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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

ادامه در صفحه 
     مسکن به طور مستقیم با 70 صنعت دیگر در ارتباط است و این ارتباط باعث می شود رکود و رونق در این بازار بر کل اقتصاد تاثیرگذار باشد.

قیمت 500 تومان

وزارت راه و شهرسازی برای خانه دار شدن مردم چه می کند؟  

به فکر یک سقف اند ...

بازار طال و سکه  97/9/22 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,430,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,575,0005,041,000جدید

1,800,0002,521,000نیم سکه

1,050,0001,441,000ربع سکه

640000701,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0002,118,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18326500488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار
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 چرا حرکت ارز
 رو به پایین است؟

ترس از تحریم های 13 آبان 
در چند ماه گذشته بازار را با 
نوسانات بسیارزیادی مواجه 
کرد و قیمت هــا در این بازار 
روند صعودی را طی کردنداما 
بعــد از13 آبان ، بــازار ارز با 

آرامش روبرو شد.
درواقــع یکــی از مهم ترین 
دالیل کنونی آرامــش بازار 
ارز این اســت که آن چیزی 
که بازار انتظار آن را داشــت  
متفاوت از آن چیزی بود که 

اتفاق افتاد.
 قبل از اینکه دور دوم تحریم ها 
اجرا شــود بازارتصــوری از 
پیامدهای تحریم هاداشــت 
و به نظر می رســد آن چیزی 
که بازار تصور می کرد و انتظار 
داشــت خیلی بدتــر از آن 

چیزی بود که اتفاق افتاد. 
عموما بازارهــا زمانی که یک 
خبر بــدی پیــش می آید، 
رفتار فراتر از واقعیت نسبت 
به آن خبر نشــان می دهند 
و نگرانی هــای موجــود را 
با اندازه هــای بزرگ تر از آن 

چیزی که ...

وزیر جهاد کشاورزی در گلپایگان؛    

سیستم های نوین آبیاری 
یکی از طرح های اقتصاد 

مقاومتی است
وزیر جهادکشــاورزی گفت: سیستم های نوین 
آبیاری یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی است 
که مورد حمایت دولت، مجلــس و مقام معظم 

رهبری است.
محمود حجتی روز پنجشنبه  در حاشیه افتتاح 
چند طرح جهاد کشاورزی در شهرستان گلپایگان 
در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سیستم های نوین 
آبیاری یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی است که 
مورد حمایت دولت، مجلس و مقام معظم رهبری 
است. در این طرح ها 85 درصد آورده سهم دولت 
و مابقی سهم مردم اســت. وی ادامه داد: آب در 

کشور ما ...

دیروز در شهر کتاب اصفهان برگزار شد؛

آیین رونمایی از کتاب »دیوارها را برداریم« 
آیین رونمایی از کتاب »دیوارها را برداریم« اثر پوریا قلیچ خانی در شهر 

کتاب اصفهان برگزار شد.
این مراسم که در روزهای پایانی آذر ماه با حضور پوریا قلیچ خانی پدید 

آورنده کتاب، خانم دکتر نفیسه نفیسی نویسنده و شاعر حوزه کودک، آقای 
حشمت اله انتخابی مدیریت انتشارات نقش مانا و کنشگر محیط زیست، آقای 

کیمورث صادقیان نقاش و استاد  دانشگاه، آقای دکتر رحمان دانیالی مدیر کل 
سازمان حفظ محیط زیست استان اصفهان و با اجرای نادر گهرسودی مجری و 

صداپیشه صدا و سیما برگزار شد. ...

وی تصریح کرد: ایســتگاه 
عاشق اصفهانی در خط دوم 
مترو اصفهــان به گونه ای 
است که بخشــی از آن به 
صورت روبــاز اجرا خواهد 
شد و با توجه به این موضوع، 
ضرورت داشت که با بسته 
شــدن این باند، زمینه آغاز فعالیت های 

عمرانی آن صورت گیرد.
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان 
ادامه داد: با همکاری مسئوالن مرتبط و 
جابه جایی لوله آب و فاضالب و تاسیسات 
شهری گاز، برق، و مخابرات این اتفاق از 

صبح پنجشنبه عملیاتی شد.
بنکدار هاشــمی افزود: خوشبختانه در 
حال حاضر و با هماهنگی صورت گرفته و 
همکاری مردم و شهروندان عزیز، ترافیک 
روانی در منطقه جاری اســت و ضمن 
تشــکر از صبر و شــکیبایی شهروندان 
خواهشمند هســتیم که از مسیرهای 
جایگزین به منظور تردد خود اســتفاده 

کنند.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به مصوبه 
شــورای ترافیک اســتان اصفهان و به 
دلیل ساخت هســته مرکزی ایستگاه 
عاشق اصفهانی از خط دوم قطار شهری 
اصفهان، از 1۶ آذر امســال، باند شمالی 
زیرگذر میدان عاشق اصفهانی واقع در 
شمال اصفهان مسدود شد؛ این عملیات 
عمرانی مربوط به ســاخت پل در محل 
زیرگذر به منظور عبور قطار و ســاخت 
ایستگاه عاشق اصفهانی خط دوم مترو 

است. 
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان 

گفت: قرار اســت باند جنــوب زیرگذر 
میدان عاشق اصفهانی مورد استفاده قرار 
گیرد و باند شمالی این خط تا زمان پایان 

عملیات عمرانی، مسدود بماند.
وی ادامــه داد: برنامه ریزی های الزم در 
خصوص مسیرهای جایگزین ترافیکی 
ایــن منطقه بــا همکاری اســتانداری 
اصفهان، شــهرداری اصفهان، معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری، پلیس 
راهور اصفهان و سایر دستگاه های مرتبط 

انجام شده است.
بنکدار هاشمی با بیان اینکه این عملیات 
به منظور فعالیت های عمرانی ایستگاه 
عاشــق اصفهانی خط دوم قطارشهری 
اصفهان صورت می گیــرد، ادامه داد: در 
حال حاضر روزانه نزدیــک به 5۰۰ نفر 
در خط دوم قطارشــهری اصفهان و در 
دو شیفت کاری مشــغول فعالیت های 
عمرانی هســتند و در تالش هستیم که 
این نیاز شــهر را بر اســاس زمانبندی 

صورت گرفته، عملیاتی کنیم.

وی پیرامون فعالیت های عمرانی صورت 
گرفته در خط دوم قطار شهری تصریح 
کرد: در حــال حاضر فعالیــت عمرانی 
چهار ایســتگاه خط دوم قطارشــهری 
اصفهان آغاز شــده و تالش می کنیم در 
صورت اختصاص بودجــه و حمایت در 
 زمان مد نظر اقدامــات الزم را اجرایی 

کنیم.
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان 
بیان کرد: ایســتگاه های شــهرک امام 
حســین)ع(، زینبیه، عاشق اصفهانی و 
عمان ســامانی در حال حاضر در دست 
فعالیت اســت و عملیــات اجرایی دو 
ایستگاه شاهد و الله نیز در آینده نزدیک 

آغاز می شود.
خط دوم مترو اصفهان، خط شــرقی-
غربی به طول حــدود ۲۴.۷ کیلومتر و 
دارای ۲3 ایستگاه اســت که از ایستگاه 
شهرک امام حسین)ع( آغاز و به ایستگاه 
میــدان شــهدای خمینی شــهر ختم 

می شود.

عملیات اجرایی هسته مرکزی ایستگاه عاشق اصفهانی آغاز شد

در حال حاضر فعالیت 
عمرانی چهار ایستگاه 

خط دوم قطارشهری 
اصفهان آغاز شده 

و تالش می کنیم در 
صورت اختصاص 

بودجه و حمایت در 
زمان مد نظر اقدامات 
الزم را اجرایی کنیم.

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان با اشاره به فعالیت های عمرانی ایستگاه عاشق اصفهانی خط دوم مترو اصفهان گفت: پس از مسدودسازی 
بخش شمالی زیرگذر عاشق اصفهانی صبح پنجشنبه عملیات اجرایی هسته مرکزی ایستگاه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان قطارشهری اصفهان، محمدرضا بنکدار هاشمی با اشاره به فعالیت های عمرانی خط دوم قطارشهری 
اصفهان اظهار کرد: پس از اجرای موفق عملیات مسدودسازی بخش شمالی زیرگذر عاشق اصفهانی با همکاری پلیس راهور، صبح پنجشنبه عملیات 

اجرایی هسته مرکزی ایستگاه عاشق اصفهانی آغاز شد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

خبرآنالین
یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی
فرآیند ثبت نام برای دریافت کارت سوخت المثنی که از سوم آذرماه آغاز شده بود، امروز )۲۴ آذرماه( به پایان می رسد. با قطعی شدن 
بازگشت کارت سوخت، مالکان خودرو یا موتور سیکلتی که فاقد کارت سوخت هستند، موظف شدند برای ثبت نام کارت سوخت 
المثنی به چهار طریقی که از سوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعالم شد، اقدام کنند. امروز آخرین مهلت ثبت نام 
این افراد است و به گفته سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، هنوز این شرکت در مورد تمدید فرآیند ثبت نام 
تصمیم نگرفته است. اسماعیلی  گفت: تاکنون بیش از یک و نیم میلیون نفر به صورت حضوری و غیرحضوری ثبت نام موفق داشته اند 

که 3۰۰ هزار نفر از این افراد روز گذشته اقدام به ثبت نام کرده اند.



 چرا حرکت ارز
 رو به پایین است؟

ادامه از صفحه یک:

... اتفــاق می افتــد منعکس 
می کنند .

بنابرایــن قبــل از اینکــه 
تحریم ها اجرایی شــود این 
عدم اطمینان وجود داشــت 
وتصور می شــد فروش نفت 
ایران خیلی کمتر از این باشد 
و فروش پتروشیمی هاآسیب 
ببینــد ، تصور می شــد نقل 
و انتقــاالت ارزی بیــش از 
این محدود شــود کــه این 
اتفاقــات بــا آن کیفیتــی 
 کــه تصورمــی شــد رخ

 نداد.
در حقیقــت، زمانــی کــه 
تصــوری از یــک موضوعی 
داریــم و می بینیــم واقعیت 
متناسب با تصورات ما نبوده 
و شــرایط بهتر از آن چیزی 
است که فکر می کردیم؛ بازار 
شــروع به اصــاح آن تصور 
اشــتباه می کند کــه یکی 
از مهم تریــن دالیل کاهش 
نــرخ دالر در هفته هــای 
 اخیــر همین موضــوع بوده

 است.  
با این ترتیــب ،هرچه بعد از 
13آبان جلوتر رفتیم این عدم 
اطمینان در بازار کم  ر و کمتر 
شــد و بازار با واقعیت مواجه 

شد. 
بخشــی از ایــن انتظــارات 
رفتــاری و بخشــدیگر آن 
اقتصادی است و هر دو عامل 
می تواند انتظارات را شــکل 

بدهد.
از ســوی دیگر اقدامات بانک 
مرکزی هــم در ایــن میان 
تاثیرگــذار بــود و اقداماتی 
که در خصــوص مبــارزه با 
پول شــویی درزمینه چک ها 
 انجــام داد اقدامــات خوبی 

بود. 
در حال حاضر در دوره ای به 
سر می بریم که با واقعیت های 
ناشــی از تحریم هامواجــه 
شده ایم وبه جای رفتارهای 
واقعیت هــای  هیجانــی 
اقتصادی  بر بازارحکم فرمایی 

می کنند.
قیمت ارز تثبیت شده و تقاضا 
برای خرید کاهش پیداکرده 

است. 
اما برای پیش بینی قیمت ارز 
در بازار باید به لحاظ اقتصادی 
توان بازاررا ببینیم که چگونه 

است.  
همان طور که اشــاره شــد، 
به راحتــی نمی تــوان آینده 
بــازار ارز را پیش بینــی کرد 
اما بعد از فشــارهایی که در 
بازار ارز ایجاد شد آرامش بازار 
نشان دهنده آن است که بازار 
خواسته است انتظارات خود 
را با واقعیــت تطبیق بدهد و 
آن ها را براســاس اطاعات 
جدیدی که مشاهده می کند 

منعکس کند .
 از همین رو به نظرمی رســد 
نیروهــا بــرای جلوگیــری 
ارز  قیمــت  افزایــش  از 
 زیــاد اســت و بــه نظــر 
می رســد نــه تنهــا قیمت 
ارز افزایــش پیــدا نمی کند 
بلکــه فشــار بــرای کاهش 
موجــود همچنــان   هــم 

 است.

اقتصاد استان
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»عوارض«؛ منبع تامین مالی شهرداری ها برای توسعه و آبادانی شهر
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان گفت: »عوارض« منبع تامین مالی شهرداری ها برای توسعه 
و آبادانی شهر است از این رو شهروندان با پرداخت بموقع عوارض می توانند در تحقق اهداف مدیریت 

شهری گام بردارند.
مهدی زارعی اظهار کرد: درآمدهای شهرداری اصفهان از طریق دریافت انواع عوارض مانند نوسازی، کسب 

و پیشه، خودرو و عوارض از محل ارزش افزوده و بهای خدمات به دست می آید.
وی با بیان اینکه هر جریان مالی اعم از نقدی یا غیر نقدی که به شهرداری وارد شود، جزء ردیف های درآمدی 

آن قرار می گیرد، افزود: برای کمک به تامین هزینه های شهر باید عوارض بموقع پرداخت شود تا شهرداری ها برای 
توسعه و آبادانی شهر با مشکات کمتری رو به رو باشند.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهروندان باید بدانند که ۵۵ تا ۶۰ درصد بودجه شهر برای توسعه شهر، 1۵ تا ۲۰ 
درصد بودجه برای نگهداری شهر، رفت و روب و نگهداری درختان و ۲۵ درصد بودجه نیز برای جلوگیری از استهاک شهر هزینه می شود؛ 
در شهرداری ها ۶۰ ردیف فعال درآمدی به شکل های مختلف وصول و همه آنها در مجموع بودجه شهرداری را تشکیل می دهد که صرف 

عمران و آبادانی شهر می شود.

تسهیالت در 
بودجه سال جاری و 

آینده  جدا از یک و نیم 
میلیارد دالری که در 
مجلس تحت عنوان  

وام روستایی عشایری 
تصویب شد، دیده شده 

است و این اعتبارات 
تمام یارانه ای است.

