــل کافی و عمیق 
به نکات مختلف وجود ندارد، با این حال 
پس از پایان روز و به هنگام استراحت زمان 
کافی برای انجام ایــن کار وجود خواهد 
داشــت. یکی از پیش نیازهای اصلی در 
زمینه تامل انتقادی پیرامون موضوعات 
مختلف یادداشــت برداری از آنهاست. به 
این ترتیب دیگر اتفاق هــای طول روز را 

فراموش نخواهیم کرد. در بسیاری از موارد 
ایده های مختلف در ذهن ما چندان واضح 
نیستند، با این حال در صورت نگارش آنها 
امکان مشاهده شــان به صورت دقیق تر 

وجود خواهد داشت.

  4. پیش فرض ها را به پرســش 
بگیرید

یکــی از بخــش هــای تفکــر انتقادی 
طرح پرســش هــای اساســی در مورد 
پیشــفرض های مان اســت. به هر حال 
گاهی اوقات پیش فرض هــای اصلی ما 
غلط یا نادرست هســتند. به این ترتیب 
بازنگری انتقادی آنها فرصت جایگزینی 
شان با نمونه های بهتر را فراهم می کند. 
به نظر من همیشه پرسش های انتقادی 
را خودتان طرح کنید. هیچ کس به اندازه 
شما به وضعیت شرکت تان آگاه نیست. 
نمونه های مناسب پرسش های انتقادی 
به شرح ذیل اســت: آیا پیش فرض های 
من هنوز معتبر هســتند؟ چرا این پیش 
فرض ها را انکارناپذیر می دانم؟ ریشــه 
پیش فرض های من در کجاست؟ بررسی 
این پرسش ها معموال نقش سازنده ای در 
زمینه بهبود وضعیت فعالیت و مدیریت ما 

خواهد داشت.

یک ضرورت بزرگ؛

تفکر انتقادی حلقه گم شده موفقیت کارآفرینان

 یکی از بخش های
 تفکر انتقادی طرح 

پرسش های اساسی 
 در مورد

 پیشفرض های مان 
است

تفکر انتقادی یکی از مهارت های ضروری و موردنیاز کارآفرینان 
به منظور دستیابی به موفقیت است. این مهارت عالوه بر مدیران 
باید به گونه ای مناسب در میان کارمندان شرکت نیز رواج پیدا 

کند.
 من در سراسر دنیا کالس های مدیریت و رهبری کسب و کار 
برگزار می کنم. براساس تجربه شخصی ام بسیاری از مدیران 
و کارآفرینان نســبت به اهمیت این امر بی توجه هستند. به 
همین دلیل نیز در اغلب موارد آنها به سرعت با شکست مواجه 

می شوند.

علت این حجم از مقاومت 
چیست؟

حساسیت عجیب 
پزشکان به دستگاه 

کارتخوان
حجم باالی فرار مالیاتی صاحبان 
حــرف پزشــکی و مقاومت هــا و 
حساسیت های عجیب این صنف به 
نصب دستگاه کارتخوان که ناشی 
از تعارض منافع جامعه پزشــکی 
با منافع مردم اســت، هر روز ابعاد 

تازه ای پیدا می کند.
مطابق با آنچه که مسئوالن عنوان 
کرده انــد، حجم فــرار مالیاتی در 
اقتصاد ایران بــه ۴۰ هزار میلیارد 
تومان می رسد؛ در این بین صاحبان 
حرف پزشــکی که اتفاقا شــغل 
پردرآمدی هم دارند، میانگین ۶.۵ 
تا ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 

را ثبت کرده اند.
حجم باالی فرار مالیاتی پزشکان در 
نهایت مسئوالن را بر آن داشت که 
در خلل تصویب بودجه ۹۸، بندی 
را به الزام نصب پایانه فروشــگاهی 
در مطب ها برای جلوگیری از فرار 

مالیاتی این قشر اختصاص دهند.
در این راســتا، مطابق با آنچه که 
ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد، 
همه صاحبان مشــاغل یاد شــده 
مکلف شدند که حداکثر تا ۲۳ مرداد 
ماه امســال برای ثبت درخواست 
تخصیص شــماره شناســه پایانه 
فروشــگاهی )کارت خوان( اقدام 
کنند و حتی این هشــدار داده شد 
که در صورت عدم اســتفاده از از 
کارتخوان بانکی، مشاغل پزشکی 

