
2
2

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

گردهمایی شرکت های بزرگ کشور در نمایشگاه فوالد اصفهان برگزار می شود:   

میهمانی فوالدی ها در پل شهرستان

 بخش خصوصی
 چه می گوید؟

کشــور بیش از هر زمان دیگری 
نیازمنــد وجــود کارآفرینان و 
سرمایه گذارانی برای ایجاد رشد 
اقتصادی باثبات و باال، توســعه 
زیرســاخت ها و ایجاد کار برای 
میلیون ها ایرانی به ویژه بیش از 
پنج میلیون جوان تحصیل کرده 
جوان، فراهم آوردن کاالهای مورد 
نیاز مردم و رفع محرومیت های 
بهره بــرداری  و  منطقــه ای 
صحیــح از منابع غنــی معدنی 
و... اســت. ضرورت هایی که جز 
از راه امنیت خاطــر و اطمینان 
از تضمین حقــوق مالکیت های 
مشروع و اســتحکام قراردادها 
به عنوان بسترهای توسعه و رشد 
بنگاه های اقتصــادی و صنعتی 

حاصل نمی شود.
بخــش خصوصــی و نهاد ها و 
تشکل های اقتصادی و صنعتی 
وابسته به آن و از جمله مهم ترین 
آنها یعنی اتاق هــای بازرگانی و 
صنایع و معادن و کشاورزی ایران 
و تهران و شهرستان ها دیدگاه ها 
ومواضع خود و نیز خواســته  ها 
و مطالباتشــان را طی سالیان و 
به  ویژه در یکی، دو دهه اخیر در 

قالب کتاب، بیانیه،...     در کنار همه شرکت های ایرانی که در یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته حضور خواهند داشت، نمایندگان شرکت های خارجی نیز به 
اصفهان خواهند آمد

بازار طال و سکه 98/6/5 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
3,984,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
3,999,0004,048,000جدید

2,088,0002,128,000نیم سکه

1,289,0001,319,000ربع سکه

919,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,751,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18404,200406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24539,600543,300 عیار

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان خبر داد:

صفر؛ آمارتصادفات حاشیه 
جاده های استان اصفهان

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان گفت: با اقدامات مســتمر آموزشی و 
فیزیکی، تلفات و تصادفات دانــش آموزان در 
مدارس حاشیه راه های استان اصفهان به صفر 

رسید.
مهدی خضری در هفتمین کنفرانس تخصصی 
حقوق کودک که با حضور معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده برگزار شــد، اظهار کرد: 
بر اساس آمار در ســال 97، هر چهار روز یکبار 
در محورهای مواصالتی اســتان اصفهان، یک 
کودک جان خود را در حوادث جاده ای از دست 

داده است.
وی ادامه داد: اداره کل راهداری و...
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وی افزود: همچنین تسریع 
در ترخیص ورود موقت مواد 
اولیه و کاالهــای متعلق به 
واحدهــای تولیــدی دارای 
پروانه تاسیس یا بهره برداری 
برای پــردازش موضوع ماده 
۵۱ قانون امــور گمرکی در 
راســتای بند »ث« ماده )۳۸( قانون رفع 
موانــع تولید رقابت پذیــر و ارتقای نظام 
مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق 
ورودی به عنــوان تضمین کاال انجام می 

پذیرد.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان میزان 
صادرات اســتان اصفهان را در پنج ماهه 
ابتدای سال سه میلیون و ۵9 هزار تن به 
ارزش دو میلیارد و ۶۱9 هزار دالر اعالم و 
اضافه کرد: صادرات استان اصفهان نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل از لحاظ ارزش 
۱79 درصد و از نظر وزن ۳۸ درصد رشد 

داشته است.
کوهســتانی پــزوه ســهم این اســتان 
از صــادرات غیرنفتــی کشــور را پنج 
درصــد اعــالم کــرد و گفــت: عمده 
صادرات اســتان اصفهــان  محصوالت 
و مصنوعــات بــوده کــه در واحدهای 
 تولیدی استان پردازش، فرآوری و تولید 

شده است.
وی افزود: مهمتریــن کاالهای صادراتی 
این استان چدن، آهن و فوالد و مصنوعات 
آن با ۵۱ درصد، فرآورده های نفتی با ۱7 
درصد و  محصوالت شــیمی آلی با شش 
درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص 

داده اند.
مدیــرکل گمــرک اصفهان ادامــه داد: 
اندونزی از خریــداران جدید محصوالت 
تولیدی اســتان اصفهــان در پنج ماهه 

۱۳9۸ است.
کوهســتانی پزوه مهمترین کشورهای 
هدف صادراتی اســتان اصفهــان عراق، 
چین، افغانستان، امارات و پاکستان بیان 
و خاطرنشــان کرد:  میزان صــادرات به 
کشور عراق ۶۶۴ میلیون دالر، چین ۳۶۸ 

میلیون دالر، افغانســتان ۲۲۸ میلیون 
دالر، امارت متحــده عربی ۱7۴ میلیون 
دالر و پاکســتان ۱۴۶ میلیون دالر بوده 

است.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان در همه 
ســاعت ها و از هر مکانی، توانایی اظهار 
کاالی خــود را دارند، گفت: بــا اجرای 
مدیریت ریســک کاالهایی که در مسیر 
سبز و زرد قرار می گیرند نیازی به ارزیابی 
ندارند و کنترل ها در مــرز خروج انجام 

می شود.
مدیرکل گمرک اصفهان درباره کاالهای 
که در مسیر قرمز قرار می گیرد، توضیح 
داد: ارزیابی و پلمــپ کاالهای صادراتی 
استان بنا به درخواســت صاحب کاال در 
محل واحدهای تولیدی یا به صورت حمل 
یکســره در محوطه گمرکی یا محل های 
مورد در خواســت صادرکننــده صورت 

می پذیرد.
کوهستانی پزوه خاطرنشــان کرد: با راه 
اندازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره 
تجارت فرامرزی متوسط زمان ترخیص 
کاال در گمرک اصفهان در رویه صادرات 
از هفت بــه کمتــر از یک روز و اســناد 
ضمیمه برای اظهارنامه هــای صادراتی 
 از هفت سند به سه ســند کاهش یافته

 است.
وی در مورد مهمتریــن مقاصد صادراتی 
فراوردهــای نفتــی اســتان اصفهــان 
در پنــج ماهــه ۱۳9۸، گفــت: عراق، 
پاکســتان هند و افغانســتان حدود ۸۰ 
درصد صــادرات فــراورده هــای نفتی 
 اســتان اصفهــان را به خــود اختصاص 

داده اند.
مدیرکل گمــرک اصفهان با اشــاره به 
صادرات صنایع دستی از گمرکات استان 
اصفهان، اعالم کرد: طی این مدت ۱۳۸ 
کیلوگرم طالی ساخته شده به ارزش بیش 
از پنج میلیون دالر در مقابل ورود موقت 
شمش طال صادر شده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بیش از دو برابر افزایش 

داشته است.
وی میزان صادرات فرش دســتبافت در 
این مدت را یک میلیون و ۲۵7 هزار دالر 
اعالم کرد و گفت : ســایر صنایع دستی 
شامل اشیا مینا کاری قلم کاری و چوب 
خاتم کاری و ... نیز به میزان شش هزار  و 
77۱ کیلو گــرم و ارزش ۱۶۱ هزار دالر 

بوده است.
کوهســتانی پزوه مهمتریــن خریداران 
صنایع دســتی اصفهان را کشــورهای 

گرجستان، قطر و ایتالیا عنوان کرد.

کاهش زمان ترخیص کاال از ۷ به کمتر از 1 روز

با اجرای مدیریت 
ریسک کاالهایی که 
در مسیر سبز و زرد 

قرار می گیرند نیازی 
به ارزیابی ندارند 

و کنترل ها در مرز 
خروج انجام می شود

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: با راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی متوسط زمان ترخیص کاال در گمرک 
اصفهان در رویه صادرات از هفت روز به کمتر از یک روز کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل گرک اصفهان، رسول کوهستانی پزوه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان با اشاره به بسته 
حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: صدور مجوز متقاضیان ورود موقت برای پردازش، بدون نیاز به استعالم از سایر وزارتخانه ها 

و سازمان ها است.
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وی بــا بیان اینکــه موضوع 
تسهیالت کم بهره دیگر به 
آن شکل گذشته وجود ندارد، افزود: البته در موضوع 
راه اندازی گلخانه بــدون محدودیت امســال وام و 
تسهیالت کم بهره داده می شود و به کسانی که طرح 

داشته باشند تسهیالت بی قید و شرط داده می شود.
معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع 

اســتانداری اصفهان با بیان اینکــه نظام صالحیت 
حرفه ای و آموزش های فنی و حرفه ای باد در شهرها 
جدی گرفته شود، گفت: نیازمند این موضوع هستیم 
که بچه های ما موضوع مدرک گرایی را از ذهنشــان 

بیرون کنند و به مهارت آموزی بپردازند.
معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری اصفهان با تأکید بر لزوم کاهش فرایندهای 

پیچیده اداری، گفت: دولت تدبیر و امید ۴۲ مرحله 
مسیر صدور مجوز صنعتی که اجرای آن بیش از دو 
سال طول می کشــید را به ۱۸ مرحله کاهش داده و 
این امر در نظام کشاورزی به ۱۲ مورد کاهش یافته 
است. همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی سامانه ای 
راه اندازی و همه مجوزها را الکترونیکی کرده تا در امور 

مردم تسهیل بیشتری ایجاد شود.

ارائه تسهیالت بی قید و شرط به متقاضیان احداث کشت گلخانه ای
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان، گفت: در موضوع راه اندازی گلخانه بدون محدودیت امسال وام و 
تسهیالت کم بهره داده می شود و به کسانی که طرح داشته باشند تسهیالت بی قید و شرط داده می شود.  سید حسن قاضی عسگر 
در شورای اداری شهرستان در دانشگاه پیام نور اردستان، اظهار کرد: بسیاری از مشکالتی که در جامعه به وجود می آید به دلیل 
عدم توجه به جزئیات است. متأسفانه دانشگاه های ما یک سری محصوالتی تولید کردند که خوب از آن ها استفاده نمی شود که انتظار 

این است اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان در بخش صنعت، مهارت محوری را در رأس امور قرار دهند.

ایسنا
گــــــزارش

ایمنا
گـــزارش
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نگاه ویژه دولت به استارت آپ ها به عنوان 
قطبی موثر بر اقتصاد

 تقویــت کســب و کارهــای اینترنتی بــه ویژه 
اســتارت آپ ها در دولت تدبیر به نوعی بستر ساز 

توسعه اقتصاد کشور شده است. از این رو دولتمردان باید با 
فراهم کردن نقدینگی و تامین منابع مالی الزم به حرکت 
و گسترش این حوزه کمک کنند و در جهت تضمین و 

بازاریابی به منظور دستیابی به تولید انبوه گام بردارند.
 حرکت به سوی اســتارت آپ ها موضوعی  است که 

در دولت دوازدهم بیشتر درباره آن می شنویم، از ...

روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان  شناسه: 569039 

آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای 
تعدادی از محدوده های معدنی به شماره مزایده 5098003558000001 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان می توانند از ساعت ۷:30 صبح روز شنبه مورخ 
98/06/02 لغایت ساعت 14:30 روز سه شــنبه مورخ 98/۷/16 نسبت به ارایه قیمت در سامانه اقدام نمایند. 
متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و تهیه گواهی امضای 
الکترونیکی )توکن( از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده به صورت الکترونیکی از درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص این سامانه می 
توانند با شماره تماس 41934-021 پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نموده و صرفاً جهت اطالع و مشاهده 
اطالعات مزایده از روز شنبه مورخ 98/6/2 به آدرس اینترنتی http://esf.mimt.gov.ir سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست پس از تکمیل اطالعات در سامانه ستاد و 
اخذ کد رهگیری، تهیه و تکمیل مدارک و اسکن آنها در سامانه فوق، حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 
روز سه شنبه مورخ 98/۷/16 با ارایه کدرهگیری، مدارک کاغذی )شامل پاکات الف – ب – ج( را در قالب یک 
پاکت از طریق پست سفارشی به نشانی: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجتمع اداری غدیر، تلفن: 326458۷0-5، 
کدپستی: 14181-8158۷ ، ســازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان ارســال نمایند. ضمناً نقشه 
 محدوده ها بهره برداری براساس کد کاداستر اعالم شده در مزایده در سامانه کاداستر معادن کشور به نشانی
 www.cadastre.mimt.gov.ir در قسمت نقشه معادن قابل مشاهده می باشد و نقشه محدوده های شن 
و ماسه نیز در سایت سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان http://esf.mimt.gov.ir همراه با کلیه 

مدارک مزایده قابل مشاهده می باشد. 
تذکر: به پیشنهادات خارج از سامانه در زمان بازگشایی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

نوبت دوم 



بخش خصوصی چه 
می گوید؟

ادامه از صفحه یک:
...   سخنرانی و مصاحبه های رؤسا و 
اعضای خود بیان کرده اند و از طریق 
رفتار و عملکرد خود به دنبال تحول 
اقتصادی و صنعتی کشــور در آن 
سمت و ســو بوده اند.  بر این اساس 
بدیهی می نماید وقتــی قرار بر نقد 
بخش خصوصی اقتصاد کشــور و 
دسته بندی بخش ها و جریان های 
درونــی آن اســت، ایــن مواضع و 
دیدگاه ها و رفتار ها و عملکردها مبنا 
قرار بگیرند و نه ذهنیات و باورهای 

مورد پسند فرد منتقد.
براساس بیانیه ها و سخنرانی ها و... 
بخش خصوصی واقعی کشور در همه 
این سال ها به دنبال ایجاد شفافیت و 
بازار رقابتی و مقابله با انحصار بوده 
اســت؛ اینکه دولت ها پاسخ گوی 
سیاست هایشان باشــند و رفتاری 
پیش بینی نشــدنی که بزرگ ترین 
تهدید هرگونه سرمایه گذاری است، 
از خود بروز ندهند.  بخش خصوصی 
واقعی بر نظــام حکمرانی معتبر و 
توانمند، محیط باثبات اقتصاد کالن، 
تعامل پایدار و متوازن با جهان، تجهیز 
و تخصیص مطلوب سرمایـه انسانی 
و به کارگیری دانش در اقتصاد، نظام 
مؤثـر مقابله با فقـر، محیط زیست 
متـوازن و بهره برداری بهینه از ذخایر 
معدنی و نظایر آن تأکید کرده است. 
به راستی کدام یک از این خواست ها 
غیرمنطقی و ضد ارزشی و در جهتی 
غیر از جهت منافــع جمعی و ملی 
اســت که این روزها افرادی بخش 
خصوصی را به آن متهم می کنند؟!  
آیا اینکه خواسته شــود قیمت ارز 
تک نرخی یا یارانه های ریالی به جای 
رانت هــای ارزی پرداخت شــود یا 
نظام قیمت گــذاری اصــالح و از 
قیمت گذاری دستوری و برخوردهای 
تعزیراتی پرهیز شــود یا آزادسازی 
اقتصادی و ایجاد فضــای رقابتی و 
ممنوعیت رقابت بخش های دولتی 
و شبه دولتی با بخش خصوصی در 
عرصه اقتصادی درخواســت شود، 
خواسته  ای نامعقول است؟! یا اینکه 
اگر گفته شود همه فعاالن اقتصادی 
باید مالیات و عوارض خود را بپردازند 
یا کاهش سیاســت زدگی در نظام 
اداری و مبارزه جدی با فساد اداری و 
ارتقای کیفیت مقررات بوروکراسی، 
مطالبه و بازبینی حجــم و  اندازه و 
ساختار دولت و حذف دستگاه های 
موازی غیرضرور و هزینه های زائد 
درخواست شــود، آیا غیرمنطقی 
است یا برعکس آدرس دقیق دادن 
برای پیشرفت و برون رفت از چرخه 
عقب ماندگــی و توســعه نیافتگی 
و صنعت زدایی؟!  چنــان که درباره 
خصوصی ســازی های انجام شده 
)سیاســت های اصــل 44( هــم 
بخش خصوصی اصیل و نهادهای 
نمایندگی کننده آن مانند اتاق های 
بازرگانــی و صنایــع و معــادن و 
کشاورزی و هم کارشناسان برجسته 
اقتصاد آزاد بارها از اجرای نادرست 
این سیاست ها انتقاد کرده و خواستار 

اجرای صحیح آنها بوده اند. 
اینان مخالفت خود را با ورود مستقیم 
نهادها به حوزه بنگاه داری که پشتوانه 
و نفوذ چشمگیری دارند، ابراز کرده 
و این مداخالت را ســبب تضعیف 
ایفای درست نقش سیاست گذاری 
و نظارت توســط نهادهای دولتی و 
به محاق رفتن اصول شفافیت و رقابت 
دانسته اند. متأسفانه کاهش کارآمدی 
بنگاه هــای اقتصــادی و صنعتی و 
افزایش قیمت کاالها و محصوالت 
و فشار بر مصرف کنندگان که عمدتا 
ناشی از سیاســت گذاری های غلط 
دولتی و طی سالیان بوده است، فضا را 
برای انتشار گفتارهای ضدتوسعه ای 
فراهــم کرده اســت تــا دردی بر 
 دردهای اقتصــاد کشــور افزوده

 شود.

