
2
2

دوشنبه| 10 دی 1397| 31 دسامبر 2018 | 23 ربیع الثانی 1440 | سال اول| شماره 129|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

3

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
    رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرضا : دالل ها بخش زیادی از صنایع دستی شهرستان را در بنادر جنوبی خریداری می کنند که هم باعث کاهش سود هنرمند داخلی و 

هم افزیش بهای تولیدات آنان در خارج از کشور می شود.

قیمت 500 تومان

هنری که در دست دالالن رنگ می بازد؛    

لعاب فیروزه ای زیر سایه قاچاق

بازار طال و سکه  97/10/9 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,450,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,650,0005,041,000جدید

1,900,0002,521,000نیم سکه

1,170,0001,441,000ربع سکه

650000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18337700488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

در پی پشیمانی بانیان 

تراریخته جهان؛

 ایرانیان موش 
آزمایشگاهی 

نیستند
در حالی که کشــت محصوالت 
تراریختــه در هیچ نقطــه اروپا 
انجــام نمی شــود امــا برخی 
مســئولین ازتاریخ 20 ســاله 
مصرف و کشت این محصوالت 
در کشــور صحبت مــی کنند. 
محصوالت تراریخته؛ مواد غذایی 
و محصوالت کشاورزی هستند 
که از لحاظ ژنتیکی دســتکاری 
شــده و ژن جدید و مطلوبی را از 
سایر ارگانیسم ها دریافت کرده 
اند . هر چند کــه طرفداران این 
محصوالت و یا بهتر بگوییم تولید 
کنندگان و ســودجویان از این 
محصوالت که اکثرا هم اروپایی 
و آمریکایی هستند مزایای زیادی 
برای توجیه کاشت محصوالت 
تراریخته بیان می کنند. مزایایی 
چــون صرفه اقتصــادی، تولید 
محصوالت قوی تــر، محافظت 
محیط در برابر سموم، ماندگاری 
بیشتر محصوالت،کاهش قیمت 

غذا و بسیاری از ...

 تبعات الحاق به توافقنامه پاریس
 بر معیشت مردم ؛

معاهده ای که نصف بودجه 
عمومی را می بلعد

 ســرمایه گذاری ســاالنه برای کاهش ۴و ۱2 
درصدی انتشــار گازهای گلخانه ای به ترتیب 
۱۷.۵و ۵2.۵ میلیارد دالر است درحالیکه بودجه 
عمومی دولت در ســال ۹۷ با نــرخ دالر ۳۵00 
تومانی، ۱20 میلیارد دالر بوده اســت. در سال 
20۱۵ بیســت و یکمین نشست ساالنه مجمع 
جهانی تغییر اقلیم  )UNFCCC( موسوم به 

COP2۱ در شهر پاریس برگزار شد.
نتیجه این نشست تصویب موافقت نامه ای برای 
جلوگیری از افزایش بیــش از 2 درجه ای دمای 
زمین بود. براساس این موافقت نامه کشورهای 
عضو باید تولید گازهای گلخانه ای انسان ساخت 

را کاهش دهند. ...

سال آینده؛

وام ازدواج 30 میلیون تومان می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به افزایش نرخ 

تورم و گرانی در کشور گفت: وام ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال 
آینده به ۳0 میلیون تومان افزایش می یابد.

 رحیم زارع با بیان اینکه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای 
هریک از زوج ها در الیحه بودجه سال ۱۳۹٨، ۱۵ میلیون تومان در 

نظر گرفته شده است، اظهار کرد: پیشنهاد شده که با توجه به نرخ 
تورم و گرانی که در کشور رخ داده وام ازدواج برای هر یک از زوج ها 

به۳0 میلیون تومان افزایش یابد. ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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وی گفت: عالوه بر آموزش 
دانش آمــوزان ،به نظر می 
رسد اولیاء دانش آموزان هم 
باید  بــا راهکارهای مصرف 
صحیح آب به خوبی آشــنا 
باشــند تا عالوه بر اینکه از 
مصرف بــی رویه آب پرهیز 
کنند ،بلکه بعنوان الگــوی فرزندان خود 
آنها را ترغیب به مصرف صحیح آب نمایند.
 فتحیــان افــزود: توزیــع بروشــور در

