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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 
     طرح »طبیب وطن بر بالین میراث کهن« که توسط یکی از پزشکان فوق تخصص غدد و هورمون های مغزی اجرا می شود، عالوه بر ترویج گردشگری سالمت با هدف طرح مشارکت مردم در 

مرمت بناهای تاریخی و فرهنگ سازی در راستای مرمت بناها صورت می گیرد.

قیمت 500 تومان

مدیرکل میراث فرهنگی استان:    

گردشگریسالمتدرمیدانامام)ره(عملیاتیمیشود

بازار طال و سکه  97/10/1 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,270,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,470,0005,041,000جدید

1,750,0002,521,000نیم سکه

1,050,0001,441,000ربع سکه

640000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18306800488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

 به مناسبت
 روز ثبت و احوال؛

احوالتان چطور 
است؟

آرشیو، آســیب، اجباری، پاکت 
و پارچه، اینها تعداد معدودی از 
نام هایی است که پدر و مادرهای 
ایرانی در ســال های گذشــته 
درخواســت نموده انــد تا ثبت 
احوال به جای نام فرزندانشــان 
به ثبت برساند!  نام های عجیب 
غریبی که البته ثبــت و احوال 
زیر بــار آن نرفتــه و در مواردی 
موجــب نارضایتی افراد شــده 
است. شــاید قبل از سال 70 هر 
نامی که دوســت داشتید را می 
توانستید برای فرزندتان انتخاب 
کنید. تا جایی که نقل اســت در 
روستایی نام یک پسر 43 گذاشته 
 شده آن هم به دلیل اینکه موقع

 نام گذاری به جــای برگه های 
داخل کاله برای قرعه کشــی، 
شماره کاله جدا شده و از شانس 
بد وی شماره کاله 43 بوده است 
و تغییر آن برای فرزند طبق برخی 
باورهای غلط ، بد یمنی می آورده 
است!  اما از زمانی که کمیته نام 
در ثبت و احوال کار خود را آغاز 

کرد دیگر ...

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان: 

هفته پژوهش را بهانه قرار 
دادیم تا بخشی از گزارش های 
پژوهشی وخالقانه واحد ها را 

به نمایش بگذاریم
به گــزارش اداره روابط عمومی مدیریت درمان، 
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان 
در افتتاحیــه اولین  نمایشــگاه پژوهش محور 
توسعه، ســالمت و رفاه اجتماعی بیان داشت: 
 هفته پژوهــش را بهانه قرار دادیم تا بخشــی از 
گزارش هــای پژوهشــی وخالقانــه واحد ها 
را به نمایش بگذاریم و گزارشــی از عملکرد ها 
ودستاورهای حوزه مدیریت درمان و بیمه تامین 

اجتماعی را به منصه ظهور بگذاریم.
دکتراعتصام پــور ادامــه داد: امیدواریم این 

نمایشگاه  شروعی برای...

پیش فروش های دردسرساز خودروسازان؛  

هشدارهایی که جدی گرفته نشد
خودروســازان در حالی علیرغم تعهدات قبلی به مشــتریان، هنوز هم ولع 
ثبت نام های جدید را دارند که شرکای خارجی شان می گویند 
نسبت به پیش فروش های بی برنامه و عدم تامین قطعه، 
به آنها هشدار داده بودند. با آغاز زمزمه هایی در دولت 
مبنی بر افزایش نرخ رسمی خودرو با مصوبه ستاد 
تنظیم بــازار و به موازات آن، کنار رفتن شــورای 
رقابت از قیمت گذاری خودرو، تحویل به موقع...

خلیلی پیر اعــالم کرد:هم 
اکنون دهمین جشــنواره 
نخســتین واژه آب در تمام 
استان های کشور در سطح 
گســترده ای در 5 محور در 
 حال اجراســت که انتظار 
مــی رود بــا اجــرای این 
جشنواره  در نهایت مسئولیت اجتماعی 
کودکان در برابر مصرف صحیح آب بیش 

از پیش مشهود شود.
وی با اشاره به 5 محور دهمین جشنواره 
نخســتین واژه آب اعــالم کرد:دهمین 
جشنواره نخســتین واژه آب با محوریت 
آموزش چهره بــه چهــره حاضرین در 
اولیاء،آمــوزش  جشــنواره،آموزش 
آموزگاران، برگزاری زنگ آب و در نهایت 
برگزاری برنامه نخستین واژه آب با حضور 

دانش آموزان مقطع ابتدایی بوده است.
  مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور

 بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشورگفت: بی شک فرهنگ سازی مصرف 
صحیح آب درجامعه باید از سنین پایین 
آغاز شــود ودر این راستا شرکتهای آب و 
فاضالب باید زمینه های فرهنگ صحیح 
آب را با اجراء وتدوین برنامه های متنوع 
فرهنگــی مدنظر قرار دهند تــا عالوه بر 
فرهنگ صحیح مصرف ،سواد آب نیز در 

میان مردم افزایش یابد.
خلیلی پیر با اشاره به برنامه های شرکت 
آبفا اصفهــان در خصوص ترویج فرهنگ 
صحیح مصرف در میان اقشــار مختلف 
جامعه گفت:در چند سال اخیر شرکت آبفا 
استان اصفهان در زمینه اجرای برنامه های 
فرهنگی در راستای مصرف بهینه آب در 
جامعه موفق عمل کرده بطوریکه توانسته 
مصرف ســرانه آب در اصفهان را کاهش 
داده که امید اســت ایــن روند همچنان 

ادامه یابد.
در این برنامه مدیر روابط عمومی شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان گفت:با آغاز 
ســال تحصیلی شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در پنج محور که از سوی 
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 

لحاظ شده بود برنامه های آموزشی خود 
را تبیین و اجرا نمود.

ســید اکبر بنی طباء با اشاره به همکاری 
و تعامل آموزش و پرورش با آبفا اســتان 
اصفهــان عنــوان کرد:بدون شــک اگر 
همکاری و تعامل مستمر اداره کل آموزش 
و پرورش با شرکت آب و فاضالب نبود ما 
نمی توانستیم برنامه های ترویجی خود را 
در خصوص فرهنگ مصرف بهینه آب را 
در بین دانش آموزان ،اولیاء و آموزاگاران 
اجراء نمایم بنابراین چنین امری بســیار 

قابل تقدیر و تشکر است.
وی افزود: دهمین جشنواره نخستین واژه 
آب در شش منطقه شهر اصفهان و شش 

شهرستان در استان برگزار شد. 
مهرجو مدیر آبفا برخوار هم در این برنامه 
گفت: بــرای اینکه در دهمیــن برنامه از 
دهمین جشنواره نخســتین واژه بتوانیم 
دانش آموزان بیشتری را ترغیب به مصرف 

صحیح آب نماییم این برنامه را با حضور 
بیــش از پنج هزار دانش آموز در ســطح 

شهرستان برگزار نمودیم.
وی گفت: در جند ســال اخیر با اجرای 
برنامه های فرهنگی توانستیم شاهد سیر 
نزولی کاهش مصرف سرانه آب در منطقه 
برخوار باشیم بطوری که در سال گذشته 
مصرف سرانه آب در برخوار 146 لیتر در 
شبانه روز بوده اما این رقم در شش ماهه 

سال جاری به 143 لیتر کاهش یافت 
مهرجو اعالم کرد:عالوه بر همکاری با اداره 
آموزش و پرورش و ائمه جماعات و جمعه 
پیرامون ترغیب مردم بــه مصرف بهینه 
آب سعی شده با حضور در خانه ملت که 
با حضور نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی می باشد به مشــکالت مردم در 
خصوص تامین و توزیع آب رسیدگی شود 
و نیز آنها را هم تشویق به مصرف درست 

آب می نماییم .

باحضور مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور صورت گرفت:

برگزاری دهمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آ ب

 برای اینکه در دهمین 
برنامه از دهمین 

جشنواره نخستین 
واژه بتوانیم دانش 
آموزان بیشتری را 
ترغیب به مصرف 

صحیح آب نمائیم این 
برنامه را با حضور بیش 

از 5 هزار دانش آموز 
در سطح شهرستان 

برگزار نمودیم.

باحضور مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت منابع آب 
ایران، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان دهمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین 
واژه آب با بیش از پنج هزار دانش آموز در شهرستان برخوار برگزار شد.  مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
پیرامون برگزاری دهمین جشنواره نخستین واژه آب گفت: وزارت نیرو ، طی دستور العملی  شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور  را ملزم به  اجرای  

جشنواره نخستین واژه آب  با هدف  ترغیب دانش آموزان اول ابتدایی به مصرف صحیح آب  در سطح کشور نمود. 

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S
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احوالتان چطور است؟
ادامه از صفحه یک:

... کمتر دیده می شــود که نام های 
عجیب و غریب بر روی افراد گذاشته 

شود. 
البته این نام ها هنوز هم درخواست 
کننده دارد.امام رضا )ع( فرموده اند: 
یکی از حقوق فرزند بر پدر و در واقع 
نخستین احسان و نیکی پدر نسبت 
به کودک، پس از تولد، آن است که 
نام نیکو و مناســبی برای او انتخاب 

نمایند. 
ذکر این نکته الزم اســت که از نظر 
روانی، اگر برای کودک اســم زننده 
و مضحکــی انتخاب کنیــم، باعث 
می شــود که همواره مورد استهزا 
واقــع شــود. پیامبر اکــرم)ص( 
برای جلوگیری از ایــن گونه مورِد 
تحقیر واقع شــدن، فرموده اند: که 
 برای اوالد خود، نــام نیکو انتخاب 

کنید.
- فاطمه ایرانی ، اولین نامی اســت 
 که در ایران توانســت شناســنامه

 بگیرد .
 در گذشته ایرانیان به صورت سنتی 
 برای فرزنــدان خود اســم گذاری

 می کردند و اصوال بزرگ فامیل این 
وظیف را بر عهده داشت اما  در سال 
1297 اولین شناسنامه ایرانی به نام 
دختری ثبت شــد و فاطمه ایرانی 

نام گرفت. 
هرچند ایرانیان قدیم نیز به گونه ای 
ثبت و احوال د اشته اند و به محض 
تولد هر فرزند اســم وی را در پشت 
قرآنی به ثبت می رســاندند و این 
 قرآن از پدر بزرگ ها به پدر ها به ارث 
می رســید تــا ذخایز ایــن ثبت و 
احوال بر جای بماند اما ســازمانی 
که برای عموم وجود داشــته باشد 
و به ثبــت نام افراد رســیدگی کند 
از همان ســال 1297 بــه تقلید از 
 برخی کشــورهای اروپایــی ایجاد

 شد.
 - ســازمان ثبت و احــوال یکی از 
ارکان مهم حکومتی است به دلیل 
اینکه اســناد هویتی همه افراد در 
آن وجود دارد و ضمنا ارائه خدمات 
به عموم جامعه جــزو ویژگی های 
این رکن اســت که این سازمان را از 
دیگر ســازمان ها متمایز می کند 
 و البته به نوعی کارشــان را سخت

 می کند. 
ســوم دی مــاه روز ثبــت و احوال 
اســت بــه دلیــل صــدور اولین 
شانســنامه در این تاریخ در ســال 
1297 سوم دی به تصویب شورای 
 فرهنــگ عمومــی در تاریخ ثبت 

شده است.
 این سازمان وظیفه تهیه اطالعات 
ثبتی اساسی مانند زاد و ولد، مرگ 
و میر و ازدواج و نیــز صدور مدارک 
هویتی مانند شناسنامه را بر عهده 

دارد. 
در سال های گذشته به دلیل افزایش 
جمعیت ســازمان ثبــت و احوال 
مجبور شــد به غیر از شناسنامه به 
دادن کارت ملی نیــز مبادرت ورزد 
ولی متاســفانه از این کارت ها نیز 
 مانند شناســنامه ها ســو استفاده

 مــی شــد و ســال گذشــته این 
ســازمان طی فراخوانــی از مردم 
 خواست تا برای جلوگیری از برخی 
 ســو اســتفاده هــا بــه گرفتــن 
 کارت های ملــی بارکــد دار اقدام

 کنند.
 اتفاقــا اســتقبال از این طــرح از 
ســوی مردم خــوب بــود هرچند 
 برخی به دلیل هزینــه تعویض این 
کارت هــا نتوانســتند کارت های 
بارکد دار بگیرند اما بقیه متقاضیان 
 نیز همچنــان منتظر هســتند تا 
کارت های ملی خود را دریافت کنند 
و به گفته سازمان ثبت و احوال این 
افراد همچنان باید منتظر بمانند تا 
تحریم ها از روی کاغذ این کارت ها 

برداشته شود!

اقتصاد استان
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حل مشكل تامين الستيک رانندگان تا پايان امسال
معاون حمل ونقل سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور گفت: مشکالت تامین الستیك رانندگان 

با رایزني ها و اقدامات انجام شده تا پایان سال حل مي شود.
به گزارش اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اصفهان، داریوش اماني در همایش بزرگداشت 
روز ملي حمل ونقل و راهداري در اصفهان، اظهار کرد: سازمان به شدت در پی حل مشکالت رانندگان 

است و با وجودی که بحث تامین الستیك وظیفه سازمان ما نبود، به دلیل اینکه دغدغه رانندگان ما بود به 
این مساله ورود کردیم.

وي با اشاره به حضور رئیس مجلس در مراسم بزرگداشت هفته حمل ونقل و راهداري کشور، گفت: در این جلسه 
مقرر شد مباحث مربوط به قرار گرفتن حرفه رانندگي در زمره مشاغل سخت و زیان آور با قدرت بیشتري در مجلس شوراي 

اسالمي پیگیري شود. معاون حمل ونقل سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور با اشاره به یکي از دغدغه هاي بزرگ رانندگان در حوزه 
بیمه تامین اجتماعي و بیمه تکمیلي، اظهار کرد: در این بخش مقرر شد صندوقي تعریف شود تا براي همیشه مشکالت این حوزه برطرف شود.

امانی با بیان اینکه در سال هاي گذشته حجم بار 40 درصد افزایش یافت، اما ناوگان حمل ونقل 120 درصد رشد کرد، افزود: این توسعه 
نامتوازن سفره رانندگان و سایر فعاالن صنعت حمل ونقل را کوچك تر کرده است.