اقتصاد استان
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ساالنه۱۵۰میلیونمترمکعبآبدربخشکشاورزیاردستانذخیرهمیشود
فرماندار اردستان گفت: از پنج سال گذشته تاکنون با صرفه جویی آب در بخش کشاورزی سالیانه حدود 

۱۵۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است.
حمید رضا تاملی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اردستان اظهار داشت: شهرستان اردستان 
سومین شهرستان استان اصفهان با هفت دهستان، سه بخش، سه شهر و بیش از ۱۶۰ روستا وسعتی معادل 

کل استان تهران را برخوردار است.
وی افزود: بزرگترین اتفاقی که برای شهرستان اردستان از زمان تاسیس در سال ۳۲۷ رقم خورده و آن را با 

مخاطره مواجه ساخته موضوع کاهش جمعیت است که در دو مقطع قبل و بعد از انقالب از ۱۵4 هزار نفر به 4۲ هزار 
نفر کاهش یافته است. فرماندار اردستان گفت: اردستان یکی از مستعد ترین نقاط کشور به لحاظ دارا بودن پتانسیل های 

متعدد توسعه بوده است و به همان اندازه که در بخش گردشگری ظرفیت دارد در بخش استقرار صنعت و تولید به واسطه اینکه ۶ دهستان آن 
کمتر توسعه یافته اعالم شده  و ۲۰ سال معافیت مالیاتی دارد از اهمیت ویژه ای در بخش صنعت برخوردار است.

تاملی ابراز داشت: وجود جاده ترانزیت شمال به جنوب، عبور خط راه آهن سراسری، زیر ساخت گاز هشتم سراسری و دروازه معدن که  یکی از 
رگه های فلزی کشور را دارد بهترین فرصت سرمایه گذاری را برای رسمایه گذاران در این شهرستان فراهم ساخته است.

پنجمینجشنوارهانگور،بومگردیوگردشگری»حسنرباط«برگزارمیشود
 سرپرست بخشداری شهرستان میمه از برگزاری پنجمین دوره جشنواره انگور، بومگردی و گردشگری 
»حسن رباط« در روز هشتم شــهریور ماه خبر داد. محمد امیری با اشاره به برگزاری پنجمین دوره 
جشنواره انگور، بومگردی و گردشگری روستای حسن رباط اظهار داشت: این جشنواره با هدف ایجاد 
توســعه پایدار و تبدیل هر خانوار روســتایی به یک بنگاه اقتصادی کوچک، شناساندن ظرفیت های 

گردشگری و طبیعت بکر روستا به همه مردم ایران، کاهش و جلوگیری از مهاجرت با ایجاد فرصت های 
شغلی در روستا، احیای مشاغل و صنایع دستی کوچک و محلی، ارتقاء سطح سالمت، رفاه و امنیت غذایی 

قشر کم درآمد روستایی و غیره برگزار می شود. وی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم از جشنواره تصریح کرد: 
این جشنواره در نخستین دوره، کار خود را با دو هزار مخاطب آغاز کرد و در چهارمین دوره برگزاری شاهد ورود ۱۰ هزار 

گردشگر به روستای حسن رباط برای حضور در جشنواره بودیم. سرپرست بخشداری شهرستان میمه احیای حمام خزینه ای 
برای بازدید گردشگران، ایجاد مناطق بومگردی، بهره برداری از تفرجگاه های طبیعی، امکان بازدید از سنگ نوشته های دوره ساسانی، 
بسترسازی برای بازدید از پناهگاه حیات وحش موته و  غیره را از اتفاقات صورت گرفته در حوزه جذب گردشگر دانست و افزود: استقبال 
مردم روستا برای برپایی این جشنواره بزرگترین نقطه قوت این جشنواره است که آن را از دیگر جشنواره های کشور متمایز ساخته است.

حسین حقگو| اتاق ایران
یادداشــت
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وی افزود: عاملیت صندوق کارآفرینی 
امید در حوزه اشتغال از سوی صندوق 
توسعه ملی به عنوان یکی از بانک های 

کشور تعیین شده است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید اســتان اصفهان با بیان اینکه روز 
گذشته به مناسبت هفته دولت پنج طرح در حوزه اشتغال افتتاح 
شــد، افزود: این طرح ها در حوزه کسب و کارهای کوچک است، 
مخاطبان ما جوانان هستند و با اعتباری بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون 
تومان که از صندوق برای ایجاد دریافت کرده اند، راه اندازی شده 

اند. 
وی یادآور شد: تعداد طرح های افتتاحی در حوزه های تولید نان 
جو به روش جدید، کارگاه روغن گیــری با برند صادراتی، کارگاه 
تولید یخ، تولید تیرچه بلوک و خانه خالقیت کودک در شهرستان 
 های فالورجان، دولت آبــاد و برخوار منجر به اشــتغال ۲۵ نفر

 شده است.
مهدوی هزاوه با بیان اینکه بیشترین طرح های صندوق کارآفرینی 
امید مربوط به اشتغال روستایی اســت و در شهرهای بزرگ در 
قالب تفاهم نامه با دستگاه های مختلف است، تصریح کرد: میزان 
تسهیالتی که این صندوق در سال 9۷ جهت اشتغال پرداخت کرده 
نزدیک ۷۵۰ میلیارد ریال بوده و امسال در ۵ ماهه ابتدای امسال 

۲۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه امروز نیز در شهرستان آران و بیدگل طرح هایی در 
حوزه گردشگری و بوم گردی با اشتغال پنج نفر مورد بهره برداری 
می رسد، افزود: قرار است یک شرکت تعاونی در حوزه دارو با اعتبار 
۶۰ میلیارد ریال با حمایت صندوق کارآفرینی امید در دهه فجر 

افتتاح شود و پیش بینی اشتغال ۱۰۰ نفر در آن شده است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
صندوق کارآفرینی امید از سال ۷۲ در کشــور ایجاد شد، گفت: 

این صندوق ابتدا مهر امام رضا نام داشت که با توجه به دستورات 
بانک مرکزی به صندوق کارآفرینی امید تغییر نام داد و به صورت 
تخصصی در حوزه اشتغال فعال است و اعتبارات آن از محل منابع 

داخلی صندوق و صندوق توسعه ملی تامین می شود.
وی تاکید کرد: به طور متوسط هر 8۰ میلیون تومان از منابع این 

صندوق منجر به ایجاد یک شغل می شود.
مهدوی هزاوه در خصوص پایدار بودن طــرح هایی که منجر به 
اشتغال می شود، گفت: این صندوق سیستم نظارتی دارد و براساس 
آن کسب و کار طی سه سال پایش می شــود و اگر در این مدت 
دچار مشکل شد، صندوق به عنوان حامی آن کسب کار، موضوع 

را بررسی می کند.
وی تصریح کرد: تا امروز انحراف کسب و کارهای ایجاد شده از سوی 
این صندوق تا حد دو درصد بوده و 98 درصد تسهیالت پرداختی 

منجر به اشتغال پایدار شده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان:
98درصداعتباراتصندوقمنجربهاشتغالپایدارشدهاست

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان گفت: تا امروز انحراف کسب و کارهای ایجاد شده از سوی صندوق کارآفرینی امید تا حد دو درصد بوده و 98 درصد 
تسهیالت پرداختی منجر به اشتغال پایدار شده است.

احسان مهدوی هزاوه با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید نهادی عمومی و غیر دولتی زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است، اظهار کرد: اعتبارات پرداختی 
برای هفته دولت از دو محل شامل؛ تفاهم نامه های منعقد شده با دستگاه های اجرایی همچون وزارت ورزش و جوانان و بخشی دیگر از محل صندوق توسعه ملی است.

ایسنا
خـــبــــر

نکته مهم در برگزاری 
این رویداد نمایشگاهی، 

تمرکز بر بومی سازی و 
توجه به رونق تولید و 

عبور از بحران در صنعت 
متالورژی، فوالد و زنجیره 

تأمین خواهد بود

گردهمایی شرکت های بزرگ کشور در نمایشگاه فوالد اصفهان برگزار می شود:   

میهمانیفوالدیهادرپلشهرستان

بیش از 120 شــرکت بزرگ فعال در حوزه فوالد و متالورژی از 
سراسر کشــور طی چهار روز میهمان یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع 

وابسته اصفهان خواهند بود.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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   در کنار همه شرکت های ایرانی که در یازدهمین نمایشــگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته حضور خواهند داشت، نمایندگان 
شرکت های خارجی نیز به اصفهان خواهند آمد

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خبر داد:

صفر؛ آمارتصادفات حاشیه جاده های 
استان اصفهان

مدیرکل راهــداری وحمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان گفت: با اقدامات مستمر 
آموزشــی و فیزیکی، تلفات و تصادفات 
دانش آموزان در مدارس حاشــیه راه های استان اصفهان به 

صفر رسید.

مهدی خضری در هفتمین کنفرانس تخصصــی حقوق کودک که با 
حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شــد، اظهار 
کرد: بر اســاس آمار در ســال 9۷، هر چهار روز یکبــار در محورهای 
مواصالتی استان اصفهان، یک کودک جان خود را در حوادث جاده ای 

از دست داده است.
وی ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان 
بر اساس وظایف ذاتی خود، ایمن سازی فیزیکی مدارس، آموزش تمام 
مقاطع مدارس حاشــیه راه ها، تدوین کتب درسی تخصصی ایمنی، 
آموزش خانواده های مستقر در روســتاهای حاشیه راه ها، توزیع اقالم 
آموزشی در میان کودکان و کاربران آسیب پذیر جاده ها، اجرای تئاترها 
و نمایش های عروســکی، توزیع کاله ایمنی و .... را در سالهای اخیر به 
طور مستمر به انجام رسانده است تا تلفات و تصادفات جاده ای در حوزه 

کودکان و دانش آموزان را کاهش دهد.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان با بیان اینکه 
امروز مســاله ما فراتر از هر بحث و گفت وگویی، حفظ جان کودکان 
و نوجوانان در حوادث ترافیکی اســت، گفت: متاســفانه آموزش های 
ایمنی و ترافیکــی در بحث آموزش و پرورش فرزنــدان این مرز و بوم 
 مغفول مانده و آنچنان که شایســته اســت مورد توجه قــرار نگرفته

 است.
خضــری خواســتار ورود قدرتمندانه تر رســانه ها، شــهرداری ها و 
سازمان های مردم نهاد به مبحث آموزش مسائل ایمنی به کودکان شد 
و تصریح کرد: ساعت های زیادی از زمان رسانه ملی به تبلیغ چیپس، 
پفک و... خوراکی ها اختصاص دارد و جــای تبلیغات خالقانه آموزش 

ایمنی و ترافیکی خالی است.
وی ادامه داد: کودکی زمان نهادینه شــدن ارزش ها، هنجارها و فصل 
شکل گیری شخصیت انسان اســت، کودکان امروز فردای ایران ما را 

خواهند ساخت.
وی با اشاره به کشته شدن ۱۷ هزار نفر در کشور در تصادفات جاده ای 
خاطر نشان کرد: بر اســاس آمار اعالم شده ســه هزارنفر از این افراد 

کودک بوده اند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان تصریح کرد: 
آموزش مؤثر مســائل ایمنی در کودکان و نوجوانان، عالوه بر تشدید 
نظارت فرزندان بر رفتارهای خطرناک ترافیکی والدین باعث تربیت و 

تحویل رانندگانی قانونمدار به جامعه خواهد شد.
همچنین در این جلســه، به همت مرجع ملی کنوانســیون حمایت 
از حقوق کــودک، اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان و سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان از پوستر 
»قوانین را از کودکی آموزش دهیم « در هفتمین کنفرانس تخصصی 
 حقوق کودک با حضور مقامات عالی رتبه کشــور و اســتان رونمایی

 شد.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

ایــن نمایشــگاه کــه 
طی روزهــای دهم تا 
سیزدهم شــهریورماه 
برپایــی  محــل  در 
ی  ه ها یشــگا نما
بین المللی استان واقع 
در پل شهرستان برگزار 
خواهد شد، شرکت های فعال صنعت 
فــوالد، ریخته گــری و متالورژی از 
استان ها و شهرهای تهران، اصفهان، 
قم، خراســان رضــوی، آذربایجان 
شرقی، کرمان، کرمانشاه، یزد، قزوین، 
ساوه، اشتهارد، هرمزگان، مازندران و 

کاشان را گرد هم جمع خواهد کرد.
۱۲۱ شــرکتی کــه در ایــن دوره 
از نمایشــگاه فوالد اصفهان حضور 
خواهند داشت، در حوزه تولید فوالد، 
چدن و فلزات غیرآهنی )ریخته گری، 
عملیات حرارتی، آبکاری و پرداخت، 
متالورژی پــودر(، خدمات صنعت 
متالورژی )مواد اولیه و کمک ذوب ها، 
قالب سازی و مدل ســازی، خدمات 
آزمایشگاهی، تست ها(، ماشین آالت 
و تجهیــزات صنعتــی وابســته 
)جرثقیل ها، ژنراتورهــا، موتورهای 
گازســوز، غبارگیرهــا، اتصاالت و 
شیلنگ های فشار قوی، روانکارها و 
روغن های صنعتی، صنایع الستیک 

و نــوار نقاله هــا، تصفیه خانه هــای 
صنعتی( و شــکل دهی فلزات )نورد، 
آهنگری و جوشــکاری، تراشکاری، 
برشــکاری و پرســکاری( فعالیت 
می کننــد و محصــوالت و خدمات 
برجســته ای را در نمایشگاه عرضه 

خواهند کرد.
در کنار همه شــرکت های ایرانی که 
در یازدهمین نمایشــگاه بین المللی 
متالــورژی، فــوالد، ریخته گــری، 
ماشــین آالت و صنایــع وابســته 
حضور خواهند داشــت، نمایندگان 
شــرکت های خارجی از کشورهای 
بلژیــک، انگلیس، فرانســه، چین، 
ســوئیس و جمهوری چــک نیز به 
اصفهــان خواهنــد آمد تــا آخرین 
یافته های خود در حوزه صنعت فوالد 

را به نمایش بگذارند.

فوالد مبارکه اصفهان و شرکت های 
زیرمجموعــه، شــرکت ســهامی 
شــرکت اصفهــان،   ذوب آهــن 

 بیــن المللــی مهندســی ایــران 
)ایریتک(، شــرکت مهندســی بین 
المللــی فــوالد تکنیک و شــرکت 
فوالد حامیران از جملــه مهمترین 
شرکت هایی هستند که در نمایشگاه 

فوالد امسال حضور یافته اند.
این نمایشگاه در حالی برگزار می شود 
کــه حضور پــر رنگ شــرکت های 
پیمانکار فوالد و تنوع بیشتر در حوزه 
فعالیــت تامین کننــدگان از جمله 
ویژگی هــای شــاخص یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی متالورژی، 
فــوالد، ریخته گری، ماشــین آالت 
و صنایع وابســته به شــمار می رود. 
نکته مهم در برگــزاری این رویداد 

نمایشگاهی، تمرکز بر بومی سازی و 
توجه به رونق تولید و عبور از بحران 
در صنعت متالورژی، فوالد و زنجیره 
تأمین خواهد بود که سبب می شود 
نمایشگاه فوالد اصفهان مورد توجه 
بسیاری از فعاالن صنعتی قرار گیرد.