مشمول جریمه خواهند شد.
در این بین، ســازمان امور مالیاتی 
بیســتم مرداد ماه اعالم کرد که به 
دلیل نبود زیرســاخت های الزم، 
مهلت پزشــکان تا ۳۱ مــرداد ماه 
تمدید شــد؛ با این حال این زمان 
دوباره تمدید و اعالم شد که مهلت 
ثبت نام پزشکان در سامانه سازمان 
امور مالیاتی با توجه به مشــکالت 
فنی موجود تا پانزدهم شــهریور 

تمدید می شود. 
نقدی که بر این عدم برنامه ریزی 
دقیق برای ثبت نام پزشکان وجود 
دارد این است که اگر قرار باشد روند 
اجرای قانون به شکل موجود باشد، 
قطعا راه های فرار زیادی نیز از آن 
وجود خواهد داشت؛ به عنوان نمونه 
قطع عمدی اینترنت پایانه ها و الزام 
مراجعه کننده به پرداخت نقدی به 
بهانه عدم اتصال به شبکه، می تواند 

یکی از این راه ها باشد. 
نگرانی ها از احتمال شــانه خالی 
کردن پزشکان از پرداخت مالیات 
ابتدا از اینجا نشــات می گیرد که 
در این مدتی که اعالم شد صاحبان 
این حرف باید پایانه فروشگاهی در 
مطب هایشــان نصب کنند، شاهد 
شــکل گیری موج انتقاد و اعتراض 
از ســوی انجمن و مراکز مختلف و 

حتی سازمان نظام پزشکی بودیم.
تا جایــی که ایــن ســازمان در 
قالب یک نامه رســمی اعالم کرد 
که پزشــکان نحوه کار با دستگاه 
کارتخــوان را بلد نیســتند و قبل 
از هــر گونه اقــدام، باید شــیوه 
کار با این دســتگاه به پزشــکان 
آموزش داده شود! مســاله ای که 
مطرح می شــود این است که اگر 
پزشکان قصد پرداخت مالیات حقه 
را دارند و تمایلی به فــرار مالیاتی 
ندارنــد علت این میــزان هجمه و 
انتقاد از نصب دســتگاه کارتخوان  
 باتوســل به بهانه هــای مختلف، 

چیست؟

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

توسعه خدمات استارت آپ ها با مشارکت پست
عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست گفت: استارت آپ هایی که در مرحله اولیه قرار دارند، پس از همکاری 
با شتاب دهنده ها، وقتی به بلوغ رسیدند، می توانند مانند سایر مجموعه ها با شرکت پست قرارداد ببندند 

و به صورت مشارکتی به توسعه سرویس های خودشان بپردازند.
محمدرضا قادری عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست با اشاره به حمایت های شرکت ملی پست از 

مشارکت استارت آپ ها در این نهاد گفت: شرکت ملی پست در نظر دارد به منظور ارتقا و کیفی سازی 
فعالیت های خود در بستر طرح ستاپ با استارت آپ ها نیز همکاری کند.

وی افزود: این کار موجب می شود تا استارت آپ هایی که ایده های خالقانه دارند نیز پای کار آمده و بدون مشکل 
برای پیدا کردن شتاب دهنده فعالیت خود را آغاز کنند.

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست در ادامه بیان کرد: عالوه بر اینکه برای مجموعه های استارت آپی که در مرحله اولیه رشد قرار دارند 
 شتاب دهنده پیدا می کنیم تا بتوانند ایده هایشان را عملی کنند، استارت آپ های فعال را نیز با                                    انتشار فراخوان پای کار آورده ایم.                                          

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین استارت آپ هایی که در مرحله اولیه قرار دارند، پس از همکاری با شتاب دهنده ها و وقتی به بلوغ 
رسیدند، می توانند مانند سایر مجموعه ها با شرکت پست قرارداد ببندند و به صورت مشارکتی به توسعه سرویس های خودشان بپردازند.

استارت آپ

خدمات به استارت آپ های دیگر؛
 مدل درآمدی پرسود برای استارت آپ های سیلیکون ولی

استارت آپ های جدید سیلیکون ولی با انتخاب مدلی برای 
ارائه  خدمات به شرکت های دیگر، جریان درآمدی مناسبی 

در دوران سخت دنیای فناوری ایجاد می کنند.

