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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 
     محیط زیست استان اصفهان عمدتا به زاینده رود وابسته است و تاالب گاوخونی نیز به دلیل بی مسئولیتی ها و بی تدبیری ها خاموش شده و نیاز به آب دارد.

قیمت 500 تومان

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان:    

احیای زاینده رود اولویت محیط زیست اصفهان است

بازار طال و سکه  97/10/4 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,350,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,600,0005,041,000جدید

1,800,0002,521,000نیم سکه

1,100,0001,441,000ربع سکه

650000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18320900488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

 به مناسبت روز 
ایمنی در برابر زلزله؛

 آرام، 
در آغوش زلزله

خشکسالی گردباد ،اتش نشان، 
صاعقه و زلزله از حوادث قدیمی 
و طبیعی رایج در دنیا محسوب 
می شــود. این حوادث ربطی به 
دوره و زمانه و کشور توسعه یافته 
یا جهان سوم ندارد و وقوع آنها از 
گذشته تا به امروز به طور متدوال 
وجود داشته است  ومطمئنا در 
آینده نیز وجود خواهد داشت  تا 
جایی که حتی خداوند در سوره 
مبارکه »حج« از زلزله به عنوان 
یکی از نشانه های آغاز »قیامت« 
یاد می کنــد و می فرماید: » ای 
مردم! از )عــذاب( پروردگارتان 
بترسید، که زلزله رستاخیز امر 

عظیمی است«.
 اما اینکه در مقابــل این بالیای 
طبیعی چگونه رفتاری داشــته 
 باشــیم به خیلی از مســائل بر

 می گردد. زمان ، مکان ، ثروت، 
شهرت و حتی کشــوری که در 
ان زندگی می کینــم می تواند 
در تاثیر این حوادث بر روی افراد  

موثر واقع شود. ...

سقف بودجه ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان؛

 پیش بینی از درآمدها
 افزایش یافت

الیحه بودجــه ۱۳۹۸ بــا ســقف ۱۷۰۰ هزار 
میلیــارد تومــان از ســوی رییــس جمهور 
تقدیم مجلس شــد. در این الیحــه ۴۷۸هزار 
 میلیــارد منابــع درآمــدی از محــل مالیات، 
واگذاری هــا، نفت و ... بــرای دولت پیش بینی 

شده است.
رییس جمهور صبح دیروز با حضور در مجلس 
شورای اســالمی الیحه بودجه ســال ۹۸ را 

تقدیم کرد.
دولت در این الیحه ۴۷۸هزار میلیارد تومان 
منابع درآمدی از محل مالیات، واگذاری، نفت 
و ... برای خود پیش بینی کرده است. این عدد 
در الیحه اولیه دولت که سه هفته قبل تقدیم 

مجلس شده بود، ۴۳۳هزار میلیارد...

کدام کاالها باید ارزان شوند؟

بهای لوازم خانگی تابع نرخ ارز در 
سامانه نیما است

 درحالی که به دلیل تعدیل نرخ ارز، عموم مردم در انتظار 
کاهش قیمت ها هستند، دست اندرکاران صنعت لوازم 
خانگی معتقدند بهای کاالی نهایی این صنعت بر اساس 

نرخ ها در بازار ثانویه ارز و سامانه نیما تنظیم می شود و نباید 
انتظار کاهش قیمت در این ایام داشت.

بر پایه سیاست های جدید ارزی دولت که از نیمه مرداد ماه...

 وی بــه نقــش اجــرای
  برنامه هــای فرهنگی در 
کاهش مصرف سرانه آب در 
گلپایگان پرداخت و تصریح 
کرد: درچند ســال گذشته 
بادر نظر گرفتن برنامه های 
فرهنگی مانند تعامل با اداره 
آموزش و پرورش، همچنین  نصب بنر  و 
توزیع بروشــورهایی که راههای مصرف 
بهینه آب را به شهروندان آموزش می دهد 
توانستیم تا حدودی مصرف سرانه آب را در 

شهرستان گلپایگان کاهش دهیم.
مدیرآبفــا گلپایگان اعالم کــرد: تنها در 
صورتی شــاهد کاهش مصرف سرانه آب 
در گلپایگان می توانیم باشیم که  اجرای 
برنامه هــای  فرهنگی مانند جشــنواره 
نخســتین واژه آب و ... تداوم یابد چرا که 
مردم این شهرستان هنوز  وقوع بحران کم 

آب را باور ندارند.
در ادامــه این برنامه حبیــب اله جمالی 
رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان 
گلپایگان عنــوان کرد:هم اکنون بیش از 
۷ هزار دانش آمــوز ابتدایی در گلپایگان 
مشغول به تحصیل هستند که از این رقم 
بیش از هزار و۳۰۰ دانش آموز در مقطع 

اول ابتدایی می باشند. 
وی اعالم کرد: قطعا فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب باید با همکاری و تعامل آموزش 
و پرورش صورت گیــرد و اداره آموزش و 
پرورش گلپایگان هم در این زمینه برنامه 

هایی در دستور کار قرار داده است.
مدیر اداره آموزش و پــرورش گلپایگان 
گفت: در سال گذشته مدرسه شهید نوری 
در مقطع متوسطه اول به منظور استفاده 
بهینه از  پساب که در آبخوری مدرسه تولید 
می شود سیستمی راه اندازی نمود که هرز 
آب را جمع آوری می نمایند وسپس برای 
آبیاری فضای سبز مدرسه مورد استفاده 
قرار می گیــرد بطوریکه در طول ۳ هفته 
بیش از دو هزار لیتر پساب جمع آوری شد.

همچنین در این برنامه طاهره زنوبی معلم 
کالس اول مدرسه اشرفی اصفهان گفت: 
دانش آمــوزان ابتدایی اصــوال باراههای 

مصرف بهینه آب کم و بیش آشنا هستند 
چراکه عالوه بر آموزش هایی که در محیط 
مدرسه فرا می گیرند در چند سال اخیر  
رسانه ها هم به ویژه صدا و سیما هم بخوبی 
دراین خصوص موفق عمــل کرده آنچه 
حلقه مفقوده در این زمینه است آموزش 
اولیاء می باشد زیرا بر اساس نقطه نظرات 
و گفته های دانش آمــوزان اولیاء آنچنان 
راههای مصرف بهینــه آب را لحاظ نمی 
نمایند حتی دانش آموزان می گویند ما 
به والدین خود می گوییم آب را درســت 
مصرف کنند ولی آنها توجهی نمی کنند 
این در حالیســت که هرچقــدر آموزش 
مصرف بهینه آب ازسوی نهادهای مختلف 
صورت گیرد تا زمانیکــه والدین بعنوان 
الگوهای اصلی  کودکان آب را بدرســتی 
مصرف نکنند نمی توان امیدوار به نتیجه 

مطلوب بود.
حســام مرجانی   دانش آموز کالس اول 

مدرسه امیرکبیرگفت: نه توی مدرسه نه 
پدر و مادرم بهم یاد ندادن که آب را چطور 
درست مصرف کنم اما توی پیش دبستانی 
بهم یاددادن که آب را با باز گذاشــتن بی 
مورد هدر ندهم و در پاسخ به اینکه آیا تا به  
حال  به کسی که آب را هدر می دهد تذکر 
دادی ؟گفت: نه چونکه نمی دونستم، اما در 
این برنامه اعالم کردند ما، دانش آموزان 
حامیان آب هستیم و باید به افرادیکه آب را 
درست مصرف نمی کنند آنها را به درست 
مصرف کردن راهنمایی کنیم.و از این به 
بعد من به کســی که آب را هدر می دهد 
تذکر می دهم که آب کم است نباید آب 

را هدر بدهیم.
ثنا مرادی دانش آموز کالس اول مدرسه 
اشرفی اصفهانی گفت: توی مدرسه بهمون 
یاد دادن هر روز باید حداقل پنج لیوان آب 
بخوریم و بیشــتر از پنج دقیقه هم حمام 

کردنمان زمان نبرد . 

برگزاری دوازدهمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب در گلپایگان

قطعا فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب باید 

با همکاری و تعامل 
آموزش و پرورش 

صورت گیرد و اداره 
آموزش و پرورش 

گلپایگان هم در این 
زمینه برنامه هایی در 
دستور کار قرار داده 

است.

دوازدهمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب در گلپایگان با حضور بیش از 600 دانش آموز مقطع اول ابتدایی  برگزار شد.
مدیرآبفا گلپایگان گفت بدلیل منابع آبی کافی در شهر گلپایگان مردم در این شهرستان هنوز با بحران کم آبی مواجه نشدند و همین امر بسیار موثر 

در میزان  مصرف سرانه آب در این منطقه دارد.
دهقادنی با اشاره به میزان مصرف سرانه آب در گلپایگان گفت:درحال حاضر میزان مصرف سرانه آب خانگی  در گلپایگان 180 لیتر در شبانه روز برای 

هر نفر می باشد در حالیکه این رقم در سال گذشته 220 لیتر در شبانه روز بوده است.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

3

 

خودرو

خودروبانک
گـــزارش

بررسی اجمالی فوتون ساوانا؛

گران ترین خودروی 
تولیدی داخل !

فوتون ساوانا توسط عظیم خودرو در 
نمایشگاه خودرو تهران سال گذشته 
رونمایی شد و بعد از آن خط تولید آن 
توسط این شــرکت در شهر بروجرد 

تجهیز شد.
 برنامه عظیم خودرو تولید حدود دو 
هزار دســتگاه فوتون ساوانا در سال 
است و باقی ظرفیت خط تولید را به 
مدل های مختلف هن تنگ اختصاص 
داده اســت. البته این ظرفیت تولید 
به زودی افزایش پیــدا خواهد کرد 
 و به ســالی 50 هزار دستگاه خودرو 

می رسد.

اگر خاطرتان باشــد فوتون قبــاًل با مدل 
پیکاپ خود و با همکاری ایران خودرو دیزل 
وارد بازار کشور شده بود که تجربه موفقی 
را کسب نکرد اما حال با ساوانا قصد دارد تا 
ورودی بهتر و طوالنی تری در بازار خودرو 

ایران داشته باشد. 
فوتون ساوانا شاسی بلند بزرگ این شرکت 
است که از نظر پیشرانه و شاسی سعی کرده 
تا خودرویی با قابلیت های آفرودی کاملی 

را ارایه دهد.

 
فوتون ســاوانا در ســه مدل استاندارد 

گیربکس دســتی، اســتاندارد گیربکس 
خودکار و الکچری گیربکس خودکار عرضه 
شده که هر سه آنها به پیشرانه ۴ سیلندر دو 

لیتری توربوشارژ مجهز شده اند.
 گیربکس مدل دستی فوتون ساوانا از نوع 
5 سرعته Getrag اســت اما گیربکس 
خودکار ساوانا از نوع 6 سرعته ZF است. 
پیشــرانه 2 لیتری نصب شــده به کمک 
سیســتم GDI می توانــد حداکثر 2۱۴ 
اسب بخار در 55۰۰ دور و ۳2۰ نیوتن متر 

در ۱۷5۰ دور را تولید کند. 
اما پیشرانه مدل گیربکس دستی می تواند 
حداکثر ۱۹۸ اسب بخار و ۳۰۰ نیوتن متر 

را تولید کند.
چهــره فوتون ســاوانا اگرچه بــرای یک 
خودروی شاســی بلند بــزرگ مخصوص 
آفرود، ساده و کاربردی است اما به عنوان 
یک شاســی بلند بزرگ امروزی ســاده و 
بدون هیجان اســت. چراغ هــای بزرگ، 
جلوپنجــره کوچک با خطــوط عمودی و 
ســپری بدون خطوط اغراقی نمای جلوی 
خودرو را تشکیل می دهند. در کنار اگرچه 
خطوط بدنه ساده اســت اما رنگ آمیزی 
و نقش های روی بدنه، ســاوانا را به سوی 

اسپرت بودن سوق می دهد.
نمای داخلی فوتون ساوانا بیشتر به عنوان 
یک خودروی شاســی بلند آفرودی اما با 

نگاهی به استفاده شهری طراحی شده 
اســت. دکمه های ســاده و بزرگ برای 
اســتفاده راحت تر در آفرود و همچنین 
امکاناتی برای اســتفاده شــهری در آن 
قرار داده شــده اســت. فوتون ســاوانا 
به امکاناتی نظیر اســتارت بــدون کلید، 
 سانروف و سیســتم چهارچرخ هوشمند 

مجهز است.

    کابین ساوانا
از نکات مختلف قابل اشــاره فوتون ساوانا، 
کیسه های هوای سرنشــینان جلو، کمک 
راننده و پرده ای اســت. همچنین حداکثر 
عمق غرق شدگی 6۰۰ میلیمتر و حداکثر 
زاویه فرار و حملــه، 25 درجه و 2۸ درجه 
اســت که برای یک شاســی بلنــد آفرود 

عددهای خوبی است.
 اما نکتــه قابل تامــل دیگر ســاوانا، وزن 
نزدیــک 2 تنی این خــودرو در مدل های 
خودکار است که وزن باالیی است و اگرچه 
مصرف این خــودرو ۹.۸ لیتــر به صورت 
ترکیبی اعالم شــده، اما بایــد مصرف آن 
 را در عمــل و در شــهری مثــل تهــران

 ببینیم.

