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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

آیا شاهد کاهش و ثبات قیمت خواهیم بود؟   

رونق تولید مسکن و نگرانى از تجربه مسکن مهر

برداشتن صفرها از پول 
مفید است، اگر...

هر یک از ما به شــغلى و کارى 
مشــغول هســتیم، عده اى از 
ما تعریف و تمجیــد مى کنند، 
عده اى هم طعنه مى زنند یا تنقید 
مى کنند، و البته روح ما از تعریف 
و تمجید خشنود و فربه مى شود 

و از انتقاد کدر و کسل مى شود.
کسانى که از ما تعریف مى کنند، 
یا عاشــق ما هســتند که اصال 
عیوب ما را نمى بیننــد، یا گروه 
متملقان هستند، یا گروهى که 
از ترس بدى هاى ما را خوب جلوه 
مى دهند، و البته گروه چهارمى 
هم هستند که از فرط دشمنى 
که با ما دارند از کارهاى ناصواب ما 
تمجید مى کنند که ما را به اشتباه 

بیاندازند.
منتقدان هم البته برخى از ســر 
خیرخواهى انتقــاد مى کنند و 
برخى از سر حسد و براى تخریب 
روحیه و برخى هم چون ذاتا همه 
چیز را سیاه مى بینند و خوبى ها 
را هم بدى مى بیننــد. حال این 
ما هستیم که باید این تمجیدها 
و تنقیدها را بشنویم، و کارهاى 
خود را هم بررسى کنیم و بفهمیم 
کدام حرف صحیح و کدام حرف نا 

صحیح است....    قرار است در استان اصفهان نزدیک 40 هزار واحد مسکونى احداث شود که حدود 30 هزار واحد آن در شهرهاى جدید بهارستان، مجلسى و فوالد شهر با مشارکت بخش خصوصى
 ساخته خواهد شد

بازار طال و سکه 98/6/6 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,014,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,044,0004,048,000جدید

2,073,0002,128,000نیم سکه

1,277,0001,319,000ربع سکه

919,000949,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,772,0001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18409,100406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24545,500543,300 عیار

مدیر بازرسى و نظارت اصناف
 استان اصفهان تاکید کرد: 

آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار 
اصفهان در آستانه بازگشایى 

مدارس
مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: طرح تشــدید نظارت بر بــازار اصفهان 
از پنجم شــهریور تا پنجم مهرمــاه جارى، با 
نظارت 88 نفر از بازرســان اصنــاف به همراه 
243 نفر از ناظران افتخارى در سطح استان آغاز

 شد.
به گزارش اداره کل بازرســى و نظارت اصناف 
اســتان، جواد محمدى فشــارکى با اعالم این 
خبر، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به سال 
تحصیلى جدید و بازگشایى مدارس، همچنین 
افزایش تقاضا در برخى از کاالها و خدمات، این 

مدیریت در...
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آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى 
است؟

«درآمد 43 میلیون تومانــى و نرخ 19.3 درصدى افزایش 
هزینه خانوارهاى شــهرى در ســال گذشته»، 

ارقامى است که مرکز آمار اعالم کرده که 
چند اقتصاددان  به بررسى چند و چون 

آن پرداخته اند.
مرکز آمار ایران در روزهاى گذشــته نتایج 

طرحى با عنوان هزینه و درآمدهــاى خانوارهاى 
8شهرى را در سال 1397 منتشر کرد که بر اساس آن ...

آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى آمار هزینه و درآمد ایرانى ها چقدر واقعى 

19.319.3 درصدى افزایش  درصدى افزایش  درصدى افزایش  درصدى افزایش  درصدى افزایش  درصدى افزایش  درصدى افزایش  درصدى افزایش 
هزینه خانوارهاى شــهرى در ســال گذشته»، هزینه خانوارهاى شــهرى در ســال گذشته»، هزینه خانوارهاى شــهرى در ســال گذشته»، هزینه خانوارهاى شــهرى در ســال گذشته»، هزینه خانوارهاى شــهرى در ســال گذشته»، 

ارقامى است که مرکز آمار اعالم کرده که ارقامى است که مرکز آمار اعالم کرده که ارقامى است که مرکز آمار اعالم کرده که 

مرکز آمار ایران در روزهاى گذشــته نتایج مرکز آمار ایران در روزهاى گذشــته نتایج مرکز آمار ایران در روزهاى گذشــته نتایج مرکز آمار ایران در روزهاى گذشــته نتایج 
طرحى با عنوان هزینه و درآمدهــاى خانوارهاى طرحى با عنوان هزینه و درآمدهــاى خانوارهاى طرحى با عنوان هزینه و درآمدهــاى خانوارهاى طرحى با عنوان هزینه و درآمدهــاى خانوارهاى طرحى با عنوان هزینه و درآمدهــاى خانوارهاى طرحى با عنوان هزینه و درآمدهــاى خانوارهاى 

 منتشر کرد که بر اساس آن ... منتشر کرد که بر اساس آن ... منتشر کرد که بر اساس آن ... منتشر کرد که بر اساس آن ... منتشر کرد که بر اساس آن ... منتشر کرد که بر اساس آن ... منتشر کرد که بر اساس آن ...



برداشتن صفرها از پول 
مفید است، اگر...

ادامه از صفحه یک:
...  وقتــى یک خبرگــزارى معتبر از 
عملکرد دســتگاه اقتصادى کشور 
تمجید مى کند، خوب اســت آقایان 
سردمداران اقتصاد کشور بنشینند 
کاله خود را هم قاضــى قرار دهند و 
بگویند خوب ما در مردادماه سال 92 
سکان اقتصاد کشور را با دالر 3200 
تومانى در دست گرفتیم، االن هم بعد 
از شش سال، حدود 12000 تومان 
است، در حالى که در این مدت اجازه 
داده شده که دالر 18000 تومان هم 
در بازار مورد معامله قرار بگیرد، و البته 
دالرهاى ســهمیه اى (یا به قول من 
رانتى) هم به قیمت هاى پایین تر از 
بازار فراوان مــورد معامله قرار گرفته 
است. اگر منحنى نمایشى رسم شود، 
مشاهده مى شــود که در این شش 
سال چه مقدار از نوسان شکل گرفته 
و مخصوصا در سال 97 که طوفانى از 
نوسانات ویرانگر اقتصاد کشور را مورد 
هجمه قرار داد. خوب آیا اگر ســعى 
مى شد نرخ 3200 تومانى با یک شیب 
مالیم و رو به باال با احتساب تفاضل 
نرخ هاى تورم و بهــره داخل و خارج 
و بدون تاثیر پذیرى از موفقیت هاى 
سیاســى مربوط به برجام، افزایش 
مى یافت و البتــه دالرهاى رانتى هم 
به هیچ بهانــه اى حتى خیر خواهانه 
به بازار تزریق نمى شد، بهتر نبود؟ که 
در آن صورت مسلما قیمت فعلى دالر 
از 7500 تومان بیشتر نمى توانست 
باشد. یا اگر نرخ بنزین که شش سال 
پیش هم همین یک هزار تومان بوده، 
اگر همراه نرخ تورم تعدیل مى شــد، 
بهتر نبود؟ و همچنین براى ســایر 
حامل هاى انرژى. آیا اگر به مسافران 
خارج از کشور دالر رانتى نمى دادیم 
و عوارض خروج از کشور را هم جورى 
تعدیــل مى کردیم که ســفرهاى 
داخلى براى مردم جذاب تر مى شد و 
گردشگرى داخلى رونق مى یافت و با 
استفاده درآمد حاصل از محل عوارض 
خروج از کشور هتل ها و گردشگاه ها 
و امکانات براى شــهرهاى خودمان 

مى ساختیم، بهتر نبود؟
و ده ها سوال دیگر،

آن خبرگزارى که مى آید مى گوید 30 
درصد ارزان شدن دالر نقطه مثبتى 
اســت، خوب اســت ما از خودمان 
بپرسیم، به چه دلیل مى باید قیمت 

پول ملى ما تقویت مى شد؟
آیا نرخ بهــره ما به اســتانداردهاى 

جهانى نزدیک شده بود؟
آیا نرخ تورم ما نســبت به نرخ تورم 
کشــورهاى حوزه دالر کمتر نشان 

مى دهد؟
آیا نرخ بیکارى در کشور کاهش یافته 

است؟
آیا سرمایه گذارى در صنایع و معادن 
کشور افزایش چشــمگیرى داشته 

است؟
پس چرا پول ملى باید تقویت شود؟ 
اگر به طور مصنوعى این کار صورت 
بگیرد که غلط اســت، و اگر بگویند 
قبال به طور مصنوعى باال رفته بود و 
حاال پایین آمده که باید بگوییم با عذر 
خواهى قبال کارى، اشتباه کرده بودید 

که اجازه دادید این گونه باال برود.
راجع به برداشتن صفرها هم از پول 
ملى قبًال گفته بــودم در دو صورت 
برداشــتن صفرها مى تواند مفید یا 
حتى الزم باشد. یکى این که وضعیت 
اقتصادى کشور روبه بهبود باشد یعنى 
نرخ تورم و بهره و نرخ بیکارى به سطح 
اســتانداردهاى بین المللى نزدیک 
شده باشد و امید این را داشته باشیم 
که با برداشتن صفرها چند سال دیگر 
باز باال رفتن قیمت ها، این صفرها باز 
نگردد. و در حالت دوم این که تعداد 
صفرهــاى غیر کاربــردى به قدرى 
زیاد باشد که در عملیات حسابدارى 
اشــکال ایجاد کند که متاسفانه در 
مورد اول، خوشــبختانه مورد دوم، 

هنوز اتفاق نیافتاده است.

اقتصاد استان
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اجراى سه طرح آبرسانی روستایی در شهرستان اردستان
مدیر آب و فاضالب روستایی اردستان گفت: سه طرح آبرسانی روستایی در اردستان با اعتبار 7 میلیارد ریال 

در دهستان علیا به بهره برداري رسید. 
رضا دهقانى اظهار کرد: همزمان با هفته دولت طرح تعویض شبکه آبرسانی  روستاي ماستبندى به طول 

2300 متر با اعتبار سه میلیارد و 300 میلیون ریال با تعویض تمام انشعابات مشترکین اجرا شده است.
وى با بیان اینکه فرسودگى و قدیمى بودن لوله هاى آبرسانى روستاهاى شهرستان اردستان یکى از بزرگترین 

مشکالت این منطقه است، افزود: طرح تعویض شبکه آبرسانى روستاى السیب به طول 1800 متر با اعتبار دو 
میلیارد و 300 میلیون ریال با مشارکت بخشدارى و دهیارى به اتمام رسید.

مدیر آب و فاضالب روستایی اردستان اضافه کرد: ساخت مخزن آبرسانى روستاى جنبه با اعتبار یک میلیارد و 650 میلیون 
ریال از محل اعتبار تملک دارایى اجرا و به بهره بردارى رسیده است. با اجراي این طرح ها تعداد  271 مشترك  از آن بهرمند شده و از پرت 25 

درصدى آب در این روستاها جلوگیرى شده است.
دهقانى تأکید کرد: در صورت مدیریت مصرف بهینه آب از جمله برخورد با مشترکین پرمصرف، کشف انشعابات غیر مجاز و پیمایش روستاها 

مى توانیم تا حد قابل توجهى بر مشکالت کم آبى روستاها فائق آییم.

20 درصد آبیارى شهر از طریق پساب است
مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان گفت:  در گذشته اصال از پساب استفاده نمى شد، 
اما تاکنون توانسته ایم 20درصد از آبیارى فضاى سبز را از طریق پساب انجام دهیم. فروغ مرتضایى نژاد 
اظهار کرد: در بعضى مناطق هنوز هم با مشکل کم آبى مواجه هستیم، مثال در منطقه 4 وضعیت چاه ها 
هیچ تغییرى نکرده است. یک سوم جنگل هاى اصفهان از جمله جنگل شرق با مساحت 700 هکتار در 

این منطقه قرار دارند و نیاز آبى این منطقه 225 لیتر در ثانیه است. پساب تصفیه خانه منطقه «فیزادان» در 
جنوب اصفهان را که حدود 35 لیتر پساب در ثانیه تصفیه مى کند را به این جنگل منتقل مى کنیم. این مقدار 

کمتر از یک ششم نیاز جنگل است و اصال کافى نیست. در حال حاضر تصفیه خانه سمت شمال و جنوب براى تصفیه 
پساب که وارد چرخه فضاى سبز مى شود و آبیارى مناطق حاشیه اى کمک مى کند، با هزینه هاى سنگین فعال هستند. وى 

در رابطه با استفاده از آب زاینده رود گفت: در حال حاضر که زاینده رود جارى است، در حال تعامالتى با سازمان آب و فاضالب هستیم 
که خوشبختانه همکارى خوبى باهم داریم و اجازه مى دهند که از آب رودخانه استفاده کنیم اما به این معنى نیست که همه نیاز آبى را در اختیار 
داشته باشیم. مرتضایى نژاد ادامه داد: معتقدم که اگر زاینده رود پر از آب باشد بازهم نباید مقدار زیادى از این آب را براى فضاى سبز استفاده کرد، 

زیرا باعث مى شود، در بخش هاى دیگر مشکل کم آبى بوجود آید، بنابراین باید با هم تعامل کنیم.

على اصغر سمیعى|خبرآنالین
یادداشــت
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زمانى که قیمت خودرو، 
دالر، طال و ... افزایش مى 
یابد، به طور طبیعى مردم 

نیز در مقایسه انتظار 
افزایش قیمت مسکن را 

خواهند داشت

آیا شاهد کاهش و ثبات قیمت خواهیم بود؟   

رونق تولید مسکن و نگرانى از تجربه مسکن مهر

مسکن یکى از موضوعاتى است که همواره بحث برسر آن زیاد 
اســت. اگرچه در برخى محافل از آمار خانه هاى فاقد سکنه در 
کشور مى گویند، اما کارشناســان معتقدند که هنوز نیازمند و 
ساخت مسکن هستیم و امروز نوع نیاز مسکن متفاوت از گذشته 
شده اســت و با توجه به قدرت خرید پایین مردم و به خصوص

 زوج هاى جوان، ساخت و ساز مســکن باید اصولى و مطابق با 
توانایى خرید آنها انجام شود.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   قرار است در استان اصفهان نزدیک 40 هزار واحد مسکونى احداث شود که حدود 30 هزار واحد آن در شهرهاى جدید بهارستان، مجلسى و فوالد شهر با مشارکت بخش 
خصوصى ساخته خواهد شد

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان تاکید کرد: 

آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار 
اصفهان در آستانه بازگشایى مدارس

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان 
اصفهان گفت: طرح تشــدید نظارت 
بر بازار اصفهان از پنجم شــهریور تا 
پنجم مهرماه جارى، با نظارت 88 نفر از بازرســان اصناف 
به همراه 243 نفر از ناظران افتخارى در سطح استان آغاز

 شد.