 مکانی از سوی دفتر 
پایگاه ثبت جهانی 
دو هفته یکبار در 

اختیار این پزشک 
متخصص قرار می گیرد 
تا با تجویز نسخه برای 

بیماران خود در این 
مکان درآمد ناشی از آن 
در جهت مرمت بناهای  

 تاریخی صرف
 شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:    

گردشگری سالمت در ميدان امام)ره( عملياتی می شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: طرح طبیب 
وطن بر بالین میراث کهن  توسط یکی از پزشکان فوق تخصص از 
دانشگاه هاروارد آمریکا و در راستای ترویج گردشگری سالمت 

به صورت نمادین در میدان امام  اصفهان اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان، فریدون اللهیاری اظهار داشت: طرح »طبیب وطن بر 
بالین میراث کهن« که توسط یکی از پزشکان فوق تخصص غدد 
و هورمون های مغزی اجرا می شود، عالوه بر ترویج گردشگری 
سالمت با هدف طرح مشارکت مردم در مرمت بناهای تاریخی و 

فرهنگ سازی در راستای مرمت بناها صورت می گیرد.

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     طرح »طبیب وطن بر بالین میراث کهن« که توسط یکی از پزشکان فوق تخصص غدد و هورمون های مغزی اجرا می شود، عالوه بر ترویج گردشگری سالمت با هدف طرح 
مشارکت مردم در مرمت بناهای تاریخی و فرهنگ سازی در راستای مرمت بناها صورت می گیرد.

 مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار
 شهرداری اصفهان مطرح کرد :

شناسنامه دار کردن بارهای درون 
شهری

مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری 
اصفهان گفت: امروز با توجه به رشد روزافزون جمعیت در 
شهرها و تقاضای استفاده از وسایل نقلیه سبک و سنگین 

باید شیوه های مدیریت شهر تغییر کند و بروز شود.

مجید طهماســبی ظهر دیروز ) یکشــنبه( در آییــن رونمایی از 
طرح های سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: یکی از مولفه های پیشــرفت شهرها، سیســتم حمل و نقل 
عمومی آن است که بر این اساس پایه گذاری شهرها انجام می شود. 
امروز با توجه به رشــد روز افزون جمعیت در شــهرها و تقاضای 
استفاده از وسایل نقلیه سبك و ســنگین باید شیوه های مدیریتی 

شهر تغییر کرده و به روز شود.
وی افزود: در این راســتا امروز رونمایی از ســند بار درون شهری، 
مانیتورینگ نظــارت تصویری مراکــز معاینه فنی، اپلیکیشــن 
 حمل و نقل بار درون شــهری و طرح دیده بــان آلودگی هوا انجام 

می شود.
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان با 
اشاره به سند حمل بار درون شهری اصفهان گفت: بارنامه سندی 
مشــخص کننده مالکیت بار و دارای کد رهگیری از سوی سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری اصفهان اســت کــه با هدف 
شناســنامه دار کردن و هویت بخشــی به بارهای درون شهری و 
جلوگیری از قاچاق کاال و مدیریت مصرف سوخت اجرایی می شود.

طهماســبی با اشــاره به الزامات ســند حمل بار درون شــهری 
تصریح کرد: این ســند در شــورای اســالمی شــهر به تصویب 
رسیده اســت. از این رو ســوخت یارانه ای به راهبرانی تخصیص 
 داده می شــود کــه بــرای آن ها ســند حمل بــار صادر شــده

 است.
وی در خصوص اپلیکیشن حمل و نقل بار درون شهری خاطرنشان 
کرد: ایجاد بســتر امن و ســریع در حوزه حمل و نقــل بار درون 
شــهری، مدیریت و کنترل تعداد ســفرها با موضوع حمل و نقل 
درون شهری و به تبع آن کاهش و کنترل ترافیك، امکان رصد بار 
از مبدا تا مقصد و امکان صدور بارنامــه الکترونیکی و اخذ امضای 
 دیجیتال و دریافت و تحویل بار از اهداف طراحی این اپلیکیشــن 

است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به رونمایی از نظارت تصویری مراکز معاینه فنی خودرو 
گفت: با اجرایی شــدن مانیتورینگ نظارت تصویری مراکز معاینه 
 فنی رصد آنالین هشت مرکز فعال معاینه فنی با 1۵ دوربین انجام 

می شود.
طهماسبی افزود: راهنمایی شهروندان متقاضی اخذ خدمات معاینه 
فنی به مراکز با طول صف کمتر، نظارت بر ساعات کاری ابالغ شده 
به مراکز معاینه فنی خودرو و نظارت بر حضور فعال کارشناســان 
در مراکز معاینه فنی و اســتفاده از تمامی ظرفیت ها و قابلیت های 
 فنی از اهداف شــاخص نظــارت تصویــری مراکــز معاینه فنی 

خودرو است.
وی با اشاره به طرح دیده بان آلودگی هوا خاطرنشان کرد: این طرح 
با هدف مشــارکت و رصد خودروهای عمومی دودزا و آلوده کننده 
هوا توسط شهروندان با اعالم به ســامانه تلفنی 1۳7 و اپلیکیشن 
ترافیك بار همچنین کنترل مســتمر خودروهای بنزین سوز باری 
و سواری اعم از خصوصی و عمومی توسط خودورهای گشت سیار 

اجرا می شود.
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری اصفهان 
ادامــه داد: طرح هــای آینده این ســازمان راه اندازی سیســتم 
توزیــن درحــال حرکــت WIM  و سیســتم توزیــن چمدانی با 
 هدف کنترل تردد خودروهــای باری و کنترل اضافــه تناژ آن ها

 خواهد بود.

گـــزارش

وی بیان کرد: مکانی از 
سوی دفتر پایگاه ثبت 
جهانــی دو هفته یکبار 
در اختیار این پزشــك 
متخصص قرار می گیرد 
تا با تجویز نسخه برای 
بیماران خــود در این 
مکان درآمد ناشــی از آن در جهت 
 مرمــت بناهــای  تاریخــی صرف

 شود.
لیلی ماحوزی ایده پــرداز این طرح 
و متخصص داخلــی، فوق تخصص 
 غــدد درونریــز و فــوق تخصــص 
هورمون های مغزی نیز در خصوص 

اجــرای این طــرح در میــدان امام 
گفت: نگاه مرمــت در ترمیم بناهای 
 تاریخی نگاهی مشــابه علم پزشکی

 است.
وی تصریح کرد: همانطور که پزشك 
به  درمان جســم و روح توجه دارد، 

مرمتگر نیز درمانگر بناهای تاریخی  
است .

این ایده پرداز بیان کرد: در این راستا 
مصم شدم، با  شعار»طبیب وطن بر 
بالین میراث کهن« به  درمان بیماران 
در دفتر پایگاه ثبت جهانی میدان امام 

از یك طرف عالقه به بنای تاریخی در 
میان بیماران خود را با توجه به فضای 
آرام این مکان باال ببــرم  و از طرفی 
درآمد حاصل از این درمان را  صرف 
جان فرسوده بناهای تاریخی نیازمند 

مرمت کنم.

196 ميليون دالر کاال از کاشان صادر شد
 مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشان گفت: کاالهایی با ارزش افزون بر 196 میلیون 

و 608 هزار دالر در 9 ماهه سال جاری از این شهرستان به مقصد کشورهای خارجی صادر شده است.
196 میلیون دالر کاال از کاشان صادر شــد علی مراد نوروزی  وزن این کاالهای صادراتی را بیش از 129 
میلیون و 2۵9 هزار کیلوگرم عنوان کرد و افزود: صادرات کاال از کاشان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

2۵ درصد از نظر ارزشی و 160 درصد از نظر وزن افزایش نشان می دهد.  وی بیان کرد: الیاف مصنوعی، مواد 
پی وی سی، میلگرد، فوالد، مفتول مسی، لنت ترمز، گالب و عرقیات گیاهی، انواع ظرف های آرکوپال، آلومینیوم، 

چینی، لوله های چدنی و لبنیات از جمله کاالهای صادراتی شهرستان کاشان است. مسئول واحد ارزیابی گمرک 
استان اصفهان مستقر در کاشان اضافه کرد: فرش ماشینی، قالب فلزی، مالمین، پالستیك، گونی، باسکول، کولر آبی، انواع 

نخ، مواد شوینده و آبلیمو از دیگر محصوالت صادراتی این شهرستان به خارج از کشور می باشد. وی اتریش، ترکیه، اسپانیا، سوئد، 
لبنان، انگلستان، استرالیا، آلمان، کانادا، برزیل، سنگاپور، روسیه، بلغارستان، هلند، چین، ژاپن، آذربایجان، ازبکستان، زامبیا، ارمنستان، آفریقای 
جنوبی، افغانستان، اکراین، قطر، اندونزی، کویت، آلبانی، مالزی، اردن، هند، اوگاندا، بحرین، پاکستان، کنیا، فنالند، ترکمنستان، تاجیکستان، 

قزاقستان، موزامبیك، ویتنام، گرجستان و لیتوانی را مقصد کاالهای صادراتی کاشان برشمرد.

خـــبــــر

استاندار:
برای ایمن سازی مدارس اصفهان اقدام جدی صورت گیرد

استاندار اصفهان با اشــاره به حادثه آتش سوزی واحد  
آموزشی در زاهدان گفت: باید برای ایمن سازی مدارس 
این استان اقدام جدی صورت گیرد تا با اعمال تذکرات 

الزم، مناطق دارای مشکل فضای آموزشی با چنین حوادثی مواجه نشوند.

عباس رضایی روز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش در سالن اجتماعات این اداره 
کل افزود: یکی از اصلی ترین و مهم ترین جلسات جلسه شورای عالی آموزش و پرورش است 

چرا که در این جلسه آینده کشور بحث و برای تامین نیازهای آن تصمیم گیری می شود.
وی خاطرنشان کرد : هرگونه سرمایه گذاری در آموزش و پرورش آینده ساز، قانونی و نشاط 

آور و در نهایت تکلیف شرعی خواهد بود.
وی ادامه داد: جلسات شورای آموزش و پرورش باید موضوعی باشد تا بتوان به همه مسائل و 
مشکالت این حوزه مهم رسیدگی و بحث و بررسی کرد زیرا بهتر و بیشتر به نتیجه مطلوب 

خواهیم رسید.
استاندار اصفهان با تاکید بر اهمیت مسائل مربوط به حوزه آموزش و پرورش بیان کرد: با 

توجه به مشغله کاری اما حاضرم هفته ای یك مرتبه در جلسات شورا ی آموزش و پرورش 
شرکت کنم.

رضایی با اشاره به آتش سوزی در یکی از مدارس زاهدان اظهارداشت: باید در راستای ایمن 
سازی مدارس اقدامات جدی صورت گرفته و تذکرات الزم اعمال شود تا مناطقی که فضای 

آموزشی آن ها دچار مشکل است با چنین حوادثی مواجه نشوند.
وی با اشاره به افتتاح مجتمع آموزشی شهید حججی نجف آباد یادآور شد : در این جلسه 
عنوان کردم که شهید حججی متعلق به نجف آباد نیست و درخواستم این بود که با توجه به 
اینکه 26 سال از عمر با برکت این شهید می گذشت 26 مجموعه آموزشی به افتتاح و بهره 
برداری برسد. مجتمع آموزشی شهید حججی در زمینی به مساحت 17 هزار مترمربع و 
زیربنای هفت هزار مترمربع و با سرمایه گذاری 120 میلیارد ریالی بنیاد برکت افتتاح شد 
در این مجتمع آموزشی مدرسه ابتدایی با 12 کالس و دبیرستان متوسطه اول و دوم با 18 

کالس، سالن ورزشی، سالن اجتماعات 400 نفره، کتابخانه و نمازخانه در نظر گرفته شد.
استاندار اصفهان اضافه کرد: باید از سازمان های مردم نهاد برای حضور هرچه بیشتر خیران 
درحوزه آموزشی دعوت شود تا مشکل مدرسه سازی حل و خیران در این راستا جهت دهی 

شوند و ظرف یکسال آینده مشکلی از باب مدارس و تعمیرات آن ها نداشته باشیم.
وی از اداره کل دارایی درخواســت کرد اهتمام و تخصیصات الزم را در راستای کمك به 
آموزش و پرورش به کار گیرد. رضایی با بیان اینکه آموزش و پرورش ولی نعمت ماست، 
بیان کرد: افراد فعال در این حوزه نقش موثری در سازندگی کشور دارند که باید مورد توجه 

ویژه ای قرار بگیرند.
 به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان در راستای جداسازی سقف بودجه 
بازماندگان از تحصیل در بودجه کل 98 دیده شده همچنین در طرح »هر دانش آموز یك 
مهارت« اصفهان به عنوان آزمایشی انتخاب و در راستای تخصیص بودجه تالش می شود.   
تبیین، اهداف و وظایف شوراهای آموزش و پرورش و استلزامات اسناد فرادستی و الزامات 
آموزش و پرورش و نیز سند تحول بنیادین از دستور کار جلسه شورای آموزش و پرورش 

دیروز اصفهان بود.
آموزش و پرورش استان اصفهان دارای 24 شهرستان و 41 منطقه آموزشی است که در 
سال تحصیلی 97- 98 در سه دوره تحصیلی، استثنایی، بزرگساالن، پیش دبستانی حدود 

9۳0 هزار نفر به تحصیل مشغول هستند.