    قیمت فوتون ساوانا چقدر است؟
فوتون ساوانا در ســری اول تحویل ۳۷۴ 

میلیون تومان اعالم شده است.
 اما مشــتریانی کــه در مرحلــه اول این 
خودرو را تحویل گرفته اند، شامل تخفیف 
۱۰ میلیــون تومانــی به عــالوه تخفیف 
مابــه التفاوت ارزی شــده انــد که حدود 
26 میلیــون تومان بــوده و در نهایت این 
خودرو با قیمتی در حــدود ۳۳۷ میلیون 
 تومان برای مشتریان ســری اول تحویل 

داده شد.
عظیم خودرو پس از سال ها تالش باالخره 
اولین ســری خودروهای تولیدی خود را 
توانســت تحویل دهد و عمــاًل وارد گروه 
خودروسازان خصوصی کشور شد که قطعاً 

راه سختی را در پیش خواهد داشت.
 در کنــار ایــن شــرکت، چند شــرکت 
دیگر نیز مشــغول تجهیز خطــوط تولید 
برای عرضه محصوالت مختلفــی به بازار 
هســتند و امیدواریم هر چه زودتر شاهد 
 گسترش خودروسازان خصوصی در کشور

 باشیم



آرام، در آغوش زلزله
ادامه از صفحه یک:

... - زلزله بم به شدت ۶٫۶ ریشتر در ۵ 
دی ۱۳۸۲ شهر بم و مناطق اطراف 
آن در شرق اســتان کرمان را لرزاند 
که به موجب آن بیش از 40 هزار تن 
جان باختند و ۱00 درصد منازل در 

برخی مناطق بم تخریب شدند.
در واقع زلزلــه بم که به کشــته و 
مجروح شــدن بیش از ۷0 هزار نفر 
از هموطنانمان منجر شد و تبعات 
ناگوار آن همچنان هزاران هزار نفر 
از بازماندگان فاجعه را آزار می دهد، 
قطعا یکی از تلخ ترین سوانح تاریخ 
معاصر ما و روزی فراموش ناشدنی در 

خاطره مشترک ایرانیان است.
اما همین زلزله  در مقیاس ۶/۷ ریشتر  
هوکایدو یکی از جزایر کشور  ژاپن را 
لرزاند و تنها ۸ کشته برجای گذاشت. 
اینجاســت که تفاوت تاثیر بالیای 

طبیعی مشخص می شود!
 - طــی ســال هــای گذشــته 
اســتاندارد هایــی برای ســاختن 
ساختمان ها تعیین شــده است تا 
مقاوت ساختمان ها در مقابل بالیای 
طبیعی من جمله زلزله افزایش یابد 
اما متاســفانه پارســال بعد از وقوع 
زلزله کرمانشــاه نیز ما شاهد بودیم 
ساختمان هایی که تازه ساخت هم 
بودند بیشــترین تلفات را داشتند و 
هیچ کدام از استانداردهای مذکور در 

انها رعایت نشده بود.
عمده پیشــرفت هایي که طي ۵0 
سال گذشــته حاصل شــده است 
به آمادگي بــراي زلزله و مخصوصا 
 حیطه مهندســي عمــران مربوط

 مي شود.
 طي چند دهه اخیر استانداردهایي 
براي ساخت ســاختمان ها در نظر 
گرفته شده اســت تا مقاومت آن ها 
در برابر نیــروي امــواج زمین لرزه 
افزایش یابد. از استانداردهاي جدید 
 مي تــوان به تقویت مصالح اشــاره 

کرد. 
طراحي بناها به شیوه اي که از انعطاف 
پذیري الزم براي جذب ارتعاش ها 
برخوردار باشند بدون آن که تخریب 
شوند، یکي دیگر از این روش هاست. 
که در کل دنیا مخصوصا کشورهای 
زلزله خیزی چون ژاپن در حال اجرا 

شدن است. 
ایران نیز جز کشــورهایی است که 
در طول ســالیان متمــادی تلفات 
زیادی در اثر زلزله داشــته اســت 
و زنگ خطر بــرای شــهر های پر 
جمعیتی مثل تهران زده شده است 
 اما متاســفانه همچنان ســاخت و

 ساز های غیر اصولی انجام می شود 
 و پیگیری های الزم در اینباره انجام

 نمی شود.
-  یکي دیگر از مولفه  هاي آمادگي، 
آموزش مردم است. امروزه بسیاري از 
سامانه  هاي دولتي در اغلب کشورها 
 دفترچه  هــاي راهنمایي منتشــر 
مي  کنند کــه در آن چگونگي وقوع 
زلزلــه، راهنمایي  هایــي در مورد 
حفاظت خانه در برابــر زلزله  هاي 
احتمالي و فعالیت  هایي که در زمان 
وقوع زلزله باید انجام داد، گردآوري 

شده است. 
در ایران نیــز این دفترچــه ها کم 
و بیش منتشر می شــود اما از انجا 
که ما ایرانــی ها خــود را عقل کل 
مــی دانیــم و ســرانه مطالعه در 
کشورمان زیر خط فقر است ، هیچ 
کس روش صحیح انجــام کارهای 
 ضروری هنگام بالیــای طبیعی را 

نمی داند.
- روز پنجم دی ماه مصادف با واقعه 
زلزله بم در تقویم رسمی کشور روز 
ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری 

شده است. 
 با پاس این روز و برای گرامی داشتن 
یاد آن عزیزان و تسلی خانواده های 
ارجمندشــان روش های مقابله با 

زمین لرزه را بیاموزیم.

اقتصاد استان
02
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برای ایجاد درآمد پایدار راهی جز جذب سرمایه گذار نداریم
شهردارکلیشاد و سودرجان گفت: شهرداری ها در فرایند توســعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز به 

شهروندان با چالش های متعدد در زمینه های مختلف رو به رو هستند.
حامد اخگر با اشاره به اینکه شهرداری ها برای ایجاد درآمد پایدار راهی جز شناسایی مزیت های شهر 
و جذب سرمایه گذار ندارند، اظهار کرد: الزم است شهرداران و اعضای شوراها به شناسایی مزیت های 
 شهر و منطقه خود به منظور تعریف درآمدهای پایدار، تولید ثروت، اشتغالزایی و جذب سرمایه گذار توجه

 ویژه ای داشته باشند.
وی گفت: شهرداری ها در فرایند توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز به شهروندان با چالش های متعدد در 

زمینه های مختلف رو به رو هستند. یکی از مهم ترین چالش های پیش رو مدیران شهری کمبود منابع درآمد مورد نیاز 
برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت های شهری است.

شهردار کلیشاد و سودرجان با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت منابع آب افزود: برنامه ریزی جدی برای مواجه شدن با این بحران 
را باید از نقطه ای شروع کرد چرا که کمبود منابع آب و قرار گرفتن ایران در منطقه ای خشک یکی از واقعیت های مسلم است که عبور از این 

معضل نیازمند تدوین الگوی مصرف و برنامه ریزی در چگونگی آبرسانی و آبیاری در جهت حفظ فضای سبز شهری است.

 از استعفای نمایندگان و 
پایداری آن ها بر مطالبه 

مردم تشکر می کنم 
و معتقدم دولت برای 
رفع مشکل خشکی 

زاینده رود باید به فکر 
چاره ای اساسی باشد.

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان:    

احیای زاینده رود اولویت محیط زیست اصفهان است

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: مشکل اصلی استان 
اصفهان، خشکی زاینده رود است و اگر زنده رودی در اصفهان 

نداشته باشیم، سایر امور محیط زیستی نیز به نتیجه نمی رسد.
 سید عبدالوهاب سهل آبادی در دومین همایش ملی بازیافت 
با اشاره به مشکالت زیست محیطی استان اصفهان اظهار کرد: 
مشکل اصلی استان اصفهان، خشکی زاینده رود است و اگر 
زنده رودی در اصفهان نداشته باشیم، سایر امور محیط زیستی 

نیز به نتیجه نمی رسد.

فارس
گـــزارش
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     محیط زیست استان اصفهان عمدتا به زاینده رود وابسته است و تاالب گاوخونی نیز به دلیل بی مسئولیتی ها و بی تدبیری ها خاموش شده و نیاز به آب دارد.

 کاهش 50 درصدی مصرف آب خام
 در مجتمع فوالد سبا

بر اساس آمارهای رسمی، میزان مصرف آب خام در مجتمع فوالد 
سبا طی هشت ماه سال جاری برابر 2.18 مترمکعب بر تن کالف گرم 
و مجموع مصرف آب خام ورودی سبا شامل آب خام  و پساب های 
صنایع مجاور 2.54 مترمکعب بر تن کالف گرم است که در مقایسه 
با مدت مشابه در سال گذشته که میزان برداشت آب خام معادل 
5.17 مترمکعب بر تن کالف گرم بوده اســت، کاهش 50 درصدی 

داشته  است.

 داریوش دریابار مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مجتمع فوالد سبا ضمن تایید 
این خبر گفت: کاهش ۵0 درصدی مصرف آب خام در این مجتمع در حالی 
به دست آمد که تولید کالف گرم در مجتمع فوالد سبا به میزان ۸0 درصد و 
آهن اسفنجی به میزان ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته 
است. وی ضمن قدردانی از مسئولیت پذیری کارکنان در ارائۀ پیشنهادهای 
کارآمد در راستای کاهش مصرف آب تصریح کرد: جهت دستیابی به این مهم 
در مجتمع فوالد سبا پروژه ها و اقدامات اصالحی متعددی با تالش شبانه روزی 
تمامی کارکنان تصفیه و توزیع آب و گروه فنی خدمات فنی و پشتیبانی تعریف 

و اجرا شده است که برخی از آن ها عبارت اند از:
همدلی و تعامل لحظه به لحظۀ کارکنان تولید واحد تصفیه و توزیع آب برای 

کنترل مصارف و استفادۀ بهینه از منابع آبی؛
بهره برداری بی وقفه و هوشمندانه از تصفیه خانه های آب و پساب و تصفیه و 

بازچرخانی پساب های صنعتی؛
اجرای پروژۀ برداشت و تصفیۀ پساب های صنعتی کارخانۀ مجاور؛

تصفیۀ مجدد آب ریجکت تصفیه خانۀ پساب با استفاده از پکیج اسمز معکوس 
ثانویه و بازگرداندن آب حاصل به سیکل تولید؛

استفاده از مواد شیمیایی مؤثر و افزایش سیکل تغلیظ آب های گردشی برای 
کاهش بلودان مخازن و کولینگ تاورها؛

جلوگیری از هدررفت آب با رفع سریع و به موقع نشتی ها، جلوگیری از کاهش 
دمای بی مورد کولینگ تاورها و کاهش میزان متوســط تبخیر، استفاده از 
فناوری نانو در تصفیۀ بهینه پساب های صنعتی و کاهش ۶0 درصدی لجن 

بیولوژیکی؛
ترویج فرهنگ مصرف بهینۀ آب با همکاری روابط عمومی مجموعه.

وی با تاکید بر این که کاهش مصارف و استفادۀ بهینه از منابع همواره در دستور 
کار خطوط تولید این مجتمع است، اظهار داشت: در این راستا پروژه های 
دیگری نیز در دست اقدام است که با تکمیل آن ها، ظرفیت و کیفیت تصفیۀ 
پساب های صنعتی افزایش یافته و امکان کاهش بیشتر نیز فراهم خواهد شد.

داریوش دریابار در بخش پایانی سخنان خود از حمایت های مدیریت ارشد 
سازمان و تمامی همکاران واحدهای عملیاتی و ستادی که در راستای کنترل 
و کاهش مصرف آب به طرق مختلف با این مجموعه همکاری کردند، تشکر 

و قدردانی کرد.

ایمن سازی جاده های تیران  ۳00 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارد

فرماندار تیران  و کرون گفت: برای ایمن سازی و اقدامات اصالحی جاده های 
این شهرستان ۳00 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

مجید حججی با اشاره به شناســایی ۱0 نقطه پرحادثه در جاده های این 
شهرستان اظهار کرد: تعیین این نقاط بر اساس نظر کارشناسان پلیس راه 
و اداره کل راهداری و حمل و نقل بوده است زیرا بیشترین تصادفات در این 

مناطق رخ داده است.
وی افزود: ایمن سازی و انجام فعالیت های اصالحی جاده های این شهرستان 
نیازمند ۳00 میلیارد ریال اعتبار است که با توجه به محدودیت اعتبارات 
شهرستانی نیاز به تخصیص بودجه ملی و همچنین مشارکت مسئوالن محلی 

با استفاده از پتانسیل های موجود است.

گـــزارش

خــــبـــر

رییس هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اســتان 
اصفهــان یادآور شــد: 
محیط زیســت استان 
اصفهــان عمدتــا بــه 
زاینده رود وابسته است 
و تاالب گاوخونی نیز به 
دلیل بی مسئولیتی ها و بی تدبیری ها 
 خامــوش شــده و نیــاز بــه آب

 دارد.
وی حیات زاینده رود را مطالبه اصلی 
مردم اصفهان دانســت و خاطرنشان 
کرد: از استعفای نمایندگان و پایداری 
آن ها بر مطالبه مردم تشکر می کنم 
و معتقدم دولت برای رفع مشــکل 
خشکی زاینده رود باید به فکر چاره ای 

اساسی باشد.
سهل آبادی در ادامه به تشریح عملکرد 
اتاق بازرگانــی در حمایت از صنایع 
پرداخــت و گفت: کمیســیون ها و 

کمیته های اتــاق بازرگانی اصفهان 
در اغلب رشته های صنعتی در حال 
پژوهش، تحقیق و مشاوره هستند و 
کمیته بازیافت کمیسیون صنایع نیز 
عملکرد اجرایی مناسبی داشته است.

وی به موضوع محیط زیســت و لزوم 
حفاظت از آن نیز اشــاره کرد و بیان 
داشت: ما برای حفظ محیط زیست در 

برابر آیندگان مسئولیم و واقعیت این 
است که تا کنون بهایی به این مساله 

نداده ایم.
رییس هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
استان اصفهان همچنین تصریح کرد: 
محیط زیست باید اولویت برنامه ریزی 
دســتگاه ها و بنگاه ها باشد و بازیافت 
موضوع مهمی است که باید بیشتر به 

آن پرداخت.
ســهل آبادی ادامــه داد: طرح های 
خالقانه ای از ســوی جوانان در همه 
حوزه هــا و خصوصا حــوزه بازیافت 
مطرح می شــود و اگــر می خواهیم 
دســتاوردی در این زمینه داشــته 
باشــیم باید از این تفکرهای خالق 

حمایت کنیم.

ثبت رکورد تولید چدن در کارخانه ذوب آهن اصفهان
معاونت بهره برداری ذوب آهن اصفهان با همکاری سایر بخش های شرکت، تولید ۲۲۵۶۵۸  تن چدن را در 
آذرماه )با دو کوره بلند( محقق کرد که این میزان ، بهترین تولید ماهیانه پس از توقف کوره بلند شماره یک 
در سال ۹4 به شمار می رود. مهرداد توالئیان با اشاره به ثبت رکورد تولید ماهانه چدن کارخانه ذوب  آهن 
اصفهان اظهار داشت: حوزه معاونت بهره برداری در راستای سیاست های کارخانه و با تکیه بر دانش و تجربه 

پرسنل سخت کوش خود، همواره سعی در تحقق اهداف تولید داشته است. وی افزود : حوزه معاونت بهره 
برداری باتوجه به شرایط سال های اخیر که کوره بلند شماره یک متوقف بوده است و فقط کوره بلندهای شماره 

۲ و ۳ در مدار تولید قرار دارند و همچنین باتوجه به محدودیت های اخیر تامین مواد اولیه مورد نیاز، با افزایش سطح 
بهره وری و راندمان و با تالش و کوشش پرسنل سخت کوش نسبت به افزایش میزان تولید اقدام کرده است.  

معاون بهره برداری شرکت تصریح کرد : در همین راستا این حوزه بر اساس گزارشات ماهیانه عملکرد موفق به تولید ۲۲۵۶۵۸  تن چدن 
طی آذرماه )با دو کوره بلند( گردید که این مقدار بهترین تولید ماهیانه پس از توقف کوره بلند شماره یک در سال ۹4 است. 

در ماه گذشته ، تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند با تولید ۸۹۶۵ تن چدن ، رکورد تولید روزانه چدن با دو کوره بلند را ثبت نمایند و پاییز 
طالیی را برای شرکت رقم بزنند.