به گزارش اداره کل بازرسى و نظارت اصناف استان، جواد محمدى 
فشــارکى با اعالم این خبر، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شــدن 
به ســال تحصیلى جدید و بازگشــایى مدارس، همچنین افزایش 
تقاضا در برخــى از کاالها و خدمــات، این مدیریت در راســتاى 
پیشــگیري از افزایش غیرمنطقى قیمت ها، طرح تشدید بازرسى 
و نظــارت ویژه بازگشــایى مدارس در سراســر اســتان را برگزار

 مى کند.
وى افزود: طرح تشــدید نظــارت و کنترل بازار بــا هدف نظارت 
بــر روند عرضــه لوازم التحریــر، کیــف و کفش، پوشــاك و فرم 
مــدارس، از پنجم شــهریورماه به صــورت همزمان در سراســر 
اســتان اجرایی مى شــود و بازرســان اصنــاف اســتان در قالب 
تیم هاى محســوس و نامحســوس با حضور در بازار، ضمن پایش 
عرضه اقالم ضــرورى در بازار، با هرگونه تخلفــات صنفی برخورد 
قانونی الزم را انجــام می دهند و با تشــکیل پرونــده، متخلفان 
هــر صنــف بــه اداره کل تعزیــرات حکومتــى اســتان معرفى

 می شوند.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان خاطرنشــان کرد: بازرسان 
اصناف استان در این بازرسی ها با تخلفاتى همچون گران فروشى، 
کم فروشــى، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتــور، تبلیغ خالف 
واقع، حراج غیر قانونى برخورد می کننــد؛ همچنین تمام صنوف 
و مراکز عرضه این کاالهــا موظفند با نصب اتکیــت بر روى کلیه 
کاالها و درج نــرخ نامه انواع خدمــات، صدور فاکتور رســمى از 
سوى واحدهاى صنفى براى مشــتریان، رعایت نرخ هاى مصوب 
با درصد ســود قانونــى را رعایت کــرده و همچنیــن از خرید و 
فروش هــر گونــه کاال و لوازم التحریرخارجی قاچــاق، تقلبى و 
یا داشــتن تصاویر خارج از فرهنگ اســالمی ایرانــی خوددارى

 کنند.
وى بــا تأکید بــر اهمیــت نقــش شــهروندان در جلوگیرى از 
تخلفات یادآور شــد: شــهروندان هنگام خرید لوازم مــورد نیاز 
خود بــه واحدهاي صنفی معتبــر و داراي پروانه کســب مراجعه

 کنند. 
همشهریان در صورت مشــاهده هرگونه تخلفى، موضوع را سریعا 
از طریق تلفن هاي 32352012 – 32352013 و یا ارســال پیام 
کوتاه به شــماره 09140403039 و یا گزینه شکایات مردمى در 
وب سایت این مدیریت به نشانى  bazresiasnafisf.ir به ستاد 
خبري و دایره رسیدگى به شکایات و گزارشات مردمی این مدیریت 
اطالع دهند تا در اســرع وقت جهت بررســى، اقدام الزم صورت 

گیرد.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

اگرچــه مســکن مهر به 
عنوان طرح ملى ساخت 
مسکن دولت نهم در دوران 
ریاست جمهورى احمدى 
نژاد بــراى خانه دار کردن 
قشرهاى ضعیف و آن هم با 
کمترین هزینه، سروصداى 
بســیارى به پا کرد، اما در اجرا نتوانست 
موفق شود و در حالیکه قرار بود طرح دو 
ساله پیاده شــود، اما اجراى آن یک دهه 
به درازا کشیده شــد و دولت روحانى با 
وجودى که منتقد مسکن مهر بود، اما به 
عنوان وارث، ملزم به تکمیل آن شد و به 
گفته کارشناسان دولتى، به دلیل طوالنى 
شدن اجراى مســکن مهر، در پنج سال 
اخیر دولت نتوانست در بحث مسکن طرح 

جدیدى پیاده کند.
از سوى دیگر طى دو ســال گذشته و به 
خصوص بعد تحریم هاى جدید آمریکا، 
شرایط اقتصاد کشور متفاوت با قبل شد 
و نوســانات نرخ ارز نیــز موجب جهش 
قیمتى بزرگ در بازار مسکن شد تا جایى 
که به گفته کارشناســان، با افزایش نرخ 
تورم، امروز تسهیالت خرید مسکن دیگر 
پاسخگوى نیاز مردم نیست و از سوى دیگر 
تمایل به بازارهاى موازى از جمله طال و 
ارز به دلیل سود باالى آن، رغبت سرمایه 
گذارى در بخش مسکن را کم کرد و این 
موجب افزایش نرخ مسکن و به دنبال آن 

اجاره بها در کشور شد. 
 با این وجود معاون حوزه مسکن اداره کل 
راه و شهرسازى اصفهان، مى گوید: با توجه 
به نگاه آقاى اسالمى-وزیر راه و شهرسازى 
به حوزه مســکن به عنوان پروژه محرك 
دولت، طرح جدید «اقدام ملی، رونق تولید 
مسکن» در دستور کار قرار گرفت و از مرداد 
امسال فراخوان مشــارکتى براى جذب 
ســرمایه گذاران بخش خصوصى براى 
اجراى آن داده شد. براســاس این طرح 
قرار است 400 هزار مسکن در کل کشور 

احداث شود. 
به گفته ایمان طاهر، در طرح «اقدام ملی، 
رونق تولید مسکن» قرار است در استان 
اصفهان نزدیک 40 هزار واحد مسکونى 
احداث شود که حدود 30 هزار واحد آن 
در شهرهاى جدید بهارستان، مجلسى و 
فوالد شــهر با مشارکت بخش خصوصى 
ساخته خواهد شــد، همچنین ساخت 

10 هزار واحد نیز سهمیه اداره کل راه و 
شهرسازى و بنیاد مســکن است که در 
مرحله نخست ساخت 5 هزار واحد را به 

فراخوان دادیم.
او توضیح مى دهد: در استان براى جذب 
سرمایه گذاران و انبوه سازان اراضى دولتى 
را امکان ســنجى کردیم و در نظر است 
این طرح به عنوان یک پروژه مشــارکتى 
بخش خصوصى به رونق و تولید مسکن 

کمک کنند.
به همین منظور دو روز گذشــته از سوى 
حسن روحانى رئیس جمهور، همزمان با 
پنج استان کشور به صورت ویدئوکنفرانس 
دستور آغاز عملیات اجرایی ساخت 19 
هزار و 92 واحد مســکونی در قالب طرح 

اقدام ملی در استان اصفهان صادر شد.
به گفته حمیدرضا امیرخانى مدیرکل راه 
و شهرســازى اصفهان، در این استان 47 
هزار و 500 واحد شــده است که 5000 
واحد در سطح اســتان، 21 هزار واحد در 
شهر بهارســتان، 18 هزار واحد در فوالد 
شــهر و 2500 واحد در مجلسی احداث 
خواهد شد. حال باید دید آیا اجراى طرح 
«اقدام ملی، رونق تولید مسکن» مى تواند 
موجب رونق دوباره مســکن و کاهش و 
ثبات قیمت مسکن شود یا خیر؟ معاون 
حوزه مســکن اداره کل راه و شهرسازى 
اصفهان با اعتقاد بر اینکه عوامل متعددى 
از جمله عدم موازنه عرضه و تقاضا در رکود 
و یا افزایش نرخ مسکن تاثیرگذار است به 
خبرنگار ایسنا مى گوید: مسکن کاالیى 
است که هر چهار یا پنج سال یک بار دچار 
جهش قیمتى مى شود، وقتى امروز شروع 
به ساخت مسکن مى کنیم، پیدا کردن، 
خرید زمین، جذب پیمانکار و ... ساخت 
واحد مسکونى و پایان آن یک پروسه سه 
ساله است این مدت زمان دلیلى خواهد 
بود که سال به سال تورم بخش مسکن را 
نداشته باشیم، اما بعد از پنج سال به یک 
باره شاهد جهش قیمت مسکن مى شویم.
طاهر با بیان اینکه مقایســه کاال به کاال 
موجب گرانى مســکن مى شود، توضیح 

مى دهد: زمانى کــه قیمت خودرو، دالر، 
طال و ... افزایش مى یابد، به طور طبیعى 
مردم نیز در مقایسه انتظار افزایش قیمت 
مسکن را خواهند داشت و احتمال دارد در 
شهرى قیمت مسکن سه و در نقطه دیگر 
چهار برابر افزایش یابد، اما نرخ مسکن به 
طور متوسط در کشــور دو برابر افزایش 

داشته است.
وى تاکید مى کند: با توجه به نوسانات نرخ 
ارز و تورم، نرخ مصالح ساختمانى حدود دو 
برابر افزایش یافته است و ساختمانى که 
دو سال پیش مترى 800 هزار تومان بود 
اکنون به یک میلیون و 900 هزار تومان 

رسیده است.
 به اعتقــاد او، در صــورت کمک دولت و 
مهار تورم، سرمایه گذاران امروز راغب به 
سرمایه گذارى در بخش مسکن هستند و 
این به شرطى است که در بازارهاى موازى 
دوباره شاهد بحران نشویم. البته موضوع 
مسکن تنها مختص وزارت راه و شهرسازى 
نیســت و وزارت کشــور و اقتصاد و امور 
دارایى نیز باید ورود پیدا کنند تا مردم توان 

خرید مسکن را پیدا کنند.
او در خصوص نگرانى برخى نسبت به اینکه 
تجربه مسکن مهر دوباره تکرار نشود، مى 
گوید: در طرح «اقــدام ملی، رونق تولید 
مسکن» الگوى مسکن را به انبوه سازان 
اعالم مى کنیم تا خانه ها به مساحت 80 و 
90 متر مطابق با قدرت خرید مردم ساخته 
شود، همچنین اراضى انتخاب شده مشکل 
خدمات روبنایــى و زیربنایى ندارند و در 
امکان سنجى آن سعى شده تا اشتباهات 

مسکن مهر را تکرار نکنیم. 
وى در خصوص قیمت مسکن طرح «اقدام 
ملی، رونق تولید مسکن»توضیح مى دهد: 
طریقه قیمت گذارى مسکن مهر اشتباه 
بود و ابتدا آن را متــرى 500 هزار تومان 
برآورد شد که در نهایت رقم تمام شده آن 
700 هزار تومان اعالم شد، بنابراین براى 
این طرح قیمت تمام شده مشخص نمى 
کنیم و مسکن براساس بازار و برآورد انبوه 

سازان ساخته مى شود.

دبیر انجمن انبوه ســازان مسکن استان 
اصفهان نیز در خصوص طرح رونق تولید 
مسکن مى گوید: مصوبه اخیر و تصمیم 
وزارت  راه و شهرسازى مبنى بر این است تا 
پایان سال 99، 400 هزار واحد مسکونى 
را به اتمام برســاند که 200هــزار واحد 
براى شهرهاى جدید، 5 هزار واحد براى 
شهرهایى با جمعیت زیر 200 هزار نفر و 
100 هزار واحد در بافت هاى فرسوده است 
با این وجود پیشرفت مراحل عملیاتى این 
طرح با گذشت زمان مشخص خواهد شد. 
احمد توال در خصوص نگرانى اینکه طرح 
تولید ملى مسکن به سرنوشت مسکن مهر 
دچار نشود، مى گوید: طرح مسکن مهر در 
دولت یازدهم و دوازدهم تا حدودى ادامه 
پیدا کرد، اما بعد از حدود شش سال طرح 
تولید ملى مسکن، نخستین اتفاقى است 
که در مورد مسکن رخ داده، البته مسکن 
مهرهاى نیمه کاره موجود در برخى نقاط 
کشور تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.
او با اعتقاد بــر اینکه هنــوز تقاضا براى 
ساخت مســکن وجود دارد، تصریح مى 
کند: تقاضاى باالى مردم براى مســکن 
نشانه نیاز شهروندان اصفهانى به مسکن 
است، پس عدم نیاز به مسکن جدید و یا 
صحبت اینکه خانه هاى فاقد سکنه داریم، 
تفکرى نادرست اســت. توال در رابطه با 
قیمت مسکن نیز مى گوید: قیمت تمام 
شده یک واحد ساختمانى حدود پنج تا 
10 برابر افزایش یافته است، همچنین در 
بخش پروانه نظام مهندسى، زمین براى 
ساختمان و بخش خدمات شاهد افزایش 

هزینه ها هستیم.
 با وجودى که امروز بخش خصوصى نگاه 
مثبتى به اجراى طرح رونق تولید مسکن 
دارد و معتقد اســت که طرحى متفاوت 
از مســکن مهر خواهد بود، اما به نظر مى 
رسد هنوز تامین سرمایه به عنوان یکى از 
مهمترین الزامات ساخت مسکن، در هاله 
اى از ابهام است و از سوى دیگر امروز مردم 
بیش از هر زمانى نیازمند حمایت دولت 

براى خرید مسکن ارزان هستند.

خـــبــــر

نوروزى:

پرو ژه نصف جهان مشارکت دولت را مى طلبد

شــهردار اصفهان با بیان اینکه براى توسعه مسیر 
پروژه نصف جهان باید زمین هاى دیگرى آزادسازى 

شود، گفت: پیشرفت اجراى این پروژه دو درصد جلوتر از برنامه 
بود، اما به خاطر بعضى موانع، فعالیت ها با تأخیر مواجه شد.

 قدرت اهللا نوروزى در جلسه بررسى روند پیشرفت پروژه هاى عمرانى شهر 
اظهار کرد: پیرو جلسات 15 روز یک بار بررسى روند پیشرفت پروژه هاى 
عمرانى، امروز جلســه عمرانى در پروژه نصف جهان و جنب کارخانه قند 
تشکیل شد و خوشبختانه گزارش هاى اعالم شده مبنى بر پیشرفت مطلوب 

فعالیت ها بود.
وى افــزود: بعضــى از مشــکالت در مســیر اجــراى پــروژه مربوط به 
آزادســازى ها بود کــه در جــاده فرزانگان بخــش زیادى انجام شــده 
و بخش هــاى کوچــک باقیمانــده مقــرر شــد کــه ســریع تر انجام

 شود.
شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: در پــروژه نصــف جهــان پیرامون 
موضــوع زمینى که واگذار شــده بود، مشــکلى با کارخانه قنــد به وجود 
آمده بــود که هفته گذشــته موضوع در کمیســیون مــاده پنج بررســى و رفع 

شد.
وى با بیان اینکه براى توســعه مســیر پروژه نصف جهان باید زمین هاى دیگرى 
آزادسازى شود، افزود: پیشرفت اجراى این پروژه دو درصد جلوتر از برنامه بود، اما به 
خاطر بعضى موانع، فعالیت ها با تأخیر مواجه شد که البته باتوجه به اینکه هر پنج روز 
یک درصد کار انجام مى شود، اگر سه شیفت فعالیت صورت گیرد تا پنج روز آینده 

این مسئله نیز رفع خواهد شد.
نــوروزى اظهــار امیدوارى کــرد که با پشــتکار و تــالش بى وقفه شــهردارى 
اصفهــان و حمایت هاى مالــى، مشــکالت پروژه هــاى عمرانى شــهر مرتفع 

شود.
وى با بیان اینکه باتوجه به اینکه قبًال یک سوم از پروژه نصف جهان به عهده دولت 
بود، اما اکنون شهردارى به تنهایى آن را به جلو مى برد، گفت: مقرر شد آقاى کامران، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اســالمى که در جلسه امروز نیز حضور 
داشتند، هماهنگى هاى الزم را با وزیر راه و شهرســازى انجام و به گونه اى تعیین 
تکلیف شود تا دولت نیز مشارکت داشته و پروژه به موقع تکمیل و مورد بهره بردارى 

قرار گیرد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه براى توسعه مسیر 
پروژه نصف جهان باید زمین هاى دیگرى آزادسازى 

شود، گفت: پیشرفت اجراى این پروژه دو درصد جلوتر از برنامه 
بود، اما به خاطر بعضى موانع، فعالیت ها با تأخیر مواجه شد.بود، اما به خاطر بعضى موانع، فعالیت ها با تأخیر مواجه شد.