 ایستگاه های اتوبوس و اماکن پرتردد شهر 
همچنین نصب بنــر حاوی نکات مصرف 
بهینه آب در دستور کار قرار گرفت تا همه 
اقشار جامعه با راهکارهای مصرف صحیح 

آب آشنا شوند
مدیر آبفا منطقه 6 اســتفاده از تجهیزات 
کاهنده مصرف را بســیار موثــر درکاهش 
مصرف آب برشمرد و خاطرنشان ساخت: اگر 
مدارس و مراکز آموزشی،درمانی و خدماتی 
اقدام به نصب تجهیــزات کاهنده مصرف 
نمایند قطعــا آب بهینه مصرف می شــود 
همچنین استفاده واحدهای مسکونی هم 
از ابزارهای کاهنده مصرف  موثر، در کاهش 

سرانه مصرف آب خانگی دارد.
در ادامه این برنامه نیلوفر رمضان زاده مربی 
پرورشی مدرسه شهدای یخچالی گفت:در 
مدرسه شــهدای یخچالی معلم بهداشت، 
 با تعییــن مامــور آب ،از دانــش آموزان

 می خواهد آب را درست مصرف کنند و در 
آبخوری از لیوان اســتفاده کنند ولی بغیر 
از این مورد هیچ گونه برنامه دیگری برای 
آموزش صحیح آب به دانش آموزان در نظر 

گرفته نشده است.
فاطمه کریم زاده مادر ابوالفضل کریمی 
یکی از دانــش آموزان حاضــر در برنامه 
عنوان کرد:من و همســرم نهایت دقت را 
در مصرف آب بخرج می دهیم بطوریکه 
به توصیه همســرم فقط هفته ایی یکبار 
آن هــم هنگامــی که ظرفیت ماشــین 
لباسشویی کامل شد از ماشین لباسشویی 
اســتفاده می کنم از طرفی در محله ای 
از قهجاورستان هســتیم که فاقد شبکه 
فاضالب است بنابراین اگر آب زیاد مصرف 
کنیم چاه فاضالب زود پر می شود و این 

امر اصال مقرون به صرف نیست.
پریســا اقبالیان آموزگار مدرسه شهید 
منتظری با بیان اینکــه در درس علوم ما 
چرخــه آب را به دانش آمــوزان آموزش 
می دهیــم تصریح کرد:آمــوزش درس 
فارسی که با آب شــروع می شود و درآن 
زمانی که به درس آب رسیدم توضیحاتی 
پیرامون اینکه آب مایه حیات است پس 
باید هنگام حمام کردن  و مســواک زدن 
 آن را درســت مصرف کنیم امــا به نظر 
می رسد برای اینکه دانش آموزان کالس 
اول ابتدایی واقعا و بدرســتی به اهمیت 
درســت مصرف کردن آب پی ببرند باید 
از وسایل کمک آموزشــی استفاده کرد 
بعنوان مثال پیش دبستانی که دخترم در 
آن ثبت نام کرد برنامه اخمولک چطوری 
خندوک شد که حاوی روش های صحیح 
مصرف آب است را به آنها آموزش دادند 

 و از آن زمان به بعد هرموقع شــیر آب باز
 می شود با نگرانی می گوید آب را ببند آژیر 
اخمولک االن روشن می شود و اخمولک 
ناراحت میشه .دخترم از طریق نمایش این 
برنامه به اهمیت درست مصرف کردن آب 
پی برد بنابراین باید به روش های گوناگون 
و متنوع دانش آموزان را ترغیب به مصرف 

بهینه آب نمود.
رضا ذبیحــی و محمد خیــزآب ،دانش 
آموزان مدرسه شهدای یخچالی گفتند: 
ما درست مصرف کردن آب از تلویزیون و 
پدر ومادر هایمان یادگرفتیم توی مدرسه 
فقط بهمون یــاد دادن موقع آب خوردن 
در آبخــوری آب  را بازنگذاریــم ولی در 
خانواده واز طریــق تلویزیون یاد گرفتیم 
موقع مســواک زدن،حموم کردن،حیاط 
شستن،ماشین شستن و..... آب  را درست 

مصرف کنیم.