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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وی با بیان اینکه اتوبوس های شهر یکبار در سال معاینه فنی 
می شود، تصریح کرد: تاکنون ۸0 درصد ناوگان اتوبوسرانی 
شهرداری اصفهان کارت معاینه فنی را دریافت کرده اند و 
تا پایان دی ماه سال جاری نیز ۲0 درصد اتوبوس باقی مانده 

برای دریافت آن مراجعه خواهند کرد.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: طی ســال گذشته و امســال تعدادی از 
اتوبوسهای دودزا و فرسوده را از ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 
خارج کردیم تا بتوانیم در حد توان پاسخگوی حفظ کیفیت 

محیط زیست شهر باشیم.
وی با اشــاره به معاینه فنی اتوبوس های بخش خصوصی، 
اظهارکــرد: از 400 دســتگاه اتوبوس مربــوط به بخش 
خصوصی، تاکنون نیمی از اتوبوس ها برای انجام معاینه فنی 
مراجعه و موفق به دریافت کارت معاینه فنی شده و بخشی 
از این اتوبوس ها نیز برای رفع عیوب و مســایل دودزایی به 

تعمیرگاه ارجاع داده شدند.

افتخاری گفت: تعداد ۳۶0 دستگاه از اتوبوس های شرکت 
واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گاز ســوز هستند، این 
در حالی اســت که تنها نیمی از اتوبوس های گازسوز فعال 

هستند.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه سن مفید اتوبوس ها پنج سال 
پیش بینی شده است، متاســفانه عمر ناوگان اتوبوسرانی 
هشت و نیم سال است، از این رو می توان اذعان کرد ناوگان 
مناسبی نداریم، البته سن ناوگان، مالک فرسودگی را تعیین 

نمی کند، اما به طور معمول اتوبوس پس از گذشت پنج سال 
کارکرد مفید خود را از دست می دهد.

مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی شــهرداری 
اصفهان بــا بیان اینکه در سایرکالنشــهرها ســن ناوگان 
اتوبوسرانی به ۱0 ســال هم می رســد، زیرا شهرداری ها 
به دلیل حــذف یارانه دولتــی به تنهایــی از عهده خرید 
ناوگان جدید بــر نمی آیند، تاکیــد کــرد: در آینده این 
دیدگاه غیرمنطقی که شــهرداری ها به صورت مســتقیم 
خرید اتوبــوس را انجام دهنــد وجود نخواهد داشــت و 
 نوسازی ناوگان باید با مشــارکت بخش خصوصی صورت 

گیرد.
شهروندان می توانند نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود 
را از طریق ســامانه پیامکی ۳000۱۶4۶، شــماره تلفن 
 hamyaranbus@ ۳4۷۱۱۸۹0 یا کانــال تلگرامی
 با مسئوالن شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان در میان

 بگذارند.

۸۰ درصد اتوبوس های شهر اصفهان معاینه فنی شدند
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان گفت: در ســال جاری معاینه فنی اتوبوس های شهر با هدف کاهش آلودگی هوا و ارتقای 

کیفیت محیط زیست در دستور کار قرار گرفت به طوری که تا کنون80 درصد اتوبوس های شهر کارت معاینه فنی دریافت کرده اند.
قدرت اله افتخاری اظهارکرد: اتوبوس ها بر اســاس آیتم های آالیندگی در مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین از نظر فنی، المان های ظاهری و 
 میزان دودزایی کنترل شده و اگر صالحیت داشته باشند، کارت معاینه فنی دریافت می کنند، در غیر این صورت برای رفع عیوب به تعمیرگاه ارجاع

می شوند. 

خـــبــــر

شهردار کاشان بیان کرد:
رعایت تناسب و هویت اجتماعی میراث فرهنگی در کالبد شهر

شهردار کاشــان گفت: وقت آن رسیده است که در  
گفتمان نظام برنامه ریزی شــهری با اصالح ضوابط 

اشتباه و بازنگری حرایم عالوه بر حفظ امانتداری میراث به مردم شهر 
آرامش و آسایش دهیم و به آنها ظلم نکنیم.

سعید ابریشمی راد، در  هفتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر اظهار 
کرد: موضوعات مرتبط با شهرداری و میراث فرهنگی از زمان های گذشته مطرح 

بوده و همچنان نیز با مشکالت در این زمینه روبه رو هستیم.
وی، با بیان اینکه تشکیل کارگروهی ویژه شهرداری و میراث فرهنگی در شورا که 
از قدرت قانون گذاری شورای شهر به عنوان مجلس قانون گذار محلی برخوردار 
باشد ضروری است، افزود: شــورا باید در این کارگروه ورود جدی یابد و از همه 

ابزارهای قانونی خود استفاده کند.
شهردار کاشان، با تقدیر از تعامل و همکاری اداره میراث فرهنگی با شهرداری افزود: 
کاشان به واسطه میراث فرهنگی آن »کاشان« است و اگر افتخاری و ظرفیتی برای 
توسعه در آینده داریم مبتنی بر ظرفیت های میراث فرهنگی، تاریخ، هویت و اصالت 
این شهر است. ابریشمی راد اضافه کرد: وجود مباحث فراوانی از لحاظ موضوعی در 

ادبیات اجرایی میراث فرهنگی و شهرداری از جمله مرمت، احیاء، بازپیرایی و بازآفرینی 
در این سال ها مطرح شــده، اگر چه همه این واژگان معنای متفاوتی دارد اما به یک 
دیالوگ واحد و ادبیات مشترک بین صاحبان شهر یعنی مردم و متولیان امور عالوه بر 

میراث و شهرداری نیازمند است.
وی تصریح کرد: اگر ما اقداماتی را برای مردم به عنوان صاحبان اصلی شــهر انجام 
بدهیم که هیچ دخالت و وجه اشتراکی در آن ندارند این پروژه ها، پروژه های شکست 

خورده ای است.
شهردار کاشان با اشاره به ساختارشکنی در حوزه موضوعات میراث ادامه داد: ما باید 
خودمان را به عنوان حافظ میراث فرهنگــی ارزیابی کنیم که میراث قابل نگهداری 

چیست و تاکنون آن را چگونه نگهداری کردیم.
وی با تاکید بر اینکه میراث ُمشتی خشــت و ِگل نیست و میراث ارزشی است که در 
دل این خشت و ِگل قرار دارد و میراث، ارزشی در نظام شهرسازی شهر کاشان است، 
تاکید کرد: این ارزش را باید با دو شاخصه تناسب و هویت اجتماعی به عنوان دو عنصر 

اصلی در حفظ میراث کالبد شهر درک کرد.
ایسنا

خـــبــــر



وضعیت کیفی هوای اصفهان در شرایط نا سالم باقی می ماند
 کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: تا 2 روز آینده شرایط برای افزایش غلظت 

آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و کالنشهر اصفهان وجود دارد.
حجت اله علی عسگریان افزود: با توجه به خروجی مدل های پیش بینی هواشناسی، آسمان استان اصفهان در 

24 ساعت آینده صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد همراه با غبار رقیق پیش بینی می شود.
وی گفت: با ورود ابرهای بارشی از روز جمعه آینده ، هوای استان به صورت پراکنده بارانی پیش بینی می شود و 

سامانه بارشی روز شنبه از سمت شرق استان خارج می شود.
علی عسگریان اظهار داشت: کمینه دمای هوای اصفهان در 24 ساعت گذشته چهار درجه سانتیگراد زیر صفر و بیشینه 

دمای این شهر 10 درجه سانتیگراد باالی صفر گزارش شده است.
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: دمای هوای صبح چهار شنبه در اصفهان به سه درجه سانتیگراد 

زیر صفر رسید که نسبت به روز گذشته تغییری پیدا نکرده است. 
وی افزود: خور و بیابانک با 16 درجه سانتیگراد باالی صفر گرمترین و فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با 9 درجه سانتیگراد زیر صفر به عنوان 

سردترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته گزارش شده اند.

معصوم بیگی: پلیس اصفهان چند زبانه شد
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: سامانه 110 پلیس اصفهان چند زبانه شــده است و از این پس 
گردشگران خارجی که با این سامانه تماس می گیرند، امدادخواهی می شوند.  مهدی معصوم بیگی صبح 
دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آمار فوت تصادفات موتور سیکلت ۵۵ درصد بود که امروز با فرهنگ 
سازی انجام شده و همراهی راکبان موتورسیکلت 6 درصد کاهش یافته است. با این حال هنوز با میانگین 

کشــوری فاصله دارد. وی ادامه داد: طرح جلیقه ایربگ دار در اتاق های فکر نیروی انتظامی مطرح شده و 
کارشناسان درحال طی مراحل نهایی طراحی آن هستند. اگر این جلیقه به تولید انبوه برسد، می توان آسیب های 

راکبان موتور سیکلت را به حداقل برساند. این مساله نشان می دهد ظرفیت های خوبی در کشور وجود دارد. به نظر 
می رسد این جلیقه به همراه فرهنگ سازی می تواند آمار جانباختگان موتور سیکلت را کاهش بدهد.  فرمانده انتظامی استان 

اصفهان تصریح کرد: پلیس گردشگری برای افزایش امنیت گردشگران داخلی و خارجی تاثیر خوبی داشته و رضایتمندی گردشگران خارجی 
با وجود تبلیغات منفی بسیاری که وجود دارد، سهم خوبی دارد.   معصوم بیگی گفت: سامانه 110 پلیس گردشگران در اصفهان راه اندازی شده 
است. تا امروز اگر یک گردشگر خارجی با پلیس تماس  می گرفت مشکل وجود داشت، اما کاربرانی مستقر شده اند که زبان های متعددی را 

می شناسند و اگر گردشگر خارجی تماس گرفت به این افراد ارجاع می شوند.

اقتصاد ایران
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دستگیری 4 عضو باند 
فروش دالرهای تقلبی 

در پی نوســانات به وجود آمده در 
بازار ارز و تحرکات افراد ســودجو 
در این خصوص، کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرایــم اقتصادی پلیس 
آگاهی اســتان اصفهان به صورت 
ویــژه وارد عمل شــده و موضوع 
شناســایی و دســتگیری افراد 
متخلف را در دستور کار خود قرار 
داد. سرهنگ» سعید سلیمیان« 
در تشریح این خبر گفت:اعضای 
باندی که با وارد کردن کاغذهای 
مخصوصی به رنگ »سبز وسیاه« 
و تبدیل آنها به اسکناس های 100 
دالری قصد بهم ریختــن بازار ارز 
داشــتند در عملیات کارآگاهان 
پلیس آگاهی اســتان شناسایی و 
دستگیر شدند. وی در ادامه افزود: 
کارآگاهان این پلیس  با اســتفاده 
از یک ســری اقدامــات علمی و 
تخصصی ویژه از فعالیت باندی در 
زمینه فروش دالرهای جعلی مطلع 
و تحقیقات خود را آغــاز کردند.

این مقام انتظامی بیــان کرد: در 
تحقیقات صورت گرفته مشخص 
شــد اعضای این باند اقدام به وارد 
کردن کاغذهــای مخصوصی به 
رنگ های »سبز و سیاه« کرده و هر 
برک از کاغذهای مذکور را به عنوان 
اســکناس 100 دالری به مبلغ 4 
میلیون ریال به فروش می رساندند.

سرهنگ ســلیمیان خاطر نشان 
کرد: فروشندگان دالرهای مذکور 
در هنگام فروش مدعــی بودند با 
استفاده از دستگاهی مخصوص و 
یک ترکیب شیمیایی خاص، الیه 
بسیار نازکی از روی کاغذها محو 
شده و 100 دالری با کیفیت بسیار 
باال به دست می آید که تشخیص 
جعلی بودن آن برای شــهروندان 
عادی امکان پذیــر نخواهد بود.به 
گفته رییس پلیس آگاهی استان، 
این نوع کاغذها و دســتگاه های 
مخصوص تبدیل آنها به دالرهای 
تقلبی به قصد بهم ریختن بازار ارز 
توســط اعضای این باند از طریق 
مرزهای غربی کشــور وارد شده 
است.سرهنگ ســلیمیان خاطر 
نشان کرد: سرانجام با اقدامات ویژه 
کارآگاهان، تعداد 4 نفر از اعضای 
این باند شناسایی و طی هماهنگی 
با مقــام قضائی در یــک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شدند.
این مقام انتظامی بیان داشت: در 
بازرسی از مخفیگاه متهمان 384 
برگ کاغذ سبز و 126 برگ کاغذ 
ســیاه مخصوص، قبل از اینکه به 
اسکناس های 100 دالری تبدیل 

شوند کشف شدند.
پلیس آگاهی اســتان در پایان از 
تحویل متهمان به مراجع قضائی 
خبــر داد و گفــت: تحقیقــات 
کارآگاهان برای شناســایی سایر 
 افراد مرتبط با این باند و کشــف 
دستگاه های مخصوص جعل دالر 

کماکان ادامه دارد.

یلدا توکلی
حـــوادث
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رییــس جمهــور صبح 
دیروز با حضور در مجلس 
شورای اســالمی الیحه 
بودجه سال 98 را تقدیم 

کرد.
دولــت در ایــن الیحه 
4۷8هزار میلیارد تومان 
منابع درآمدی از محل مالیات، واگذاری، 
نفت و ... برای خود پیــش بینی کرده 
است. این عدد در الیحه اولیه دولت که 
سه هفته قبل تقدیم مجلس شده بود، 

433هزار میلیارد تومان بود. 
بر این اســاس، در ماده واحده بودجه 
98 آمده اســت: بودجه ســال 1398 
کل کشــور از حیث منابع بالغ بر هفده 
میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی 
و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون 
ریال و از حیث مصــارف بالغ بر هفده 
میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی 
و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون  

ریال به شرح زیر است:

الف - منابع بودجه عمومــی دولت از 

لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های 
ســرمایه ای و مالی و مصارف بودجه 
عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک 
دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر 
چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش 
هزار و دویســت و شصت و سه میلیارد 
و هشتصد و بیســت و هشت میلیون 

ریال شامل:
1 -منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و 
هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت 

میلیارد و یک میلیون ریال.

2 -درآمد اختصاصــی وزارتخانه ها و 
مؤسســات دولتی بالغ بر هفتصد و نه 
هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و 

هشتصد و بیست و هفت میلیون ریال.

 ب - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها 
و مؤسســات انتفاعی وابسته به دولت از 
لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار 
بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و 
هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد 
و چهارصد و هفتــاد و پنج میلیون ریال 
و از حیث هزینه ها و ســایر پرداخت ها 
بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و 
هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد 

و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال.