 قدرت اهللا نوروزى در جلسه بررسى روند پیشرفت پروژه هاى عمرانى شهر 
اظهار کرد: پیرو جلسات 

عمرانى، امروز جلســه عمرانى در پروژه نصف جهان و جنب کارخانه قند 
تشکیل شد و خوشبختانه گزارش هاى اعالم شده مبنى بر پیشرفت مطلوب 

فعالیت ها بود.
وى افــزود: بعضــى از مشــکالت در مســیر اجــراى پــروژه مربوط به 
آزادســازى ها بود کــه در جــاده فرزانگان بخــش زیادى انجام شــده 
و بخش هــاى کوچــک باقیمانــده مقــرر شــد کــه ســریع تر انجام

 شود.
شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: در پــروژه نصــف جهــان پیرامون 
موضــوع زمینى که واگذار شــده بود، مشــکلى با کارخانه قنــد به وجود 
آمده بــود که هفته گذشــته موضوع در کمیســیون مــاده پنج بررســى و رفع 

شــهردار اصفهان با بیان اینکه براى توسعه مسیر شــهردار اصفهان با بیان اینکه براى توسعه مسیر 

اظهار کرد: پیرو جلسات 
عمرانى، امروز جلســه عمرانى در پروژه نصف جهان و جنب کارخانه قند 
تشکیل شد و خوشبختانه گزارش هاى اعالم شده مبنى بر پیشرفت مطلوب 

فعالیت ها بود.
وى افــزود: بعضــى از مشــکالت در مســیر اجــراى پــروژه مربوط به 
آزادســازى ها بود کــه در جــاده فرزانگان بخــش زیادى انجام شــده 
و بخش هــاى کوچــک باقیمانــده مقــرر شــد کــه ســریع تر انجام

 شود.
شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: در پــروژه نصــف جهــان پیرامون 
موضــوع زمینى که واگذار شــده بود، مشــکلى با کارخانه قنــد به وجود 

ایمنا
خـــبــــر



 مونسان: حق بهره برداری از برخی بناهای مرمت شده را
 به بخش خصوصی سپرده ایم

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: ذیل بناهای تاریخی درجه یک مان، حق 
بهره برداری از بقیه بناها را مطابق قوانین بودجه ای، همگام با رعایت استانداردها به بخش 

خصوصی و غیردولتی واگذار کردیم.
 علی اصغر مونسان اظهار کرد: امید دارم در تصویب ساختار متناسب و چابک برای وزارت 

میراث فرهنگی همکاری خوبی با نمایندگان مجلس داشته باشیم.
وی افزود: ما بنا بر آمار بانک مرکزی در عملکرد اقتصادی سال ۹۶، 11.8 میلیارد دالر سهم 
مان از GDP کشور بود که 4.7 دهم میلیون نفر گردشگر ورودی را شامل می شد و در سال 

۹7 این میزان به 7.8 درصد رسیده است که امیدواریم آمار امسال مان باالتر از این باشد.
مونسان ادامه داد: بخش گردشگری می تواند به عنوان اقتصاد نوظهور در کنار بازار نفت 
می تواند برای کشورمان ارزآوری داشته باشد و حتی از تالطم هایی که در پی تحریم ها 

ایجاد می شود هم آسیبی نبیند. بنابراین کسب درآمدی راحت و ارزان و پایدار می تواند 
باشد که ما این راه را ادامه می دهیم.

رییس سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه گردشگری داخلی ارتقاء پیدا کرده است، گفت: 
سفر االن جزو سبد هزینه های خانوارهای ایرانی است و همین امر سبب شده که سرمایه 
گذاران بیشتری راغب شوند در امر گردشگری سرمایه گذاری کنند. به طوری که بالغ بر 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری در بخش گردشگری است و خوشحالیم که 
عالوه بر ساخت هتل و اقامتگاه در این مسیر، پروژه های محرک گردشگری هم رونق یافته 

که پیش از این کمتر به آن پرداخته می شد.
وی با اشــاره به اینکه در حوزه میراث فرهنگی بودجه این بخش در قالب سازمان بسیار 
اندک بود، تاکید کرد: ما در سال گذشته 1۵۰ میلیارد تومان بودجه داشتیم که فقط ۳4 
هزار اثر ثبت شده ملی را باید نگهداری می کردیم و ۲4 اثر جهانی را مراقبت می کردیم و 
حال مالحظه کنید که سهم هرکدام از این بناها برای نگهداری کمتر از 4 میلیون تومان 

خواهد شد.

مونسان افزود: با تبدیل شــدن این سازمان به وزارتخانه 
امیدواریم که دولت و مجلــس محترم حداقل بودجه 
ما را به حداقل بودجــه وزارتخانه ها نزدیک کنند تا 
بتوانیم توقــع به حق مــردم را در این زمینه تحقق 

بخشیم.
وی با اعالم اینکه 1 میلیون ســایت شــناخته شده 

تاریخی در کشور وجود دارد، گفت: کار تکمیل کاوش 
آنها باید با تامین اعتبارات انجام شود تا آنها هم به مجموعه 

میراث فرهنگی کشــور اضافه شــوند و اگر چه در دو سال 
گذشته تالش کردیم کمبود اعتبارات خود را با کمک های مردمی 

جبران کنیم، ذیل بناهــای تاریخی درجه یک مان، ما بقیه بناهــا را مطابق قوانین 
بودجه ای، حق بهره بــرداری اش را همگام با رعایت اســتانداردها به بخش خصوصی و 

غیردولتی واگذار کردیم.

گردشگری
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ایران محور هماهنگی 
گردشگری کشورهای 

حاشیه خزر شد
در نشســت رایزنی هــای پنج جانبه 
کشورهای ساحلی دریای خزر که در 
قزاقستان در حال برگزاری است، ایران 
به عنوان محور هماهنگی پنج کشور 
ســاحلی دریای خزر تعییــن و مقرر 
شد برگزاری نشســت بعدی وزیران 
گردشگری کشورهای ساحلی خزر به 

میزبانی ایران باشد.
ولی تیموریـ  معاون گردشگریـ  که 
برای حضور در این نشســت به کشور 
قزاقستان سفر کرده اســت، گفت: با 
رایزنی و تالش مشترک وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
وزارت امور خارجه، جمهوری اسالمی 
ایران به  عنوان محــور هماهنگی پنج 
کشور ســاحلی دریای خزر در حوزه 
گردشــگری تعیین شد. ضمن این که 
مقرر شــد نشســت بعــدی وزرای 
گردشــگری این پنج کشــور در سال 

آینده در ایران برگزار شود.
او افــزود: پیش نویــس توافقنامــه 
گردشگری پیشنهادی کشورمان نیز 
در نشســت آکتائو مورد بحث و تبادل  
نظــر هیأت های شــرکت کننده قرار 
گرفت و با توافق کلیات سند، مقرر شد 
پیشــنهادهای تکمیلی اعضا از طریق 
مجاری دیپلماتیک جمع بندی شود 
و در نشســت آتی در ایران به امضای 

مقامات پنج کشور برسد.

»مالیات بــر ارزش افزوده« 
مالیاتی است که مصرف کننده 
یا خریدار آن را به همراه بهای 
خرید کاال یا خدمات می پردازد 
و دریافت کننده )فروشــنده( 
موظف اســت مقدار مالیات 
دریافتی را به خزانه دولــت واریز کند. این 
قانون از ســال 1۳87 پــس از تصویب در 
مجلس، به صورت »آزمایشی« برای ۵ سال 
به اجرا گذاشته شد، اما از سال ۹۳ مستمر و با 

افزایش ساالنه همراه شد.
این مالیات مشمول تمام خدمات و کاالها 
می شــود، مگر آن که قانون اســتثناهایی 
برای آن قائل شده باشــند، مثل معافیتی 
که مشــمول کاالهای صادراتی شده است. 
در سال 1۳۹۶ ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری، با این ادله که 
گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کاالیی 
صادراتی محسوب می شود، حذف مالیات 

بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد.
هرچنــد آن زمان رییس ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری امید نداشــت این 
مالیات از گردشــگری حذف شود و گفته 
بود: »مالیات بــر ارزش افزوده قانون حاکم 

بر کشور است و چیزی نیســت که آن را از 
گردشگری بتوان حذف کرد« اما همزمان 
برای مجاب کردن نمایندگان پیشــنهاد 
کرده بود، درصدی از مالیات بر ارزش افزوده 
در بودجه ســال ۹7 را برای مرمت و احیای 
بناهای تاریخی ثبت شده و توسعه گردشگری 
اختصاص دهند. هرچند که این پیشنهاد 

رد شد.
همزمان معاون وقت گردشــگری سازمان 
پیگیر بود تا اثبات کند گردشگری کاالیی 
صادارتی محصوب می شود و جزو استثنائات 
مالیاتی است اما آن سال تالش ها نتیجه ای 
نداد تا آن که اوایل سال ۹7 رییس سازمان از 
موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات 
بر ارزش افزوده در هتل ها خبر داد و اشاره ای 
کلی کرد که »بر اساس تصمیم نمایندگان 
مقرر شــد نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش 
افزوده در هتل ها از ۹ بــه ۳ درصد کاهش 

یابد.«
هتلداران که از جملــه پیگیری کنندگان 
اصلی حذف کامل مالیــات بر ارزش افزوده 
از خدمات گردشگری بوده اند آن خبر رییس 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری را به این شکل تکمیل کردند 
که »طرح کاهش مالیــات ارزش افزوده از 
۹ به ۳ درصد فعال در کمیسیون اقتصادی 
مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتل های 
یک تا سه ستاره می شود و تمام هتل ها را در 
برنمی گیرد«، یعنی این قانون همچنان برای 
هتل های 4 و ۵ ســتاره برقرار خواهد ماند. 
هتل هایی که اتفاقا گران تر هستند و لحاظ 
کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ 

آن ها را بیشتر خواهد کرد.
جمشــید حمــزه زادهـ  رییــس مجمع 
تشکل های گردشگریـ  پس از گذشت یک 
سال درباره سرانجام این طرح به ایسنا گفت: 
از سال 1۳۹۶ تالش کردیم تا خدمات تمام 
بخش های گردشگری از پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با 
نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت 
الیحه ای را به مجلس داد که در کمیسیون 
اقتصادی هم تایید شــد. "گــزارش یک" 
کمیســیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 
18/1۲/1۳۹7 بند 1۹ قانون مالیات بر ارزش 
افزوده به این شــکل تنظیم شد: »خدمات 
اقامتی هتل ها و سایر مراکز اقامتی از پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده صد در صد معاف اند.« 
کلیات این الیحه در مجلس تصویب شد اما 
برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی 
فرستاده شــد.وی افزود: درحالی که تالش 
می کردیم این معافیت مالیاتی، کل خدملت 
هتل ها را شــامل شــود، با تغییــر رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم. 
جزئیات آن الیحه هم تغییر کرد. در "گزارش 
دوم" این کمیسیون که در تاریخ ۲۳/۵/۹8 به 
مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی 
شود متاسفانه بند 1۹ کال تغییر کرد و مفاد 

آن تحت بند 1۵ ذکر شد.
او محتوای تغییر داده شده در این الیحه را 
این طور شرح داد: خدمات اقامتی هتل های 
سه ستاره و پایین تر و ســایر مراکز اقامتی 
دارای مجوز از ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذی ربط 
مشــمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده 

هستند.وی گفت: این الیحه چند ایراد دارد؛ 
نخست آن که گردشــگری مورد بی مهری 
نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر 
آن که تاکید شــده این مالیات برای مراکز 
اقامتی دارای مجــوز از "اتحادیه ذی ربط" 
حذف خواهد شد، درحالی که مطابق برنامه 
ششم توسعه اتحادیه ها فاقد وجاهت قانونی 
هستند و تاسیسات گردشگری مشمول نظام 
صنفی نیستند.رییس هیات مدیره جامعه 
هتلداران ایران اضافه کرد: در صورت تصویب 
چنین الیحه ای در مجلس بخشی از اشتغال 
گردشگری در معرض خطر قرار می گیرد؛ 
چرا که مالیات بر ارزش افزوده قرار اســت 

تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات 
رســتوران و پذیرایی را در بر نمی گیرد، در 
نتیجه غذای رستوران هتل گران تر می شود 
و رقابت از بین می رود و هتل مجبور اســت 
رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش 
را تعدیل کنــد. این ایراد اساســی به طرح 

کمیسیون اقتصادی وارد شده است.
وی با اشــاره به تعامــالت انجام شــده با 
نمایندگان مجلس برای اصالح گزارشــی 
که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس 
فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن 
مجلس فرستاده شده خالف آخرین توافق ها 
با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از 

اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری 
نمی تواند انجام دهد. تنها راه حل این است که 
تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصالح بدهند 
که با تعدادی از آن ها جلسه ای گذاشتیم و 
پیشنهاد اصالحیه را فرستادند.حمزه زاده 
گفت: در اصالحیه پیشنهاد شده این معافیت 
مالیاتی فقط خدمات هتل ها را شامل نشود، 
بلکه کلیه خدمات هتل ها و مراکز گردشگری 
اعم از اقامتی و آژانس های مسافرتی را شامل 
شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا 
نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور 
تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به 

صرفه شود.

تیغ مجلس روی »مالیات بر ارزش افزوده« گردشگری

 »طرح کاهش 
مالیات ارزش 
افزوده از ۹ به 
3 درصد فعال 
در کمیسیون 

اقتصادی مجلس 
مصوب شده و 
تنها مشمول 
هتل های یک 
تا سه ستاره 

می شود و تمام 
هتل ها را در 
برنمی گیرد«

سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از 
خدمات گردشگری حذف شود اما حاال پس از گذشت دو 
سال، اعالم شد: نه تنها این مالیات از بخش گردشگری 
حذف نشده، بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن 

علنی مجلس رفته است.

ایسنا
گزارش

ISFAHAN
N E W S

گردشگری
خبر
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جنگل دالخانی، داالن سبز 
بهشت در رامسر

جنگل دالخانی یکی از بکرترین و زیباترین مسیرهای جنگلی در شمال ایران و از جاهای 
دیدنی رامسر است که طعم و رنگ تازه ای به سفر هر گردشگر و بازدید کننده می دهند.