در کنار این نمایشگاه، »همایش عبور 
از بحران هــا در صنعــت متالورژی، 
فوالد و زنجیره تأمین« طی روزهای 
۱۱ و ۱۲ شهریورماه برگزار می شود.

عالقمندان به بازدیــد از یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشــین آالت و 
صنایع وابسته می توانند از ساعت ۱۶ 
تا ۲۲ روزهای ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه 
به محــل برپایــی نمایشــگاه های 
بین المللــی اســتان واقــع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

خـــبــــر

توسط رئیس جمهوری:

عملیات اجرایی احداث 19 هزار واحد مسکن در اصفهان آغاز شد

عملیات اجرایی بیش از 19 هزار واحد مسکونی روز 
سه شــنبه به صورت ویدیو کنفرانس توسط رئیس 

جمهوری و با حضور اســتاندار و شــماری از مدیران استان به 
مناسبت هفته دولت در شهرک بهارستان تیران استان اصفهان 

آغاز شد.

 حجت االســالم حســن روحانی با حضور در محل اجرای عملیات طرح 
اقدام ملی تولید مسکن در تهران، فرمان آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۱۰ 
هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تولید مســکن را همزمان در استان 
های اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان، خراسان جنوبی و چهارمحال و 

بختیاری صادر کرد.
استاندار اصفهان در شهرک بهارستان تیران با اشاره به تالش های دولت در 
رفع مشکالت کشور گفت: جمعی محدود همواره دستاوردهای دولت را در 
راستای اهداف خود تخریب می کنند و با این کار خود اتحاد ملی و وحدت 

جامعه را مورد خدشه قرار داده اند.
عباس رضایی افزود: کشور در شرایط سختی به دلیل تحریم های اقتصادی 
قرار گرفته و دولت با وجود چنین چالشی و مشــکالت اقتصادی در راستای رفع 

مشکالت معیشــتی و نیازهای جامعه در حال کار اســت و نباید اقدامات دولت را 
تخریب کرد.

وی ادامــه داد: همدلــی و هم افزایی بین ســران نظــام و بزرگان کشــور وجود 
 دارد و در این شــرایط وحدت و انســجام خدمت رســانی و کمک به مردم انجام

 می گیرد.
 اســتاندار اصفهان با بیان این که رونق احداث مســکن به توسعه اقتصادی کمک 
می کند، یادآورشــد: این طرح دولت با هدف رفع نیاز مسکن و همچنین کمک به 
رونق تولید انجام شد که البته با تدابیر صورت گرفته مشکالت طرح مسکن مهر را 

نخواهد داشت.
از میــان  پروژه هــای هفتــه دولــت اســتان اصفهــان، ۲۶ پــروژه ملــی با 
۲۶8 میلیــارد تومــان، ۱8۵ پــروژه اســتانی بــا ۱۰۲ میلیارد تومــان، ۶۲۰ 
پــروژه بخــش خصوصــی و تعاونی هــا بــا ۲ هــزار و ۲۷۰ میلیــارد تومان، 
49۷ پــروژه شــهرداری ها با ۲4۶ میلیــارد تومــان، ۱۷۱ پــروژه دهیاری ها با 
 4۰ میلیارد تومــان و معادل همین میزان تســهیالت بانکی بــه پروژه ها تزریق 

شد. ایرنا
خـــبــــر



فرمانده مرزبانی ناجا خبر داد

 ویزا برای سفر به عتبات عالیات در محرم و صفر
فرمانده مرزبانی ناجا گفت: امنیت در مرزهای کشورمان برای تردد زائران اربعین حسینی 

به طور کامل برقرار است.
 سردار قاسم رضایی در حاشیه بازدید از مرز رسمی خسروی و زیرساخت های اربعین در این 
مرز، اظهار کرد: یک بار دیگر امام حسین )ع( همه را برای حضور در اربعین خود فراخوان 

کرده و امروز ما به مرز خسروی که رنگین از خون مقدس شهدا است، آمده ایم.
وی با بیان خدا قوت به همه خدمت کنندگان در مرزها از جملــه مرزبانان هنگ مرزی، 
انتظامی، ارتش، سپاه و همه دستگاه هایی که در حراست از مرزها دفاع می کنند، گفت: با 
توافق صورت گرفته بین دو  دولت جمهوری اسالمی ایران و عراق بنا است که امسال مرز 

خسروی برای تردد زائران فعال شود.
سردار رضایی ادامه داد: تالش بر این است مرز بازگشایی شود و از سمت جمهوری اسالمی 

ایران  این آمادگی وجود دارد و هم اکنون جاده های ارتباطی، پارکینگ ها، پســت های 
انتظامی و بازرسی برای تردد زائران آماده و مناســب است و در حوزه مرز که مسئولیت با 
مرزبانی است صاحب تجربه هستیم، طبق سال های قبل آماده خدمت رسانی بوده و هیچ 

گونه مشکلی نداریم و هرآنچه را که نیاز است در حوزه قرنطینه و مرز آماده شده است.
فرمانده مرزبانی ناجا گفت: امسال یک اتفاق مبارک دیگر افتاده و برای سفر  اربعین به عتبات 
عالیات لغو روادید شده ولی داشتن گذرنامه معتبر برای زائران اربعین قطعی است و افرادی 
که قصد حضور در کنگره عظیم اربعین  را دارند باید حتما با گذرنامه معتبر تردد کنند و از 

عزیمت افراد بدون گذرنامه در مرزها جلوگیری می شود.
 وی به تمامی زائران اربعین توصیه کرد که از همراه داشتن اشیاء ممنوعه خودداری کنند 
و یقین بدانند که حتی میزان جزیی از اقالم ممنوع و همراه داشتن آن در کشور عراق جرم 

تلقی شده و بیش از ۲ تا 3 سال حبس و جریمه دارد.
سردار رضایی گفت: زائرانی که از توان جسمانی خوبی برخوردار هستند در این همایش 
شــرکت کنند و همچنین زمان را برای این ســفر معنوی مدیریت کنند و سفر خود را به 

روزهای منتهی به اربعین موکول نکنند.
وی اضافه کرد: در نشســت وزرای دو کشور جمهوری 
اســالمی ایران و عراق و همچنین در ســفر فرمانده 
انتظامی کشورمان به بغداد و پیگیری هایی که کردند 
از اول محرم تا آخر صفر روادید برای سفر به عتبات 
عالیات لغو شده و عراق نیز امســال خوب به صحنه 

آمده و انشاءاهلل راهپیمایی بزرگ اربعین باشکوه بهتری 
نسبت به سال های قبل برگزار می شود و برآوردها نشان 

از افزایش جمعیت شرکت کنندگان است.
براساس گزارش سایت پلیس، فرمانده مرزبانی ناجا در خاتمه خاطر 

نشان کرد: هماهنگی های الزم انجام شده و دستگاه های دو طرف جمهوری اسالمی ایران 
و عراق در تالشند و امید است مرز خسروی که ســابقه دیرینه ای دارد به عنوان قدمگاه 

زائران بازگشایی شود.

گردشگری
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پیش فروش بلیط اتوبوس 
اربعین در بازارگاه

ایام اربعین در کشــور ایران یکی از پر 
ترددترین ایام سال در حمل و نقل مسافر 
است، هر چقدر به ایام محرم و اربعین 
حسینی نزدیک می شــویم سفرهای 
زیارتی به عراق بیشتر می شود و بسیاری 
از دوستدران اهل بیت خود را از راه های 

دور و نزدیک به کربال می رسانند.
 بنابر اعالم بازارگاه، اگر قصد سفر به کربال 
را دارید بهتر است از قبل برای این سفر 
برنامه ریزی کنید. آژانس های مسافرتی 
بسیاری در سراسر کشور وجود دارند که 
تورهای مختلفی به شما ارائه می کنند. 
سفر با تور برای شــما هزینه بیشتری 
دارد پس برای صرفه جویی در هزینه ها 
بهتر است خودتان برای سفر اقدام کنید. 
برای داشتن سفری به صرفه می توانید 
با اتوبوس ســفر کنید. به زودی پیش 
فروش بلیط اتوبوس اربعین در سایت 
بازارگاه شروع می شود و شما می توانید 
بلیط اتوبوس کربال را در  سایت بازارگاه 
به صورت آنالین بخرید. عالوه بر بلیط 
مستقیم به کربال شما می توانید بلیط 
اتوبوس مهران، بلیــط اتوبوس چذابه،  
بلیط اتوبوس شــلمچه، بلیط اتوبوس 
به مرز خسروی را در سایت بخرید و به 
مرز بروید و از آنجا با اتوبوس به سمت 
کربال حرکت کنید. قیمت بلیط اتوبوس 
اربعین هنوز تعیین نشــده است ولی 
به نظر می رسد امسال افزایش قیمت 

نداشته باشیم.

 علی اصغر مونســان با بیان 
این که بیــش از یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون گردشگر در 
حال حاضر در دنیا وجود دارد، 
گفت: همــه پیش بینی ها و 
تحلیل های اقتصادی نشان 
می دهد کــه در عصر جدید 
اقتصادی به واسطه هوشمند شدن فرایندها 
در همه بخش ها، خیلی از کســب وکارها 

دچار تغییرات جدی می شود.
او با اشــاره به اینکه خیلی از کسب وکارها 
رونق خود را از دست می دهد اما تنها بخشی 
که تمام اقتصاددانــان جهان پیش بینی 
می کنند که روند رونقــش ادامه خواهد 
داشت و حتی بیشــتر خواهد شد، حوزه 
گردشگری است، افزود: اکنون گردشگری 
سومین بخش اقتصادی جهان است و حجم 
باالیی از درآمدهای کشــورها را تشکیل 

می دهد.
مونسان با اشاره به اینکه از هر ۱۰ شغل در 
دنیا یک شغل مرتبط با حوزه گردشگری 
اســت، افزود: این بســیار موضوع مهمی 
است و با توجه به اینکه یکی از بزرگ ترین 
معضالتش موضوع اشــتغال است، بحث 
اهتمام به گردشــگری در ایــران اهمیت 

ویژه می یابد .
سرپرســت وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی کشور با اذعان 
به اینکه من اعتقاد دارم ایران ظرفیت ها و 
پتانسیل های خوبی در زمینه گردشگری 
دارد، تأکید کــرد: مهم ترین بخش تأمین 
اقتصاد کشــور در کنار نفت  گردشگری 

باید باشد.
این مســئول با تأکید بر اینکه کشــور ما 
کشوری پهناور با مشخصات فراوان برای 
رونق گردشگری است، ادامه داد: به همین 
دلیل سازمان جهانی گردشگری کشور ایران 
را جزو ۱۰ کشور نخست جهان در زمینه 

داشتن پتانسیل های گردشگری می داند.
او آینده گردشگری کشور را یک روند بسیار 
خوب و امیدبخش دانســت و یادآور شد: 
بهترین نشــان این موضوع این است که 
ســرمایه گذاران هر جایی که حضور پیدا 
کنند نشــان می دهد که آنجا پیش بینی 
آینده مثبت، امیدبخش و پربازده شــده 

است.
رشد ۵۲ درصدی ورود گردشگران خارجی 

به کشور در سال ۹۷
مونسان با بیان اینکه در راستای آینده روشن 
گردشگری در کشور و اینکه سهم باالیی از 
اقتصاد کشور را گردشــگران در آینده در 
اختیار خواهند گرفت، عنوان کرد: ســال 
۹۷ با وجود موضوع تحریم و مشــکالتی 
که وجود داشــت آمار ورود گردشــگران 
خارجی به کشور نسبت به سال ۹۶ از رشد 
۵۲ درصدی برخوردار بوده که بسیار رشد 

باال و قابل توجهی است.
سرپرســت وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه 
به دلیل تحریم پروازهای مستقیم خارجی 
کشور لغو شــده یا کاهش پیدا کرده بود، 
افزود: با این که پروازهای مستقیم خارجی 
یکی از مؤلفه های مهم توسعه گردشگری 
خارجی است، حضور نیروهای نظامی در 
منطقه خلیج فارس می توانست اثرات منفی 
بر روی گردشگری بگذارد اما خوشبختانه 
با تدابیری که دولت پیش بینی کرده بود 
بازارهای هدفمان را بر روی بازارهای منطقه 

متمرکز کردیم.
او با بیان اینکه در سه ماه نخست سال ۹۸ 
نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته 
۴۰ درصد رشد در زمینه جذب گردشگر 
داشته ایم، گفت: آماری که بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی در سال ۹۷ داده یعنی 
عملکرد اقتصاد کشور را در سال ۹۶ بیان 
می کرد نشــان می دهد که ۱۱ و ۸ دهم 
میلیارد دالر سهم گردشگران در کشور بوده 
و این عدد و ارقام نشان می دهد گردشگری 
نفوذ خــود را در اقتصاد کشــور روزبه روز 

گسترش می دهد.
به ازای هر ۱0 شغل یک شغل در حوزه 

گردشگری ایجاد شده است
مونسان با اشاره به اینکه این سازمان به ازای 
هر ۱۰ شغل یک شغل در حوزه گردشگری 
ایجاد شده است، افزود: در سال ۹۷ بیش از ۲ 
هزار شغل در حوزه گردشگری در کل کشور 
ایجاد شده است که حجم سرمایه گذاری 

در این حوزه افزون بر ۲ هزار میلیارد تومان 
بوده است.

او از احداث ۵۰۰ هتل در کشور خبر داد و 
گفت: در دولت دوازدهم در این زمینه بیش 
از ۴۲۰۰ موافقت اصولی صادر شده، یعنی 
حجم پروژه های جدید به پروژه های قبل 

اضافه خواهد شد.
در کشور 3۴ هزار ثبت ملی و ۲۴ ثبت 

جهانی آثار تاریخی وجود دارد
سرپرســت وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی کشور با بیان 
اینکه در بخش میراث فرهنگی هم اقدامات 

خوبی علی رغم فشارهای بودجه ای که در 
دولت وجود دارد صورت گرفتــه، یادآور 
شد: ۲ هزار پروژه مرمتی در کشور در حال 
اجرا داریم، اگرچه با توجه به گستردگی و 
تاریخی بودن کشور 3۴ هزار ثبت ملی را 
در کشور و ۲۴ ثبت جهانی داریم که فقط 
نگهداشت این حجم از بنای تاریخی به عدد 

بزرگی پول نیاز دارد.
مونسان با بیان اینکه در سال گذشته ۲۸۱ 
میلیون دالر صادرات صنایع دســتی مان 
از مبادی گمرک بوده و حجــم زیادی از 
صادرات صنایع دستی ما توسط گردشگران 

خارجی به صورت چمدانی اســت که در 
آمارهای گمرک ثبت نمی شــود، افزود: 
پیش بینی می شــود چیزی حدود ۴۰۰ 
میلیون دالر هم از آن طریق صادرات انجام 
شده باشــد، بنابراین چیزی حدود ۶۰۰ 
میلیــون دالر و حجم صادرات در ســال 

گذشته بوده است .«
او با اشــاره به اینکــه از ســال ۹۶ طرح 
تجاری سازی صنایع دستی کلید خورده 
اســت، ادامه داد: در آن طرح بنا شد که ما 
روی بسته بندی کار کنیم، صنایع دستی 

باارزشمان را به صورت فله ای نفروشیم.

رشد ۵۲ درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور در سال ۹۷
سرپرست وزارت میراث فرهنگی عنوان کرد:

در منطقه 
تنگسنان جاذبه 
های گردشگری 
منحصر به فردی 

 از جمله نقش 
برجسته های 

ثبت ملی کوه دال، 
آبشار فصلی، 
آسیاب های 

قدیمی، غار آبی، 
چشمه های گوارا 

و ... وجود دارد 
که می تواند این 
منطقه را به یک 

قطب گردشگری 
تبدیل کند.

 سرپرســت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با دعوت از خیرین برای مشارکت در رونق 
گردشــگری، تاکید کرد که کار خیری باالتر از ایجاد 

اشتغال برای جوانان نیست.

ایسنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

گردشگری
خبر

ISFAHAN
N E W S

 ۴ ترفند برای استفاده بیشتر از فضای اتاق خواب
در طراحی دکوراسیون اتاق خواب کوچک خود مشکل دارید؟ شاید با خودتان فکر کنید 
که چون اتاق خواب تان کوچک است، پس دیگر نمی توانید چیدمانی زیبا و چشم نواز داشته 
باشید. اما سخت در اشتباه اید! حتی اگر مشکل کمبود جا دارید، فقط با اندکی هوشمندی 
می توانید هم وسایل تان را خوب جا دهید و هم فضای کافی برای رفت وآمد در اتاق داشته 

باشید
۱. ایجاد تقارن

می توانید تختخواب  را در میانه عرض اتاق زیر پنجره بگذارید. همچنین پاتختی ها را در دو 
سو با اندکی فاصله از دیوار جا دهید. ضمنا می توانید در قسمت دیوار روبه روی پنجره یک 
کمد لباِس باز قرار دهید. کمد لباس باز چون در ندارد، برای قراردادن اسباب در قسمت دیوار 
کناری مشکلی نخواهید داشت. بنابراین اگر دوست داشتید، می توانید یک دراور جمع وجور 

هم همان جا قرار دهید.
در اتاق خواب هایی که چیدمان متقارن دارند، به راحتی می توان در دو ســوی تختخواب 

حرکت کرد. این راحتی به ویژه هنگام عوض کردن روتشکی و مرتب کردن روتختی خیلی 
به چشم خواهد آمد. جالب تر اینکه اتاق خواب های دارای چیدمان متقارن حتی اگر کوچک 
باشــند، به خاطر تقارن چیدمان کمی جادارتر به نظر می رســند.برای اینکه تختخواب و 
پاتختی ها در یک ردیف کنار هم جا بگیرند، بهتر است از پاتختی های خیلی پهن استفاده 
نکنید. درســت اســت که پاتختی های پهن جادارترند؛ اما پاتختی های باریک و بلند هم 

می توانند به اندازه کافی جادار باشند و درعین حال فضای کمتری اشغال کنند.
۲. حذف یکی از پاتختی ها

در طراحی چیدمان اتاق خواب کوچک باال، می بینید که تختخواب از هر دو سو دارای فضای 
آزاد است؛ ولی به اندازه ی طراحی قبلی متقارن نیست. اگر یکی از پاتختی ها را حذف کنید، 
بهتر است پاتختی و دراوری که در دو سوی تختخواب قرار می دهید، از نظر شکل با هم جور 
باشند تا حس تقارن بیشتری ایجاد شود. با چنین چیدمانی، در قسمت کمد لباس نیز برای 

بازکردن درِ کمد فضای کافی در اختیار خواهید داشت.
3. حذف هر دو پاتختی

گاهی دیوارِ سمتی که می خواهید برای قراردادن تختخواب 
استفاده کنید، آن قدر کوچک است که فقط خود تخت 
جا می گیرد. در این صورت، دیگر فضایی برای پاتختی ها 
باقی نمی ماند. در چنیــن حالتی می توانید برای جبران 

نبود پاتختی، یک طاقچه در باالی سر تخت کار بگذارید. 
اگر زیر این طاقچه المپ هم داشته باشد که دیگر عالی است. 

دراور و کمد لباس را هم می توانید در گوشه های اتاق جا دهید.
۴. اتاق لباس بزرگ با اتاق خواب کوچک

گاهی اوقات اتاق خواب هایی که اتاق لباس هم دارند، اتاق لباس شان بزرگ اما فضای داخلی 
خود اتاق کوچک است. اگر اتاق خواب شما هم چنین حالتی دارد، می توانید تختخواب را در 
گوشه زیر پنجره قرار دهید. در این حالت، از لبه  زیر پنجره به عنوان پاتختی استفاده کنید. 
به این ترتیب، احتماال فضای کافی برای جادادن دراور، باز خواهد شد. بهره گیری از المپ 

دیوارکوب در کنار تخت هم ایده ی جالبی در نبود پاتختی است.

با کمترین هزینه زبان مورد 
عالقه خود را یاد بگیرید

 اپلیکیشن های رایگان 
اپلیکیشن های بسیاری وجود دارند 
که شــما می توانید به صورت کامال 
رایــگان از آن ها اســتفاده کنید و به 
بهترین روش و بدون اتالف وقت خود 

زبان انگلیسی را آموزش ببینید.
 با خودتان انگلیســی صبحت 

کنید!
معمــوال افرادی که اعتمــاد به نفس 
بیشــتری دارند بعد از ایــن که لغات 
جدید و یا مکالمه تازه ای یاد گرفتند 
جلوی آیینه می ایســتند و شروع به 
مکالمه با خود می کننــد. تجربیات 
نشــان داده اســت که این کار کمک 
زیــادی در یادگیری زبان انگلیســی 
دارد و می تواند مکالمه افراد را به  زبان 

انگلیسی تقویت کند.
کتاب بخوانید

بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی 
خواندن کتاب هایی اســت که به این 
زبان نوشــته اند. با این روش هم می 
توانید مطالب جدیــدی یاد بگیرید و 
هم این که با لغات انگلیسی بیشتری 

آشنا شوید.
استفاده از فلش کارت ها

می توانید لیســت کوچکــی از لغات 
جدیدی که گرفته اید تهیه کنید و هر 
روز آن ها را دوباره مطالعه کنید، زمان 
مورد نیاز برای یادگیری ۵ لغت جدید 

در روز تنها ۴۰ دقیقه است.

۱. کارهایــی را که 
دوست ندارید، ترک 

کنید
اگر شــغل و کار شــما 
درآمد چندانــی ندارد 
و متناســب با آرزوها و 
ســبک زندگی دلخواه 
شــما نیســت، آن را ترک کنید. چه 
چیزی شــما را مجبور می کند کاری 
را انجام بدهید که برای تان عذاب آور 
اســت؟ درســت اســت که وضعیِت 
بازاِر کار چنگی بــه دل نمی زند، اما 
قبــول کنید تالش و آرمــان در کنار 
هم نتیجه ای شگفت انگیز دارند. اگر 
به کاری که دوســت دارید مشــغول 
شوید، درآمد و موفقیت بیشتری پیدا 

خواهید کرد.
۲. ارزش شما به پول تان نیست

مســائل مالی ربطی بــه ارزش های 
شــما ندارد. هرگــز نگذاریــد تعداد 
صفرهای موجودِی حساب بانکی تان 
دلیل شــخصیت و احترام شما باشد. 

افزایش درآمد و ثروت، معرف و نشانه 
ارزش های شــخصیتی و روحی شما 
نیست. در زندگی خود را به ارزش های 
محکم و مهم گره بزنید. اگر جیب تان 
خالی است، می تواند به دلیل شرایط 
یا کم کاری خودتان باشد، اما با کمی 
تالش و پشــتکار می توانید شرایط را 
بهتر کنید. در هــر وضعیت اقتصادی 
که باشید، تنها سبک زندگی شماست 
که به زندگی تان شکل می دهد و این 
مسئله به هیچ عنوان ربطی به جیب 

شما ندارد.
3. فعالیت های درآمــدزا را در 

اولویت قرار بدهید
وقتــی کــه برنامــه هفتگی تــان را 
می چینید، فعالیت هــای درآمدزا و 
ســودمند را در اولویت قــرار بدهید. 
طبق قانون پاره تو، ۸۰ درصد رخدادها 
از ۲۰ درصد اتفاقات به وجود می آیند. 
به زبان ساده تر ۸۰ درصد درآمد شما 
از ۲۰ درصد فعالیت هایتان به دست 
می آید. به ایــن ۲۰ درصد فکر کنید. 
کدام فعالیت های اقتصادی برای شما 
بیشترین درآمد را تولید می کند؟ اگر 
در مسیر کاری خوبی قرار گرفته اید، 
نگذارید چیزی در افزایش درآمدتان 

اختالل ایجاد کند.
۴. ارزش وقت را بدانید

وقــت طالســت و ارزشــش خیلی 
بیشتر از پول اســت. شاید بشود پوِل 
ازدســت رفته را دوباره به گاوصندوق 

بازگردانــد، اما زمان از دســت رفته 
هیــچ گاه باز نمی گــردد. ارزش وقت 
را دســت کم نگیرید. صبح ها زودتر از 
خواب برخیزیــد، زمان بندی دقیقی 
برای کارهایتان داشــته باشید. وقتی 
برنامه ریزی دقیقی داشته باشید چند 
گام از سایرین جلوتر هستید و کارهای 
بیشــتری در طول شــبانه روز انجام 
خواهید داد. کارهــا را از امروز به فردا 
نیندازید، نگویید فردا شروع می کنم، 
هنوز وقت هست به خصوص در بازار 
رقابتی امروز فقط اگــر زود بجنبید 

برنده خواهید بود.
۵. نه گفتن را تمرین کنید

اســتیو جابز می گوید: »رمز موفقیت 
شــرکت اپل در توانایی نه گفتن ما به 
موارد غیرضروری بوده اســت.« هنر 
نه گفتن را تمرین کنید. اگر می بینید 
زیاد کردن مســئولیت هایتان نقشی 
در افزایش درآمد شــما نــدارد، آنها 
را نپذیریــد. روی کاری که برای تان 
افزایــش درآمــد بــه همــراه دارد، 
ســرمایه گذاری کنید. بــه موقع نه 

بگویید و وقت خود را تلف نکنید.
۶. با ثروتمندان معاشرت کنید

رفتار ما شبیه افرادی می شود که با آنها 
معاشرت می کنیم. اگر با ثروتمندان 
بگردیــد، نظــام فکری آنهــا را بهتر 
درک خواهید کرد. نــوع نگرش آنها 
را یاد می گیریــد و فرصت های بهتر و 
بیشــتری برای افزایش درآمد و کار 

پیدا خواهید کرد. با ثروتمندان رفت 
و آمد کنید، نشست و برخاست داشته 
باشید و ســعی کنید قلق های آنها را 
بــرای افزایش درآمــد و تولید پول و 

ثروت یاد بگیرید.
۷. بهانه گیری و دلیل تراشــی را 

کنار بگذارید
به جای بهانــه آوردن بــرای درآمد 
اندک تــان و دلیل تراشــی هایی که 
زمیــن و زمان را برای بی پولی شــما 
مقصر نشــان می دهنــد، فقط عمل 
کنید. انرژی شما با منفی بافی و بهانه 
آوردن تحلیل می رود. تمرکز و نیروی 
خود را برای رســیدن بــه اهداف تان 
بگذاریــد، عزم تان را جــزم کنید و با 

تالش پیش بروید.
۸. نگاه تان را عوض کنید

قبول اســت که وضعیــت اقتصادی 
خراب است و هزار و یک مشکل دیگر 
وجود دارد. اما ســعی کنید نگاه تان 
را تغییــر بدهید. فکــر نکنید قربانی 
هستید. اگر بخواهید می توانید رهبری 
وضع و حال خود را به دست بگیرید. 
به گذشته  و اشتباهات قبلی تان فکر 
نکنید. آن قدر نــوک پیکان تقصیرها 
را بــه ســمت رئیــس و ایــن و آن 
نگیرید. کمی مهربان تــر به دنیا نگاه 
کنید. لحظه ای که مســئولیت های 
زندگی تان را تمام و کمال به دســت 
خود می گیرید، همان لحظه ای است 

که موفقیت را آغاز می کنید.
اختالف میان درآمد اندک و افزایش 
درآمــد، در عمل کردن اســت. مرد 
عمل باشــید. به ثروتمند شدن فکر 

کنید، به افزایش درآمد بیندیشــید 
و تــالش کنید. انرژی هــای منفی را 
از خود دور کنید. قطعــا راهی برای 
پیشــرفت وجود دارد. فقــط باید آن 
را پیدا کنید. تصمیــم بگیرید. برای 
افزایش درآمد کمی پشتکار و سختی 
بیشتر نیاز اســت. اما نتیجه آن قطعا 
شیرین و خواستنی خواهد بود. در هر 
سطح سواد و مهارتی که باشید، راهی 
پیش روی شما هســت. به مهارت ها 
و توانایی هایتان فکر کنید و اگر الزم 
اســت آنها را تقویت کنید. با تالش و 
در محیط فعالیــت و کار قرار گرفتن، 
فرصت هــای بیشــتری برای شــما 
به وجود خواهد آمد. تنبلی و ترس را 
کنار بگذارید. در بیشــتر موارد ترس 
از شروع کار مانع اصلی موفقیت است.

افزایش درآمد با ۸ راهکاری که جیب تان را پر پول می کند

برای افزایش درآمد 
کمی پشتکار و 

سختی بیشتر نیاز 
است. اما نتیجه 

آن قطعا شیرین و 
خواستنی خواهد 
بود. در هر سطح 

سواد و مهارتی که 
باشید، راهی پیش 

روی شما هست. 
به مهارت ها و 

توانایی هایتان فکر 
کنید و اگر الزم است 

آنها را تقویت کنید.

زیگ زیگالر، نویسنده  و فروشــنده  حرفه ای آمریکایی معتقد 
است: »همه  زندگی پول نیســت، اما اهمیت پول چیزی شبیه 
اکسیژن است.« وقتی بحث پول و افزایش درآمد می شود، بیشتر 
افراد شروع به شــعار دادن می کنند و پای معنویت را به میان 
می کشند، البته معنویت جای خود را دارد ولی نباید موضوعات 
را در هم آمیخت. پس این نوشته را بخوانید تا ببینید که چگونه 

می توانید به راحتی افزایش درآمد داشته باشید.
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Iran and Turkey have 
signed Memorandum of 
Understanding (MoU) for 
launching passenger bus 
service between Mashhad 
in Khorasan Razavi, 
northeastern Iran and Turkish 
cities.Hamid Mohammadi, 
the Head of Transit 
Department of Khorasan 
Razavi Road Maintenance & 
Transportation Organization 
said on Tuesday that there 
are regular bus services 
between Tehran and Turkey 
as well as Tabriz and Turkey 
due the signed MoU.There 

are also regular bus services 
on the routes of Mashhad 
to Afghanistan’s Herat, 
Mashhad to Pakistan and 
Mashhad to Iraq , he added.A 
MoU has recently been 
signed between Iran and the 
Republic of Azerbaijan to 
launch a regular passenger 
bus service, Mohammadi 
mentioned.According to the 
World Travel and Tourism 
Council, Turkey was the most 
popular overseas destination 
for Iranian travelers in 2018, 
accounting for 41% of all visits 
abroad.