وزیر جهاد کشاورزی در گلپایگان؛    

سیستم های نوین آبیاری یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی است

وزیر جهادکشاورزی گفت: سیســتم های نوین آبیاری 
یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی است که مورد حمایت 

دولت، مجلس و مقام معظم رهبری است.
محمود حجتی روز پنجشــنبه  در حاشیه افتتاح چند 
طرح جهاد کشــاورزی در شهرستان گلپایگان در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: سیستم های نوین آبیاری یکی از 
طرح های اقتصاد مقاومتی است که مورد حمایت دولت، 
مجلس و مقام معظم رهبری اســت. در این طرح ها 85 

درصد آورده سهم دولت و مابقی سهم مردم است.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      امیدواریم با بذر های مرغوب و اجرای اصول مکانیزاسیون و امور مربوطه بتوانیم بهره وری را نیز افزایش دهیم.

دیروز در شهر کتاب اصفهان برگزار شد؛

 آیین رونمایی از کتاب
 »دیوارها را برداریم« 

آیین رونمایی از کتاب »دیوارها را برداریم« اثر پوریا قلیچ خانی 
در شهر کتاب اصفهان برگزار شد.

این مراسم که در روزهای پایانی آذر ماه با حضور پوریا قلیچ خانی پدید 
آورنده کتاب، خانم دکتر نفیسه نفیسی نویسنده و شاعر حوزه کودک، 
آقای حشمت اله انتخابی مدیریت انتشارات نقش مانا و کنشگر محیط 
زیست، آقای کیمورث صادقیان نقاش و اســتاد  دانشگاه، آقای دکتر 
رحمان دانیالی مدیر کل سازمان حفظ محیط زیست استان اصفهان 

و با اجرای نادر گهرسودی مجری و صداپیشه صدا و سیما برگزار شد.
خانم دکتر نفیسی به عنوان اولین سخنران این مراسم، صحبت های 
خود را با آیه 11 سوره فاطر که بیانگر این اســت که همه ما از خاک 
آفریده شده ایم آغاز کرد. بنابراین خاک مقدس است و خاک بازی و گل 
بازی کودکان به هیچ عنوان کثیف کاری نیست. در ادامه به فواید بازی 
و کاوش گری کودکان در طبیعت اشاره کرد. خانم نفیسی بیان کرد 
که در اولین دیدارش با کتاب دیوار ها را برداریم صدای پای کودکان و 
شادی آنها از آب بازی را می شنیده است. او معتقد بود این کتاب فقط 
مجموعه ای از عکس نیست بلکه جریان زندگی تربیت کودکان است. و 

این کتاب را نمادی از قدرت هنر در تربیت کودکان می داند.
آقای حشمت اله انتخابی از فعاالن محیط زیست و مدیریت انتشارات 
نقش مانا درباره هنر عکاسی پوریا قلیچ خانی ابراز کرد که عکسی خوب 
است که ترکیب مهارت، عشق، دانش و هوش باشد. آقای انتخابی به 
این موضوع اشــاره کرد که عکاس این کتاب درباره سوژه های عکس 

خود شناخت و اطاعات داشته است.
آقای پوریا قلیچ خانی دانشجو کارشناسی ارشد رشته محیط زیست 
دانشگاه شهید بهشتی تهران در مورد کتابش عنوان کرد که از روزی 
که تمامی تلفن های همراه تبدیل به یک دوربین عکاسی شده است 
والدین بچه ها را تبدیل به مدل کرده اند و این برای کودکان بســیار 
خطرناک است. این در صورتی است که تمامی عکس های این کتاب 
در بی حواسی کودکان گرفته شده  و تمام تاش ایشان بر این بوده است 

که شادی و خنده های طبیعی آنها ثبت شود. 
عکس های این کتاب نشان دهنده چالش هایی است که برای بچه ها 
در طبیعت ایجاد می شود و تاش هایی که با همکاری یکدیگر برای 
حل آنها انجام می دهند. آقای قلیچ خانی برای جمع آوری عکس های 
کتابش از ابتدای شروع فعالیت های مدارس طبیعت همراه آنها بوده 
است و ۲7 مدرسه طبیعت در استان های مختلف ایران را سفر کرده 
است. پپیش از انتشار کتاب ایشان ۲4 نمایشگاه عکس در سراسر ایران 

برپا کرده است.
در نهایت اســتاد کیومرث صادقیان، کتاب دیوارها را بر می داریم را 
ترکیبی از انتقال مفاهیم برای والدین در جستجوی تربیت کودکانی 
سالم می دانســت. در دنیای امروز که کام و زبان اهمیت خود را در 
انتقال مفاهیم از دست داده است این کتاب مصور و زنده برای انتقال 
مفهوم »طبیعت دوستی« و »آشتی با محیط زیست« بهترین روش 
را انتخاب کرده است. آقای صادقیان در ادامه عنوان کرد که نویسنده 
این کتاب به دنبال چهره شــدن نبوده است و اثرگذاری این کتاب در 

اولویت اول او بوده است.

خـــبـــر

ادامــه داد: آب  وی 
در کشــور مــا فــوق 
العاده محــدود و گوهر 
گرانبهایی است ضمن 
 اینکــه امیدواریــم با

 بــذر هــای مرغــوب 
اصــول  اجــرای  و 
مکانیزاسیون و امور مربوطه بتوانیم 

بهره وری را نیز افزایش دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: تسهیات 
در بودجه ســال جاری و آینده  جدا 
از یک و نیم میلیــارد دالری که در 
مجلس تحت عنوان  وام روســتایی 
عشایری تصویب شد، دیده شده است 
و این اعتبارات تمام یارانه ای اســت 

یعنی بخشی از سود مورد انتظار بانک 
ها را از محل منابعی که  تصویب شده 

است، دولت تامین می کند.
حجتی خاطرنشــان کرد: امیدواریم 
این اعتبارات در مناطق کم برخوردار 
استفاده شــود، البته در شاخه های 

مختلف فعالیتی فرق مــی کند و از 
نرخ های 4 و ۶ درصــد تا 1۵ درصد 
تســهیات وجود دارد و در سرمایه 
گذاری در زیرساخت، تولید و خدمات 

بعد از تولید می تواند موثر باشد.
وی در پاسخ به این سوال که بودجه 

این وزارتخانه در سال آینده کاهش و 
یا افزایش خواهد داشت، گفت: بودجه 
هنوز نهایی نشــده  و باتوجه به نقطه 
نظراتی هم که اخیرا بوده است دخل و 
تصرفات مجددی شده که باید تجدید 

نظر دوباره ای در آن شود.

لرزه خیزی یکسال اخیر ایران ارزیابی می شود
نشست ارزیابی لرزه خیزی یکسال اخیر ایران با نگاه ویژه به ریسک زلزله در استان اصفهان امروز شنبه ۲4 

آذرماه در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می شود.
دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان اظهارکرد: در نشست ارزیابی لرزه خیزی یکسال اخیر ایران 
با نگاه ویژه به ریسک زلزله در استان اصفهان، »مهدی زارع« استاد پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی 

ایران سخنرانی خواهد کرد.
احمدرضا مرادی افزود: با توجه به اینکه در یکسال اخیر زلزله هایی به صورت زنجیره ای در کرمانشاه و برخی 

دیگر از شهرها اتفاق افتاد، دالیل وقوع این زمین لرزه ها توسط استاد زارع با توجه به تخصصی که دارد، بررسی و 
تحلیل می شود.

وی ادامه داد: در نشست ارزیابی لرزه خیزی یکسال اخیر ایران با نگاه ویژه به ریسک زلزله در استان اصفهان همچنین  گسل ها و ریسک 
زلزله در شهر و استان بررسی خواهد شد که امیدوارم نتایج این همایش برای شهر و استان اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان افزود: در راستای برگزاری این همایش، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با همکاری 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل  سلسله نشست های تخصصی را به صورت ماهانه برگزار می کند.

خـــبــــر

نوروزی:
پروژه های بزرگ بر زمین مانده را رونق بخشیدیم

شهردار اصفهان گفت: افتتاح پروژه های عمرانی نه تنها 
امید را در میان مردم اصفهان ایجاد می کند، بلکه باعث 

سرزندگی و تسهیل در رفت و آمدها می شود.

 قدرت اله نوروزی روز پنجشنبه در حاشــیه بهره برداری از پروژه های منطقه شش 
شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  امروز دو پروژه دوربرگردان شهید 
باالیی و بوستان شهید روح االمین در منطقه شش شهرداری اصفهان افتتاح شد و در 
اختیار شــهروندان قرار گرفت؛ دوربرگردان شهید باالیی در مسیر سالن اجاس قرار 
دارد، سالن اجاس مدت ها متوقف بود، اما در دور جدید مدیریت شهری با پرداخت 
دیون آن، پیمانکاران وارد عمل شــدند و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نفر مهندس و 

کارشناس در آن فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه پروژه های متعدد دیگری نیز در دســت اجرا است که طی چند ماه 
آینده افتتاح می شود، افزود: هفته گذشته احداث حلقه حفاظتی به طول 7۸ کیلومتر 
کلید خورد، 4۵ کیلومتر این پروژه در محدوده شهر اصفهان قرار می گیرد و ۲3 تقاطع 
غیر همسطح که هفت مورد آن تقاطع های بزرگ هستند در مسیر این حلقه احداث 

خواهد شد.
شــهردار اصفهان ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی در مسیر 
حلقه حفاظتی کلنگ زنی شده است و طی روزهای آینده نیز دیگر تقاطع غیرهمسطح 

را در مجاورت کارخانه قند همجوار آرامستان باغ رضوان آغاز می شود.
نوروزی خاطر نشــان کرد: حلقه حفاظتی شــهر اصفهان منشــا تحوالت بزرگی در 
شــهر خواهد بود و در کاهش ترافیک، ســوخت، آلودگی هوا و ایجــاد ایمنی برای 
 رفت و آمد شــهروندان و محل اتصال اصفهان به شــهرهای اطراف بسیار تاثیرگذار 

خواهد بود.
وی از شهردار منطقه شش و مردم این منطقه تشکر کرد و گفت: طی این مدت کوتاه 

تحول خوبی در منطقه شش و شرق اصفهان ایجاد شده است.
شــهردار اصفهان تصریح کــرد: بیش از یکســال گذشــته در کنــار فعالیت های 
فرهنگــی و اجتماعی بســیار خوبی کــه انجام شــد پروژه های عمرانــی نیز رونق 
خوبی پیــدا کرد به طــوری که تمــام پروژه های بزرگ بــر زمین مانــده از قبل را 
 رونق بخشیدیم و امروز شاهد پیشــرفت های خوبی در ســطح پروژه های عمرانی 

هستیم.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

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 : 

09164697894 )تلگرام( 
 03132274694 و 0312274693

ساعات تماس : از 8 صبح تا 15 عصر 

خبرآنالین
یـــادداشــت

ISFAHAN
N E W S

    

بر اساس این مصوبه تاکنون خرید بیش از 4۸۰ کاالی خارجی 
دارای نمونه مشابه داخلی در دستگاه های اجرایی ممنوع شد از 
جمله آنها می توان به انواع تجهیزات مخابراتی، تجهیزات تصفیه 
آب و پساب بر مبنای فناوری نانو، ظروف بسته بندی فلزی )غذایی 
و شیمیایی(، سیم و کابل برق روکش دار، چسب زخم، بسته های 
تشخیص سریع بارداری، بسته های تشخیص سریع مواد مخدر و 
روان گردان، کابل های فیبر نوری، طناب و سیم خاردار فوالدی، 

اشاره کرد.
احمد قاسمی افزود: بر اســاس این آیین نامه، خرید کاالهای 
خارجی توسط دستگاه های اجرایی در صورت وجود نمونه مشابه 

داخلی ممنوع است.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی حاضر، ایده های فناورانه بویژه 
در زمینه تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشــور می تواند در 
صورت حمایت از تولید داخل و اجرای چنین آیین نامه هایی به 
مرحله تجاری سازی و تولید انبوه برسد و نیاز کشور به واردات 

را برطرف کند.
این کارشناس با بیان اینکه برخی دستگاه های اجرایی آیین نامه 
مذکور را بطور کامل رعایت نمی کنند، تصریح کرد : در برخی 
موارد بخش دولتی کمتر از بخش خصوصــی به دنبال خرید 
محصوالت تولید داخل است که سیستم نظارتی و قضایی کشور 

باید در این زمینه قوی برخورد کند.
قاسمی، مسائل فرهنگی و مطالبه عمومی را از مسائل تاثیرگذار در 
خرید کاالی تولید داخل خواند و گفت: این فرهنگ ابتدا باید در 
سطح مدیران و مدیران ارشد بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشــته فضای خوبی در کشور 
برای ترویج کارآفرینی و تاسیس شرکت های دانش بنیان و نوپا 
)استارت آپ( به وجود آمد، اضافه کرد: این شرکت ها برای تجاری 
سازی ایده های خود نیازمند حمایت هایی مانند سیاست های 
تشویقی، تسهیل روابط بین المللی، تسهیات بانکی با نرخ بهره 

پایین و ملزم کردن صنایع و اداره ها به استفاده از کاالی ایرانی 
هستند.

تجاری ســازی، فرآیند تبدیل علوم و فنــاوری های جدید به 
محصوالت موفق تجاری و سلسله فعالیت هایی است که برای 
بهره برداری از دانش، ایده ها، اختراع و نوآوری ها در قالب تولید 
محصوالت با خدمات قابل ارائه، جهت فروش در بازار صورت گیرد، 
این دانش و ایده ها به طور معمول در دانشگاه ها، آزمایشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی شکل می گیرند که تجاری 

سازی آنها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دارد. 
بنابر آمار اعام شده از ســوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فنــاوری حدود پنج هزار 
شرکت دانش بنیان در کشور فعال است که از میان آنها بیش از 
سه هزار و ۵۰۰ شرکت به طور رسمی به عنوان دانش بنیان ثبت 
شــده و مجوز گرفته اند که ۵۶ درصد آنها تولیدی و 44 درصد 

نوپا هستند. 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت خود را از ســال 
13۸۰ با هدف حمایت و هدایت شــرکت ها و موسسات دانش 
بنیان آغاز کرد و اکنــون حدود ۵۰۰ شــرکت دانش بنیان با 
 اشتغال بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دانش آموخته دانشگاهی در آن

 مستقر هستند.