 می گویند آدم ها به مفهوم زیبایی روز به روز وابسته می شوند چرا که زیبایی همیشه 
قدمی از آنها جلو تر است. در اینجا می خواهیم مکانی زیبا را به شما معرفی کنیم که خود 

مصداق زیبایی است.
در مورد جنگل حرف می زنیم. جنگلی که نه تنها مصداق زیبایی است بلکه می تواند 

مصداق موفقیت طبیعت و چیره دستی خلقت در این دنیای پر هیاهو به شمار برود.
ایران عزیزمان اقلیم های مختلف و متفاوتی را در خود جای داده و به سرزمین چهار فصل 
مشهور شده است. گستره پهناور کشور عزیزمان با نقش های مختلفی از کوه، کویر، دریا، 

رود، دریاچه و جنگل نقاشی شده و زیبایی های خیره کننده ای را به وجود آورده است.
یکی از زیباترین این مناظر، جنگل سحرانگیز دالخانی  است که در فاصله ۳۰ کیلومتری 
جنوب شرقی شهر رامســر دلبری می کند. جنگلی نیمه کوهستانی که در ارتفاعات 
کوهستان البرز و در مسیر جاده ییالِق جنت رودبار واقع شده و گردشگران را به سوی 

خود می خواند.
جنگل دالخانی در ارتفاع 8۰۰ متری از سطح دریا واقع شــده و با ۶۰۰ هزار مترمربع 
مساحت یکی از جاذبه های بکر شهر رامسر به شمار می آید. داالنی بهشتی با پوشش 
متراکم جنگلی پوشیده در مه غلیظ که در انتهای مسیر،  شما را به ییالق های تماشایی 

اکراسر،  گرسماسر و جنت رودبار می رساند. 
دالخانی نه تنها یکی از بکرترین و زیباترین مسیرهای جنگلی در شمال ایران است، بلکه 
از محبوب ترین مناطق جنگل نوردی ایران هم محسوب می شود و در انتهای مسیر این 
جنگل به تعدادی از روستاها و ییالق های محبوب رامسر می رسید که می توانند رنگ 

تازه ای به سفر شما ببخشند.
جنگل نوردی در سایه زیبایی 

در سفر به دالخانی دیدنی ها و زیبایی های بسیاری انتظار شما را می کشند. داستان 
 جنگل دالخانی، داستان مسیری بهشتی  است که شــما را از دل روزمرگی ها بیرون 
می کشد و طبیعت بکر و مه آلود شمال ایران را پیش پای تان می گستراند،جایی که مه 
در بیشتر مسیر به مانند حریری سپید شما را در بر می گیرد و پیچ های تو در توی جاده، 

رویای بهشت را برای تان تعبیر می کند
دالخانی، این جنگل سرسبز و انبوه به مانند داالنی از درختان سر به فلک کشیده دست 
شما را می گیرد و در نهایِت زیبایی غرق می کند. دالخانی جاده ای سحرانگیز دارد که 
هر لحظه، جلوه ای تازه از طبیعت بکر خود را در برابرتان به نمایش می گذارد و شما را به 

وسوسه دیدن زیبایی های بیشتر، به انتهای مسیر می کشاند. 
یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین تفریح هایی که در جنگل دالخانی انجام می شود 
جنگل نوردی و کوه نوردی است. جنگل دالخانی یکی از محبوب ترین مسیرهای جنگلی 

در شمال ایران است و هر سال تعداد زیادی از طبیعت گردهای حرفه ای کشورمان به 
قصد گشت، جنگل نوردی و کوه پیمایی به این نقطه زیبا و مه آلود رامسر سفر می کنند.

برای جنگل نوردی در دالخانی تورهای متعددی برگزار و بســته به راهنما و بلِد گروه 
مسیرهای متفاوتی برای پیمایش جنگل و کوه انتخاب می شود. در این قسمت یکی از 

مسیرهای جنگل نوردی را برای شما توصیف می کنیم.
جنگل دالخانی در غربی ترین جغرافیای مازندران بر فراز بلندای شهر رامسر قرار دارد. 

برای رسیدن به ابتدای مسیر جنگل دالیخانی ابتدا باید خود را به شهر رامسر برسانید.
در جاده رامسر به تنکابن سراغ سه راهی جنت رودبار را بگیرید. وارد این جاده شوید و راه 

را تا روستای گالش محله ادامه دهید.
لذت دیدن جنگل دالخانی را با خودرو حیف نکنید . در این نقطه باید ماشین سواری را کنار 
گذاشته و پیاده دل به جاده بزنید. خود را گرم کنید، وسایل الزم را برداشته و راهی شوید.

مسیر جنگل پیمایی 
در این قسمت از جنگل )روســتای گالش محله( می توانید پیمایش خود را در امتداد 
رودخانه ای کوچک آغاز کنید. پس از طی چند کیلومتر راه را به ســمت جنگل تغییر 
دهید. در جهت غرب، مســیر خود را ادامه داده و در امتداد یک جویبار کوچک، ارتفاع 

بگیرید تا به سرِ "یال"  برسید. 
در امتداد یال دوباره به سمت باال حرکت کنید تا به جاده جنت رودبار برسید. جنگل هایی 
که در مسیر از دل آنها گذر می کنید بسیار زیبا و رویایی هستند و اگر خوش شانس باشید 
انبوه قارچ ها را نیز در راه می بینید. دقت داشته باشید کوچکترین اشتباه در تعیین مسیر 

می تواند شما را از راه اصلی دور کند و به سمت شیب ها و دره های خطرناک بکشاند.
زمانی که به کنار جاده رسیدید می توانید دوباره با استفاده از ماشین های سواری یا به 
سمت جاده اصلی )رامسر( برگردید یا در همان منطقه چادر برپا کنید. البته در طول مسیر 

آالچیق هایی نیز وجود دارد که می توانید از آنها برای شب مانی استفاده کنید.  
اگر عالقه و وقت کافی برای گشت و گذار دارید می توانید روز بعد در ادامه راه از ییالق های 
انتهای مسیر جنگل دالخانی مانند ییالق گرسماسر و جنت رودبار نیز بازدید کرده و از 

صفای روستا و طبیعت راه لذت ببرید. 
پیک نیک و عکاسی 

 با بسته ای از غذاها و خوراکی های خوشمزه و یک زیرانداز و چند بطری آب معدنی راهی 
جنگل دالخانی شوید و گوشه مناسبی از مسیر را انتخاب و پیک نیک کنید. البته بیشتر 
قسمت های جنگل حالت جنگلی انبوه دارد و دشت های باز چندان در آن به چشم نمی 

خورد.
بهتر است در کلبه های چوبی و آالچیق هایی که در قسمت هایی از مسیر وجود دارند 
پیک نیک کنید تا هم سرمای زمین شما را اذیت نکند هم مکان مناسبی برای نگه داشتن 
وسایل تان داشته باشید. طعم یک لیوان چای آتشی و کباب خوش عطر در فضا و هوای 

خوش جنگل دالخانی از آن تجربه هایی ست که هرگز فراموش نمی کنید. 
در کنار اینها، دالخانی با دیدنی ها و مناظر بدیع و نفسگیر و دریایی از مه شما را مجبور می 
کند تا هر از گاهی توقف کنید و صحنه های زیبا را در قاب دوربین تان برای همیشه به 
ثبت برسانید. در طول مسیر جنگل دالخانی به غیر از دیدنی های طبیعی، خوشمزه های 
محلی مانند انواع ماهی های پرورشی، عسل و میوه های محلی نیز به چشم می خورند که 

می توانند سوغاتی های خوبی از رامسر به شمار بیایند.
یا اینکه می توانید در دکه های چوبی بین راه توقفی داشته باشید و خود را میهمان یک 

چای تازه دم محلی، یک کاسه آش داغ یا یک غذای خوشمزه شمالی و دلچسب کنید.
روستاهای معروف انتهای مسیر جنگل دالخانی 

مسیر جنگل دالخانی را اگر تا انتها پیش بروید به دشت های وسیع و سرسبزی می رسید 
که تعدادی از روستاهای زیبای رامسر را در خود جای داده است. 

 روستای َگِرسماَسر یا گرسمه سر نخستین روستایی ست که در انتهای جاده جنگلی به 
آن می رسید. روستایی که بیشتر اهالی شهر کتالم رامسر از آب به عنوان ییالق استفاده 
می کنند و در ارتفاع باالیی قرار گرفته است. هوای بسیار مطبوع و خنکی دارد و با دشت 
های وسیع، کوه های بلند و چشمه های خنک منطقه ای جذاب برای گردش و اقامت به 
شمار می آید.اینجا که هستید می توانید به راحتی دید کاملی به شهرهای رامسر و تنکابن 
و مناظر اطراف داشته باشید و از چشم انداز خارق العاده ای که در برابرتان قرار می گیرد 

لذت ببرید. 
امیریان - مستشار قضائی و رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

آگهی تجدید مزایده 
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از شرکت ورشکسته سیمین نو در نظر دارد اراضی کشاورزی و چاه آب 

متعلق به شرکت ورشکسته فوق الذکر واقع در علویجه، بخش مهر دشت را از طریق مزایده به فروش برساند: 
مشخصات اراضی مورد مزایده: 

1( 50 هکتار اراضی واگذار شده از سوی وزارت کشاورزی سمت راست جاده روبروی شهرک صنعتی علویجه بر اساس قرارداد فروش 1016 
مورخ 1378/9/23

2( چاه آب با پروانه بهره برداری شماره 3453 مورخ 1390/08/18 با مجوز اشتراک برق بدون منصوبات و تجهیزات و تاسیسات 
قیمت پایه مزایده: مبلغ 19.800.000.000 ریال 

زمان و مزایده: روز یکشنبه مورخ 98/7/7 ساعت 11
مکان مزایده: اصفهان، چهار باغ باال، خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 

شرایط مزایده: 
1- فروش نقدی و اقساطی می باشد. )مدت پرداخت اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده می باشد.( 

2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد 
بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان واریز و اصل فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه 

ارایه نمایند.
3- کلیه متقاضیان به منظور کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه مراجعه و از جزییات نظریه هیئت کارشناسی ارزیابی ملک 
مطلع شوند و جهت بازدید می توانند روز دوشنبه مورخ 98/6/25 راس ساعت 10 صبح به محل اراضی واقع در علویجه، بخش مهر دشت 

مراجعه و از ملک بازدید نمایند.
4- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم 

در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
5- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمی خودداری نماید مسئول 
کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و 

خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
7- هزینه های نشر آگهی مزایده و نقل و انتقال مربوطه بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن: 031-36611086
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 The Iranian Oil Minister 
Bijan Namdar-e Zanganeh 
has said that the country 
can lift its crude oil 
production to the level 
before the US sanctions in 
less than 3 days.
“Three days are needed 
to return production 
to the levels before the 
reduction,” Zanganeh 
said while addressing a 
conference on oil industry 
in Tehran on Tuesday. 
The oil minister 
added Iran would 

continue selling its 
oil on international 
markets despite the 
US sanctions while 
adding that the country 
needs improvement 
in its foreign 
relations to instigate  
exports.

US Approves 
$3.3bln Sale of 
Anti-Ballistic 
Missiles to Japan
 Washington approved 
the $3.3 billion sale of 
anti-ballistic missiles 
to Japan Tuesday, 
following close behind 
a series of new ballistic 
missile tests by North 
Korea that could 
threaten the US ally.
August, 28, 2019 - 
10:30 Other Media 
Comments 
US Approves $3.3bln 
Sale of Anti-Ballistic 
Missiles to Japan
Japan will buy up to 73 
of the Raytheon-made 
SM-3 Block IIA missiles, 
which are designed to 
be fired by the ship-
board Aegis system 
to intercept incoming 
ballistic missiles, the 
Pentagon said, AFP 
reported.
The sale came as North 
Korea is expanding 
its offensive missile 
capabilities, having 
proven over the past 
two years the ability to 
launch medium- and 
long-range ballistic 
missiles, potentially 
nuclear-tipped, that 
could hit both Japan 
and the United States.
This month Pyongyang 
has carried out seven 
tests of new short-
range ballistic missiles, 
at least one of which 
flew far enough to reach 
Japan.
The Pentagon also 
approved new arms 
sales to Hungary, 
South Korea, Lithuania 
and Denmark, worth 
together another $943 
million.
Hungary will buy 180 
AIM-120C-7 advanced 
medium-range air-to-
air missiles, also made 
by Raytheon, the large 
defense contractor.
Denmark will buy 
low frequency 
sonar systems and 
sonobuoys from 
Lockheed Martin; 
Lithuania will obtain 
500 Joint Light Tactical 
Vehicles, and South 
Korea will buy 31 
MK 54 lightweight 
torpedoes, designed to 
be launched from P-8 
Poseidon submarine-
hunting aircraft.
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3 days enough for returning oil production 
to pre-sanctions era: Zanganeh

Iran oil 
minister says 
If sanctions 
are reduced oil 
p ro d u c t i o n s 
can be swiftly 
increased

With the introduction 
of U.S. sanctions on 
Iran’s oil exports 
last November, 
the country’s oil 
production also slowed 
down. But until May 
Iran was exporting a 
limited quantity of oil, 
as Washington had 
allowed a few countries 
to continue buying 
from Iran.
However, the U.S. 
imposed a total ban 
early May and Iran’s 

exports dropped from 
a pre-sanction high 
of 2.5 million barrels 
per day to less than 
200,000; also reducing 
production. Iran’s 
crude storage facilities 
are full and it simply 
cannot produce more 
while it has no buyers.
Talk of a reprieve has 
emerged in recent 

days, as President 
Emmanuel Macron 
has been trying to find 
a formula to reduce 
tensions between 
Iran and the United 
States. There have 
been reports that 
Iran is demanding to 
be allowed to export 
700,000 barrels per 
day.

Iran’s foreign minister 
Mohammad Javad 
Zarif flew to Biarritz 
and met the French 
president for talks, but 
so far there has been no 
breakthrough. Iran’s 
economy is in a dire 
situation and even a 
partial reprieve in oil 
sanctions can help Iran 
manage somehow.

Iran petchem plants 
equipped with waste 
management systems
All petrochemical companies operating in Iran 
have been equipped with waste management 
systems to minimize environmental issues, 
an official said.According to the National 
Petrochemical Company (NPC), as quoted by 
SHANA, Davoud Emadi, the director of the HSE 
department at NPC, said that the move was 
aimed at minimizing environmental challenges 
of petrochemical operations in the country.
Stressing the importance of environmental 
measures to his department, Emadi said, 
“Fortunately, petrochemical complexes 
and plants have made significant strides 
in recent years in this regard.”He said the 
sector’s move towards green and low-carbon 
operations was a strategy in all sectors of the 
industry, adding that greenhouse gas emission 
reduction projects are being implemented in 
petrochemical companies as Kermanshah, 
Razi, Maroon and Shiraz petrochemical plants 
have made great achievements in this field.
The official further said that Bandar Emam 
Petrochemical Plant had carried out a landfill 
project with 30,000 tons of capacity which is 
regarded as the first standard petrochemical 
landfill in the industry in Iran.

4 million Iraqi tourists to 
visit Iran this year
Iran will host up to four million Iraqi tourists 
during the current Iranian year (started 
March 21, 2019), an Iraqi official said.During 
a meeting with Chaharmahal and Bakhtiari 
governor, Iraq’s deputy cultural attaché, 
Muhammad Baqir Hakin pointed to the tourist 
capacities of the southwestern province of Iran, 
saying, “The region can be an important center 
for medical tourism”.“According to the reports, 
four million Iraqi tourists will visit Iran this 
year and the number of Iraqi medical tourists 
travelling to Iran has been doubled compared 
to previous years, “he said, adding, “Shahrekord 
can attract lots of tourists”.Mentioning that 
Shahrekord can attract lots of tourists, the Iraqi 
official said, “Universities of Shahrekord can 
accept Iraqi students which would be possible 
through holding necessary talks”.

Domestic X-Ray system 
launched at Bazargan 
Customs
Iran’s first domestically-produced, drive-
through X-ray system was launched at 
Bazargan Customs on Tuesday in a ceremony 
attended by Economy Minister Farhad 
Dejpasand.
The X-Ray system, which has been completely 
manufactured and equipped by Iranian 
experts, is aimed at preventing the traffic of 
forbidden goods to or from the country.
The new system can inspect the loads in one 
minute, and its X-ray beam infiltrates into the 
load without any damage and the image of the 
load is processed in high quality and easily.
This and other X-ray machines installed at 
Iranian ports and customs are for the purpose 
of preventing smuggling of goods, as containers 
may not be opened by customs authorities as 
per international law.Iran is the main corridor 
linking the East to the West. The country 
has played an active role in preventing the 
smuggling of goods, especially drugs into the 
European countries.

