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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,200,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,350,005,182,000جدید

1,850,0002,331,000نیم سکه

1,050,0001,241,000ربع سکه

650000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,104,0002,335,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18305600539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

استاندار اصفهان، بازاریابی 
ویژه برای فرش ایرانی را 

خواستار شد
 استاندار اصفهان گفت: به کمک بخش های 
صنعت، معدن، گمــرک و نمایندگی وزارت 
خارجه باید بازاریابی ویژه ای برای فرش ایرانی 
صورت بگیرد تا این هنر اصیل کشــورمان، 

بیش از گذشته به جهانیان شناسانده شود.
عباس رضایی در آیین افتتاح بیست و یکمین 
نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش ماشینی 
دســتباف در اصفهان افزود: فرش دستباف، 
هنر اصیل اسالمی- ایرانی است که در هر گره 

آن، تمدن ما نهفته است.
وی تصریح کرد: به فرش ایران دست درازی 
شده که این کار یا از سوی کشورهایی مانند 
چین و پاکستان صورت گرفته یا کم کاری ها 

در داخل باعث آن بوده است. ...

2 ادامه در صفحه 
          در بحران تالطم ارزی و البته کاهش ارزش پول ملی، بخش های زیادی دچار آسیب شدند. در این میان ما نیز با مشکل هایی مواجه شدیم و تاثیر آن را در برگزاری نمایشگاه های داخلی و 

خارجی به وضوح مشاهده کردیم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان در گفت وگو با »اخبار اصفهان« ؛  

هر هفته یک رویداد اقتصادی در اصفهان داریم

 ماجرای برداشت های بدون اجازه
 از حساب مشتریان

برداشــت های بدون اجازه از حســاب بانکــی مردم طی 
روزهای اخیر ســر و صدای زیــادی به پا کرده اســت؛ 
کالهبــرداران با کپــی کــردن کارت بانکی مــردم، از 
 طریق کارتخوان های ناشــناس، اقدام به برداشــت پول

 می کنند. طی روزهای گذشــته برخی مشتریان بانکی با موارد 
مشــابهی روبرو شــده اند که به یک باره پیامک های کاهش مبالغی از 

حساب هایشان را دریافت کرده و در شوک فرو می روند؛ اما با پیگیری از شعب 
بانکی که در آن حساب دارند، مشخص می شود که این برداشت ها...

آیا خودروسازان 
»خودرو« می سازند؟

هر صنعتی باید همانی را تولید 
کند که از نامش انتظار می رود، 
صنعت کاشی و ســرامیک باید 
کاشی و ســرامیک تولید کند؛ 
صنایع لوازم خانگی باید وسایل 
و تجهیــزات مورد نیــاز منازل 
شهروندان را تهیه کند. اما گاهی 

این قاعده معکوس می شود.
صنعــت  آن  بــارز  نمونــه 
خودروسازی است که این روزها 
بجای تولید خودرو »زیان« تولید 

می کند. شاید بپرسید چرا؟
صنعــت خودروســازی از مواد 
زیادی بــرای ســاخت خودرو 
استفاده می کند از جمله آهن، 
آلومینیوم، پالستیک، استیل، 
شیشه، الســتیک، مواد نفتی، 
مس، فوالد و غیــره. از این مواد 
برای ســاخت اجزایی که حتی 
به فکرمان هم خطور نمی کنند 
مانند عقربه هــای روی صفحه 
کیلومترشمار تا قطعات بزرگی 
همچــون بدنه موتــور یا چرخ 
دنده های گیربکس اســتفاده 
می شود. در بین همه این اقالم 
هفت ماده اصلی پرمصرف ترین 

مواد در...

ایرنا
یــادداشــت

ISFAHAN
N E W S

وی ادامــه داد: خودروهــاي دودزا، تــک 
سرنشین، سفرهای غیرضروري، خودروهاي 
فاقد معاینه فنی و ... قصه پرغصه اي را برای 
هواي اصفهان رقم زده است به همین دلیل 
عنوان قصه »آدم و هوا« بــرای برنامه های 

ترافیکي-فرهنگي در اصفهان انتخاب شد.  
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان تصریح کرد: این رویدادها با برگزاري 
 نشست خبري آغاز مي شود و با جشنواره ها،

 همایش، زنگ شــهر، بازدیدهاي شهري، 
افتتاحیه و میزگردها ادامه می یابد. 

وی با بیان اینکه در موضوع زیرســاخت ها 
هفت محور را دنبال مي کنیم، اظهار داشت: 
در محور اول ایستگاه هاي دوچرخه و پارک 
سوارهاي شهري مورد توجه قرار مي گیرد، 
این ایســتگاه ها در گذشــته نقاط ضعفي 
داشــت که با مشــارکت بخش خصوصي 
بازآفریني شده و به شــیوه و طراحي جدید 
فعالیت خواهند کرد. 15 ایســتگاه جدید 
دوچرخه در سطح شهر با طراحي و خدمات 
 جدید راه اندازي مي شوند. در طرح جدید، 
دوچرخه های معمولی، برقی، اسکوترهاي 
برقی و دوچرخه های دو نفره به شهروندان 
عرضه مي شــوند و تالش داریم پاسخگوي 

همه اقشار باشیم. 
صلواتي تاکید کرد: همچنین پنج ایستگاه 
مکانیزه کامال هوشمند دوچرخه نیز به این 

15 ایستگاه اضافه می شود.
وي با بیان اینکه یکپارچه کردن سیســتم 
حمل و نقل عمومي از جمله برنامه هاي حمل 

و نقل و ترافیک شهرداري است، افزود: براي 
افرادي که از سیستم حمل و نقل عمومي و 
دوچرخه استفاده مي کنند تشویق هایي در 

نظر گرفته مي شود. 
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به اجراي طرح دیده بان 
آلودگي هوا، گفت: در این طرح هر شهروند 
اصفهاني دیده بان آلودگي هوا خواهد بود و 
بنا به اطالعاتي که از طریق سامانه تلفني 137 
در اختیار ما خواهد گذاشــت، خودروهاي 

متخلف توقیف مي شوند.  
وي بیان داشت: به عنوان مثال خودروهای با 
بار سنگین عالوه بر سرعت، داراي اضافه بار 
 هم هستند که اضافه بارها به زیرساخت های

 شهری آســیب وارد مي کند. حادثه اخیر 
سقوط بونکر سیمان به روي یک خودرو که 
جان یک شــهروند را گرفت ناشي از همین 
سرعت و اضافه بار بود. در همین راستا با نصب 
سیستم هوشمند توزین در حال حرکت، که 
برای اولین بــار در خیابان امام خمیني )ره( 
نصب می شود دیگر اجازه تردد به ماشین هاي 

داراي اضافه بار داده نمي شود. 
صلواتي با اشــاره به سیستم هاي هوشمند 
ترافیکي شــهر، تاکید کرد: در اوایل دي ماه 
بهره برداري از » 636 تجهیزات هوشــمند 
ترافیکي به عالوه یک« شامل دوربین هاي 
ثبت تخلف سرعت، نظارت تصویري، عبور از 
چراغ قرمز، عبور از مسیرهاي ویژه بي آر تي،  
تابلوهاي اطالع رسان ترافیکي و همچنین 
خودروي ســیار ثبت تخلف براي رصد 18 

تخلف انجام مي گیرد.    
وي بیان داشــت: تا پایان امسال نیز شش 
خودروي سیار ثبت تخلف در محدوده مناطق 
یک، سه، چهار، پنج، شــش،  یازده و پانزده 
در سطح شهر فعال مي شــوند و امیدواریم 
با همکاري شــهروندان عزیز از طریق این 
خودروها رفــت و آمد و ترافیک در ســطح 
شهر روان تر شود چراکه به عنوان مثال، در 
صورتیکه بتوانیم پارک هاي دوبل ســطح 
شهر را جمع آوري کنیم حدود 30 درصد به 

ظرفیت معابر شهري اضافه خواهد شد. 
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان ادامــه داد: همچنیــن از دي ماه 
عملیات حفــاري تونل هاي خــط دو قطار 
شــهري آغاز مــي شــود. البتــه فعالیت 
عمرانــي چهــار ایســتگاه آغاز شــده و 
 عملیات احداث دو ایســتگاه دیگر نیز آغاز 

مي شود.  
وي گفت: به مناســبت روز حمــل و نقل و 
روز هواي پاک، 30 دســتگاه اتوبوس کامال 
بازسازي شده وارد ناوگان اتوبوسراني شده و 
نرم افزار موقعیت یابي اتوبوس ها نیز به منظور 
رصد تردد اتوبوس ها راه اندازي مي شود تا 
دیگر شاهد تخلفات زماني از سوي رانندگان 
اتوبوس ها نباشیم. با اجراي این طرح بازرسان 
حذف و سیســتم به صورت هوشمند رصد 

مي شود. 
صلواتي در ادامه با اشــاره به طرح بفرمایید 
موتور برقي، متذکر شد: در این مسیر اتفاقات 
بدي مانند نوســانات قیمت دالر رخ داد. با 
این وجود با تاســیس اولین کارخانه تولید 
موتور برقي در شــهرضا، فراخواني در دي 
ماه براي پیش فروش و ارائه تســهیالت به 
شهروندان براي خرید این موتورها انجام مي 
 شود. عالوه بر این طرح موضوع جایگزیني 
موتورسیکلت هاي برقي و بنزیني، ادامه طرح 
»کاله ایمني و سرزندگي« و طرح سفرهاي 

فیروزه اي نیز در دستور کار است.  
 وي بیــان اینکــه طــرح »ســفرهای 
فیــروزه ای« نیــز بــه مناســبت هفتــه 
حمل و نقــل اجرا می شــود، گفــت: در 
طــرح »ســفرهای فیــروزه ای« تقدیــر 
 از راننــدگان نمونــه تاکســی، ارائــه 
بسته های حمایتی ویژه تاکسیرانی و تکریم 

تاکسیرانان اجرا می شود. 

636 مورد تجهیزات هوشمند ترافیکي در اوایل دي ماه به شهر اضافه مي شود

به مناسبت روز حمل 
و نقل و روز هواي 
پاك، 30 دستگاه 

اتوبوس کامال بازسازي 
شده وارد ناوگان 

اتوبوسراني شده و 
نرم افزار موقعیت 

یابي اتوبوس ها نیز 
به منظور رصد تردد 

اتوبوس ها راه اندازي 
مي شود تا دیگر شاهد 
تخلفات زماني از سوي 

رانندگان اتوبوس ها 
نباشیم. با اجراي این 
طرح بازرسان حذف 
و سیستم به صورت 

 هوشمند رصد 
مي شود. 

معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداري اصفهان گفت: در اوایل دي ماه از » 636 مورد تجهیزات هوشمند ترافیکي به عالوه یك« بهره برداري مي شود.  
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علیرضا صلواتی در شانزدهمین نشست خبري سه شنبه ها با رسانه از سلسله نشست های 
خبري مدیران شهري اصفهان که با شعار پاسخگویی در مسیر امید برگزار مي شود، اظهار کرد: به مناسبت 26 آذر روز حمل و نقل و رانندگان تا 29 

دی ماه روز هواي پاك، رویدادهاي فرهنگي-ترافیکي متعددي با نام قصه آدم و هوا در شهر برگزار خواهد شد.  

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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فراخوان عمومي دعوت به ارزیابي كيفي مناقصه گران

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظـر دارد  : شرکتهای پیمانکاری واجد صالحیت را جهت انجام خدمات جدول ذیل به استـناد 
قانون برگـزاري مناقـصات و آئـین نامه معـامالت شناسایی و رتبه بندی نماید.

بمنظورارزیابي توان اجراي کارپیمانکاران متقاضي، ازکلیه شرکتهاي ذیربط که ظرفیت آماده بکاردراین زمینه دارنددعوت میشود:
اسناد ارزیـابي مناقصه  را از طریق سایتهای زیر دریافت  و به  آدرس: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 
توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 031-32216102 

واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
   http://tender.tavanir.org.ir             : 1-سایت  اینترنتي معامالت توانیر به نشانی
  http://iets.mporg.ir          : 2-سایت  اینترنتي پایگاه ملي مناقصات ایران به نشانی

  http://eepdc.ir   :3-سایت  اینترنتي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
 

 مدارک مورد نياز:
* در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند جهت تهیه ضمانتنامه و ارائه 

پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد . 
* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج مي باشد. 

* به مدارك فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و 
مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

* ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت  www.eepdc. irجهت به روز رسانی مدارك 
ثبتی الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

شركت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهي فراخوان عمومی

فراخوان ارزیابي کیفي مناقصهشماره فراخوانردیف

شناسائی پیمانکار جهت انجام فعالیتهای مرتبط بامرکزفوریتهای برق)121(، عیب یابی کابل 19761011
و دیزل ژنراتورها

29761013
شناسائی پیمانکار جهت واگذاری فعالیتهای مرتبط با

نگهداری،پشتیبانی،به روز رسانی سیستم GIS در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان

تاریخ توزیع اسناد : 1397/09/24
مهلت تحویل اسناد به تدارکات: حداکثر تا پایان وقت اداری  روز شنبه مورخ  1397/10/04

شركت توزیع برق شهرستان اصفهان امور تداركات



آیا خودروسازان 
»خودرو« می سازند؟

ادامه از صفحه یک:
...   صنعــت خودروســازی اســت 
که عبارتنــد از فوالد، پالســتیک، 
آلومینیوم، سرب، روی، مس و چدن.