به دولت اجازه داده می شــود تا مبلغ 
چهار میلیون و هفتــاد و هفت هزار و 

یکصد و ســی و هفت میلیــارد و یک 
میلیون ریال از مصارف عمومی دولت را 
ابالغ نماید و از محل وصول مازاد منابع 
عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب 
) به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت 
خام، میعانات گازی و خالص صادرات 
گاز(، اصالحات ساختاری و همچنین 
برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، 
مصارف عمومی این قانون را تا ســقف 
چهارصد هزار میلیارد ریال به شرح زیر 

افزایش دهد:

- دویست هزار میلیارد ریال بابت اجرای 
ماده )106 ( قانون برنامه ششم توسعه. 
این اعتبار با تفاهم ســازمان برنامه و 
بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح 

توزیع می گردد.

- دویســت هزار میلیارد ریــال بابت 
اعتبارات ردیف های مندرج در جدول 

شماره )21 ( این قانون.

با اعمال این حکم، ســقف بودجه کل 
کشور در سال 1398 به همین میزان 
افزایش مــی یابد. زمــان و نحوه اجرا 
صرفا پس از اطمینــان از تحقق منابع 
مذکور و متناســب با روند واریزی به 
خزانه داری کل کشور، توسط سازمان 
 برنامه و بودجه کشــور تعیین و اقدام

 می گردد.

سقف بودجه ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان؛

پیش بینی از درآمدها افزایش یافت

مهر
گـــزارش
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بازار

کدام کاالها باید ارزان شوند؟
بهای لوازم خانگی تابع نرخ ارز در سامانه نیما است

 درحالی که به دلیل تعدیل نرخ ارز، عموم مردم در انتظار کاهش قیمت ها هستند، دست اندرکاران صنعت لوازم خانگی 
معتقدند بهای کاالی نهایی این صنعت بر اساس نرخ ها در بازار ثانویه ارز و سامانه نیما تنظیم می شود و نباید انتظار 

کاهش قیمت در این ایام داشت.
بر پایه سیاست های جدید ارزی دولت که از نیمه مرداد ماه امسال اجرایی شد، تخصیص ارز به همه اقالم وارداتی بجز 

کاالهای اساسی و ضروری از بازار ثانویه ارز )نیما( انجام می شود که لوازم خانگی نیز در این گروه قرار می گیرد.
تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند طی یکی دو ماه گذشته قیمت ارز در بازار ثانویه با افزایش همراه بوده است و اگر 

همین موضوع را شاخص در نظر بگیریم، قیمت لوازم خانگی باید سیر صعودی داشته باشد.
»حمیدرضا غزنوی«، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درخصوص کاهش این روزهای نرخ ارز گفت: 

تولیدکنندگان لوازم خانگی از ارز آزاد استفاده نمی کردند که این روزها با کاهش آن، افت قیمت ها را شاهد باشیم.
وی یادآور شد: تولیدکنندگان لوازم خانگی از ارز نیمایی استفاده می کنند که »این روزها با افزایش 10 درصدی نرخ 

مواجه شده است.«
غزنوی بیان داشت: وقتی قیمت ارز در ســامانه نیما تا حدود 1۵ هزار تومان افزایش یافته بود، تولیدکنندگان اجازه 
افزایش 9.6 درصدی قیمت ها را یافته بودند و این روند از آغاز امسال تا پایان شهریورماه ادامه داشت؛ رویه ای که فقط 

دالالن و واسطه های بازار از آن سود کردند.
وی ادامه داد: در ادامه نیز وقتی قیمت گذاری ها برای لوازم خانگی آزاد شد، ارز نیمایی مبنا قرار گرفت؛ هرچند افزایش 
قیمت ها را شاهد بودیم و بازار به تعادل نزدیک شد، اما این مساله فقط به رکود بیشتر در بازار دامن زد، چون مردم توان 

خرید نداشتند.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: انواع لوازم خانگی بین صفر تا 40 درصد وابسته به ارز 

است.
وی تاکید کرد: فراموش نکنیم بازار مکانیســم خود را دارد و نمی توان از مقوله »چسبندگی قیمت« که بیشتر یک 

موضوع روانی است، غافل شد.
به گفته این مقام صنفی، باید بیشتر در زمینه فضای روانی حاکم بر بازار کار کرد و تا حد ممکن اجازه نداد قیمت ها 

افزایش یابد.
وی گفت: آن دسته از تولیدکنندگانی که از ارز آزاد استفاده می کنند باید به کاهش قیمت ها اقدام کنند و دولت نیز در 

این زمینه باید نظارت بیشتری اعمال کند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور معتقد است که در مقوله نرخ ارز نیازمند تفکیک 

کاالها از یکدیگر هستیم.

الیحه بودجه ۱3۹۸ با ســقف ۱۷00 هزار میلیارد تومان 
از ســوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد. در این الیحه 
 4۷۸هــزار میلیارد منابــع درآمدی از محــل مالیات، 

واگذاری ها، نفت و ... برای دولت پیش بینی شده است.

الیحه  بودجه سال 
آینده که قرار بود 

۱۵ آذر ماه به مجلس 
ارائه شود سرانجام 

بعد از انجام 
اصالحاتی به ویژه 
در هزینه ها امروز 

همزمان با 4 دی 
ماه از سوی رییس 

جمهوری به مجلس 
ارائه شده است.

گردشگری

دنیای اقتصاد
گـــزارش

در شش ماهه امسال 2۹0 
هزار گردشگر خارجی به 

اصفهان آمدند

وزارت  نماینــده 
امورخارجه در استان 
اصفهان گفت: طی 
شش ماهه ابتدای ســال جاری 2۹0 هزار 
گردشگر وارد اصفهان شده است که اکثرا 
نیز از کشورهای افغانستان و عراق بوده اند.

علیرضا ساالریان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
هفته فرهنگی اصفهان در پاریس با هماهنگی 
این نمایندگی انجام شــده است و خوشحالیم 
که مدیریت شهری جدید دیپلماسی بین المللی 
را جدی گرفته اســت. وی افزود: دانشگاه های 
اصفهان و صنعتی تعامالت خوبی با دانشگاه های 
همتای خود در جهان دارند. دانشــگاه صنعتی 
معین همکاری دانشگاه های سوییس و دانشگاه 
اصفهان هم معین ژاپن و کره هستند. اگر همه 
نهادها مثل دانشگاه های اصفهان عمل کنند به 

خوبی اصفهان شناسانده خواهد شد.

   گردشگری اصفهان با دنیا فاصله دارد
نماینده وزارت امورخارجه در اســتان اصفهان 
ادامه داد: گردشگری اصفهان با دنیا بسیار فاصله 
دارد حتی با دیگر شهرهای کشور نیز فاصله دارد 

و شیراز به نظر می آید جلوتر است.

ســاالریان تصریــح کــرد: 
نمایشگاه های اصفهان نباید فقط به مخاطبین 
داخلی محدود شود باید مخاطب بین المللی را 
هم دید. خرداد سال آینده نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع دستی خواهیم داشت و برای 

این مهم تالش خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانــی اصفهان یکی از 
فعالترین اتاق های بازرگانــی در ارتباطات بین 
المللی است. نماینده وزارت امور خارجه در استان 
اصفهان اظهار کرد: باید رسانه های اصفهان به 
زبان های دیگری جز فارسی فعال شوند و اصفهان 

را به دنیا ارائه کنند. 

   برند گردشگری با برند شهری تفاوت دارد
ساالریان اضافه کرد: برند گردشگری اصفهان یک 
کار تخصصی بود و حرفه ای صورت گرفته است، 
برند گردشگری لوگو نیست و قرار است برای یک 

شهر توریستی استاندارد تعریف کند.
وی افزود: برند گردشــگری لوگوی گردشگری 
است و با لوگوی شهر اصفهان تفاوت دارد، یک 
شهر می تواند همزمان چندین لوگو داشته باشد.

نماینده وزارت امور خارجه در اســتان اصفهان 
گفت: نمایشگاه باید برندینگ باشد، نمایشگاه 
گردشــگری و صنایع دســتی باید با یکدیگر 
هماهنگ باشد، برای ۵ سال آینده قرار است برای 
خرداد ماه نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی 

داشته باشیم. 
ســاالریان تاکید کرد: آمار ما از نظر گردشگری 
ضعیف است، در سال گذشــته ۵ میلیون نفر 
وارد کشور شــده اند و ۵00 هزار نفر به اصفهان 

وارد شده اند. وی تصریح کرد: طی شش ماهه 
ابتدای امسال وضع بسیار کمتر شده است و به 
290 هزار نفر رسیده است و بیشترین ورودی به 

کشورهای افغانستان و عراق تعلق دارد.
نماینده وزارت امور خارجه در اســتان اصفهان 
افزود: ما باید همه تالش خود را برای گردشگری 
به میدان بیاوریم. شهرک سالمت و تقویت آن 

یکی از این تالش ها است.

   هواپیمایی قطر از بهمن به اصفهان پرواز 
برقرار می کند

ســاالریان به موضوع ایرالین ها اشاره و اظهار 
کرد: هواپیمایی قطری کــه از بهمن ماه اضافه 
خواهد شد با 160 کشور دنیا ارتباط دارد، اما برای 
چنین توسعه هایی نیاز داریم که محدودیت های 
فکری و ذهنی را برداریم. مگر چه اشکالی دارد ما 
از ظرفیت این ایرالین استفاده کنیم. متاسفانه ما 

در بخش هتل و ایرالین انعطاف قیمتی نداریم.
وی افــزود: متولیان فرهنگــی و اصفهان باید 
یکســری از موضوعات را در زمینه گردشگری 
بپذیرند، چراکه تا به این لحظه حضور گردشگران 
خارجی تاثیر بد بر روی جامعه ما نداشته است، 
چراکه گردشگران خارجی ورودی به ایران برای 
خوشــگذرانی نمی آیند آنها برای گردشگری 

فرهنگی و سالم به ایران می آیند.

   در گردشگری حالل هم نسبت به ترکیه و 
مالزی عقب هستیم

نماینده وزارت امور خارجه در اســتان اصفهان 
گفت: یک قسم از گردشگری در دنیا گردشگری 
حالل نام دارد، اما در مورد این گردشگری هم ما 
حضور نداریم و این مدل گردشگری نیز در دست 

ترکیه و مالزی قرار دارد. 
ساالریان با اشاره به اینکه قیمت تور چین به ایران 
دو برابر ترکیه است و قیمت هتل های کشور زیاد 
است، تصریح کرد: اگر چرخ گردشگری بچرخد 
همه چیز راه می افتد، امروز کشور چین که 110 
میلیون گردشگر به سراسر دنیا ارسال می کند 

فقط 100 هزار گردشگر به ایران می فرستد.
وی به موضوع FATF و CFT اشــاره و اظهار 
کرد: باید منشــا و مبدا تراکنش های عجیب در 
کشور مشخص باشد و هرکس می خواهد میزان 
معینی پول جابجا کند باید سند یا فاکتور داشته 
باشــد، اگر این اتفاق رخ بدهد فرار مالیاتی در 
 CFT و FATF کشــور نیســت،  در موضوع
تراکنش های میلیاردی توسط بانک ها مانیتور 
می شود، باید در این زمینه ها کار شود و رسانه ها 

به میدان بیایند.
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فین تک فارم بانک کشاورزی آغاز شد
 مرحله نهایی رویداد استارت آپی »فین تک فارم« بانک کشاورزی با عنوان »کمپ نوآوری« از دیروز 

4 دی ماه با حضور 18 شرکت منتخب ، آغاز به کار کرد.
 درپی فراخوان رویداد استارت آپی »فین تک فارم« در مهرماه سال جاری 180 شرکت ثبت نام 
کردند که پس از سه مرحله غربالگری و مصاحبه آن الین، 18 شرکت منتخب بر اساس قابلیت ها، 

نوآورانه بودن مدل کسب و کار و فناوری مورد استفاده و داشتن ظرفیت الزم برای همکاری با شبکه 
ذینفعان بانک، به مرحله نهایی و »کمپ نوآوری« راه یافتند.

بر اساس این گزارش، استارت آپ های حاضر در کمپ نوآوری ضمن ارائه توانمندی های خود می توانند 
زمینه ساز همکاری مشترک بانک، استارت آپ ها و شبکه مشتریان ویژه و صاحب برند شوند. در این کمپ همچنین 

مدل کسب و کار استارت آپ ها مستند و ثبت خواهد شد، تا در جلسات مشاوره با متخصصان بانک، مدل های همکاری و تعامل 
قابل انجام برای بانک و استارت آپ ها شناسایی و در مورد آن ها بحث و بررسی انجام شود.

شایان ذکر است استارت آپ های منتخب ، روز 6 دی ماه در مراسم اختتامیه رویداد که با حضور مسئوالن بانکی، کشاورزی، دانشگاهی، 
فرابورس و مشتریان برگزار می شود، برنامه پیشنهادی خود را برای تعامل و کسب و کار با همکاری بانک ارائه خواهند داد.

ISFAHAN
N E W S

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: گلریز
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

آیا تا به حال بــه این فکر 
کرده اید که به جای اینکه 
فقط کاغذها را بر روی میز 
خود این  طرف و آن طرف 
بیندازیــد، با یــک هدف 

واقعی کار کنید؟
شاید این داستان کمی غلو 
شده به نظر برسد و خوشبختانه شما هنوز 
به این نقطه نرسیده اید. اما باور کنید که 
می شود کاری که انجام می دهید را دوست 
داشته باشــید و برای وظایف روزانه تان 
هدف پیدا کنید. ما نمی گوییم که شغل تان 
را عوض کنید و مربی پرش از ارتفاع بشوید. 
فراموش نکنید کــه باید اجــاره  خانه و 
قبوض تان را پرداخت کنیــد. منظور ما 
این است که برای کاری که در حال حاضر 
مشغول به انجامش هستید به دنبال معنی 

و مفهوم باشید.

   چطور می توانیم هدف پیدا کنیم؟
وقتی تصمیم می گیرید که در زندگی خود 
به دنبال هدف بگردید، متوجه می شوید که 
هر چقدر بیشتر تالش می کنید، پیدا کردن 

هدف برای تان سخت تر می شود.
وقتی بچه بودید دنبال پروانه ها می دویدید؟ 
یادتان هســت که هــر چقدر بیشــتر 
می دویدید، آنها از شما دورتر می شدند، 
اما گاهی وقتی روی چمن می نشســتید 
و به تماشــای اطراف مشغول می شدید، 
حتی برای یک لحظه هم که شده، پروانه ها 

می آمدند و روی پای شما می نشستند.
پیدا کردن هدف در کار خیلی شبیه به این 
تجربه است. برای پیدا کردن معنی و هدف 
به این طرف و آن طرف ندوید، در عوض، 
با آرامش و تفکر بیشتر جست وجو کنید. 
معنی و هدف، شــاید در زمانی که اصال 
انتظارش را ندارید، به ســراغ تان بیایند. 
نکاتی که در این مقاله آمده به شما می گوید 

که چگونه هدف خود را بدست آورید.