Iran Petrochem 
Export Generated 
$11b in 2018
Petrochemical export 
revenue in the last 
fiscal year that ended 
in March stood at $11 
billion.
Oil Minister Bijan 
Namdar Zanganeh 
made the statement 
on Sunday in the 
parliament while 
addressing lawmakers’ 
questions and concerns 
over petrochemical-
related issues, the 
Pe r s i a n - l a n g u a g e 
economic newspaper 
D o nya - e - E q t e s a d , 
the sister publication 
of Financial Tribune, 
quoted him as saying.
"Of the total earnings, $9 
billion were returned 
to the treasury and 
the rest was invested 
in developing the key 
sector," he said.Despite 
new US sanctions, 
petrochemical exports 
continue as planned 
(especially with private 
sector help), he told the 
legislators, according to 
Financial Tribune.
The US Treasury 
Department announced 
new sanctions on Iran's 
petrochemical sector in 
June against the Persian 
Gulf Petrochemical 
Industries Company 
and 39 of its 60 
subsidiaries and 
foreign sales agents. 
Nonetheless, officials 
[including Zanganeh] 
say there are enough 
buyers worldwide 
for Iran’s products. 
"Petrochemical buyers 
are not governments 
or states. They are 
private enterprises," 
he said, adding that 
for example, when 
methanol is shipped to 
India, there is an array 
of buyers who cannot 
be easily detected or 
provoked by hostile 
states or their minions.
Unlike the oil Industry, 
the petrochemical 
sector cannot be 
easily constrained or 
blockaded. Diversity 
of petrochemical 
products plus the 
near permanent 
global demand help 
the industry evade 
sanctions, he was 
quoted as saying.
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Iran’s Mashhad, Turkey launches bus service

A q u a c u l t u r e 
is lagging 
far behind 

terrestrial agriculture 
- both crops and 
livestock - in terms of 
the characterization, 
domestication and 
improvement of its 
genetic resources for 
food production. The 
report concludes that 
we have the opportunity 
to significantly enhance 
sustainable aquaculture 
production through the 
strategic management 
and development of some 
of the more than 550 
species currently used in 
aquaculture.
According to this new FAO 
report titled The State 
of the World's Aquatic 
Genetic Resources for 
Food and Agriculture, we 
are still largely farming 
wild fish, with 45 percent 
of cultured species being 
little different from their 
wild counterparts.  
The report stresses the 
potential for sustainable 
production gains through 
the genetic improvement 
of farmed aquatic 
resources.
Unleashing the potential 
of aquaculture

According to FAO, 
a growing human 
population is expected 
to drive an increase 
in fish consumption 
of approximately 1.2 
percent per annum 
over the next decade. 
Production of fish and fish 
products is estimated to 
reach over 200 million 
tonnes by 2030.Given 
that production from the 
world's capture fisheries 
has stabilized at about 
90-95 million tonnes 
per annum, with nearly 
a third of marine fish 
stocks being overfished, 
there is little scope for 
additional production 
in the foreseeable future 
except through loss and 
waste and efficiencies 
management. The 
expected growth in 
demand for fish and 
fish products therefore 
needs to be largely met 
from aquaculture. In this 
context, the responsible 

and sustainable use of 
aquatic genetic resources 
will be essential to fulfil 
this role.
Numerous technologies 
are available to improve 
aquatic genetic resources 
with FAO recommending 
a focus on well-designed, 
long-term selective 
breeding programmes, 
which can increase 
productivity of aquatic 
species by 10 percent per 
generation. 
FAO and Iran cooperation 
for aquaculture genetic 
improvement
In this framework, FAO in 
Iran in coordination with 
the Iranian Government 
is funding the project 
“Genetic Improvement 
of Rainbow Trout in 
Iran” aimed at creating a 
national strain of rainbow 
trout. This project 
provides technical and 
strategic assistance to 
Iran in implementing an 
integrated and sustainable 

management system for 
selective breeding of 
rainbow trout.
Many wild species are 
under threat  
The report notes that all 
farmed species still have 
wild relatives in nature but 
many of these wild species 
are under threat and are 
in need of targeted and 
prioritized conservation.
According to the report, 
the most depleted wild 
relatives of cultured 
species are Russian 
sturgeon, huchen, beluga 
sturgeon, Atlantic salmon 
and brown trout.  
Strengthening policies and 
cross-sectoral approach
Food and nutrition 
security depend on a 
diverse and healthy food 
basket, of which aquatic 
food is an important 
component. Therefore, 
aquatic genetic resources 
should be included in 
broader food security and 
nutrition policies.  

Iran, Turkey in talks 
for launching Tehran-
Istanbul train services
 Iran and Turkey are holding talks for launching 
a direct passenger train service between Tehran 
and Istanbul.Saeed Rasouli, the head of the 
Islamic Republic of Iran Railways (IRIR), said 
on Monday that negotiations are underway 
between IRIR and the State Railways of the 
Republic of Turkey (TCDD) to start the service 
in the near future.The official added that both 
sides have been planning to launch this route 
for years, noting that the studies indicate 
that Tehran-Istanbul railroad could bring 
in considerable profits for the investors.He 
said TCDD and Turkey’s Ministry of Culture 
and Tourism are eager for this route to start 
operating.Earlier in August, the first direct 
train route between the two neighbors’ capitals, 
Tehran and Ankara, was resumed after a four-
year halt.The Passenger train services resumed 
on Tehran-Tabriz-Van railroad were also 
launched late June after they were four years of 
suspension.According to the World Travel and 
Tourism Council, Turkey was the most popular 
overseas destination for Iranian travelers in 
2018, accounting for 41% of all visits abroad.
Turkey’s largest city Istanbul, the eastern 
province of Van and the southern province of 
Antalya are the most popular destinations for 
Iranian vacationers. 

NIDC drills 124 oil, gas 
wells in a year
National Iranian Drilling Company (NIDC), a 
subsidiary of National Iranian Oil Company, 
has dug 124 oil and gas wells across the country 
during the past year, a senior official said.
NIDC Managing Director Abdollah Mousavi said 
on Sunday that the drilled wells consisted of one 
exploration well, 52 appraisal/development 
wells and 70 workover/completion wells.
He said some 170,270 meters of digging has 
been conducted for the mentioned onshore 
and offshore wells.NIDC is responsible for 
drilling rigs operated by the National Iranian 
South Oil Company, Petroleum Engineering 
and Development Company, Iranian Offshore 
Oil Company and Iranian Central Oil Fields 
Company.The state-owned company has 75 
drilling rigs, 68 of which are being used in the 
joint oilfields, namely South Azadegan, 80 km 
west of Ahvaz in Khuzestan Province along the 
Iran-Iraq border, Azar in Ilam Province as well as 
South Pars, the world's largest gas field shared 
between Iran and Qatar in the Persian Gulf.

Iran, Armenia keen on 
boosting banking ties
 Iranian and Armenian officials met in Yerevan 
on Tuesday to explore the ways to boost bilateral 
economic ties, including the banking transactions.
In a meeting between Iranian Ambassador to 
Yerevan Kazem Sajjadi and Governor of Bank 
of Armenia (CBA) Artur Javadian, the two sides 
stressed the need to boost the bilateral economic 
cooperation and providing the grounds for 
facilitating financial transactions between the 
two countries.The officials also discussed holding 
joint seminars and symposiums with the aim of 
sharing expertise and experiences between the 
two countries’ banking sectors.Iran and Armenia 
hold longstanding relations in different economic 
and political spheres.Bilateral trade between the 
two neighbors hit $364 million in 2018 – a record 
high since Armenia became independent after the 
dissolution of the Soviet Union in 1991.

Wider, appropriate and long-term 
application of genetic improvement in 
aquaculture, with a focus on selective 
breeding, will help boost food production 
to meet a projected increase in demand 
for fish and fish products with relatively 
little extra feed, land, water and other 
inputs.

FAO highlights potential of genetic improvements 
in aquaculture for better food security
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Numerous 
technologies 
are available 
to improve 
aquatic genetic 
resources 
with FAO 
recommending 
a focus on well-
designed, long-
term selective 
breeding 
programmes, 
which can 
increase 
productivity of 
aquatic species 
by 10 percent 
per generation. 

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

economy
News

ISFAHAN
N E W S

Caspian Sea littoral 
states to meet in 
Kazakhstan over 
tourism development
Caspian Sea littoral states will hold meetings 
in Kazakhstan to develop their relations on 
tourism.
Iran’s deputy head of Cultural Heritage, 

Handicrafts and Tourism Organization 
for tourism as the representative of Iran 
is due to attend the “pentalateral meeting 
on developing tourism relations between 
Caspian Sea littoral states” aimed at 
improving regional and international 
cooperation in tourism.The meeting which 
is due to be held for two days beginning 
on August 27 in Aktau, Kazakhstn, is an 
attempt to operationalize the agreements 

signed during the fifth summit of the heads 
of state of the Caspian Sea littoral states 
held last year.Iran, Russia, Kazakhstan, 
Azerbaijan and Turkmenistan participate 
in the meeting to improve their cooperation 
on regional tourism.Iran’s envoy to the 
event will also hold bilateral meetings with 
his counterparts to discuss development in 
tourism ties and offer a draft of an agreement 
on tourism cooperation between the states.



Iran successful in developing 
deterrence power: 
intelligence min.
Underlining that Iran has no need for other 
countries to interfere in its issues, Intelligence 
Minister Seyed Mahmoud Alavi said Tuesday that 
relying on domestic expertise, Iran has managed 
to develop a deterrence power.
There are some countries which have more 
facilities and military equipment than Iran but 
they are not independent from the US and do not 
have their own say in matters, he said, adding 
that they cannot be compared to Iran regarding 
independence and deterrence power.
“Most of the European countries are not 
independent and need America’s opinion for 
making decisions,” the minister said.
“Everybody knows that the Islamic Republic waits 
for no one to decide about its national interests and 
objectives,” Alavi said.
“Today, Iran has a precise roadmap and stands in 
a position that it can impose its will on the US and 
the Zionist regime,” he added.

Iraq’s Powerful Bloc Calls 
for Withdrawal of US Troops 
after Israeli Attacks
 Iraq's Fatah Alliance, the second-largest party in 
parliament, called for the withdrawal of US troops 
from Iraq following a series of airstrikes targeting 
bases and weapons depots belonging to Iraq's 
Popular Mobilization Units (PMU), also known as 
Hashd al-Sha’abi.
The Fatah Coalition said it holds the United States 
fully responsible for the Israeli aggression, “which 
we consider to be a declaration of war on Iraq and 
its people”, media reports said.
The coalition’s statement came a day after an 
Israeli drone strike in the western Iraqi town of 
Qaim killed a commander with the forces.
It added that US troops are no longer needed in 
Iraq.“While we reserve the right to respond to 
these Zionist attacks, we hold the international 
coalition, particularly the United States, fully 
responsible for this aggression, which we consider 
a declaration of war on Iraq and its people,” the 
statement by the coalition said.
Iraqi President Barham Saleh hosted a meeting 
later Monday that included the prime minister 
and speaker as well as PMU leaders to discuss the 
recent attacks.
A statement issued after the meeting described it 
as a “blatant act of aggression” aimed at dragging 
Al-Hashd away from its ongoing role of eradicating 
remnants of Daesh.
“These attacks are blatant and hostile acts," 
the coalition statement said, adding, “Iraqi 
sovereignty and the well-being of its people are 
a red line."
It stressed the government would take all 
necessary steps to “deter aggressors and defend 
Iraq”.

No development in Iran-US ties without lifting 
sanctions, abandoning hostile actions

Stressing that Iran’s foreign 
policy principles have not 
changed, and constructive 
interaction with the world is 
the government and entire 
system’s strategy, President 

said, “The logic of foreign policy 
is security, national interests and 
working towards realization of the 
causes of the Revolution and the 
greatness of Iran”.
Speaking on Tuesday at the 
inauguration ceremony for National 
Action on Housing Construction 
Scheme, President Hassan Rouhani 
said, “We are ready to cooperate with 
the world, the region and friendly 
countries based on principles and 
regulations”.
The government does not consider 
a resting time for serving people, he 
said, adding, “Boosting domestic 
production is the principle that the 
government works upon in domestic 
and foreign fields”.
This government’s motto from 
the beginning was constructive 
interaction with the world, continued 
Rouhani, adding, “When the 12th 
government began its work, 
the Supreme Leader announced 
extensive interaction with the world, 
going even one step further forward 
than the government”.
Stating that Iran is not seeking 
tension with the world and favours 
regional and global security, 
he said, “We are ready to work 
towards observing all international 
regulations within the framework of 
national interests and security”.
“The more our national power 
increases, the less hopeful our 
enemies will be about hatching plots 
against Iran,” said Rouhani.
He also said that the government 
considers national security and 
interests, as well as advancing the 

causes of the Islamic Revolution, a 
principle, saying, “Wherever there 
is a need to negotiate and defend, 
we will do it and we will stand up 
to bullying, but our ultimate goal is 
Iran’s greatness and pride”.
“If we become powerful in defense, 
economy, culture, security and 
domestic and foreign policy, nobody 
in the world can defeat us, and this is 
the foundation of our logic, which is 
unchangeable,” he said.
Stating that the course of the 
negotiations in recent weeks will 
continue, he said, “The power of 
Iran, defending people’s rights and 
standing up to the ill-wishers is the 
path we take for realization of the 
causes of the Islamic Revolution and 
the Islamic Republic of Iran”.
“To this end, national production 
is the top priority, and if we boost 
production, we will become more 
powerful, capable and wealthy,” said 
Rouhani.
Diplomacy and foreign policy are 
another source of power for the 
Islamic Republic of Iran, said the 
President, continuing, “We will 
change our behaviour towards 
those who imposed sanctions on 
the Islamic Republic of Iran and 
committed economic terrorism if 
they show remorse”.
“They need to return back from the 
wrong path they have taken and be 
at the service of global interests and 
security, speak with the Revolution 
and the Islamic System with respect, 
and recognise the Iranian nation’s 
rights,” he said.

No positive development will happen 
in Iran-US ties without them lifting 
sanctions and abandoning their 
hostile actions, he said, adding, 
“The key to positive developments 
in the two countries’ relations is in 
Washington’s hands, so that they 
can enjoy security in the region 
and establish better relations with 
regional countries”.
Referring to the United States’ 
claims that the only thing they want 
from Iran is not to develop atomic 
weapons, he said, “This is incorrect. 
We are not seeking atomic weapons, 
because our military doctrine is 
based on conventional weapons, 
and we are not seeking to develop 
WMDs at all”.
“This policy is not because of your 
frown and words, but rather because 
of our belief, moral codes, national 
security decisions and the Supreme 
Leader’s fatwa,” he continued.
Dr. Rouhani also said, “This lock will 
not be opened unless you take the 
first step, which is lifting the unjust 
sanctions against the Iranian nation”.
He also referred to negotiations 
between the Islamic Republic of Iran 
and 5 world powers, saying, “Our 
path is clear: if they return to their 
commitments, we will do the same, 
and we are looking after settling 
issues through the logical way”.
Dr. Rouhani continued, “If somebody 
wants to just take a picture with 
Hassan Rouhani, this is not possible 
unless they lift all unjust sanctions 
and respect the Iranian nation’s 
rights, which will be a gamechanger”.

Iranian President Hassan Rouhani said his 
administration will determinedly use every means 
and opportunity to safeguard the national interests.
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Iran, China FMs hold two 
rounds of meetings over various 
issues
 Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic 
of Iran, Mohammad Javad Zarif, who is visiting 
Beijing, held two rounds of meetings with his Chinese 
counterpart, Wang Yi.In the negotiations, the two 
foreign ministers discussed various issues related 
to bilateral relations between Iran and China, the 
latest developments in the implementation of the 
JCPOA as well as the Iranian and French presidents’ 

initiatives, the roadmap for Iran-China ties in the 
next 25 years, the security of the Persian Gulf and 
the strategic Strait of Hormuz, and the illegal and 
unilateral sanctions imposed by the United States on 
independent countries.
Highlighting the necessity for the expansion of the 
strategic and millennia-old ties between Iran and 
China in all fields, Zarif condemned the US’ economic 
pressures and sanctions against China and the 
meddling of the US and certain Western states in 
China’s internal affairs, and reaffirmed the Islamic 
Republic of Iran’s support for the One-China policy.
The Chinese Foreign Minister, in turn, stressed the need 

to uphold multilateralism, 
to honour international 
agreements, and to 
respect the authority of 
the UN Security Council, 
saying, “China supports 
any measure leading 
to reduction of tensions 
and growing stability and 
security in the region, and also 
supports Iran’s legitimate rights 
under the JCPOA and the resulting economic 
interests.”

“This policy is 
not because of 
your frown and 
words, but rather 
because of our 
belief, moral 
codes, national 
security decisions 
and the Supreme 
Leader’s fatwa,”

politics
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FM Zarif rules out possibility 
of Rouhani-Trump meeting
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has ruled 
out the possibility of a meeting between Iranian President 
Hassan Rouhani and his American counterpart Donald 
Trump.
“I said in Biarritz a meeting between Iranian President and 
Trump cannot be possible,” he told IRNA on Tuesday when 
asked about French President’s remarks on a probable 
meeting between Iranian and American leaders.
Zarif went on to say that even if Washington returns to the 
JCPOA and implements the agreement, no bilateral talks 
with US will be held.
“What the French and Americans have discussed on the 
issue is their own business but on my visit to Biarritz, I said 
that no meeting with American officials will be held,” Zarif 
highlighted.

The United States has violated an agreement which was 
the result of lengthy negotiations and what is required 
now is implementing the agreement, said the top diplomat, 
adding, “I’m not yet seeing any significant sign from the US 
administration in this regard.”
Foreign Minister Zarif visited Biarritz on Sunday at the 
official invitation of his French counterpart, Jean-Yves Le 
Drian, to continue consultations on the recent initiatives 
proposed by Iran's President Hassan Rouhani and his 
French counterpart, Emmanuel Macron. The visit came 
concurrently with a meeting of seven economic powers of 
the world, known as G7, in the French city.
During the trip, Zarif met with the French president after 
which he said he had "constructive" negotiations with 
Macron on ways to salvage an international nuclear deal 
signed between Iran and the then P5+1 countries back in 
2015. "France has offered proposals to Iran about ways to 
implement the JCPOA (the nuclear accord, officially known 

a s 
the Joint 

Comprehensive Plan of Action) and steps that the 
sides are required to take [to save the deal]," Zarif  
said.