برگزاری هشتمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب

اگر مدارس و مراکز 
آموزشی،درمانی و 

خدماتی اقدام به نصب 
تجهیزات کاهنده 

مصرف نمایند قطعا 
آب بهینه مصرف 

می شود همچنین 
استفاده واحدهای 

مسکونی هم از 
ابزارهای کاهنده 
مصرف  موثر، در 

کاهش سرانه مصرف 
آب خانگی دارد.

هشتیمن برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب با حضور 800 دانش آموز با همکاری آموزش و پرورش و آبفا منطقه 6 برگزارشد
در این برنامه مهدی فتحیان مدیر آبفا منطقه 6 پیرامون چگونگی ترغیب مردم به مصرف بهینه آب گفت:با اداره آموزش و پرورش که 
تعامل و همکاری دوسویه داریم از ظرفیت این نهاد در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب نهایت استفاده را می کنیم به گونه ایی 

که کارشناسان آبفا با حضور در مدارس ابتدایی راه های مصرف صحیح آب را به دانش آموزان آموزش می دهند.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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 ایرانیان موش 
آزمایشگاهی نیستند

ادامه از صفحه یک:
...  مزیت هایــی دیگری که همگی 
منطقی به نظر می رسند اما تنها یک 
عامل غیر منطقی در این بین وجود 
دارد و ان هم انسان هایی هستند که 
قرار است این محصوالت را بخورند و 
بدن آنها با این محصوالت تطابق ندارد 
و عکس العمل هــای نا به هنجاری 
نشان  می دهد. جالب اینجاست که 
در هیچ نقطه از اروپا و آمریکا اجازه 
کشت این محصوالت داده نشده در 
حالی که تحقیقات آن در آمریکا انجام 
می شود  و بانیان این امر اکثرا اروپایی 
و آمریکایی هستند! با وجود این همه 
مزایای نام برده شده چرا خود اروپایی 
ها از این محصوالت استقبال نکرده 
اند و تنها کشورهایی چون ایران وهند 
که در جهان سوم به سر می برند به 
استقبال این محصوالت رفته اند؟! 
آیا باز هم بوی اســتعمار نمی آیند؟ 
اســتعماری از نوع غذا، سالمتی و 

دارو؟
سوامینتان از رهبران شرکت راکفلر 
که در زمینه محصــوالت تراریخت 
در جهان حرف اول را مــی زند، در 
چند روز گذشــته از کارهای خود 
ابراز پشــیمانی کرده . فردی که 50 
سال فعالیت در تاریخ زندگی خود 
به نفع محصوالت تراریخت دارد حاال 
اذعان کرده » ما اشتباه کرده ایم«. 
ســوامینتان هندی  یکی از مدیران 
غیر آمریکایی موسسه راکفلرها بوده 
که البته این سمت بی دلیل به او اعطا 
نشــد. زیرا مقصد اولیه محصوالت 
تراریخته و کاشــت این محصوالت 
هند بوده است و مســلما یک فرد 
بومی و جاه طلب برای این کار الزم 
بوده تا برای همیشه محصول برنج 
هند به یک محصــول بی کیفیت و 
تراریخته تبدیل شــود. سوامیناتان 
در اظهــارات خود اذعــان کرده در 
ســال 1983معاهده ای با عیسی 
کالنتری وزیر دولــت وقت ومعاون 
رییس جمهــور و رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیست حال حاضر به 
امضا رسانده است. البته این موضوع 
جدیدی نیست زیرا  آقای کالنتری  
خود را از مدافعان تراریخته در کشور 
می دانند و بارها در سخنرانی های 
خود از مزیت این محصوالت صحبت 
کرده اند. اما این بــار اظهارات این 
پیشتاز تولید محصوالت تراریخت) 
ســوامیناتان(، یک شکست بزرگ 
برای طرفــداران تجــارت و تولید 
محصوالت تراریخت به شمار می رود.