بیشــتر وزن خودروهای مدرن به 
خاطر فوالد اســت. برای مثال، در 
سال 2007 در یک خودرو معمولی 
هزار و 90 کیلوگرم و در یک وانت یا 
خودروی شاسی بلند نزدیک به هزار 
و 360 کیلوگرم فوالد به کار رفته بود. 
فوالد برای ساخت شاسی زیرین یا 
شبکه ای به کار می رود که اسکلت 
خودرو را تشکیل می دهد و در صورت 
تصادف از شــما محافظت می کند. 
ستوِن درها، سقف و حتی صفحات 
بدنه  بیشــتر خودروهای امروزی از 
فوالد ساخته شده  است. حتی اگزوز 
هم از فوالد زنگ نزن ساخته می شود. 
در طول این ســال ها، صنعت فوالد 
بسیار رشد کرده است. به همین دلیل 
امروزه خودروسازها می توانند برای 
قسمت های مختلفی از خودرو از انواع 

مختلفی فوالد استفاده کنند.
با نگاهی به مقایسه رشد قیمت مواد 
اصلی بــکار رفتــه در تولید خودرو 
متوجه می شویم که فاصله بسیاری 
بین هزینه های تولید خودرو امسال 
نسبت به پارسال وجود دارد. نگاهی 
اجمالی به جدول مقایســه ای مواد 
مورد نیاز تولید خودرو بازگو کننده 

واقعیت های بسیاری است.
در کنار همه ایــن افزایش قیمت ها 
باید به افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد. 
با توجه به میزان باالی وابســتگی 
صنعت خودرو به صنایع خودروسازی 
و قطعه سازی خارج از کشور میزان 
ارزبری هر خودروی تولیدی متفاوت 

است. 
به شکلی که گفته شده خودروهایی 
تولید داخل حدود 22 تا 23 درصد 
ارزبری دارند، امــا خودروهایی که 
 قطعــات آن به صــورت کامل وارد 
می شود ممکن اســت تا 95 درصد 
ارزبری داشــته باشــد. این میزان 
وابستگی به ارز خواسته یا ناخواسته 
تاثیــرات زیــادی بــر هزینه های 
خودروســازان دارد.  مطابق آمارها 
میانگین نرخ دالر در ســال گذشته 
40 هزار و 669 ریال و نرخ یورو 48 
هزار و 87 ریال بوده اســت. این در 
حالیســت که نرخ بازار آزاد دالر تا 
اواسط مهرماه امسال 135 هزار ریال 
و نرخ یورو 150 هزار ریال بوده است. 
با همه افزایش هایی که هزینه های 
تولید خودرو در ایران دارد اگر نگاهی 
به قیمت مصــوب خودروســازان 
بیندازیم امــا افزایش قیمت خودرو 
هیچ تناســبی با هزینه های تولید 
شده نداشته اســت. مقایسه قیمت 
مصوب خودروهــای پرتیراژ داخلی 
در سیزدهم آذرماه امسال با قیمت 
خودروها در همین تاریخ در ســال 
گذشــته حاکی از رشــد تنها 7.2 
درصدی پرایــد 131، 7.7 درصدی 
تیبا، 8.53 درصدی چانگان، 8.96 
درصدی پــژو 206، 10.4 درصدی 
دانگ فنگ اتوماتیک، 9.85 درصدی 
دنا و 8.08 درصدی سمند بوده است.  
به عبارت دیگر خودروســازان ایران 
ناچارند همه هزینه هــای خود را بر 
اســاس قیمت های روز انجام دهند 
در حالــی کــه آنها قادر نیســتند 
قیمت های خود را با استفاده از منطق 
اقتصادی ترمیم کنند.  تولید بر اساس 
هزینه های روز و فروش بر اســاس 
قیمت های ســال پیش، معادله ی 
عجیبی اســت که خودروسازان را 
واداشته که این روزها بجای »تولید 
خودرو«، »تولید زیان« کنند و اگر 
هر چه زودتر فکری به حال جبران 
این زیان های انباشته نشود به تدریج 
سخن از تولید خودرو در ایران زمین 

سخنی نامشهود خواهد بود. 

اقتصاد استان
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طرح بازآفرینی تیران و کرون نیازمند بیش از 50 میلیارد ریال است
 فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه اجرای سه طرح بازآفرینی مصوب این شهرستان نیازمند بیش از 50 
میلیارد ریال است، گفت : این طرح ها در سال جاری در بافت فرسوده و هسته مرکزی برای رونق شهرها و 

جلوگیری از حاشیه نشینی اجرا می شود.
مجید حججی افزود: از میان 27 طرح بازآفرینی شهری استان اصفهان سه طرح متعلق به شهرهای تیران و 

کرون است که اجرای آن ها با حمایت وزارت راه و شهرسازی انجام می شود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد بازآفرینی شهری در منطقه اظهارداشت: طرح احیا بافت مرکزی تیران واقع در منطقه 

سرپل، طرح بازسازی منطقه میانی رضوانشهر و طرح بازسازی و احیا مرکز به سمت چشمه مرغاب شهر عسگران در 
این ستاد تصویب و برای تامین اعتبار به استان ارسال شد.

فرماندار تیران و کرون با اشاره به اعتبار مورد نیاز یادشده، تصریح کرد: سهم مشارکت و اعتبار بخشی وزارت راه و شهرسازی بر اساس مصوبه ستاد 
بازآفرینی استان اصفهان است. وی ادامه داد: با اجرای این سه طرح مناطق تاریخ و هسته مرکزی این سه شهر احیا و وضعیت آن ها بهبود می یابد.

حججی با بیان اینکه ساختمان سازی در این مناطق با حمایت دولت همراه است، خاطرنشان کرد: وام بانکی تا سقف یک میلیارد و 100 میلیون 
ریال با سود 9 درصد و صدور پروانه رایگان از جمله تسهیالت برای ساخت منزل در مناطق فرسوده و جز طرح بازآفرینی شهری است.

ارائه تسهیالت خرید ماشین آالت کشاورزی با نرخ ۱5درصد در اصفهان
مدیر صنایع تبدیلی و غذائی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: درخواست کشاورزان برای 
تسهیالت خرید ماشین آالت کشاورزی و تامین اعتبار اســتفاده از فناوری های نوین در هیئتی در این 
سازمان بررسی شده و پس از تایید درخواست، تسهیالت با نرخ 15 درصد پنج تا هفت ساله به کشاورز 

تعلق می گیرد.
 منصور قماشی با بیان اینکه استفاده از ماشین آالت کشــاورزی و فناوری های نوین در افزایش بهره وری 

زمین های زراعی و باغات نقش بسزایی دارد، اظهار کرد: برای بسیاری از محصوالت تولیدی در استان اصفهان 
همچون ذرت علوفه ای، به صورت کامل از ماشین آالت کشاورزی و فناوری های نوین استفاده می شود و نقش نیروی 

انسانی بسیار کمرنگ شده  است. وی افزود: البته بسیاری از باغات و مزارع استان، محیطی نامستعد و بسیار کوچک دارند و نه 
تنها نمی توان در آنها از ماشین آالت کشاورزی استفاده کرد بلکه استفاده از فناوری های نوین در چنین مزارعی، توجیه اقتصادی نیز 

ندارد. مدیر صنایع تبدیلی و غذائی جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به قابلیت های فراوان فناوری های نوین نسبت به نیروی انسانی غیر 
متخصص خاطر نشان کرد: ارائه حجم کاری چندین برابری در مدت زمان کم، از مزیت های استفاده از ماشین آالت کشاورزی در زمین های 

زراعی است و استفاه از نیروی انسانی به جای فناوری های نوین در بسیاری از موارد غیر ممکن و نامعقول است.

خـــبــــر

پنج مرکز آموزشی در نجف آباد احداث می شود

 رییس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( گفت: این 
مجموعه قصد دارد به احترام شهدای مدافع حرم نجف آباد، 

پنج مرکز آموزشی در این منطقه احداث کند.

محمد مخبر روز سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح مجتمع آموزشی شهید حججی نجف آباد 
در جمع خبرنگاران بدون اشاره به زمان و هزینه این اقدام، افزود: این مراکز آموزشی شامل 

چهار آموزشگاه و یک دبیرستان است.
وی با تاکید بر اینکه ساخت حداقل یکهزار مدرسه در هزار نقطه  محروم کشور جزو برنامه  ها 
و سیاست  های این مجموعه است، اضافه کرد: قرارداد ساخت 730 مدرسه منعقد شده است.

رییس ستاد اجرایی فرمان امام با اشــاره به اینکه این نهاد افزون بر ساخت و ساز مدارس، 
برنامه  های دیگری هم در مناطق محروم دنبال می  کند، افزود: رسیدگی به امور کودکان بی 
 سرپرست و ایتام، ساخت مساجد و خانه سازی برای مردم مستضعف  در مناطق محروم، توسعه  
بیمه  تکمیلی نیازمندان، مشارکت در ساخت بیمارستان  ها و امضای تفاهم نامه با کمیته  امداد 

برای تهیه  جهیزیه و اعطای وام ازدواج به زوج  های جوان از دیگر برنامه های این ستاد است.
وی اظهارداشت: این ستاد در کشور بیش از یک هزار و پانصد پروژه آموزشی در دست احداث 

دارد که امروز شاهد افتتاح یکهزارو و یکصد و یازدهمین پروژه آموزشی در نجف آباد هستیم.
مخبر خاطرنشان کرد: تعدادی طرح های عمرانی نیز در دست ساخت و اجراست که برخی از 

آن  ها در 10 استان کشور تا پایان سال افتتاح می شود و به بهره  برداری خواهد رسید.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با اشاره به برنامه های این ستاد در ماه های آینده 
افزود: برای تمام استان های کشور برنامه ریزی شده و ضمن بازدید از طرح های نیمه  تمام و 
بررسی طرح  هایی که به رفع محرومیت از مناطق محروم و اشتغال  زایی جوانان این مناطق 

بینجامد، اقدامات الزم انجام خواهد شد.
مجتمع آموزشی، فرهنگی شهید حججی متعلق به بنیاد برکت روز سه شنبه در شهرستان 

نجف آباد به بهره برداری رسید.
این مرکز در زمینی به مساحت 17 هزار متر مربع و زیر بنای هفت هزار متر مربع زیر بنا و با 

سرمایه گذاری 120 میلیارد ریالی بنیاد برکت ساخته شده است. 
این مجتمع آموزشی مدرسه ابتدائی با 12 کالس، دبیرستان متوسطه اول و دوم با 18 کالس، 

سالن ورزشی، سالن اجتماعات 400 نفره، کتابخانه و نمازخانه دارد.
 شهرســتان نجف آزاد با بیش از 330 هزار نفر جمعیــت در30 کیلومتری غرب اصفهان

 قرار دارد.

ایرنا
خـــبــــر
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 در نخستین نمایشگاه 
بین المللی امسال 

که نمایشگاه »دام و 
طیور« بود، میزبان 
حضور کشورهایی 

مانند »آلمان« بودیم؛ 
به طوری که حتی یک 

شرکت خارجی در این 
نمایشگاه، غرفه ای به 

مساحت 140 متر داشت. 
سال آینده نیز نخستین 
نمایشگاه ما، نمایشگاه 
دائم و طیور خواهد بود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان در گفت وگو با »اخبار اصفهان« ؛  

هر هفته یک رویداد اقتصادی در اصفهان داریم

برگزاری »پاویون ملی ایــران« در رویدادهای بین المللی با 
موضوع های مختلف نمایشــگاهی در کشــورهای مختلف 
دنیا، ازجمله »مالزی«، »امارات متحده عربی«، »عربستان«، 
»ترکمنســتان«، »چین«، »عمــان«، »ترکیــه«، »پاناما«، 
»مجارستان«، »فرانسه«، »بلژیک«، »اندونزی«، »هند«، »قطر« 
و »روسیه«، نه تنها می تواند ایران را در سطح دنیا بیشتر مطرح 
کند، بلکه به معرفی تولید، تولیدکنندگان و برندهای داخلی 

کشور می انجامد.

یلدا توکلی
گـــزارش
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          در بحران تالطم ارزی و البته کاهش ارزش پول ملی، بخش های زیادی دچار آسیب شــدند. در این میان ما نیز با مشکل هایی مواجه شدیم و تاثیر آن را در برگزاری 
نمایشگاه های داخلی و خارجی به وضوح مشاهده کردیم

استاندار اصفهان، بازاریابی ویژه برای 
فرش ایرانی را خواستار شد

 استاندار اصفهان گفت: به کمک بخش های صنعت، معدن، گمرک 
و نمایندگی وزارت خارجه باید بازاریابی ویژه ای برای فرش ایرانی 
صورت بگیرد تا این هنر اصیل کشورمان، بیش از گذشته به جهانیان 

شناسانده شود.

عباس رضایی در آیین افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صادراتی 
فرش ماشینی دستباف در اصفهان افزود: فرش دستباف، هنر اصیل اسالمی- 

ایرانی است که در هر گره آن، تمدن ما نهفته است.
وی تصریح کرد: به فرش ایران دســت درازی شــده که این کار یا از سوی 
کشورهایی مانند چین و پاکســتان صورت گرفته یا کم کاری ها در داخل 

باعث آن بوده است.

   وجود 270 هزار بافنده فرش دستباف در استان اصفهان
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نیــز در این آیین گفت: 
فرش ایران قدمت چهار هزار ســاله دارد و فرش های دســتباف کاشان، 
 نایین، نجف آباد، دهاقان و مناطق عشایری کشور از شهرت ملی و جهانی

 برخوردارند.
اسرافیل احمدیه افزود: فرش کاشــان و نایین تاکنون ثبت جهانی شده و 
اقدامات برای ثبت جهانی فرش بقیه شهرهای دارای ثبت ملی نیز در دست 

پیگیری است.
وی ادامه داد: بیش از 270 هزار نفر بافنده در استان داریم که مشکل بیمه 

دارند که دولت درصدد رفع این مشکل است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه داد: از یک میلیون 
مترمربع فرش دستبافی که در کشور بافته می شود استان اصفهان سهمی 
حدود 285 هزار مترمربع دارد که نشان دهنده رتبه باالی این استان در زمینه 

تولید فرش دستباف است.
وی خاطرنشــان کرد: تاکنون حدود 541 فقره تسهیالت یکصد میلیون 
تومانی با ســود 4 درصد و بازپرداخت سه ساله به بافندگان فرش دستباف 

داده شده است.
احمدیه، تعداد کارت صادر شده برای مشاغل خانگی تولید فرش دستباف در 

استان را 37 هزار فقره اعالم کرد.

   فرش دستباف باید به اقتصاد پویا تبدیل شود
شهردار اصفهان نیز در این مراسم گفت: در طول تاریخ، هنر فرش دستباف به 
عنوان یک هنر برجسته و ناب ایرانی معروف بوده است، اگرچه مصری ها قصد 
دارند این فرش را به نام خود ثبت کنند اما روس ها و کشورهای اروپایی ثابت 

کرده اند که این هنر متعلق به ایران است.
قدرت اله نوروزی ادامه داد: هنر فرش دســتباف، بخشی از فرهنگ مردم و 

سنت جامعه ماست که طبع نکته سنج هنرمندان را معرفی می کند.
وی بیان کرد: فرش دســتباف باید به اقتصاد پویا تبدیل شود و زمینه ساز 
اشــتغال جوانان و منبع تامین درآمد ارزی کشور شود که این کار مستلزم 

ساماندهی توسط هنرمندان است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان نیز با اشاره به پتانسیل 
اصفهان و ایران در زمینه فرش دستباف گفت: فرش ایرانی عالوه بر ارزش 

اقتصادی از ارزش فرهنگی نیز برخوردار است.
علی یارمحمدیان افزود: میراث ارزشمند فرش یکی از پتانسیل های بالقوه 
است که بر اساس آن می توان نمایشگاه جهانی فرش را در اصفهان برگزار کرد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان اضافه کرد: برگزاری 21 
دوره نمایشگاه فرش در اصفهان، به برگزاری نمایشگاه جهانی فرش در این 

استان کمک می کند.
وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک نمایشگاه فرش منطقه ای در 

این استان برگزار شود.
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش دستباف اصفهان عصر روز 
سه شنبه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی این شهر گشایش یافت. 
این نمایشگاه با بیش از 9 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی، دستاوردهای 
فعاالن عرصه فرش دستباف از اســتان های اصفهان، تهران، قم، خراسان 
رضوی، گلستان، کردســتان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمان را به 

نمایش گذاشته است. 

گـــزارش

در ایــن میان شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان نیز در 
تقویم نمایشگاهی خود، 
هر ساله به نوعی میزبان 
شــرکت های خارجی 
نمایشــگاه های  در 
بین المللی استان است و هم با حضور 
در نمایشگاه های خارجی، راهی برای 

شناسایی تولید ملی می گشاید.
مجالــی دســت داد تــا بــا »علی 
یارمحمدیــان« مدیرعامل شــرکت 
نمایشگاه بین المللی استان اصفهان، 
در رابطه با فعالیت های بخش خارجی 
این نمایشــگاه صحبت کنیم. آنچه 
می خوانید ماحصل گفت وگوی »اخبار 

اصفهان« با ایشان است.