Iranian MPs Laud 
Production of Air 
Defense System
 Iran’s lawmakers commended the Defense 
Ministry for developing the “Bavar-373” air 
defense missile system.In a statement read out 

at an open session of the Parliament on Tuesday, 
202 lawmakers praised the Defense Ministry for 
designing and manufacturing the homegrown air 
defense system.The Defense Ministry unveiled 
Bavar-373 on August 22. The long-range air 
defense system is capable of detecting up to 100 
targets, tracking 60 of them, and engaging with 
six concurrently.A distinguishing feature of 

Bavar-373 is its vertical launching system with 
square launchers, mostly used for air defense on 
warships.Bavar-373 uses a long-range, phased 
array fire-control radar, dubbed Me’raj-4.Iranian 
military experts and technicians have in recent 
years made great headways in manufacturing a 
broad range of indigenous equipment, making the 
armed forces self-sufficient in the arms sphere.

News

North 
Korea's 
Criticism of 
Seoul over 
Joint Drill 
Nothing 
New: 
Official
North Korea's recent 
stepped-up criticism 
of South Korea 
over joint military 
exercises with the 
United States is 
not anything out 
of the ordinary, a 
unification ministry 
official said Tuesday.
North Korea has 
been ramping up 
pressure on Seoul, 
taking issue with 
the South Korea-
US joint military 
drill that wrapped 
up last week and 
the introduction of 
new weapons, such 
as F-35A stealth 
fighters, from 
Washington.
"We don't see it as 
an occurrence of 
a new situation 
between the South 
and the North. We 
think it can be fully 
resolved through 
dialogue," the official 
said, asking not to be 
named, Yonhap news 
agency reported.
Referring to a 
military tension 
reduction deal the 
two sides signed last 
year, the official said 
security issues can be 
discussed and agreed 
upon at their joint 
military committee.
"We can hold a 
meeting of the joint 
military committee 
and discuss in a way 
that could reduce 
concerns each 
side has regarding 
security issues," the 
official said.
On Saturday, 
North Korea fired 
two projectiles, 
presumed to be 
short-range ballistic 
missiles, off its east 
coast, marking the 
seventh such event 
since late July.
Guiding the launch, 
North Korean 
leader Kim Jong-
un said there is a 
need to push for 
"an indomitable 
offensive campaign" 
to frustrate "the 
e v e r - m o u n t i n g 
military threats and 
pressure offensive 
of the hostile forces," 
according to the 
North's Korean 
Central News Agency.

Iran
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Zarif announces Iran’s condition to return to full 
compliance with JCPOA
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif in an interview 
announced Tehran’s condition to return to full compliance with the 
2015 nuclear deal known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).According to NHK WORLD, Mohammad Javad Zarif gave an 
interview to leading German newspaper Suddeutsche Zeitung.
He has hinted that Iran could quickly revert to full compliance with the JCPOA 
if it can resume its exports of crude oil.Iran partially halted some its obligations 
to the 2015 nuclear deal after the United States unilaterally and illegally withdrew from the 
agreement and imposed a ban on trade in Iranian oil.

Foreign Minister of Iran 
Mohammad Javad Zarif and 
his Chinese counterpart at 
meetings in Beijing explored 
avenues for the expansion of 
strategic relations between 
the two nations.Zarif held 
two rounds of talks with 
his Chinese counterpart 
Wang Yi in Beijing on 
Monday.In the negotiations, 
the two foreign ministers 
discussed various issues 
related to bilateral relations 
between Iran and China, 
the latest developments in 
the implementation of the 
JCPOA as well as the Iranian 
and French presidents’ 
initiatives, the roadmap for 
Iran-China ties in the next 
25 years, the security of 
the Persian Gulf and Strait 
of Hormuz, and the illegal 
and unilateral sanctions 
imposed by the United States 
on independent countries.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:10:57  
Noon call to prayer : 
13:04:39   
Evening call to prayer: 
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Macron delivers 
breakthrough on 
Iran at tense G7 
summit, but little 
else
French President Emmanuel Macron paved 
the way at a G7 summit for a diplomatic 
solution to the standoff between Washington 

and Tehran over a 2015 nuclear deal, but there 
was little else to show from a meeting at which 
allies were sharply divided; Reuters reported.
According to Reuters, Macron, host of the 
summit of seven industrialized nations that 
ended on Monday in the French seaside resort 
of Biarritz, said that Iranian President Hassan 
Rouhani had told him he was open to a meeting 
with U.S. President Donald Trump.
Trump told a news conference before heading 
home that it was realistic to envisage a meeting 
with the Iranian head of government in the 
coming weeks. Both leaders are scheduled to 

attend the United Nations General Assembly 
next month.European leaders have struggled 
to calm a confrontation between Iran and the 
United States since Trump pulled his country 
out of Iran’s internationally brokered 2015 
nuclear deal last year and reimposed sanctions 
on the Iranian economy.“What unites us, and 
that is a big step forward, is that we not only 
don’t want Iran to have nuclear weapons, but 
we also (want to) find the solution to that via 
political means,” German Chancellor Angela 
Merkel said at the end of the gathering.Macron 
has led efforts to defuse tensions, fearing 

a collapse of the nuclear deal could set the 
Middle East ablaze.Trump ruled out lifting 
sanctions but said talks were underway to 
see how countries could open credit lines 
to keep its economy afloat. He indicated he 
wanted to address the nuclear deal’s timescale 
and said he did not want regime change.“I’m 
looking at a really good Iran, really strong, 
we’re not looking for regime change,” he 
said. “And we’re looking to make Iran rich 
again, let them be rich, let them do well.”But, 
apparently referring to Iran’s recent rhetoric 
about its ability to attack U.S. interests, Trump 

suggested Iran would meet “violent force” if 
it followed through on its threats.Despite the 
headway made on Iran, the meeting ended 
with few significant deliverables because 
there were so many issues dividing the United 
States and its allies in particular.These ranged 
from Washington’s escalating trade war with 
China, which many fear could tip the slowing 
world economy into recession, how to deal 
with North Korea’s nuclear ambitions and 
the question of whether Russian President 
Vladimir Putin should be readmitted to the 
group.
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Optimism refers to a general expectation 
that good things will happen, or believing 
that the future will be favorable because we 
can control important outcomes. Whereas 
research has identified many risk factors 
that increase the likelihood of diseases 
and premature death, much less is known 
about positive psychosocial factors that 
can promote healthy aging, MedicalXpress 
reported.
The study was based on 69,744 women 
and 1,429 men. Both groups completed 
survey measures to assess their level of 
optimism, as well as their overall health 
and health habits such as diet, smoking and 
alcohol use. Women were followed for 10 
years, while the men were followed for 30 
years.When individuals were compared 
based on their initial levels of optimism, 
the researchers found that the most 
optimistic men and women demonstrated, 
on average, an 11 to 15 percent longer 
lifespan, and had 50-70 percent greater 
odds of reaching 85 years old compared 
to the least optimistic groups. The results 
were maintained after accounting for age, 
demographic factors such as educational 
attainment, chronic diseases, depression 
and also health behaviors, such as alcohol 

use, exercise, diet and primary care visits.
"While research has identified many 
risk factors for diseases and premature 
death, we know relatively less about 
positive psychosocial factors that can 
promote healthy aging," explained 
corresponding author Lewina Lee, Ph.D., 
clinical research psychologist at the 
National Center for PTSD at VA Boston 
and assistant professor of psychiatry 
at BUSM. "This study has strong public 
health relevance because it suggests that 
optimism is one such psychosocial asset 
that has the potential to extend the human 
lifespan. Interestingly, optimism may 
be modifiable using relatively simple 
techniques or therapies."It is unclear 
how exactly optimism helps people attain 
longer life. "Other research suggests that 
more optimistic people may be able to 
regulate emotions and behavior as well as 
bounce back from stressors and difficulties 
more effectively," said senior author Laura 
Kubzansky, Ph.D., MPH, Lee Kum Kee 
Professor of Social and Behavioral Sciences 
and co-director, Lee Kum Sheung Center 
for Health and Happiness at the Harvard 
T.H. Chan School of Public Health. The 
researchers also consider that more 
optimistic people tend to have healthier 
habits, such as being more likely to engage 
in more exercise and less likely to smoke, 
which could extend lifespan. 

In an exclusive interview with ILNA, 
he said “In my opinion, Iran ballistic 
missile programme is part of this 
defensive posture and should not 
be seen as threat. It is incredibly 
hypocritical for the Zionist regime to 
chide Iran for pursuing its legitimate 
right to self-defence, especially 
when it acts as an occupying power in 
places like the Golan Heights and the 
Palestinian Territories.”
Asked about U.S administration 
policy, he said that Donald Trump is 
pursuing a misguided, hopelessly 
naive foreign policy agenda – he has a 
very tenuous grasp of the realities of 
international relations.
“This is further compounded by the 
people that he has employed in his 
foreign policy team – people like 
Mike Pompeo and John Bolton are 
war-mongers who support terrorist 
groups and seek regime change in 
Iran.”
Answering to question about the 
result of European efforts to maintain 
trade with Iran, he added “I think that 

the establishment of the SPV/INSTEX 
was a good idea in principle, but it 
came a bit late, and it is hard to say 
what its impact will be.”
“I’m hopeful that it will provide 
Europe and Iran, as well as other 
countries a means to circumvent 
US sanctions, but it needs full 
commitment from European nations 
to make it work,” Wastnidge said.
U.S political science professor 
pointed to U.S sanctions and said 
“The sanctions are likely to have a 
detrimental effect on the economy, 
not because of any Iranian weakness, 
but because of the dominance of the 
US in the global financial system.”
“Therefore the sanctions may have 
an effect on normal Iranian citizens, 
which is very unfortunate. However, 
I believe that Iran will show great 
nous and ingenuity when it comes to 
working around these efforts, as they 
have done in the past.”
He refers to recent tensions in 
Persian Gulf, added “I think that the 
US is doing this from a position of 
weakness, as it is no longer a key 
player in the region in a direct sense. 
Despite its continued military 
presence, it is becoming increasingly 
reliant on its allies in the region to 
do its bidding. Russia now has a far 
greater role and influence."

New Evidence Indicates Optimists Live Longer Iran has right to use rocket technology; U.S 
Professor

Researchers found that individuals with greater optimism 
are more likely to live longer and to achieve "exceptional 
longevity," that is, living to age 85 or older.

U.S political science professor at Open University Edward 
Wastnidge underlines that Islamic Republic of Iran has 
every right to defend itself from hostile acts and nations.

“Therefore the 
sanctions may 
have an effect on 
normal Iranian 
citizens, which is 
very unfortunate. 
However, I believe 
that Iran will show 
great nous and 
ingenuity when it 
comes to working 
around these 
efforts, as they have 
done in the past.”

"This study has 
strong public health 
relevance because 
it suggests that 
optimism is one 
such psychosocial 
asset that has the 
potential to extend 
the human lifespan. 
Interestingly, 
optimism may be 
modifiable using 
relatively simple 
techniques or 
therapies."



کلینیک اقتصادی در استانداری اصفهان راه اندازی شده است
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: کلینیک اقتصادی در استانداری اصفهان راه اندازی 

شده است و عصرهای یکشنبه به مشکالت اقتصادی سرمایه گذاران رسیدگی می شود.
سید حسن قاضی عسگر در جلسه شورای اداری شهرستان اردستان اظهار داشت: مسئوالن صنعت و معدن باید 

مهارت پروری را در رأس کارهای خود قرار داده و نیاز سنجی های کشور را نیز مدبرانه انجام دهند.
وی افزود: قرار بود ۷۰ هزار تن مرغ وارد کشور شود که  برای حمایت از تولید داخل جلوی آن گرفته شده است و 

استان اصفهان تعهد کرده تا این مقدار  مرغ مورد نیاز کشور را تولید کند که مرغداران باید در این راستا به ما کمک 
کنند.

 معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه  با پیگیری هایی  انجام شده  هر کس بر سر راه فعاالن اقتصادی 
سنگ اندازی می کند در دادگاه محاکمه می شود، بیان داشت: افرادی که می خواهند برای کارهای اقتصادی مجوز بگیرند باید ۴۲ مرحله 

را پشت سر می گذاشتند که با رایزنی های الزم این مراحل به ۱۲ مرحله کاهش یافته است تا بروکراسی اداری شکسته شود.
وی با بیان اینکه تا زمانی که مسائل ریشه ای حل نشود مشکالت بر سر جای خود باقی خواهد ماند، ابراز داشت: دخالت دولت در مسائل اقتصادی 

کارساز نبوده است و باید بخش خصوصی که بهره وری آن باالتر و ارزانتر است را حمایت کرد.

پنج هزار یتیم اصفهانی بدون حامی هستند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: تعداد ایتام و فرزندان محسنین تحت پوشش 
کمیته امداد استان اصفهان ۱۷ هزار و ۶۳۳ نفر است که در حال حاضر پنج هزار و ۱۲۸ فرزند طرح محسنین 
هنوز بدون حامی هســتند. محمدرضا متین پور در خصوص آمار ایتام تحت پوشش کمیته امداد استان 
اظهار کرد: تعداد ایتام و فرزندان محسنین تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان ۱۷ هزار و ۶۳۳ نفر 

است، همچنین ۶۴ هزار و ۵۴۵ نفر حامیان این کودکان هستند. وی با بیان اینکه پنج هزار و ۱۲۸ فرزند طرح 
محسنین هنوز بدون حامی هستند، در خصوص فرزندان سادات تحت پوشش کمیته امداد استان، افزود: یک هزار 

و ۸۲۶ فرزند سادات یتیم و غیر یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان هستند که از این تعداد ۷۵۲ نفر یتیم هستند. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان در خصوص حامیان فرزندان سادات تحت پوشش تصریح کرد: پنج هزار و 

۲۶۱ نیکوکار حامی این فرزندان هستند، همچنین یک هزار و ۷۴ فرزند غیر یتیم سادات تحت پوشش کمیته امداد استان دارای یک هزار و ۱۸۱ 
حامی هستند. وی در خصوص تعداد خانوارهای تحت پوشش خودکفا شده کمیته امداد استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه طبق برنامه ها باید 
ساالنه زمینه خودکفایی  ۱۰ درصد از تحت پوششان کمیته امداد مهیا شود در سال ۹۷ بالغ بر ۲۰۰۳ خانوار خودکفا و از کمک های امداد بی نیاز 

شدند همچنین در پنج ماهه امسال ۶۷۳ خانوار از مددجویان کمیته امداد استان به خودکفایی رسیدند.

خبرآنالین
گــزارش
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در بحث ساماندهی 
به مسکن از بدو 

ورود به وزارت راه و 
شهرسازی، مهم ترین 
اقدامی که انجام شد، 

روان سازی و ایجاد 
گشایش در عرضه و 

تولید مسکن بود

اقتصاد ایران
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تاکید بر افزایش کیفیت 
خودروهای داخلی

رئیس هیئت عامل ایدرو در مراسم 
معارفه مدیرعامل جدید ایران خودرو 
هم افزایی تمام خودروسازان داخلی 
و تعریف پلت فرم مشــترک برای 
بهینه سازی کیفیت و تولید خودرو 

در کشور را خواستار شد.
به گزارش ایدرونیوز، محمدباقر عالی 
با اشاره به نقش توسعه ای سازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران 
)ایدرو( و جایگاه هماهنگ کننده 
این سازمان در حوزه صنعت خودرو 
کشــور و تاکید اخیر مقام معظم 
رهبری در دیدار با هیئت دولت مبنی 
بر نقش پیشرانی که صنعت خودرو 
باید در رونق تولید ایفا کند، افزود: 
سازمان توســعه ای ایدرو به عنوان 
هماهنگ کننده صنعــت خودرو 
بسترســازی الزم برای هم افزایی 
توان خودروسازان داخلی و طراحی 

پلت فرم مشترک را انجام می دهد.
عالی همچنین تکمیل حدود ۲۲ 
هزار خودروی دارای کسری قطعه و 
تزریق به بازار مصرف ظرف ۱۰ روز 
گذشته را نشان دهنده توانمندی 
و همت منابع انســانی و سربازان 
جهاد اقتصادی در سال رونق تولید 
برشمرد و تاکید کرد: سیاستگذاری 
در دوره جدید با تمرکز بیشــتر در 
جهت کاهش قیمت تمام شــده و 

افزایش کیفیت خواهد بود.