اجرای آیین نامه خرید کاالی داخلی به تجاری سازی ایده ها کمک می کند
 رییس اداره انتقال فناوری و تجاری سازی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: اجرای کامل آیین نامه خرید کاالی تولید داخلی و ممنوعیت 

خرید کاالهای خارجی توسط دستگاه های اجرایی به تجاری سازی ایده های فناورانه کمک می کند.
هیات وزیران در سال 93 به استناد اصل یکصد و سی و هشــتم قانون اساسی تصویب کرد که خرید کاالهای خارجی )اعم از کاالی ساخته شده، 
قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره( دارای تولید مشابه داخلی توسط همه دستگاه های دولتی و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که به 

نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، ممنوع است.



طرح گردشگری با طعم کتاب در کاشان برگزار می شود
 مدیر فرهنگسرای معراج کاشان از اجرای طرح گردشگری با طعم کتاب در شهرستان کاشان خبر 

داد.
سیدرضا هاشمی  از برگزاری ویژه برنامه گردشگری با طعم کتاب خبر داد و اظهار  داشت: این ویژه 
برنامه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی، آشنایی با تمدن و تاریخ اصیل فرهنگی کاشان و 

آموزش تفکیک زباله از مبدا در میان کودکان و نوجوانان کاشانی برگزار می شود.
وی دانش آموزان مقاطــع ابتدایی را جامعه هدف این ویژه برنامه عنوان کــرد و گفت: بازدید از مراکز 

تاریخی و گردشگری کاشان نظیر خانه طباطبائی ها و عباسیان از دیگر برنامه های درنظرگرفته شده است.
مدیر فرهنگسرای معراج کاشانبا بیان اینکه طرح خوانش گروهی کتاب از دیگر برنامه های درنظر گرفته شده است، 

تصریح کرد: فراگیری اصول و مبانی تفکیک زباله از مبدا، راه های جلوگیری آلودگی محیط زیست و آشنایی با زباله های 
خشک و تر از دیگر برنامه های این طرح است.

وی ضمن اشاره به دیگر برنامه های طرح گردشگری با طعم کتاب بیان داشت: شــرکت کنندگان در این طرح نیز از نمایشگاه 
کاریکاتوریست ها هنرمند شامل ۵۰ اثر واقع در خانه عباسیان بازدید می کنند.

800 دوربین نظارتی در جاده های اصفهان نصب شد
 فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 8۰۰ دوربین نظارتی در راستای اجرای طرح زمستانه پلیس که از 

روز پنجشنبه 22 ماه آذر آغاز در جاده های استان نصب و فعال شده است.
سردار مهدی معصوم بیگی روز پنجشنبه در آغاز رزمایش طرح زمستانه پلیس در ستاد فرماندهی انتظامی 
اصفهان افزود: این دوربین ها بمنظور نظارت تصویری و ثبت تخلفات رانندگان توسط پلیس راه استان نصب 

و فعال شده و همه ماموران این پلیس در مدت اجرای این طرح در آماده باش کامل به سر می برند تا هموطنان 
در راه های استان بصورت ایمن و بدون هرگونه حادثه ای تردد کنند.

وی اضافه کرد : همواره سه مؤلفه جاده، خودرو و راننده بر وقوع تصادف مؤثر هستند ولی با این وجود، تحقیقات 
پلیس نشان داده که راننده همیشه در وقوع تصادف نقش محوری و تاثیرگذار داشته است زیرا جاده و خودروی غیر ایمن در 

اختیار راننده با تجربه و کاردان است. رییس پلیس استان اصفهان افزود : کارشناسان معتقدند به میزانی که رانندگان، قوانین و مقررات مرتبط 
با رانندگی را رعایت کنند بی تردید به همان میزان شاهد کاهش تلفات و تصادفات خواهیم بود. وی یادآور شد : با وجود تالش ها و توفقیات به 
دست آمده در طرح زمستانه سال گذشته در استان اصفهان، متاسفانه 162 نفر جان خود را براثر وقوع تصادف از دست دادند، سه هزار و ۵۰۰ 

نفر مجروح و مصدوم شدند و بیش از پنج هزار و 6۰۰ تصادف خسارتی رخ داد.

اقتصاد ایران
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قیمت گوشت گوسفندی در 
آستانه ٧0هزار تومان؛

 کمبود دام 
در آستانه یلدا

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی 
با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم 
شــقه بدون دنبه بــرای مصرف 
کننده به حــدود ٧۰ هزارتومان 
رسیده اســت، گفت:قاچاق بی 
 رویه و کمبــود دام دلیل این امر

 است.
علی اصغر ملکی بــا بیان اینکه 
قیمت گوشــت گوسفندی طی 
دو هفته گذشته در بازار افزایش 
چشــمگیری داشــته اســت، 
اظهارداشت:در این مدت، هر هفته 
سه مرتبه با افزایش قیمت گوشت 

گوسفندی مواجه بوده ایم.
وی افزود: در حال حاضر قیمت 
هرکیلوگرم شــقه بــدون دنبه 
تحویل به مغــازه دار بین 62 تا 
6٣ هزارتومان و بــرای مصرف 
کننــدگان حــدود 68 تــا 6٩ 

هزارتومان است.
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی 
درباره دالیل این گرانی توضیح 
داد: متاسفانه با کمبود شدید دام 
در بازار مواجه هســتیم و دام از 
کشــور قاچاق می شود. ملکی با 
اشاره به خروج جمعیت زیاد دام از 
کشور از راه قاچاق، گفت: هم دام 
سنگین و هم دام سبک به صورت 
قاچاق از کشور خارج می شود و 
همین امر سبب شده قیمت دام 
افزایش زیادی داشته باشد، وقتی 
هم که دام گران می شود روی نرخ 

گوشت تاثیرگذار می گذارد.
وی افــزود: این مســائل، برای 
زیرمجموعه هــای اتحادیه نیز 
مشکالتی را ایجاد کرده و ما وظیفه 
داریم در این زمینه اطالع رسانی 
کنیم. ملکی ادامه داد: دو روز پیش 
نیز در اتاق ایران جلسه ای درباره 
گرانی های اخیر بــود که ما این 
مسائل را اطالع رســانی کردیم 
وخواستار آن شــدیم که آنها را 
به وزیر جهاد و ســایر مسئوالن 
 زیربط اطــالع رســانی کنند تا

 پیگیری های الزم در این زمینه 
انجام شود و مســئوالن اقدامات 
الزم را برای ممانعت از خروج دام 

اتخاذ کنند.
وی افزود: براســاس شنیده ها، 
برخی دام ها را از غرب کشــور به 
شرق کشور منتقل می کنند و از 
آنجا به خارج می فرستند، بخشی 
از دام نیز از طریق جنوب کشور به 
مقاصد کشورهای عراق، کویت، 

قطر، عمان و ... قاچاق می شود.
ملکی با اشاره به اینکه چند روزی 
اســت پســت های قرنطینه ای 
سازمان دامپزشــکی در جاده ها 
اقدام به بازرســی و برخورد می 
کنند، گفت: انتظــار داریم این 
بازرسی ها و برخوردها قانونی و 
صحیح باشد تا ورود دام به تهران با 

مشکل مواجه نشود.

مهر
خـــبــر
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با این حال، تهیه مســکن 
مناسب برای بخش بزرگی 
از جامعه ســخت است و 
همین امر ســبب شده تا 
دولت به فکر راهکاری برای 
حل این مشکل باشد؛ هر 
چند در این مسیر ممکن 
است تصمیماتی مانند ساخت مسکن مهر 
نیز گرفته شود که به همان دلیل ارتباط 
مسکن با اقتصاد، بر کل جامعه سایه بیندازد 
و با باال بردن نقدینگی تورم را صعودی کند.

  ساخت 900 هزار واحد مسکونی
سیاست گذاری ها در حوزه مسکن نگاهی 
جامع را می طلبد تا با شــناخت درست 
و ارزیابی زیان و فایــده، بهترین راه برای 

خانه دار شدن مردم انتخاب شود.
در همین رابطه وزیر راه و شهرســازی از 

ســاخت 4۰۰ هزار واحد مسکن تا پایان 
برنامه ششم خبر داده و گفته که عالوه بر 
آن، هم زمان تکمیــل و برنامه ریزی برای 
پایان ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر 

دنبال می شود.
وی با اشاره به اینکه وظایف قانونی وزارت 
راه و شهرسازی به صورت ماهوی به شدت بر 
زندگی مردم و رویکردهای توسعه ای کشور 
تاثیر مستقیم دارد، تاکید کرده که مسکن 
از دوره سیاســت های انقباضی به سمت 
سیاست منبسط تغییر رویکرد داده است.

  لزوم جریان ســازی برای تولید 
مسکن

همچنین کسب اطمینان از شکل گیری 
تولید مســکن مــورد توجه وزیــر راه و 
شهرسازی است که با هموارسازی مسیر 
برای فعالیت توسعه گران و فعالیت مردم 
برای خانه دار شدن، با تخصیص زمین و با 
پشتیبانی و بهره مندی از منابع بانک های 

عامل، جریان سازی تولید صورت گیرد.
در همین رابطــه بازآفرینی شــهری با 
محوریت محله ها از ســال گذشته مورد 
توجه این وزارتخانه و مجموعه دولت بوده 
تا با احیای بافت های تاریخی و فرسوده، 
زندگی با کیفیت و مطلوب در بافت های 

قدیمی شهرها برقرار شود.
مجموعه این فعالیت ها می تواند نوید این 
را بدهد که عالوه بر حل مشــکل کمبود 

مسکن، کیفیت زندگی نیز بهبود یابد.

 ساخت بیش از هشت میلیون واحد 
مسکونی در 10 سال

مهدی روان شاد نیا، رییس دانشکده عمران 
و معماری دانشــگاه علوم تحقیقات، در 
گفت وگو با ایرناپالس، با اشــاره به اینکه 
افق طرح جامع مسکن سال 14۰۵ است، 
گفت: در 1۰ ســال اجرای این طرح باید 
هشت میلیون و ٣4۰هزار واحد مسکونی 
ساخته شود که معادل 84۰هزار واحد در 
سال است و این واحدها باید به صورت های 

مختلف تامین شوند. 
وی ادامه داد: ساخت این واحدها توسط 
بخــش خصوصــی، بخــش عمومی و 
سرمایه گذاران بازار بورس و... و تامین مالی 
آن توسط دولت انجام خواهد شد و ارقامی 
که وزیر راه و شهرســازی اعالم کرده، به 

وظایف دولت مربوط می شود.
این کارشناس بازار مســکن درباره تاثیر 
ســاخت این تعــداد بر قیمت مســکن 
گفت: بعید می دانم تاثیر زیادی داشــته 
باشــد، زیرا در قیمت گذاری بازار مسکن 
پارامترهای زیادی وجود دارد که شــامل 
وضعیت بازارهای مــوازی، وضعیت کلی 
اقتصاد کشور، توان مصرف کننده مسکن 
و شــرایط حاکم بر بازار عمومی می شود، 
البته پارامترهای خود بازار مســکن هم 

تاثیرگذار است. 
وی سیاســت های گذشــته در حــوزه 
مســکن را منجر بــه دو اتفاق دانســت 
و گفت: در مورد اول اکنــون حدود 2.۵ 

میلیون واحد خالی در کل کشــور وجود 
 دارد کــه نزدیک به ۵۰۰هــزار واحد آن

 در تهران است.
روان شــاد نیا ادامه داد: از ســوی دیگر با 
تقاضای انباشته شــده مردم مواجهیم. 
علت ایــن تناقض این اســت که عرضه 
مســکن در متراژ هــا و مناطقی صورت 
می گیرد کــه از نظــر اقتصــادی برای 
 مردم امــکان خریــداری و تملک وجود

 ندارد.
به گفته روان شــاد نیا، این عــدم توازن 
باعث شــده تا با افزایش قیمت ها به ویژه 
در واحدهای کوچک مقیاس در مناطق 
متوسط شهرها مانند تهران مواجه شویم 
که می توان با توجه به الگوی ساخت، این 

مشکل را حل کرد.

  معضلی به نام بافت های ناکارآمد
وی به وجود بافت های ناکارآمد که شامل 
چند گروه می شــود اشــاره کرد و گفت: 
بافت ها با هویت تاریخی، بافت های فرسوده 
شهرها و سکونت گاه های غیر رسمی جزو 
بافت های ناکارآمدی اســت که سال ها 
مورد توجــه بوده و در نهایت طی ســال 
گذشــته دولت اقدام به راه اندازی ستاد 
ملی بازآفرینی شهری کرده است. شخص 
رییس جمهور پیگیر این موضوع هستند و 
یکی از سیاست های دولت به شمار می آید.

این اســتاد دانشــگاه با بیــان اینکه کار 
کردن و نوســازی در بافت های ناکارآمد، 
پیچیدگی های خاص خود را دارد، افزود: 
مشکل اصلی این اســت که در این بافت، 
مردمی ساکن هســتند و زندگی جاری 

است. بنابراین مداخله در این بافت ها هم 
از لحاظ فنی و حقوقی و هم از لحاظ مالی 
و اقتصادی ظرافت هایــی دارد که باید به 
آنها توجه شود و بدون توجه به آنها، امکان 
بازآفرینی شــهری در مقیاسی که دولت 

مدنظر دارد، وجود نخواهد داشت.
 به گفته رییس دانشکده عمران و معماری 
دانشــگاه علوم تحقیقات، افق این طرح 
بازآفرینی 2٧۰۰ محلــه در یک دوره 1۰ 
ســاله خواهد بود.  روان شادنیا به موضوع 
واحدهای مسکن مهر نیمه تمام نیز اشاره 
کرد و گفت: مسکن مهرهای باقی مانده 
چند دسته هستند. دســته اول آن هایی 
هستند که مشــکلی به جز تامین مالی 
ندارند و طبیعی است این واحدها با تزریق 

منابع مالی از طرف دولت کامل می شوند.

وزارت راه و شهرسازی برای خانه دار شدن مردم چه می کند؟  

به فکر یک سقف اند ...

خبرآنالین
گـــزارش
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سوخت و انرژی

مصرف برق ایران در مرحله  انفجار!
براســاس آخرین آمار، مصرف برق ایران در دنیا در رتبه 1۸ و این در شرایطی است که به اعتقاد 
کارشناسان، میزان مصرف در سرانه تولید و شدت انرژی تناسبی با سایر کشورهایی که رتبه های 

مشابهی در عرصه های اقتصادی مانند ما دارند، وجود ندارد.