ایرنا
خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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N E W S

    

دکتراعتصام پور ادامه داد: امیدواریم این نمایشگاه  شروعی 
برای ایجــاد عملیاتی مدیریت دانش باشــد و این بســتر 
مناسب بتواند در کل کشــور برای حوزه های درمان الگو 
 ســازی شــود و مرکز اســنادی برای انتقال تجارب قرار

 گیرد.
وی در خصوص تاسیس اولین نمایشــگاه پژوهش محور 
توسعه ، ســالمت و رفاه اجتماعی گفت: ســازمان تامین 

اجتماعی متولی رفاه اجتماعی وتوسعه است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان بیان داشت:ما 
دستاوردهای خالقانه هر حوزه اعم از درمانگاه و بیمارستان 
به عالوه گزارش عملکرد آن واحد، پتانســیل موجود نگاه 
خالقانه به عالوه حوزه هــای پژوهش محور ونگاهی که در 

پرژه های آینده داشت را تدوین کنیم.
دکتر  اعتصام پور گفت:ما می خواهیم اســتارتی در مقوله 
مدیریت دانش بزنیم یعنی هر حوزه ای »مثل بیمارستان 
دکتر غرضی« قدمت قبل وچشم انداز آینده آن را به پکیجی 
الکترونیك تبدیل کند وســیر تاریخی بیمارســتان را در 

اختیار مدیران بعدی قرار دهد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت:ما هفته 
پژوهش را بهانــه ای قرار دادیم تا بخشــی از گزارش های 
پژوهشی وخالقانه واحد ها را به نمایش بگذاریم ودر کنارآن 
گزارشی از عملکرد ها ودستاورهای حوزه مدیریت درمان 
وبیمه تامین اجتماعی را به منصه ظهور بگذاریم و شروعی 
برای ایجاد عملیاتی مدیریت دانش باشیم وامیدواریم این 
بستر مناسب بتواند در کل کشــور برای حوزه های درمان 
الگو سازی کند و مرکز اســنادی برای انتقال تجارب قرار 

گیرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان: 
هفته پژوهش را بهانه قرار داديم تا بخشی از گزارش های پژوهشی وخالقانه واحد ها را به نمايش بگذاريم

به گزارش اداره روابط عمومی مدیریت درمان، مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان در افتتاحیه اولین  نمایشگاه پژوهش محور توسعه، 
سالمت و رفاه اجتماعی بیان داشت: هفته پژوهش را بهانه قرار دادیم تا بخشی از گزارش های پژوهشی وخالقانه واحد ها را به نمایش بگذاریم و 

گزارشی از عملکرد ها ودستاورهای حوزه مدیریت درمان و بیمه تامین اجتماعی را به منصه ظهور بگذاریم.



شهرداری و دهیاری تیران  و کرون به انجام آزمایش خاک ملزم شدند
رییس اداره راه و شهرسازی تیران  و کرون گفت: شهرداری و دهیاری های این شهرستان به انجام آزمایش های 

کاربردی خاک و تست تراکم پیش از آسفالت معابر و بتن ریزی ملزم شدند.
مرتضی فوالدی از شهرستان تیران، با اشاره به کیفیت بخشی در پروژه ها اظهار کرد: شهرداری و دهیاری های 
این شهرستان به انجام آزمایش های کاربردی خاک و تست تراکم پیش از آسفالت معابر و بتن ریزی ملزم شدند و 

برای اجرای پروژه های راه سازی و ساختمان سازی باید آزمایش های مربوط به تراکم و زیرساختی خاک انجام شود 
و در صورت نتیجه مثبت آزمایش ها عملیات اجرایی آغاز می شود.

وی افزود: این آزمایش ها در افزایش کیفیت خدمات رسانی و جلوگیری از تحمیل هزینه های سنگین به پروژه و جلوگیری 
تخریب مصالح انجام می شود.

رییس اداره راه و شهرسازی تیران و کرون ادامه داد: این اقدامات تنها برای طرح های عمومی نیست و برای ساختمان سازی ها نیز انجام 
می شود و نظارت بر حسن اجرای این کار ضروری است.

 وی با اشاره به اینکه اختصاص قیر رایگان به طرح های شهرها و روستاها توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می شود، خاطرنشان کرد: اختصاص قیر 
رایگان بر اساس انجام آزمایش ها انجام می شود و به طرح های فاقد نتیجه آزمایش های کاربردی خاک کمک نمی شود.

بیش از ۲۸ هزار گردشگر خارجی از ابیانه نطنز بازدید کردند
 رییس اداره میراث فرهنگی نطنز گفت: در ۹ ماهه نخســت ســال جــاری بیش از ۲۸ هزار 

گردشگر خارجی از روستای تاریخی ابیانه بازدید کردند.
حسین یزدان مهر اظهار داشت: با بازدید ۱۱۵۲ نفر گردشگر خارجی از ابیانه نطنز در آذرماه، 
آمار بازدید گردشگران خارجی از این روســتای تاریخی از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۸ 

هزار و ۷۷۳ نفر رسید.
وی افزود: آمار بازدید گردشــگران خارجی از ابیانه در سال جاری نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته، حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است.
رییس اداره میراث فرهنگی نطنز ابراز داشــت: این گردشــگران از بیش از ۴۰ ملیت مختلف از کشورهای 

مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی و شرق آسیا بوده اند.
ابیانه یکی از روســتاهای نطنز با بناهای تاریخی متعدد اســت که در فاصله ۳۵ کیلومتری مرکز این شهرستان قرار دارد و 
 در مرداد ۱۳۵۴ با شــماره ثبت ۱۰۸۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده و هم اکنون در آســتانه ثبت جهانی

 است.

اقتصاد ایران
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شورای پول و اعتبار تصویب کرد؛
پایان پرداخت سود 

روزشمار حساب های 
بانکی

با تصویب شــورای پــول و اعتبار 
پرداخــت ســود ســپرده های 
سرمایه گذاری کوتاه مدت از ابتدای 
بهمن ماه سال جاری از روزشمار به 

ماه شمار تغییر خواهد کرد.
 شــورای پول و اعتبــار در هزار و 
دویست و شــصت و دومین جلسه 
خــود در ۲۰ آذرماه ســال جاری 
تصویب کــرد که معیــار پرداخت 
سود سپرده های ســرمایه گذاری 
کوتاه مــدت عادی از روزشــمار به 
ماه شمار تغییر یابد؛ به  گونه ای که 
حداقل مانده حساب در ماه مبنای 
محاسبه سود ســپرده های مزبور 
باشــد. در این جلســه، همچنین 
مقرر شــد که یک ماه پس از تاریخ 
ابالغ مصوبه و تمهیــد مقدمات و 
زیرساخت های الزم در شبکه بانکی 
کشور، طی آن مقطع زمانی، مراتب 
در بانک ها و موسســات اعتباری 
غیربانکی به اجرا درآید. شــورای 
پول و اعتبار بانک ها و موسســات 
اعتباری غیربانکی را موظف کرده 
کــه اطالع رســانی الزم را در این 
خصوص به سپرده گذاران خود انجام 
دهند. تصویب تغییر پرداخت سود 
سپرده های کوتاه مدت از روزشمار 
به ماه شــمار در حالی است که بر 
اســاس بخش نامه متعدد شورای 
پول و اعتبار در جلسات و سال های 
گذشــته، در حال حاضر حداکثر 
نــرخ ســود علی الحســاب برای 
ســپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ 
درصد ساالنه اســت. بانک مرکزی 
با ابالغ این بخش نامــه به بانک ها 
تاکید کرده است که این نهاد عالوه 
بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این 
خصوص، نحوه عمل شــرکت های 
پشتیبانی فناوری اطالعات بانک ها 
و موسســات اعتباری را نیز تحت 
پایش خواهد داشــت و در صورت 
مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا 
هرگونه اقدامی که منجر به کتمان 
یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای 
مالی شــود، شــرکت های مذکور 
در فهرست اشــخاص فاقد شرایط 
و صالحیت الزم بــرای همکاری با 
شبکه بانکی کشــور قرار خواهند 
گرفت. این در حالی است که چندی 
پیش همتی، با هشــدار جدی به 
بانک ها اعالم کرده بود که با بانک ها و 
موسساتی که سود بیش از ۲۰ درصد 
به سپرده ها بدهند، برخورد جدی 
خواهد کرد. این تصمیمات شورای 
پول و اعتبار و بانک مرکزی که در 
راستای کاهش نرخ سود پرداختی 
به سپرده های بانکی گرفته می شود، 
پیش زمینه ای بــرای اصالح نظام 
بانکی و ناترازی بانک هاست، چراکه 
همتی گفته بود بانک ها با پرداخت 
سود باال به سپرده ها نمی توانند آن 
را تامین کرده و این کار سبب اضافه 

برداشت آن ها می شود.
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با آغــاز زمزمه هایی در 
دولت مبنــی بر افزایش 
نرخ رســمی خودرو با 
مصوبه ستاد تنظیم بازار 
و بــه مــوازات آن، کنار 
رفتن شــورای رقابت از 
قیمت گــذاری خودرو، 
تحویل به موقع خودروهای پیش فروش  
شده که در تعهدات قبلی خودروسازان 
بود، متوقف شد و هر روز به بهانه های 
مختلف، تعداد زیادی از مشتریانی که 
باید در موعدهای  مشخص، خودروهای 
خود را تحویل می گرفتند، با ممانعت 
خودروســازان در ایفای تعهداتشــان 

مواجه شدند.
در سبد خودروهایی که خودروسازان 
با ولع بســیار، اقدام بــه پیش فروش 
آنها کــرده بودند، طیــف متنوعی از 
خودروهای داخلی و تولید مشترک با 
خودروســازان خارجی قرار داشت که 
میزان تولید با توجه به گرفتاری های 
تحریــم و وضع اولیــن تحریم ایاالت 
متحده آمریکا همزمان با خروجش از 

برجام بر روی صنعت خودروســازی، 
قطعا به مرور کاهش می یافت و بنابراین 
خودروســازان قادر به عمل به ایفای 

تعهدات خود در این رابطه نبودند.
اکنون کار به جایی رســیده است که 
بســیاری از خودروهای ثبــت نامی 
تولید مشترک ایرانی با خودروسازان 
فرانســوی، علیرغم اینکه بــا افزایش 
قیمت از ســوی خودروســاز و اجبار 
مشــتریان به پرداخت آن مواجه شده 
است، اما مابه التفاوت ها دریافت شده 
و خودرویی به دســت مصرف کننده 
نرسیده اســت؛ در عین حال، به زعم 
برخی منابــع آگاه در خودروســازان 
خارجی که شــریک ایــران در دوران 
پســابرجام بودند، هشدارهای الزم در 
رابطه با نبود قطعه و پک های مرتبط با 
تولید خودروهای مشترک، به مدیران 
خودروسازی داده شده بود؛ اما آنها تنها 
به فکر جمع کردن منابع مالی از دست 
مردم برای پوشــاندن ناکارآمدی های 

خود بودند.
یک منبع مطلع در رنوپــارس هم در 
گفتگو با رســانه ها اعالم کرده که به 
مدیران پیشین سایپا در زمینه پیش 
فروش بیش از ظرفیت محصوالت رنو 
شامل ساندرو، اســتپ وی و تندر ۹۰ 
هشدار داده بود اما آنها بدون توجه به 
این موضوع و بدون هماهنگی با رنو و با 
آگاهی از ناتوانی در تامین، پیش فروش 

صورت داده بودند.
یکی از خریداران خودروی مشــترک 
تولید ایران خودرو بــا پژو در گفتگو با 
خبرنگار مهر می گوید: علیرغم اینکه 
برای خرید پــژو ۲۰۰۸ یک دوره مابه 
التفاوت از ما به دلیــل افزایش نرخ ارز 
و موارد مترتب بــر هزینه های خودرو 
دریافت شده است، اما هنوز با گذشت 
بیش از شــش ماه خودرویی تحویل 
نگرفته ایم و بنابراین خودروسازان در 
این زمینه عالوه بر اینکه به حاشیه بازار 
دامن زده اند، خودروهای ثبت نامی را 
هم تحویل نداده و به تعهدات خود عمل 

نمی کنند.
وی می افزاید: هم اکنون برخی زمزمه ها 
مبنی بر این است که مجدد از مشتریان 
مابه التفاوت دریافت شود تا قیمت به 
حاشــیه بازار نزدیک شود، در حالیکه 
این خودروها سال ۹۶ و قبل از نوسانات 
ارزی ثبت نام شــده و عالوه بر اینکه 
تاخیر در تحویل خودرو وجود دارد، یک 
مرحله هم مابه التفاوت دریافت شده 
است. در این میان انتظار داریم سازمان 
حمایت و دستگاههای نظارتی بر روی 

این موضوع هم نظارت داشته باشند.
یکی دیگر از خریــداران خودروهای 
داخلی نیز از شــرکت سایپا در گفتگو 
با خبرنگار مهر می گوید: متاسفانه این 
گروه خودروساز، ثبت نام کنندگان را 
وادار کرده تا به جای خودروی استپ 

وی، سایر خودروها را تحویل بگیرند، در 
حالیکه همان خودروهایی هم که برخی 
مشتریان راضی شــده و برای دریافت 
دو خــودرو به جای اســتپ وی اعالم 
آمادگی کرده اند هــم، به آنها تحویل 

داده نشده است.
 وی مــی افزایــد: اکنــون برخــی

 نمایندگــی های شــرکت ســایپا، 
خودروهایــی که به ازای اســتپ وی 
برای مشتریان و ثبت نام کنندگان در 

نظر گرفته انــد را، با قیمت های جدید 
محاسبه می کنند و بعضا به مشتریان 
علیرغم اعالم قبلی، یک خودرو بیشتر 
تحویل نمی دهنــد و اگر فرد متقاضی 
بخواهد دو خودرو را مطابق با اعالم قبلی 
دریافت کند، باید مابه التفاوت بپردازد؛ 
یا اینکه یک خودرو بگیرد و مابقی پول 
خود را نقدا از نمایندگی دریافت نماید.

تمام اینها در شرایطی است که باز هم 
عطش ثبت نام خودرو در خودروسازان 

وجود دارد و آنها باز هم علیرغم تعهدات 
ســنگینی که دارند، اقدام به دریافت 
تعهد جدید می کنند. اینجا است که 
دستگاه های نظارتی باید وارد شده و 
حقوق مصرف کنندگان را اعاده نمایند. 
این در شرایطی است که رضا رحمانی، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دیشب 
وعده افزایش قیمت خودرو را داده است 
و گفته که خودروسازان باید به تعهدات 

خود عمل کنند.

پیش فروش های دردسرساز خودروسازان؛  

هشدارهایی که جدی گرفته نشد
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سوخت و انرژی

شمارش معکوس برای تعیین تکلیف بنزین؛
 سهمیه بندی یا افزایش قیمت؟

 با پایان مهلت ثبت نام کارت سوخت ، حاال شمارش معکوس برای تعیین تکلیف بنزین آغاز شده است.