  تالطم ارزی در کشور به نوعی 
اقتصاد را دچار مشکل کرده؛ تاثیر 
این موضوع روی نمایشگاه های 

خارجی چگونه بوده است؟
در بحران تالطم ارزی و البته کاهش 
ارزش پول ملی، بخش هــای زیادی 
دچار آسیب شدند. در این میان ما نیز 
با مشکل هایی مواجه شدیم و تاثیر آن 
را در برگزاری نمایشــگاه های داخلی 
و خارجی به وضوح مشــاهده کردیم؛ 
به طوری که بسیاری از نمایشگاه ها یا با 
افت حضور شرکت های خارجی برگزار 
شد یا اصاًل برگزار نشد. درحقیقت با 
توجه به وضعیت تحریم ها، رد و بدل 
کردن کاال و پول با مشکل مواجه شد 
و تولیدکنندگان کشورهای خارجی 
حاضر به شــرکت در ایران نشــدند. 
البته برگزاری پاویــون ملی ایران در 
نمایشــگاه های خارجی نیز با مشکل 
روبه رو شــد و تحت تاثیر قرار گرفت؛ 
به گونه ای که قیمت تمام شــده یک 
غرفه که سال گذشــته 200 یورو یا 
دالر بود، امسال برای تولیدکنندگان 
ایرانی بسیار سرسام آور شد. متاسفانه 
دولت هــم یارانه ای بــرای برگزاری 
نمایشــگاه های خارجی، اختصاص 
نداد؛ حال آنکه دولت هایی در اقتصاد 
خود موفــق بوده اند که توانســته اند 
تولیدکنندگانشــان را بــرای حضور 
در نمایشــگاه های داخلــی مــورد  

حمایت قرار دهند، تــا آن ها بتوانند 
محصوالت خــود را در کشــورهای 
دیگر عرضــه کننــد. درحقیقت این 
اقدام آن ها موجب توســعه صادرات 
در کشورشان می شــود. در کشور ما 
متاســفانه هیچ یارانه ای برای کمک 
به برگزاری نمایشــگاه های خارجی و 
حضور تولیدکننــدگان ایرانی در آن 
نمایشگاه ها، در سال گذشته و امسال 
اختصاص داده نشــده است. از طرف 
دیگر، افزایش قیمت غرفه ها نیز موجب 
شد تا حضور تولیدکنندگان داخلی در 
نمایشگاه های خارجی کم رنگ شود؛ 
درحالی که اگر دولت توجه بیشتری به 
این زمینه داشته باشد، به نوعی اقتصاد 
داخلی نیز تحت تاثیــر قرار می گیرد 
و می تواند بــه حرکت درآید. حتی در 
زمان تحریم نیز حضور تولیدکنندگان 
داخلی در نمایشگاه های خارجی و ارائه 
محصوالتشان، می تواند به بهره برداری 
بیشتِر تولیدات داخل منجر شود؛ زیرا 
هر تهدیدی می توانــد فرصتی برای 

پیشرفت و درآمدزایی باشد.

  در ســال جاری چــه تعداد 
نمایشگاه در اصفهان برگزار شده 
و حضور تولیدکنندگان خارجی در 

آن ها چگونه بوده است؟
امسال 32 نمایشــگاه داخلی تاکنون 
توسط شرکت توسعه نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهــان برگزار 
شده اســت. در نخســتین نمایشگاه 
بین المللی امسال که نمایشگاه »دام و 
طیور« بود، میزبان حضور کشورهایی 
مانند »آلمان« بودیــم؛ به طوری که 
حتی یک شــرکت خارجــی در این 
نمایشــگاه، غرفه ای به مساحت 140 
متر داشت. ســال آینده نیز نخستین 
نمایشگاه ما، نمایشــگاه دائم و طیور 
خواهــد بود که شــرکت های آلمانی 

اعالم حضور کرده انــد. همچنین در 
نمایشگاه »گردشگری« هم بسیاری از 
کشورها حضور داشتند. در نمایشگاه 
»ســنگ و طال« نیز که بــه صورت 
بین المللی برگزار شــد، شرکت هایی 
از کشور »چین«، »ترکیه« و »ایتالیا« 
حضــوری فعال داشــتند. تــا پایان 
ســال جاری، نمایشــگاه »تجهیزات 
پزشکی و کشاورزی« را خواهیم داشت 
که در آن ها نیز شاهد حضور کشورهای 
خارجی خواهیم بــود. درمجموع، تا 
پایاِن امسال شــانزده نمایشگاه دیگر 
در اصفهان برگزار می شــود. در واقع، 
هر هفته شاهد یک رویداد اقتصادی 
در اصفهان خواهیم بــود که فعاالن 
اقتصادی در این نمایشگاه ها گرد هم 
می آیند تا هم محصوالت خود را ارائه 
دهند و هم در شرایط سخت اقتصادی 
که در آن قرار داریم، امید را به نوعی به 

جامعه تزریق کنند.

  حضور تولیدکنندگان ایرانی 
در نمایشگاه های خارجی امسال 
چگونه بــود؟ آیا ســال آینده 
برنامه ای مشــخص برای حضور 

در نمایشگاه های خارجی دارید؟
در نمایشــگاه های خارجــی مانند 
»دبی«، »چیــن« و »مالــزی« نیز 
حضــور داشــتیم. اگرچــه تعــداد 
کمی از شــرکت های ایرانــی در این 
نمایشگاه های خارجی بوده اند، اما به 
عقیده من موفق بودیم. در سال آینده 
نیز در نمایشــگاه دبی، مالزی و چین 
حضور خواهیم داشت؛ همچنین یک 
نمایشگاه از دســتاوردهای اقتصادی 
ایران را در »لبنان« یا »عراق« خواهیم 

داشت.

  حضــور و اســتقبال مردم از 
برگزاری نمایشــگاه ها، در سال 

جاری چگونه بوده است؟
از حضور مردم در نمایشگاه ها راضی 
هســتیم؛ به طوری که در نمایشــگاه 
»کتاب« که چندی پیش برگزار شد، 
صدهزارنفر بازدیدکننده حضور یافتند. 
این امر نشان گر این موضوع است که 
مردم »اصفهان« عالقه وافری نسبت 
به فرهنگ و کتاب خوانی دارند. البته 
در بررسی صورت گرفته، متوجه شدیم 
تعداد بازدیدکننــدگاِن تخصصی از 
نمایشگاه ها نیز افزایش داشته است؛ 
به نحوی که در یک شب، یازده هزار نفر 

بازدیدکننده حضور داشتند.

  حضــور بخــش خصوصی در 
برگــزاری نمایشــگاه ها به چه 

صورت بود؟
امســال تعــدادی از نمایشــگاه ها 
توســط بخش خصوصی برگزار شد؛ 
ولی از ســال آینده، تمام نمایشگاه ها 
 توســط بخــش خصوصــی برگزار 

خواهد شد.

   در رابطه بــا برنامه های آتی 
شرکت نمایشــگاه های استان 

اصفهان توضیح دهید
ادامه همکاری با مراکز نمایشــگاهی 
معتبر جهان جهــت برگزاری پاویون 
ملــی ایــران در رویدادهــای معتبر 
بین المللــی، برنامه ریــزی برای اخذ 
نمایندگی های جدید جهت برگزاری 
پاویون ایران در رویدادهای بین المللی 
دیگر، با موضوع های جدید؛ همچنین 
برنامه ریــزی بــرای جــذب و اعزام 
هیئت های تخصصی به منظور بازدید از 
نمایشگاه های معتبر جهانی و برگزاری 
نمایشگاه های اختصاصِی بین المللی 
در کشــورهای »عراق«، »لبنان« و 
»ســری النکا«، از جمله برنامه های 

پیش روست.

استخدام کارشناس فروش
در حوزه های پزشکی ، گردشگری ، خدمات و صنعت

موسسه مطبوعاتی نسل فردا در نظر دارد جهت 
تکمیل کادر بازرگانی خود اقدام به جذب تعدادی 

کارشناس فروش مجرب نماید. 
عالقه مندان می توانند رزومه شغلی خود را به شماره 

تلگرام ذیل ارسال و یا با شماره تلفنهای مربوطه 
تماس حاصل فرمایند : 

09۱64697894 )تلگرام( 
 03۱32274694 و 03۱2274693

ساعات تماس : از 8 صبح تا ۱5 عصر 



افتتاح موسسه بین المللی توانمندسازی کارکنان  صنعت آب و فاضالب کشور
با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو و معاون پیشتبانی و منابع انسانی شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور موسسه بین المللی  توانمند سازی کارکنان صنعت آب و فاضالب کشور)توان افزا(  در مجتمع 

عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب وبرق اصفهان راه اندازی شد.
مهندس علی اکبر مهاجری با اشاره به اهمیت راه اندازی این موسسه بین المللی گفت:انتظار می رود  باراه اندازی 

موسسه توانمندسازی کارکنان صنعت آب و فاضالب کشور    انتقال تجربیات و دانش روز دنیا  میان کارشناسان  و 
نخبه گان  صنعت آبفا ایران و آلمان بیش از پیش انجام گیرد

 وی افزود: مطمئنا این موسسه می تواند با  چالش ها و خالء های علمی که مانع از رشد و شکوفایی صنعت می شود برطرف 
نماید و در این راستا  باید کمیته ایی با ریاست کارشناسانی که دهها سال در صنعت آبفا خدمت نمودند تشکیل شود تا  بررسی 

علمی مشکالت صنعت مرتفع شود. معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو با اشاره به هدف از را ه اندازی این موسسه گفت: بهره گیری 
ازمتخصصان آلمانی برای آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان صنعت آبفا،تاسیس و تجهیزآزمایشگاه ها و کارگاه های مورد نیاز جهت اجرای 
دوره های آموزشی مرتبط با صنعت،تبدیل شدن به موسسه ای پیشرو در سطح منطقه برای آموزش و توانمندسازی پرسنل صنعت آبفا از جمله 

مهترین اهداف راه اندازی این موسسه می باشد.

بارگیری بیش از ۲.۵ میلیون تن بار در راه آهن اصفهان
مدیرکل راه آهن اصفهان از افزایش ۲۶ درصدی تناژ بارگیری و ۱۰ درصدی تناژ تخلیه این اداره کل در هشت 

ماهه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش راه آهن جمهوری اسالمی ایران، سید رضا سادات حسینی با اعالم خبر افزایش ۲۶ درصدی تناژ 
بارگیری و ۱۰ درصدی تناژ تخلیه در هشت ماه گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان۹۷، 

میزان بارگیری ۲ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۴۳۵ تن بار توسط ۴۵ هزار و ۱۰۱ دستگاه واگن و میزان تخلیه بار ۱۰ 
میلیون و ۳۰۳ هزار و ۷۶۶ تن بار توسط ۱۳۳ هزار و ۷۳۶ واگن بوده است.

وی افزود: در هشت ماه گذشــته، تن کیلومتر مبدا_ مقصدی با مقدار ۲ میلیارد و ۵۷ میلیون و ۷۱ هزار رشد ۳۵ 
درصدی داشته است.

مدیرکل راه آهن اصفهان ادامه داد: تن کیلومتر خالص حمل شده نیز با ۳ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۴۸۴ نسبت به سال گذشته با 
۲۲ درصد رشد رو برو بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ایجاد چشمه های جدید بار و انتقال بار از جاده به روی ریل امیدواریم در تحقق برنامه ششم توسعه و ماموریت 
سازمان در سال جاری، گامی موثر برداشته باشیم.

خبرهای دو خطیگردشگری

 در حالی امروز هر دالر در کانال ۹ تا ۱۰ هزار تومان نفس می کشد 
که چندی قبل برخی شمارش معکوس برای رسیدن آن به ۲۵ 

هزار تومان را آغاز کرده بودند .
خرید و فروش های غیر واقعی و صوری، در حاشیه خیابان در 
عین تعطیلی صرافی ها از یک سو فشاری شدید را به بازار وارد 
می کرد و از سوی دیگر ربط دادن موضوع گرانی کاالها به رشد 
بهای دالر، بازار را در وضعیتی نامتعارف قرار داده بود.  امروز اما با 
ریزش قیمت ارز و ماندگاری اش در کانال ۱۰ هزار تومان سوالی به 
اشتباه در محافل خبری و در میان افکار عمومی مطرح می شود 
که می توان بدان پاسخی متفاوت داد.  برخی با استناد به کاهش 
بهای ارز در بازار می پرسند چرا با وجود کاهش قیمت دالر، کاالها 
ارزان نمی شوند؟ به این ترتیب مطالبه افکار عمومی برای کاهش 

قیمت کاالها بی پاسخ مانده است. 
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ماجرای برداشت های بدون 
اجازه از حساب مشتریان

برداشت های بدون اجازه از حساب 
بانکی مردم طی روزهای اخیر سر 
و صدای زیادی به پا کرده اســت؛ 
کالهبرداران با کپــی کردن کارت 
بانکی مردم، از طریق کارتخوان های 
 ناشــناس، اقدام به برداشــت پول

 می کنند. طی روزهای گذشــته 
برخی مشــتریان بانکی بــا موارد 
مشابهی روبرو شــده اند که به یک 
باره پیامک هــای کاهش مبالغی از 
حساب هایشان را دریافت کرده و در 
شوک فرو می روند؛ اما با پیگیری از 
شعب بانکی که در آن حساب دارند، 
مشخص می شود که این برداشت ها 
توسط افراد غیر، و از طریق دستگاه 
های کارتخوانی صورت گرفته است 
که ردیابی در مورد آنها بسیار سخت 
است. این اتفاقات طی دو روز گذشته 
تشدید شده و مشتریان زیادی در 
نظام بانکی وجود دارند که از حساب 
آنها بدون اجازه مبالغی کسر شده 
است و دستشان برای پیگیری این 
پول به جایی نمی رسد؛ چراکه شعب 
بانکی به مشــتری معترض اعالم 
می کنند که مشتری باید شکایت 
حقوقی کند تا بانک بتواند به استناد 
آن شکایت، نسبت به پیگیری این 
کالهبرداری اقدام کند؛ اما با توجه 
به اینکه ممکن اســت این پروسه 
اندکی زمان بر باشــد، مشتریان با 
نگرانی  زیادی در مورد سرنوشت پول 

برداشت شده، مواجه کرده است. 
»ع.ک« یکی از مشــتریان شبکه 
بانکی در گفتگو بــا خبرنگار مهر 
گفت: صبح دیــروز، در عرض یک 
ســاعت، ۵۰ میلیون تومان پول از 
حســاب من در بانک آینده کسر و 
به حساب فرد دیگری در بانک رفاه 
منتقل شد؛ این در حالی است که 
با پیگیری ها مشخص شد که این 
برداشت و انتقال پول، از طریق یک 

دستگاه کارتخوان رخ داده است.
وی افزود: به بانــک خودم مراجعه 
و مراتب را گــزارش دادم اما گفتند 
برای اینکه بانــک بتواند موضوع را 
پیگیری کند بایــد پرونده حقوقی 

تشکیل بدهم .