طی ٣۰ سال گذشته، ساالنه به طور متوسط بیش از ۵.۵ درصد رشد مصرف انرژی برق اتفاق افتاده و  مقایسه ای 
بین رشد مصرف انرژی الکتریکی و رشد جمعیت پس از پیروزی انقالب اسالمی نشان می دهد که رشد مصرف 
برق هم از لحاظ پیک مصرف و هم از لحاظ میزان انرژی الکتریکی مصرفی، بیش از هشت برابر افزایش جمعیت 

بوده است.
آنطور که وزارت نیرو اعالم کرده، روند مصرف انرژی ایران طی سه تا چهار دهه گذشته، کامال افزایشی بوده است؛ 
به گونه ای که همزمان با پیروزی انقالب اسالمی پیک مصرف برق ایران حدود ٣6۰۰ مگاوات بوده است که این 
رقم در تابستان سال جاری، از مرز ۵٧ هزار مگاوات نیز عبور کرد. این در شرایطی است که جمعیت ایران نسبت 
به پیش از انقالب، 2.۵ برابر شده است، در مقابل پیک مصرف نیز حدود هشت برابر شده و عالوه بر این، رشد سرانه 

مصرف انرژی الکتریکی نیز تقریبا به همین نسبت اضافه شده است.
از سوی دیگر، میانگین مصرف برق در خانه های اروپا، ٣6۰۰ کیلووات ساعت در سال است که دو برابر بیش تر از 
مصرف برق در خانه های چین و سه برابر بیش تر از میانگین مصرف در خانه های هند است. این در حالی است که 
پایین ترین میانگین مصرف برق خانگی، به نپال مربوط است که برابر معادل ٣2۰ کیلووات ساعت در سال برق 

در این کشور مصرف می شود.
هم چنین بر اساس آمار جهانی، شــدت مصرف انرژی در ایران از تمام کشورها باالتر است و چهار برابر متوسط 
مصرف انرژی در دنیا، شدت مصرف انرژی داریم؛ در این میان، شدت مصرف انرژی الکتریکی، سه برابر این مقدار 

بوده و این از یک مشکل نهادینه شده در مصرف انرژی ایران ناشی است.
اما با توجه به آمار آژانس بین المللی انرژی، تا سال 2۰٣۰ رشد مصرف کشورهای صنعتی و توسعه افته محدود شده 
ولی کشورهای غیرصنعتی به شدت با رشد مصرف انرژی روبرو هستند که این امر بسیار نگران کننده است. البته 
کشورهایی مانند آمریکا و اروپا به سمت کاهش مصرف انرژی پیش می روند ولی این امر در خاورمیانه و خصوصا 
ایران، رو به افزایش است و درواقع ایران کشوری است که در آن مصرف انرژی الکتریکی، به ثروت تبدیل نمی شود 

و به هدر می رود که این امر بخاطر اسراف در مصرف انرژی برق در ایران است.
البته میزان مصرف انرژی برق در ایران، به صورت مقطعی بوده اســت، به طوری که در تابســتان فشار برروی 
شبکه های ما بسیار زیاد می شود و در زمان های دیگر این فشار برروی شبکه های برق وجود ندارد و این قضیه بیانگر 
این است که در مصرف انرژی الکتریکی، تعادل وجود نداشته و درنهایت به اتالف انرژی الکتریکی منجر می شود.

 به گفته یک کارشــناس بازار مســکن، ســاختمان، 
بومی ترین صنعت ایران است و با توجه به کاسته شدن 
رونق بخش های مختلف که شاید از آثار تحریم هاست، 
یکی از گزینه های دولت می تواند هدایت منابع به سمت 
بخش ساختمان باشد؛ کاری که به نظر می رسد وزارت راه 

و شهرسازی برای آن برنامه جدی دارد.
مسکن به طور مستقیم با ٧0 صنعت دیگر در ارتباط است 
و این ارتباط باعث می شود رکود و رونق در این بازار بر کل 

اقتصاد تاثیرگذار باشد.

 بازآفرینی شهری با 
محوریت محله ها از 
سال گذشته مورد 

توجه این وزارتخانه 
و مجموعه دولت 
بوده تا با احیای 

بافت های تاریخی و 
فرسوده، زندگی با 

کیفیت و مطلوب در 
بافت های قدیمی 

شهرها برقرار شود.

گردشگری

ایرنا
گـــزارش

سنجش اثرات اقتصادی 
گردشگری با کمک حساب 

اقماری
گردشگری صنعت 
سودآوری  بسیار 
اســت اما به گفته 
کارشناسان، در صورت عدم به کارگیری 
حساب اقماری گردشگری، نه می  توان 
وضعیت موجود را تحلیل کرد و نه قادر 
خواهیم بود تا نگاهی آینده  نگرانه به این 

صنعت در کشور داشته باشیم.

آمار گردشــگران ورودی به ایــران و میزان 
درآمدی که از این صنعت عاید کشــور می 
شــود همواره مورد توجه مسووالن کشوری 
بوده است، چنانکه آنان بارها اظهار داشته اند 
که درآمدهای صنعت گردشــگری می تواند 

جایگزین درآمد حاصل از صادرات نفت شود.
با این حال آمارهای متقنــی از ورود و میزان 
ارزآوری گردشگران خارجی در دست نیست و 
تنها آمارهای قابل اتکا، آماری است که پلیس 
مهاجرت از ورود خارجی ها به کشور ثبت می 
کنند و بعد این آمارها در اختیار سازمان میراث 

فرهنگی و گردشگری گذاشته می شود.
طبق آخرین آماری منتشــر شده، مجموع 
گردشگرانی که از ابتدای امسال تا مهرماه به 
ایران سفر کرده اند به چهار میلیون و ٧٣٩ هزار 
و 41٣ نفر رسیده است اما همانطور که »ولی اله 

تیموری«، معاون گردشگری کشور 
گفته است نمی توان خیلی درباره این آمارها 
صحبت کرد چون هنوز حســاب اقماری در 

کشور راه اندازی نشده است.
یکی از دالیلی که این آمار اعالم شده چندان 
نمی تواند قابل اتکا باشد این است که مفهوم 
آمار ورودی به ایران که پلیس مهاجرت لحاظ 
می کند، با مفهوم گردشگر تا حدودی متفاوت 
اســت. در واقع هر فردی که وارد کشور می 
شود گردشگر محسوب نمی شــود. به طور 
مثال کسی که برای بازاریابی یا هر نوع کسب 
درآمدی سفر می کند، لزوما گردشگر نیست. 
برای تعیین و احتساب آمار گردشگران ورودی 
به کشور، بایستی از ابزارهای آماری استفاده 

شود که در ادامه توضیح آن ارایه خواهد شد. 
عالوه بر مســاله آمار گردشــگران ورودی، 
برای محاسبه میزان ارزآوری و سود صنعت 
گردشگری در ایران نیز پایگاه داده ای وجود 
ندارد و اغلب ارقام ارائه شده به صورت تخمینی 
و با محاسبات غیردقیق است. بدلیل فقدان 
داده های دقیق، سرمایه گذاری در این صنعت 
با چالش روبرو است زیرا سرمایه گذاران نمی 
توانند به درستی تشخیص دهند که در کدام 
یک از بخش ها مثال حمــل و نقل، خوراک و 
نوشیدنی، اقامت و ... ســرمایه گذاری کنند. 
همچنین در ایران آمار و ارقامی که کشور برای 
ورود گردشگران خرج می کند ارائه نمی شود. 
در نتیجه در ایران مطالعــه اثرات اقتصادی 
گردشــگری بــا ســه محــور ورودی های 
گردشگری، مخارج و دریافتی های گردشگری 

غالبا غیر دقیق اســت. در این میان 
ســازمان ملل برای انــدازه گیری، 
اندازه بخش های اقتصادی حســاب 
اقماری گردشگری )TSA( را طراحی 

و پیشنهاد کرده است. 
در همین ارتبــاط تیمــوری معاون 
گردشگری ســازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری در آذرماه ســال جاری 
درباره حساب اقماری ایران اظهار داشت: 
واقعیت این است که اگر ما بخواهیم در 
بحث آمار به یک رقم دقیق برسیم، باید 
حساب  های اقماری را درست کنیم که 
البته از گذشته مورد بحث بوده و اکنون 
نیز ما به شدت دنبال آن هستیم.  معاون 
گردشــگری کشــور با بیان اینکه ایجاد 
حساب های اقماری به نفع سازمان میراث 
فرهنگی اســت، اظهار داشت: اگر تعدادی 
به باال بودن آمار گردشــگران ورودی، ایراد 
وارد می  کنند، باید بدانند که هر ساله تعداد 
زیادی از ایرانیان مقیم خارج به ایران می آیند، 
همچنین افراد زیادی بــرای تجارت به ایران 
آمده که در دنیا با عنوان گردشگران تجاری 
شناخته می شــوند ولی در حال حاضر هیچ 
یک از این موارد در آمار گردشــگران ورودی 
ما محاسبه نمی  شود. بر همین اساس ایجاد 
حســاب  های اقماری یکی از اهداف اصلی ما 
بوده که برای ایجاد آن نیاز به همکاری با مرکز 

ملی آمار و بانک مرکزی است. 
تیموری ادامه داد: این مراکــز اگر بدانند که 
حســاب  های اقماری تا چه اندازه می  تواند 
برای ما حائز اهمیت باشد، قطعا پای کار آمده 
و این موضوع یکبار برای همیشه ساماندهی 
می  شــود.  از ســال 8٧ بحث حساب های 
اقماری گردشگری مطرح بوده است، چنانکه 
شــورای عالی راهبردی حساب  های اقماری 
گردشگری متشکل از نمایندگان نهادهایی 
نظیر مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی، وزارت 
خارجه و بانک مرکزی، راه  اندازی شد اما در 
عمل، این ابزار حساب های اقماری به کار گرفته 
نشــد.  در دولت روحانی نیز ضرورت حساب 
اقماری گردشــگری مطرح و مورد پیگیری 
واقع شده است؛ چنانکه »زهرا احمدی پور« 
رییس پیشین سازمان میراث  فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری درباره حساب های اقماری 
این چنین بیان کرد: در فقدان حساب اقماری 
گردشــگری، نه می  توان وضعیت موجود را 
تحلیل کرد و نه قادر خواهیــم بود تا نگاهی 

آینده  نگرانه به این صنعت داشته باشیم. 
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رویداد کارآفرینی )استارت آپ ویکند( جهانی است
دبیر اجرایی نخستین رویداد کارآفرینی کشور در حوزه گاز گفت: استارت آپ ویکند رویدادی جهانی بوده 

و راهی برای ارایه طرح های نو، ایده های خالق و برتر است.
علی سروش در مراسم افتتاح نخستین رویداد استارت آپ حوزه گاز که در دانشگاه بین المللی امام خمینی 
)ره( و به میزبانی شرکت گاز استان قزوین در حال برگزاری است، تاکید کرد: تاکنون بیش از 10 هزار رویداد 

کارآفرینی )استارت آپ( در سطح جهان و یک هزار مورد نیز در زمینه های مختلف در کشور برگزار شده است. 
این مسئول اجرایی در ادامه یادآور شد: استارت آپ به معنی یک آخر هفته ای که به کسب و کار کمک کند گفته 

می شود و در آن فرد در سه روز آخر هفته ایده خود را مطرح و در نهایت نیز با نتیجه گیری از طرح مورد نظر خود، 
راه کسب و کار را پیدا کند.

وی با اشــاره به اینکــه از یک ماه گذشــته بــرای برگــزاری ایــن رویــداد کارآفرینی اطالع رســانی شــده و تاکنــون نیز 60 
ایده و طرح به دبیرخانه ارســال شــده، افزود: صاحبان ایده های منتخب در روز نخســت ابتدا نســبت به انتخاب مربی و تیم های مورد 
 نظر خود اقدام کــرده و در روز دوم نیــز با حضــور در کارگاه های بوم کســب و کار پیش بینی شــده اقدام به تکمیل طــرح های خود

 خواهند کرد.
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اخیرا مصاحبه ای از آقای 
دکتــر روســتا خواندم. 
ایشــان معیار جالبی ارائه 
کردند و گفتند هرگاه در 
صحبت های مشتریان به 
واژه هایی مانند ای کاش، 
حیــف و ... برمی خوریــد 
به ســخنان آنها توجه کنید، زیرا احتماال 
فرصتی وجود دارد که به خوبی موردتوجه 

قرار نگرفته است.
اخیرا با یک قالیشوئی تماس گرفتم تا از 
خدمات شستشوی فرش آنها استفاده کنم. 
خانمی کامال عصبانی و بی حوصله گوشی 
تلفن را برداشت. وقتی آدرس را اعالم کردم 
او گفت فردا منتظر باشــید تا برای بردن 
فرش به  خانه شما مراجعه کنند. به خودم 
جرات دادم و گفتم: ببخشید من باید سرکار 
بروم و می خواهم بدانــم همکارانتان چه 
ساعتی مراجعه می کنند تا در خانه باشم. 
خانم مسئول با لحنی عصبانی جواب داد: 
در خانه بمانید تا بیایند! من که نمی توانم به 
شما ساعت اعالم کنم، هروقت نوبتتان شد 

خودشان می آیند!
احتماال بقیه داســتان را حدس می زنید، 
زیرا شاید برای شــما هم چنین موردی 
پیش آمده باشد. ساعت ۹ شب شد و کسی 
مراجعه نکرد. نفسم را حبس کردم. به خود 
جرات دادم و بار دیگر تمــاس گرفتم. با 
ترس و لرز به خانم مسئول گفتم: ببخشید 
ساعت ۹ شب اســت، حدود 1۲ ساعت 
اســت که منتظرم، ولی برای بردن فرش 
هنوز مراجعه نکرده اند. آن خانم با لحنی 
خشــن تر از قبل گفت: آقای محترم! آیا 
فکر می کنید ما بیکار هستیم و کار ما فقط 
شستن فرش شماســت؟ اگر نیامده اند 

حتما فرصت نشده اســت. من پرسیدم: 
پس تکلیف چیست؟ او گفت: فردا از صبح 
در خانه باشید تا مراجعه کنند. من از خیر 
شسته شدن فرش گذشتم و گفتم لطفا 

درخواست مرا حذف کنید.
من حاضر بودم قیمــت باالتری پرداخت 
کنم، ولی وقتم یک روز تلف نشــود. اگر 
بخواهم خدمات قالی شــوئی راه اندازی 
کنم و کارم را از دیگران متمایز کنم، دقت 
ســاعت مراجعه را به کمتر از نیم ساعت 
می رسانم، یعنی به مشتری دقیقا زمانی 

را اعالم می کنم تا منتظر مراجعه باشد.
نکته مهم آن اســت که خودمان را دقیقا 
جای مشتری بگذاریم. اگر مشتری خوبی 
نیستیم، مطمئنا فروشنده خوبی نخواهیم 

بود.