   راهنمایی ۱: طرز فکرتان را تغییر 
بدهید

پیدا کــردن هدف بــرای کاری که انجام 
می دهید، به نگرش شما مربوط می شود. 
خوشبختی و داشــتن زندگی پر معنی، 
معموال زمانی اتفاق می افتند که بر شخص 
دیگری به جز خودتــان تمرکز می کنید. 
داســتان کالســیکی وجود دارد که این 

موضوع را خیلی خوب نشان می  دهد.
روزی مردی در ساحل راه می رفت. او مرد 
دیگری را جلوتر دید که کارهای عجیبی 
انجام مــی داد. همینطور کــه نزدیک تر 
می شد، متوجه شد که آن مرد ستاره های 
دریایی را برمی دارد و آنها را دوباره به آب 
می اندازد. جزر و مد، هزاران ســتاره های 
دریایی را به ســاحل آورده بود. مرد اول 
می پرسد: »فکر نمی کنی داری وقتت را 
تلف می کنی؟ محال است که بتوانی همه  
این ستاره های دریایی را نجات دهی.« مرد 
دوم نگاهی به او انداخت و ستاره  دریایی 
دیگری را به دریا پرت کرد و خیلی ساده 
گفت: » همین حــاال در زندگی این یکی 

تغییری ایجاد کردم.«
این داستان چه چیزی به ما نشان می دهد؟ 
یکی از ابتدایی ترین نیازهای انسانی ما این 
است که بر زندگی فرد دیگری تاثیر مثبت 
بگذاریم. گاهی وقت ها فکر می کنیم که 
برای این کار باید اقدامــات بزرگ و مهم 
انجام دهیم. تصور می کنیم که اگر نتوانیم 
دنیا را نجات دهیــم در واقع هیچ کاری از 
دســت مان بر نمی آید. مسلما، مردی که 
ســتاره های دریایی را به آب می انداخت 
نمی توانســت همه  آنها را نجات دهد، اما 
می توانســت تعداد کمی را نجات دهد و 
همان تعداد کم تاثیر مهمی در دنیا به جا 
می گذارند. اگر می خواهیم برای کارهای 
روزانه  مان به دنبال هدف باشیم، می توانیم 
با تاثیر مثبت گذاشــتن بر تعداد کمی از 
افرادی که هر روز با آنها تعامل داریم شروع 

کنیم.

به این موقعیت ها فکر کنید:
اگر یکی از همکاران تــان در پروژه اش به 
مشــکل برخورده اســت، می توانید به او 
توصیه های مفیدی ارائه دهید یا در اتمام 

آن پروژه به او کمک کنید.
اگر یکی از همکاران تان روز بدی داشــته 
است یا در کل مدتی اســت که اوضاع بر 

وفق مرادش نیست، کار کوچکی برای بهتر 
کردن روحیه اش انجام بدهید. مثال، او را 
به ناهار دعوت کنید، یــا فقط او را به یک 
لیوان چای یا قهوه مهمان کنید و به درد 

دل هایش گوش دهید.
هر روز مهربانی هــای کوچک را تمرین 
کنید، حتی اگر هیچ وقت کسی متوجه 
نشود که آن کارها را شما انجام می دهید. 
خواهید دیــد که چقدر ایــن رفتارهای 
کوچک بر طرز فکر و دیدگاه شما نسبت 

به هدف و مقصود شما تاثیر می گذارند.

   راهنمایــی ۲: موقعیت خود را 

بررسی کنید
خیلی راحت می شــود در کارهای روزانه 
یا پروژه های بزرگ غرق شویم. ما معموال 
عادت داریم که بر کارهایی که هنوز انجام 
نداده ایم تمرکز کنیم و بــه ندرت پیش 
می آید که به عقب برگردیم و به کارهای 
مثبتی که انجام داده ایم نگاه کنیم. برای 
این کار یک دفتر مخصوص »خودستایی« 
داشته باشید و از آن برای نوشتن کارهای 
خوبی که انجام داده اید اســتفاده کنید. 
ماهی یک بار، پنج دقیقه وقت بگذارید و 
دستاوردهایی را که در این ماه داشته اید 
در تقویم تان عالمت بزنید. ســعی کنید 

نتایج کارهایتان را بنویسید و نه خود آن 
فعالیت ها را. برای مثال، می توانید اینطور 
بنویسید: »اتاق جلســه را برای رضا رزرو 
کــردم.« با ایــن کار، در طــی چند ماه، 
فهرستی بلندباال خواهید داشت که به شما 
کمک می کند متوجه شوید چه کارهای 

مثبتی انجام داده اید.

   راهنمایی ۳: چیزهایی را که واقعا 
برایتان مهم و ارزشمندند پیدا کنید

وقتی ســعی می کنید برای شغل تان به 
دنبال هدف بگردید، ابتدا باید بفهمید که 
چه چیزی واقعا برای شــما اهمیت دارد. 
کمی تامل کنید، خواهید دید که می توانید 
برای هر کاری کــه انجام می دهید معنی 

پیدا کنید.
این سواالت را از خودتان بپرسید:

ارزش هایتان چه هستند؟
انجام چه کارهایی به شما انرژی می دهد؟ 
چه چیزی باعث می شــود احساس زنده 

بودن کنید؟
به عنوان مثال، فــرض کنید که در واحد 
فروش کار می کنید، و صداقت و کمک به 
دیگران واقعا برای تان ارزشمند هستند. 
در نگاه اول، شــاید به نظر برسد که کار 
کردن در فروش با این ارزش ها تناســبی 
ندارد، اما اگر دقیق تر نگاه کنید خواهید 
دید که اینطور نیست. فرقی نمی کند چه 
چیزی می فروشــید، به هر حال احتمال 

دارد که محصول شما برای خیلی از افراد 
مفید باشــد. هر محصولی باالخره برای 
نیاز یا خواسته  خاصی ساخته شده است. 
فوایدی که محصول شما برای مردم دارد 
را پیدا کنید. اگر لباس می فروشــید، به 
این فکر کنید که لباس مردم را گرم نگه 
می دارد و آنها را زیبا می کند. اگر مبلمان 
اداری می فروشید، محصوالت تان باعث 
می شــوند که کارکنان با داشتن محیط 
کاری راحت تر، بهتر وظایف شان را انجام 

دهند.
مرحله  بعدی این اســت که کاری کنید 
دیگــران فوایدی را که بــرای آنها فراهم 
کرده اید ببینند و صادقانه به آنها توضیح 
دهید کــه چرا محصول شــما بــه آنها 
کمک می کند. به این فکر نکنید که این 
محصوالت چه منافعی برای خودتان دارند 
)مثال اینکه چقدر کمیســیون به دست 
می آورید یا رییس تان در ازای فروش آنها 
چه پاداشی به شما می دهد(، فقط به این 
فکر کنید که این محصول واقعا چطور به 

مشتریان تان کمک می کند.
حاال شما از یک فروشنده  معمولی تبدیل به 
فردی صادق و مفید شده اید که به مشتریان 
کمک می کند محصوالتی را بخرند که در 
کار و زندگی روزانه به دردشان می خورند. 
این تغییر کوچک، به کار روزانه تان ارزش 
اضافه می کند و باعث می شود حسی که به 

شغل تان دارید تغییر کند.

راهکارهایی برای یافتن انگیزه بیشتر؛   

 هدف واقعی شغل مان را پیدا کنیم

وقتی سعی می کنید 
برای شغل تان به دنبال 

هدف بگردید، ابتدا 
باید بفهمید که چه 

چیزی واقعا برای شما 
اهمیت دارد. کمی تامل 
کنید، خواهید دید که 

می توانید برای هر کاری 
که انجام می دهید معنی 

پیدا کنید.

شنبه اول صبح است و یک هفته  کاری دیگر شروع شده است. با 
اینکه خیلی تالش می کنید که شاد و پر انرژی باشید، اما هر چقدر 
به محل کارتان نزدیک تر می شوید، بیشتر احساس بی حوصلگی 
می کنید. در حالی که به سمت میز خود می روید به همکاران تان 
نگاه کرده و آهی می کشــید و کیف خود را طــوری روی میز 
می اندازید که انگار همین حاال درهای سلول زندان پشت سرتان 
بسته شده اند. همینطور که می نشینید به این فکر می کنید که چه 

می شد اگر عاشق کارتان بودید.

 
استارت آپ

  اســتارت آپ اشــتراک دوچرخه اوفو این گونه کار مــی کند که 
دوچرخه ها را می توان در هر نقطه ای از شــهر با برنامه گوشی های 
هوشمند قفل کرد، یعنی کاربران مجبور نیســتند دوچرخه ها را به 

ایستگاه های تعیین شده بازگردانند.

زمانی نه چندان دور، شــرکت اشــتراک دوچرخه اوفو )Ofo( به عنوان یک 
استارت آپ حاضر شــد و خدمات دوچرخه سواری را دگرگون کرد، اما حاال در 
تالش است تا بتواند به زندگی ادامه دهد. سی ان ان گزارشی درباره این استارت 

آپ منتشر کرده است.
این استارت آپ که توسط میلیاردها دالر 
از سرمایه گذاران برجسته ای از جمله علی 
بابا حمایت می شد، تبدیل به پیشگام در 
عرصه اشتراک دوچرخه شد که در سراسر 

چین فعالیت می کرد.
استارت آپ اشتراک دوچرخه اوفو این گونه 
کار می کند که دوچرخــه ها را می توان در 
هر نقطه ای از شــهر با برنامه گوشــی های 
هوشــمند قفل کرد، یعنی کاربران مجبور 
نیستند دوچرخه ها را به ایستگاه های تعیین 

شده بازگردانند.
اوفو در طول فعالیتش بــا ده ها رقیب مواجه 
شد، اما حاال خطر جدیدتری آن را تهدید می 
کند. این هفته، جمعی از مشتریان عصبانی در 
دفتر مرکزی آن در پکن جمع شدند و خواستار 

بازپرداخت پول هایشان بودند.
این شرکت و موســس آن برای عدم پرداخت 
بدهی ها در لیست ســیاه دولت قرار داده شده 

است. اما چه اتفاقی افتاده است؟

    تالش برای نگهداری 
استارت آپ اشتراک دوچرخه در چین، از پول نقد برای راه اندازی خدمات در 
شهرهای سراسر کشور و خارج از کشور اســتفاده کرد. یک رشته ورشکستگی 
در شرکت باعث گسترش هرج و مرج شــد و برخی دوچرخه ها توقیف شدند. 
البته که اوفو از آن جریان جان ســالم به در برد، اما تالش می کند که از رقبای 

خود جلو بزند.

این سرویس اشتراک دوچرخه، ســال 2015 که راه اندازی شد، یک سرویس 
مســتقل عالی بود. اما به گفته تحلیلگران، اتفاقات بیشتری در سیستم حمل و 

نقل باید بیافتد تا اوفو بتواند زنده بماند.
تحلیلگران می گویند: این روزها، مردم می خواهند از برنامه هایی استفاده کنند 
که هم بتوانند اسکوتر، هم دوچرخه و هم ماشین استفاده کنند. اتفاقی که توسط 

رقیبان اوفو اتفاق می افتد.
استارت آپ Mobike ماه آوریل سرمایه گذاری هایی توسط شرکت های بزرگ 
به دست آورد. این شرکت طیف گسترده ای از خدمات ارائه می دهد که توسط 
صدها میلیون چینی مورد استفاده قرار می گیرد. آنها خدمات مانند سواری یا 

تحویل غذا هم انجام می دهند.
البتــه تحلیلگران انتظار داشــتند اوفو توســط شــرکت تاکســی اینترنتی 
دیدی)DIDI(، بزرگترین حامــی خود رونق بگیرد. اما ایــن اتفاق نیافتاد. به 
جایش دیدی در شرکت اشتراک دوچرخه Bluegogo سرمایه گذاری کرد.

در واقع زمانی که دیدی به طور ناگهانی شرکت Bluegogo را خرید، سرویس 
خدمات اشتراک خودش را راه اندازی کرد.

اوفــو در ماه جــوالی ضربه بــزرگ دیگــری هم خــورد. شــرکت رقیب او 
Mobike، اعالم کــرد کاربرانــش دیگر نیازی بــه پرداخت ســپرده برای 
 خدمات ندارند. این رونــد را Hellobike، رقیب دیگر هم به ســرعت پیاده 

کرد.
اما اوفو بدون یک شریک نمی توانست چنین اقدامی را انجام دهد. شور و شوق 
ســرمایه گذارها از بین رفت، پول نقد کاهش یافت و تامین کنندگان شروع به 

درخواست بازپرداخت پول هایشان شدند.
از طرف دیگر، این اســتارت آپ تالش کرد دوچرخه های آسیب دیده را تعمیر 
کند. اتفاقی که باعث شد، مشتریان آن برای پیدا کردن دوچرخه جدید به سمت 
رقبای او کشیده شوند. اوفو در حال حاضر با بحران اعتماد مصرف کننده مواجه 

است.

منبع: چطور
یـــادداشت
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 کاری کنید دیگران فوایدی 
را که برای آنها فراهم کرده اید 

ببینند و صادقانه به آنها 
توضیح دهید که چرا محصول 

شما به آنها کمک می کند. 
به این فکر نکنید که این 

محصوالت چه منافعی برای 
خودتان دارند.