هر چند مقامات مسئول تاکید دارند برنامه ای برای سهمیه بندی بنزین در دستور کار نیست اما خبرهای رسیده از تدوین 
بودجه سال آینده حکایت از آن دارد که حتی در صورت عدم تغییر قیمت و شیوه توزیع بنزین، سال آینده تغییراتی در 
این حوزه رخ خواهد داد.  بررسی ها نشان می دهد افزایش صد در صدی قیمت و رسیدن نرخ بنزین به دو هزار تومان 
در کنار تخصیص سهمیه ای متعارف، بین ۴۰ تا ۶۰ لیتر در ماه برای خودروها و باال رفتن قیمت بنزین آزاد در عین حال 
یکی از پرطرفدارترین گزینه های پیش رو برای تعیین تکلیف بنزین در سال آینده است.  این در حالی است که برخی از 
مخالفان معتقدند در این شیوه، قاچاق بنزین نه از طریق داده های اقتصادی که با صرف هزینه های فراوان باید متوقف 
شود. تجربه نشان می دهد هزینه برخورد با قاچاق، در صورت نبود ماهیت اقتصادی بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود. 
در عین حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز سه سناریوی مشخص در این خصوص ارائه کرده است 
که اولی بر افزایش صد در صدی قیمت بنزین بدون سهمیه بندی داللت دارد. سناریوی دوم، افزایش قیمت بنزین به 
۲۰۰۰ تومان و تخصیص سهمیه ۶۰ لیتری بنزین برای هر خودرو و سنایوی سوم نیز سهمیه  ۲۰ لیتری برای هر فرد 
با درنظرگرفتن قیمت بنزین ۲۰۰۰ تومان است.  خبرهای رسیده از جلسات متعدد در قالب تدوین الیحه بودجه و 
همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اما نشان می دهد پرطرفدارترین گزینه دو نرخی شدن بنزین، در عین تخصیص 

سهمیه ای مشخص برای دارندگان خودرو است.

   همه یارانه بگیرند؟
در این میان طرح تازه ای نیز از سوی برخی کارشناســان ارائه شده است که بر تخصیص یارانه بنزین به تمامی افراد 
جامعه داللت دارد. به این صورت که یارانه بنزین به تمامی افراد تعلق گیرد و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در این میان 
حذف شده و این یارانه جایگزین آن شود. در مکانیسم های پیشنهادی، تخصیص سهمیه ای برابر با ۲۰ لیتر به هر فرد 
ایرانی پیش بینی شده است. افراد دارای خودرو می توانند این سهمیه را استفاده کرده و یا معادل ان را به صورت نقدی از 
دولت دریافت کنند.  در این میان پیشنهادی نیز با هدف تخصیص سهمیه به خانوار ارائه شده است. در این پیشنهاد اگر 
خانواری بیش از یک خودرو داشته باشد تنها از یک سهمیه بهره مند خواهد شد. این اقدام نیز با هدف مدیریت مصرف 

بنزین و همچنین ایجاد شرایطی به منظور خودکفایی و عدم واردانت بنزین ارائه شده است.
 آنچه مسلم است اینکه چراغ افزایش قیمت بنزین حاال سبز شده اســت. هر چند زنگنه تاکید دارد فعال خبری از 
سهمیه بندی نیست اما به محض رویارویی با خبرنگاران مورد پرسش قرار می گیرد که چه تکلیف سهمیه بندی چیست. 
وی در آخرین اظهار نظر تاکید کرد:فعال بحث سهمیه بندی مطرح نیست و اعداد و ارقامی که در مورد سهمیه بندی 

بنزین اعالم می شود نادرست است. بحث استفاده از کارت سوخت در تحویل بنزین مطرح است.

خودروسازان در حالی علیرغم تعهدات قبلی به مشتریان، 
هنوز هم ولــع ثبت نام های جدید را دارند که شــرکای 
خارجی شان می گویند نسبت به پیش فروش های بی برنامه 

و عدم تامین قطعه، به آنها هشدار داده بودند.

تمام اینها در 
شرایطی است 

که باز هم عطش 
ثبت نام خودرو در 

خودروسازان وجود 
دارد و آنها باز هم 
علیرغم تعهدات 

سنگینی که دارند، 
اقدام به دریافت 

 تعهد جدید
 می کنند. 

گردشگری

دنیای اقتصاد
گـــزارش

چرا ارزیابی تقاضای 
گردشگری در ایران مهم 

است؟
موضــوع تقاضا و 
ارزیابــی و تحلیل 
آن همواره در زمره 
مباحث پیچیده و چالش برانگیز در صنعت 
و مطالعات گردشــگری بوده است. یکی 
از دالیل این امر را می توان در پیچیدگی 
و تنوع عوامل دخیل در شــکل گیری و 
مدیریت فرآیند عرضه و تقاضای خدمات 

گردشگری جست وجو کرد. 

ضرورت توجه به ارزیابی پیوسته تقاضا تنها به 
کاربرد آن در مسائل مربوط به سود، زیان و دیگر 
کارکردهای اقتصادی محدود نمی شــود، بلکه 
می تواند به صورت گسترده ای در زمینه مدیریت 
و برنامه ریزی  توسعه گردشگری در یک منطقه 
مورد بهره برداری قرار گیرد. متاســفانه به دلیل 
نبود آمارها و داده های دقیق در رابطه با شــمار 
گردشگران ورودی و خروجی و میزان هزینه های 
انجام شده توسط گردشگران خارجی در ایران، 
مطالعات درخور توجهی در زمینه بررسی عوامل 
موثر بر تقاضای گردشگری و ارزیابی آن انجام 
نشده است. انجام چنین مطالعاتی عالوه براینکه 
می تواند کاربردهای فراوانی برای فعاالن بخش 
خصوصی و دولتی گردشــگری داشــته باشد، 
می تواند به هدفمند شدن فعالیت های بازاریابی و 

شناسایی نقاط ضعف و قوت در 
زمینه توسعه گردشگری نیز کمک کند.

در علم اقتصاد، به میزان کاالها و خدمات مورد 
نیاز و مطلوب خریداران، تقاضا گفته می شــود. 
حال، تقاضای گردشگری عبارت است از افرادی 
که برای استفاده از خدمات و امکانات گردشگری 
به مکانی دور از محل سکونت خود سفر می کنند، 
یا حتی قصد سفر به آنجا را دارند. عوامل بسیاری 
می توانند بر تقاضای گردشگری تاثیر بگذارند که 
از جمله آنها می توان به شاخص هایی همچون 
سن و جنسیت گردشگران، میزان تحصیالت 
و درآمد آنان، نرخ تبــادل ارز و قیمت خدمات 
عرضه شده اشاره کرد. ســال ها پیش تر گمان 
بر ایــن می رفت که شــاخص های اجتماعی و 
اقتصادی، تنها ابزارهای مورد نیاز برای سنجش 
تقاضای گردشگری و ارزیابی میل گردشگران به 
سفر کردن است، اما اکنون پیشرفت مطالعات و 
پژوهش های گردشگری ثابت کرده که متغیرهای 
اجتماعی و آماری )مانند سن و جنسیت( بیشتر بر 
تعیین مقصد سفر یا انتخاب فعالیت گردشگری 
موثر هستند تا اینکه بر تصمیم فرد برای انجام یک 
سفر تاثیر بگذارند. به همین جهت امروزه بسته به 
ضرورت و نیاز فعاالن گردشگری، رویکردهای 
متفاوتی درباره مطالعه تقاضای گردشــگری 
وجود دارد که آنها را می توان به سه بخش عمده 

تقسیم کرد:
۱- رویکرد اقتصادی؛ که تقاضا را بر حســب 
منافع مالی کسب شده در یک بازه زمانی مشخص 
اندازه گیری می کند و به شــاخص هایی نظیر 
قیمت، کیفیت خدمــات، درآمد و هزینه توجه 

می کند.
۲- رویکرد روانشــناختی؛ روانشناسان 
اعتقاد دارند که انگیزه، رفتار، شخصیت و محیط 

پیرامون بر فرآیند تقاضا تاثیر می گذارد.
3- رویکرد محیطی و جغرافیایی؛ که تقاضا 
را برمبنای مرزهای جغرافیایی و داده های آماری 

حاصل از سرشماری بررسی می کند.
آگاهی از جزئیات تقاضای گردشگری می تواند به 
شناسایی انواع تقاضای گردشگری یاری رساند 
تا مدیران و تصمیم گیرندگان حوزه گردشگری 
قادر باشند برنامه ریزی مشخص تری برای کنترل 
تقاضا، انجام فعالیت هــای بازاریابی و برقراری 
تعادل میان عرضه و تقاضا انجــام دهند. انواع 

تقاضای گردشگری عبارتند از:
- تقاضای واقعی: افرادی کــه در بازه زمانی 

مشخصی به مقصدی سفر می کنند.
- تقاضای بالقوه: افرادی که درصورت وجود و 
تحریک عوامل انگیزشی می توانند به منطقه ای 

سفر کنند.
- تقاضای معوق: شــامل افرادی می شود که 
خواهان ســفر کردن هســتند، اما بنا به دالیل 
شخصی یا عرضه نامناســب، به صورت موقت 

امکان سفر برای آنان وجود ندارد.
- تقاضای سرکوب شده: افرادی که عالقه ای 

به سفر ندارند.
مدیریت هرکدام از انــواع تقاضا نیازمند در نظر 
گرفتن عوامل گوناگون و سیاســت گذاری های 
دقیق است. به این معنا که در بازار بسیار رقابتی 
گردشگری باید برحسب نیازها و شرایط هریک از 
انواع تقاضا برنامه هایی برای ترغیب گردشگران به 
انجام سفر درنظر گرفت. یکی از راهکارهای مهم 
در این عرصه، توجه به تبلیغات و سیاست های 
قیمت گذاری خدمات و محصوالت گردشگری 
است؛ مسائلی که متاسفانه در کشورمان به آن 
توجه شایسته ای نمی شــود. بنابراین شاهدیم 
که به عنوان مثال باوجود کاهــش ارزش ریال 
در ماه های گذشــته، در عمــل هزینه خدمات 
گردشگری که غالبا به دالر یا یورو از گردشگران 
خارجی اخذ می شود، کاهشی نداشته است. این 
درحالی است که پیش تر عده ای از کارشناسان 
عقیده داشتند شرایط فعلی اقتصادی در کشور 
می تواند عاملی انگیزشی برای توسعه گردشگری 
بین المللی باشــد. به همین دلیل با مقایســه 
هزینه تورها و خدمات عرضه شــده در ایران با 
کشورهای همسایه درمی یابیم که باوجود عرضه 
خدمات با کیفیت به مراتب کمتــر، هزینه ای 
 برابر یا حتی بیشــتر از گردشــگران خارجی

 مطالبه می شود.
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موفقیت مدل کارآفرینی استارتاپی ایران
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ 
شرکت دانش بنیان به همراه استارت آپ ها توانسته اند حرکت مثبتی در بحث کارآفرینی و نوآوری 

در کشور ایجاد کنند.
وی افزود: در فضای اکوسیستمی دانشجویان با تولید محصول به سرمایه می رسند و این همان کاری 

است که استارت آپ ها انجام می دهند.
ستاری گفت: در حال حاضر مدل کارآفرینی و نوآوری استارتاپی ایران جزء بهترین و موفق ترین نمونه 

های استارتاپی دنیاست.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: البته برای دستیابی به این موفقیت موانع بسیاری وجود داشت 

که جوانان کارآفرین کشورمان گام های مهمی در این زمینه برداشتند و به موفقیت رسیدند.
وی گفت: در حال حاضر تعداد صندوق های سرمایه گذاری جسورانه نیز به عدد قابل توجهی رسیده که این صندوق ها می تواند به 

رونق کسب کارهای استارتاپی و دانش بنیان کمک کند.
ستاری عنوان کرد: البته استارتاپ ها باید ایستادگی و تالش بیشتری داشته باشند تا بتوانند به بخشی از اقتصاد کشور تبدیل شوند.
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اگر آنچه که بــا آن مواجه 
هســتید به مورد دومی 
شباهت دارد، باید گفت که 
عده ای از کارمندان ناراحت 
و ناراضی زیر دســت شما 
کار می کنند. متاســفانه، 
احساس نفرت از شغل یک 
مورد غیر معمول نیست. انجمن مدیریت 
منابع انسانی در سال ۲۰۱۶ تحیقیقاتی 
را انجام داده که طی آن مشــخص شده  
تنها ۳۷ درصد از کارمندان از شغل خود 

راضی هستند.
اگر نظر شما این است که، »الزامی برای 
عالقه مندی به کار وجود ندارد و کارمندان 
فقط باید مشــغول وظیفه خود باشند«، 
به یاد داشته  باشید که کارمندان ناراضی 
کمتر درگیــر کار می شــوند، خالقیت 
کمتری دارند و احتمال این وجود دارد که 

از کار خود استعفا دهند.
 بنابراین همه این ها روند کاری شرکت را 
تحت تاثیر خود قرار می دهند. بهتر است به 
محض اینکه نشانه هایی از نارضایتی را در 
نیروی کار خود می بینید، هر چه سریع تر 

به مسایل موجود رسیدگی نمایید.
در ادامه دالیلی را بررســی می کنیم که 
به سبب آ ن ها کارمندان از فعالیت خود 
ناخوشنود هستند، بنابراین با توجه به این 
موارد می بایست راهکاری را برای رضایت 

و خرسندی آن ها ایجاد کنید.

 1. عدم امنیت شغلی
در صورتی که کارکنان در مورد از دست 
دادن شغل خود نگران باشند، سخت است 
که آن ها به جایگاهی که دارند احساس 
دلبستگی کنند و به آن وفادار بمانند. در 

عوض تمرکز روی کار، هر لحظه ترس این 
را دارند که اتفاقی برای شغل شان بیفتد.

 اگر شرکت شما در حال حاضر از پایداری 
الزم برخوردار نیست، مطمین شوید که 
اعتماد کارمندان را نســبت به فعالیتی 
که انجام می دهند جلب کرده  باشید. در 
برقراری ارتباط بــا آن ها مثبت اندیش و 
راستگو باشید تا به شــک و تردید خود 

پاسخ  دهند.
 

 2. نظارت بیش از اندازه
کارمندان شما بالغ هستند. نیازی نیست 
تا به طور منظم و در هر ساعت یک مدیر 
باالی سر آن ها قرار داشــته  باشد. وجود 
اعتماد باعث می شود که تمرکز کارمندان 
افزایش پیدا کند. از ایــن رو بدون اینکه 
فردی باالی ســر آن ها به فعالیت شــان 
نظارت داشته  باشد، به آن ها آزادی عمل 

بدهید.