 ۲- فهرســت کامل و جامعی از 
محصوالت و خدمات خود تهیه کنید

جلسه ای با همکاران خود تشکیل دهید. 
خدماتی را بیابید که در حال حاضر برای 
مشــتری انجام می دهید، اما در تبلیغات 
به آن ها اشــاره ای نمی کنید. سپس این 
خدمــات را در تبلیغــات بعدی بســیار 
برجسته تر کنید. آیا مشتریان با دانستن 
این مطالب به خرید از شما ترغیب خواهند 

شد؟
قبال در شرکتی کار می کردم که محصوالت 
نرم افزاری تولید می کرد. وقتی مشــتری 
تمــاس می گرفت و ســفارش مــی داد، 
اطالعات و آدرس مشتری ثبت می شد و 
در خریدهای بعدی کار بسیار سریع تر و 
آسان تر بود و نیازی به گرفتن اطالعات از 
مشتری نبود، اما در هیچ کدام از تبلیغات 

این موضوع گفته نمی شد.

 ۳- فهرستی از محصوالت، لوازم 
جانبی و هدایایی را تهیه کنید که 
در حال حاضر ارائه نمی دهید، اما 
افزودن آن ها باعث رضایت بیشتر 

مشتریان خواهد شد.
دلیل اصلی خرید بسیاری از مشتریان تنها 
قیمت مناسب یا کیفیت مرغوب محصول 
نیست. آن ها شاید به راحتی فرایند خرید، 
آموزش مناسب، ضمانتی معقول و رفتاری 

دوستانه اهمیت بیشــتری بدهند. موارد 
مورد عالقه مشــتریان را بیابید و آن ها را 
برجسته سازید. هیچگاه در فروش، تاکید 
را صرفا بر کیفیت و قیمت مناســب قرار 
ندهید. این گفته ها اعتبار خود را از دست 
داده اند. یک فست فود شاید فقط با اضافه 
کردن چند نوع سس جدید و خوش طعم، 

میزان فروش را افزایش دهد.

 4- به مشــتریان و عالقه مندان 
توضیح دهید که چگونه نیازهای 
آن ها را بهتــر از رقیبان برطرف 

خواهید کرد.
اگر تفــاوت خود بــا رقیبــان را به طور 
موفقیت آمیزی برجسته کنید، به موفقیت 
بزرگی دست می یابید. برای این کار باید 
راهکارهای واضح و مشخصی داشته باشید 

و قادر به توضیح آن ها به زبانی ساده برای 
مشتریان باشید.

مثال در تبلیغــات تلویزیون های جدید 
سه بعدی ال جی، مزایای محصول دقیقا 
نشان داده می شود. تبلیغ فردی را نشان 
می دهد که عینک مخصوص تماشــای 
تلویزیون سه بعدی را بر چشم می گذارد 
و به راحتی به تماشای تلویزیون می پردازد. 
درکنار آن، فرد دیگری نشان داده می شود 
که عینکی با مدل دیگر بر چشم می گذارد 
و آن عینک آنقدر سنگین است که باعث 
می شود زمین کنده شود و فرد موردنظر به 

طبقه پایین سقوط  کند!
اگر کارتان یا محصولتان مزایایی دارد که 
برای مشتری مهم اســت، به جای پنهان 
کردن آن مزایا، با جسارت تمام این موارد را 

به مشتری اعالم کنید.

 راهی دیگر برای متفاوت دیده شدن
اگر محصول شما با محصوالت مشابه تفاوت 
چندانی ندارد و حتی اگر خدمات شما کامال 
مشــابه خدمات همکارانتان است، راهی 
ساده برای متمایز شــدن، توضیح روش 
کارتان است، حتی اگر رقیبان نیز در کار 

خود از همین روش استفاده می کنند.
شــما می توانید روش تهیه مــواد اولیه، 
آزمون هایی که بــر محصول نهایی انجام 
می شود، روش بســته بندی و مزایای آن 
و همچنین روش ارســال و توزیع را شرح 
دهید. این کار شــما را برجسته تر خواهد 
ســاخت، زیرا رقیبان این توضیحات را به 

مشتری ارائه نمی دهند.
توضیح مراحل کار به خودی خود، باعث 
می شود که در ذهن مشتریان در جایگاه 
باالتری نسبت به رقیبان قرار گیرید، زیرا 
این تصور به وجود خواهد آمد که رقیبان 
این مراحل را انجام نمی دهند و به اندازه 
شما در کارشــان دقیق نیستند، زیرا اگر 

این طور بود، آن را بیان می کردند!
یک شــرکت معروف تولیدکننده سس 
گوجه فرنگی در آمریکا، در تبلیغات خود 
تاکید می کــرد که قبل از تهیه ســس، 
پوست تمامی گوجه فرنگی ها به دقت جدا 
می شوند. این شرکت بیش ترین فروش را 
در بین رقیبان داشت و نکته جالب توجه 
آن است که تمامی رقیبان نیز این کار را 
انجام می دادند، اما هیچ کدام به این موضوع 

اشاره ای نکرده بودند.

در دنیای نفس گیر کسب و کار برای رقابت سالم آماده باشید؛   

چهار قدم برای متمایز شدن از رقیبان

اگر تفاوت خود با 
رقیبان را به طور 
موفقیت آمیزی 

برجسته کنید، به 
موفقیت بزرگی دست 
می یابید. برای این کار 

باید راهکارهای واضح و 
مشخصی داشته باشید 

و قادر به توضیح آن ها 
به زبانی ساده برای 

مشتریان باشید.

   ۱- خود را جای مشتری بگذارید
فهرستی از رایج ترین نیازها، خواسته ها، اهداف و فعالیت های 
مشــتریان تهیه کنید. اگر آن ها آرزوی اضافه شدن امکانی 
به محصول شما را داشتند، آن چه می توانست باشد؟ تحویل 
سریع تر کاال؟ مشــاوره رایگان؟ راهنمای کامل تر استفاده از 
محصول؟ حمل و نقل رایگان هنگام خرابی محصول؟ اگر دید 
واضحی از خواسته های مشتریان ندارید، با استفاده از نظرسنجی 

اطالعات واقع بینانه ای به دست آورید.

 
استارت آپ

استارت آپ ها برای حرکت موفق، باید موانع اصلی کسب وکار خود را شناسایی 
کنند و استراتژی مناسبی برای عبور از چالش های بازدارنده به کار بگیرند.

شوان باک، کارآفرین و مدیر عامل شرکت VIP Contributer که تابه حال چندین بار 
زمینه  کاری خود را تغییر داده است، در مقاله ای دالیل توقف رشد یک استارت آپ را برای 

کارآفرینان جوان توضیح می دهد:
این اتفاق برای من هم رخ داد. در اوایل دوران کارآفرینی ناگهان متوجه شــدم همه چیز 
متوقف شده است. اما من خوش شانس بودم. کارم را رها نکردم، کسب و کارم را تغییر دادم و 
حاال به هزاران نفر در امر تجارت مشاوره می دهم. در این مدت متوجه شدم که دالیل اصلی 

توقف رشد شرکت، به چند دسته تقسیم می شود:

  کمبود فرصت
برخی از کسب وکارها اصوال برای رشد و مقیاس پذیری ساخته نشده اند. وقتی من برای 

اولین بار استارت آپ خدمات خشک شــویی و تحویل را 
تاسیس کردم، این حقیقت ساده را درک نمی کردم: هیچ 
کسب وکاری در این حوزه به رشد میلیون دالری نمی رسید. 
من هرچقدر هم که تالش می کردم، به یک شــرکت چند 
میلیون دالری تبدیل نمی شدم. مثل این است فکر کنید با 
یک تیم فوتبال کوچک یا محله ای، می خواهید قهرمان لیگ 

قهرمانان شوید.
بگذارید به عنــوان ضمیمه یک نکتــه را اضافه کنم. ممکن 
است برخی بگویند این حرف ها درست نیست، ما می توانیم 
کســب وکارمان را به مناطق دیگر گسترش دهیم یا فرانشیز 
کنیم. بله، من نمی گویم هیچ راهی برای مقیاس دهی و رشد 
این شرکت ها وجود ندارد؛ اما برخی تجارت ها بسیار ساده تر و با 
ریسک بسیار کمتری رشد می کنند و راه خودشان را می یابند. 
اگر در صنعتی هستید که رشد شرکت ها چالش برانگیز است یا 
احتمال و ریسک شکست باال است، ممکن است ایده  خوبی باشد 

که دنبال فرصت های دیگری برای کسب وکار بگردید.

  خستگی
حقیقت این است که بسیاری از ما خســته می شویم! بازاریابی ما را 
خسته می کند، از محصولمان و حتی از تخصصمان خسته می شویم. خستگی باعث می شود 
بازاریابی مان را متوقف کنیم، تمرکزمان را از هدف اولیه و اصلی کســب وکار برداریم و به 

ایده های جدیدی که فرصت های بالقوه  بهتری برای کار هستند جذب شویم.
ناگهان به ذهنتان رسیده است که بهتر است همه چیز را بفروشید و استارت آپ جدیدی 
تاسیس کنید؟ فکر می کنید زمینه  جالبی که شما را جذب کرده است، به همان سادگی که 
شما فکر می کنید پیشرفتتان را تضمین می کند؟ صادق باشیم، من هم از این احساسات در 
امان نیستم، ولی واقعیت این است که اگر به خاطر خستگی بخواهید کسب وکارتان را تغییر 
دهید، اشتباه بزرگی می کنید. اگر دستگاه خودپردازی دارید که اسکناس های صددالری 
بیرون می دهد؛ چرا باید سعی کنید سیم کشی آن را عوض کنید و ماشین جدیدی بسازید؟ 
این همان بالیی است که مردم سر سیستم بازاریابی خود می آورند یا وقتی توسط دورنمای 
یک شرکت پربازده فریفته شده اند، در سر می پرورانند. تعداد این افراد بسیار زیاد است: آن ها 

می گویند کسب وکارشان را متوقف می کنند چراکه می خواهند ایده  جدیدی را امتحان 
کنند. این دیوانگی است.

  کارمندان
اگر بخواهید به شایعاتی که بازاریابان تبلیغ می کنند گوش دهید، احتماال فکر می کنید همه 
می توانند به راحتی و بدون هیچ زحمتی پول دربیاورند. فقط کافی است از اینترنت استفاده 
کنند و بدون هیچ کارمند و هیچ مهارتی، درآمد به سمت آن ها جاری می شود! لطفا واقع بین 
باشید. شاید یکی دو مورد استثنا راه های خاص خودشان را برای کسب درآمد داشته باشند؛ 
ولی آن ها فقط استثنا هستند. درست مثل این است که من به گروهی از میلیاردها اشاره کنم 

و به شما بگویم بیایید این محصوالت را بخرید تا شما هم میلیاردر شوید!
تقریبا تمام کسب وکارها برای رشــد خود به کارمند احتیاج دارند. اگر رشد شرکت شما 
متوقف  شده،است، شاید باید روی یکی دو کارمند دیگر سرمایه گذاری کنید تا به مسیر 
موفقیت برگردید. هنگامی که با استخدام کارمندان روی منابع انسانی خود سرمایه گذاری 
می کنید، ممکن است به خاطر حقوق و دستمزدی که باید پرداخت کنید، حس کنید سود 
کوتاه مدت شما کاهش پیدا کرده است. اما حقیقت چیست؟ شما مالک یک کسب وکار 
هستید و ۹۹.۹۹ درصد از کسب وکارها، برای کســب درآمد و پول درآوردن، به کارمند 

نیاز دارند.

  تمرکز بیش ازحد بر عوامل خارجی
هنگامی که این مقاله را می نویســم، در حال برنامه ریزی برای اســتراتژی بازاریابی سال 
آینده هستم. من ســوژه های جدید و هیجان انگیز زیادی در فهرست خود نوشته ام؛ ولی 
یکی از جالب ترین شــماره هایی که روی آن کار می کنم، طرحــی برای نرخ تماس های 
انتقالی فروشمان اســت. بدون اینکه تعداد تماس ها در سال آینده تغییری داشته باشد، 
ما افزایش ۵ درصدی در نرخ تبادالتمان خواهیم داشــت که معــادل با 1.1۵۲ میلیارد 
دالر خواهد بود. این  یک رقم و نرخ داخلی اســت که ارزش تمرکز و توجه دارد. به عالوه 
من به کاهش هزینه های مشــتریان، بهبود عملکرد کارکنان و افزایش ارجاعات نیز فکر 
می کنم. اگر فقط روی فرصت های داخلی تمرکز کنیم، می توانیــم با افزایش بهره وری 
درآمد خود را افزایش، یا هزینه ها را کاهش دهیم و به این ترتیب خالص سود نهایی را باال 
 ببریم. اگر تمرکز بر فرصت های داخلی را در اولویت قرار ندهید، از درآمد و سود هنگفتی

 چشم پوشی کرده اید.

مجله موفقیت
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
به هرحال ما راهی نداریم 

جز اینکه خود را از رقیبان 
متمایز کنیم، اگر در انجام 

این گار تعلل کنیم شاید الزم 
باشد برای همیشه با کارمان 

خداحافظی کنیم!

زومیت
یـــادداشت

چه دالیلی باعث توقف رشد استارت آ پ می شوند

ظرفیت شبکه اینترنت 
داخلی ۳ برابر شد

مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات 
زیرساخت از سه برابر شدن ظرفیت 
شــبکه اینترنت داخلــی )IP ( به 
عنوان هســته مرکزی شبکه ملی 

اطالعات خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه با اعالم سه 
برابر شدن ظرفیت شــبکه IP به 
عنوان هســته مرکزی شبکه ملی 
اطالعــات، از اجرای پــروژه ای در 
کمتر از 10 ماه خبر داد که کاهش 
 تاخیــر، قطعــی و در دســترس

 نبودن های شــبکه از نتایج آن به 
شمار می رود.

مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات 
زیرساخت با اشاره به توسعه هسته 
شبکه ملی اطالعات گفت: مطابق 
سند الزامات مصوب شورای عالی 
فضای مجازی، شبکه ملی اطالعات، 
زیرساخت ارتباطی فضای مجازی 
کشور محسوب می شــود و همه 
شبکه ها باید از طریق هسته مرکزی 
آن که شبکه ارتباطات زیرساخت 
است به هم متصل باشند و این شبکه 
از فیبر نوری، شبکه انتقال و شبکه 

IP تشکیل شده است.
وی توســعه خدمــات دولــت 
الکترونیک، رشد اســتارت آپ ها 
و کســب وکارهای مبتنی بر وب و 
کاهش شــکاف دیجیتالی، توسعه 
مرزهای دانش و عدالت در آموزش، 
افزایش دسترسی عموم شهروندان 
به اطالعــات و خدمات در ســال 
های اخیر که زندگی همه را تحت 
تاثیر خود قرار داده است را حاصل 
 شکل گیری شــبکه ملی اطالعات

 دانست.  
عباسی شاهکوه توسعه اخیر شبکه 
ملی اطالعات را مربوط به توســعه 
شبکه IP کشور دانســت و افزود 
: در چند ســال اخیر حــدود ۷0 
هزار کیلومتر فیبرنوری در شــبکه 
زیرساخت کشیده شده که روی آن 
شبکه انتقال قرار دارد و حاال شبکه 
IP که روی شبکه انتقال قرار دارد 
به ســه برابر قبل افزایش ظرفیت 

داشته است.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات 
زیرساخت ادامه داد: پس از اجرای 
این پروژه، ظرفیت شبکه از حدود 
هفت ترابیت برثانیــه به حدود ۲0 
ترابیت بر ثانیه می رسد و فعالیتهای 
امنیت شبکه نیز آسان تر شده و نقاط 
اتصال امن شبکه افزایش می یابد 
که به این ترتیب مقابله با تهدیدات 
امنیتی جهانی نیز آسان تر خواهد 

شد.
وی افزود : در اردیبهشت ماه ظرفیت 
شبکه انتقال به بیش از ۲۲ ترابیت بر 
ثانیه رسید که ما اکنون بخشی از آن 
را برای شبکه IP استفاده می کنیم.

مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات 
زیرساخت خاطرنشان کرد: عالوه 
بر حضور شبکه IP در 10۵ نقطه، 
در حدود ۲۵0 نقطه از کشــور نیز 
شــبکه انتقال وجــود دارد و فیبر 
شــبکه زیرســاخت هــم بیش از 
۳۵0 شهر و تعداد زیادی روستا را 
تحت پوشــش قرار داده است که 
با واگذاری فیبر تاریــک در آینده 
 نزدیک، گشایش قابل توجهی ایجاد 

خواهیم کرد.
وی با اشــاره به امنیت این شبکه 
تصریــح کــرد : در این شــبکه با 
طراحی اتصال نقاط امن، پایداری 
 و مقاومت بهتری در برابر حمالت و 
ویروس هــا حاصل و امــکان ارائه 
سرویس در ســطوح مختلف برای 
تضمین کیفیت به انــواع خدمات 

فراهم شده است.
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The altitude of Sofeh peak from 
surrounding lands is about 550 
meters and can be climbed within 
about one or two hours.
According to etymology, “Sofeh” 
means “Eivan” in Persian that 
means “stone bench” or “sofa” 
or “raised platform” or simply a 
terrace.
As you can see the playground 
from a terrace, you can see a nice 
landscape of Isfahan city from 
altitudes of Sofeh Mountain too. 
A wonderful panoramic view of 
metropolitan city of Isfahan can 
be seen from the Sofeh Mountain 
especially at night.    
Forest mountainous Sofeh Park 
that has been launched on the 
foothill of Sofeh Mountain is one of 
the best forest parks in Iran. Sofeh 
Park has given a special attraction 
and extraordinary beauty and 
charm to this tourist location. 
Many local people and tourists 
visit and spend a lot of hours in this 
park. Also climbers pass through 
this nice park for climbing to Sofeh 
peak.
Recreational facilities such as 
cable car (telecabin), a bowling 
hall, cafeteria and restaurant, 
games for children, sports 
grounds, outdoor stadium and also 
a zoological park (with goats, deer 
and a few other species) in Sofeh 
Park, are open to tourists.
Also there is an artificial waterfall 
in the middle of the northeastern 
face of Sofeh mountain that water 
pour down from time to time , with 
a pleasing landscape view. Finally 
in downstream this water after 
pouring down from a paved wall 

arrives in some terraced ponds to 
irrigate trees and green space in 
this 100 hectares park.
Two water fountain are there in 
the north slopes of Sofeh fountain. 
Darvish or Khajik fountain and 
Pachenar fountain. They have only 
bit water but the old trees around 
them give a charm environment 
to these places. Khajik spring 
(Cheshmeh Khajick) is along the 
main paved route of climbing to 
Sofeh, but Pachenar spring is on 
the hills above restaurant Zagros.
Numerous species of trees and 
shrubs and flowers have been 
planted in Sofeh Park. In addition 
to decorative types of pine and 
cypress (silver, crock,), Mulberry 
trees, Olive trees and Almond, 
ornamental shrubs such as 
Barberry and Jasmine shrubs, have 
been planted in Sofeh Park.
Regarding to Sofeh Park, Isfahan 
municipality has shown that like 
other parks and green spaces of 
Isfahan, is able to create a dreamy 
and pleasant atmosphere for 
citizens.
In mountainous forest Sofeh Park, 
Isfahan, a partly wide land of slope 
of this mountain is dedicated 
to a zoological park. Although 
the species of animals in this 
zoo park are not much , But the 
relatively large size of this area in a 
mountainous natural environment 
and freedom of movement of 
indigenous animals such as goats 
and deer in the rocky slopes of this 
park, have given a different view to 
this environment compared with 
a typical zoo.
One of the important feature of 
Sofeh mountain is it’s rocky 
structure that despite not high 
altitude of this mountain (about 
2250 meters) but is suitable for 
rock and wall climbing practices, 
although as the ancient geological 
structure of this mountain, leading 
to loose and falling stones, rock 

climbing on this mountain should 
be with caution, otherwise it can 
lead to accidents and casualties.
There are a lot of various routes 
to get the Peak of Sofeh Mountain, 
some simple and some technical.
Isfahanian mountaineering groups 
usually climb Soffeh in Monday 
and Tuesday afternoon, while a lot 
of Isfahani families come to climb 
or resort in Sofeh Park on Friday or 
vacation day morning.
Sofeh mountain has an old rocky 
structure , thus is suitable for rock 
and wall climbing , although the 
rocks have relative loose stones 
and are potentially dangerous if 
they have been climbed without 
safety equipment and enough 
caution .
Sofeh Mountain is also important 
in terms of historical context. Some 
remained ruins of old walls and 
towers can be seen in various areas 
of Sofeh mountain altitudes. It is 
said that they are maybe related 
to Sassanid era and ancient 
Zoroastrian fire temples. But it 
it’s been proven that in Seljuki era 
(about 900 hundreds ago) which 
Isfahan was the capital city, Sofeh 
mountain has a military use and 
a wide fortress and army rampart 
there were in the altitudes of this 
mountain. That fortress then be 
captured and used by Esmaeilieh 
sect that fought with central 
government.
In the Safavid era (about 400 
hundreds ago), Sofeh mountain 
was used as a promenade, and 
some remaining ruins of a tower 
related to this era can be seen in 
around Pachenar fountain.
Now, the remaining fortifications 
of the ancient castle Shahdezh 
(or Shahdez) or the same Demon 
castle, in the top and around of the 
north peak of Sofeh mountain, is 
under reconstruction. The second 
line of cable car reaches nearby 
this place also.

Sofeh recreation center: 
Mount Sofeh situated in southern Isfahan

Minakari ancient art of 
Isfahan

Gheysariyeh Bazaar
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Qal’eh 
Dokhtar 
Castle in 
Firoozabad: 
Ancient Castle 
of Sassanid 
Period

Firuzabad was 
an important city 
in the ancient 
Persia during the 
Achaemenid Empire 
up to the conquer 
of the Macedonian 
Alexander. Qal’eh 
Dokhtar is a castle 
in Firuzabad dating 
back to the Sassanid 
period.
This castle is located 
at a point where the 
slope of land, created 
a natural gateway.  
The location of this 
palace over the 
plain has provided 
the possibility of 
monitoring on the 
valley’s path which 
leads to Firuzabad.
The distance of this 
castle to the present 
Firuzabad is about 
6km.  This strong 
and relatively large 
castle which is 
dominant over the 
entire region was to 
monitor and protect 
the primary capital 
of the Sassanid in the 
city of Gur.
Gypsum, mortar and 
rough stones were 
used in construction 
of this castle which 
has nested rooms 
and labyrinth. The 
feature of this castle 
is a stone water 
reservoir which has 
been created in the 
mountain, to supply 
the needs in the time 
of requirement.
It seems that with the 
political success of 
the Sassanid kings, 
the castle has been 
replaced by a larger 
palace in the plain, 
the fire temple of 
Artaxerxes.
There are many 
h i s t o r i c a l 
monuments in 
the city, which are 
mainly left from 
the Sassanid era. 
This city is also 
the birthplace of 
the founder of the 
Sassanid dynasty, 
Artaxerxes, dating 
back to 3500 years 
ago.
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handicrafts

where to visit

Minakari or enamelling is the art of colouring 
and ornamenting the surface of metals 
by fusing over it brilliant colours that are 
decorated in an intricate design.
 Mina is the feminine form of Minoo in Persian, 
meaning heaven. Mina refers to the Azure 
colour of heaven. The Iranian craftsmen of 
Sasanied era invented this art and Mongols 
spread it to India and other countries.
Enamel is usually used to design vase, jewelry 
and candleholder in addition to doors and 
chandeliers of holy shrines. The central city of 
Isfahan is the most important Iranian hub of 
enamelling.
Enamel working and decorating metals 
with colourful and baked coats is one of the 
distinguished courses of art in Isfahan.
Mina, is defined as some sort of glasslike 
coloured coat which can be stabilized by 
heat on different metals particularly copper. 
Although this course is of abundant use 
industrially for producing metal and hygienic 
dishes, it has been used by painters, goldsmiths 
and metal engravers since long times ago.
The Minakars engrave the surface of the metal 
with intricate designs using a metal stylus 
which is then filled in with colours. The Mina 
is then placed in a furnace where the colours 
are fused and hardened to become one with 
the surface. The piece is then gently rubbed 
with a file and cleaned with a mixture of lemon 
and tamarind that helps highlight the lustre of 
each colour.

Isfahan hosts the quintessential Bazaar right 
in the central Naghsh-e Jahan square. With 
the scent of spices, the beautiful sounds of 
hammering of coppersmiths in trays, the shiny 
gold markets, the turquoise handmade tiles, 
leatherworks and elaborated carpets, Grand 
Bazaar or what is known as the Qeysarriyeh 
Bazaar has been thrilling tourists since Safavid 
era.
 This Bazaar was one of the largest and most 
luxurious shopping markets in the Safavid 
era. It was constructed in 1029 A.H on the 
northern side of Naghsh-e Jahan square and has 
been registered on the list of National Cultural 
Heritage sites in Iran.
This covered Bazaar with arched ceiling used 
to be a place of selling precious fabrics. Back in 
those times, foreign merchants were buying and 
selling there. Nowadays, there are some shops 
in this Bazaar selling a special kind of good since 
the past time, and in this regard, the usage of 
these shops has not changed yet. Certainly, it 
is very interesting for everybody to visit  shops 
belonged to the Safavid era.
All over the Bazaar, there are decorations with 
unique designs related to the Safavid era, and 
its entrance is also adorned with paintings and 
mosaic tile works. You can buy plenty of low-
priced souvenirs such as  beautiful handicrafts 
that Isfahan is famous for; rest assured, you 
don’t see them western markets!

Soffeh mountain (Kuh-e Soffeh) is a name for 
some relatively small mounts rang just in the 
south of Isfahan city and adjacent to this city. The 
highest peak of Sofeh mountain has an altitude of 
approximately 2250 meters above sea level.

One of the 
important feature 
of Sofeh mountain 
is it’s rocky 
structure that 
despite not high 
altitude of this 
mountain (about 
2250 meters) 
but is suitable 
for rock and wall 
climbing practices, 
although as the 
ancient geological 
structure of this 
mountain, leading 
to loose and falling 
stones, rock 
climbing on this 
mountain should 
be with caution, 
otherwise it can 
lead to accidents 
and casualties.
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Startups of Payam-e 
Nour University (PNU) 
in the fields of health and 
tourism will be set up in 
Armenia and Oman, said 
the Vice-President of PNU 
for Research Affairs on 
Thursday.
Iranian university startups 
to be set up abroad
The project in Oman will be 
implemented by the year 
end, said Mohammad-Ali 
Karimi in a ceremony held 
to unveil the university’s 

innovative plans. 
He called science and 
technology parks and 
k n o w l e d g e - b a s e d 
companies as the best 
sources to boost university’s 
revenue and added, PNU has 
planned to establish special 
science and technology 
parks. PNU has also signed 
beneficial entrepreneurship 
MoUs with related 
organizations which will be 
implemented soon, Karimi 
stated. 