ایسنا
خـــبـــر
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گــزارش تحوالت بــازار 
مسکن شهر تهران مربوط 
به تیرماه ۱۳۹۸ بیانگر آن 
اســت که متوسط قیمت 
خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مســکونی 
معاملــه شــده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران 
۱۳.۳ میلیون تومان بود که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و 

۹۱.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
افزایش ۹۱.۵ درصدی قیمت مســکن 
در حالی طی یک سال گذشــته رخ داده 
که این امر، به ســرعت اثر خــود را روی 
خرید و فروش ملک گذاشته است. بنا به 
گزارش بانک مرکزی، تعــداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شــهر تهران در 
تیرماه ســال ۱۳۹۸، بــه ۴.۸ هزار واحد 
مسکونی رسید که نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل ۶۴.۶ درصد کاهش را نشان 

می دهد. افت معامالت مسکن، عمق رکود 
در بازار مسکن را تایید می کند.

در حال حاضر از یک سمت، قدرت خرید 
متقاضیان مصرفی مسکن که مهم ترین 
عامل رونق بخشــی به معامالت در تمام 
دوره ها هستند، به پایین ترین حد ممکن 
رسیده و توان خرید با قیمت های به اوج 
رسیده فعلی در بازار مسکن را ندارند و هیچ 
عاملی که بتواند در کوتاه مدت قدرت خرید 

آنها را تقویت کند نیز وجود ندارد.
از سوی دیگر، سفته بازان نیز به دلیل این که 
خریداران مصرفی بازار را ترک کرده اند، از 
بازار خارج شــده اند.   مشاهدات حاکی از 
این است که تعداد متقاضیان سرمایه ای 
مســکن هم در محدوده بازار مســکن 
شهر تهران به شدت کاهش یافته است. 
مجموعه این عوامل، به ویژه کاهش قدرت 
خرید متقاضیان مصرفی و کاهش انگیزه 
متقاضیان غیرمصرفی مسکن را می توان 
به عنوان منشا اصلی عمیق تر شدن رکود 

بازار معامالت مسکن معرفی کرد.

   اقدام ملی برای تعادل بازار مسکن
در ایــن شــرایط، بــه منظــور رونق و 
تعادل بخشی به بازار مســکن به عنوان 
یکی از بازارهای مهم در ایجاد فرصت های 
شغلی و به تحرک واداشتن سایر بخش های 
اقتصادی کشور، در برنامه تقدیمی وزارت 
راه و شهرســازی در دی مــاه ۱۳۹۷ به 
رییس جمهور، مقرر شد ظرف مدت سه 

سال عملیات اجرایی ساخت تعداد ۴۰۰ 
هزار واحد مســکونی با هدایت و راهبری 
مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شود.

با توجه به ظرفیت های موجود در شهرهای 
جدید و نیز در راستای اجرای اصول ۳۱ و 
۴۳ قانون اساسی که وظیفه تامین مسکن 
آحاد جامعه به خصوص گروه های نیازمند 
را برعهده دولت نهاده، شــرکت عمران 
شهرهای جدید نیز مانند سایر بخش های 
مربوطه احداث واحدهای مسکونی را در 
دســتور کار خود قرار داده و مشمول این 
طرح شــد. در این راستا از مجموعه ۴۰۰ 
هزار واحد تکلیفی، سهم شرکت عمران 
شــهرهای جدید ۲۰۰ هزار واحد، سهم 
شرکت بازآفرینی شهری ایران ۱۰۰ هزار 
واحد و سهم بنیاد مسکن ۱۰۰ هزار واحد 

اعالم و در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به گزارش های ارائه شده شرکت 
عمران شهرهای جدید تا کنون عملیات 
اجرایی حدود ۶۰ هزار واحد از این برنامه را 
در شهرهای گوناگون آغاز کرده که هرکدام 
در مراحل پیشــرفت فیزیکی مختلفی 
قرار دارند. طبق برنامه ریزی انجام شــده 
در این راستا عملیات اجرایی تعداد ۱۵۰ 
هزار واحد مســکونی متعلق بــه برنامه 
مذکور نیز در هفته آینده با حضور رئیس 
جمهور آغاز و در دست اقدام قرار خواهد 
گرفت که شهرهای جدید دارای سهمی 
حدودا ۲۰ هزار واحدی در آن خواهد بود. 
شهرهای جدید با آغاز این ۲۰ هزار واحد 

در شــهرهای پرند، پردیس، فوالدشهر، 
بهارستان، گلبهار، صدرا، سهند، امیرکبیر 
و هشتگرد، عملیات اجرایی احداث حدودا 
۸۰ هزار واحد را به طور رســمی از زمان 

ابتدای برنامه آغاز و در دستور کار دارد.
به گزارش شرکت عمران شهرهای جدید، 
با توجه به اطالعات ارســالی از شهرهای 
جدید حاضر در این برنامه شــهر جدید 
فوالدشهر با هفت هزار و ۱۳۴ واحد، شهر 
جدید پرند با چهار هزار و ۴۴۸ واحد، شهر 
جدید گلبهار با دو هزار و ۷۶۲ واحد، شهر 
جدید ســهند با یک هــزار و ۵۴۷ واحد، 
شهر جدید صدرا با یک هزار و ۴۹۷ واحد، 
شهر جدید امیرکبیر با ۸۰۰ واحد، شهر 
جدید هشتگرد با ۵۲۰ واحد و شهر جدید 
پردیس با ۱۵۰ واحد به ترتیب بیشترین 
پروژه را در این افتتاح در بر خواهند داشت.

محمد اســالمی، وزیر راه و شهرســازی 

چندی پیش در صحن علنی مجلس در 
تشریح طرح ملی مسکن عنوان کرد: »در 
بحث ساماندهی به مسکن از بدو ورود به 
وزارت راه و شهرسازی، مهم ترین اقدامی 
که انجام شد، روان سازی و ایجاد گشایش 
در عرضه و تولید مسکن بود؛ به گونه ای که 
بتوانیم تولید مســکن را به جریان پایدار 
تبدیل کرده و در جهت پاســخ گویی به 
نیاز واقعی جامعه، اعتمادســازی الزم را 
بین توسعه دهندگان، انبوه سازان و مردم 

ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرســازی، مهمترین دغدغه 
وزارت راه و شهرسازی را در حوزه مسکن، 
مساعد و هموار کردن شرایط برای خانه دار 
شدن خانه اولی ها عنوان کرد و گفت: »در 
بدو ورود تکمیل مســکن مهرهای نیمه 
تمام را در دستور کار قرار دادیم که به یاری 
حق تعالی این مهم به جز مواردی که دارای 

مسائل حقوقی و قضایی هستند در دستور 
کار قرار دارد.« وی، برنامه تولید ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی را برای سال های ۹۸ و ۹۹ 
در کنار تکمیل مسکن مهر، از برنامه هایی 
عنوان کرد که براساس آمار واقعی از نیاز 
به مسکن در کشــور وجود دارد. اسالمی 
تصریح کرد: »نرخ نیاز به مسکن بر اساس 
شاخص های مختلفی ارزیابی می شود که 
یکی از آنها تعداد ازدواج های صورت گرفته 
است. براساس آمار، ازدواج های ثبت شده 
در ســال ۹۷، ۵۳۳ هزار فقره ازدواج بوده 
است. اگر فرض بر این باشد که ۲۰ درصد 
از تعداد ازدواج هــای صورت گرفته جزو 
خانواده هایی هســتند که به نوعی دارای 
تمکن مالی برای خانه دار کردن فرزندان 
تازه ازدواج کرده خود هســتند، به طور 
طبیعی باید برای ۸۰ درصد برنامه ریزی 

داشته باشیم.«

گام تازه دولت برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی؛   

ارزانی مسکن در راه است؟
در شرایطی که بازار مسکن رشــد قیمت ۹۱.۵ درصدی طی 
یک سال گذشته را تجربه کرده، دولت به منظور تعادل بخشی 
و رونق بخش مسکن، عملیات اجرایی ساخت ۴00 هزار واحد 

مسکونی را در دستور کار قرار داده است.
بازار مسکن طی یک سال گذشته روزهای پرنوسانی را گذرانده 
اســت؛ دوره ای که حتی بنا به گزارش های رسمی دولت، به 

افزایش ۹۱.۵ درصدی قیمت مسکن منتهی شد.
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تزریق فــراوان پول راحت 
دولتــی؛ نهادهای مختلف 
دولتــی به ویــژه معاونت 
علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری با هــدف ترویج 
موضــوع کارآفرینی نوین 
اقدام به ارائه حمایت های 
گسترده مادی و غیرمادی کردند. در این 
راستا فعالیت های ترویجی گسترده ای با 
همکاری برخی بازیگران اکوسیستم شکل 
گرفت که نقطه شــروع موج گرایش به 
سمت راه اندازی استارت آپ بود. برگزاری 
صد استارت آپ ویکند با همکاری یکی از 
شتاب دهنده های مطرح و با حمایت مالی 
معاونت علمی در سرتاسر کشور یکی از 
آنها اســت. حمایت های مالی چشمگیر 
بالعوض، وام های دلنشــین، تخصیص 
فضای فیزیکی و... همه توسط نهاد دولت 

ارائه می شد.
آرزوی رفتن راه صد ســاله در یک شب؛ 
ترویج و جذابیت افزایی دولتی از یکسو و 

ورود برخی چهره های حرفه ای کاربلد و 
تصویرسازی زیبا توسط بخش خصوصی 
سبب شــد تا رفتن راه صد ساله در یک 
شــب، دیگر غیرممکن به نظر نرسد. هر 
کسی می توانست استارت آپی تأسیس 
کرده، حمایتی بگیرد، سرمایه ای جذب 
کند، رشد کرده و میلیاردر شود. برخی 
نمونه های موفق داخلی هم رســانه ای 
شــده و مورد توجه قــرار گرفتند. حال 
آنکــه بســیاری از آنها قدمتی بیشــتر 
از عمر این جریان در کشــور داشتند و 
به غلط محصول زمینی دیگر در ســبد 

استارت آپ ها گذاشته شد.
تسهیل ورود به اکوسیستم؛ این اقدامات 
سبب شــد پارادایم استارت آپ به عنوان 
آلترناتیو اشتغال در سطح ملی از سوی 
حاکمیت و متخصصان از یکسو و گزینه 
جذابی برای ســرمایه گذاری و کســب 
سودهای چشمگیر توسط نهادهای دارای 
سرمایه از ســوی دیگر تعریف شود. در 
کنار این دو رکن، جامعه جوان متخصص 
تحصیلکرده و جویای نام و نان کشور، که 
در نتیجه شرایط بد اقتصادی آن روزها، 
دستش از کار و شغل و درآمد کوتاه بود، 
دریچه پرنور امیدی را در مقابل خود دید 
که پاسخگوی بسیاری از خواسته های به 
حقش بود. بنابراین در سطوح مختلف، 
موج شــدیدی از عالقه منــدان ورود به 
اکوسیستم شکل گرفت. معاونت علمی 
و ســایر نهادها نیز آزادراهی هشت بانده 
برای ورود به این آرمان شــهر تأســیس 

کرده بودند.
بنابراین طیف گســترده ای از بازیگران 
در قالب نقش هــای مختلف بنیان گذار، 
منتور، سرمایه گذار، شــتاب دهنده و ... 

به این اتوبان و آرمان شــهر وارد شدند. 
کافی بود ایده ای داشته باشید، تیمی از 
رفقا شــکل دهید و در یک استارت آپ 
ویکند شرکت کنید، سپس شما صاحب 
استارت آپ می شدید. اگر شتاب دهنده ای 
هم شــما را می پذیرفــت، کار تمام بود. 
شــتاب دهنده هایی که با سیاست غلط 
معاونت علمی بسیار زیاد شدند؛ به طوری 
که تا کنون نزدیک به 50 شتاب دهنده 
از این نهاد مجوز گرفته اند. به واسطه نیاز 
کشــور در برخی حوزه های خدماتی و 
ورود صحیح برخی بازیگران توانمند نیز 
نمونه های موفقی شــکل گرفت و حلقه 
فزاینده ای در تهییج ورود به اکوسیستم 

ایجاد شد.
به واســطه همه این جذابیت ها و امکان 
ورود بسیار آسان و انتظار موفقیت سریع 
و شدید، خیل گسترده ای از متقاضیان به 
نرخ موفقیت در جوامع متعالی مرتبط، این اکوسیستم وارد شدند، در حالی که 

کمتر از 10 درصد است و ما نیز پیش نیازها 
و الزامات موفقیت این اکوسیستم را اغلب 
در اختیار نداشتیم. عموماً بنیان گذارهای 
استارت آپ ها، مهارت و دانش راه اندازی 
اداره کسب وکار را نداشتند، کشور از خأل 
منتورهای واقعی رنج می برد، قوانین در 
کشور به گونه ای اســت که با اقتضائات 
کسب وکارهای نوین ســنخیتی ندارد، 
نهادهای سرمایه گذار ما بلوغ و توان الزم 
در سرمایه گذاری هوشمندانه و مدیریت 
سرمایه گذاری در کسب وکارهای نوین 
را نــدارد، عموم شــتاب دهنده ها صرفاً 
تقلیدی از یک پوسته هستند، دولت به 
علل مختلف توان و تمایل حمایت های 

فراوان قبلی را ندارد و ده ها مورد دیگر.
در نتیجــه، موجــی از نرســیدن ها و 
شکست ها در جامعه استارت آپی کشور 
راه افتاد. امیدهای زیادی ناامید شــد و 

تیرهای زیادی به ســنگ خورد. بسیار 
از متخصصان جوان کشــور کــه قبل از 
راه اندازی استارت آپ، مهارت های الزم 
را نداشتند، ولی اکنون و به واسطه چند 
ســال فعالیت، حداقل هایــی از مهارت 
الزم را کســب کــرده بودنــد، کوله بار 
مهاجرت بستند و کشور را ترک کردند، 
سرمایه گذارها دچار تردید و تشکیک در 
اکوسیستم شدند و این وضعیت، محصول 
بذری است که کاشته شده و انتظار لوبیای 
سحرآمیز را از آن داشتند، تا آسمان برود 
و ما مرغ تخم طال را برداریم و زندگی مان 
زیر و رو شود. حال آنکه چنین تصوری، 
افسانه است. ســاختن، پیش نیازهایی 
دارد که ما از آن غافل بوده ایم و نیاز است 
 که برای ادامه مسیر، الزامات آن را در نظر 

بگیریم.

امید یا نامیدی؛ مساله این است

لوبیای سحرآمیز کارآفرینی نوین

آرزوی رفتن راه صد 
ساله در یک شب؛ 

ترویج و جذابیت افزایی 
دولتی از یکسو و ورود 

برخی چهره های 
حرفه ای کاربلد و 

تصویرسازی زیبا توسط 
بخش خصوصی سبب 

شد تا رفتن راه صد 
ساله در یک شب، دیگر 
غیرممکن به نظر نرسد

روند شکل گیری اکوسیستم کارآفرینی نوین ایران یا همان 
استارت آپ ها را که در نظر بگیرید، می بینید در ابتدا با موجی 
از امید و انگیزه آغاز شد و اکنون سرود خستگی و ناامیدی 

خوانده می شود.
اما اگر این روند را با سایر روندهای تاریخی توسعه که با محوریت 
پروپاگاندای دولتی همراه بوده مقایسه کنیم، هنوز می توانیم 
بر طبل شادانه بکوبیم که روزهای خوش اکوسیستم تازه پیش 
روست. در آن سال های آغازین، تحت تأثیر چند عامل، اقبال 
بسیار زیادی توسط بازیگران مختلف به این اکوسیستم نشان 
داده شد. بررسی این عوامل و روند تغییرات آنها، پیام هایی را 
برای سیاستگذاران و ذی نفعان اکوسیستم خواهد داشت که 

می تواند تصویری روشن تر از مسیر پیش رو ارائه دهد.