 3. تصور وجود جایگاه شــغلی 
بهتر در سایر شرکت ها

این طبیعت انسان اســت که تصور کند 
همیشه مورد بهتری خارج از جایی که در 
آن است وجود دارد )و به قول معروف مرغ 
همسایه را غاز می بیند(. این موضوع به ویژه 
زمانی صحت دارد که کارمند شما هیجان 
کمتری را با شغل خود تجربه می کند. آن ها 
با دوستان خود درباره رفتار رییس شان 
گفت وگو می کنند و تمــام تالش خود را 
به کار می بندند تا فرصت شغلی جدیدی 

را پیدا کنند.
اگر از آنچه که ســایر رقیبان شما برای 
جذب و حفظ کارکنان تان تالش می کنند 
آگاه باشید، می توانید شرایط الزم را برای 
رضایت کارمندان و به کنار زدن رقیبان 
فراهم کنید. عالوه بر این، سعی کنید که 
احتیاجات نیروی کاری خود را پیدا کرده 
و آن ها را تامین کنید. ممکن است حتی 
با تغییرات اندکی که در شــرکت خود به 
وجود می آورید سطح رضایت کارکنان را 

تا حد زیادی باال ببرید.
 

 4. ارزش های آن ها با شــرکت 
همسو نیست

هویــت شــغلی می تواند یــک محرک 
قدرتمند محســوب شــود. این موضوع 
به کارمندان اجــازه می دهد تا با فعالیت 
روزمره خود ارتباط بهتری داشته  باشند 
و به جایگاهی که دارند با اطمینان تکیه 
کنند. با این حــال، در صورتی که آن ها 
برای شرکت ارزشی قائل نباشند، طولی 
نمی کشد که به مشکل برخورد خواهند 

کرد. رســیدگی به این مــوارد در روند 
اســتخدامی، موجب می شود که رسالت 
شرکت را با وضوح بیشــتری برای آن ها 

مشخص کنید.

 5. جایی برای پیشرفت و توسعه 
وجود ندارد

هیچ کــس کاری را انجــام نمی دهد که 

احساس کند تا ۵ سال آینده هم در همین 
وضعیت قرار خواهد داشــت. کارمندان 
دوست دارند که در حرفه خود پیشرفت 
داشته  باشــند، رو به جلو حرکت کنند و 
حس رقابت درونی شــان ادامه دار باشد. 
اگر برای شرکت سیاستی در این زمینه 
وجود نداشته  باشد، کارکنان شما به مرور 
احساس رکود و عدم دستیابی به موفقیت 

خواهند داشت.
 

 6. آن ها از حقــوق خود ناراضی 
هستند

بر کسی پوشیده نیست که همه دوست 
دارند حقوق بیشــتری را دریافت کنند، 
اما این موضوع زمانی که احساس کنید 
کمتر از حد منصفانه دستمزد می گیرید، 
نارضایتی بیشتری را در پی خواهد داشت 
و شما را آزرده خاطر خواهد کرد. پاسخ این 
مشکل وجود شفافیت در پرداخت حقوق 
و مزایا اســت. درباره نحوه تصمیم گیری 
برای پرداخت دستمزد کارکنان صادقانه 
به آن ها توضیح دهید. با این کار هرکس 
می تواند نســبت به معقول بودن حقوق 

مورد انتظار خود دید بهتری داشته  باشد.

 7. از زحمات آن هــا قدردانی 
نمی شود

چرا یک کارمند می بایســت به عملکرد 
خود اهمیت بیشتری بدهد، در حالی که 
کسی به آن توجه نمی کند؟! قدردانی و 
تشکر مواردی هستند که باید نسبت به 
کارمندان وجود داشته  باشند. این مورد به 
ارزش های شرکت شما اضافه می کند و به 
کارکنان می فهماند که سختی کار آن ها را 
درک می کنید. واکنش های  معنی دار شما 
هرچند هم که کوچک باشند، احساس 
رضایت طوالنی مدت را برای آن ها بوجود 

می آورند.
 

 8. چالشی برای آن ها وجود ندارد
چه احساسی به کارمند شما دست می دهد 
اگر که هر روز پشــت میز خود بنشیند و 
همان کارهای تکراری و همیشگی را انجام 
دهد؟ طولی نمی کشــد که آن ها از این 
وضعیت خسته خواهند شد. اگر این حس 
در آن ها وجود نداشته  باشد که برای انجام 
هر چه بهتر وظیفه خود باید تالش کنند، 
کاری که مشغول آن هستند مانند یک 

فعالیت بی ارزش برای آن ها خواهد بود.

8 دلیلی که باعث می شود از شغل خود متنفر باشید؛   

عشق یا نفرت؟!

اگر از آنچه که سایر 
رقیبان شما برای جذب 

و حفظ کارکنان تان 
تالش می کنند آگاه 

باشید، می توانید 
شرایط الزم را برای 
رضایت کارمندان و 
به کنار زدن رقیبان 

فراهم کنید. عالوه بر 
این، سعی کنید که 

احتیاجات نیروی کاری 
خود را پیدا کرده و 

آن ها را تامین کنید. 

متاسفانه، احساس نفرت از شغل یک مورد غیر معمول نیست. 
انجمن مدیریت منابع انسانی در سال 2016 تحیقیقاتی را انجام 
داده که طی آن مشخص شده  تنها 37 درصد از کارمندان از شغل 

خود راضی هستند.
به این فکر کنید که چرا کارمندان شما رفتار متفاوتی را در هنگام 
ورود به اداره از خود بروز می دهند. آیا با خوشحالی و نشاط پشت 
میز خود می نشینند؟ یا اینکه مثل افراد بی حال به فعالیت خود 

ادامه می دهند؟

 
استارت آپ

ای نتورک در سال 1389 تنها با 6 نفر نیرو کارش را شروع کرد و سال 
گذشته تعداد نیروهایش به 30 نفر رسید.

تبلیغات یکی از بخش های جدایی نشــدنی از هر فعالیت اقتصادی محســوب 
می شود و به همین جهت استارت آپ ها هم که معموال در فضای وب و مجازی 
فعالیت دارند هم همچون هر کسب وکاری نیازمند تبلیغات هستند و دراین بین 
اســتارت آپ هایی شــکل گرفته اند که کار انتشــار آگهی در فضای وب را بر 
عهده دارند و یکی از مهم ترین آن ها در کشور ما ای نتورک است. استارت آپی که 
در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در آذرماه به عنوان یکی از ۵ استارت 

آپ مؤثر در کشورمان معرفی شده است. 
در سایت این اســتارت آپ نوشته شــده:» در اولین روزهای سال ۸9 ضرورتی 

را تحــت عنــوان تبلیغــات در فضای 
اینترنت احســاس کردیــم؛ درنتیجه به 
این فکر افتادیم که برای اولین بار در ایران 
سرویســی را به منظور مدیریت تبلیغات 
اینترنتی ایجــاد کنیــم. بنابراین با روش 
تبلیغات بنری شــروع بــه فعالیت کردیم 
و پس از کســب تجربه و افزایش کیفیت، 
انواع مختلف تبلیغات آنالین به روش های 
CPC,CPM,CPV را برای مشــتریان 
عزیز در نظر گرفتیم. اکنون در ســال 9۷، 
ای نتورک به عنوان یک شرکت دانش بنیان 
مجموعه ی کاملی از سرویس های دیجیتال 
مارکتینگ را در جهت رشــد کســب وکارها 

ارائه می دهد.
 ای نتــورک بــا تکیه بــر دانــش فنــی و 
مشــتری مداری خود توانسته اســت افتخار 
همراهی با بیش از ۳۵۰۰ کســب وکار مختلف 
را داشــته باشــد و مجموعــه ای از بهتریــن 
 سرویس های آنالین را برای مشتریان خود ارائه

 بدهد.«
همچنین شــایان شــلیله بنیان گذار این اســتارت آپ درباره شــکل گیری 
آن گفته اســت:» ای نتــورک در اواخر ســال ۸۸ شــروع شــد. در آن زمان 
من کســب وکار »او.ال .ســی« را داشتم، محســن مالیری کســب وکار رپید 
شــیر و یکی و دو کســب وکار دیگر در حوزه آی تی داشــت و پویــا رجامند 
کســب وکار وبز را. در آن ســال چون وضعیــت اینترنت خیلی بد شــده بود، 
 مــا ســه نفــر دورهــم جمــع شــدیم و مجموعــه خاورزمین را تشــکیل

 دادیم. 
تا آخر سال ۸9 بدون ثبت شــرکت باهم کارکردیم و اواخر ۸9 این فعالیت ها را 

تحت عنوان خاورزمین ثبت کردیم. 
ای نتورک هم اوایــل ۸9 از دل همین فضا بیرون آمد. چون ما تعدادی ســایت 

محتوایی داشــتیم، تعــدادی فروشــگاه اینترنتی، تعدادی ســایت خدمات 
شارژ داشتیم و شــروع کردیم تبلیغات ســایت های محتوایی را در ای نتورک 
قراردادیم. کمی که جلو رفتیم، اســتقبال هم شد. بهمن ســال ۸9 بود که ما 
 از ای  نتورک پول هم کســب کردیم؛ یک نفر ۵۰ هزار تومان داد و هزار کلیک 

خرید. 
رشد ای  نتورک در سال های 9۰ و 9۱  خیلی باالبود. این رشد این قدر باالبود که 

ما همه کسب وکارهای دیگرمان را فروختیم و بعضی را تعطیل کردیم.
 درنهایت خاورزمین شد همین ای  نتورک. در ادامه از سر آوا سرمایه جذب کردیم 
و من تصمیم گرفتم که سهام بقیه شــرکا را بخرم و من و محسن در خاورزمین 
ماندیم و بقیه سهام شان را فروختند. نزدیک ۲ میلیارد تومان در سال 9۲ از سر 
آوا جذب سرمایه داشتیم که در آن زمان رقم باالیی بود. حدود ۲4 ماه شرکت را 

با همین سرمایه اداره کردیم.«
او همچنین در مورد ایده  ای نتورک گفته:» همان زمان هم تعدادی شــرکت 

تبلیغاتی مبتنی بر کلیک وجود داشت.
 ایده ما این بود که مدل تبادل آگهی )اکسچینج( را بنا نهادیم و از اول که رفتیم 

به سمت پولی شدن، گفتیم مدل مان تقسیم سود است. 
قرار را بر این گذاشتیم که اگر تبلیغ داشــته باشیم، نشان می دهیم و اگر تبلیغ 
نداشته باشــیم، تبلیغ محک، بنیاد کودکان یا ســازمان جهانی غذا را نمایش 
می دهیم. به تبلیغ  دهنده هم می گفتیم که هرچقدر فروختیم، با او حســاب و 

درآمد را تقسیم می کنیم.
 آن زمان ۱۰ تا ۱۵ پلتفرم تبلیغ کلیکی در بازار وجود داشت که همگی تعطیل 

شدند و تا حدود سال 9۳ هم شرکت کلیکی دیگری باال نیامد.
 اما در آن ســال حدود ۱۰۰ ســایت کلیکی باال آمد. بعضی ها تنها دنبال یک 
موج حرکت می کنند و وقتی در کار جلو می روند و مثال همین ســایت ها وقتی 
ترافیکشــان باال رفت، زیر کار درماندند و سایت شــان جواب نمی داد. بعضی 
هم مدیا می خریدند و نمی توانســتند پول دربیاورنــد و کار را رها می کردند. 
درواقع خیلی ها فکر می کردند کــه ادنتورک راه اندازی کنند و پولدار شــوند 
اما ساخت وســاز کار را نمی دانســتند. ای نتــورک در ســال ۱۳۸9 تنها با ۶ 
 نفر نیرو کارش را شــروع کرد و ســال گذشــته تعداد نیروهایش بــه ۳۰ نفر

 رسید.

آی تی رسان
یـــادداشت
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،،
بر کسی پوشیده نیست که همه 
دوست دارند حقوق بیشتری را 

دریافت کنند، اما این موضوع زمانی 
که احساس کنید کمتر از حد منصفانه 

دستمزد می گیرید، نارضایتی 
بیشتری را در پی خواهد داشت 

و شما را آزرده خاطر خواهد کرد. 
پاسخ این مشکل وجود شفافیت در 

پرداخت حقوق و مزایا است.

اقتصاد آنالین
یـــادداشت

تبلیغات در دنیای آنالین

یک مقام مسئول در نظام 
بانکی اعالم کرد:

ارائه خدمات دیجیتالی 
در بانک ها با همکاری 

فین تک ها 

یک مقام مســئول در نظام بانکی 
با تاکید براینکه بانک ها با کمک 
فین تک ها می توانند سرویس های 
دیجیتالی ارائه دهند، گفت: هنوز 
زیرســاخت این کار فراهم نشده؛ 

اما باید به این سمت حرکت کرد.
به گــزارش پژوهشــکده پولی و 
بانکی، فرهــاد اینالوئــی درباره 
وضعیــت تحــول دیجیتالی در 
نظام بانکی با تاکیــد براینکه این 
تحول از چند ســال قبل در تمام 
دنیا و تجارت ها وارد شــده است، 
اظهار داشت: تحوالت دیجیتالی 
از سوی سه گروه دنبال می شود 
که گروه نخســت افرادی هستند 
که دیجیتالی شدن را یک پروژه 
می دانند و آنرا عملیاتی و اجرایی 
می کنند؛ در عین حال گروم دوم 
افرادی هســتند کــه دیجیتالی 
شدن را بعنوان پایه ای برای کسب 
و کارها می داننــد و البته بانک ها 
نیز جــزو همین گروه هســتند، 
بانک ها باید بررسی کنند که کدام 
خدمات شان را می توانند در اختیار 

این نوع کسب و کار قرار دهند.
این مقام مسئول در نظام بانکی، 
دیجیتالی شدن ارائه خدمات در 
نظام بانکی را نیازمند فراهم سازی 
زیرساخت ها دانست و تاکید کرد: 
فین تک ها هم اکنون می توانند در 
بانک ها به دیجیتالی شدن خدمات 
کمک کنند ولی هنوز زمینه برای 

آنها مهیا نیست.
وی تصریح کرد: هــم اکنون باید 
سرویس های دیجیتالی را آماده 
کرده و در اختیار فین تک ها قرار 
دهیم؛ فین تک ها نیز با استفاده از 
این ســرویس ها باید محصوالتی 
را تعریف کرده و به مشتری ارائه 
دهند؛ در عین حال یکی از مزایای 
ورود فین تک ها به نظــام بانکی 
کاهش هزینه هــا و صرفه جویی 
در منابع بانک ها است؛ به نحوی 
که فین تک ها در حوزه پرداخت، 
پتانســیل باالیی دارد و می تواند 
سرویس هایی که مشتری نیاز دارد 

را در اختیارش قرار دهد.
اینالوئی گفــت: فین تــک نیاز 
مشــتری را بهتر می شناسد؛ ولی 
با ســرویس های بانکی آشنایی 
ندارد اما بانک به این ســرویس ها 
آشناســت ولی نیاز مشــتری را 
به خوبی نمی شناســد؛ بنابراین 
فین تک و بانک می توانند با کمک 
هم اقدامات مفیــدی را هم برای 
خودشــان و هم برای مشتریان 

انجام دهند.
ایــن کارشــناس بانکــداری 
الکترونیک همچنیــن در ادامه 
پیشنهاد داد که مراکز نوآوری در 
بانک ها تشکیل شود تا به اجرایی 
شــدن تحول دیجیتالی در نظام 
بانکی کمک شود، افزود: هم اکنون 
حتی دانشگاهی ها و بعضا  بانک ها 
به درستی نمی توانند بگویند که 
تفاوت بانکــداری الکترونیک با 
بانکداری دیجیتالی چیست و به 
همین منظور ضروری اســت که 
این مراکز بــرای آگاهی این گروه 

تشکیل شود.
وی گفت: بانکــداری دیجیتالی 
فضــای ســرویس دهی اســت 
نه تراکنــش؛ بایــد فاصله بین 
فین تک ها و بانک هــا از بین برود 
تــا ســرویس دهی دیجیتالی به 

مشتریان بانک ها نیز آغاز شود.