اقتصاد آنالین
یـــادداشت

مرگ یک استارت آپ

 آثار اقتصادی
 مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده (مالیات غیر 
مستقیمی ) است که مصرف کننده 
)خریــدار( آن را به همــراه بهای 
خرید کاال یا خدمــات می پردازد و 
دریافت کننده )فروشنده( موظف 
اســت مقدار مالیات دریافتی را به 
خزانه دولت واریز کنــد. از آنجا که 
خود فروشــنده نیــز ضمن خرید 
اولیــه چنین مالیاتــی را پرداخته 
ولــی مصرف کننــده محســوب 
نمی شود، اینســت که او حق دارد 
کل »مالیات هــای ارزش افزوده« 
پرداختی خــود را از کل »مالیات 
بــر ارزش افزوده « هــای دریافتی 
کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت 
بپردازد. دولت ها مصارف ویژه ای را 
برای این مالیــات درنظر گرفته اند. 
این مالیات از مهم ترین درآمدهای 
خزانه استانداری ها، شهرداری ها و 
دولت های مرکزی محسوب می شود 
و معموال به حســاب خزانه دولت 
مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون و 
معموال بنا بر نسبت جمعیت بین 

استان ها و شهرها پخش می شود.
بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور 
نشــان می دهد که بیــن ظرفیت 
بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل، 
اختالف قابل توجهی وجود دارد و با 
اتخاد تدابیری درجهت اصالح نظام 
مالیاتی و رفع مشــکالت موجود، 
می توان از وصولی هــای مالیاتی 
را افزایش و اتکای بــه درآمدهای 
نفتــی را کاهش داد. بــدون ازبین 
بردن مشکالت سیستم مالیاتی، این 
سیستم قادر به تامین بخش عمده 

ای از هزینه های دولت نخواهد بود.
بدون تردید مالیات بر ارزش افزوده 
می تواند کمک فــوق العاده ای به 
اقتصاد کشــور و بویژه استحکام و 
پایبندی بیشتر به اقتصاد مقاومتی 
مبذول نماید. بدین معنی که با توجه 
به محدودیت های موجود حاصل از 
تحریم ها، قانونگذار می تواند با اعمال 
نرخ های مالیات مناسب مذکور بر 
کاالهای لوکس،تجملی وکاالهای 
آسیب رسان حوزه سالمت و محیط 
زیســت مصرف اینگونه کاالها را 
محدود تر نموده و در مقابل منابع 
کشــور را به تولید بیشتر کاالهای 
اساسی و ضروری ســوق دهد این 
امر به نوبه خود موجب می شــود 
که افراد جامعــه در عادات مصرفی 
خود تجدید نظر نموده و در حقیقت 
الگوی مصرفی خویش را اصالح واز 
مصرف کاالهای غیر ضروری اجتناب 
نمایند. از اینرو اصالح الگوی مصرف 
در جامعه باعث می شــود که اوال 
کشور قادر گردد که با منابع موجود، 
مایحتاج اولیه جامعه را تامین نموده 
و ثانیا در تحقق شــکوفایی و رشد 
اقتصادی که الزمه آن خودکفائی و 
استقالل اقتصادی است، گام های 
بلندی را بردارد. نظر به اینکه مالیات 
بر ارزش افزوده از دو بخش مالیات و 
عوارض تشکیل شده و قانون گذار 
سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف 
نموده اســت که عوارض را پس از 
وصول به شهرداری ها و بهیاری های 
همان منطقــه اختصاص نماید لذا 
این نوع مالیات نســبت به مالیات 
های مستقیم آثارش بیشتر ملموس 
بوده ودر صــورت اطالع رســانی 
مناســب، مودیان رغبت بیشتری 
به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
 از خود نشــان خواهنــد داد. زیرا 
شهرداری ها و دهیاری ها با داشتن 
این منابع ) عــوارض( می توانند به 
احداث زیر ســاخت ها و طرحهای 

عمرانی منطقه مبادرت ورزند.

اخبار اصفهان
گــزارش
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Fin Garden 
Fin Garden is one of the most famous 
and beautiful garden which is 
considered as a complete example 
of the Persian Gardens. Fin district 
in Kashan was very popular among 
kings due to the presence of an 
exhilarating spring. The construction 
of Fin Garden dates back to Safavid 
Dynasty but several buildings were 
added to the central part through 
different periods. Water is an 
important factor in decorating Fin 
Garden. There are different gutters 
and pools which make the garden 
and its view more pleasant. It is really 
lovely to watch fountains splashing 
water in the middle of a pool in a 
green yard. The pools are decorated 
with turquois blue tile, they look 
awesome. Interior sections were 
also decorated with nice tile works, 
colorful and breathtaking, it truly 
double the splendid of Fin Garden. 
The National Museum of Kashan is 
located in the west side of the garden 
so visitors have the chance to visit 
both Fin Garden and the museum at 
the same time. 
Agha Bozorg Mosque in Kashan 
Geographically located in the 
historical city of Kashan, Aqa Bozorg 
Complex consists of a mosque and 
a madrasah. The construction is 
one of the masterpieces of Qajar era 
due to its beauty and magnificence. 
Friday congregational prayers were 

held in the mosque and Madrasah 
was used by Aqa Bozorg Who 
was a famous preacher, jurist and 
theologian. The complex is crowned 
with a two shelled dome and two tall 
minarets. Eye catching decorations 
of Aqa Bozorg Complex make it as a 
proper destination for the tourists 
who are keen on exploring history. 
Perfect planning and unique sketch 
of Aqa Bozorg Complex using 
authentic Persian architecture 
change it into an important Islamic 
Persian monument. The mosque 
consists of three Shabestans and its 
combination with a school is really 
considerable. 
Abuzeid Abad Desert in Kashan
We want to take you on a journey 
in the desert of Abuzeid Abad in 
Kashan, so stay tuned and enjoy the 
beauty of the desert. Abuzeid Abad 
Desert is a part of the Rig desert 
located 30 km east of Kashan. The 
locals call it Bizovi. When you travel 
to the desert, you will go to another 
world, there are many sand dunes 
so you can experience walking on 
smooth sand. Climbing sand dunes 
is not an easy task and requires a lot 
of energy. At the top of the dunes, a 
vast world appears in front of your 
eyes. You will experience tranquility 
among these sandy hills that will 
stay with you for a long time. The 
days and nights of the desert are very 
spectacular; here you can watch the 
most colorful sunrise and sunset. The 
starry nights of the desert and seeing 
the Milky Way galaxy with thousands 
of thousand small and big stars are 
among the other attractions of this 
land that fascinate the eyes of every 
tourist. To stay in the Abuzeid Abad 
desert, caravansaries will be good 
choices which are remained from the 
past. Abuzeid Abad Caravanserai, a 
memorial from the Safavid era, has 
now become a residence for those 
who are interested in spending a 
night in desert. On your trip to 
Kashan, visit the Ouyi underground 
city, Abyaneh castle, Sardar castle, 

Karshahi castle, Garmab castle and 
Sefid-Ab caravanserai. Join Alaedin 
Travel in the tour of Band –e Rig 
Desert in Kashan and see the beauty 
of this mesmerizing and dreamy 
world with us to make a memorable 
journey for you.
Abouzeidabad Caravanserai in 
Aran-bidgol 
Caravanserais were built as a resting 
place for caravans on the main roads 
for travelers and animals to rest 
on their journey in the past. At the 
Safavid era, with the order of Shah 
Abbas Safavi, 999 caravansaries 
were built on the main roads of Iran. 
Abouzeidabad Caravanserai in Aran-
bidgol with a square plan is one of 
the Safavid era caravanserais, which 
is based on the four-door porch and 
located in the city of Abouzeidabad. 
The caravanserai was very 
important because it's on the main 
roads of Kashan, Yazd and Isfahan. 
The entrance to Abouzeidabad 
Caravanserai is different from other 
caravansaries of the same age as it is 
rarely seen in other caravanserais. 
Abouzeidabad Caravanserai is 
built on one floor and with an area 
about 2,200 square meters with 29 
chambers, 8 towers, 4 stables, oven 
and a guest room. An interesting 
point at Abouzeidabad Caravanserai 
is the access way to the stables of 
the complex from all four sides. The 
caravanserai encounters damages 
during the years and was repaired 
by Haj Maand Ali Muhammad 
Kashani in the past. Abouzeidabad 
Caravanserai is located in the city of 
Abouzeidabad and in Dolat Square. 
The caravanserai is now ready to 
host foreign and Iranian guests as the 
Abrooz Hotel. By staying for a night 
in this caravanserai you can have a 
different experience of staying in the 
desert. On your trip to Kashan, visit 
other attractions of Abouzeidabad, 
such as the Abouzeidabad Desert, the 
Karshahi Castle, Khajeh Historical 
Complex and the Ouyi underground 
city. 

Kashan: Overlooked Gem Of Persia
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Mount 
Khajeh: 
A Flat-
Topped 
Black 
Basalt Hill

Kooh-e-Khajeh is 
one of the most 
valuable and 
historical relics of 
Iran’s southeastern 
province of Sistan 
and Balouchestan.
This hillock is at an 
elevation of 900 
m. and is located 
in the midst of the 
Hamoon (also 
Hamun) Lake, 
just like an island. 
On top of this hill 
are the remnants 
of a fire-temple 
and a colossal 
palatial structure, 
with spectacular 
architectural finish 
and overlooking a 
vast court-yard.
The fire-temple 
of this hill has a 
large gateway and 
a square hall with 
corridors around. 
The structure 
dates to the first 
century AD. The 
surrounding ruins 
are related to 
the Parthian and 
Sassanid periods.
In the southern 
sector of this hillock 
is the place of 
worship of Venus 
(Nahid) known 
as ‘Karchak Chel 
Ganjeh’. Another 
relic on top of this 
hill from the post-
Islamic period 
is the tomb of 
‘Khajeh Mehdi-
ebne-Mohammad 
Khalifeh’, besides 
the pilgrimage sites 
of ‘Khajeh Qaltan’ 
and ‘Peer Gandom 
Beryan’.
Other relics are 
related to the ‘Seka’ 
tribe who had 
migrated to this 
area in about the 
2nd century AD. 
Currently the site 
has an aggregate of 
relics from various 
periods in history.
In addition to which 
anthropological 
studies of the 
inhabitants around 
the Hamoon Lake 
and its panoramic 
view are the 
attractions of this 
area.
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handicrafts

Isfahan is one of the ten selected city 
by Unesco as the universal legacy. 
Paris is known as the bride of the 
world cities, Amsterdam، Venice and St 
Petersburg are unrivalled and Isfahan 
is unique. The city of minarets and 
artists, the beautiful city of enamel 
, khatam (marquetry) and carpet. It 
is a city by having unique buildings 
like the biggest roofless square in 
the world called Naghshe-Jahan , a 
place for playing Polo. It is the city 
made by a very specific and artistic 
infrastructure and every dawn and 
dusk the beautiful sound of Azan is 
heard all around the city. Isfahan is 
known as the capital of handicrafts 
in the world. The artistic passion and 
willing potentiality of this city caused 
to establish tens of this industry in 
the city. Regarding such facts we got 
moved to introduce such beautiful 
creation to the world truly by the help 
of people. The export management 
company of Humet has considered 
to increase the export and to make 
employment on a parallel with its 
goals. Hopefully, we plan to work on 
introducing handicrafts to all around 
the world. Enameling is an art based 
on painting and decoration of the 
surface of metal bodies and rarely 
ceramic objects covered by a coat 
called enamel. In fact , enamel is a 
clear glazing and glass obtained from 
merging glass glaze and metal oxides. 
Having baked in kiln, it becomes hard 
like glass. Enameling is done on the 
copper and brass bodies. Of course, in 
order to make jewelry and decorative 
objects in addition to copper, gold 
and silver are used too. As for the 
history of making enamel works no 
precise idea may be expressed, the first 
works of enameling which have been 
ever found so far are six golden rings 
which date back to 1300 B.C in Cyprus. 
They are the only genuine gemmed 
enameling works. In Iran, some of the 
researchers believe that it dates back 
to 1500 B.C. According to Pope, the 
famous historian, enameling gemmed 
objects are of the Iranian innovation 
and its wonderful sample is Khosroʼs 
Cup related to the Sassanid period. The 
climax of the enamel art has been in 
Seljuk period, then during the Safavid 
period in ISFAHAN, this art is mixed 
with paintings of the court feast and 
the hunting games … displaying a 
new manifestation. Enamel-workers 
present their works in two styles: 
painting and squaring, but whatever is 
done in ISFAHAN is in painting style. In 
order to prepare enamel works several 
stages should be done: first, the object 
which is to be enameled is made of 
copper in any desired shape and size by 
copper- worker; second, its surface is 
coated by a kind of white glaze (Kaolin) 
after 3-4 times heating in a kind with 
700 degree centigrade for a certain 
time. Now it is prepared for painting. 
After suitable coloration compatible 
with the used colors, the temperature 
of the kiln is adjusted so that while 
color stick to the body of the enamel 
it prevents burning. Enamel- workers 
use gold oxide, copper oxide and fine 
cohesive mud (gel mashi) to prepare 
red, green and blue and yellow colors 
respectively. One of the important 
factors determining the quality degree 
of a piece of enamel work is non- 
scratch ability of its body surface after 
finishing the baking stages in the kiln 
which must be carefully considered.

Many travellers opt to bypass 
Kashan on their journeys between 
Tehran, Esfahan and Yazd, but 
this delightful oasis city on the 
edge of the Dasht-e Kavir is one of 
Iran's most alluring destinations. 
It not only boasts a cluster of 
architectural wonders, an 
atmospheric covered bazaar and 
a Unesco recognised garden, but 
it also offers some of central Iran's 
best traditional hotels.

Water is an 
important 
factor in 
decorating Fin 
Garden. There 
are different 
gutters and 
pools which 
make the 
garden and 
its view more 
pleasant. It is 
really lovely to 
watch fountains 
splashing water 
in the middle of 
a pool in a green 
yard. 
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 Some 538,600 tons of non-
oil commodities worth $339 
million were exported from 
the northern province of 
Mazandaran during the nine 
months of the current Iranian 
year (March 21- Dec. 21), 
a senior official at the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration said.
According to Hassan Kheyrian, 
a coordinator at Mazandaran’s 
Customs Department, the figure 
indicates a 5% and 12% increase 
respectively in terms of tonnage 
and value in comparison with 

the corresponding period of 
last year.Last year’s exports of 
non-oil goods from the province 
stood at 513,000 tons worth 
$303 million.Agricultural 
products constitute the lion’s 
share of the exports from the 
green province. Reportedly, 
some 500 tons of orange are 
shipped from Mazandaran to the 
foreign markets every day.Iraq, 
Afghanistan, Russia, Persian 
Gulf countries, CIS countries and 
Turkey were the main export 
destinations during the nine-
month period.