هر چنــد صرفه اقتصــادی یکی از 
بزرگترین مزیــت های محصوالت 
تراریخته به حســاب می آید اما در 
مقابل مخالفــان تولید محصوالت 
تراریختــه بر ایــن باورنــد که در 
محصــوالت غیر تراریخته ســطح 
باالتر آنتی اکسیدان ها، مواد مغذی 
باالتر، انــرژی بیشــتر و پروتیین 
سالم تر، عملیات کشــاورزی بهتر 
همگی منجر به محصوالت بهتری 
 به نســبت محصــوالت تراریخته 
می شود و مضراتی از قبیل: واکنش 
آلرژیک، نامناســب بــرای محیط 
زیست،کاهش تنوع زیستی،کاهش 
کارایی آنتــی بیوتیک هــا، طعم 
 غیر متــداول، نامناســب از جهت 
تغذیه ای برای انســان ها، ســالح 
بیولوژیــک بــر علیه کشــورهای 
دشــمن دارد. هرچند مضــرات و 
مزایای گفته شده برای محصوالت 
تراریخته هیچ کــدام جنبه علمی 
و دقیقی ندارد امــا باید گفت مردم 
ایران موش آزمایشــگاهی نیستند 
که این محصــوالت را مصرف کنند 
و بعد از چندین سال اثرات آن برای 
جهانیان به اثبات برسد. ایران کشور 
غنی با مردمانی سخت کوش است و 
بهتر است تا مشخص نشدن تمامی 
عواقب محصوالت تراریخته مصرف 

آن  در این کشور ممنوع شود 

اقتصاد استان
02
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 بررسی مسائل و مشکالت کشاورزان شرق 
با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار و فرماندار اصفهان، مسائل و مشکالت کشاورزان شرق مورد بررسی 
قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی فرمانداری اصفهان، حمیدرضا طباطبائی معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار اصفهان در همایش بررسی مسائل و مشکالت کشاورزان شرق اصفهان، با اشاره به 
نشست های برگزار شده با انجمن صنفی کشاورزان ، خاطرنشان کرد: مسائل و مشکالت کشاورزان شرق 

اصفهان تاکنون در چند حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. 
وی با اشاره به میزان آب موجود پشت سد، افزود: طبق مصوبه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود در 

سال 95، اگر بارش ها در اصفهان و بویژه چهارمحال به اندازه کافی باشد و حجم سد به 350 میلیون متر مکعب 
برسد، آب جهت کشت دوم جاری خواهد شد.  طباطبایی تصریح کرد: خسارات وارده محاسبه و حقابه کشاورزان مشخص 

می شود و اقدامات  مقتضی جهت پرداخت این خسارت ها انجام خواهد شد. احمد رضوانی معاون استاندار و فرماندار اصفهان نیز هدف از 
تشکیل این همایش را بررسی مسائل و مشکالت کشاورزان شرق اصفهان بویژه در حوزه آب و کشاورزی و ارائه راه حل های پیشنهادی دانست 
و عنوان کرد: علیرغم پیگیری های خوب صورت گرفته توسط مسئولین ارشد استان و شهرستان و انتظارات برحق کشاورزان، متاسفانه 

دستگاه های اجرایی ذی مدخل باالخص وزارت محترم نیرو هنوز برنامه ریزی جامع و متقنی در این خصوص ارائه نکرده اند. 

در کشورهایی مثل کره 
جنوبی، وزارت امور 

خارجه برای بازاریابی 
صنایع دستی کارهای 

زیادی انجام می هد. امروز 
در ایتالیا، اتریش، فرانسه 

و آلمان بازار خوبی برای 
صنایع دستی وجود دارد، 

اما باید نمایشگاه هایی 
را برگزار کنیم تا زمینه 

بازاریابی محصوالت 
دستی فراهم شود.