Iran’s oil minister Bijan Zanganeh has said 
that if there is a reprieve in U.S. sanctions 
on the country’s oil exports, Iran can 
increase its output “within three days”.

Iran oil minister says If sanctions are reduced 
oil productions can be swiftly increased
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Tehran Metro to have 
630 new carriages
 In a joint session held between head of the 
budget organization and mayor of Tehran 
on Wed., it was decided to have 630 new 
carriages added to Tehran’s subway system.
During a joint session attended by head of 

the Planning and Budget Organization, head 
of City Council and the mayor of Tehran, 
it was decided to have 630 new carriages 
purchased for Tehran’s subway system.  
The Tehran Metro, owned and operated 
by Tehran Urban and Suburban Railway, 
consists of 6 operational metro lines and 
an additional commuter rail line, with 

construction under way on three lines 
including west extension of line 4, line 6 and 
north and east extension of line 7.
As of July 2019, the length of operational 
lines has reached 229km, with 124 stations 
and 1,230 carriages in service.  
Busy, cheap and clean, the Tehran Metro 
carries some 3 million passengers a day.

226 tourism, 
cultural heritage 
projects come on 
stream during Govt. 
Week
Concurrent with the Government 
Week, as many as 226 tourism and 
cultural heritage projects were 
inaugurated across the country.
Acting Head of Iran Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Ministry 
(CHTHO) Ali Asghar Moonesan made 
the announcement on Tue. on the 
sidelines of an inaugural ceremony 
of tourism projects, adding that “of 

the 226 projects, 16 of which will be 
inaugurated in Tehran.”
He pointed to the special support of the 
government to investment of tourism 
infrastructures and added, “experts of 
development of modern technologies 
believe that Iran enjoys high potentials 
to develop its tourism sector.”
World Tourism Organization (WTO) 
has named Islamic Republic of Iran as 
world’s top 10 tourism destinations 
which is home to many historical 
and cultural monuments with 
breathtaking views.
Elsewhere in his remarks, Moonesan 
pointed to the unjust sanctions 
imposed by US against Iran and added, 
“despite severe sanctions imposed by 

US against the country, Iran’s share 
of gross national product (GNP) is 
promising.”
Under the US sanctions, the 
government has adopted 
certain policies to help promote 
tourism sector in the country, he  
added.



Iran’s Rouhani, Japan’s 
Abe to meet at U.N. 
General Assembly
 Japanese Prime Minister, Shinzo Abe and 
Iranian President, Hassan Rouhani are 
planning to meet in late September at the 
United Nations General Assembly in New 
York, a Japanese newspaper reported.
According to The Japan Times, Japanese 
Prime Minister, Shinzo Abe and Iranian 
President, Hassan Rouhani are planning to 
meet in late September at the United Nations 
General Assembly in New York.
The news came as Abe on Wednesday held 
a meeting with Iranian Foreign Minister, 
Mohammad Javad Zarif, stressing that Japan 
will be mindful of the intentions of Iran's 
officials and continue to work for regional 
stability.
At the outset of the meeting with Abe in 
Yokohama, Zarif said “Iran welcomes the 
Japanese government’s role (in trying) to 
ease tensions in the Middle East.”
He added, “Iran is not hoping tensions rise 
further in the Middle East”.

Intelligence Ties with 
Neighbors A Priority for 
Iran: Parliament Speaker
 Iranian Parliament Speaker Ali Larijani 
described intelligence cooperation with 
friendly and neighboring countries as one of 
the Islamic Republic’s priorities.
Addressing a conference in Tehran on 
Wednesday, Larijani praised the Intelligence 
Ministry for the professional handling 
of issues, stressing the need for constant 
efforts to foil the enemy’s plots.
He also called for the expansion of 
intelligence cooperation with friendly 
states.  
“Friendship and creating connections with 
the neighbors is one of the priorities for 
the (Islamic Republic’s) establishment,” he 
added.
Larijani also warned against the enemy’s 
plot to employ the terrorist Mojahedin-e 
Khalq Organization (MKO or MEK) and the 
Daesh (ISIL) forces against Iran, urging the 
intelligence forces to keep a close watch on 
their activities.
In December 2017, in an address to a six-
party conference on the threat of terrorism, 
held in Islamabad, Larijani called on his 
counterparts from Pakistan, Russia, China, 
Turkey and Afghanistan to attach more 
significance to interaction among their 
intelligence organizations and data sharing.
He had also proposed the idea of formation 
of a special committee to coordinate 
counterterrorism efforts and share 
intelligence data to ensure regional security.

More practical defense achievements hidden 
from enemies: top Iranian cmdr.

“Today, many of our 
[defensive] achievements 
are visible, but the more 
practical ones are concealed 
and will be used, if necessary, 
to inflict severe damage on 
the enemies,” Brigadier 

General Dadras said on Wednesday.
He noted that such stealth tools 
and equipment exist in the Islamic 
Republic military's ground, air and 
marine sectors.
The military chief further noted 
that the military also conducts 
several unrevealed weekly tests and 
practices, saying, the military forces 
are making every effort to keep their 
strength at the highest level possible.
Referring to the hostile policies 
of some countries toward the 
Islamic Republic, the commander 
emphasized that the Army looks 
deep into foreign threats and is 
prepared to counter them.
“We possess equipment that could 
punish the enemies in the furthest 
points if need be,” he said.
In similar remarks, Iranian Deputy 

Defense Minister Brigadier General 
Ghasem Taghizadeh said on 
Saturday that “Of course we have 
produced a lot of missiles which are 
not reflected in the media due to 
security considerations, however, 
if America and the Zionist regime 
make any stupid mistake, we will 
surprise them."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.
Iranian officials have repeatedly 
underscored that the country will 
not hesitate to strengthen its military 
capabilities, including its missile 
power, which are entirely meant 
for defense, and that Iran’s defense 
capabilities will be never subject to 

negotiations.
The country unveiled a state-
of-the-art air defense missile 
system last week (August 22) 
dubbed “Bavar-373”, which has 
been completely designed and 
manufactured by military experts of 
the Islamic Republic.
The long-range air defense system 
is capable of detecting up to 100 
targets, tracking 60 of them, and 
engage 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. The air defense system 
employs three different types of 
missiles to hit targets at various 
altitudes.

 Deputy Commander of the Iranian Army Brigadier 
General Mohammad Hossein Dadras highlighted the 
growing advances in the country’s defense sector, 
saying the enemies are not aware of Iran’s hidden 
military achievements.
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 Negotiating with devil toxic: Rezaei
The Secretary of Iran's Expediency Council (EC) Mohsen 
Rezaei wrote on a Wednesday Tweet that all the Iranian bodies 
are required to act upon the framework of the policies of the 
establishment, one of which says “conducting negotiations 
with the evil is poisonous.”“The executive branch and all other 
Iranian organizations are required to act upon the framework 
of the general policies of the establishment,” he wrote.
“General policies about the US are crystal clear: conducting 
negotiations with the evil is poisonous,” he added.Some of 
Iranian officials, including Rezaie, have made some remarks 
in reaction to those made by President Rouhani regarding 

talks with the US.
As reported, members of the Iranian Parliament are signing a 
statement that condemns and bans any kind of negotiations 
with the US.According to the statement, holding negotiations 
with the US under the current situation and given the US’ 
withdrawal from the nuclear deal, will be harmful to the 
interests of the Iranian nation and thus, is condemned and 
prohibited.President Rouhani, speaking on Monday at a 
local event, said the key to “positive developments” is in the 
hands of Washington, stressing that the only way for the 
current situation to change is if the US removed all sanctions 
against Iran.Tensions started to build up between the US 
and Iran after President Trump withdrew Washington 

from the 2015 nuclear deal, 
officially known as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) in May 2018, 
and imposed sanctions 
against Tehran in a bid to 
restrict the country's trade 
transactions with the world. 
The Trump administration has 
been making empty calls for talks, 
but the Islamic Republic stresses that 
as long as sanctions are in place and the US refuses to 
return to the JCPOA, negotiations will be meaningless. 

The country 
unveiled a state-
of-the-art air 
defense missile 
system last 
week (August 
22) dubbed 
“Bavar373-”, 
which has been 
completely 
designed and 
manufactured by 
military experts 
of the Islamic 
Republic.
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Japan’s support for JCPOA 
vital, appreciable: Iranian MP
Head of the Iran-Japan Parliamentary Friendship Group 
Asadollah Abbasi named Japanese support for JCPOA 
important and appreciable noting that Tehran awaits 
further practical steps from Japan.In a meeting with 
Tadamori Ōshima Speaker of the House of Representatives 
in the Diet (national legislature), he noted that Tehran and 
Tokyo can improve peace and stability in the region, combat 
terrorism, and supervise implementation of international 
treaties via holding mutual talks.Abbasi underlined the 
vitality of expanding parliamentary ties between the two 
sides saying “development of all-out ties between the two 
countries, in particular, those between the parliaments, is of 
significance and in this regard, the role of constant relation 
between Iran-Japan Parliamentary Friendship Group can 
pave the way to the set target.”

He hailed the visits of the sides’ officials to each other 
countries and said, “increasing the cooperation between 
officials will let them become familiar with conditions and 
requirements of the countries of one another.”
Ōshima, for his part, welcomed improvement of bilateral ties 
adding that “having cooperation among countries and using 
diplomacy and political negotiations are the mere options 
to ensure international peace.”Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif is also in Japan for political talks. He 
met and held talks with Japanese Prime Minister Shinzo Abe 
on Wednesday. The two sides have conferred on bilateral 
ties, diplomatic efforts to salvage JCPOA, and international 
developments, especially in the Persian Gulf region.
According to a report by Japanese media, Prime Minister 
Shinzo Abe and President Hassan Rouhani are planning to 
meet in late September in New York.
The Tokyo-based Kyodo News broke the news on 
Wednesday as Zarif is meeting with Japanese senior officials 

o n 
the second 

leg of his three-nation Asian tour that 
included China first, and Malaysia as the last  
destination.

Rouhani calls for 
focusing on domestic 
capacities
President Hassan Rouhani underlined 
the need to concentrate on domestic 
capabilities to solve the country's issues, 
however noting that holding ties with 
friendly countries would also contribute to 
propelling the development plans.
"It is crystal clear that our main focus 
should be given to domestic capacities 
because that is where our power comes 
from,” Rouhani said during the cabinet 
meeting.

The president said, “This does not mean 
closing our eyes to external capacities," 
adding that "We should talk and interact 
with the world."
"Various fields in today's world, including 
the economic, science and technology and 
art are not just issues that lie within the 
political borders of a country,” he added.
Reiterating that cooperation with the 
Islamic Republic’s partners could have 
vital contributions to the country’s foreign 
diplomacy, Rouhani said Iran is engaged 
and cooperating with all countries of the 
world except those seeking hostility.
Elsewhere in his remarks, Rouhani called 
on the people and the authorities to work 

together in the current situation to get 
through the problems.
The president said the government is 
aware of the problems and the rightful 
demands of people and will do its best to 
improve the situation.

China supports all 
efforts to uphold 
nuclear deal
China Foreign Ministry spokesman Geng 
Shuang said that China supports all efforts 
made to save the Joint Comprehensive Plan 
of Action and that the issues concerning 

the JCPOA were reviewed in G-7 Summit in 
Biarritz, France."On the Iranian nuclear issue, 
China always stands for deescalation through 
dialogue and communication," Shuang said 
addressing a regular press conference.
"China has been stressing all along that 
dialogue and consultation is the only right 
approach while confrontation and conflict will 
lead to nowhere."He said that Iranian Foreign 

Minister Mohammad Javad Zarif reviewed 
the international issues with his Chinese 
counterpart Wang Yi.
"State Councilor Wang stated China's support 
for all efforts conducive to upholding the 
JCPOA.""China understands Iran's legitimate 
demands and believes that its continued 
fulfillment of the deal should be properly 
rewarded," Shuang noted.

News

US Plans 
to Open 
Direct 
Talks with 
Yemen’s 
Houthis: 
Report
The Trump 
a d m i n i s t r a t i o n 
is preparing to 
initiate direct 
talks with Yemen’s 
Houthi Ansarullah 
movement, a report 
said.
The US is looking to 
prod Saudi Arabia 
into taking part 
in secret talks in 
Oman with Houthi 
leaders in an effort 
to broker a ceasefire 
in Yemen, according 
to people familiar 
with the plans, the 
Wall Street Journal 
reported.
The move could 
open the first 
significant channel 
between the Trump 
administration and 
the Houthis at a 
time when fears of 
a broader regional 
war are growing.
In 2015, a few 
months after the 
war in Yemen 
began, top Obama 
a d m i n i s t r a t i o n 
envoys met secretly 
with Houthis for the 
first time in Oman to 
press for a ceasefire 
and release of 
Americans held by 
the Yemeni fighters.
US officials met 
with Houthi leaders 
last December in 
Sweden during 
United Nations-
led peace talks. But 
there haven’t been 
any significant 
direct negotiations 
since Donald Trump 
took office in 2017, 
current and former 
US officials said.
Since March 2015, 
Saudi Arabia 
and some of its 
Arab allies have 
been carrying out 
deadly airstrikes 
against the Houthi 
A n s a r u l l a h 
movement in an 
attempt to restore 
power to fugitive 
former president 
Abd Rabbuh 
Mansour Hadi, a 
close ally of Riyadh.
Official UN figures 
say that more than 
15,000 people 
have been killed 
in Yemen since the 
Saudi-led bombing 
campaign began.
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IRGC takes revenge on terrorists in NW Iran: statement
An Islamic Revolutionary Guards Corps base in northwest of Iran 
announced that its forces have "taken revenge" on terrorists who had 
martyred an IRGC serviceman in Piranshahr on Sunday.A Wednesday 
statement issued by Hamza Sayyid al-Shuhada Base notes that IRGC 
forces have launched attacks against the terrorists in retaliation for the 
martyrdom of IRGC serviceman Khaled Shwaneh.“Following a terrorist 
attack by agents affiliated with the Global Arrogance, the criminal group 
traitor to the Kurdish nation (Democratic Party), which martyred serviceman 
Khaled Shwaneh in Piranshahr, the IRGC, intelligence and border guards forces killed two of 
the terrorists in a surprise operation in rural areas of Sardasht county and injured and arrested 
the third one, who was their link for leaving the country,” reads the statement.