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

حواشی طرح روادید بدون مهر؛
آمریکا را دور زدیم؟

ســازمان  رییس 
فرهنگی  میــراث 
طرح روادید بدون 
مهری که دو ماه پیش وزارت خارجه آن 
را اجرایی کرده را تدبیــری برای جذب 
 گردشــگران میداند طرحی که باز هم 
نمی تواند گردشگران را برای سفر به ایران 

ترغیب کند.

گردشگران خارجی از آمدن به ایران هراس دارند 
حتی پس از اینکه قیمت ریــال به پایین ترین 
ارزش خود رسید و سفر به ایران برای بسیاری 
از گردشگران ارزان تمام می شود اما بازهم آنها 
به ایران نمی آیند متولیان گردشگری در کشور 
هم خبر می دهند که میزان ورود گردشــگران 
اروپایی ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است. حاال 
در این اتفاقات سازمان میراث فرهنگی خبری را 
در دست گرفته  و روی آن مانور می دهد تا بگوید 
تدبیری برای زدودن این هراس نزد گردشگران 
خارجی اندیشیده اســت. علی اصغر مونسان 
رییس سازمان میراث فرهنگی روز اول آذرماه در 
خبری کوتاه اعالم کرد که از امروز طرح روادید 

بدون مهر اجرایی می شود.
پیش از این هم بارها مونسان در خبرهای مختلف 
این موضوع را تکرار کرده بود. این درحالی است در 
گفتگویی با مجتبی کریمی رییس اداره گذرنامه 
و روادید وزارت امور خارجه خبــر داده بود که 

این طرح از مدتها قبل اجرایی شــده 
است. کریمی در این باره گفته بود: صدور روادید 
الکترونیک بدون مهر ورود و خروج از سالها قبل 
 به منظور ارتقا برنامــه روادید الکترونیک انجام 
می شده است تا در انتهای کار  بدون حضور ارباب 
رجوع در نمایندگی های ایــران صورت گیرد.   
بنابراین طرح عدم درج مهــر ورود و خروج در 
پاسپورت گردشگران خارجی از بهمن سال  ۹۶  
در فرودگاه تهران و از دو سال پیش در فرودگاه 
مشهد و از ماه رمضان امسال نیز در فرودگاه شیراز 
و از اول مهر هم در تمام فرودگاههای بین المللی 

کشور در حال انجام است.
بنابراین خبری که این روزها مونسان آن را یک 
تدبیر در راســتای جذب گردشگران خارجی و 
حذف هراس های سفر به ایران عنوان کرده در 
واقع سوخته چون این طرح مدتها قبل توسط 
متولی آن یعنی وزارت خارجه انجام شده است. 
مونسان هنوز هم منظور خود را از انتشار چنین 
خبری اعالم نکرده است در صورتی که می داند 

این طرح از مدتها قبل اجرایی شده بود.
طرح روادیــد الکترونیک کامــل یعنی بدون 
برچسب ورود و خروج ویژه گردشگران خارجی 
متقاضی، در واقع طرحی اســت که در برخی 
کشورهای دیگر در جریان اســت. وزارت امور 
خارجه نیز با توجه به مصوبه هیــات وزیران و 
حمایت وزیر امور خارجــه  درباره صدور روادید 
الکترونیکی بــا باالترین اســتانداردها اقدام به 
اجرای این طرح کرد. اکنون تقریبا در ۱۱۰ نقطه 
از جمله در فرودگاه های بین المللی داخل کشور و 
همچنین نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران 

در خارج از کشــور  روادید الکترونیک 
صادر می شود.

به این ترتیب روادید  به صورت برچسب 
در گذرنامه گردشگران درج نمی شود و 
هیچ مهر ورود و خروجی نیز در گذرنامه 
افراد درج  نخواهد شد. این بخشی از پروسه 
روادید الکترونیکی اســت. با این وجود 
اعتبار و زمان روادید هیچ تغییری نکرده 

است.  
اما اجرای این طرح باز هــم نمی تواند که 
موجب جذب گردشــگران خارجی شود. 
گردشگرانی که اگر در پاسپورت آنها مهر سفر 
به ایران درج شود، آمریکا به آنها ویزا نخواهد 
داد. این تهدید آمریکا به گردشگران کشورش 
بیشتر از اعمال طرح صدور روادید بدون مهر 
به گوش گردشــگران خارجی رسیده است. 
چون در سایت هیچ ســفارت خانه ای و هیچ 
جایی تبلیغ چنین طرحی انجام نشده است 
پس چگونه یک گردشگر خارجی باید متوجه 

این موضوع شود؟
پرســش از دفاتر خدمات مسافرتی نیز کاری از 
پیش نخواهد برد چون آنها برای گرفتن هزینه 
ویزا و خدمات آن چنین خدمتی را به گردشگر 
خارجی معرفی نخواهند کرد. بسیاری از آنها نیز 

خبر از اجرایی شدن این طرح ندارند.
جدا از این کاستی ها باید بررسی کرد که واقعا 
دولتمردان آمریکا را که گردشگران کشورش را 
در صورت سفر به ایران تهدید کرده؛ می توان با 
اجرای این طرح دور زد یا نه؟ در این باره هم علی 
رحیم پور کارشناس گردشگری پاسخ گفته است 
که خیر! او توضیح داده است: ایاالت متحده امریکا 
از طریق سیستم کد یاتا می تواند تمام مشخصات 
مســافران هوائی ورودی و خروجــی از ایران را 
شناسایی و مورد اقدامات تنبیهی و منع ورود به 

آمریکا قرار دهد. 
بنابراین عدم نیاز به روادیــد و یا عدم درج مهر 
ورود و خــروج بــر روی گذرنامه مســافران و 
گردشگران عالقمند ســفر به ایران نمی تواند 
جذابیت و مشوقی برای سفر مسافران اروپایی 
و امریکایی بشمار رود که به خاطر بُعد مسافت 
بایستی از هواپیما برای ســفر به ایران استفاده 
کنند. البته این تاکتیک می تواند برای مسافرانی 
که از طریق زمینی آنهم بوسیله خودرو به ایران 
مسافرت کنند، کاربرد داشته باشد. البته کد یاتا 
برای شناسایی ایستگاه های راه آهن و قطار نیز 
استفاده می شــود. حتی شبیه کد یاتا هم برای 
حمل و نقل ریلی بین المللی در نظر گرفته شده 

است که قابل رهگیری و کنترل است.
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 افکار عمومی 
در حالی انتظار 

کاهش قیمت برخی 
کاالها نظیر خودروهای 
وارداتی، لوازم خانگی 
و دیگر اقالم مصرفی 

بادوام را دارند که 
این اقالم در فهرست 
ممنوعه های وارداتی 

قرار دارند.

    وزیر راه و شهرسازی گفت: ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی کار به جایی بود و باید 
از این فرصت استفاده کنیم.

    وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار باید نزدیک ۱۰ هزار تومان 
باشد و عرضه این محصول با قیمت هایی بیش از این، اجحاف در حق مصرف کنندگان است.

    دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه قیمت های جدید محصوالت لبنی طی حدود یک هفته آینده 
اعمال می شود، گفت:محصوالت جدید با نرخ های جدید از یک هفته دیگر به بازار می آیند.

    دبیر اجرایی پنجمین همایش بناهای فاخر و پایدار گفت: آثار معماران برجسته کشور با حضور معماران 
صاحب سبک دنیا به زودی در تهران به نمایش گذاشته خواهد شد.

    تفاهم نامه تکمیل پوشش نسل ۴ اینترنت موبایل در قطارها با حضور وزیر ارتباطات میان مدیرعامل 
شرکت راه آهن و مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه امضا شد.

    بر اساس آن چه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرده است، سازوکار مالی اروپا برای 
تسهیل تجارت با ایران تا حدود دو هفته آینده اجرایی خواهد شد.

    کاال با کدام ارز وارد 
می شود؟

 بر اســاس تصمیمات 
اتخــاذ شــده ۲۵ قلم 
کاالی اساسی در ایران 
شــامل اقالم خوراکی 
پرمصــرف و همچنین 
دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشــور 
می شود. این در حالی است که سایر 
اقالم مجاز وارداتــی نیز با ارز نیمایی 

امکان ورود به کشور را دارا هستند.
 آن چنان که پیشــتر پدرام سلطانی 
گفته اســت بخــش عمــده ای از 
واردکننــدگان ترجیح مــی دهند 
در صف دریافت ارز پتروشــیمی که 

 به نرخ هشــت هزار تومــان فروخته 
می شــود، بماننــد تــا ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی که با قیمتی باالتر 
یا به عبارت دیگر با نرخ ســامانه سنا، 

قیمت گذاری می شود را بخرند.
 به این ترتیب فاصله قیمتی میان ارز 
سامانه نیما با ارز بازار آزاد وجود دارد 
و در نتیجه باال و پایین شــدن قیمت 
ارز در بازار آزاد بر روند واردات کاالها 

تاثیری باقی نمی گذارد.
 به عبارت دیگر درســت در روزهایی 
که قیمت ارز پایش را برای رســیدن 
به خط بیســت هزار تومان دراز می 
کــرد، کاالهای اساســی همچنان با 
ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می شد 
و حتی در بهار تمامــی اقالم وارداتی 
این وضعیت را دارا بودند. شــرایطی 
که منجر به بروز اتفاقــات عجیب و 
غریب و قرار گرفتــن رانت حاصل از 
تفاوت نرخ ارز در جیب عده ای معدود 
گردید. داستان اما بعدها تغییر شکل 
داد و واردات کاالهای غیر اساســی 
منوط به دریافت ارز از ســامانه نیما 
شد. ســامانه ای که  صادر کنندگان 
غیرنفتی اعم از پتروشــیمی تا ... ارز 
خود را بــرای فروش بــدان وارد می 
کنند.  حاال صادرکنندگانی که حجم 
صادراتشان کمتر از یک میلیون دالر 
 اســت از ورود به این ســامانه معاف 

شده اند.

   ممنوعیت واردات از منظری دیگر
 افکار عمومی در حالی انتظار کاهش 
قیمت برخی کاالها نظیر خودروهای 
وارداتی، لوازم خانگــی و دیگر اقالم 
مصرفی بــادوام را دارند که این اقالم 
در فهرست ممنوعه های وارداتی قرار 
دارند به این ترتیب تفاوت قیمت ارز 
در بازار آزاد نمی تواند تاثیر مستقیمی 
بر قیمت این کاالها به جا بگذارد چرا 
که این اقالم فعاال مجوز ورود به کشور 

را دارا نیستند.
به ایــن ترتیب تغییــر در قوانین در 
حوزه آزادی یا ممنوعیت واردات است 
که سبب می شــود قیمت این اقالم 
متناســب با ریزش نرخ ارز تغییراتی 
را تجربه نماید. در عین حال کاالهای 
تولید داخل نیــز که وابســتگی به 
واردات مــواد اولیه دارنــد، با نگاه به 
شــرایط پیش رو بــرای تامین مواد 
 اولیه مورد نیازشــان قیمت گذاری 
می شومند و انتظارات تورمی در این 

حوزه نقشی اساسی بازی می کند.  

   چرا قیمت ها باال می رود
 باید توجه داشت نرخ ارز از مجدوده 
ســه تا چهار هزار تومان در دی ماه 
گذشــته به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در 
حال ماه گذشته و حاال رسیده است. 
تیره تر شدن چشم انداز آتی و ترس 
از رشــد بهای ارز در کنار فشار روانی 

ناشی از تشدید تحریم ها دو دو مرحله 
مرداد ماه و آبان، فضا را برای کندگی 

قیمت ها فراهم کرد.
 به عبــارت دیگر اگر تاثیــر اتفاقات 
مذکور و ریزش ارزش پــول ملی بر 
افزایش نرخ کاالها آنی باشــد، تاثیر 
ریزش نرخ دالر بر آن »آتی« خواهد 
بود چرا که با توجه به تورم همیشــه 
 باالی ایــران، انتظــارات تورمی در

 دوره های جهش نــرخ تورم، بیش از 

پیش خودنمایی می کنند. از این رو 
باید در نظر داشت معادله بازار معادله 
ریاضی نیست و در این فضا دو به عالوه 
دو، چهار نمی شود چرا که انتظارات 
تورمی، امکان جایگزینی کاال و ... در 

تعیین پاسخ این سوال موثر است.  
 در این وضعیت اما این ریزش قیمت ها 
نیســت که می تواند زمینــه را برای 
تغییرات قیمتی کاال فراهم کند بلکه 
ثبات بازار ارز و مثبت شــدن و قابل 

پیش بینی شــدن آینــده اقتصاد به 
تدریج تاثیرات خود را در بازار کاالها 
باقی می گذارد کما اینکه ممنوعیت ها 
در حــوزه واردات و صــادرات نیز به 
شدت تاثیرگذار است. به این ترتیب 
شاید بهتر باشــد به جای طرح سوال 
 چرا قیمــت کاالها همپــای نرخ ارز

 نمی ریزد؟ این سوال مطرح شود که 
شــرط کاهش قیمت کاالها در بازار 

ایران چیست؟

پاسخ به یک سوال پرتکرار؛

 چرا قیمت کاالها همپای قیمت ارز کاهش نمی یابد؟
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برقهوشمندمیشود
مدیرعامل شرکت توانیر، با بیان اینکه ما می توانیم از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ کمک بگیریم تا ارتباط 
دو سویه بین مردم و صنعت برق ایجاد شود، گفت: نیازی به سرمایه گذاری در این حوزه نیست با صرفه جویی 

که اتفاق می افتد؛ پاداش هایی بابت همکاری به آنها می دهیم.
محمدحسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص ورود شرکت های دانش بنیان و استارت آپ در 
صنعت برق کشور اظهار کرد: ما می توانیم از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ کمک بگیریم تا ارتباط دو 

سویه بین مردم و صنعت برق ایجاد شود.
وی تصریح کرد: اکنون 30 میلیون مشترک خانگی داریم که با ابزار قدیمی و سنتی امکان ارتباط با آنها وجود ندارد با 

توجه به اپلیکیشن هایی که شرکت ها می توانند طراحی کنند می توانیم در زمانی که نیاز است به مردم اطالع دهیم تا میزان 
مصرف را کاهش دهند و سپس از مزایای کاهش بار در قالب طرح های تشویقی استفاده کنند.

متولی زاده گفت: هوشمندسازی در دو مقطع مدنظر است در مرحله اول ارتباط دوسویه با مردم است که نیازی به سرمایه گذاری ندارد. با صرفه جویی 
که اتفاق می افتد ما پاداش هایی بابت همکاری به آنها می دهیم. معادل انرژی تجدیدپذیر صرفه جویی را با کمک شرکت های دانش بنیان از مردم 

می خریم که منافع زیادی برای کشور، مردم و صنعت برق در پی خواهد داشت.
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استارتآپ

داستاناستارتآپیکهازآپارتمانیکوچکبهامپراطوربزرگرسانهتبدیلشد

کوششباوکردتاسیسکوچکآپارتمانیدرراIDGشرکتگاورنمکپاتریک
کمنظیرشآنرابهبامدنیایفناوریرساند.