وزیر اسبق صمت مطرح کرد؛ 

توریسم جزو 
پتاسیل عظیم در 
ارز آوری به کشور 

است

غضنفــری گفــت: موفقیــت 
چشمگیر استارت آپ ها بیانگر 
این اســت که بخش خصوصی 
کارش را بلــد بــوده و نیازمند 

اعتماد بخش دولتی است.
بخش خصوصی چاره کار برای 
دور زدن تحریم/ پتاسیل عظیم 
توریسم در ارز آوری به کشوربه 
گزارش خبرنگار  صنعت، تجارت 
و کشــاورزی گــروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی 
غضنفری، وزیر اسبق صمت در 
مراســم رونمایی از اپلیکیشن 
»مســافرز« که در پارک علم و 
فناوری دانشــگاه تهران برگزار 
شــد، اظهار کــرد: میزبان این 
جلســه بخش خصوصی است 
و در واقــع میتوانیــم بگوییم 
که بخش خصوصــی می تواند 
 توســعه دهنده اقتصاد کشور

 باشد.
او افــزود: موفقیــت بخــش 
خصوصی بیانگر این اســت که 
جلسات در های بسته دولتی ها 
هیچــگاه منجر به پیشــرفت 
نشده است که متاسفانه شاهد 
آن هســتیم. البتــه نمیتوان 
 نقش دولت را بطور کلی حذف

 کرد.
وزیر اســبق صمت بیــان کرد: 
تحریم ها اگر کاری انجام نگیرد 
تهدید و اگر ابتکار جدیدی انجام 

شود فرصت است.
غضنفــری گفــت: در بهترین 
سال ها 100 میلیارد دالر نفت 
فروختیم، صادرات غیرنفتی در 
بهترین حالت ۴۳ میلیارد دالر 
بوده اســت. صادرات غیرنفتی 
بــه ۲ بخــش کاال و خدمــات 
تقســیم می شــود. متاسفانه 
ارز آوری از طریــق خدمات در 
 صادرات غیرنفتی بشــدت کم

 است.
این کارشناس حوزه صمت بیان 
کرد: دولتی که به نفت وابســته 
باشــد با تهدید این وابستگی با 
کســری بودجه رو برو می شود. 
در نتیجه به زنان و مردانی نیاز 
داریــم کــه در ارز آوری ابتکار 

بخرج دهند.
غضنفــری بیان کرد: شــنیده 
می شود توریســم های ورودی 
به کشــور با نارضایتی از کشور 
خارج می شوند. صنعت توریسم 
بر عکــس نفت هیچــگاه تمام 

نمی شود.
این کارشناس حوزه صنعت بیان 
کرد: راه اندازی نظــام نرم افزار 
محور تجارت بین المللی منجر 
می شود تا بدون حضور فیزیکی 
صادرات غیرنفتــی و خدمات 
محور را افزایش دهیم، متاسفانه 
ســهم صــادرات غیــر نفتی 
خدمات محور بشــدت پایین 
اســت در حالی که می توانیم 
 از این ســرمایه عظیم استفاده 

کرد.
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برگزاری پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بازسازی سوریه
 با حمایت مرکز تعامــالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، پاویون 

شرکت های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه بازسازی سوریه برگزار می شود.
 پاویون شرکت های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه بازسازی ســوریه و نشست تجاری و فناوری میان

 شرکت های دانش بنیان و فناور دو کشور، از ۲۶ تا ۳0 شهریورماه سال جاری برگزار می شود.
این نمایشگاه در حوزه های مختلفی چون ساختمان و کلیه زیرمجموعه های وابسته، برق و انرژی، انرژی های 

تجدیدپذیر، آب، تصفیه آب، نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، صنایع هوایی و دریایی، زیرساخت )پل، راه 
آهن(، کشاورزی، ماشین آالت مرتبط و صنایع غذایی و بسته بندی، صنایع کوچک و متوسط و خودروهای سبک 

و سنگین و قطعات یدکی برگزار می شود.
همچنین از دیگر بخش های این نمایشگاه می توان به بانک و سرمایه گذاری و بیمه، شرکت های دانش بنیان، تجهیزات بیمارستانی و دارو، 
 IT، ماشین آالت سنگین، خودرو و تجهیزات وابسته، صنعت پالستیک، چاپ و بسته بندی، صنعت پتروشیمی، ارتباطات و فناوری اطالعات

ICT و سیستم های امنیتی و اطفای حریق اشاره کرد.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی https://tesc.ir/ مراجعه کنند.

تسهیل ورود به اکوسیستم؛ 
این اقدامات سبب شد پارادایم 
استارت آپ به عنوان آلترناتیو 
اشتغال در سطح ملی از سوی 

حاکمیت و متخصصان از یکسو و 
گزینه جذابی برای سرمایه گذاری 
و کسب سودهای چشمگیر توسط 

نهادهای دارای سرمایه از سوی دیگر 
تعریف شود

،، اقتصاد آنالین
یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

باشگاه خبرنگاران جوان
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

نگاه ویژه دولت به استارت آپ ها به عنوان قطبی موثر بر اقتصاد

 تقویت کسب و کارهای اینترنتی به ویژه استارت آپ ها در 
دولت تدبیر به نوعی بستر ساز توسعه اقتصاد کشور شده 
است. از این رو دولتمردان باید با فراهم کردن نقدینگی و تامین منابع مالی الزم به 
حرکت و گسترش این حوزه کمک کنند و در جهت تضمین و بازاریابی به منظور 

دستیابی به تولید انبوه گام بردارند.

 حرکت به ســوی استارت آپ ها موضوعی  اســت که در دولت دوازدهم بیشــتر درباره آن 
می شنویم، از رئیس جمهوری و معاون اول گرفته تا دیگر مسئوالن دولت در سخنان خود 
همواره نگاه ویژه ای به توانایی های استارت آپ ها دارند و توسعه این حوزه را به نوعی حالل 
مشکالت اقتصادی و رفع بیکاری می دانند. البته فعاالن این حوزه معتقدند که دولت اطالعی 
از مشکالت آنها ندارد و بهتر است به این حوزه وارد نشود اما امید به استارت آپ ها در میان 
دولتی ها هر روز پررنگ تر می شود و به نظر می رسد که آنها، استارت آپ ها را نوعی معجزه و 
کلید حل مشکالت می داند. چنانچه حسن روحانی رئیس جمهوری در نشستی به وزیران و 
مدیران خود توصیه کرد تا از توانایی های استارت آپ ها برای حل مشکالت شان بهره ببرند. 
او گفت: استارت آپ ها به راحتی می توانند مشکالت را حل کنند. ما خود را گرفتار کاغذها 
و آئین نامه های ۲ سده پیش کرده ایم که با سیستم های استارت آپی به راحتی می توان این 
موارد را حل کرد. برای حل همین موارد مطرح شده وزیران با استارت آپ هایی که در سطح 
باال کار می کنند قرارداد ببندند تا سریعا مشکالت را رفع کنند. او به صراحت اعالم کرد که از 
جوانان و شرکت های شتاب دهنده در حوزه کسب و کارهای نوین حمایت می کند و این یک 
فرصت برای جوانان دارای ایده و بیکار است. او اعتقاد دارد که با استفاده از فضای مجازی و 

استارت آپ ها می توانیم بازار را با تولیدگر آشتی دهیم و علم را با فناوری جدید، آشنا کنیم.
استارت آپ های نوپا و بهره گیری از آنها در چارچوب منافع ملی می تواند پنجره جدیدی را باز 
کند است تا اینگونه بتوانیم بهره مندی بیشتری از توسعه در حوزه اقتصاد دانش بنیان به دست 
بیاوریم. بر اساس گزارش سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، با مجموع تالش های 
انجام شده، ایران توانسته در میان 1۸۸ کشور جهان رتبه ۴۸ را از نظر تعداد استارت آپ ها به 

خود اختصاص دهد. البته در این میان نباید از اشتغال آفرینی استارت آپ 
ها هم غافل ماند تا آنجا که بر پایه اطالعات منتشره رسمی از طرف وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات هر استارت آپ به طور میانگین توانسته است 
هفت نیروی متخصص را مشغول به کار کند و با توجه به اینکه در سال های 
اخیر و در فاصله شروع فعالیت دولت تدبیر تعداد زیادی استارت آپ تخصصی 

فعالیت خود را آغاز کرده اند که  نقش بسزایی در افزایش اشتغال دارند.
پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا در این گزارش بنا دارد تا به مناسبت هفته 
دولت به نقش استارت آپ ها در توسعه سه حوزه حمل و نقل عمومی، کسب و 
کارهای خانگی و گردشگری آنالین شهری و روستایی در دولت تدبیر بپردازد.

  توجه دولت به تاکسی های آنالین
هر چند دولت تدبیر به عنوان متولی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و 
تشکیل دولت الکترونیک حرکت هایی را  در توسعه زیرساخت های مورد نیاز 
در این حوزه انجام می دهد اما شرکت های دانش بنیاد داخلی با بهره گیری 
از تجربه های جهانی، شبکه کسب و کار نوینی را با عنوان استارت آپ ها راه 
اندازی کردند تا در قالب اپلیکیشن های موبایلی نیازهای مردم را در دسترسی 
آسان به خدمات شهری برآورده کنند. ایجاد APP های حوزه خدمات شهری از بزرگترین 
تحوالت این دولت است که می توان در زمینه تبدیل تهران به شهر الکترونیک به آن اشاره 
کرد؛ از راه اندازی تاکسی های موبایلی مانند اسنپ، تپ سی، کارپینو و ... تا پیدا کردن جای 
پارک و دسترسی به خدمات خودرویی از جمله تالش هایی به شمار می رود که در این حوزه 
انجام گرفته است. در همین ارتباط می توان به سخنان حسن روحانی رییس جمهوری در 
همایش رویداد ایران هوشمند که در تیرماه سال جاری برگزار شده اشاره کرد. او بزرگ ترین 
تاکسی اینترنتی ایران )اسنپ بدون اینکه نامی از آن ببرد( را خطاب قرار داد و گفت:  اینکه 
امروز می بینیم یک استارت آپ اشتغال عظیمی ایجاد کرده و هزاران شغل مستقیم و بیش از 
یک میلیون و ۶00 هزار شغل غیرمستقیم به وجود آورده، یک تحول بزرگ در کشور ماست. 
اینکه یک استارت آپ در عرض ۴.5 سال بتواند این حجم بزرگ از اشتغال را ایجاد کند افتخاری 
بزرگ برای نسل جوان و تحصیل کرده ما و تحول برای ایجاد رفاه اجتماعی مردم است. شما 
امروز فرزندتان، مادرتان، پدربزرگ تان را از طریق همین استارت آپ به سفر درون شهری 
می فرستید. مبدا، مقصد و مسیر حرکت را می توانید کنترل کنید و راننده را می شناسید، این 

امنیت و رفاه را همین استارت آپ ایجاد کرده است.
در این میان سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور نیز با اشاره با بیان اینکه دولت تدبیر 
توجه جدی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها دارد، گفته بود: باید با 
در نظر گرفتن مطالبات مردم و نظرات ارگان ها و نهادهای مرتبط، دستورالعمل هایی را برای 
نظام مند کردن فعالیت این شرکت ها تدوین کرد که در آن باید رعایت حقوق شهروندی، 
تکالیف و وظایف شــرکت ها در قبال مردم، نحوه ارائه خدمات و گزینش رانندگان، تنظیم 

روابط دستگاه های مرتبط با موضوع و رفع نواقص و معایب احتمالی مورد توجه قرار گیرد.
البته در هنگام تشکیل و راه اندازی سامانه تاکسی های آنالین واکنش ها و کش و قوس های 
اظهار نظرهای مختلف در حوزه استارت آپ های حوزه حمل و نقل عمومی به وجود آمد که 
همین موضوع سبب شده بود تا محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات با بیان اینکه دولت نیز در 
مجموع دید مثبتی به فضای مجازی دارد، بگوید: دولت این نکته را می داند که تقویت فضای 

مجازی به معنای ایجاد شغل و فرصت های جدید اســت. به همین دلیل همواره از این فضا 
حمایت کرده و اکنون هم امیدواریم که مجلس و دولت همکاری های الزم را برای قانونگذاری 
در این بخش انجام دهند. ممکن است برخی بخواهند موانعی ایجاد کنند اما وزارت ارتباطات 
و دولت از فعالیت تاکسی های اینترنتی به عنوان بخشــی از خدمات الکترونیکی حمایت 

خواهد کرد.
به گفته ژوبین عالقه بند مدیرعامل اسنپ یکی از تاکسی های الکترونیکی، بیش از چهار سال 
است که تاکســی های اینترنتی در ایران فعالیت خود را آغاز کرده  و در این مدت با استقبال 
مردم مواجه شده اند. بالغ بر یک میلیون و ۶00 تن در سامانه اسنپ ثبت نام کردند و تا جایی 
که اطالع دارم کل تاکسی های اینترنتی ۲ میلیون تن راننده دارند. در شرایط فعلی ایجاد شغل 
از دغدغه های اصلی دولت به حساب می آید، این سطح از میزان اشتغال کمک خوبی به بدنه 
دولت تدبیر است. در یکی دو سال اخیر تاکسی های اینترنتی رشد کرده اند و سهم عمده ای 

از بازار را گرفته اند.
شاید مبهم بودن قانون در حوزه کسب و کار اینترنتی موجب شده تا بار دیگر شاهد مخالفت 
ها، موافقت ها و حمایت ها باشیم اما انتظار می رود دولت با قوانینی شفاف و همسو با پیشرفت 

این فضا از بروز چنین مشکالتی جلوگیری کند.

   ماندگاری ۹۲ درصد مشاغل خانگی
استارت آپ خانگی یا همان کسب و کار خانوادگی در سال های اخیر به خصوص در دولت 
تدبیر جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و از کسب و کارهای خانگی موفق این روزها 
صحبت زیادی شنیده می شود، به طوری که طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی 
سال گذشته در هشت استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کردستان، 
کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی به صورت پایلوت آغاز شده و قرار 
است به تدریج در سراسر کشور توسعه یابد. در این طرح، شناسایی مشاغل مورد نیاز در هر 
استان با هدف جلوگیری از گسترش شغل های بدون ظرفیت اشتغال و ایجاد فرصت های 
شغلی پایدار خانگی انجام می شود. این صندوق پس از روی کارآمدن دولت تدبیر وامید با 
تغییر روش پرداخت تسهیالت سعی کرده است منابع اعتباری خود را به صورت منسجم و 
باهدف ایجاد اشتغال پایدار در اختیار صاحبان کسب وکارهای خانگی خرد و کوچک قرار دهد.

به گفته اصغر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با حمایت از استارت آپ ها و کسب 
و کارهای نو و اینترنتی ۹۲ درصد مشاغل ایجاد شده در حوزه مشاغل خانگی، ماندگار شده و 
تنها ۶ درصد تعطیل شده اند و عمده تسهیالت پرداختی هم به صنایع دستی، فرش و گلیم، 
صنایع روستایی و بوم گردی اختصاص یافته است. میزان پرداخت تسهیالت در دولت تدبیر 

رشد چشمگیر نسبت به دوره ماقبل داشته است.
چنانچه حسن روحانی رییس جمهوری نیز با اشاره به اینکه ساکنان روستاها اکنون می توانند 
از همان درون روستا محصوالت تولیدی خود را به طور مستقیم و بدون واسطه های مزاحم 
عرضه کنند، گفته بود: این کار بسیار بزرگی است که دانش فناوری اطالعات و ارتباطات برای 
ما به وجود آورده است.   همچنین چندی پیش معصومه ابتکار در یک نشست خبری  با بیان این 
موضوع که برای اشتغال زنان، ۲ طرح بزرگ در موضوع مشاغل خانگی و استفاده از فناوری های 
نوین برای ایجاد اشتغال را در دستور کار قرار دارد، گفت: یکی از هدف گذاری های اصلی ما 
موضوع حمایت از فناوری های نوین برای رشد اشتغال خانگی است و معتقدیم این مشاغل 

می تواند یکی از پیشروترین حوزه های اشتغال باشد.

ایرنا
گــــــزارش
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