وضعیت کنونی شرکت های فعال در حوزه  فناوری شاید در نگاه اول آن چنان مناسب به نظر 
نرسد. غول های بزرگ بازار هرکدام درگیر دعواهای حقوقی و تنظیم  قانون هستند و آینده  ای 
دشــوار پیش رو دارند. به عالوه، برخی از آن ها در درگیری های سیاســی نیز وارد شده اند. 
به هرحال در چنین وضعیتی، شاید خوش بین ترین کارشناســان و عالقه مندان به دنیای 
فناوری هم پیشرفت و موفقیت استارت آپ ها را دور از ذهن بدانند. در همین اوضاع، شرایط 
برای بسیاری از کارآفرینان آسان به نظر می رسد؛ چراکه با مدل های درآمدی مناسب، روند 

رشد و موفقیت خود را تا حدودی تضمین کرده اند.
هنریک دوبوگراس و پدرو فرانچسکی، دو کارآفرین ۲۳ ساله  فعال در سان فرانسیسکو هستند 
 )Brex( که هر دو از دانشــگاه استنفورد انصراف داده اند. آن ها اســتارت آپی به نام برکس
راه اندازی کرده اند که درحال حاضر، به عنوان یکی از فعاالن خبرساز سیلیکون ولی شناخته 
می شود. استارت آپ برکس محصولی به صورت کارت اعتباری دارد که برای ارائه  سرویس به 

استارت آپ های دیگر طراحی شده است. بنیان گذاران برکس به موفقیت 
استارت آپ خود بسیار باور داشتند و امروزه با خدمات بانکی درخورتوجه، به 

بازیگری شناخته شده در میان شرکت های نوپا تبدیل شده اند.
مرکز فعالیت اســتارت آپ نوپای برکس در سان فرانسیســکو قرار دارد و 
بنیان گذاران آن با جذب میلیون ها دالر سرمایه در جدیدترین دور جذب، 
ارزشش را به ۲.۶ میلیارد دالر رسانده اند. ارزش گذاری جدید شرکت دارایی 

هریک از بنیان گذاران را به ۴۳۰ میلیون دالر رسانده است.
برکس را می توان مثالی روشــن از انرژی درخورتوجــه در حال جریان در 
ســیلیکون ولی دانســت. با وجود روزهای نسبتا دشــواری که برای دیگر 
فعاالن دنیای فناوری، به ویژه شــرکت های بزرگ ســپری می شود،  چنین 
استارت آپ هایی نماد فرصت های بی شــماری هستند که هنوز در این فضا 
وجود دارد. در نیمه  اول سال جاری میالدی، استارت آپ ها موفق شده اند ۵۵ 
میلیارد دالر سرمایه جذب کنند که از سال ۲۰۰۰ به بعد، این میزان بی سابقه 
بوده است. نکته  جالب این است که حجم عظیمی از استارت آپ های کنونی 

در حال رشد، بازار مهمی به نام »استارت آپ های دیگر« را هدف قرار داده اند.
استارت آپ دیگری به نام Certa وجود دارد که مانند برکس، اکوسیستم استارت آپی را هدف 
قرار می دهد. آن ها خدمات مدیریت دارایی را برای کارمندان استارت آپ ها عرضه می کنند 
و اکنون ۱.۷ میلیارد دالر ارزش دارند. از فعاالن مشــابه دیگر می توان به Guideline با 
مأموریت خدمات بازنشستگی برای استارت آپ ها و همچنین کپی هایی از برکس اشاره کرد. 
اینترپرایم )InterPrime( از استارت آپ های مشابه دیگر محسوب می شود که »سرمایه  

ساکن« شرکت های نوپا را مدیریت می کند و اکنون بیش از ۵۰ مشتری دارد.
کانیشکا ماهشواری، از بنیان گذاران اینترپرایم، اعتقاد دارد استارت آپ ها بازار مناسبی هستند 
و هنوز خدمات زیادی برای ارائه به آن ها وجود دارد. او که شرکتش را در منلوپارک کالیفرنیا 
تأسیس کرده است، بازخورد مناسب کارمندان و مدیران شــرکت های نوپا را هم از دالیل 