ایسنا
گــزارش

ISFAHAN
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Chehel Sotun garden covers an area of 67,000 sq. 
m. The palace 1, occupies about 2,125 sq. m and 
is fronted by a pool 2,measuring 110 by 16 m. By 
western standards, Chehel Sotun may seem a 
relatively small building, but its height of about 
15 m and the elegance of the slender columns 
increase the structure’s grandeur.
Chehel Sotun was conceived by Shah Abbas the 
Great as a small pleasure pavilion. This now 
constitutes the Throne Hall 3, of the building and 
several flanking rooms. Some historical books 
mentioned that Shah Abbas I celebrated Nouruz 
of the year 1614 in this palace.
The elegant porch, superb mirror hall 4, and 
renowned mural paintings were added to the 
pavilion during the reign of Shah Abbas II. At 
that time, the palace was used exclusively as a 
place for entertaining foreign dignitaries. Two 
historical inscriptions in verse from the Safavid 
period reveal the long and turbulent history of 
the building. Both were uncovered from under 
a plaster layer during archaeological research in 
1949. The first, a shorter one, is carved on a pink 
background.
It mentions the name of Shah Abbas II and 
the date of the building’s completion (1647). 
The second, a longer  one, this time in stucco 
letters against a blue background, describes the 
restoration of the palace during the reign of Shah 
Sultan Hossein Safavid. It is said that during a feast 
the building flared up, but it was still possible to 
extinguish the fire. However, Shah Sultan Hossein, 

infamous for his excessive piety, saw divine intent 
in this act and let most of the building burn away. 
preferring to restore it later. Chehel Sotun shares 
many traits with Achaemenid architecture. 
though it seems fairly restrained compared to 
the excesses of its predecessors. Like the grand 
structures of Persepolis, it stands on an elevated 
platform, conforming to the ancient tradition 
that royal palaces have to soar above the ground. 
The magnificent porch of the palace also echoes 
a peristyle that traces its history as far back as the 
Achaemenid period.
The name of Chehel Sotun (“Palace of Forty 
Columns”) was given to the building because of 
the multiple pillars of its elegant porch 4, (“forty” 
is a common term in Iran to indicate a large but 
imprecise number). However. by chance the 
twenty columns of the porch reflected in the pool 
in front of the building presented a clear sight of 
forty columns, and many believe that this is the 
explanation for the name of the palace. Of the 
twenty pillars of the porch. two are found in the 
recess that leads to the Throne Halle. Each of 
the slender pillars is formed of a tree trunk over 
which a thin layer of colored board has been fitted. 
In the 17th century. this veneer was covered with 
colored studs of glass and mirror. What we see 
today are the decorations that were added during 
the palace’s rebuilding after the fire of 1706 or 
during the Qajar period. Today the columns, 
stripped of their original glass cover, are painted 
red. They support a light wooden ceiling. With 
its exposed beams, wide fretwork louvers. and 
inlaid-work, this ceiling is probably the finest 
example of this kind in Iran.
Bagh e Chechel Sotun general view
In the centre of the porch is a handsome marble 
basin 6, highlighted by figures of four lions. These 
lions are engraved in such a way that every two 
lions have a common head. They serve as the 
base for four central columns and, at the same 
time, spout water into the tank. To preserve the 
fragile structure, the fountains are in operation 
only on special Occasions.  Before entering the 
opulent Throne Hall, the visitor should not 
miss the window above the entrance door. Until 
recently, the ancient Koran bearing the stamp of 
the third Shiite Imam was kept there. According 
to the Islamic tradition, luck will accompany 
those travelers who have passed under the 
Sacred Book. Today this Koran is exhibited in the 
museum of Chehel Sotun. The Thone Hall has 
glittering ceiling vaults. The walls are painted 
with both figurative and abstract designs and 
are  decorated with stucco and brightly colored 

inlaid rosettes. The plasterwork in low relief 
is colored in rich ultramarine and cobalt blue. 
vivid scarlet, pale emerald, and solid gold – all 
woven into intricate and exquisite patterns 
of great splendor. The hall is in a good state of 
preservation, and where necessary, restoration 
has been judiciously carried out. Like the Throne 
Hall of Ali Qapu, the hall of Chehel Sotun is also 
adorned with frescos. It is perhaps the best place 
to study Persian secular art, whose best samples 
are presented here. In contrast to the pastel and 
calico motifs of Ali Qapu, the murals of Chehel 
Sotun have been done with much bolder colors. 
Here portraits of kings, battle scenes, and royal 
festivals are depicted in bright, vivid hues on 
the upper parts of the walls. The lower portions 
exhibit small genre paintings in the traditional 
miniature style. All the pictures (except for two 
paintings known as Chaldoran and Kamal wars 
which belong to the Qajar era) date from the 
period of Shah Abbas II.
chehel sotun - Isfahan Chehel Sotun Palace
Fortunately, the large frescos have remained 
almost intact. The small miniatures, however, are 
in a very dilapidated state. This is mainly because 
during the Afghan and Qajar periods they were 
bedaubed with plaster to cover the scenes which 
were considered to be indecent. During the rule 
of Zel al-Sultan, the building itself was much 
threatened, and only due to the interdiction of 
Malek al-Tojjar, builder of Angurestan-e Malek 
(p141) and Malek Timcheh (p109), that the 
governor was talked out of the demolition of the 
palace.
The Throne Hall is bordered by large rooms on 
its southeastern and northeastern sides 7, These 
are also lavishly adorned with beautiful paintings. 
The hallway leading to the south-eastern room 
features remarkable gilded ceilings. It is called the 
Chaharshanbeh-Suri room after a large painting 
depicting this spring festival.
The exterior galleries 8, of the building exhibit a 
number of paintings that show the ambassadors 
and famous Europeans who lived in Esfahan 
during the Safavid rule. Until recently, little 
was known about the origin of these paintings. 
However, it has been determined that these 
frescoes are the work of two Dutch painters, 
Angel and Lokar, who were members of the 
East India Company at the time of Abbas II. One 
of these pictures may possibly be the portrait 
of King Charles I of England and his Queen, 
Henrietta Maria. The other shows an English 
envoy, holding in his hand a turnip as the Persians 
always welcomed the gift of unfamiliar plants.
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Ganjnameh 
Cave Aquarium; 
Marvelous Complex 
in Western Iran

Ganjnameh Cave 
Aquarium is an amazing 
tourist attraction located 
in a huge complex called 
Ganjnameh Tourist Resort 
in Hamadan Province, 
west of Iran.
The complex is home 
to the best equipment 
and the most modern 
recreational facilities 
in the heart of Alvand 
Mountains next to the 
Ganjnameh waterfall and 
inscription.The complex 
includes the magnificent 
beauty of Alvand 
Mountains, Meidan-e-
Mishan, Nader Throne, 
the waterfall, ropeway, 
sledge, bungee jumping, 
cave aquarium, funfair, 
and rock climbing.
The Ganjnameh Cave 
Aquarium project was 
designed in 2011 by a 
group of Iranian and 
foreign engineers and 
contractors with the aim 
of creating a different 
environment to attract 
more tourists to the 
mountainous region.
Its idea was inspired by 
Hamadan’s Ali Sadr Cave 
which is the world’s 
largest water cave.
The complex has an area 
of over 1,000 square 
meters and variable 
height of 2.5 to 15 meters. 
It has a capacity of 85,000 
liters in the main hall 
with 21 sweet and sour 
water aquariums with 
dimensions of 1×1 to 2×2 
meters.The aquarium also 
includes fish and starfish, 
as well as a 2×3 plant 
aquarium which is unique 
in its kind.On the second 
floor of the cave, there is an 
area in which a collection 
of the finest examples of 
ecological creatures and 
reptiles from around the 
world are gathered.
The entire path to the 
cave passes through three 
main halls with corridors 
of rainbows and artificial 
aromas that provide the 
visitors with a completely 
different atmosphere.
Ganjnameh, which 
literally means ‘Book of 
Treasure’, is an ancient 
inscription south-west 
of Hamadan in western 
Iran. The inscriptions 
were carved in granite in 
two sections. One of them 
was ordered by Darius 
the Great and the other 
one ordered by Xerxes the 
Great.
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where to stay

what to eat

Looking for a cheap, yet clean hotel in Isfahan? 
The 1-star Saraye Ordibehesht Hotel may be a 
suitable place for you. It is a new hotel and it is 
located in the city center, close to some of the well-
known tourist attractions of beautiful Isfahan. 
Naghsh-e Jahan Square is only 20 minutes away.
Isfahan is the city of turquoise domes and 
blue tiles. You can see best forms of Persian-
Islamic architecture in most of its buildings and 
monuments. These great buildings were built 
mainly in the Safavid Dynasty. Back then, kings 
were interested in arts, poetry, architecture, and 
science. Furthermore, Isfahan as their capital city 
became one of the most beautiful and modern 
cities of Iran at that time.
Saraye Ordibehesht Hotel has 16 rooms on two 
floors. It has facilities and services like 24-hour 
reception, CIP, wake-up call, luggage room, 
half-day city tours, taxi service, and car rental. 
Also, you can try some Persian food at the hotel 
restaurant or have a drink and snack at the coffee 
shop. Don’t forget to have a cup of tea at the 
traditional tea house. Iranians love tea! This is 
a B&B hotel, so breakfast is free. It is worth to 
mention that the hotel is kid-friendly. Hence, 
children under the age of three are free of charges. 
Also, children between 3-5 can use 50% discount.
As a 1-star hotel, Saraye Ordibehesht Hotel 
offers several facilities and amenities. You will 
find furniture, indoor fridge, wardrobe, closet, 
and air-conditioning system. Also, you can use 
a private bathroom with shower, toiletries, and 
western toilet in every room. Use free high-speed 
Wi-Fi throughout the hotel to share your travel 
adventures in Isfahan with friends and family.
If you want to stay in a budget hotel in Isfahan near 
the city center, Saraye Ordibehesht Hotel can be a 
good choice for you. So, book your room on Apochi 
and we will take care of everything.

Step back in time over Aash-e Reshte in Isfahan
Soups are an intrinsic part of Persian cuisine, so 
much so that the Farsi word for cook is aashpaz, 
which means “soup-maker.” Aash-e Reshte is a 
hearty soup packed with legumes, fresh herbs 
and noodles and is often served with a generous 
drizzle of kashk, an umami flavoured fermented 
whey which tastes somewhere in between 
parmesan and goat’s cheese. My favourite place 
to eat it is amid the blossoming trees and trickling 
fountains of the walled garden of the Abbasi 
Hotel in Isfahan, a 300-year-old former roadside 
inn which is reportedly the world’s oldest hotel.
Stop to smell the roses in Kashan
The rose is indigenous to Iran and the country 
was the first place in the world to distil its petals 
to make rose water over 2,500 years ago. Each 
spring, the town of Kashan has an annual rose 
festival where you can watch rosewater being 
made, from the harvesting of the flowers, to the 
steaming of the petals. During the festival the 
whole town erupts in a cacophony of colour and 
scent and there is nothing better than taking a 
moment to rest in shade of the afternoon sun 
with a bowl of faloodeh, a sweet and tangy sorbet 
made with rosewater, rice vermicelli and lime 
juice.

Chehel Sotun, Hasht Behesht, and 
Talar-e Ashraf, along with several 
other, less sumptuous buildings are 
the few survivors of the magnificent 
compound of Safavid palaces which 
used to occupy a vast area from 
Naqsh-e Jahan Square to Chahar Bagh 
Avenue. These palaces stand amid . 
superb parkland, which, however, has 
been largely diminished compared 
to the original garden of Jahan Nama 
that had been planted there by Shah 
Ismail Safavid. Today the original 
plan of the park and its pavilions, 
reportedly worked out by Sheikh 
Bahai, has been distorted by modern 
modifications, but what remains is 
still very remarkable.
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Imports of banana into 
the country witnessed a 
significant 38% slump in the 
eight months of the current 
year (March 21 – Nov. 21) as 
compared to the last year’s 
corresponding period.
The latest statistics of the 
Islamic Republic of Iran 
Customs Administration 
(IRICA) show that 289,921 
tons of fresh or dried banana, 
valued at about $257.560 
million, were imported into 
the country in the same 
period.

In this regard, banana 
imports into Iran accounted 
for 1.35 and 0.87 percent 
share of Iran’s total imports 
respectively, IRICA reported.
In addition, 468,186 tons of 
banana, valued at $360.599 
million, were imported 
into the country in the eight 
months of the last Iranian 
calendar year (March 20 
– Nov. 20, 2017), showing a 
significant 38.08 and 28.57 
percent decline in terms of 
weight and value respectively, 
IRICA ended.