 PC-World تاکنون خدماتی نظیر International Data Group یا IDG شرکت
و Macworld و دیگر برندهای نام آشنا در صنعت رسانه و بازاریابی داده را ارائه کرده است. 
باوجوداین، اولین گام های آن در مسیر پیشــرفت ایجاد پایگاه اطالع رسانی )خبرنامه( از 

آپارتمانی کوچک در حومه  شهر بوستون بود.
پاتریک مک گاورن )۱۹3۷ تا ۲0۱۴(، بیش از پنجاه ســال از عمرش را به ترویج اطالعاتی 
PC- در حوزه  رایانه و فناوری های سراســر دنیا ازطریق انتشــار در رســانه هایی نظیر

World، Macworld و Info-world و the Dummies books و همچنین 
Computerworld اختصاص داد. در سال ۱۹۶۴، وقتی این شرکت هنوز کسب  وکاری 
نوپا تلقی می شد، صنعت رایانه همچنان در حال رشد بود و اولین پروژه  McGovern هم 

در این زمینه، جمع آوری داده در این حوزه بود.
 در کتاب جدید گلن ریفکین با نام »به سوی آینده: درس های راهبری از پاتریک مک گاورن، 

رویاگرایی که جهان را چرخید و امپراتوری در فناوری رسانه ایجاد کرد«، 
از مک گاورن با لفظ فردی غیرمتمرکز و کارآفرین و بسیار موفق در زمینه 

کسب وکار یاد شده است.
از میان تمامی درس های راهبردی که از مک گاورن می توان آموخت، 
مهم ترین نکته این است یکی از اولین افرادی بود که به طور مستقیم در 
زمینه  حرفه ای نوظهوری شروع به کار کرد. بدون شک برای اینکه بتوان 
پروژه ای موفق را در سطح گسترده ایجاد کرد، در ابتدا ماموریت مشخصی 
باید درنظرگرفت و راهکارهای مثمرثمر برای اشتراک آن با افراد مختلف 

در آن حوزه را پیدا کرد.
همان طورکه امروزه گوگل و فیســبوک فرایند استخدام در شرکت خود 
را به علم تبدیل کرده اند و اشــخاص تازه وارد را بادقت زیرنظر می گیرند، 
مک گاورن هم در شــروع کار از عده ای جوان منتخب و خوش ذوق برای 

شرکتش استفاده کرد.
او همیشه اهداف و استراتژی های خود را با کارکنانش به اشتراک می گذاشت 
و روی هم فکری حساب ویژه ای بازکرده بود. هدف اصلی مک گاورن انتشار 
مزایا و پیش زمینه و به کارگیری فناوری اطالعات در سراســر دنیا بود که از 
دیدگاه او فقط و فقط با عزم راسخ و عالقه به کار حاصل می شد. همین امر عامل اصلی موفقیت 
مجموعه  او نیز محسوب می شــد. برای او درواقع رویاپردازی و بلندپروازی یکی از  عوامل 

اصلی انتخاب بود.
برای مثال، وقتی ۲3ساله بود، طبقه  دوم خانه اش در ماساچوست را به جوان دانشجویی به نام 
برگس نیدل اجاره داد. مک گاورن با استفاده از پول اجاره  طبقه  اول، آن خانه را برای راه اندازی 
استارت آپ جدیدش، یعنی International Data Group آماده کرد. در آن زمان، 
یعنی سال ۱۹۶۴، مک گاورن فقط چند سال از نیدل بزرگ تر بود؛ اما هدفی که در سر داشت، 

بسیار بزرگتر از نیدل و تمام هم سن وساالن خود بود.
 پس از مدتی و در طبقه  اول، مک گاورن اولین گــزارش صنعتی اش را تهیه کرد که در باره  
 IDC در آمریکا بود. با گذشــت زمان که Mainframe ارائه  آماری از تمامی رایانه های
درحال شکل گیری بود، او در مسیرش مصمم تر می شد و نقش IDC در شمارش تمامی 

رایانه های دنیا ملموس تر می شد و این برای مک گاورن فقط شروع کار بود.
او برای آنکه بتواند درآمدی همیشگی داشته باشــد، Grey Sheet را ایجاد کرد که با 
استقبال بسیار زیادی در میان شرکت های سازنده  رایانه و مشتریانی روبه رو شد که به دنبال 

اطالعات جدید درباره  پیشرفت این فناوری بودند. درواقع، Grey Sheet اولین محصول 
ازآنچه تلقی می شد که با نام امپراطوری انتشارات جهانی شناخته می شود و به مک گاورن 
کمک می کرد به ماموریتی نزدیک شود که قرار بود پنجاه سال آینده سکان دارش باشد. او 
خودش خبرنامه را با استفاده از داده های کسب شده از گروه کوچکی از کارکنان نیمه وقتش 
می نوشت و دستیارش، سوزان سایکس متن های او را تایپ می کرد. بعدها، این دو باهم ازدواج 
کردند. کارکنان جوان شرکت باید با شــرکت های بزرگ رایانه ای و مشتریان آن ها تماس 

می گرفتند و بیشترین اطالعات ممکن را از آن ها کسب می کردند.
 در جلد اول Grey Sheet که در ۲3مارس ۱۹۶۴ منتشر شد، مک گاورن نگاهی بسیار 
دقیق به آینده  صنعت رایانه و کسب وکار راه اندازی شده  IBM با تمامی ظرفیت ها و رقبای 

مختلف آن ارائه کرد. مک گاورن دراین باره نوشت:
از میان تمامی نشانه ها، می توان دریافت سال ۱۹۶۵ قطعا عطفگاه مهمی در توسعه صنعت 

رایانه آمریکا خواهد بود.
همین اتفاق هم رخ داد و امریکا با همکاری بیشتر موسسات دولتی و نظامی و علمی در استفاده 
از رایانه ها، صنعت فناوری اطالعات در آستانه  انفجار پیشرفت عظیمی قرار گرفت. مک گاورن 
می دانست درحال معرفی صنعتی است که ظرفیت بالقوه فراوان و سودآوری شدیدی دارد که 

در آینده، عامل تغییری شگرف در جامعه و کسب وکار می شود.
 مدتی بعد، رایانه  جدید IBM با نام IBM System/3۶0 ارائه شــد که اولین نسل از 
رایانه های کوچک خانواده  رایانه های بزرگ بود؛ محصولی که انقالبی در صنعت رایانه به وجود 
آورد. در نسخه  اول، او همچنین تخمینی ماهیانه از میزان فروش غول های صنعت رایانه ای 
مانند Honeywell ،Univac ،Control Data ،Burroughs و RCA ارائه کرد 

و راهکارهای هر شرکت درزمینه  فروش را بررسی کرد.
 پس از مدتی نیدل که در اغذیه فروشی محلی کار می کرد، بر اثر آتش سوزی از کار بیکار شد. 
در این هنگام، مک گاورن به او پیشنهاد کار داد و پاسخی که از نیدل شنید این بود: »نمی دانم 
چه  کاری می توانم برای تو انجام دهم«؛ چراکه مفاهیم رایانه و ریاضی برای او بیگانه بودند. 
ولی مک گاورن پیشنهاد داد، از نیدل آزمون گزینش کرد تا صالحیتش برای این کار مشخص 
شود. نیدل این پیشنهاد را قبول کرد و آزمون داد. آزمون گزینش به گونه ای طراحی شده 
بود که سواالت آن رفته رفته سخت تر می شدند و حتی به سمت منطق و معناگرایی و دیگر 

زمینه های عجیب هم کشیده می شد.
آزمون شامل 33 سوال بود که وقتی به سوال ۲۸ رسیدم، متوقف شدم و گفتم این حداکثر 

توان من است. پاتریک نگاهی به پاسخ های من انداخت و گفت استخدام شده ام.

در ایــن صــورت نظــر 
همکاران افراد خالق این 
است که افراد خالق به نحو 
احسن مدیریت می کنند، 
اما نتیجه این است که در 
اکثر موارد به نظر می رسد 
خالقیت به زیان پیشرفت 
افراد اســت. مولــر می گویــد : »انتخاب 
رهبران خالق ساده نیست . در حال حاضر 
و برخالف تفکرات گذشــته ، باید جهت 
شناخت چنین رهبری زمان زیادی صرف 

کرد و تالش مضاعفی انجام داد.«
این واقعیت موجب نگرانی اعضای هیات 
مدیره شــرکت ها در سراسر جهان شده 
 IBM است. طبق بررسی که اخیرا شرکت
برای درک ارزش تجــارت از ۱۵00 مدیر 
عامل انجام داده ، خالقیت تنها عامل مهم 
موفقیت رهبری یک شــرکت بزرگ در 
آینده به شمار می رود که این یافته باعث 
تعجب مولر شده است . او اشاره می کند : 
»طبق تحقیقــات ، افرادی کــه نظرات 
خالقانه تــری دارند رهبــران بهتری نیز 
هستند ، نظرات خوب را تشخیص می دهند 
و می دانند چگونه از ایده های نو در سازمان 
خود استفاده کنند. انتخاب رهبران خالق 
از چالش های عمده ای به شمار می رود که 

سازمان ها با آن روبه رو هستند.«
تحقیقات مولر نشان می دهد ، افراد ممکن 
اســت به دلیل نحوه متفاوت تفکر خود 
تاوان زیادی بپردازند . مولر و همکارانش در 
اولین مطالعه خود ، روند کاری در بخشی 
از یک پاالیشــگاه بزرگ چند ملیتی در 
هند را مورد بررسی قرار دادند . تمام 3۴۶ 

کارمنــد در این تحقیق شــرکت کردند 
که از این میان ۲۹۱ نفــر بالقوه توانایی 
رهبری داشــتند و ۵۵ نفــر از کارمندان 
هم کار ارزشیابی را انجام دادند. ارزیاب ها 
پرسشنامه در مورد ۲۹۱ نفری که توانایی 
رهبری داشتند، تکمیل کردند و همچنین 
به سنجش کارمندانی پرداختند که نظرات 
مفید و جدیدی ارائه می دادند و پیشرفت 
رهبری موثر را نیز ارزیابــی کردند. مولر 
و همکارانش با تجزیــه و تحلیل داده ها 
به بررســی افراد خالقی پرداختند که به 
پیشرفت در زمینه مدیریت عالقه ای نشان 

نمی دادند.
رابطه مهمی بین خالقیت و اصول مدیریت 
ضعیف وجود دارد . مولر می گوید : »برای 
همه افراد ، خالقیت از نظر معنایی، مفهوم 
مثبتــی دارد و تقریبــا هیچ کس منکر 
خالقیت نیست، اما معموال هنگامی  که 
شــخصی ایده جدیدی مطرح می کند با 
واکنش های منفی روبه رو می شــود که 
این دیگر چه نظری است ؟ این واکنش ها 
زمانی پیش می آید که نظری ابراز می شود 
و اغلب مطرح کردن ایده های خالق باعث 

آزردگی برخی از افراد می شود.

نظردهندگانوارزیابان
با دومین تحقیق این یافته هم اثبات شد . 
مولر و همکارانش ۱۹۴ دانشجوی دانشگاه 
بزرگی در شمال شــرقی آمریکا را مورد 
مطاله قرار دادند و آنهــا را به دو گروه نظر 
دهنده و ارزیاب تقســیم کردند. نیمی  از 
دانشجویان نظر دادند که چگونه می توان 
باعث افزایش درآمد یک سرویس هوایی 
شــد و بقیه دانشــجویان نظرات آنها را 
ارزیابی کردند. از میان گروه نظردهنده ، 
نیمی  راه حل های خــالق، جدید و مفید 
برای حل مشــکل مطرح کردند و نیمی 
 دیگر فقط نظرات ساده و مفید پیشنهاد 
دادند. نظردهنــدگان ده دقیقه فرصت 
داشتند تا نظرات خود را ارائه دهند ، سپس 
دانشجویان ارزیاب به ارزیابی نظرات آنها 
پرداختند و عوامل متعددی را بررســی 
کردند از جمله اینکه تا چه اندازه ، نظرات 
خالق اســت و کدامیک از دانشــجویان 

قابلیت رهبری دارند.

بر اساس نظر ارزیاب ها افرادی که ایده های 
نو مطرح کردند در مقایسه با گروهی که 
فقط راه حل های مفید پیشنهاد داده بودند، 
قدرت رهبری کمتری داشتند. مطمئنا این 
فقط یک مساله شخصیتی نیست و افراد 
خالق از محبوبیت کمتری برخوردارند . 
مولر همچنین سواالتی درباره صالحیت 
نظردهنــدگان مطرح کرد و مشــخص 
شد که هر دو گروه از صالحیت یکسانی 
برخوردار هستند. پس مشکل حقیقتا ارائه 
نظر هوشمندانه بود نه فقط یک ایراد مهم 

شخصیتی. طبق گفته مولر: »این یافته ها با 
تعاریفی که مردم در گذشته به طور سنتی 
از رهبری تجارت در ذهن خود داشــتند ، 
یکسان اســت.« رهبران به منظور ایجاد 
اهداف مشــترک برای گروه کاری خود 
ارزش قائل می شوند تا افراد گروه به اهداف 
خود برسند . اهداف مشخص است و هیچ 
ابهامی  وجود نــدارد . بنابراین این وظیفه 
رهبران است که از میزان ابهامات بکاهند و 
سعی کنند معیارهای رفتاری برای تک تک 
افراد گروه به وجــود بیاورند که معیارها 

مطابق شخصیت افراد باشد.«
مولر به مقایســه چنین طــرز تفکری با 
آنچه مــردم درباره فرد خــالق توصیف 
می کنند ، پرداخت . زمانــی که نظر افراد 
در مورد شخص خالق پرسیده می شود ، 
آنها عالوه بر عنوان کــردن خصوصیاتی 
مانند رویایی و مقتدر از صفاتی همچون 
دمدمی  و خودرای نیز استفاده می کنند. 
حقیقت این است مردم با اینکه نظر مثبتی 
درباره فرد خالق دارند احساس دو پهلویی 
نیز نسبت به آنها دارند.« البته مولر می گوید 
هر ســازمانی در ترفیع افراد خالق دچار 
شکست نمی شود. برخی از شرکت ها مانند 
IDEO و Apple بــه طــور خاص به 
پرورش خالقیــت و ارج نهادن به نوآوری 
روی آوردند. مولر و همکارانش ، سومین 
مطالعه را انجام دادند و گروه ۱۸3 نفری از 
دانشجویان دانشگاه بزرگی در شمال شرقی 
آمریکا انتخاب کرده و آنهــا را به دو گروه 
تقسیم کردند. گروه اول می بایست درباره 
مدیریت و جاذبه هــای آن فکر می کردند 
و پنج ویژگی یک رهبر جذاب و مقتدر را 
برمی شمردند. مولر اشاره می کند: »زمانی 
که لغت جذاب در ذهن شما فعال می شود ، 
ممکن است بیشتر در مورد خالقیت فکر 
کنید.«  اما اگر مردم به اقتدار و جذابیت 

رهبران فکــر نکنند، چه پیــش خواهد 
آمد؟ گروه دوم منتخــب از همان ۱۸3 
نفر، نمی بایست درباره رهبری و اقتدار فکر 
کنند. آنها می بایست فقط خصوصیات یک 
رهبر را عنوان می کردند و اصال کلمه مقتدر 
برایشان ذکر نشــده بود . نتیجه به دست 
آمده خالف گروه اول بــود ، آنها رهبری 
بالقوه فردی که نظرات خالق داشت را پس 
از فردی رتبه بندی کردند که تنها عقاید 

مفیدی مطرح می کرد.