مناسب بودن بازار مذکور می داند.
داســتان برکس از برزیل، محل تولد دوبوگراس و فرانچسکی، شــروع شد. فرانچسکی از 
۱۲ ســالگی به طور جدی در دنیای نرم افــزار فعالیت می کرد و اولیــن تجربه ها را هم در 
جیلبریک کردن آیفون به دست آورد. دوبوگراس در ۱۴ سالگی شرکت بازی سازی تأسیس 
کرد که بعدا به  دلیل مشکالت کپی رایت تعطیل شد. این دو نفر در توییتر باهم آشنا شدند 

و اســتارت آپی فعال در حوزه  پرداخت به نام Pagar.me در سائوپائولو تأسیس کردند. 
استارت آپ آن ها وقتی ۲۰ ساله بودند، به شرکت بزرگ پردازش کارت های اعتباری برزیل، 

Stone، فروخته شد.
بنیان گذاران برکس در سال ۲۰۱۵ به ســیلیکون ولی رفتند تا در دانشگاه استنفورد ادامه  
تحصیل دهند. تحصیل در استنفورد برای آن ها مانند رؤیا بود. هر دو نفر به سریال تلویزیونی 
Chuck عالقه مند بودند که شخصیت اصلی آن هکر فارغ التحصیل استنفورد بود. البته آن ها 
پس از هشت ماه، رؤیای تحصیل در استنفورد را رها کردند. مقصد بعدی، شتاب دهنده  وای 
کامبینیتور )Y Combinator( بود که دوستان برزیلی با ایده  استارت آپی در حوزه  واقعیت 

مجازی به آن وارد شدند.
دوبوگراس و فرانچسکی پس از مدتی فعالیت در فضای اســتارت آپی، به مشکالت مالی و 
اعتباری بنیان گذاران پی بردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که سیستم سنتی برای اعطای 
اعتبار و امتیازهای بانکی به کارآفرینان کارآمد نیست. بانک ها از بنیان گذاران مواردی همچون 
ضمانت نامه و سابقه  اعتبار درخواست می کردند که با توجه به سن کم اکثر آن ها، تأمین کردنی 
نبود. درنهایت، استارت آپ دوستان برزیلی که Veyond نام داشت، به حوزه  اعتبارات بانکی 

وارد شد و امروزه، نام برکس را یدک می کشد.
اید ه  اولیه  برکس ارائه  خدمات اعتباری سریع به استارت آپ ها بود تا بنیان گذاران بدون نیاز 
به ارائه  اسناد سنتی، نیازهای بانکی خود را برطرف کنند. اولین همکاری بانکی برکس با بانک 
Sutton در اوهایو بود تا کارت های اعتباری ازطریق آن ها صادر شوند. شرکت برای حفظ 
اعتبار و امنیت خود به صورت دائمی حساب های بانکی مشتریان را بررسی و محدودیت های 
اعتباری آن ها را تنظیم می کند. به عالوه، اســتارت آپ ها باید هزینه هــای اعتباری خود را 

به صورت ماهانه پرداخت کنند تا خللی در روند تأمین اعتبار ایجاد نشود.
هر استارت آپ تا پنج عضو یا کارمند را به  رایگان به سیستم برکس اضافه می  کند و پس ازآن، هر 
عضو جدید هزینه  پنج دالری در سال خواهد داشت. کانال اصلی درآمد برکس دریافت کارمزد 
خرید از فروشندگان خدمات و محصوالت است. بنیان گذاران برکس اکنون به صورت اشتراکی 
مدیریت شرکت را برعهده دارند. دوبوگراس وظیفه  مدیریت قراردادهای شراکت و افزایش 

سرمایه و ارتباطات و فرانچسکی مدیریت فناوری و عملیات را برعهده دارد.
آنو هاریهاران، از شرکای وای کامبینیتور که در برکس سرمایه گذاری کرده است، رشد آن ها 
را بسیار سریع ارزیابی می کند. از نگاه او، تقاضا برای خدمات برکس با سرعت زیادی افزایش 

یافت و حتی مدیریت تقاضا به نوعی از کنترل خارج شد. 

زومیت
گــــــزارش

اگر شما در نقش مدیر یک 
شرکت هستید، به کارمندان 

تان نحوه استفاده از مفهوم 
تفکر انتقادی را یاد دهید. وقتی 
تمام اعضای یک شرکت مهارت 

تفکر انتقادی را داشته باشند.
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