 The head of the Atomic 
Energy Organization of Iran 
(AEOI), Ali Akbar Salehi 
said, “We clearly announce 
people that we are strongly 
moving to advance nuclear 
goals”.During his visit to 
the construction process of 
Iran and West Asia’s first ion 
therapy hospital in Alborz 
province, Salehi said, “We 
have taken important 
steps in exploration and 
extraction. We’ve also 
succeeded at detect more 
than 80% of Iran’s mineral 
resources with domestic 
force, presenting multiple 
services to Ministry of Oil”.
“Iran’s ion therapy 
hospital in Alborz is being 
constructed in a 10-hectare 
land and only six other 
hospitals of this type have 
been built around the 
world”.
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Morning call to prayer : 
05:11:49  
Noon call to prayer : 
13:04:21   
Evening call to prayer: 
19:50:30  
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No Security 
Problem for 
Arbaeen Pilgrims 
Crossing Iran 
Borders: 
Commander
Commander of Iran’s Border Police Brigadier 

General Qassem Rezaei highlighted the full 
security of the country’s borders and said there 
will be no problem for the passage of pilgrims 
visiting neighboring Iraq during the Arbaeen 
season.
Speaking on the sidelines of his visit to the 
Mehran border crossing in western Iran on 
Wednesday, Brigadier General Rezaei hailed 
the crossing as “the border of kindness and 
friendship” and said that over the past two 
days, he has managed to meet with a number of 
local border police commanders and examine 
the security of the region.
He further pointed to his visits to the Ilam 

and Mehran border crossings and said given 
the past experiences of all organizations, 
especially the border police, there will be 
problem for the passage of a large number of 
pilgrims traveling to Iraq.
The commander also referred to the 
agreements reached by the Iranian and Iraqi 
government officials on Arbaeen pilgrimage 
and said Iran’s common borders with 
neighboring countries, especially Iraq, enjoy 
good security.
Speaking to reporters in the northern city of 
Zanjan on Monday, Iranian Interior Minister 
Abdolreza Rahmani Fazli said four border 

crossings have been prepared for the Arbaeen 
season, during which a huge crowd of people 
visit Iraq to pay tribute to Imam Hussein (AS), 
the third Shiite Imam.
The minister also emphasized that full security 
prevails along Iran’s borders, saying Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei has issued orders to allocate 
credits from the National Development Fund 
for enhancing border security.
Earlier this month, Rahmani Fazli and his 
Iraqi counterpart Yassin Al Yasiri signed an 
agreement in Tehran to reopen the Khosravi 
border crossing and remove visa restrictions 

for Iranian Arbaeen pilgrims.
Iran and Iraq also agreed to raise the level of 
services and facilities for the pilgrims and 
enhance border security during the Arbaeen 
season, which will culminate in a large 
gathering in Karbala on October 19.
Arbaeen, one of the largest religious 
gatherings in the world, comes 40 days after 
Ashura, the martyrdom anniversary of the 
third Shiite Imam.
Each year, a huge crowd of Shiites flock to the 
Iraqi city of Karbala, where the holy shrine 
of Imam Hussein (AS) is located, to perform 
mourning rites.
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Addressing a military gathering in 
Tehran on Wednesday, Major General 
Mohammad Hossein Baqeri said the US 
assertion that it decided to take action 
against Tehran after its Global Hawk 
drone had been brought down by the 
Iranian forces in June and that it reversed 
its decision to avoid casualties signifies 
Iran’s deterrence power.
In spite of all problems, the Islamic 
Republic is so powerful in the defense 
industry and ensuring security that it 
will not allow any war to break out, he 
underlined.
The top commander also said that the 
Iranian Armed Forces have no limitations 
in boosting the research capabilities, even 
in non-industrial projects.
On June 20, the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) shot down a US spy drone 
that had violated the Iranian territorial 
airspace near the Kooh-e-Mobarak region 
in the southern province of Hormozgan.
The intruding drone was shot by Iran’s 

homegrown air defense missile system 
“Khordad-3rd”.
Later on the same day, US President 
Donald Trump said he had called off a 
retaliatory attack on a number of targets 
in Iran and said that he was ready to 
speak with Iranian leaders and come 
to an understanding that would allow 
the country to improve its economic 
prospects. “What I’d like to see with Iran, 
I’d like to see them call me.”
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei has reiterated on 
various occasions that the Iranian Armed 
Forces should boost their military 
capabilities and preparedness in such a 
way that the enemies would not ever dare 
think of threaten the country.
In comments in November 2018, the 
Leader said that Iran’s enhanced military 
preparedness would frighten the foes 
and be deterrent against the enemies, 
underlining, “The Islamic Republic is not 
intending to begin a war against anyone, 
but you (the Iranian military forces) 
should boost your capabilities in such 
a way that not only the enemy would be 
fearful and afraid of attacking Iran, but 
also thanks to the solidarity, might, and 
effective presence of the Armed Forces, 
the specter of threats against the Iranian 
nation would be swept away.”

Speaking to Tasnim, Mohammad 
Ebrahim Rezaei said Zarif is slated 
to participate in a meeting of the 
National Security and Foreign Policy 
Commission on Sunday to explain 
about the details of his recent tour of 
four European countries, especially 
France.        
If Zarif is on a foreign trip, Deputy 
Foreign Minister for Political Affairs 
Seyed Abbas Araqchi will attend the 
meeting of the commission, he added.
Araqchi had been planned to 
attend such a meeting on Tuesday, 
August 27, but due to his attendance 
at a conference and also a visit to a 
military exhibition by members of the 
commission, the meeting was called off, 
the law maker went on to say.
Zarif last week went on a tour of Europe 
that took him to Finland, Sweden, 
Norway and France.
In a message on his Twitter account at 

the conclusion of the European trip, 
Zarif said he held meetings with French 
President Emmanuel Macron and with 
Foreign Minister Jean-Yves Le Drian 
in Paris “despite US efforts to destroy 
diplomacy.”
He also highlighted the necessity for 
efforts to preserve multilateralism.
Zarif also made a flying visit for talks 
with host France at the G7 summit on 
Sunday, as Paris ramped up efforts to 
ease tensions between Tehran and 
Washington.
He flew to the southwest French town 
of Biarritz where the Group of Seven 
leaders are meeting.
He held more than three hours of talks, 
including with Macron, before heading 
back to Tehran.
“Iran's active diplomacy in pursuit of 
constructive engagement continues. 
Met @EmmanuelMacron on sidelines 
of #G7Biarritz after extensive talks 
with @JY_LeDrian & Finance Min. 
followed by a joint briefing for UK/
Germany. Road ahead is difficult. But 
worth trying,” he tweeted later.
“The discussions that were held 
between the president and Zarif were 
positive and will continue,” a French 
official said after the meeting, declining 
to take detailed questions.

Iran’s Deterrence Power Prevented US Action after 
Drone Downing, Says Top General

Iran’s Zarif Slated to Brief Lawmakers on 
Visit to France: MP

The Islamic Republic’s “deterrence power” has reached 
such a high level that the US refrained from taking any action 
after Iran shot down an American RQ4- Global Hawk drone 
over the Strait of Hormuz, the Chief of Staff of the Iranian 
Armed Forces said.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif or his 
deputy, Seyed Abbas Araqchi, will attend a meeting of 
the parliament’s National Security and Foreign Policy 
Commission to brief the MPs on the top diplomat’s recent 
visit to France, a member of the commission said.

Iran's active 
diplomacy 
in pursuit of 
constructive 
engagement 
continues. 

Leader of the 
Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei 
has reiterated on 
various occasions 
that the Iranian 
Armed Forces 
should boost 
their military 
capabilities and 
preparedness in 
such a way that the 
enemies would 
not ever dare think 
of threaten the 
country.



پایان نامه دانش آموخته دانشگاه کاشان جایزه ویژه خیام را دریافت کرد
اخبار اصفهان:   در دومین جشنواره پایان نامه هاى برتر جایزه ویژه خیام، پایان نامه وحید اسکندرى 
دانش آموخته دانشگاه کاشان جایزه ویژه این جشنواره را دریافت و به عنوان پژوهشگر برتر معرفى شد.
استاد راهنماى این پایان نامه را با عنوان «ساخت و بررسى حسگر زیستى مبتنى بر پراکندگى رامان 
ارتقاء یافتهٴ سطحى (SERS) به هدف آشکارسازى مولکول فنیل آالنین موجود در پالسماى خون 

کودکان مبتال به بیمارى فنیل کتونوریا» دکتر نفیسه شریفى عضو هیات علمى پژوهشکده نانو دانشگاه 
کاشان بر عهده داشت.

پیش از این نیز وحید اسکندرى دانش آموخته کارشناسى ارشد نانو فیزیک دانشگاه کاشان، در جشنواره پایان 
نامه هاى برتر ایران- جایزه پروفسور حسابى (دوره دوم) را دریافت کرد.

جشنواره علمى- پژوهشــى خیام به صورت ساالنه با هدف فراهم نمودن بسترى مناســب جهت شناسایى اندیشمندان و 
نخبگان عرصه علم و فناورى بویژه در زمینه ریاضیات، نجوم، ادبَیات، خیام شناسى، فلسفه و حکمت اسالمى و همچنین ایجاد زمینه 
براى شناختن و تشویق دانش آموزان و دانشجویانى که امید مى رود بتوانند در آینده افراد برجسته اى مانند خیام باشند، ساالنه در 

دانشگاه نیشابور برگزار مى شود.

آغاز عملیات بزرگترین پروژه اجراى تاسیسات فاضالب روستایى کشور 
 مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان از اجراى بزرگترین تاسیسات فاضالب در روستاهاى 
شهرستان فالورجان خبر داد. هاشــم امینى با بیان اینکه در آســتانه هفته دولت و با تاکید 
مدیریت استان اصفهان در شرایط خاص اقتصادى کشور پروژه ها به نحوه احسن به مردم معرفى 
مى شوند تا نشاط و امید به مردم هدیه شود، اظهار داشت: براى اولین بار در کشور با اعتبارى بالغ 

بر 91 میلیارد تومان ایجاد تاسیسات شبکه فاضالب در روستاهاى فالورجان عملیاتى مى شود. 
وى با بیان اینکه ما باید بار اجراى پروره هاى فاضالب را در قالب تبصره 19 و ورود بخش خصوصى 

از دوش دولت کم کنیم، بیان داشــت: این طرح در حال حاضر جمعیتى بالغ بر 16 هزار نفر را شامل 
مى شود و براى افق طرح در سال 1420 پیش بینى شده جمعیتى بیش از 21450 نفر تحت پوشش خدمات 

شبکه فاضالب قرار گیرند. 
مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان بیان داشت: در این طرح 93 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب با سرمایه گذارى 910 
میلیارد تومانى شرکت ذوب آهن اصفهان به روش بیع متقابل عملیاتى شده است که بدنبال اجراى این طرح در طى 20 سال، 

46 میلیون مترمکعب پساب از سوى شرکت آب و فاضالب در اختیار ذوب آهن اصفهان قرار مى گیرد.

مهر
گــزارش
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در حال حاضر نیز 
قیمت ها کاهش یافته 

و دامداران چندان 
مایل نیستند که 

دام هایشان را با این 
قیمت ها عرضه کنند

اقتصاد ایران
07
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در پمپ بنزین انعام 
دهید نه پول زور!

بر اســاس گفته هاى ســخنگوى 
شــرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى، متصدیان جایــگاه که براى 
افراد بنزین مى زننــد طبق قانون 
نباید مبلغى را مطالبه کنند اما افراد 
مى توانند بابت دریافت این خدمت 

به  آن ها انعام دهند.
فاطمه کاهــى در خصوص قوانین 
موجود درباره پرداختى به متصدیان 
جایگاه ها، اظهار کرد: اگر مشترى 
رضایت داشته باشــد مى تواند هر 
مبلغى را که خودش تمایل دارد به 
متصدیان جایگاه ها بدهد در غیر این 
صورت هیچ اجبارى براى انجام این 

کار نیست.
وى تاکید کــرد: بر اســاس قانون 
شــرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى، متصدیان جایگاه نباید مبلغى 
را مطالبه کنند مگر اینکه خدمات 

دیگرى را ارائه دهند.
ســخنگوى شــرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى با اشاره به روند 
پیگیرى شکایات و اعتراضات افراد 
معترض در این بــاره، گفت: افراد 
مى توانند با شماره گیرى 09627 
شــکایات خود را مطــرح کنند و 
مطمئن باشــند که در سریع ترین 
زمان ممکن به آن رسیدگى خواهد 

شد.

ایسنا
خـــبـــر
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در همین زمینه، على اصغر 
ملکــى، رئیــس اتحادیه 
گوشــت گوســفندى در 
گفتگــو با خبرنــگار مهر 
دربــاره اینکه دامــداران 
مدعى هستند که با انباشت 
دام در کشور مواجه شده ایم، چرا عرضه 
دام به بازار کاهش یافته است؟، اضافه کرد: 
برخى دامداران دام هاى خود را نگه داشته 
اند و وزن این دام افزایش زیادى داشته به 
طورى که از شــرایط کشتار تهران خارج 
شده و در این استان جذب نمى شود چون 

هم قیمت دام و هم وزن آن باالست.
وى درباره اینکه آیا ایــن دام ها فقط در 
استانهاى مبدا و همجوار جذب مى شوند؟، 
گفت: در این استانها نیز جذب کم است و 
خریدار وجود ندارد. این دام ها در حدود 70 
تا 80 کیلوگرم وزن و نزدیک به دو میلیون 
و 600 هزارتومان تــا دو میلیون و 700 

هزارتومان قیمت دارند. بنابراین هر کسى 
از عهده خرید آنها بر نمى آید.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى به این 
پرســش که بنابراین دامداران خودشان 
مقصر هســتند که از عرضه به موقع دام 
هایشان به بازار خوددارى کرده اند؟، پاسخ 
داد: در واقع آنها تصور مى کردند شرایط 
امسال نیز مانند ســال قبل خواهد بود. 
ابتداى سال نیز وضعیت بارندگى و مراتع 
خوب بود، دام ها را چرا بردند و نگه داشتند 
و حاال که با چنین بازارى مواجه شده اند 

مى گویند چه کنیم.
ملکى ادامــه داد: این دام هــا االن جذب 
بازار نمى شود اما در ایام محرم با فعالیت 
تکایا و ...  این دام ها خریدارى و جذب بازار 

خواهد شد.
ملکى درباره اینکه آیــا فکر مى کنید در 
حال حاضر دام با وزن مناسب براى عرضه 
به بازار نداریم یا اینکه دامداران باز دام ها را 
براى فرصت مناسب تر نگه داشته اند که 
قیمت را باال ببرند؟، افزود: دام داریم نگاه 
آنها به این است که حدود دو هفته دیگر به 

آغاز ماه محرم مانده است.  
ملکى درباره اینکه بنابراین دامداران با عدم 
عرضه به موقع دام ها یکى از عوامل اختالل 
در بازار گوشت قرمز هستند؟، گفت: بله، 
دام را به طمع اینکه قیمت آن باالتر برود 
مى دارند و وزن دام هــم باال مى رود. آنها 
تصور مى کنند مانند پارسال که با کمبود 
مواجه شدیم و توانســتند دام هایشان را 

به قیمت هاى ایده آل بفروشــند، امسال 
هم ممکن است چنین شرایطى برایشان 

فراهم شود.

    گسیل دام به عراق در ایام اربعین
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى درباره 
اینکه برخــى دامداران درخواســت آزاد 
شدن صادرات دام را داشته اند، افزود: آنان 
همیشه به دنبال این کار بوده اند. برخى 
افراد به دنبال صادرات  هســتند و تالش 
مى کنند با سوژه هایى که به کار مى گیرند 
مجوز صدور دام بگیرند. معموال براى محرم 
دام زیادى از کشور به عراق روانه مى شود؛ 
بویژه براى اربعین این اتفاق زیاد رخ مى 
دهد و  با پول آنهــا مقرون به صرفه تر نیز 
هست. تمام این موارد دیدگاه هایى است 

که پشت سر این عدم عرضه وجود دارد.