هنری که در دست دالالن رنگ می بازد؛    

لعاب فیروزه ای زیر سایه قاچاق

وقتی خاک آمیخته با آب، سرشته دستان هنرمند می شود و در 
گرمای عشق شکل می گیرد و نقوشی آکنده از ُگل و مرغ و ماهی 
به رنگ الجوردی و فیروزه ای و آبی بر آن می نشیند، سفالینه ای 
پیشکش دیدگانتان می شود که هر قطعه از آن، بخشی از تاریخ 

یک قوم است.
در مدح و منقبت هنرمند و ارزش هنر سخن ها گفته شده و تکرار 
آن خوشایند طبع خواننده نیست، اما باید به این نکته توجه 
کنیم که اگر چشم بر حقایق ببندیم و تنها در محافل ذوق و ادبی، 
یاد هنر بیفتیم و بادی از غرور بر گلو افکنده از مفاخر گذشته 
سخن بگوییم به مرور زمان، سخن رنگ روزمرگی می گیرد و 
شنونده هرقدر هم که عاشق فرهنگ و ادب باشد، می داند که 
این گفته ها ابزاری است برای گذران وقت و هیزمی است برای 

گرمای محفل که پس از پایان مراسم، متاعی بی مشتری است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرضا : دالل ها بخش زیادی از صنایع دستی شهرستان را در بنادر جنوبی خریداری می کنند که هم باعث کاهش 
سود هنرمند داخلی و هم افزیش بهای تولیدات آنان در خارج از کشور می شود.

دبیر خانه کشاورز اصفهان:

 قانون امهال وام های کشاورزان، 
برطرف کننده مشکالت آنها نیست

 دبیر خانه کشاورز اســتان اصفهان گفت: قوانینی که برای امهال 
و بخشودگی سود، کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان 
تصویب شده است از نظر زمان و بودجه، پاسخگو و برطرف کننده 

مشکالت آنان نیست.

محمد صادقی افزود: بر اساس بند خ تبصره 33 قانون بودجه امسال مقرر شده 
است که سود و جریمه وام هایی که کشاورزان از بانک ها دریافت کرده اند و 
سر رسید آن از اول مهر سال 96 است، تا پایان سال 97 بخشیده و در صورت 

تمدید وام، سود آن تا سه سال آینده توسط دولت پرداخت شود.
وی با بیان اینکه این قانون بتازگی به بانک ها و با هدف مساعدت به کشاورزان 
و بهره برداران بخش کشاورزی ابالغ شده است، افزود: بر اساس برخی اخبار 
و گفته ها، بودجه 20 هزار میلیارد ریالی برای اجرای این قانون در نظر گرفته 

شده که پاسخگوی حجم باالی وام ها و بدهی های کشاورزان نیست.
صادقی اضافه کرد: این بودجه می تواند پاسخگوی حدود 10 درصد از وام های 
گرفته شده توسط کشاورزان باشد و چگونگی اجرای آن و انتخاب کشاورزانی 

که از این قانون استفاده کنند، به درستی مشخص نیست.
دبیر خانه کشاورز اصفهان با تاکید بر اینکه اگر قرار است چنین قانونی اجرا 
شود باید برای همه و بطور عادالنه و یکسان باشد، گفت: قانونگذاران ما به 
خوبی بر روی این قانون و تبصره ها کار نکرده اند و ابعاد و جزییات آن شفاف 

نیست.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان برخی استان ها از جمله اصفهان از 10 سال 
گذشته با مشکل خشکسالی و کم آبی مواجه و ناچار به اخذ تسهیالت بانکی 
بودند، افزود: به همین دلیل زمانی که برای زیر پوشش قرار گرفتن این قانون 