بیاعتبارکردنکلیشهها
به گفته مولر ، این مطالعه درباره احساسات 
متضادی اســت که مردم اغلــب درباره 
متفکران خالق احساس می کنند . در این 
مقاله ، او و همکارانش به این نکته اشــاره 
می کنند، رهبران خالق ممکن است به این 
دلیل که مدیران ترجیح می دهند افرادی را 
استخدام کنند که با حفظ شرایط موجود ، 
وضعیت را بهبود بخشــند ، نادیده گرفته 
شوند . هر چند که راه حل های مبتکرانه ای 
ارائه دهند. ظاهرا آن رهبران بر اســاس 
درک اولیه رهبری ترفیع داده می شوند و 
اکنون خودشان را در دنیایی می یابند که تا 
حد زیادی تغییر کرده است و به خالقیت و 

تفکر بیشتری نیاز دارند.

در دنیای مدیران مقتدر؛

افرادخالقمدیرانموفقینیستند!

تعاریفیباهایافتهاین
بهگذشتهدرمردمکه
رهبریازسنتیطور
خودذهندرتجارت

».استیکسان،داشتند
ایجادمنظوربهرهبران
برایمشترکاهداف
ارزشخودکاریگروه
افرادتاشوندمیقائل
خوداهدافبهگروه

مشخصاهداف.برسند
ابهامیهیچواست

.نداردوجود

کادمردیشانوگونکالوجکهمکارانشکمکبهمولر
ایمقالهدرکهدادندانجاممطالعاتیکورنلدانشگاهاز
موضوعباو»خــاقرهبریشــناخت«عنوانتحت
به۲0۱۱مارسماهدرتجربیاجتماعیروانشناســی
افرادهمکاراننظردربارهمقالهاین،رسیدخواهدچاپ
بررسیازحاصلنتایجبهحال.استآنهامورددرخاق
ابرازخاقانهنظراتبیشــترکهافرادی:پردازیممی
.هســتندبرخوردارکمتریرهبریقدرتازکنندمی
افرادکهاستزمانیآنوداردوجودهماستثناییموارد

نظردهندهبایدبررویجذابیترهبرانتمرکزکنند.

،،
شخصیکههنگامیمعموال
باکندمیمطرحجدیدیایده

شودمیروروبهمنفیهایواکنش
این؟استنظریچهدیگراینکه
کهآیدمیپیشزمانیهاواکنش
مطرحاغلبوشودمیابرازنظری

آزردگیباعثخاقهایایدهکردن
برخیازافرادمیشود.
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To many, Isfahan, Iran is the unknown pearl 
of the Middle East and the most beautiful 
city in the world. People who plan to travel 
should make the city of Isfahan, a certain 
stop as it will bring remarkable memories 
that will linger with you for a long time.
Isfahan Weather
Isfahan, Iran sits 1,590 metres above sea 
level and has an arid climate. Even at this 
high altitude, visitors should know that 
Isfahan weather remains hot during the 
summer, with temperatures typically 
reaching  35 °C. However, thanks to low 
humidity and moderate temperatures at 
night, the climate in the city of Isfahan can 
be very pleasant once the sun goes down. 
During the winter, days are mild while 
nights can be very cold.
Isfahan Iran Points of Interest
The city of Isfahan boasts unrivalled beauty 
and splendour. Naqhs-e Jehan Square, 
the second largest square in the world, 
brings to mind other historic sites, such as 
Istanbul and the Taj Mahal.  
When in the city, find a nice Isfahan 
accommodation that will bring you closer 
to the most interesting places that you 
must see.
A trip to Isfahan Iran won’t be complete 
without visiting its lush gardens and 
fountains, extravagant series of palaces, 
mosques, and Islamic architecture.  Also, 
don’t miss the Shah-Abas hotel, tourists 
in the city of Isfahan should try out their 
hidden tea-room at the back.
Isfahan has bustling bazaars that you will 
find too inviting that you’d want to spend 
an afternoon shopping for handmade 
Persian rugs, ornaments, china, and 

glassware.
Sightseeing in Isfahan
True enough, Isfahan, Iran can easily 
qualify as the most beautiful city in the 
world. Going around the city of Isfahan 
treats you to a one of a kind adventure that’s 
filled with the most beautiful places to see, 
that are made more extraordinary with the 
beautifully hand-painted tiling that covers 
the city.
Below you will find some of the must-see 
points of interest in the city of Isfahan.
 The Siosepol Bridge
Looking like something right out of a fairy 
tale book, the bridges that cross Esfahan’s 
Zayandeh River are a sight to behold. 
Many of these structures date back to the 
golden era of the 1600s, including the 
33-arched Si-o-Seh Bridge, and the Khaju 
Bridge, which is split over two levels. Fans 
of history and architecture will love to see 
these magnificent feats of engineering.
Aali Qapu Palace in Isfahan
This palace was built at the very end of 
the 16th century as a residence for Shah 
Abbas I. This six-storey palace also served 
as a monumental gateway to the royal 
palaces in the parklands beyond (Ali Qapu 
means the ‘Gate of Ali’). Named for Abbas’ 
hero, the Imam Ali, it was built to make an 
impression, and at six storeys and 38m tall 
it certainly does.
The highlight of the palace is its elevated 
terrace, which features 18 slender 
columns. The terrace affords a wonderful 
view of the square, and one of the best 
views of the Masjed-e Shah.
Many of the valuable paintings and mosaics 
that once decorated the 52 small rooms, 
corridors and stairways were sadly 
destroyed during the Qajar period and 
after the 1979 revolution.
Be sure to visit the music room on the upper 
floor. The stucco ceiling is riddled with 
the shapes of vases and other household 
utensils cut to enhance the acoustics. This 
distinctive craftsmanship, considered by 
some to be one of the finest examples of 
secular Persian art, extends to the walls.
Chehel Sotoun in Isfahan
This is the only surviving palace on the 
royal precinct that stretched between 
Naqsh-e Jahan (Imam) Square and Chahar 

Bagh Abbasi Street. This Safavid-era 
complex was built as a pleasure pavilion 
and reception hall, using the Achaemenid-
inspired talar (columnar porch) style. The 
structure as you see today was rebuilt after 
a fire in 1706.
You can enter via the elegant talar terrace, 
a feature which creates a lovely transition 
between the exquisite gardens so loved 
by the Persians, and interior splendour 
you’ve come to expect. There are 20 
slender, ribbed wooden pillars which rise 
to the wooden ceiling with cross beams and 
exquisite inlay work. Chehel Sotun means 
“40 pillars” – the number reflected in the 
long pool in front of the palace.
The Great Hall contains a rich array of 
frescoes, miniatures and ceramics. The 
upper walls feature historical frescoes on 
a grand scale. Some portray court life and 
the great battles of the Safavid era.
The palace’s garden, Bagh-e Chehel Sotun, 
is an excellent example of a classic Persian 
Garden and was recently added to Unesco’s 
World Heritage list.
 Accommodation in Isfahan
 When it comes to Accommodation in 
Isfahan, you should consider staying at 
Sunrise traditional hotel. It is a Qajar era 
building, which is fully refurbished and 
preserved in excellent condition. It is 
located in the center of Isfahan city. Rooms 
have a view on the beautiful and relaxing 
garden.
Sunrise Hotel - Double room
The small village located near a beautiful 
mosque and old Hammam, hides a 
beautifully restored The Tak Taku 
Traditional House, which is very well 
designed with large seating areas around 
the courtyard full of light. This place is 
an oasis of calmness. Owners are very 
friendly and if you really want to discover 
the Iranian way of life, this is the best place 
you can find. 
Tak-Taku Guest house - Isfahan
If traditional hotels and guesthouses are 
the perfect choices for you to experience 
specific Iranian atmosphere and feel 
wonderful homestay touch than you 
should choose Ebne-Sina Hotel. Overall, 
it is a fair price to pay for a three star rated 
hotel.
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Jaajarmi 
Husseiniyeh 
in Iran’s 
Bojnourd

Jaajarmi Husseiniyeh 
is located in Bojnourd 
downtown in the 
historical district of 
Iran’s northeastern 
city, and dates back 
to the waning years of 
Qajar era.
Based on the existing 
inscriptions, the 
Husseiniyeh has been 
constructed in 1325 
AH.It is an example 
of traditional 
architecture which 
maintains a central 
courtyard. Its door 
and windows 
all overlook the 
courtyard. This 
architectural style 
is not common 
in Bojnourd as 
such, and has been 
mainly taken into 
consideration in dry 
regions.

The two-story 
building is square-
shaped, covering 
a total area of 600 
square meters. Its 
gateway is linked to 
central courtyard, 
while there are 
two stairways in 
its northeastern 
and southwestern 
corners, leading 
to the upper floor. 
Different parts 
of this building 
are decorated 
with brickworks, 
p l a s t e r w o r k s , 
and inscriptions.

Northern Khorasan 
Province maintains 
a diverse scenic 
landscape. The thick 
forests of Qorkhod 
in the city of Maneh, 
and the wildlife safe 
haven of Miandasht in 
Jaajarm are two of the 
scenic landscapes of 
this province.
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Gaz is a sweet that originates from the city of Isfahan, 
located in the central plateau of Iran . Gaz is derived 
from the juices and stems of a desert plant called 
angebin which is a member of the Tamarisk family, 
native to the Zagros Mountains range located to 
the west of the city. The plant is associated with 
manna, a food mentioned in the religious texts of 
the Abrahamic religions. The juice is combined with 
other ingredients including pistachio or almond 
kernels, rosewater and egg white.
Typically, Gaz nougats are not individually wrapped, 
rather they are packed together in a box and dusted 
with flour to keep the pieces from sticking to one 
another. They may be cut into bite-sized pieces, but 
are more often sold in larger sizes.
How It’s Made
Traditionally, the juice and stems were collected 
from the mountains and brought into town where 
it was put into copper vessels. The raw mixture was 
then beaten until it reached the desired consistency 
and fashioned by hand into the desired shape. This 
process is still carried out in modern day Isfahan.
Preparation
Once collected from the mountains, the “gaz” of 
Khunsar is brought into town and placed into very 
large copper vessels which contain the remaining 
ingredients of egg white, pistachio or almond kernels, 
and rose water. The raw mixture is then beaten over 
heat until it reaches the desired consistency.
Traditionally (and still today) gaz-nougat is 
handmade and fashioned into individual round 
pieces of about 2–3 inches in diameter and half 
an inch in thickness- packed into a wooden box 
(nowadays cardboard, metal or plastic boxes are 
used) and covered with plain flour to keep the pieces 
from sticking to one another. They may be cut into 
bite-sized pieces, but are more often sold in larger 
sizes. Gaz in flour is called “gaz-e-ardi”’.
In modern times and with the advent of automated 
machines capable of mixing, cutting and wrapping 
individual bite-sized pieces of gaz, production has 
increased to commercial levels.

The famous edifice of Rakhtshooy Khaneh is located in 
Baba Jamal Choqoie in Iran’s northern city of Zanjan. 
It was constructed by two brothers named Mashadi 
Akbar (an architect of those times) and Mashadi 
Esmail.
The construction can be divided into two parts. 
The first can be said to be the ‘care-taker’ and 
management, and then the wash room area.
The former relates to the court yard and residential 
quarters, which encompasses two chambers along 
with an entrance. The latter portion is the wash room 
area that again can be categorized into different 
sections-such as the water reservoir the ceiling of 
which is beautifully architecture.
Another section is the main or original wash room, 
constructed from slabs of stone and mortar. Internally 
this building boast of unique architectural techniques.
It can be noted that clothes can be washed here in 
four phases – beginning at the end of the water canal 
and ending on the other side. Beside foot baths can be 
observed, as well as a sewage system which had been 
planned under the foot baths, hence delivering the 
sewage water to the sewage system of the city.
 At present this public wash-house and historical 
relic has been renovated into a museum, which is on 
record in Iran.

Isfahan  is also known as Esfahan, 
Espahan, Isfahan, or Isphahan, and 
is one of the thirty-one provinces in 
Iran. It is an ancient city located in 
the center of Iran and about 340 km 
south of Tehran.
From 1592 to 1722, Isfahan Iran was 
the Capital of Persia and it is called 
“Nesf-e-Jahan” by Persians, which 
means “Half World”.
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Iran traded 43.15 million 
tons of non-oil commodities 
worth $24.41 billion with its 15 
neighboring countries; namely 
the United Arab Emirates, Iraq, 
Turkey, Afghanistan, Pakistan, 
Russia, Oman, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Kuwait, Qatar, 
Kazakhstan, Armenia, Bahrain, 
and Saudi Arabia during the 
first eight months of the current 
fiscal (March 21-November 
21) to register a 6.55% and 
11.58% rise in tonnage and 
value respectively compared 
to last year’s corresponding 

period.Latest data released 
by the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration 
show Iran’s exports to the 
neighboring countries totaled 
39.08 million tons worth 
$17.84 billion during the 
period under review, indicating 
10.5% and 33.62% increases in 
tonnage and value respectively 
year-on-year. Imports, on 
the other hand, stood at 4.07 
million tons worth $6.56 
billion, down in tonnage and 
value by 20.64% and 22.96% 
YOY.

Oil prices rise on 
Asian stock rally, 
OPEC-led cuts
Oil prices climbed by 
around 1 percent on 
Wednesday amid a stock 
market rebound and 
on expectations that an 
OPEC-led output cut for 
2019 would stabilize the 
supply-demand balance.
Disruptions to Libyan 
crude exports after local 
militia seized the country’s 
biggest oilfield, El Sharara, 
were also buoying prices, 
traders said.
International Brent crude 
oil futures LCOc1 were 
at $60.86 per barrel at 
0543 GMT, up 66 cents, 
or 1.1 percent, from their 
last close.U.S. West Texas 
Intermediate (WTI) 
crude futures CLc1 were 
at $52.22 per barrel, up 57 
cents, or 1.1 percent.
The higher prices came 
amid an increase in 
Asian share markets on 
We d n e s d ay. [ M K T S /
GLOB]
U.S. President Donald 
Trump told Reuters in 
an interview on Tuesday 
that talks with China were 
taking place to defuse the 
trade dispute between 
the world’s two biggest 
economies.
Despite Tuesday’s more 
confident market, analysts 
warned of an economic 
slowdown.“The global 
economy is set to cool in 
2019-20, as rising interest 
rates and inflation begin 
to limit consumption 
in major developed 
economies, and market 
uncertainty weakens 
the fundamentals in 
emerging markets,” the 
Economist Intelligence 
Unit (EIU) said in its latest 
outlook.British bank 
Barclays said in its 2019 
commodities outlook 
that “the major risk to the 
near-term outlook relates 
to a faster-than-expected 
deterioration in economic 
activity”.In oil market 
fundamentals, a decision 
by the Organisation of 
the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) 
and some non-OPEC 
producers including 
Russia last week to cut 
supply by 1.2 million 
barrels per day (bpd) 
has supported prices this 
week.
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Iran’s Non-Oil Trade With Neighbors 
Exceeds 24$b in 8 Months

Greece to become hub for Iran transit 
to Europe
Head of Iran-Greece Joint Chamber 
of Commerce Majid Movafeq Qadiri 
told Iran Daily, ‘Based on the MoU, 
Greece will become a hub for Iran 
transit and exports to the European 
Union thus playing a key role for 
increasing Iran-EU trade.’
Iranian and Greek officials signed the 
18-paragraph agreement in Tehran 
in May to facilitate the transfer of 
goods between the two countries.
The agreement envisages a corridor, 
called the ‘Persian Gulf-Black Sea’, 
that would see Iranian goods being 
transited from the Persian Gulf to 
Azerbaijan, Armenia, Bulgaria and 
then Greece and onward to Europe, 
Qadiri said.
He pointed to the ongoing Iran-EU 
talks to find a special payments 
mechanism to maintain trade, 
adding that an agreement would 
increase commercial ties between 
Iran and Greece as the country is 
a member of the European Union 
and must abide by its laws and 
regulations.
France, Germany and Britain — 

the European signatories to world 
powers’ nuclear deal with Iran in 
2015 — have scrambled to come 
up with measures to preserve 
economic benefits for Tehran 
after US President Donald Trump 
withdrew from the accord in May and 
reimposed sanctions on Iran.
Iran and EU are negotiating a 
financial mechanism for to keep 
trading between the two sides.
The mechanism, known as Special 
Purpose Vehicle (SPV), would act 
as a clearing house that could be 
used to help match Iranian oil and 
gas exports to purchase EU goods, 
circumventing US sanctions which 
are based on the global use of the 
dollar for oil trading.
Oil, non-oil trade
Iran’s oil exports to Greece reached 
almost $7 billion last year, Qadiri 

said, adding that Iran also exported 
motor vehicle oil valued at $838 
million to the European country in 
the year which ended on March 20.
In November, Greece was among 
the eight countries that received US 
waivers to buy Iranian oil.
Pointing to the non-oil trade between 
the two sides, Qadiri said Iran 
exported goods worth more than $35 
million to Greece while its imports 
reached $21 million last year.
‘The numbers show that Iran’s 
exports to Greece has increased 
by 32 percent comparing to a year 
ago, while imports have gone up 25 
percent.’ 
The head of Iran-Greece Joint 
Chamber of Commerce said Iran’s 
exports to Greece have witnessed a 
sixfold increase compared to what it 
was four years ago.