Iran’s steel 
production 
increases 
by 17% in 11 
months
World crude steel 
production for 
the 64 countries 
reporting to the World 
Steel Association 
(worldsteel) was 148.6 
million tonnes (Mt) in 
November 2018, a 5.8% 
increase compared to 
November 2017.
World steel production 
in the first 11 months 
of the 2018 reached 
to 1.65 billion tonnes, 
registering a 4.7 percent 
annual increase.
Iran’s crude steel 
production in 
November 2018 was 
two Mt, an increase 
of 2% compared to 
November 2017. Iran’s 
steel production in the 
first 11 months of the 
2018 reached 22.590 
Mt, registering a 17.3 
percent increase 
compared to the same 
period last year.
China’s crude steel 
production for 
November 2018 was 
77.6 Mt, an increase 
of 10.8% compared to 
November 2017. Japan 
produced 8.7 Mt of 
crude steel in November 
2018, a decrease of 0.5% 
compared to November 
2017. South Korea 
produced 5.9 Mt of 
crude steel this month, 
up 1.1% on November 
2017.
In the EU, France 
produced 1.4 Mt of 
crude steel in November 
2018, an increase of 
12.8% compared to 
November 2017. Italy’s 
crude steel production 
for November 2018 was 
2.2 Mt, down by 1.0% 
on November 2017. 
Spain produced 1.3 
Mt in November 2018, 
a decrease of 0.7% on 
2017.
Brazil produced 2.8 
Mt of crude steel in 
November 2018, down 
6.1% on November 
2017.Turkey’s crude 
steel production for 
November 2018 was 3.1 
Mt, a decrease of 2.1% 
compared to November 
2017.
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Considerable %38 decline of 
banana imports in eight months

Addressing a press conference on 
Saturday, CEO of Pars Oil and Gas 
Company (POGC) Mohammad 
Meshkinfam said the new tanks will 
add 2 million barrels to South Pars’ 
condensate storage capacity.
The POGC head said South Pars Gas 
Field’s production capacity stands 
at 600 million cubic meters per day, 
while, currently, Iran is producing an 
average of 583 mcm/d from the join 
field which is shared with Qatar.
He noted that all the blocs of the 
joint field except for Phase 11 are 
operating, and by the end of the 
current Iranian calendar year 
(March 2019), the capacity of sour 
gas production from the developing 

phases of this field (13, 14, 22-24) 
will increase.
The field contributes to the supply 
of 70% of Iran’s energy demand, he 
noted.
Outlining the POGC’s performance 
on the occasion of 20th anniversary 
of its establishment, Meshkinfam 
said the total gas reserves of the fields 
operated by POGC, including South 
Pars, North Pars, Farzad A and B, 
Golshan, Ferdowsi, Bilal and Kish, 

currently stand at 673 trillion cubic 
feet (19.05 trillion cubic meters).
The development of Kish Gas Field 
has recently been awarded to POGC, 
he said.
“The first development phase of 
the field was carried out by the 
Petroleum Engineering and 
Development Company (PEDEC) 
and the remaining phases will be 
completed in the future by POGC,” 
he added.

Tea exports hike by 51% 
year-on-year
Iran has exported some 12,571 tons of tea worth 
$18 million since the beginning of the current 
fiscal year (started on March 21), a senior 
official said.Habibollah Jahansaz, the head of 
Iran Tea Organization, added that the figure 
respectively indicates 51% and 40% growth 
in terms of tonnage and value compared with 
the corresponding period last year.Referring 
to “the favorable position of Iranian tea” in the 
global markets, the official said the agricultural 
product is currently shipped to 34 European and 
Asian countries.
Iran also imports tea, mainly from India, Sri 
Lanka and Kenya.According to Jahansaz, 
Iranians consume around 105,000 tons of tea 
per year, of which only 25,000 tons are supplied 
by domestic producers.The official said Iranian 
farmers harvested a total of 25,633 tons of tea 
during the three harvest seasons of the current 
year.Tea is harvested three times a year; first 
starts in late April, the second harvest season 
comes in early June and the last one is in autumn 
and starts late September.There are over 25,000 
hectares of tea farms in the country, all of which 
are located in the northern provinces of Gilan 
and Mazandaran.

 Armenia to deepen 
economic, political ties with 
Iran: Pashinyan
Armenia intends to deepen economic and 
political relations with Iran, the acting 
Prime Minister of Armenia, Nikol Pashinyan 
announced.He made the remarks during 
speaking with reporters in Vanadzor, NEWS.am 
reported.“In general, we intend to deepen our 
economic and political relations with Iran; there 
are all the preconditions for that in Armenia,” he 
stressed. “We have the constructive intention, 
and we hope that this high backdrop will be 
strengthened with our high-level mutual visits”.

Trading 269 thousand 
tonnes of various 
commodities on IME
During weekdays ending up to December 20, 
approximately 269,869 MT of commodities 
worth over $285 million were traded on Iran 
Mercantile Exchange.According to the report 
from IME International Affairs and PR, last week, 
on the domestic and export metal and mineral 
trading floor of IME, 99,699 MT of various 
products worth close to $117.5 million were 
traded.On this trading floor, 97,030 MT of steel, 
830 MT of copper, 1,700 MT of aluminum, 130 
MT of molybdenum concentrates as well as 9 
MT of precious metal concentrates were traded 
by customers.

 Iran is set to launch four new condensate storage 
facilities to increase the storage capacity of the 
strategic material produced from the giant South 
Pars Gas Field in the Persian Gulf, a senior official 
said.

SP gas condensate storage capacity to 
increase by 2m barrels

news

 Energy Exchange chief:
Foreigners asked to buy 
Iranian oil via stock market
 Managing director of Iran’s Energy Exchange said 
Sun. that a number of foreign companies have already 
obtained a special trading code to buy Iranian crude via 
the exchange market.
Speaking to IRNA, Seyyed Ali Hosseini, the managing 
director of Iran’s Energy Exchange, said some countries 
have been contacting their embassies in Iran to obtain 
information about the purchase of oil supply futures via 
the stock market, and a number of foreign companies 

have already held direct talks on this matter and even 
received a special trading code for buying Iranian oil.
He said the date for the next supply of crude to the 
stock market has not been decided yet, adding that the 
Supreme Economic Coordination Council has agreed to 
continue the supply of crude via the stock market.
He added that the Ministry of Petroleum will be in charge 
of supplying the next batch of crude after the batch is 
ready for launch.
Hosseini noted the many applications for purchasing 
Iranian crude in recent weeks, saying there is no limit to 
oil supply by the National Iranian Oil Company.
He added that there are more than enough clients for 

Iran’s oil; however, the matter 
of concern is the instability 
of global oil markets and 
their downtrend.
Iran launched the sale of 
oil supply futures on the 
eve of the new US sanctions 
targeting the country’s 
oil and banking sectors, and 
managed to sell 280 thousand 
barrels of crude on the first day. In these transactions, 
the price per barrel was $74.85, 20% of which were paid 
with Iranian rials and the rest with foreign currencies.

The field 
contributes 
to the supply 
of %70 of 
Iran’s energy 
demand, he 
noted.

 Good Decisions 
Taken for Iran’s 
Imports despite 
Sanctions: VP

Iranian First Vice-President Eshaq 
Jahangiri highlighted the US adminis-
tration’s hostilities toward the Iranian 
nation and said Tehran has made ap-
propriate decisions to counter Wash-

ington’s sanctions and pave the way for 
the imports of goods.
Addressing a meeting held in Tehran 
on Saturday to examine issues related 
to the country’s customs, Jahangiri 
said enemies of the Iranian nation aim 
to hamper the process of imports of 
commodities through imposing sanc-
tions on the Islamic Republic.
“The enemies are seeking to make 
it difficult for the country to supply 
goods needed for the people by dis-
rupting the foreign trade, and then 
create unrest and instability in the 
country,” he noted.
However, Jahangiri added, the Iranian 
administration has developed plans 
and taken appropriate decisions at 
various meetings so that goods are 
imported under any circumstances 
and the necessary goods are provided 
for the people.

The remarks came as tensions be-
tween Iran and the US have escalated 
since US President Donald Trump 
walked away from the 2015 nuclear 
deal between Iran and world powers 
in May and re-imposed sanctions on 
the Islamic Republic.
US officials have also repeatedly said 
they will cut Iran’s oil exports to zero.
Following the US exit from the nuclear 
deal, Iran and the remaining parties 
launched talks to save the accord.
Trump on August 6 signed an executive 
order re-imposing many sanctions on 
Iran, three months after pulling out of 
the Iran nuclear deal.
He said the US policy is to levy “maxi-
mum economic pressure” on the coun-
try.
The second batch of US sanctions 
against the Islamic Republic took ef-
fect on November 4.

No report on Germany 
banning of Mahan Air 
received: official
A spokesman for Iran’s Civil Aviation 
Organization (CAO) said Sunday that 
the body has received no document from 
German officials on the ban of Mahan Air 

flights in and out of Germany.
It’s about 15 years that Mahan Air offers 
flights in and out of Germany, Reza Jafarza-
deh told Fars News Agency, adding that the 
Iranian company even has a 6-month win-
ter flights agreements with the European 
country.All the Iranian flights to Germany 
are now being conducted without any 

problem, the official stressed.A Friday re-
port of German newspaper Bild suggested 
that Germany is going to ban Mahan Air’s 
flights in and out of Dusseldorf and Munich 
from January following the US sanctions 
against the Iranian company.A German 
government spokesman said he could not 
comment on the report in Bild.



UN should end humanitarian 
blockade of Yemen: Iran
Iranian Parliament's General Director for 
International Affairs, Hossein Amir-Abdollahian 
urged United Nations to end the humanitarian 
blockade of Yemen and announce ceasefire in the 
Arab country.
“Multilateral humanitarian sanctions against 
Yemeni women and kids are severely being 
implemented. US, Saudi Arabia and UAE are 
responsible for Yemeni kids and women’s killing, 
starvation and malnutrition, as well as all the 
devastations made in the historical country,” Amir-
Abdollahian tweeted.
“UN should urgently end the humanitarian 
blockade of Yemen and announce ceasefire,” he 
added.
Yemen peace talks in Sweden a 
victory for Ansarullah: Kharrazi
Head of Iran’s Foreign Policy Strategic Council 
Kamal Kharrazi said Sun. that the outcome of Yem-
eni peace talks in Sweden is a victory point for the 
Ansarullah resistance movement.
Speaking to Mehr News correspondent on the 
outcome of the recent Yemen peace talks in Swe-
den and Iran’s position, Kharrazi said Tehran 
welcomes the talks in Stockholm, because they 
“represent the sovereignty of Yemeni nation.”
Kharrazi maintained that the acceptance of the 
peace talks by Saudi Arabia, as the leader of the 
aggressive coalition against Yemen, is in itself 
a victory point for the Ansarullah resistance 
movement.“We hope that the agreements reached 
during the talks in Sweden would continue to 
preserve, and it will be the Yemeni people who will 
make the final decision on the future of their own 
country.”Kharrazi further noted that the Iranian 
diplomatic apparatus is seeking ways to support 
the Yemeni people and guarantee the realization 
of their demands.
Iran dismisses claims of shooting 
rockets at US carrier in Persian 
Gulf
IRGC Navy Commander Real Admiral Alireza Tang-
siri on Saturday dismissed allegations by foreign 
media that Iran had fired rockets at a US aircraft 
carrier in the Persian Gulf waters during military 
drills.Speaking on the sidelines of an IRGC mili-
tary drill in the southern Qeshm Island, General 
Tangsiri said, “the Americans are used to telling 
lies … Shooting rockets at US aircraft carrier in the 
Persian Gulf is a blatant lie.”
“The American forces are present in the region, but 
they are not in our waters,” he added.
Noting that Iran’s defense system keeps a constant 
watch on any vessel that enters the region, the gen-
eral said, "we are assigned to protect our country 
and we have the whole region on our radar."He 
added that the IRGC Navy monitored the American 
carrier as it entered into the Persian Gulf waters, 
saying, "our duty is to defend our boundaries and 
we are ready to counter anyone that poses risks to 
the security the of Islamic Republic."

Trump Defends Foreign Policy Decisions 
Amid Resignations

Brett McGurk announced his 
resignation earlier Saturday, 
following in the footsteps 
of Defense Secretary James 
Mattis who announced his 
own resignation on Thursday. 
Both men are said to have 
had differences with the 
president over Trump’s plan to 
withdraw US forces stationed 
in Syria battling Daesh in the 
region, World News reported.
Brett McGurk, who I do not 
know, was appointed by 
President Obama in 2015. Was 
supposed to leave in February 
but he just resigned prior to 
leaving. Grandstander? The 
Fake News is making such a big 
deal about this nothing event!

— Donald J. Trump (@
realDonaldTrump) December 
23, 2018
If anybody but your favorite 
President, Donald J. Trump, 
announced that, after 
decimating ISIS in Syria, we 
were going to bring our troops 
back home (happy & healthy), 
that person would be the most 
popular hero in America. With 
me, hit hard instead by the 
Fake News Media. Crazy!

— Donald J. Trump (@
realDonaldTrump) December 
23, 2018
When President Obama 
ingloriously fired Jim Mattis, 
I gave him a second chance. 
Some thought I shouldn’t, I 

thought I should. Interesting 
relationship-but I also gave all 
of the resources that he never 
really had. Allies are very 
important-but not when they 
take advantage of U.S.

— Donald J. Trump (@
realDonaldTrump) December 
23, 2018
Trump wrote on Twitter on 
Saturday that the United 
States had initially planned to 
deploy their force to Syria for 
three months, but eventually 
the US troops stayed there 
several years.
I am in the White House, 
working hard. News reports 
concerning the Shutdown 
and Syria are mostly FAKE. 
We are negotiating with the 
Democrats on desperately 
needed Border Security 
(Gangs, Drugs, Human 
Trafficking & more) but it 
could be a long stay. On Syria, 
we were originally...

— Donald J. Trump (@
realDonaldTrump) December 
22, 2018
....going to be there for three 
months, and that was seven 
years ago - we never left. When 
I became President, ISIS was 
going wild. Now ISIS is largely 
defeated and other local 
countries, including Turkey, 
should be able to easily take 
care of whatever remains. 
We’re coming home!

— Donald J. Trump (@
realDonaldTrump) December 
22, 2018
Trump has stated that the 
United States had defeated 
Daesh in Syria, which was the 
only reason for the US troops 
being there, so all American 
troops would be pulled out of 
Syria.
According to US officials, 
the US would withdraw its 
entire force of 2,000 service 
members from Syria within 
60 to 100 days. Washington 
launched a military operation 
against Daesh in June 2014 
and in Syria in September 
2014.
Trump’s decision to pull the 
troops from Syria has startled 
not only US allies, including 
in the Middle East, but also 
members of the US Congress. 
Some influential senators of 
both parties have opposed 
Trump’s step.
Mattis was previously 
replaced as head of US 
Central Command by former 
President Barack Obama in 

2013, reportedly over the two 
men’s differences regarding 
Iran. In his resignation 
letter this week, the defense 
secretary cited the need for 
a defense secretary who 
more closely aligned with the 
president’s views as a reason.
McGurk, meanwhile, has 
offered no public statements 
since his resignation, but just 
days ago he told reporters 
at a State Department press 
briefing that it would be 
“reckless” to unilaterally 
withdraw from the region.
“I think it’s fair to say 
Americans will remain on 
the ground after the physical 
defeat of the caliphate, until 
we have the pieces in place 
to ensure that that defeat is 
enduring,” McGurk said at the 
time.
“It would be reckless if we 
were just to say, well, the 
physical caliphate is defeated, 
so we can just leave now. I 
think anyone who’s looked 
at a conflict like this would 
agree with that,” he added at 
the news conference.