Iraqi 
official 
hails 
‘strategic 
ties’ with 
Iran
 The governor 
of Iraq’s Wasit 
G o v e r n o r a t e 
Mohammad Al-
Miahi visited 
the city of Ilam, 
western Iran, 
on Thursday to 
meet and hold 
talks with senior 
Iranian officials.
In a meeting with 
Heshmatol lah 
Asgari, deputy 
governor of Ilam 
for economic 
and resources 
d e v e l o p m e n t 
affairs, Al-
Miahi hailed 
the friendly and 
“strategic ties” 
between Iraq and 
Iran and called 
for boosting 
c o o p e r a t i o n 
in different 
economic fields.
The Iraqi 
official said, 
the relations 
between the two 
n e i g h b o r i n g 
states are 
strategic and are 
not limited to 
borders.
A l - M i a h i 
highlighted the 
significance of 
launching Ilam-
Kut railways and 
Kut airport for 
helping boost 
the markets 
located near the 
two countries’ 
borders.
Pointing to the 
s i m i l a r i t i e s 
between the 
Iranian province 
of Ilam and 
Iraq’s Kut, the 
official called 
for providing 
the grounds for 
increasing the 
i n t e r a c t i o n s 
between the 
two regions 
for sharing 
experience and 
knowledge in 
the cultural 
and economic 
sectors.
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Iranian university startups to be 
set up abroad

However they accepted Iran to 
be exempted, he added.
Zanganeh stressed the fact that 
the resolution gave permission 
to OPEC secretary general and 
the chairman to exclude those 
countries which had special 
conditions. 
He went on to say that Iran is 
completely exempted from 
output reduction decision.
Commenting on the ambiguities 
regarding reduction of Iran 
oil production in proportion 
to total OPEC production, 
Zanganeh said, “We have 
no plan for reducing oil 
production.” 
On November 5, the US 
Treasury Department 
reinstated all sanctions on Iran 
lifted under the 2015 nuclear 
deal.
According to Treasury 
Secretary Steven Mnuchin, the 
sweeping sanctions see 700 
people blacklisted, including 
people who were granted relief 

under the 2015 deal, as well as 
over 300 new names.
The Trump administration has 
agreed to allow eight countries 
to continue purchasing Iran’s 
crude oil after Washington’s 
sanctions on Tehran took place.
In relevant remarks on Tuesday, 
Iranian President Hassan 
Rouhani stressed Washington’s 
failure to prevent his country’s 
oil exports, expressing 
pleasure that crude sales had 
even increased after the US 
sanctions.
“Part of my meeting today with 
the oil minister pertained to a 
discussion of the conditions of 
oil sales. Thanks God, we are in 
suitable and good conditions. 

The Americans wanted to 
prevent our oil exports and I 
clearly tell people that our 
oil exports have improved 
after November 4 (the day US 
imposed oil sanctions against 
Iran) compared to the past,” 
President Rouhani said after 
a joint meeting with the 
parliament speaker and the 
judiciary chief in Tehran.
He stressed Americans’ failure 
to block Iran’s oil supplies, and 
said they also made attempts to 
dissuade OPEC members from 
decreasing production but they 
failed.
“Our oil sales will stay the same 
course that it was before this 
(OPEC) meeting,” Rouhani said.

Iraq sets highest 
participation record at Iran 
EXPO 2018
The commercial attaché at Iran’s embassy 
in Baghdad said that as many as 64 Iraqi 
businessmen have participated in Iran EXPO 
2018 to negotiate and trade with their Iranian 
counterparts.
Naser Behzad said that Iraqi merchants from 
different provinces are visiting various sections 
of Iran EXPO 2018 to enhance the level of trading 
between the two countries.
He went on to say that businessmen from 80 
different Asian, African, and European countries 
are participating in this year’s edition of Iran 
EXPO.
The third edition of Iran EXPO, Export Potential 
Exhibition of the Islamic Republic of Iran, kicked 
off on Thursday in Tehran’s Shahr-e-Aftab 
International Fairground and it will go through 
December 15.
According to Majid Takbiri, the director of Iran 
EXPO, 260 Iranian companies are presenting 
their latest products in 12 categories of food 
industry, agriculture, automotive, handicrafts, 
industrial parts, electricity and energy, carpets, 
textiles, leather and apparel, household 
appliances, cellulosic health products, medical 
and hospital equipment, and construction 
industries.

Under Foreign Pressure, 
Pakistan Dragging Feet 
on Gas Pipeline: Iranian 
Minister
 Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh 
deplored Pakistan’s inaction on completion of 
a gas pipeline under an agreement with Tehran, 
saying three foreign countries have put pressure 
on Pakistan to halt the project.
Speaking at a televised talk show on Wednesday, 
Zanganeh said Pakistan has failed to construct 
even a single kilometer of the gas pipeline that it 
has committed to finish under a deal with Iran.
“Pakistan is under pressure from the US, Saudi 
Arabia and (the United Arab) Emirates,” he 
said, adding that Pakistanis have not taken any 
practical measure to construct the long-awaited 
pipeline despite the Iranian Oil Ministry’s 
insistence.“Not even a single kilometer of the 
pipeline has been constructed on Pakistani soil,” 
the minister said.Iran-Pakistan gas pipeline, 
which stretches for 900 kilometers only in Iran, 
has been designed to help populous Pakistan 
overcome its growing energy needs.
Iran has already completed the construction 
of the Iranian section of the pipeline, while 
Pakistan has fallen short of constructing its 
700-kilometer share.

Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh 
underlined his country’s decision to continue 
membership in the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, saying that Tehran has been 
exempted from OPEC’s decision to decrease crude 
production due to the US sanctions.
Iran intends to stay in the OPEC and have coexistence 
with its neighbors, Zanganeh said.

Oil Minister: Iran Exempted from 
OPEC’s Output Reduction Decision

news

Iran official reassures SPV 
launch by year end
Iranian President’s Chief of Staff Mahmoud Vaezi, has 
reassured the establishment of Special Purpose Vehicle 
(SPV) by the end of 2018.
“They (the Europeans) would set up the mechanism, 
and they told us that in the upcoming two or 
three weeks, it would start operating,” Vaezi told 
reporters on the sidelines of the weekly Iran cabinet  
meeting.
“The European countries, their leaders, foreign 
ministers and economic officials have all expressed the 

importance of establishing SPV in their contacts with 
Iranian officials,” said Vaezi.
He further noted that Iran was informed by the 
European side about the problems and the US pressures 
on the Europeans.
“But we have not witnessed any 
intentional delay on their side,” Vaezi 
 noted.
The Iranian official also referred to the basic goods 
which are being imported by the official foreign 
currency rate and said that the official rate will be 
allocated for import of 25 basic goods items in the new 
budget plan, because it is very important for Iran to meet 

the needs of people.
“The drop of foreign 
currency rate 
continues and the 
commodity prices 
should be reduced,” he  
said.
“We hope to form a 
good budget plan to 
cover all aspects and help 
employees and those that are 
retired,” said the 
official.

Iran’s mineral trade 
surplus exceeds 
$4.5bn
Data released by Iranian Mines and 
Mining Industries Development and 
Renovation Organization shows that 
the country’s trade surplus of minerals 
has observed a significant growth 
during the eight months of the current 
Iranian year, through Nov. 21.
Iranian producers exported some 
39.88 million tons of mineral products 
worth $6.87 billion during the eight-
month span, registering a 10% 
decrease in volume and 7% increase 
in value in comparison with last year’s 

corresponding period.
This is while, the country’s imports 
of minerals stood at 2.57 million tons 
worth $2.29 billion in the same period, 
which shows a fall in both tonnage 
(36%) and value (27%).
Accordingly, the country’s trade surplus 
of mineral products hiked to $4.58 
billion by Nov. 21.
Iran’s trade surplus for minerals had 
reached $3.8 billion by the end of the 
preceeding month. 
The exports of semi-finished and 
finished steel products, which stood 
at about 6.58 million tons worth about 
$3.29 billion, took the lions share of 
Iran’s mineral trades in the past eight 
months.

Iran is home to 68 types of minerals 
with more than 37 billion tons of proven 
reserves and 57 billion tons of potential 
reserves.
According to the United States 
Geological Survey, Iran holds the 
world’s largest zinc, ninth largest 
copper, 10th largest iron ore, fifth 
largest gypsum and barite, and 10th 
largest uranium reserves.

Zanganeh 
stressed the 
fact that the 
resolution gave 
permission to 
OPEC secretary 
general and the 
chairman to 
exclude those 
countries which 
had special 
conditions. 



Iran, Ireland stress boosting ties, 
coop.
Heads of Iran-Ireland parliamentary friendship 
groups stressed the need to expand bilateral 
cooperation in a joint statement on Thursday.
The statement has been issued on the last day 
of Chairman of Iranian and Irish Parliamentary 
Friendship Group Mustafa Kavakebian's visit 
to Ireland. He headed a delegation to Dublin on 
Wednesday.We acknowledge the privileged 
opportunities and capabilities that exist for the 
development of cooperation between Iran and 
Ireland. These capacities and opportunities 
need to be realized in a variety of political, 
economic, commercial, scientific and cultural 
fields, the statement reads.It adds that "the 
current volume of annual trade exchanges 
between Iran and Ireland is about 140€ million, 
which is not proportionate to the capacities 
and capabilities of both sides. Supporting more 
trade and economic cooperation is prerequisite 
for strengthening relations between the 
two countries.""We have common views on 
important international issues, including the 
elimination of weapons of mass destruction, 
the promotion of multilateralism, opposition to 
unilateralism and the fight against terrorism," 
said Iran and Ireland heads of parliamentary 
friendship groups in the statement."Iran 
and Ireland attach great importance to the 
diplomatic and peaceful resolution of regional 
and international crises," the statement 
concludes.
Iranian President Criticizes 
Paris Agreement
Iranian President Hassan Rouhani blasted the 
western countries for running negative and 
hostile propaganda against the states that have 
not joined the Paris Agreement (dealing with 
greenhouse-gas-emissions mitigation) and 
defying or abrogating their own undertakings 
under accord.“Some essays have been writ-
ten in the world to prevent our development, 
which never address them themselves, and we 
have (unfortunately) supported those essays 
and made trouble for ourselves, while they do 
not respect the contents of (these essays and) 
the Paris Agreement,” President Rouhani said, 
addressing the cabinet meeting in Tehran on 
Wednesday.
He lashed out at the western states for violating 
the treaties on reduction of greenhouse gases, 
and said, “Of course, we should endeavor to 
protect our environment and what is said in the 
world is advice which should receive attention, 
but we are not necessitated to comply with it 
line by line as if it were the holy verses of Quran.”
Rouhani’s remarks came after several Ira-
nian ministers, including the oil and foreign 
ministers, as well as head of the department 
of environment, wrote separate letters to the 
parliament, calling on the legislators to approve 
the bill to join the Paris Agreement as soon as 
possible.

Factors shaping Iran’s missile decision-
making calculus

By: Hossein Mousavian*
The UN Security 
Council convened 
Dec. 12 to address the 
implementation of the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA). 
US Secretary of State 
Pompeo said that Iran’s 
pace of missile activities 
has not diminished since 
the JCPOA and that the 
United States seeks to 
reimpose ballistic missile 
restrictions that were 
outlined in UN Security 
Council Resolution 
1929. European 
countries, however, 
distanced themselves 
from the United States 
by saying Iran had been 
in compliance with the 
Iran nuclear deal, while 
at the same time saying 
the missile tests were 
in noncomformity with 
UN Security Council 
Resolution 2231, which 
endorsed the nuclear 
deal. Meanwhile, China 
and Russia said Iran’s 
missile tests were not a 
violation of Resolution 
2231. 
Iranian officials, including 
Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif, 

have rejected that there 
have been any violations, 
reiterating that the UN 
resolution does not 
ban Tehran›s missile 
activities.
One reason President 
Trump cited to justify his 
decision to withdraw the 
United States from the 
nuclear deal was Iran’s 
missile program. Pompeo 
also demanded that Iran 
dismantle its ballistic 
missile program. Iran 
has repeatedly rejected 
calls for dismantling its 
arsenal, insisting that its 
defensive capabilities 
are non-negotiable. 
Moreover, Iran’s 
Revolutionary Guards 
warned that if threatened, 
Tehran would increase 
the range of missiles to 
above 2,000 kilometers 
(1,240 miles).
The following 
interconnected factors 
shape Iran’s missile 
policies and its defense 
strategy:
One is the horrific 
memories of Iraq’s 
invasion of Iran in 1980; 
hundreds of thousands of 
Iranians died in an eight-
year war bankrolled by 

Saudi Arabia and Kuwait 
and supported by major 
world powers, including 
France, the Soviet Union 
and the United States. The 
conflict left an indelible 
mark in the Iranian 
political psyche that the 
country must fight for its 
survival at all costs.
Second, Iraq’s systematic 
use of Scud missiles to 
bombard defenseless 
Iranian cities gave Iran 
the incentive to begin 
investing in its ballistic 
missile program. Over 
the period of eight years, 
the Iraqi army launched 
533 ballistic missiles on 
Iranian cities, resulting in 
2,300 deaths and injuries 
to 11,600 Iranians. By the 
end of war in 1988, Tehran 
had been attacked118 
times, resulting in 1,600 
casualties. In a potential 
future conflict, Iran can 

use its inventory to deter 
and retaliate against an 
adversary.
Third, the traumatic 
experience of Saddam 
Hussein’s systematic 
use of chemical 
weapons against Iran, 
and the international 
community’s indifference 
to such violations, 
has convinced Iran 
that it cannot rely on 
international institutions 
to deter and punish such 
flagrant violations. A CIA 
declassified assessment 
reveals that Iraq began 
using chemical weapons 
early in 1983, only to 
escalate in 1984. Iraq›s 
-11,000page report to the 
UN Security Council listed 
150 foreign companies — 
including from the United 
States, Germany, and 
France — that played a 
role in Saddam Hussein›s 

weapons of mass 
destruction program.
Fourth, the current 
imbalance of 
conventional forces in the 
region play a critical role 
in Iran’s missile policies. 
While Iran has been 
under an arms embargo 
for decades, its regional 
rivals, especially Saudi 
Arabia, have de facto 
carte blanche to purchase 
any advanced weapon 
systems. With defense 
spending of 69.4$ billion 
in 2017, the kingdom 
became the largest arms 
importer in the world. 
Meanwhile, Israel, with 
military spending of 
19.6$ billion, is equipped 
with the most-advanced 
military hardware. 
In comparison, Iran’s 
defense spending stood 
at 14.5$ billion, a fraction 
of its neighbors›.

Iranian ex-diplomat and former nuclear negotiator 
Hossein Mousavian in an article named important 
factors affecting Iran’s missile decision-making 
calculus.

 Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Bahram Ghasemi has lashed out at the 
“outrageous” remarks made by the Israeli 
premier about taking military action against 
Iran, saying the Zionist regime’s bad dreams 
will never come true.
Ghasemi made the comments in reaction 
to the latest rants by Israeli regime Prime 
Minister Benjamin Netanyahu who said he 
does not rule out the possibility of taking 
military action inside the Iranian territories.
“Although the corrupt and aggressive 
Zionist regime, which is a symbol of 

delusions, grudge, and hatred, will never 
ever dare to take such a step, the uttering 
of such outrageous and shameful words 
out of ignorance or delusion by the prime 
minister of an aggressive regime, knowingly 
or unknowingly, amounts to threatening 
a big and historical country with military 
action,” the official website of Iran’s Foreign 
Ministry quoted Ghasemi as saying on 
Thursday.
Such a threat “will be certainly followed up 
on in legal and international forums and 
institutions,” he warned.