    خوددارى دامداران از عرضه، دلیل 
انباشت دام است

همچنین مدیــرکل مرکزاصــالح نژاد 
دام و بهبود تولیــدات دامى وزارت جهاد 
کشــاورزى در واکنش به انباشــت دام 
در دامدارى هــاى کشــور، گفت: طبق 
بازدیدهایى که از دامدارى هایى کشــور 
داشتیم و گفتگوهایى که با دامداران انجام 
دادیم دام هاى موجود در دامدارى ها حدود 
4 الى 5 ماه قبل که کشور به گوشت نیاز 

داشت باید وارد بازار مى شده است.
مختارعلى عباسى با بیان اینکه دامداران 

از عرضه دام هاى پــروارى خود به بازار در 
آن زمان خوددارى کرده اند، اظهارداشت: 
چون پیش بینى آنها این بود که قیمت ها 

باالتر خواهد رفت.
وى با اشاره به کاهش 18 درصدى کشتار 
در آن زمان، افزود: دلیل این مساله فقط 
قاچاق دام از کشــور نبود بلکه خوددارى 
دامداران از عرضه دام به بازار هم بود و این 
مســاله از وزنى که االن دام ها دارند کامًال 

قابل تشخیص است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دام هاى 
مذکور باید چند ماه قبل بــه بازار عرضه 
مى شــدند، ادامه داد: در حال حاضر نیز 
قیمت ها کاهش یافته و دامداران چندان 
مایل نیســتند که دام هایشــان را با این 

قیمت ها عرضه کنند.
عباسى تصریح کرد: براى حل این مشکل 
ما تدابیرى را در نظــر گرفته ایم از جمله 
اینکه روند واردات کندتر شود تا دامداران 
بتوانند دام هاى خود را بفروشــند و دچار 

چالش نشوند.

    فعال نیازى به ازادسازى صادرات 
نیست

با این حال مرتضى رضایــى، معاون امور 
دام وزارت جهاد در گفتگو باخبرنگار مهر 
بحث عدم عرضه دام از سوى دامداران به 
بازار را تایید نکرد و در این زمینه گفت: هر 
تولیدکننده اى برنامه ریزى هاى اقتصادى 
خــود را دارد و در ایــن زمینــه تصمیم 

مى گیرد که دام خود را چــه زمانى وارد 
بازار کند.

رضایى در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنى 
بر اینکه دامداران خواستار صادرات دام هاى 
انباشت شده از کشور هستند، گفت: اگر 
میزان دام به حد اشباع برسد و روى دست 
تولیدکننده بماند؛ به گونه اى که آنها ضرر 
کنند، صادرات به منظور تنظیم بازار، آزاد 
مى شــود اما در حال حاضر در این نقطه 

قرار نداریم.

    سه پیشنهاد به دولت براى حل 
مشکل بازار گوشت

براساس این گزارش، کارشناسان معتقدند 
وزارت جهاد کشاورزى باید براى جلوگیرى 
از زیان تولیدکننده و تنظیم بازار گوشت 
قرمز در ایام محرم و صفر که تقاضا افزایش 
مى یابد باید از هم اکنــون تدابیر الزم را 
اتخاذ کند یکــى از راهکارها این اســت 

که دولــت گوشــت را از تولیدکنندگان 
خریدارى، ذخیره و در ایام پرمصرف بعنوان 
ذخایر چرخشى از آن استفاده کند یا اینکه 
به دامداران اجازه بدهد دام خود را صادر 
کنند و با ارز حاصل از این صادرات، دولت 
اقدام به واردات گوشت به منظور تنظیم 

بازار نماید.
در همین زمینه سید احمد مقدسى،رئیس 
هیات مدیره انجمن صنفى گاوداران  گفت: 
ما به وزارت جهاد پیشنهاد کردیم فروشگاه 
هاى مربوط به ســازمان مرکزى تعاون 
روستایى یا شرکت پشتیبانى امور دام را در 
اختیار  تولیدکنندگان قرار دهد تا بتوانیم 
گوشت گوســاله  را به صورت مستقیم با 
قیمت کیلویى 75 هزارتومان به مصرف 

کنندگان عرضه کنیم.
وى تصریح کرد: با این اقدام دست واسطه 
ها هم کوتاه مى شــود و گوشت با قیمت 

ارزان بدست مصرف کننده مى رسد.

ماجراى دام هایى که به طمع افزایش قیمت روى دست دامداران ماند؛   

پیشنهادهایى براى تنظیم بازار گوشت
دست اندرکاران بازار مى گویند براى حل چالش دام هایى که 
به طمع افزایش بیشــتر قیمت، روى دست دامداران مانده و 
وزن شان بطور غیرمعمول افزایش یافته دولت باید به کمک 
بیاید. درحالى که دامداران از انباشت دام در کشور و لزوم آزاد 
شدن صادرات خبر مى دهند و معتقدند حدود 360 هزار راس 
دام سبک و سنگین در کشور انباشت شده است قیمت گوشت 
گوســفندى بعد از عید قربان مجددا افزایش یافته و فعاالن 
صنعت دلیل این مساله را کمبود عرضه به بازار عنوان مى کنند.
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  1-« اینترنت اشــیا» 
(IOT)

از ترموستات هاى کوچک 
در محــل کار گرفتــه تا 
بلندگوهــاى هوشــمند 
موجــود در خانه، اینترنت 
اشیا یا «اینترنت چیزها» 
به بخشى مهمى از زندگى روزانه ما تبدیل 

شده است.
«اینترنــت اشــیا» به طــور کلــى به 
بسیارى از چیزها شــامل اشیا و وسایل 
محیــط پیرامون مان اشــاره دارد که به 
شــبکه اینترنت متصل شــده و توسط 
اپلیکیشــن هاى موجــود در تلفن هاى 
هوشمند و تبلت قابل کنترل و مدیریت 

هستند.
اینترنت اشــیا بــه زبان ســاده، ارتباط 
حسگرها و دســتگاه ها با شبکه اى است 
که از طریق آن مى تواننــد با یکدیگر و 

کاربرانشان تعامل داشته باشند.
 این مفهوم مى تواند به ســادگى ارتباط 
یک گوشى هوشــمند با تلویزیون باشد 
یا به پیچیدگى نظارت بر زیرساخت هاى 

شهرى و ترافیک.

از ماشین لباسشــویى و یخچال گرفته 
تا پوشــاك بچه! این شــبکه بسیارى از 

دستگاه هاى اطراف ما را در برمى گیرد.

(AI)«2- «هوش مصنوعى   
«هوش مصنوعى» در حال حاضر در طیف 

وسیعى از صنایع استفاده مى شود.
به عنوان مثــال، نرم افزار اتوماســیون 
بازاریابــى از هوش مصنوعى اســتفاده 
مى کند تا با کارمندان و یا مشتریان خود 

به مبادالت ایمیلى بپردازد.
یکى دیگر از کاربردهاى هوش مصنوعى، 
ربات سخنگو است که مى تواند با استفاده 

از متن، با مشتریان مکالمه برقرار کند.
هوش مصنوعى همچنین به عنوان بخشى 
از سیستم هاى اجرایى از قبیل «سیرى» 
براى دستگاه هاى اپل و برنامه هاى دستیار 

مجازى نیز قابل اجرا است.
در کســب و کار و تجــارت نیــز هوش 
مصنوعى پتانسیل این را دارد که در زمان 
و پول افراد صرفه جویى کند زیرا مى تواند 
وظایفى انجام دهد که انســان ها انجام 

مى دهند.
با پیشرفت فناورى و حجم زیاد اطالعات، 
گاهى اوقات مرتب ســازى این اطالعات 
از عهده انســان خارج اســت که هوش 
مصنوعى این وظیفه را به عهده مى گیرد.

برنامه هاى مبتنى بر هوش مصنوعى نیز 
به صاحبان کســب و کار اجازه مى دهند 
که به اطالعات دریافت شــده سریع تر 

پاسخ بدهند.

  3- فناورى تشخیص صدا
امروزه فناورى تشــخیص صدا مســیر 
زندگى ما را تغییر داده است. از کاربردهاى 

این فناورى مى توان به دســتیار صوتى 
«الکسا»(Alexa) شرکت آمازون اشاره 

کرد.
این روزها دستیار صوتى الکسا روش هاى 

جست وجوى آنالین را تغییر داده است.
الکسا همچنین بهینه سازى کسب وکارها، 
محتواى دیجیتال و تبلیغات آنالین را نیز 

دگرگون خواهد کرد.
سهولت در استفاده از فناورى تشخیص 
صدا سبب خواهد شــد که این فناورى 
در کســب وکارهاى دیگر نیز گسترش 

پیدا کند.

   4- نگرانى هاى امنیت دیجیتالى
نگرانى هاى مصرف کننــدگان راجع به 
حریم شخصى دیجیتالى موضوع جدیدى 
نیست. اما در ســال 2019، توجه به این 
نگرانى ها در کسب وکارها حائز اهمیت 

تمام کســب وکارهاى دنیا نیــز امروزه است.
باید امنیت دیجیتالــى را رعایت کنند. 

به عنــوان مثال در اتحادیــه اروپا، تمام 
کسب و کارهایى که چیزى را به مصرف 
کنندگان مى فروشند، باید از استاندارهاى 
امنیتــى و حریم خصوصــى « مقررات 
عمومى حفاظــت از داده اتحادیه اروپا» 

(GDPR) برخوردار باشند.

   5- واقعیت افزوده
با اینکه فنــاورى «واقعیــت مجازى» 
یــک دنیاى کامــل دیجیتالى اســت، 
«واقعیت افزوده» تصاویر مجازى را روى 

محیط هاى فیزیکى پوشش مى دهد.
واقعیت افــزوده نماى فیزیکــى زنده، 
مستقیم یا غیرمستقیم و معموالً در تعامل 
با کاربر اســت، که عناصرى را پیرامون 
دنیاى واقعى افراد اضافــه مى کند. این 
عناصر بر اســاس تولیدات کامپیوترى 

که از طریق دریافت و پردازش اطالعات 
کاربر توسط سنســورهاى ورودى مانند 
صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکى یا داده هاى 

GPS مى باشد، ایجاد مى شود.
این فناورى نیز کاربردهاى وســیعى در 

کسب وکارها دارد.
 «IKEA» به عنوان مثال شرکت مبلمان
از فناورى واقعیت افزوده استفاده مى کند 
تا مشتریان بتوانند مبلمان این فروشگاه را 

در خانه هاى خود متصور شوند.
عالوه بر آن، بسیارى از مغازه هاى لباس 
فروشــى نیز از ایــن فناورى اســتفاده 
مى کنند تا مشتریان لباس ها را روى تن 

خود امتحان کنند.
به نظر مى رسد سال 2020 سالى خواهد 
بود که بسیارى از کسب وکارهاى کوچک 
از این فناورى ها در کار خود استفاده کنند. 

5 فناورى که صاحبان کسب و کار باید بشناسند

مدیران به روز 

با پیشرفت فناورى و 
حجم زیاد اطالعات، 

گاهى اوقات 
مرتب سازى این 

اطالعات از عهده انسان 
خارج است که هوش 

مصنوعى این وظیفه را 
به عهده مى گیرد

با پیشرفت علم فناورى هاى متعددى براى کمک به بشر 
ساخته شده اند که شناخت 5 مورد از این فناورى ها براى 
دارندگان کسب وکارها از اهمیت بیشترى برخوردار است.
امروزه کارآفرینان و مؤسسان شرکت ها باید از آخرین 
فناورى هاى موجود آگاهى داشته باشند تا به پیشروى 

بهتر در روند کارى خود کمک کنند.
در گزارش زیر به معرفى 5 حوزه در فناورى مى پردازیم 
که صاحب هر کسب و کارى باید از آن آگاهى داشته باشد.

آمار هزینه و درآمد 
ایرانى ها چقدر واقعى 

است؟

«درآمــد 43 میلیــون تومانــى 
و نــرخ 19.3 درصــدى افزایــش 
هزینــه خانوارهــاى شــهرى در 
ســال گذشــته»، ارقامى است که 
مرکز آمار اعــالم کــرده که چند 
اقتصاددان  به بررسى چند و چون آن 

پرداخته اند.
مرکز آمار ایران در روزهاى گذشته 
نتایج طرحى بــا عنــوان هزینه و 
درآمدهاى خانوارهاى شــهرى را 
در سال 1397 منتشــر کرد که بر 
اساس آن متوسط درآمد خانوارهاى 
ایرانى در این سال 43 میلیون تومان 
و هزینه هاى آنها نیــز 39 میلیون 
تومان برآورد شــده بــود. از طرف 
دیگر بر اساس همین آمار متوسط 
هزینه هاى خانوارهاى شــهرى در 
سال 1397 به نســبت سال قبل از 
آن 19.3 درصد افزایش داشته است.

این نرخ 19 درصدى افزایش هزینه 
ها و البته متوسط درآمد 43 میلیون 
تومانى مورد انتقاد برخى از مخاطبان 
ایســنا قرار گرفــت و ایــن آمارها 
را برخالف شــرایط خود احساس 
مى کردند. در همین بــاره نظرات 
برخى از اقتصاددان ها را درباره این 

آمارهاى مرکز آمار جویا شدیم.

   تورم با هزینه فرق دارد
پویا عالءالدینى - عضو هیئت علمى 
دانشــگاه تهــران - در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به آمارهاى مرکز آمار 
مبنى بر افزایش 19 درصدى هزینه 
خانوارهاى شهرى در این باره اظهار 
کرد: هزینه هاى خانوار لزوما با تورم 
یکسان نیست. بر این اساس خانوارها 
در سال 1397 به دلیل افزایش تورم 

هزینه هاى خود را کاهش داده اند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخى 
از افزایش تورم در برخى اقالم لزوما به 
معناى افزایش هزینه ها هم نیست، 
ادامه داد: براى مثال ممکن اســت 
یک خانوار تا پیش از سال 1397 و 
بروز جهش تورمى موقع خرید از یک 
کاالى خاص چند عدد خریده باشد 
اما بعد از تورم مصرف خود را کاهش 
داده باشد یا اینکه به دلیل افزایش 
تورم از رفتن به رستوران صرف نظر 

کرده باشند.

   تورم تقاضا را هم پایین مى آورد
در ادامه بحث درباره آمارهاى مرکز 
آمار درباره نرخ تورم کمیل طیبى - 
عضو هیئت علمى دانشگاه اصفهان 
- با بیان اینکه پدیده تورم از یک طرف 
قدرت خرید و از طرف دیگر ســطح 
تقاضا را پایین مى آورد، اظهار کرد: 
نرخ 19 درصدى افزایش هزینه ها در 
سال 1397 و کمتر بودن آن نسبت به 
نرخ تورم در این سال به این معنا است 
که بسیارى از خانوارها الگوى مصرف 
خود را تغییر داده اند و براى مثال از 
هزینه هاى تفریح و گردش خود کم 

کرده اند تا هزینه ها را پایین بیاورند.
این اقتصاددان همچنیــن با انتقاد 
از محاسبه قیمت رسمى کاالها در 
آمارگیزى هاى مرکــز آمار و تفاوت 
آن بــا قیمت واقعى ایــن کاالها در 
بازار گفت کــه آن چیزى که در این 
شــرایط قدرت خرید را بهتر نشان 
مى دهــد وضعیت درآمــدى افراد 

است.
او اظهار کرد: اگر درآمدها را ماهیان 
بین حداقل دو میلیون تومان تا 15 
میلیون توما در نظر بگیرم، به دست 
آمدن رقــم 43 میلیــون تومان در 
برآورد درآمدهاى شهروندان امرى 

منطقى به نظر مى رسد.