Health Expenditure of 
Urban, Rural Households in 
Iran (2017-18)
 The percentage of healthcare spending 
accounted for 10.6% of the total household 
expenditure in urban areas and 10.3% in rural 
areas in the last fiscal year (March 2017-18).
The Persian daily Donya-e-Eqtesad reported the 
figures, citing the data released by the Ministry of 
Cooperatives, Labor and Social Welfare’s Center 
of Statistics. 
Health expenditure is divided into two 
categories of “health and treatment” and 
“insurance”. 
For urban households with an average of 3.6 
members, the shares of “health and treatment 
spending” and “insurance spending” stood at 
7.2% and 3.4% last year, respectively, according 
to Financial Tribune.
The overall expenses of an urban household last 
year hovered around 390 million rials ($3,451), 
indicating a 15.7% rise compared with the year 
before. The average health expenditure last 
year was around 35 million rials (about $309), 
of which 24 million rials ($212) were spent on 
“health and treatment” and 11 million rials ($97) 
went toward insurance payment. 
For rural households of an average of 3.6 
members, the shares of “health and treatment 
spending” and “insurance spending” stood at 
7.6% and 2.7% for rural households last year.  
The overall expenses of a rural household last 
year hovered around 180 million rials ($1,592), 
registering a 13.9% rise compared with the year 
before. The average health expenditure of rural 
households last year was around 18 million rials 
(about $159), of which 13.6 million rials (about 
$120) went toward “health and treatment” 
and 4.8 million rials (about $42) constituted 
insurance payment. 

Iran provincial official likens 
Makran Coast to ‘wings of 
development’
The 1500-kilometer Makran Coast, with half of it 
stretching in Pakistan’s Balouchistan Province and 
the other half in Iran’s Sistan-Baluchestan Province is 
similar to wings of development for the two nations, 
said the governor general in the Iranian southeastern 
province.Investing in the infrastructures of Makran 
Coast can uphold the dignity of the two nations, 
said Ahmad-Ali Mohebati in a meeting with Chief 
Secretary of Pakistan’s Balochistan province Akhtar 
Nazir Tuesday evening.Chabahar and Gwadar ports 
can also in turn serve as wings of development for 
Makran Coast, Mohebati said.Utilizing the capacities 
of the two ports in Iran and Pakistan, including 
establishing border markets and economic free zones, 
can effectively enhance the life of the people on the 
both sides of the border, he added. 

Tehran, Dec 21, IRNA - A recent memorandum of 
understanding to streamline transport between 
Iran and Greece will turn the European country into 
a hub for export of Iranian products to the continent, 
an official said.

Greece to become hub for Iran 
transit to Europe

news

By Sadeq Dehqan

Iranian Rial Near 3-Month High 
Against USD
The rial strengthened sharply on Tuesday, climbing to a near three-
month high against the US dollar. With the exchange rate breaking 
below the psychological level of 110,000, the US dollar was traded 
in the open market for about 107,000 rials.Iran’s national currency 
had dropped past 100,000 rials to the US dollar for the first time in 
late July as Iranians braced for August 7 when Washington was due 
to reimpose the first batch of economic sanctions.
The rial’s freefall continued in the coming months reaching the 
all time low of 190,000 rials to the greenback in early fall. But after 
November 4, the date of second round of illegal US sanctions, it 

seemed that much of the impact of the new restrictions had already 
baked in. Promising news about Iran being able to export its oil to its 
main customers, along with other measures taken by the Central 
Bank of Iran, prompted a reversal in the forex market, Financial 
Tribune reported.
Next to Impossible 
President Hassan Rouhani in a statement broadcast live on state 
TV on Tuesday said export of Iranian oil has improved since early 
November. The United States imposed sanctions on Iran’s oil industry 
in early November and US officials have said they want to reduce 
“Iran’s oil exports to zero.” 
Tehran has said that that would be next to impossible and if “Iran 
cannot export oil no other country (in the region) would be able to 

do so.”  
Tensions have spiked 
between Iran and the US 
after beleaguered President 
Donald Trump pulled out of 
an international agreement on 
Iran’s nuclear program in May. 
Rouhani says the US was also 
unsuccessful in preventing OPEC 
from cutting production. OPEC and its 
Russia-led allies agreed last week to cut oil 
production by more than the market had expected, despite mounting 
pressure from Trump not to reduce output. 

Iran, Oman Launch 
Direct Sea Route
A senior provincial official announced that 
Iran and Oman have launched a direct sea 
route between their strategic ports which 
would facilitate trade exchanges between 
the two countries.
“The marine line connecting the two 
Persian Gulf littoral ports is now 
operational and is envisaged to help 
increase the economic interactions 
between the two countries,” Director 
General of Hormuzgan Industry, Mine and 
Trade Department Khalil Qassemi said.
Qassemi reiterated that the marine 
route would be of great help in exporting 
Hormuzgan’s non-oil goods, in particular 
agricultural products, to Oman.

Iran and Oman share a history of friendly 
ties in political and economic fields. Oman 
is among the top 10 destinations of Iran’s 
non-oil exports.
Trades between the two countries during 
the first five months of the current fiscal 
through August 22, stood at 1.36 million 
tons worth $659.80, registering a 53.71 
percent and 126.6 percent growth in 
tonnage and value, respectively compared 
to last year’s corresponding period.
Iran and Oman have had good economic 
relations from old times and the ties have 
even expanded in recent years due to 
extended bank cooperation between the 
two countries.
Oman’s Minister of Commerce and 
Industry Ali bin Masoud al-Sunaidy 
said in October that the removal of visa 

requirements for the citizens of Oman 
visiting Iran would boost commercial 
relations between the two countries.
The Omani minister made the remarks in 
Omani capital city of Muscat in a meeting 
with Iranian Ambassador to Oman 
Mohammadreza Nouri Shahroudi.
He added that the move could be 
considered as a significant step forward 
towards expanding tourism in both Iran 
and Oman. He went further adding that the 
visa removal further expands the friendly 
relations between the two nations.
The Iranian government announced on 
September 17 that Omani citizens can 
travel to Iran without visa.
Oman in return facilitated the visa issuing 
process using electronic 10-day visas 
which can be extended up to a year.

The mechanism, 
known as Special 
Purpose Vehicle 
(SPV), would 
act as a clearing 
house that could 
be used to help 
match Iranian oil 
and gas exports 
to purchase 
EU goods, 
circumventing 
US sanctions 
which are based 
on the global use 
of the dollar for 
oil trading.



Iran Dismisses Link to Weapons 
in Afghanistan
Iran strongly rejected claims of any links to a 
weapons cache discovered in Afghanistan’s 
Ghazni province, calling for vigilance about 
malevolent plots to ruin the growing relations 
between Tehran and Kabul.
Iranian Embassy in Kabul was reacting to 
claims on Sunday by local officials in Ghazni 
Province that they had found “Iran-made” 
weaponry from a Taliban hideout in Ghazni City, 
the provincial capital.
They claimed the arms included nine 
Kalashnikovs, five pistols, a hand grenade and a 
large number of bullets.
“Currently, the Islamic Republic of Iran and 
Afghanistan enjoy great economic and cultural 
relations and [no party] should be allowed 
to hamper the growing ties between the two 
friendly governments,” Iran’s mission in 
Afghanistan said in a statement on Tuesday.
The embassy has conveyed Iran’s 
dissatisfaction with the matter to Afghan 
authorities, and seeks “clear documentation” 
on the claims.
For years, Afghanistan has been plagued by 
violence by militants, who often use suicide 
bombers and claim that their struggle is a holy 
war to impose Islamic rule.
In a related front, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said, in a meeting with 
Special Representative of the Secretary-General 
Tadamichi Yamamoto on November 19, that 
his country is prepared to help the UN efforts to 
establish peace in Afghanistan.
“War in its all types is illegal according to Sharia 
and Islamic laws and it is nothing but shedding 
the blood of Muslims,” religious scholars of 
Afghanistan said in a fatwa.
Iran, IAEA Stress Widening of 
Nuclear Cooperation
 Iranian Ambassador to the International 
Atomic Energy Agency Kazzem Qaribabadi 
and Deputy Director General and Head of the 
Department of Nuclear Safety and Security in 
the IAEA Juan Carlos Lentijo in a meeting in 
Vienna underlined the need for broadening of 
bilateral relations.
During the meeting in the Austrian capital on 
Tuesday, Qaribabadi and Lentijo explored 
avenues for bolstering and reinvigorating mu-
tual cooperation on technical aspects of nuclear 
cooperation.
In a separate meeting with Deputy Director 
General of the IAEA Department of safeguards 
Massimo Aparo, Qaribabadi said that Tehran is 
ready to cooperate with the IAEA in in the field 
of safeguards.
The two sides reiterated the need for boosting 
cooperation between Iran and the IAEA.
On February 8, 2018, the Atomic Energy Organi-
zation of Iran (AEOI) and the IAEA released a 
7-article MoU on continued cooperation in the 
future.

Iran remains safe thanks to Islam: Leader

While meeting with a 
number of families of the 
martyred defenders of 
the shrine and martyrs 
of the Sacred Defense era, 
this morning December 
2018 ,12, the Leader of 
the Islamic Revolution 
stated, “This is the spirit 
and faith of devout, 
revolutionary youth that 
helps us be as strong 
as mountains in the 
face of problems. Some 
representatives of the 
revolution left the path 
they had taken and the 
revolution also lost some 
of its devotees; the same 
happened in the early 
years of Islam.”
Ayatollah Khamenei 
called the persistence 
and growth of devout 
members in the face of 
many obstacles a miracle 
of the revolution and held, 
“However, several times 
more than this loss, we 
have had growth: new 
enthusiasts. This is a 
miracle of the revolution. 
You can see today, after 
forty years, devout 
Muslim youth, who 
haven’t even seen Imam 
Khomeini and the Sacred 
Defense era, are ready to 
fight, just like the youth 
during the early years 
of the revolution, with 
revolutionary spirit, with 
courage and enthusiasm, 
just like the great martyrs 
Hemmat and Kharrazi”.
The Leader of the 
Revolution praised the 
Islamic establishment 
for raising such strong 
spirits, adding, “This is the 
miracle of the revolution 
and the establishment 
that can recreate the same 
strong and endeavoring 
spirit. The youths are the 
pride and main pillars of 
the revolution and the 
country.”

Ayatollah Khamenei 
appreciated the 
sacrifice made by the 
young martyrs and 
addressed their families 
by stating, “Your young 
sons saved the country 
and prevented the 
Front of Arrogance 
from dominating over 
our country as they did 
during the era of Taghut 
(Pahlavi).
His Excellency described 
the authorities of the 
United States of America 
as indifferent to the lives 
of the innocent people 
and only caring about 
money, “Look at US 
officials: watch how they 
are wealth-worshipping, 
trampling the truth, and 
disregarding humans' 
lives and properties,”.
The Supreme Leader 
then slammed the United 
States for its complicity 
in Saudis crimes against 
the Yemeni nation as one 
example of mayhems 
perpetrated by the United 
States and said, “Yemen 
is one example of it. The 
Saudis are committing 
the crimes. But the US is 
their partner in crime. 
They admit it too. They 
target hospitals, bazaars, 
and gatherings of people. 
They are criminals. This 
is the face of the United 
States.”
Ayatollah Khamenei 
addressed the nation of 
Iran and invited them to 
watch the unmasked face 
of the government of the 
United States. He held, 
“Iranian nation! If you 
want to know the United 
States of America., look 
at US officials and the 
president of the United 
States. They have clearly 
revealed the ugly face of 
the US.”
He went on to say, “The 

US’s plot against the 
Iranian nation is exposed; 
they have no more plots 
to hit us with; they have 
done all they could. The 
US’s plot is to create 
problems, conflict and 
internal war inside our 
country by means of 
sanctions and security 
disturbing measures. 
They have done their 
utmost.”
Ayatollah Khamenei 
criticized Muslim states 
who have established 
close ties with the 
arrogant hostile powers 
and asserted, “Today, 
some in the Muslim 
world have made 
friendly pledges to the 
enemy. The crime that 
Al-Saud is committing 
by usurping Yemen will 
turn out to be detrimental 
to themselves. It’s been 
nearly four years since 
they started to commit 
atrocities in Yemen; 
they thought they would 
overcome Yemen in a few 
days or a few weeks; but 
as they advance, their 
defeat will be harder and 
the blow that they will 
receive will be stronger.”
The Leader of the Islamic 
Revolution slammed 
Saudi rulers for being 
pitiless to other Muslims 
and said, “Those serve as 
the Custodians of the Two 
Holy Mosques should be 
‘stern to the infidels; yet, 
they are stern to Yemen, 
and stern to Bahrain, this 
will arouse God’s wrath.”
Ayatollah Khamenei 
once again invited the 
Iranian nation to watch 
with acumen what is 

happening across the 
world and mentioned, 
“The Iranian nation 
should view these issues 
with open eyes and 
acumen. In the face of a 
storm that is sweeping 
the world, afflicting this 
region - one that has now 
reached to France - Iran is 
on board a safe ship and 
continues to powerfully 
sail on this path, thanks to 
Islam and the Progeny of 
the Prophet Muhammad 
(PBUT).”
The Supreme Leader 
pointed to statements by 
US officials who assume 
Iran is on the verge 
of defeat and argued, 
“Earlier this year, the US 
claimed that Iran was 
to have a hard summer 
and that the revolution 
wouldn’t see its fortieth 
anniversary. To their 
dismay, this summer was 
one of the best summers; 
and the Iranian nation 
will magnificently 
celebrate the fortieth 
anniversary of the 
revolution on 22nd of 
Bahman [February 11].”
The Leader of the Islamic 
Revolution of Iran called 
for the Iranian nation 
to be vigilant in the face 
of deceits by the United 
States, “The Iranian 
nation should maintain 
their awareness. When 
the US says in 2018 they 
will do this or that, it 
could be a deceitful plot. 
They might want to stir 
controversy in 2018 
while their actual plots 
are for 2019. You should 
be completely ready and 
alerted.”