Ghasemi further noted that the formation 
of the Zionist regime was originally based 
on invading and threatening regional states.
While the Zionist regime has in the past 
decades been the main disturber of 
stability and security and the root cause 
of various conflicts, wars, and slaughters 
of human beings from different ethnic 
groups, nationalities, and religions, it is now 
expressing false concerns about stability in 
the region in a ridiculous way and with no 
shame, he added.
Referring to the defeats sustained by Israel 

a t 
the hands of 

resistance groups in the region, Ghasemi 
warned that in case of any warmongering 
measure by Israel, Iran’s high military and 
defensive capabilities will make these short-
sighted and malicious warmongers regret 
such “sick and delusional” remarks.

Foreign Ministry reacts to Netanyahu's threat against Iran

report
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Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif has called 
on the United States 
and its allies to cease 
their “hypocritical 
absurdities” about 
Iran’s missile program.
US and allies should 
cease their hypocritical 
absurdities about 
Iran’s missiles and 
regional “behavior”, 
wrote Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif in a tweet 
on Thursday.His tweet 
was accompanied by 
attached images of 
charts displaying data 
on Persian Gulf military 
spending in 2017, with 
Saudi Arabia leading 
with a volume of $70 
billion, and Iran a little 
over $10 billion.
The charts also include 
one displaying arms 
exports to Saudi 
Arabia, with the US 
contributing to 61% 
of the total amount, 
followed by UK with 
23%.
Zarif maintained 
that “facts speak for 
themselves,” adding 
“it’s they who sell $100s 
of billions in arms 
to butcher Yemenis 
& it’s they & their 
clients—NOT Iran—
who’re responsible for 
miseries from Saddam 
to ISIS.”
Cohen 
Sentenced to 
Three Years in 
Prison
US President Donald 
Trump’s former 
personal attorney 
Michael Cohen has 
been sentenced to three 
years in federal prison 
for a series of crimes 
he committed while 
working for Trump.
US District Judge 
William H. Pauley III 
sentenced Cohen to 
36 months in jail in 
Manhattan federal 
court Wednesday 
morning, The Hill 
reported.
The sentence stems 
from eight federal 
charges he pleaded 
guilty to in August, 
including campaign 
finance violations tied 
to a scheme to pay off 
women alleging affairs 
with Trump in order 
to prevent damaging 
information from 
surfacing during the 
2016 presidential 
campaign.

Zarif calls on 
US to cease 
‘hypocritical 
absurdities’ 
about Iran

Iran

news
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Lebanon warns against 
regional consequences of 
anti-Iran sanctions
Lebanese Prime Minister-designate Saad al-
Hariri on Thursday criticized Washington's 
unilateral sanctions against Iran and warned 
that the US move will entail grave consequences 
in the Middle East region.
Hariri, who was speaking at Chatham House 
in London, said the US withdrawal from the 
Iran nuclear deal, formally known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 

has something to do with the US statesmen, 
emphasizing that the anti-Iran sanctions have 
blocked flow of Lebanon-Iran commercial 
transactions.
He warned that the sanctions can be felt in the 
entire Middle East region.
He said Iran is suffering from the sanctions 
economically and that Lebanon's imports from 
the country have been disrupted. 
Without directly referring to deployment of 
the US navy in the Persian Gulf, Hariri voiced 
concern over escalation of tensions in the Strait 
of Hormuz.

He noted that any mistake in that connection 
will cause a great catastrophe in the entire 
region and that he believed differences should 
be settled through dialogue and all measures 
should be directed towards materialization of 
peace. After Washington's May 8 exit from the 
historic Iran Deal, the US gave -90 and -180day 
wind-down periods to other countries before 
it starts re-imposing oil sanctions on Tehran on 
November 4.
Part of the US illegitimate sanctions was 
imposed on Iran on August 9.
On November 5, US President Donald Trump 

reinstated the US 
nuclear sanctions 
on Iran and 
imposed, as he 
claimed, “the 
highest level” of 
economic bans 
on the country.
This is while 
other signatories 
of the landmark 2015 
international accord condemned the US 
solitary withdrawal from the JCPOA.

Iran welcomes 
preliminary deals 
between Yemeni sides
 Iran’s Foreign Ministry has welcomed 
the agreements and understandings 
reached between the Yemeni warring sides 
brokered by the United Nations Secretary-
General in Sweden.
The Ministry’s Spokesman Bahram 
Ghasemi described as positive and 
promising the confidence-building 
measures and preliminary agreements to 
continue the negotiations.
In his Thursday night statement, he called 
the agreement reached on the Yemeni 
port city of Hudaydah very important 

and praised the Yemeni parties for 
understanding the catastrophic situation 
which the impoverished country is going 
through.“The agreement shows that the 
Yemeni groups participating in the talks 
have carefully and correctly understood 
the catastrophic situation of the innocent 
people of Yemen resulting from escalating 
conflict in Hudaydah, and have preferred 
the continued dispatch of humanitarian aid 
to their own interests,” he noted, the official 
website of Iran’s Foreign Ministry reported.
The spokesman also expressed hope that 
the port city of Hudaydah and other Yemeni 
ports and airports, including Sana’a airport, 
would be prepared as soon as possible to 
receive humanitarian aid.
He also raised hope that such civil activities 

can alleviate the suffering of the Yemeni 
people.
“We hope the agreements would be 
implemented within the framework of 
the specified timeframe and provide the 
necessary ground for the next round of 
talks in the near future to reach a final 
deal,” he added.Ghasemi said that Iran, 
within the framework of its responsible 
approach towards regional crises, played a 
constructive role in facilitating the Yemeni-
Yemeni talks in Sweden.
“Tehran, in line with the four-point plan for 
Yemen presented by the country’s foreign 
minister, still believes that the final solution 
to the Yemen crisis is to stop the war and 
bloodshed, and to continue the Yemeni-
Yemeni talks,” he added.



Oil Minister: Iran Exempted from 
OPEC’s Output Reduction Decision

Rural tourism an opportunity for sustainable tourism 
development
"Rural tourism is of great importance and emphasizes on the regional 
and local development policies," a university professor said.
"Rural tourism, as a recreational-social activity, has formed in England 
and Europe, in the second half of the 18th century. In the early second 
half of 18th century consistent with industrial revolution, relatively 
few people have access to facilities or even some people have no desire 
to travel to other cities; at that time, traveling to villages was very difficult, and o f t e n 
dangerous," Hashem Mousavi said."In the 19th and 20th centuries, journeying  to villages has 
become easy due to the transportation development and ease of long commute. The rapid 
growth of demand for rural tourism started in 1945. 

Head of the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI) 
Ali Akbar Salehi once again 
warned that his country 
enjoys the capability 
to restore 20-percent 
uranium enrichment if 
the 2015 nuclear deal 
is discarded by parties 
still remaining under the 
agreement.Salehi said that 
under the 2015 nuclear 
deal, Iran accepted to 
put confidence-building 
curbs on its nuclear 
program, but they do not 
obstruct the “peaceful 
activities of Iran’s nuclear 
industry”.“Enrichment is 
currently underway, but we 
would put aside the 300kg 
limit (set by the nuclear 
agreement) whenever 
we wish, and would do the 
enrichment at any volume 
and level,” he said .
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This is more than six times higher than a 
previous UN estimate that put the death toll 
in Yemen at 10,000. ACLED says the death 
toll “is far higher than official estimates - and 
still underestimated. Fatality numbers are 
only one approximation of the abject tragedy 
and terror forced upon Yemenis from several 
sides. This cannot be overstated.”
Tragic enough, the official class in 
Washington is still doing just that. The US 
State Department continues to push against a 
Senate resolution that might put an end to the 
US support for the war, with Deputy Assistant 
Secretary for Persian Gulf Affairs Timothy 
Lenderking saying they believe it “sends 
a wrong message” to the world, and that 
the Saudis need to be supported – basically 
what they call “customer support for Saudi 
customers who bought all those US-made 
weapons for the war”.
President Trump has also been clear that 
continuing Saudi arms sales is the top 
priority, which is reflected in the desire to 
support the illegal war and condemning more 
civilians to die horrible deaths - in the name 
of creating “American jobs” and shoring up 
future campaign contributions from the arms 
industry and pro-Saudi lobbyists.
Then again, even if the resolution passes in the 
Senate, there likely won’t be any concurrent 
resolutions in the House until next year, as 
the House leadership has once again made 
a last second rule change in an unrelated 
bill to block any challenges to the Yemen 
war. In other words, this pure aggression, 
offensive in nature, and not waged due to 
any foreign invasion will continue apace, 
disguised as patriotism, nationalism, or 

containing Iran and support for Saudis, with 
false justifications purposely embedded into 
the minds of Christian-Zionist politicians on 
the Capitol Hill, all under the guise of idiotic 
politically correct ideologies.
Selling this concept has been a key component 
in the warmongers arsenal used to further 
their mission to turn all independent nations 
in the Middle East into failed states, to foment 
fear and fool the international community into 
supporting their state sponsored aggression 
and terror in the name of democratization 
of Yemen, to justify purposely crafted and 
unending “war on terror” and occupation, and 
to gain money and power to affect this colonial 
strategy.
The American politicians in the Senate and the 
House understand this concept and have been 
successful in their efforts to incite fear among 
their people to support the Saudi-led despots, 
by creating an enemy, demonizing Iran, and 
controlling the “fakestream” media with 
targeted propaganda in support of the war.
This tactic to maximize legality and to 
make body counts the be-all and end-all of 
US foreign policy is a horrendous mistake 
that needs to be stopped immediately. As 
indiscriminate airstrikes spread around the 
poorest country in the region, with Saudi 
despots following the lead of the self-styled 
“beacon of freedom and democracy in the 
region”, they label their civilian victims at 
homes, schools, hospitals, and markets as 
“pro-Iran currents” before murdering them 
with US-delivered missiles and bombs. The 
normalization of selling murder as business 
as usual in Yemen must be recognized for what 
it is: a shameful chapter in human history and 
a hideous assault on not only International 
Law and International Humanitarian Law but 
also human dignity and conscience.
Unless things change, there will be more lives 
lost in this unnecessary war of aggression and 
man-made famine, which threaten over 14 
million people in besieged areas. There must 
be a sustained ceasefire right now in order to 
get the people and resources into Yemen that 
are necessary to stop the famine.

"Carpet, as a noble Persian art, has a long history and 
has become  a part of the culture and tradition of the 
society," Ghodratollah Nowrouzi said. Saying that 
this art should be turned into a dynamic economy, he 
noted, "The artists who are involved in this artistic 
field should update, organize, and identify the 

industry."
"If carpet, the art of fingers and the product of dynamic 
Iranian minds, has special identification, then we can 
know that where, when, and by whom it has been 
made and subsequently can be better introduced to 
the world market," he continued.
"The working condition in the carpet factories is 
oppressive, especially in Isfahan; effective measures 
should be taken out to create prosperity for the 
market of carpet. Isfahan has  many hand-skilled 
artists in this field, and urban managers are interested 
to put this art in a worthwhile position," he said.

“No one will invest [in the project] for years,” the de 
facto Saudi ruler said, according to a colleague of 
those in the meeting, Financial Times reported.
His comments were a recognition that the crisis 
triggered by the killing of journalist Jamal Khashoggi 
threatens to undermine his bold plans to modernise 
the conservative kingdom with the backing of 
foreign capital and expertise.
Neom — the largest and most ambitious project 
announced by MbS — was always considered 
high risk, a start-up city founded on cutting-edge 
technologies from robotics to artificial intelligence. 
But it is now being pushed on to the backburner 
as the crisis caused by Khashoggi’s murder 
jeopardises the kingdom’s ability to attract the 
financing and high-tech skills needed for it and other 
developments.
“Neom is in doubt for sure,” one private sector 
consultant stated, adding that “certainly, our 
[government] clients are not outward facing at the 
moment”.
Since the journalist’s killing, advisers to Neom 

including the architect Norman Foster have 
distanced themselves from the project, 
underscoring the political and reputational risk 
attached to being associated with the crown prince.
MbS promised the businessmen he met that the 
oil-dependent kingdom would invest more heavily 
in the traditional economy to compensate — a 
humbling about face for a ruler who had put weaning 
Saudi Arabia off crude at the heart of his reforms.
“Saudi Arabia is going back to what has been tried 
and tested,” Steffen Hertog, a Gulf expert at the 
London School of Economics, said, adding that “They 
are going back to meat and potatoes”.
Neom and the government did not respond to 
requests for comment.
The economy was already struggling before 
Khashoggi’s killing in October sparked the 
kingdom’s biggest diplomatic crisis with the West 
since the September 2001 attacks in the US. But 
the resulting scrutiny of MbS has forced him to turn 
to hobbled local businesses as overseas appetite 
evaporates and he seeks to shore up domestic 
support.
In recent weeks, corporate leaders have been 
brought into private sessions with the crown prince 
to relay the challenges they face as they struggle with 
sluggish economic growth and depressed sentiment.
“The big [Saudi] families are hurting, and they are 
telling the crown prince how,” one banker briefed on 
the meetings stated.

Selling Murder in Yemen: The Be-All and End-All of 
US Foreign Policy

Persian carpets should have special 
identification

"Carpet industry should provide the adequate 
context for youth job creation and turn to be 
the source of providing the foreign exchange 
earnings," the mayor of Isfahan said.

When a business delegation met Crown Prince 
Mohammad bin Salman (MbS) recently, they 
were surprised to hear a candid admission about 
Neom, his 500$bn mega plan to turn virgin Saudi 
shoreline into a futuristic business hub.

According to the Armed Conflict Location & Event 
Data Project (ACLED), more than 60,000 people have 
been killed in the US-backed, Saudi-led war on Yemen 
since January 2016 (that's 9 months after the start of 
the war), with nearly half of those killings happening 
this year alone.

MbS’ Flagship Plan Beset by Doubts After Khashoggi Death
President 
Trump has 
also been 
clear that 
continuing 
Saudi arms 
sales is the top 
priority, which 
is reflected in 
the desire to 
support the 
illegal war and 
condemning 
more civilians 
to die horrible 
deaths - in 
the name 
of creating 
“American 
jobs” and 
shoring 
up future 
campaign 
contributions 
from the arms 
industry and 
pro-Saudi 
lobbyists.
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