Efforts 
underway to 
enhance trade 
relations with 
Iran: Pak 
minister

Pakistan Minister for 
Finance Asad Umar 
has said that efforts 
are underway to build 
strong trade relations 
with all the countries 
of the region including 
Iran.
Efforts underway 
to enhance trade 
relations with Iran: Pak 
minister
He said this while 
talking to members of 
Balochistan Chamber 
of Commerce regarding 
difficulties in trade 
issues during a meeting 
in south western city of 
Quetta.
Asad Umar further said 
directive was issued 
for the completion 
of a report within 30 
days to promote trade 
activities between Iran 
and Pakistan.
The minister added 
economic and trade 
policies are being 
formulated to ensure 
development of 
agriculture and 
industrial sectors in 
the country, aiming to 
provide maximum job 
opportunities to the 
youth.
Asad Umar said 
Balochistan is the 
largest province of 
the country where 
central and provincial 
governments would 
work together 
for uplifting the 
agriculture sector.
He said there are 
vast opportunities 
of investment in 
Balochistan and 
rest of the country in 
agriculture, minerals 
and Halal food as per 
international demands.
Federal Minister said 
the next phase under 
China-Pak Economic 
Corridor (CPEC) would 
be the establishment 
of industries and the 
government would 
try to ensure the 
inclusion of chambers 
of commerce in that 
phase.
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Mazandaran exports observe 
%12 growth in 9 months

According to the list published on IKCO.ir, 
the price of the hatchback Peugeot 207i 
with manual gearbox has jumped from 
470 million rials ($4,600) to 700 million 
rials ($6,860).
The company has raised the price of 
Dena+ from 530 million rials ($5,200) to 
760 million rials ($7,450).
IKCO has also increased prices of two 
Chinese models made in Iran by 50% and 
41%. The Dongfeng H30 Cross is sold 
750 million rials ($7,350), up 50% from 
500 million rials ($4,900). The price of 
Haima S5 has also increased 41% from 
980 million rials ($9,600) to 1.38 billion 
rials ($13,530), according to Financial 
Tribune.
The company cut the price of a face-lifted 
version of Peugeot 405 with automatic 
gearbox locally known as Peugeot Pars 
from 830 million rials ($8,140) to 790 
million rials ($7,740).
This is while the price of the same car was 
raised from 540 million rials ($5,300) to 
830 million rials ($8,140) last week -- a 
whopping 54%.
Disregarding the company’s questionable 

advertisement tactics about “cutting 
prices”, simple arithmetic shows that the  
Peugeot Pars costs 46% higher compared 
to a few weeks ago.
Chaotic Market
Over the past few months and after the US 
imposed new sanctions Iran’s economy 
started to falter and the national currency 
lost 60% of its value in the past eight 
months. However, the rial has stabilized 
in recent weeks as the central bank strives 
to control the forex market with stringent 
rules and high penalties for those who 
break the currency rules. 
On Monday the greenback was sold for 
102,800 rials in Tehran. It fetched 160,000 
to 180,000 rials in summer when the rial 
tanked and currency prices jumped to 
unprecedented highs.  In March the USD 
had a hard time getting 42,000 rials.
With inflation galloping and the currency 

market in chaos, desperate people 
wanting to change their shrinking rial 
into safe-haven assets rushed to the 
lucrative auto market. This was where the 
avaricious carmakers and their agents 
came in and resorted to every trick in the 
book to make easy money.
Fast running out of economic vision and 
new ideas, and in a move reportedly 
aimed at “managing” the chaos in the auto 
market, the government gave the green 
light to carmakers to set factory prices 5% 
lower than the market value to get rid of 
the army of middlemen demanding car 
prices as never seen before.
Industries Minister Reza Rahmani often 
claims in his press briefings that “the 
controlled increase in prices” would help 
manufacturers boost production. The 
higher factory prices plus increase in 
supply is supposed to pull down prices.

Iran to Inaugurate Qazvin-
Rasht Railroad in February: 
Minister
Iran’s Minister of Roads and Urban Development 
Mohammad Eslami said the Qazvin-Rasht railroad 
line in north of the country, a major segment of 
the North-South Corridor, is planned to come into 
service in late February 2019.
Highlighting the importance of the railroad line 
between the cities of Qazvin and Rasht in the 
North-South Corridor Project, Mohammad Eslami 
said its construction will be completed on schedule 
and the project will be inaugurated in late Febru-
ary 2019.
The minister said completion of the project will fa-
cilitate not only rail travels, but also transportation 
of goods by railroad to the Caucasus and beyond.
He added that Iran has plans to extend the railroad 
line to the border city of Astara, saying the project 
will be put out to tender in the next Iranian year.  
The idea of the international North-South Trans-
port Corridor (NSTC) was formalized by India, Iran 
and Russia in 2000.
The long corridor connects India to Russia through 
Iran’s southeastern port city of Chabahar.

Iran’s exports to Iraq ups 55%
An Iranian trade official says that Iran exported 
6.4 billion dollars of commodities to Iraq during 
the first eight months of the current Iranian year 
(beginning on March 21), indicating a 55 percent 
of growth.
Farzad Piltan, Director for Arab-African Affairs 
of Trade Promotion Organization of Iran (TPO), 
made the remarks in a ceremony held to praise top 
exporters of Arvand Free Zone held in Khorram-
shahr city’s chamber of commerce in southwest-
ern Iran on Monday.
Piltan announced that an area of 1,000 square me-
ters have been prepared to establish a permanent 
exhibition for 25 Iranian companies to showcase 
their products in Baghdad, Iraq’s capital. 
He described building new transit routes between 
Iran and its neighboring countries as one of the 
other projects to expand trade with them, adding 
that connecting the railway system of Iran as well 
as building a transit corridor between Iran and 
Kuwait is being currently followed up. 
Rebuilding Iraq is a lucrative program for both 
Iraqi and Iranian companies, he said, noting that a 
joint committee is to be launched by the yearend.
The Arvand Free Zone with an area of 37,400 hec-
tares is at the confluence of the Karun and Shatt 
al-Arab Rivers and in proximity to Iraq and in the 
north west of Persian Gulf.
This Zone has long been one of the border and oil 
rich zones of the country due to the existence of 
freshwater Rivers of Karun and Arvand and also 
transportation facilities, including road, rail, sea 
and air.

Iran Khodro on Sunday published a new price list 
for five models including the popular hatchback 
model Peugeot 207i and the locally-designed 
Dena+, jacking up prices by a hefty %50 for four 
models and reducing the price of one car by %5.

Iran Khodro Prices Keep Rising
news

175$m in Guarantees for SMEs in 9 
Months
In the first nine months of current fiscal to Dec.21, almost 1.4 
trillion rials (175$ million) in guarantees was issued or extended 
by the SMEs Investment Guarantee Fund.
According to the IGF website, the fund issued 84 guarantees 
worth 65.4 billion rial (6.4$ million) and extended the validity of 
134 existing guarantees worth 771 billion rials (7.5$ million) in 
the first nine months of current fiscal that ends in March.  
Credit guarantees issued to launch industrial units stood at 268 
billion rials (2.6$ million). Also, 264 billion rials (2.5$ million) 
in credit guarantees were issued in the form of working capital 

for SMEs. 
The data ranked Sina Bank, Post Bank, and Bank Sepah as the 
three main lenders with respect to the guarantees (279 billon 
rials (2.7$ million), 126 billion rials (1.2$ million), 51 billion rials 
(500,000$), respectively, Financial Tribune reported.
Kermanshah, Fars, and South Khorasan were among the 
provinces that received the highest amounts in  guarantees for 
the SMEs. 
Increasing Capital 
According to IRNA, Mohammad Hossein Mogheise, the IGC 
director, had earlier voiced concern about the  capital shortage 
of the fund and its bleak prospects if enough funding is not made 
available. 

”The value of guarantees issued 
is six times over and above our 
capital. We need money to be 
able to survive.” 
He said new guarantees 
would not be possible without 
new cash infusions while “the 
current economic conditions 
demand more support be made 
available provided for the small and 
medium-sized enterprises.”Reviewing the performance of the 
fund in the previous fiscal, he said the value of guarantees rose 
%43 last year mainly for SMEs in underprivileged regions. 

This was where 
the avaricious 
carmakers and 
their agents 
came in and 
resorted to 
every trick 
in the book 
to make easy 
money.

Iran Exports to 
China Nears $20bln 
in 11 Months
The total value of Iranian exports to 
China from January to November this 
year reached about $20 billion, data 
released by the East Asian country’s 
customs showed.
The Chinese imports from Iran in the 
first 11 months of 2018 reached $19.7 
billion, showing a 16 percent increase 
compared to the same period last year, 
according to China’s customs office.
The total value of Iranian exports to 
China from January to November 2017 

had amounted to $16.9 billion, the data 
showed.
China’s exports to Iran from January to 
November 2018 stood at $13.7 billion, 
decreasing by 17 percent compared 
to the same period in 2017. China 
exported $16.5 billion worth of goods 
to the Islamic Republic in the first 11 
months of 2017.
Iran’s balance of trade- the difference 
between the monetary value of ex-
ports and imports - amounted to $6bln 
this year, according to the report. 
The rise in the country’s exports comes 
despite the US sanctions against Iran. 
US President Donald Trump walked 

away from the 2015 nuclear deal be-
tween Iran and world powers in May 
and re-imposed sanctions on the Is-
lamic Republic.
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 effect 
on November 4.

NIDC drills 105 oil, gas 
wells in 9 months
The National Iranian Drilling Company 
(NIDC) successfully spudded 105 oil and 
gas wells over the course of the first 9 
months of the current calendar year, which 
began on March 21.
The experts and operational staff of NIDC 

managed to register the record of 142,450 
meters of drilling in the onshore and off-
shore operations during the period, said 
Mohammad Ale-Khamis, caretaker of drill-
ing operations at NIDC, Shana reported on 
Monday.“The number of wells drilled is 47 
development wells and 58 workover wells, 
of which 73 were drilled and completed 

in the operational area of the National 
Iranian South Oil Company (NISOC) and 
two others were in the operational area of 
the Iranian Central Oil Fields Company,” 
he added.Furthermore, 10 wells were 
ordered by the Petroleum Engineering 
and Development Company (PEDEC), he 
maintained.



Turkey Invites Trump, White 
House Says Nothing Being 
Planned
A Turkish official said Monday that US President 
Donald Trump has accepted Turkish President 
Recep Tayyip Erdogan's invitation to visit the 
country.
Presidential spokesman Ibrahim Kalin told 
reporters after a Cabinet meeting that Trump 
wants to make the trip in 2019 but a date hasn't 
been set, AP reported.
The White House confirmed the invitation for 
Trump to visit next year, adding: "While nothing 
definite is being planned, the president is open to a 
potential meeting in the future."
Kalin said Erdogan extended the invitation during 
a weekend phone call between the presidents on 
the withdrawal of American troops from Syria.
Trump tweeted Sunday that he had a "long and 
productive" call with Erdogan in which they 
discussed "the slow & highly coordinated" pullout 
of US military personnel.
President Rouhani Sends 
Christmas Greetings to Pope
Iranian President Hassan Rouhani sent 
a congratulatory message to the Pope of the 
Roman Catholic Church, Pope Francis, on the birth 
anniversary of Jesus Christ (PBUH) and beginning 
of the year 2019.
In his message to the Pope, Rouhani paid tribute 
to Prophet Jesus (PBUH) as the messenger of 
freedom and equality and the prophet of peace 
and friendship.
Russia phasing out US dollar in 
military contracts in favor of local 
currencies
 Moscow is dropping the greenback in major arms 
deals and switching to the Russian ruble and the 
national currencies of its partners, according to the 
country’s trade minister Denis Manturov.
The minister added that the euro is currently the 
alternative to the dollar, with US currency used 
only when there’s no other way, Russia Today 
reported.
“We are using various schemes, including 
settlements in rubles,” Manturov said in an 
interview with Russian daily RBC. “National 
currencies of our partners are used along with 
rubles purchased on the stock exchange.”
The minister stressed that all contracts on delivery 
of the S400- air defense missile systems are 
clinched either in rubles or in local currencies of 
the buyer countries. So far, supply contracts on 
the air defense systems have been signed with 
India, Turkey and China.Indian authorities agreed 
on supplies of S400- systems at the beginning of 
October. The deal worth 5.4$ billion was clinched 
during Russian President Vladimir Putin's two-
day visit to New Delhi. India was also planning to 
purchase Russian T14- Armata tanks and guided-
missile frigates. The country is also planning to 
develop submarines and next-generation fighter 
jets in cooperation with Russia.

Iran’s President: US More Isolated Than Ever

 The US government’s 
plots against Iran have 
always ended in failure, 
Rouhani said in an address 
to a Tuesday session 
of the Parliament as he 
submitted the next Iranian 
year’s budget plan to the 
legislature.
He said the main purpose 
of the US pressures that are 
directed at the people of 
Iran is to bring the Islamic 
Republic’s powerful 
Establishment to its knees.
Americans regard Iran 
as the main impediment 
to their objectives in the 
delicate Middle East region, 
the president said.
Rouhani further said 
that the US tried to create 
chaos in Iran’s market 
in order to disappoint 
people’s hopes for future 

and to fabricate a notion 
that Iran’s Establishment 
is ineffective.Unlike the 
past when the US could 
win support from many 
countries in the UN Security 
Council, today, the US has 
become isolated and is left 
alone in its plots against 
Iran, the president added.
The US which always sought 
to isolate Iran has now 
become the most isolated 
country itself, he stated, 
saying that Washington was 
ignored by international 
organizations, major world 
countries, the UN Security 
Council, International 
Atomic Energy Agency 
and Asia, Russia and China 
when it decided to pull out 
of the 2015 Iran nuclear 
deal.
“Only the US itself and two 

or three of its proxies are 
following this path (against 
Iran),” Rouhani stressed.
He went on to stress the 
need for close interaction 
with all world countries, 
except a few states feuding 
with Iran, noting that 
stronger foreign relations 
and more allies will help the 
Islamic Republic.
In comments on December 
12, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei highlighting 

the Iranian nation’s resolve 
in standing against the US 
plots over the past decades, 
saying the US objective was 
to create bipolarity and 
division in Iran through 
sanctions and anti-security 
measures.The Leader also 
cautioned Iranian officials 
against the unending 
US plots, saying the 
Zionists and the regional 
reactionaries aid and abet 
the US hostile ploys against 
the Iranian nation.

Official: Saudi Arabia 
Pays Iran Compensation 
for Mecca Crane Collapse 
Tragedy
 Saudi Arabia has paid compensation to 
families of the Iranian nationals killed in a 
2015 collapse of a crane in the holy city of 
Mecca, Head of Iran’s Hajj and Pilgrimage 
Organization said.
Speaking at a press conference on Monday, 
Alireza Rashidian briefed reporters on the 
results of his recent visit to Saudi Arabia.
The Saudi officials have announced that 
they have paid compensation for the death 
of the Iranian pilgrims in Masjid al-Haram 
crash through the kingdom’s office at the 
United Nations, Rashidian noted, saying 

his organization has taken measures to 
make sure that families of the victims will 
received their checks.
On an agreement that Iran and Saudi 
Arabia have signed on the next year’s Hajj 
rituals, he said the most important issue 
emphasized by Iran has been ensuring the 
security of Iranian pilgrims and respect for 
their dignity.
Last week, officials from Iran and Saudi 
Arabia reached an agreement about the 
dispatch of Iranian pilgrims to the Arab 
county for next year’s Hajj rituals.
The agreement stipulates that 86,500 
Iranian pilgrims would go on pilgrimage 
to Saudi Arabia in the coming Hajj season.
In September 2015, a large construction 
crane toppled over during a violent 
rainstorm in Mecca and crashed into the 

Masjid al-Haram, killing more than 100 
pilgrims, including five Iranians.
A few days later, thousands of people lost 
their lives in a deadly crush after Saudi 
authorities blocked a road in Mina, near 
Mecca, during a ritual, forcing large crowds 
of pilgrims to collide.
The crush was the deadliest incident in the 
history of the pilgrimage. According to an 
Associated Press count based on official 
statements from the 36 countries that lost 
citizens in the disaster, more than 2,400 
pilgrims were killed in the incident.
Saudi Arabia claims nearly 770 people 
were killed, but officials at Iran’s 
Hajj and Pilgrimage Organization 
say about 4,700 people, including 
over 460 Iranian pilgrims, lost their  
lives.

 Iranian President Hassan Rouhani said US plots against Iran have all 
resulted in failure, adding that Washington has been globally isolated 
more than ever.