Ayatollah Khamenei 
described the US as a 
vicious enemy and held, 
“The US is a wicked 
enemy, united with 
the Zionists and the 
reactionary regimes 
of the region. We are 
of course stronger and 
until now they have been 
unable to do a thing, and 
they won't be able to do 
anything in the future.”
The Supreme Leader 
advised the young 
generation of Iranians 
as well as political 
entities by saying, 'My 
advice to the youth and 
different organizations 
and political entities is 
to be vigilant and not to 
rely upon the enemy and 
prepare the field for the 
enemy.
Finally, he recommended 
the Iranian nation and 
the officials to work hard 
to develop the country 
to reverse enemies’ 
conspiracies.
He said, “I recommend 
the Iranian nation to work 
for the country, wherever 
they are; everyone should 
endeavor for developing 
the country’s economy 
and enhancing domestic 
production. The officials 
should double their 
efforts, and be vigilant 
not to be deceived by the 
enemy’s words, so the 
enemy they expel through 
the door cannot get back 
in through the window. 
What I feel should be 
done with regard to 
the people’s economic 
problems is to enhance 
domestic production.”

Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei said that in the face of a storm 
that is sweeping the world, afflicting this region - 
one that has now reached to France - Iran is on board 
a safe ship and continues to powerfully sail on this 
path, thanks to Islam and the Progeny of the Prophet 
Muhammad (PBUT).

Top Military Aide to the Iranian Supreme 
Leader Major General Yahya Rahim 
Safavi said that the US and Israel 
are devising new plots to instigate 
instability and insecurity in the region, 
warning the countries of the Middle East 
to be vigilant of the possible new threats.
Top Military Aide to the Iranian Supreme 
Leader Major General Yahya Rahim 
Safavi made the remarks remarks in 
Jask Port, Hormozgan province, on 
Tuesday, adding that regional countries, 
especially the Resistance Axis should 

monitor the region’s developments with 
vigilance.
Saudi Arabia and some other Persian 
Gulf countries have bought 10 times 
more weapons than Iran in the past 10 
years, but this will not lead to victory in 
war, he said, adding, “if that was the case, 
Saudi Arabia should have gained victory 
in Yemen. But during the last 45 months, 
they have gained the least possible 
political and military achievements.”
Elsewhere, touching upon the 
geopolitical importance of the Persian 

Gulf and the Sea of Oman, Safavi 
speculated that countries such as India, 
China and Russia will increase their 
presence in this region, adding that the 
first two will do this to satisfy their need 
for oil and gas and the latter to counter 
the United States.
The Islamic Republic of Iran, with 2,200 
km of coastline in the Sea of Oman and 
the Persian Gulf, and as a stable and 
powerful state, needs to develop its 
relations with these countries on the 
basis of national interests and security, 

Safavi 
added.

He also went on to say that Iran should 
secure its permanent membership in 
Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) through negotiating with China 
and Russia, otherwise, it should pull out 
from the bloc.

Leader’s Aide Warns about New US, Israeli Plots in Region
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The Canadian court 
has released the 
Chief Financial 
Officer of Huawei 
Telecommunications 
Equipment Company 
who was detained on 
December 1 for the 
alleged circumvention 
of anti-Iran sanctions.
In a court hearing 
in Vancouver, British 
Columbia, Justice 
William Ehrcke granted 
C$10 million ($7.5 
million) bail to Meng, 
who has been jailed 
since her arrest, the 
UK-based news agency 
‘Reuters’ reported on 
Tuesday.
‘If a Canadian judge 
rules the case against 
Meng is strong enough, 
Canada’s justice 
minister must next 
decide whether to 
extradite her to the 
United States,’ Reuters 
added. 
‘If so, Meng would 
face US charges of 
conspiracy to defraud 
multiple financial 
institutions, with a 
maximum sentence 
of 30 years for each 
charge.’
 Iran Urges EU 
to Deliver on 
SPV Promise in 

Practice
Advisor to the Iranian 
Parliament Speaker 
Hossein Amir 
Abdollahian said on 
Wednesday that the 
EU should undertake 
“practical measures” to 
deliver on its promises 
for establishing trade 
mechanism with non-
dollar transactions.
Amir Abdollahian 
made the remarks in 
a meeting with Tarja 
Cronberg, former Chair 
of the Parliament’s 
delegation for relations 
with Iran and the 
current executive 
director of European 
Leadership Network.
In the meeting, which 
was held in Tehran 
on Wednesday, Amir 
Abdollahian hailed 
the EU’s political 
stance against the US’ 
unilateral measures, 
but went on to object to 
the slow process of the 
bloc’s measures getting 
in place.
He stressed that time is 
of utmost importance 
with regard to the SPV 
and it is running out.

Canada releases 
Huawei CFO 
accused of Iran 
engagement on 
bail
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Iraqi PM reiterates opposition to US sanctions 
on Iran
Iraqi Prime Minister Adel Abdul-Mahdi has once again reiterated his government’s stance 
against the US’ unilateral sanctions on the Islamic Republic of Iran.
Addressing a press conference on Tuesday, Abdul-Mahdi said, “once again I should say. Iraq 
will not be a part of the sanctions.”
He made the remarks ahead of a visit by US Energy Secretary Rick Perry to Baghdad with the 
aim of urging Iraqi energy officials to reduce reliance on Iranian gas for running its power grid.
Abdul-Mahdi said he would send a delegation to the United States to seek an exemption from 
sanctions to keep importing gas from Tehran.“The American side is cooperating with Iraq 
to find solutions that would remove pressure on Iraq because the (Iranian) gas is linked to a 
very sensitive issue which is electricity,” the official added.

UN chief urges regional, int’l players to help 
preserve JCPOA
Secretary General of the United Nations Antonio Guterres once again described JCPOA as 
achievement of multilateral diplomacy, urging regional and international players to ensure 
continuance of the international accord.
In the sixth report on the implementation of Resolution 2231 of the Security Council, he said 
that the deal was approved by the resolution as a major multilateral diplomatic achievement.
Unlike his report six months ago where he expressed concern over US withdrawal from 
JCPOA, this time he spoke of JCPOA survival, stressing that the parties should help save the 
deal which constitutes the basis of regional and international peace and security.
He also maintained that irrelevant issues to JCPOA should be dealt within a separate 
atmosphere.



Iran remains safe thanks to Islam: 
Leader

Iran’s CAO to Facilitate Airplane Purchases, Official Says
Head of Iran’s Civil Aviation Organization (CAO) Ali Abedzadeh 
highlighted the country’s need for at least 500 civil airplanes and said 
the CAO is trying to facilitate importing such aircraft.Abedzadeh said 
the number of planes in Iran’s civilian air fleet is not sufficient and 
therefore, flights cannot be operated to all cities of the country.He also 
said that some airlines have voiced intention for buying airplanes and the 
CAO is working to facilitate importing the aircraft.The aviation official went 
on to say that given Iran’s huge market, the country needs 500 new airplanes. T h e 
re-imposed US sanctions have hit Iran's aircraft industry alongside other important sectors. 
ATR, a French-Italian manufacturer, delivered five new commercial aircraft to Iran in August 
before the start of the sanctions.

Iranian Interior 
Minister Abdolreza 
Rahmani Fazli 
announced on 
Wednesday that the 
Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
has found clues about 
the terrorists behind 
the December 6 
suicide attack in the 
Southeastern city of 
Chabahar. “The IRGC 
is responsible for 
the security of this 
region (Chabahar) 
and it has traced 
the culprits behind 
the incident with 
serious efforts and 
these elements will 
be confronted,” 
Rahmani Fazli told 
reporters on the 
sidelines of a cabinet 
meeting in Tehran on 
Wednesday.
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Diabetes mellitus plays a causative role in 
cognitive decline. Newly, neuroprotective 
effects of flavonoids have been widely 
investigated in neurodegenerative 
diseases. Quercetin (QC) is a phyto-derived 
bioactive flavone with numerous beneficial 
activities. However, its limited permeability 
to cross the blood-brain barrier, low oral 
bioavailability, poor aqueous solubility, and 
rapid gastrointestinal digestion lead to the 
administration of high dose of QC in clinical 
application.
The pharmaceutical use of quercetin is 
limited due to the problems such as low 
solubility, bioavailability, permeability, and 
instability. High doses of quercetin show toxic 
effects in clinical and experimental studies. 
Therefore, a method is needed to overcome 
these problems without the use of toxic 
doses. Iron oxide nanoparticles can be used 
as a drug delivery system. Biocompatible 
polymers such as dextran are used to cover 
nanoparticles to increase the stability of 
nanoparticles. Besides their beneficial 
effects, nanoparticles can cause toxicity, 
oxidative stress, and cellular dysfunction.
The aim of the study was to investigate the 
hepatotoxicity and nephrotoxicity of dextran-
coated iron oxide nanoparticles (IONPs) and 
quercetin conjugated with IONPs (QNPs). 
This study was conducted for 1 week in eight 
groups of Wistar male rats, including control, 
sham, quercetin (at doses of 50 and 100 mg/
kg), dextran-coated IONPs (at doses of 50 and 
100 mg/kg), and QNPs (at doses of 50 and 
100 mg/kg).
Rats were euthanized, and their liver and 
kidney tissues were evaluated for the changes 
in oxidative stress indices and important 
biochemical enzyme activities. Hepatic and 
renal AST, ALT, ALP, GGT, and LDH activities 

were not significantly different between 
control group and other groups. Hepatic TAC 
and GSH levels and CAT activity significantly 
increased, and MDA level significantly 
decreased in rats injected with 100 mg/kg 
quercetin compared to the control group. 
IONPs of 100 mg/kg induced a significant 
decrease in hepatic GSH level and CAT activity 
and a significant increase in hepatic MDA.
Hepatic TAC, GSH and MDA levels, and CAT 
activity were not significantly different 
between QNP groups and the control group. 
Renal CAT activity showed a significant 
increase in 100 mg/kg quercetin group 
and a significant decrease in 100 mg/kg 
IONP group compared to the control group. 
However, renal TAC, GSH, and MDA levels 
were not significantly different among 
groups. Dextran-coated IONPs of 100 mg/
kg caused oxidative damage in the hepatic 
tissue, but QNPs did not cause hepatic and 
renal oxidative injury.
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles 
(SPION) have been largely considered for 
numerous applications in biomedicine 
such as magnetic resonance imaging, 
hyperthermia, cell tracking, anticancer 
treatment, and targeted delivery of drugs or 
genes. However, they may have side effects 
such body weight loss. Quercetin (QT), a 
strong antioxidant and free radical scavenger 
and a natural flavonoid, has a wide range 
of biological and therapeutic effects. In 
this study, the effect of QT on prevention of 
weight loss due to the using of SPION has been 
investigated. Materials and Methods SPION 
and QT-SPION were administered orally at 
50 and 100 mg/kg for 7 days. Then, the body 
weight was measured at the beginning and 
the end of the study. Results Rats fed with 50 
and 100 mg/kg SPION showed a significant 
weight loss, whereas those that fed with 50 
mg/kg QT-SPION did not.
A weight loss was observed in rats treated 
with 100 mg/kg of QT-SPION.
The results of this study showed that 
quercetin could prevent weight loss due to 
the SPION.

Based on the weekend agreement, MCI will provide 
commuters between Tehran, Mashhad, and Qom 
with 4G services by March 2020, CITNA reported. The 
railroad currently has 2G and 3G coverage.
With a track length of 811km, the railroad which 
connects the three cities is the most traveled route 
in Iran. An estimated 3.2 million people used the 
Khorasan Razavi railroad in the first quarter of the 
current fiscal that started in March, up %22 year-on-
year. 
Last year 24.5 million people travelled by train across 
the country with half the number using railroads 
to and from Khorasan Razavi Province, Financial 
Tribune reported.
There are 12,500 kilometers of railroads in Iran, 
1,500km (or %12) of which are in Khorasan Razavi 
Province. Mashhad, the provincial capital, is home 

to the holy shrine of Imam Reza (PUBH), the eighth 
Imam of Shias and the second most populous city in 
Iran. The metropolis annually hosts close to 25 million 
Iranian and foreign pilgrims and tourists.
Future Plans
MCI chief Hamid Farhang says, “The next move is 
extending 4G coverage to the 290km railroad that 
links Tehran to Zanjan, the center of Zanjan Province.”  
No specific timetable was provided for this phase.
As per an agreement, MCI in return will be the 
exclusive provider of Internet services along the track 
and at the stations. This will not limit the access of 
subscribers to other operators and communications 
will be channeled through the MCI infrastructure. MCI 
will charge operators for its services.
Farhang said according to ICT Ministry data, %60 of 
domestic railroads have 2G coverage and %38 are 
connected to the 3G network.
“At a time when the Internet is so closely intertwined 
with the people’s lives, [outdated] 2G and 3G 
technology is no longer acceptable. These services 
are awfully slow. We want to provide passengers 
with high-speed Internet, keeping them connected 
throughout the journey. Enhanced connectivity in 
trains can motivate people to choose rail transport as 
a preferred mode of travel,” he added.

«At the moment, we should avoid paying lip services 
and invite citizens to use the public and clean 
transportation by establishing suitable patterns» 
Mohammad Pourabutaleb said.
Pointing to the taken out measures to use bikes more 
in Isfahan, he noted, «Isfahan municipality has taken 

positive steps; the most important one is creating 
special paths for bicycles to pass.» Saying that 15 bike 
stations are active in Isfahan now, he said, «There are 
new electric and non-electric bicycles which will be 
provided for citizens.»
«Some quests with the purpose of improving 
the clean air entitled «bike riding of managers, 
employees, and citizens will be held throughout the 
city; fortunately, this plan has been welcomed, and 
big bike gathering have been held by the traffic and 
transportation organization of the municipality 
which is a positive step towards encouraging citizens 
to use this kind of transportation vehicles with the 
purpose of reducing air pollution.»

Iranian Scientists Use Nano-Conductors for Smart 
Treatment of Diabetes

MCI to Equip Major Iranian 
Railroad With 4G Coverage

The key railroad connecting Mashhad to Tehran 
and Qom is to be equipped with 4G coverage, 
as per an agreement signed between mobile 
operator Mobile Telecommunication Company 
of Iran (MCI) and the Islamic Republic of Iran 
Railways (IRIR).

«After the approval of a project by the High 
Council for Traffic, more than 100 kilometers of 
bike paths will be constructed in Isfahan,» the 
head of developing the clean transportation of 
Isfahan municipality said.

Iranian researchers at Isfahan University studied the 
effect of quercetin-conjugated superparamagnetic 
iron oxide nanoparticles on diabetes-induced learning 
and memory impairment in rats.

100 kilometers of bike path to 
construct in Isfahan

The results 
of this study 
showed that 
quercetin 
could prevent 
weight loss 
due to the 
SPION.
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