08
اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

از دست دادن طبقه خالق با کوچ استارت آپ هاى اصفهانى به پایتخت
عضوشوراى شهراصفهان گفت:عمده شرکت هاى سرمایه گذارى خطر پذیر کشور در تهران متمرکز بوده 
و همین امر سبب کوچ استارت آپ هاى اصفهانى به پایتخت براى جذب سرمایه و توسعه فعالیت ها شده 
و به معناى از دست دادن طبقه خالق شهر مى باشد. دبیر جشنواره ملى فن آفرینى شیخ بهایى درسومین 
جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کاراتاق بازرگانى اظهار داشت: نیروى انسانى متخصص و 

برخوردار از مهارت کسب و کار،داشتن فرهنگ کارتیمى و خالقیت، حمایت ها و سیاست ها، استارت آپ ها، 
منابع مالى خطرپذیر و دسترسى به بازار، المان هاى مهم مدیریت یک اکوسیستم کارآفرینى است.  کوروش 

خسروى، چالش هاى اصلى اکوسیستم کارآفرینى اصفهان را کمبود شدید منابع مالى خطرپذیر و دسترسى ناقص 
به بازارهاى جهانى دانست و تصریح کرد: بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد تقریبا عمده  شرکت هاى سرمایه گذارى 

خطر پذیر (venture capital) کشور در تهران متمرکز بوده و همین امر سبب کوچ استارپ هاى اصفهانى به پایتخت براى جذب سرمایه و 
توسعه فعالیت ها شده است که  این امر به معناى از دست دادن طبقه خالق شهر مى باشد. عضو اتاق بازرگانى اصفهان،مکلف نمودن شهردارى 
به جذب سرمایه گذاران خطرپذیر را یکى از مترقى ترین مصوبات شوراى شهر کشور در چندسال اخیر دانست و گفت: در این مصوبه شهردارى 

ها مى توانند در شکل گیرى یک شرکت سرمایه گذارى خطر پذیر (VC) تا سقف 5 میلیارد تومان مشارکت داشته باشند.

به نظر مى رسد سال 
2020 سالى خواهد 

بود که بسیارى از 
کسب وکارهاى کوچک 
از این فناورى ها در کار 

خود استفاده کنند

،،

اقتصاد آنالین
یــادداشـت
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استارت آپ

زیست بوم کارآفرینى مهمترین زیرساخت الزم براى بازگشت نخبگان است

دبیر ستاد فرهنگ سازى اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى با تاکید بر اینکه روند 
بازگشت متخصصان ایرانى بهبود چشمگیرى داشته است گفت: زیست 
بوم کارآفرینى مهمترین زیرساخت الزم براى بازگشت نخبگان است و 

معاونت علمى به همین مساله مى پردازد.

چند سالى مى شود که دولت به بهره گیرى از اســتعداد هاى ملى بیش از گذشته 
اهمیت مى دهند و هر کس ایده اى در سر داشته باشد اجازه آن را دارد که در قالب 
استارت آپ فعالیت خود را آغاز کند؛ شاید چند ســال پیش شروع کار یکى از این  
اســتارت آپها و شــرکت هاى دانش بنیان آنچنان که باید دیده نمى شد اما امروزه 
نهاد هاى بزرگى متولى رسیدگى به این امر به شمار مى روند؛ بها دادن به دوستداران 
علم وفناورى  نخبگان کشورى و بهبود زیرساختها برخى معیار هاى ساده آن ها را 

براى فعالیت در کشورشان دلگرم تر مى کند.
پرویز کرمى دبیر ستاد فرهنگ سازى اقتصاد دانش بنیان معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى  با بیان اینکه  بنیاد ملى نخبگان در بررسى و پیمایش اخیر خود 
مهاجرت نخبگان کشور را مورد بررسى قرار داد گفت: این بررسى ها نشان مى داد 
مهاجرت رتبه هاى 1 تا 1000 کنکور سراسرى در رشته ریاضى حدود 22 درصد، 
مهاجرت قطعى رتبه هاى 1 تا 1000 کنکور سراسرى در رشته علوم تجربى در حدود 
3 درصد، علوم انســانى حدود 12 درصد و در بین برگزیدگان المپیاد هاى ریاضى، 
فیزیک، شیمى، کامپیوتر، نجوم و زیست شناسى حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده از 

طرفى روند بازگشت متخصصان ایرانى بهبود چشم گیرى داشته است.

   بازگشت 1400 نفراز نخبگان غیرمقیم از 100 دانشگاه برتر دنیا
مشاور علمى وفناورى رییس جمهورى ادامه داد: از مدتى پیش طرحى براى جذب 
دانشجویان ایرانى خارج از کشــور آغاز شد؛ طى این مدت معاونت علمى و فناورى 

ریاست جمهورى توانست حدود یک هزار و چهارصد نخبه را به کشور 
باز گرداند که اغلب آن ها در بهترین دانشــگاه هاى جهان تحصیل 
کرده اند و  این نشــان دهنده روند معکوس مهاجرت دانشمندان و 
بهبود زیرساخت هاى کشور در اکوسیستم نوآورى و فناورى است؛ 

این بخشى از طرحى است که ما نام آن را شکار مغز ها گذاشته ایم.
کرمى  درباره زیست بوم کارآفرینى تصریح کرد: این طرح نشان داد که 
زیست بوم کارآفرینى مهمترین زیرساخت الزم براى بازگشت نخبگان 
اســت و معاونت علمى قصد دارد به همین مساله بپردازد؛ بر اساس 
گزارش شاخص جهانى نوآورى در سال 2019، ایران در تولید علم و 
در حوزه هایى مثل فناورى نانو، مهندسى پزشکى، زیست مهندسى، 

زیست مواد و غیره  به رشد خوبى دست پیدا کرده است.

  بهبود 4 رتبه اى ایران در شاخص جهانى نوآورى در سال جارى
دبیر ستاد فرهنگ سازى اقتصاد دانش بنیان معاونت علمى و فناورى 
ریاســت جمهورى در ادامه  بیان کرد: با حمایت هاى معاونت علمى و 
فناورى رئیس جمهورى شاخص کسب وکار در ایران طى سال گذشته 
بهبود 4 رتبه اى را تجربه کرده است؛ در ابتداى دولت یازدهم رتبه ما 120 بود وامسال 
61 شد این سال پنجم اســت که کاهش رتبه داریم که این نتیجه کار دانشگاه ها، 
مراکز نوآورى پژوهش، کسب و کار هاى نوپا و شــرکت هاى دانش بنیان و سرمایه 

گذار هاى خطر پذیر است.
کرمى  یــادآورى کرد: برخى عمدا به اشــتباه ایــن جمله را تکــرار مى کنند که 
المپیادى هاى کشــور را ترك کرده اند و هیچ کدامشــان در ایران نیستند؛ زمانى 
که فردى در المپیاد قبول شــود قطعا به فکر تحصیالت تکمیلى در خارج از کشور 
مى افتد، اما باید بعد از چند سال عالقه آن ها به بازگشت بررسى شود؛ کسانى که در 
المپیاد مقام آورده اند قطعا عالقه به ادامه تحصیل در بهترین دانشگاه هاى دنیا دارند، 
اما نباید شرایط طورى تغییر کند که عالقه اى به بازگشت به کشور را نداشته باشند 
و برنامه هاى ما در کشور به سمت جلب آن ها و نگاه داشت نیروى انسانى متخصص 

در کشور است.
کاهش مهاجرت دانشگاهیان صرفا در آمار و ارقام خالصه نمى شود و مى توانید آن 
را به چشم ببینید؛ هزاران نفر از دانشجویانى که کشورشان را ترك کرده بودند حاال 
عزمى جدى براى خدمت رسانى به وطنشان پیدا کرده اند؛ تاسیس پارك هاى علم 
و فناورى و مراکز نوآورى وحضور حامیان مالى  بخش خصوصى براى شرکت هاى 

دانش بنیان نشان از این اقدام مثبت دارد.

  کاهش قابل توجه مهاجرت دانشجویان
مشاور رییس بنیاد ملى نخبگان در ادامه از کاهش قابل توجه مهاجرت نخبگان به 
دیگر کشــورها خبر داد و گفت: مهاجرت رتبه هاى یک تا 1000 کنکور سراسرى 
در رشته ریاضى در 5 سال گذشته حدود 60 درصد به حدود 8 درصد کاهش پیدا 

کرده است.
دبیر ســتاد فرهنگ ســازى اقتصاد دانش بنیان معاونت علمى و فناورى ریاست 

جمهورى  در ادامه  درباره درباره وضعیت خروج نخبگان از کشور اظهار کرد: بنیاد 
ملى نخبگان در بررسى و پیمایش  اخیر خود مهاجرت نخبگان کشور را مورد بررسى 
قرار داد؛ در این تحقیق 2 هزار و 712 نفر از برگزیدگان المپیادهاى دانشجویى و 35 
هزار و 313 نفر از رتبه هاى یک تا هزار کنکور سراسرى مورد تحلیل قرار گرفتند که 
نتایج جالب توجهى به همراه داشت؛ این بررسى ها نشان مى داد مهاجرت رتبه هاى 
یک تا 1000 کنکور سراسرى در رشته ریاضى و در حدود 5 سال گذشته از حدود 60 

درصد به حدود 38 درصد کاهش پیدا کرده است.
مشاور رییس بنیاد ملى نخبگان با اشاره به تداوم کاهش مهاجرت سرمایه هاى علمى 
کشور ادامه داد: میزان مهاجرت قطعى رتبه هاى زیر 1000 در رشته علوم تجربى در 
حدود 3 درصد، در علوم انسانى حدود 12 درصد و در بین برگزیدگان المپیادهاى 
ریاضى، فیزیک، شیمى، کامپیوتر، نجوم و زیست شناسى حدود مهاجرت کاهش 

پیدا کرده است.
کرمى با تاکید بر رشد منفى مهاجرت نخبگان در ایران تصریح کرد: آمار و گزارش هاى 
مربوط به مؤسسات بین المللى و کشــورهاى مهاجرپذیر نشان مى دهد که نه تنها 
تعداد داوطلبان مهاجر از کشــورمهاجرت پیدا نکرده است بلکه در این زمینه رشد 

منفى وجود دارد.
دبیر ستاد فرهنگ سازى اقتصاد دانش بنیان معاونت علمى ادامه داد: براساس گزارش 
اداره مهاجرت کانادا، در سال 1394 تعداد دانشجویان مهاجر ایرانى 2 هزار و 354 
نفر بود و این تعداد ما را در رتبه 12 کشــور هاى داراى دانشجویان مهاجر در کانادا 
قرار مى داد، از طرفى در سال 1396 تعداد کل مهاجران ایرانى کشور کانادا 6 هزارو 
485 نفر بود که نسبت به  11هزارو 665 نفر مهاجر در سال 95، کاهش چشمگیرى 
پیدا کرده است همچنین اداره مهاجرت ایاالت متحده آمریکا اعالم کرده است که 
رتبه ایران در زمینه اعزام دانشجو، حدود پنج برابر نسبت به دوران پیش از انقالب 

کاهش پیدا کرده است.

  بازگشت 130 کارآفرین به کشور در 4 ماه نخست امسال
مشــاور رئیس بنیاد ملى نخبگان گفت: از طرفى روند بازگشت متخصصان ایرانى 
به کشور توســط معاونت علمى و بنیاد ملى نخبگان و همکارى با آن ها هم بهبود 
چشم گیرى پیدا کرده است که حاصل طراحى و اجراى برنامه اى به نام همکارى با 
متخصصان و کارآفرینان ایرانى خارج از کشور بود؛ این طرح از اسفندماه سال 1393 
با هدف بهره مندى از دانش و تجارب ارزشمند دانشــمندان ایرانى در سراسر دنیا 

فعالیت خود را آغاز کرد.
کرمى ادامه داد: در اجراى طرح تجارب دانش آموختگان دوره دکترا از 100 دانشگاه 
برتر دنیا، اساتید 200 دانشگاه برتر دنیا و متخصصان و کارآفرینان ایرانى فعال در 
مؤسسات شاخص یا شرکت هاى خارجى مورد استفاده قرار گرفت و  بیش از 4700 
نفر از متخصصان و فارغ التحصیالن ایرانى خارج از کشور با فرایندى طراحى شده 
همکارى خود را با کشور آغاز کردند که بازگشت 130 کارآفرین تنها در 4 ماه نخست 
امسال از 100 دانشگاه برتر را در بر داشت؛ تاسیس 200 شرکت دانش بنیان و فناور 
توسط نخبگان بازگشته به کشور و ایجاد فرصت اشــتغال براى 7 هزار متخصص 

بخشى از روند بازگشت نخبگان به کشور است.

دبیر ستاد فرهنگ سازى اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى با تاکید بر اینکه روند 
بازگشت متخصصان ایرانى بهبود چشمگیرى داشته است گفت: زیست 

باز گرداند که اغلب آن ها در بهترین دانشــگاه هاى جهان تحصیل 
کرده اند و  این نشــان دهنده روند معکوس مهاجرت دانشمندان و 
بهبود زیرساخت هاى کشور در اکوسیستم نوآورى و فناورى است؛ 

این بخشى از طرحى است که ما نام آن را شکار مغز ها گذاشته ایم.
کرمى  درباره زیست بوم کارآفرینى تصریح کرد: این طرح نشان داد که 
زیست بوم کارآفرینى مهمترین زیرساخت الزم براى بازگشت نخبگان 
اســت و معاونت علمى قصد دارد به همین مساله بپردازد؛ بر اساس 

گزارش شاخص جهانى نوآورى در سال 
در حوزه هایى مثل فناورى نانو، مهندسى پزشکى، زیست مهندسى، 

زیست مواد و غیره  به رشد خوبى دست پیدا کرده است.

بهبود   بهبود 4بهبود 4بهبود 4
دبیر ستاد فرهنگ سازى اقتصاد دانش بنیان معاونت علمى و فناورى 
ریاســت جمهورى در ادامه  بیان کرد: با حمایت هاى معاونت علمى و 
فناورى رئیس جمهورى شاخص کسب وکار در ایران طى سال گذشته 

4بهبود 4بهبود 4 رتبه اى را تجربه کرده است؛ در ابتداى دولت یازدهم رتبه ما 
61 شد این سال پنجم اســت که کاهش رتبه داریم که این نتیجه کار دانشگاه ها، 
مراکز نوآورى پژوهش، کسب و کار هاى نوپا و شــرکت هاى دانش بنیان و سرمایه 

دبیر ستاد فرهنگ سازى اقتصاد دانش بنیان معاونت دبیر ستاد فرهنگ سازى اقتصاد دانش بنیان معاونت 

کرده اند و  این نشــان دهنده روند معکوس مهاجرت دانشمندان و 
بهبود زیرساخت هاى کشور در اکوسیستم نوآورى و فناورى است؛ 

این بخشى از طرحى است که ما نام آن را شکار مغز ها گذاشته ایم.
کرمى  درباره زیست بوم کارآفرینى تصریح کرد: این طرح نشان داد که 
زیست بوم کارآفرینى مهمترین زیرساخت الزم براى بازگشت نخبگان 
اســت و معاونت علمى قصد دارد به همین مساله بپردازد؛ بر اساس 

گزارش شاخص جهانى نوآورى در سال 
در حوزه هایى مثل فناورى نانو، مهندسى پزشکى، زیست مهندسى، 

زیست مواد و غیره  به رشد خوبى دست پیدا کرده است.

دبیر ستاد فرهنگ سازى اقتصاد دانش بنیان معاونت علمى و فناورى 
ریاســت جمهورى در ادامه  بیان کرد: با حمایت هاى معاونت علمى و 
فناورى رئیس جمهورى شاخص کسب وکار در ایران طى سال گذشته 

باشگاه خبرنگاران
گــــــزارش
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