Iran’s Velayati: Axis of 
Resistance Growing 
Steadily
The axis of anti-Israeli resistance is 
firmly developing, Ali Akbar Velayati, an 
international adviser to the Leader of the 
Islamic Revolution said, describing it as a sign 
of power of Islam.
“The only way of survival in the face of the 
excessive demands and plots of Zionists 
and enemies is resistance and fortitude, and 
what is clear is that the axis of resistance is 

developing and getting stronger every day,” 
Velayati said in a meeting with Mahmoud 
al-Zahar, the co-founder of Hamas and a 
member of the Hamas leadership in Gaza, 
held in Tehran on Saturday.
The Iranian official noted that the Zionists 
and their allies should learn a lesson from the 
victories gained by the Palestinian resistance 
and do not think of aggression.
Velayati also noted that the axis of 
resistance’s victories with its limited 
equipment reveals the power of Islam.
He finally reaffirmed Iran’s commitment to 
supporting Palestine, which he described as 

the Islamic world’s major issue.
For his part, Zahar expressed gratitude to 
Iran for supporting the Palestinian nation, 
saying the Islamic awakening movement is 
growing and will lead to resistance’s ultimate 
victory.
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei has already announced 
that Palestine will win victory on the basis of 
divine promises, saying the Zionist regime of 
Israel has increasingly lost its power, which 
has been obvious in the length of the wars 
that Israelis have launched against Hezbollah 
and Palestine in recent years.

President Donald Trump defended his recent foreign policy 
decisions on Saturday and criticized personnel from his 
national security team that resigned this week.

Deputy Chief of Iran's Army for 
Coordination Rear Admiral Habibollah 
Sayyari said a series of new homegrown 
military products, including naval 
vessels, will be unveiled in coming weeks.
Speaking to Tasnim on Saturday, Admiral 
Sayyari said the Army has special plans to 
celebrate the 40th anniversary of victory 
of the Islamic Revolution in February 
2019.
He said Iran will unveil a new 
destroyer, a submarine and modern 
military equipment during the Ten-

Day Fajr (Dawn) ceremonies, marking 
the anniversary of the 1979 Islamic 
Revolution.
Iranian military experts and technicians 
have in recent years made great 
headways in manufacturing a broad 
range of indigenous equipment, making 
the armed forces self-sufficient in the 
arms sphere.
On December 1, the Iranian Navy 
officially received a new homegrown 
destroyer, dubbed Sahand.
Iran has so far launched different classes 

of domestically-built destroyers as 
part of a broad project known as Mowj 
(wave). The Navy has already received 
Jamaran and Damavand destroyers, 
developed by the local experts.
In a meeting with Navy commanders 
in November, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei praised as “great and 
fabulous” the advances that Iranian 
military forces, the Navy in particular, 
have made since the victory of the Islamic 
Revolution in 1979, saying the Navy’s 

success 
in bringing into service 

homegrown vessels such as the Sahand 
destroyer or Fateh and Qadir submarines 
heralds more progress day after day.

Iran to Unveil New Naval Gear: Official

report
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Iranian Police Chief 
Brigadier General Hossein 
Ashtari said that the force 
is readier than ever to 
take actions against plots 
and hostile measures of 
enemies.
He made the remarks 
Sunday at a one-day nation-
wide conference of Iran’s 
Police commanders, held 
in Tehran.
Some groups both in 
and out of Iran are after 
throwing the country into 
disarray, said Ashtari, 
adding that with the help 
of God and guidance of 
Islamic Revolution Leader, 
enemies always fail in 
achieving their hostile 
goals.
Elsewhere he noted that 
the vigilance and readiness 
of police thwarted 
terrorists in fulfilling their 
aim in Chabahar attack.
A terrorist suicide blast 
in Iran’s southeastern 
port Chabahar near the 
Pakistani border on Dec. 
06 left at least two people 
dead and over 30 others 
injured. The suicide 
bomber intended to blow 
up his car at police HQ but 
faced with the resistance 
and vigilance of guards 
exploded himself out of the 
headquarters.
IRGC chief:
US naval fleet 
presence in PG 
aimed at tricking 
regional states
Islamic Revolutionary 
Guard Corps (IRGC) 
Commander Jafari said the 
presence of US naval fleet 
in the Persian Gulf is aimed 
at deceiving regional states 
into believing that US is 
ensuring their security.
Making the remarks on 
Qeshm Island on Saturday 
night, Mohammad Ali Jafari 
hoped that Persian Gulf 
littoral countries would not 
be deceived by the enemy.
“It is the Islamic Republic 
which ensures the 
security of the region, 
Strait of Hormuz, the 
Persian Gulf, and friendly 
countries," he said, adding 
"the conducted military 
drill was a response to 
enemies’ claims," referring 
to the large-scale military 
maneuvers code-named 
the 'Great Prophet-12' 
which wrapped up on 
Saturday.
Elsewhere, he went on to 
say that Iran’s strategy has 
been so far defensive, “but 
it seems that from now on, 
we should be prepared 
for offence and pursuing 
enemies.”

Iran Police 
readier than 
ever to foil 
enemies’ plots

Iran

news
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Europe’s SPV 
positive step for future 
cooperation: MP
A lawmaker believes the efforts of the European 
signatories to Iran nuclear deal, in particular a 
proposed payment mechanism, indicate that 
they are willing to keep working with Iran.
Speaking in an exclusive interview with Iran 
Daily, Mehrdad Lahouti said, “Europe’s special 
purpose vehicle (SPV) is a tangible step in line 
with their efforts to help Iran.”
After the US President Donald Trump withdrew 

from Iran’s 2015 nuclear agreement with world 
powers in May and ordered the reimposition 
of US sanctions suspended under the deal, 
European powers have been scrambling to 
salvage the accord.
The European Union announced in late 
September a special purpose vehicle to facilitate 
trade with Iran.
European diplomats have described the SPV 
proposal as a means to create a barter system 
to exchange Iranian oil for European goods 
without money changing hands.
The payment mechanism, however, has not 

been operationalized yet due to technical 
problems arisen from US pressures.
Lahouti said the US pressure has made the 
European side of the nuclear deal—namely 
France, Germany and Britain—not to announce 
their plans for how to enforce the payment 
mechanism.
“The European countries’ efforts can be divided 
into two categories of tangible and intangible,” 
the Parliament Budget and Planning Committee 
member said, adding that their tangible efforts 
have been very slim.
The Europeans are trying to help Iran resume 

its financial transactions, 
he said.
Commenting on 
critics inside the 
country who maintain 
the European efforts 
do not meet Iran’s 
demands of the deal it 
had bargained for more than a 
decade, Lahouti said, we also expect more from 
Europe, but, at the same time “the Europeans 
have announced they are going to cooperate 
with Iran. 



 Good Decisions Taken for Iran’s Imports 
despite Sanctions: VP

Iran’s Lake Urmia water level increasing: Expert
Speaking to the Islamic Republic News Agency (IRNA) on Saturday, 
Farhad Sarkhosh, Head of Urmia Lake Restoration Project said that the 
water level of Lake Urmia in northwest Iran reached 1,270.54 meters on 
Dec 23, which shows a 26cm increase compared to the same period last 
year.He also noted that the lake covers 2,047 sq. km of waterbed as of Dec 
23, which indicates a 133 sq. km expansion on the same date of last year. 
The volume of water has increased by 89 million sq. meters, reaching nearly 
one billion sq. meters this year, he added.
Lake Urmia is one of the largest permanent hypersaline lakes in the world.
The volume of water at the lake in 1997 measured at 30 billion cubic meters which dramatically 
decreased to 2.5 billion cubic meters in 2017.

Iran’s Supreme 
Council of Economic 
Coordination – 
a special body 
comprising heads of 
the three branches 
government – has 
agreed to the total 
settlement in Rials of 
payments for crude oil 
sales on the Iran Energy 
Exchange.
Mohammad Reza Pour-
Ebrahimi, chairman of 
the Majlis  Economic 
Commission said the 
motion was proposed 
by the Oil Ministry and 
was approved by the 
SCEC to facilitate crude 
oil export on IRENEX.
“It was agreed to settle 
oil payments entirely 
in Rials…. This is a new 
incentive created for 
buyers on IRENEX”, he 
told state TV.
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Founder of Islamic World Science Citation 
Center (ISC) Jafar Mehrdad made the 
above remark and said, “considering 
the number of universities that have 
produced more than 100 articles in the 
field of nanotechnology between 2015 and 
2018, Iran, Turkey and Malaysia are the top 
three Islamic countries that accounted for 
first to third ranks in the field of production 
of science.”
As the universities and research centers 
of Islamic countries are seeking to keep 
pace with the global advancement in 
nanotechnology, Islamic Azad University 
with 7741, King Abdul-Aziz University 
with 3300, and the University of Tehran 
with 2780 ISI-indexed nano-articles 

published between 2015 and 2018, have 
made great contributions to this field.
Over the past several years, 
nanotechnology research has significantly 
ramped up all around the world, as does 
throughout the countries which are the 
members of the Organization of Islamic 
Cooperation (OIC). This article has been 
dedicated to give some statistics on the 
development of nanotechnology research 
conducted in the universities and research 
centers of Islamic countries considering 
their H-index and ISI-indexed nano-
articles.
As reported by StatNano, by taking account 
of the number of universities having more 
than 100 nano-articles carried between 
2015 and 2018, Iran, Turkey, and Malaysia 
get the top 3 spots on the list with 11 ,46, 
and 10 of such universities, respectively. 
Egypt, Saudi Arabia, Tunisia, Pakistan, 
and Qatar, with 3 ,4 ,6 ,9, and 1 universities 
meeting the aforesaid condition, 
respectively rank in the next places.

"The great economic impact of sister cities on each 
other is undeniable; however, urban officials of Iran 
ignore this important advantage of sister cities, and 
they don’t try to establish any economic relationship 
and provide the adequate context for sister cities 
growth," Habibollah Sayami said.
"In many cases, when two European cities sign 

twinning arrangements agreements, both cities 
try to boost their economies by using each other's  
experiences, and apply the economic benefits of their 
sisterhood relationships to improve the economy 
and develop their industries," he added.
"Local and citizens committees can interact with the 
officials of sister cities, and reflect their experiences 
to their own authorities by taking advantage of their 
roles in urban relationships," he continued.
"The cultural and civilization similarity between 
two cities is the most important criterion of their 
twin city relationship, but unfortunately, these 
relationships include political flavors, and the 
cultural and civilization criterion are ignored," he 
also said.

Foreign Minister Mohammad Javad Zarif met and 
held talks with a visiting Palestinian delegation led by 
the head of Hamas’ parliamentary bloc, Mahmoud al-

Zahar, on Sunday.
During the talks, the Iranian top diplomat voiced regret 
over the decision of the President of the Palestinian 
Authority Mahmoud Abbas to dissolve the Palestinian 
Legislative Council (PLC), a chamber dominated and 
led by Hamas since the party won general elections in 
2006.
He said the move runs counter to democratic 
principles, and may be taken advantage of by the 
Israeli regime. He further stressed the need for more 
unity among the Palestinian nation formed around the 
resistance axis.
The Hamas official, for his part, said the PLC has been 
formed through legal channels and must finish its due 
course. He said under Palestine’s Constitution, the 
parliament cannot be dissolved, not even in emergency 
situations.
Elsewhere, Zarif voiced Iran’s continued support to 
Palestine, saying the Israeli regime is not a reliable 
partner to any country.  

Considering the reviving and restoring 
of water resources as the main mission 
of the current generation, Mohammad 
Hossein Shariatmadar said, “The 30% 
saving of water consumption is possible 
through improving the water efficiency, 
reducing waste, recycling water, and 
virtual water trade.”
Saying that the agreements of 
recovering and balancing the 
underground water, privatization of 
water industry, and also the cooperation 
of Iran’s chamber and ministry of energy 
for water economy have been signed, 
he noted, “The agreement of creating 
haloculture foundation was concluded 
with the minister of agriculture Jihad, 
and the first pilot of cropping pattern 
has been signed in Qom province.”
“The agreement regarding organizing 
the National Water Dialogue, as well 

as codifying the recovery strategy, and 
restoring the resources during 10+2 
years was concluded between Iran’s 
chamber and parliament research 
center with the cooperation of related 
ministries,” he added.
Pointing to the goals of implementing 
the land reform Act in 1961 and 
considering the eliminating territorial 
feudalism, agrarianism, and developing 
the agriculture as the purposes of 
this act, he continued, “This act was 
successful to reach the first goal that is 
eliminating feudalism, but the current 
challenges of the country are due to the 
failure of law enforcement in the second 
goal.”

Iran ranks 1st in nanoscience production 
among Islamic countries

Economic capacity of sister cities ignored in 
Iran

Israel may take advantage of Palestinian parl. dissolution

"Providing facilities for citizens of sister 
cities will lead to economic prosperity, but 
unfortunately this proposal has been remained 
obsolete among the management affairs of the 
country," a tourism economic expert said.

Iranian Foreign Minister Zarif voiced regret 
over a plan by President of the Palestinian 
Authority Mahmoud Abbas to dissolve the 
parliament, saying the move might be taken 
advantage of by Israeli regime.

“According to the international formulas, the water issue 
in Iran can be resolved with %30 savings,” the head of the 
National Center for Strategic Studies of Agriculture and 
Water use of Iran’s Chamber of Commerce.

 Islamic Republic of Iran stands at first place among 
Islamic countries in nanoscience terms, followed by 
Turkey and Malaysia, according to latest report by 
StatNano.

Solving Iran’s water problem lies in saving

Over the past 
several years, 
nanotechnology 
research has 
significantly 
ramped up all 
around the world, 
as does throughout 
the countries which 
are the members of 
the Organization 
of Islamic 
Cooperation (OIC). 

“The %30 
saving of water 
consumption is 
possible through 
improving the 
water efficiency, 
reducing waste, 
recycling water, 
and virtual 
water trade.”
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