Foreign Ministry Spokesman has stressed 
that FM Zarif ’s response to a French 
magazine about Israel’s annihilation 
is exactly in line with Iran’s policies set 
according to the Leader’s and Imam 
Khomeini’s stance.
Bahram Ghasemi on Monday censured 
some media outlets for twisting the foreign 
minister’s remarks about Israel, stressing 
that Zarif ’s response to a “trick question” 
by French weekly news magazine Le Point 
did not run counter to Iran’s anti-Israel 
policies.

“What Zarif said in his interview with 
Le Point about the Zionist regime’s 
annihilation was the repeat and exact 
utterance of the remarks by Imam 
Khomeini and Leader, who said that Israel 
would cease to exist in 25 years,” Ghasemi 
explained.
He went on to add, “in his response to the 
trick question by the French journalist, 
Dr. Zarif, instead of taking on a defensive 
stance, pointed to the differences between 
Netanyahu’s remarks and Iran’s position.”
Ghasemi was referring to Zarif’s response 

in which he noted the Israeli premier’s 
remarks at the regime’s secretive Dimona 
nuclear weapons facility, from where he 
threatened Iran with a nuclear attack.
“Zarif said Netanyahu did not say ‘Iran 
must be destroyed’, rather he said ‘we 
will destroy Iran’,” Ghasemi explained. 
“Therefore, Zarif established the 
difference in Iran’s realistic outlook and 
the aggressive outlook of the Zionist 
regime, and when the journalist tried once 
again to push Zarif into a defensive stance 
by mentioning Mr. Ahmadinejad, Zarif 

followed 
the same line of logic that 

we have never said that Iran would destroy 
Israel, that what Mr. Ahmadinejad said was 
the repeat of Imam Khomeini’s remark 
that Israel’s policies and behaviors will 
ultimately lead to its destruction.”

Spox says Zarif’s remarks on Israel in line with Iran’s policies
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Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei in a message 
on Tuesday offered his 
condolences on the passing 
away of Chairman of Iran’s 
Expediency Council 
Ayatollah Seyed Mahmoud 
Hashemi Shahroudi.
Ayatollah Hashemi 
Shahroudi passed away at 
the age of 70 at a hospital 
in Tehran on Monday 
evening.
The following is the full text 
of the Leader’s message, 
according to Khamenei.ir:
In the Name of God, the 
Most Beneficent, the Most 
Merciful,
“To Allah We belong, and to 
Him is our return” (Quran; 
2:156)
I received, with sorrow 
and grief, the news of the 
passing away of the great 
faqih, the chairman of the 
Expediency Discernment 
Council, Ayatollah Haj 
Sayyed Mahmoud Hashemi 
Shahroudi (May God 
grant him paradise). This 
heartbreaking loss, after 
about a year of fighting with 
a hard and painful disease, 
distressed all those who 
understand his status in 
wisdom and knowledge, 
and his valuable services to 
the Islamic Establishment 
and to the seminaries’ fiqh, 
principle, and law bodies.
He was a great scholar in 
the seminary of Qom and a 
loyal official with the most 
important organizations 
of the Islamic Republic, an 
influential member of the 
Guardian Council, and a 
successful leader in the 
Expediency Discernment 
Council, and he left 
important scholarly works 
and blessings.
Additionally, he was the 
brother of three martyrs, 
as well as a great friend, 
disciple and companion 
of the prominent and 
imminent martyr, Sayyed 
Mohammad Baqer Al-Sadr.
On the passing of this 
prominent scholar, I would 
like to express condolences 
to his honored family, his 
respectable wife and 
children and his relatives, 
as well as the Qom 
Seminary and his pupils, 
colleagues and enthusiasts. 
I ask Allah the Exalted to 
bestow divine forgiveness 
and blessings on him and 
elevate his ranks (in the 
Heavens) to the highest.
Sayyed Ali Khamenei

Ayatollah 
Khamenei 
Condoles 
Passing 
of Iran’s 
Expediency 
Council 
Chairman
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 Europe Slow in 
Meeting JCPOA 
Obligations: Iran’s 
Zarif
 Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif said the European parties to 
the 2015 nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
have been slow in implementing the accord 
since the US withdrawal.
“Europeans pledged to take certain steps 

after the US withdrawal from the JCPOA,” 
Zarif told Lebanon’s Arabic-language 
al-Mayadeen TV network, referring to 
the special purpose vehicle (SPV), the EU 
mechanism aimed at facilitating trade with 
Iran in the US sanctions era.
“The Islamic Republic of Iran has since 
provided the grounds for contact with all 
countries, and our priority is neighboring 
countries, because we have the largest 
trade with neighboring countries,” he 
added.“Our economic priority is also 
(trading) with China and Russia and our 

affairs are progressing in all areas,” the top 
diplomat said.
“Europeans also pledged to compensate 
for the losses resulting from the US 
withdrawal from the nuclear deal, and one 
of those obligations was the creation of 
a financial and banking mechanism and, 
unfortunately, they were slow in meeting 
their obligations and are too cautious (in 
this regard),” Zarif went on to say. 
The European Union has vowed to counter 
US President Donald Trump’s renewed 
sanctions on Iran, including by means 

of a new law to 
shield European 
c o m p a n i e s 
from punitive 
measures.
On May 8, the US 
president pulled 
his country out of the 
JCPOA, the nuclear deal 
that was achieved in Vienna in 2015 after 
years of negotiations among Iran and the 
Group 1+5 (Russia, China, the US, Britain, 
France and Germany).

“Only the US 
itself and two 
or three of its 
proxies are 
following this 
path (against 
Iran),” Rouhani 
stressed.

Iran closely monitoring US 
ships in Persian Gulf: Army 
comdr
Iranian forces have under their watch 
the US warships in the Persian Gulf sec-
ond by second, Army Deputy Command-
er in Coordination Affairs Rear Admiral 
Habibollah Sayyari said on Tuesday.
According to the Western media, the 
American aircraft carrier USS John C. 
Stennis has entered the Persian Gulf wa-

ters since Friday (December 21) for the 
first time after US unilateral withdrawal 
from the Iran Deal on May 8.Iran closely 
monitors anyone or any movement “in 
the realm of our region” from the Indian 
Ocean, Sayyari told .“The region we are 
in, has its owner,” Sayyari stressed.Iran 
will not allow any movement to be made 
in its territorial waters under Islamic 
Republic’s sovereignty, he said.
Elaborating on regional developments, 
he said that security in the region could 

be guaranteed only through the re-
gional countries.“We don’t need others 
to provide security for us,” the Iranian 
commander said.Those who enter the 
region on the pretext of promoting secu-
rity, are the ones who create insecurity 
wherever they go, said he, adding that 
insecurity in Iraq, Syria and Afghanistan 
are the examples of the issue.“If these 
foreigners leave the region, the people 
in the region will know how to take care 
of their afairs.”



Iran’s President: US More Isolated 
Than Ever

Biotech. Council to develop 25 anti-cancer drugs by 2020
The Biotechnology Development Council is planning to develop as 
many as 25 types of anti-cancer drug and 43 biopharmaceuticals by 
2020, according to the Council chairman.Mostafa Ghanei, Chairman 
of the Biotechnology Development Council, said Tuesday that by 2020, 
43 biopharmaceuticals and 25 anti-cancer drugs will be produced 
by companies supported by the Council.He said Iran ranks first in 
biotechnology advances in the region, and plans to take the 10th ranking in the 
world and obtain 3% share of the global biotechnology market by 2025.According 
to him, the Council’s priority areas for development are food industry, animal and human vaccines, 
veterinary, environment, biopharmaceuticals, agriculture, advanced medicine and pharmaceutical 
intermediates.

R e p r e s e n t a t i v e s 
from Iran, India, and 
Afghanistan signed 
a memorandum of 
understanding (MoU) 
in the Southeastern 
port city of Chabahar 
where they convened to 
hold the first follow-up 
committee on trilateral 
agreement of the city’s 
oceanic port.Iran, India, 
and Afghanistan signed a 
9 article MoU on Monday, 
on the sideline of the the 
first executive committee 
of Chabahar agreement.
Deputy Head of Iran’s 
Ports and Maritime 
Organization Mohammad 
Ali Hassanzadeh broke 
the news, adding that 
the next edition of the 
committee will be held 
in India.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:37:05  
Noon call to prayer : 
12:03:52  
Evening call to prayer: 
17:23:30  

High: 11 ° c
Low: - 4 ° c
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Iran, India, 
Afghanistan Sign 
MoU to Expand 
Cooperation on 
Chabahar Port
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According to Ali Hosseini, managing 
director of IRENEX, the parties involved in 
the negotiations were the National Iranian 
Oil Company (as seller), IRENEX and the 
brokerage firms. 
Hosseini said given the scale and scope of 
the projects, the proposals were conveyed 
to President Hassan Rouhani by Oil 
Minister Bijan Zangeneh.  
The president took up the subject with the 
High Council of Economic Cooperation 
(a special body comprising Rouhani, 
judiciary chief Ayatollah Sadeq Amoli 
Larijani and Majlis Speaker Ali Larijani).
The HCEC, which was formed at the 
behest of the Leader Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei to tackle economic problems 
and has legislative power, on Tuesday 
approved the new measures for oil trading 
on IRENEX. 
Among the main objects pursued by 
IRENEX is the duration of oil that is offered 
for sale to be extended  and become 
sustainable. This important factor was 
lacking in the first contracts, with buyers 
not knowing how long oil was on offer 
and when it would resume when the one 
million barrels are sold out. In the new 
round, the oil offering will be available for 
6-5 months. 
"However since I have not seen the details 
of the HCEC approval, I cannot give you the 
exact duration of the offers. But I can say 
with certitude that 'longer-term' offers are 
now in the offing," Hosseini said. 
The second objective sought by the parties 
was to extend the timeline for settling 
payments of the sale from 60 to 90 days
"The second objective sought by the 
parties was to extend the timeline for 
settling payments of the sale from 60 to 90 
days. This was also approved."  

The third issue that was settled by the top 
body was the possibility of reimbursement 
of the total value of the oil sale in rials. In 
the earlier contracts only %20 of the value 
of the cargo could be settled in the national 
currency. 
In the new round, the offerings will be 
increased to three million barrels from the 
previous one million.  
Next NIOC Notice 
In the coming NIOC notice, which should 
be announced by the end of next week, all 
the new points will be taken into account.  
Other components of the deal will be the 
same as in previous rounds. 
In the first contract on October 28, eight 
cargos of 35,000 barrels each at 74.85$ per 
barrel were purchased on the stock market 
by three brokerages.
In the second deal on IRENEX in November, 
traders bought all the 700,000 barrels of 
Iranian light crude on offer at the time. 
Several attempts had been made in the 
past to sell crude on the stock market in 
Tehran and involve the private sector and 
international stakeholders in the heavily 
state-controlled oil sector -- the lifeline of 
Iran’s economy. 
But with looming disruptions in oil exports 
due to unilateral US restrictions, the 
government decided to go ahead with oil 
trade via the stock market. 
Asked if the move came only after the 
US sanctions started to bite, Hosseini 
rejected the idea and said the measure was 
okayed in the Sixth Five-Year Economic  
Development Plan approved in 2016. 
The announcement of the new US 
sanctions and the oil trade with private 
stakeholders at the same time is “just a 
coincidence."
Affirming that US restrictions on money 
transfers  could potentially disturb the 
oil sales, Hosseni said  IRENEX has done 
its best not to interfere in the payment 
process. "I know that some sectors are 
able to receive their money in spite of the 
US restrictions.”   

"I'm very happy that the campus of Isfahan's Sahel 
Cinema has turned into 9 separate salons, two of 
which are allocated to children," Ghodratollah 
Nowrouzi said. "I'm very glad that Isfahan has chosen 
as a pilot for child-friendly city in Iran by UNICEF, 

and our policy is to develop the city in such a way that 
children can enjoy the facilities as well," he added.
"On the other hand, Isfahan as a member of creative 
cities network has paid special attention to the 
development of creative industries such as cinema; 
these activities should be continued, so that Isfahan 
can prove its worthiness," he emphasized.
"Since I start taking my responsibilities as the 
mayor of Isfahan, at least two cinemas have been 
constructed in this city; in the near future we will 
arrive to witness the inauguration of a cinema in the 
11th municipal district that deserves more public 
services and cultural measures, this activity can 
bring the cultural justice and it can reduce the traffic 
load of downtown as well," he also said.

A senior Indian foreign ministry official lauded the 
important role played by Iran's Southeastern port 
city of Chabahar in bringing about development for 
the regional countries."Chabahar port has a key role 
in development of economic and political relations 
among the regional states," Deepak Mittal said.
Mittal's remarks came after the first meeting of the 
follow-up committee for the implementation of 
Chabahar Agreement between Iran, Afghanistan, 
and India was held in Chabahar on Monday attended 
by delegations from the three nations.
Chabahar Agreement was signed in June 2015 and 
was later approved by Iran’s Guardian Council in 
November 2016.
Chabahar is the closest and best access point of Iran 
to the Indian Ocean. In May 2016, Iran and India 

signed a deal to equip and operate containers and 
multi-purpose terminals at Shahid Beheshti port 
in Chabahar with the capital investment of 85.21$ 
million and annual revenue expenditure of $ 22.95 
million on a -10year lease.

 “In the field of transportation, related measures in 
Isfahan are being done based on the necessities of 
the city,” Amir Ahmad Zandavar said. Saying that 
we are setting the budget for 2019, he emphasized, 

“We expect to allocate appropriate credits for 
organizations such as bus and taxi systems, road 
hauliers, and terminal organization that their 
purpose is reducing the pollutants.”“There are many 
problems regarding pollutants in Isfahan; it can be 
said that the issue of pollutants should be considered 
beyond the water issue of Isfahan,” he noted. 
“Various programs in the fields of transportation 
and environment have always been paid attention,” 
he emphasized.“Citizens should be informed well 
about the taken out measures in order to get closer 
the goal,” he also said.

Iran Offering Long-Term Crude Oil Sales on 
Stock Market

Cultural justice to be realized in Isfahan

Official: Iran's Chabahar Port Playing Key in Regional Development

"Pavement construction plan of Chaharbagh 
Abbasi Avenue was the 40 years' wish of many 
great people of the country, we hope that it will 
be provided for people as a cultural path. Also, 
with Sahel Cinema in the vicinity of this cultural 
center, prosperity will back to the area" the 
mayor of Isfahan said.

“The issues related to air pollution should be 
put at the head of operational and budget plans; 
people’s health that is a vital issue must receive 
more attention,” the head of Transportation 
Committee of Islamic City Council of Isfahan said.

 After two successful offerings of crude oil on Iran 
Energy Exchange (IRENEX), officials have now rejigged 
the trading terms based on the needs of stakeholders.

Pollution crisis killing Isfahan
Among the main 
objects pursued 
by IRENEX is 
the duration 
of oil that is 
offered for sale 
to be extended  
and become 
sustainable. 
This important 
factor was 
lacking in the 
first contracts, 
with buyers not 
knowing how 
long oil was on 
offer and when 
it would resume 
when the one 
million barrels 
are sold out. 
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