اعالم شده، بسیار محدود و پاسخگوی بسیاری از کشاورزان نیست.
صادقی به وضعیت کشاورزان استان بویژه شرق اصفهان اشاره و خاطرنشان 
کرد: آیا قانونگذاران، نمایندگان مجلس و مسئوالن بررسی کرده اند که چه 
تعداد از این کشــاورزان اکنون محتاج نان شــب خود و به دلیل نبود آب و 

نداشتن کار و محصول، ناچار به اخذ تسهیالت از بانک شده اند.
وی ادامه داد: اگر دولت نمی تواند آب مورد نیاز این کشاورزان را تامین کند، 

دست کم نان و معیشت آنها را فراهم کند.
وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس که قانونگذار کشور هستند از 
چنین مسائلی آگاهی ندارند، گفت: آنها برای برخی امور غیر ضروری مانند 
البی گری جهت انتصاب مدیران، وقت می گذارند اما برای بررسی کارشناسی 
مشکالت مردم و مشورت با آنها در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، 

وقت چندانی تخصیص نمی دهند.
دبیرخانه کشاورز اصفهان این پرسش را مطرح کرد که با وجود ظرفیت های 
باالی استان در بخش کشاورزی، چرا هیچ یک از نمایندگان این خطه عضو 

کمیسیون کشاورزی مجلس نیستند.
 وی همچنین با تاکید بر اینکه مســووالن اســتانی، نمایندگان مجلس و 
رسانه ها در بحث آب کم کاری کردند، تصریح کرد: نمایندگان مجلس پس 
از حدود سه سال از فعالیت خود در این دوره اقدام به استعفا برای اعتراض به 

مساله آب کردند اما آیا آنها پیش از این مشکالت کشاورزان را ندیده بودند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز کشور و دبیر استان اصفهان با بیان اینکه 
خشکسالی تنها عامل بحران موجود در خشــک شدن زاینده رود، نیست، 
ادامه داد: نباید تقصیر کم کاری مسئوالن و نمایندگان به گردن پدیده های 

طبیعی انداخته شود.
صادقی با اشاره به اینکه زاینده رود، زنده و بارش ها نیز در سرشاخه های آن 
خوب است، گفت: این رودخانه یک حوض نبوده است که در یک شب آب آن 

را بِکشند و خالی کنند. 
به گفته وی اگر در 15 سال گذشته برای انتقال آب به یزد، مصوبه های وقت 
اجرا می شد و این انتقال پس از اتمام طرح تونل سوم کوهرنگ صورت می 

گرفت، مشکالت و اختالف های امروز پیش نمی آمد.
دبیر خانه کشاورز اصفهان به برخی گفته ها و اظهارنظرها درباره وجود برخی 
صنایع بزرگ و آب بَر در این استان اشاره و اضافه کرد: 40 سال پیش که این 
واحدهای صنعتی در اصفهان ایجاد شدند این خطه دارای آب کافی بود اما 
اکنون که کم آبی است چرا در برخی اســتان های همجوار، صنایع جدید 

ایجاد می شود.

گـــزارش

اگــر به هنــر و ســابقه 
فرهنگــی خــود عالقه 
داریــم، بایــد در عمل 
مشــکالت را برطرف و 
بــرای رونــق آن کاری 
کنیم. ســفال شهرضا، 
هنری بی نظیــر بوده که 
بخش مهمی از فرهنگ و تمدن ایرانی 
اســت این روزها با مشــکالتی دست 
به گریبان شده که ســایه سیاه قاچاق 
بخشی از آن اســت. در این شهرستان 
300 اثر ارزشــمند تاریخی وجود دارد 
که 50 عدد آن  در فهرســت آثار ملی 
به ثبت رسیده است. شهرضا همچنین 
شش خانه تاریخی دارد که رسیدگی به 
این اماکن می تواند زمینه مناسبی برای 
رونق بومگردی در این شهرستان ایجاد 
کند، اما رییــس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری شهرضا 
معتقد اســت که گرانی دالر صادرات 
صنایع دستی را با مشکل مواجه کرده 
در حالی که سایه ســیاه قاچاق نیز بر 

صنایع دستی سنگینی می کند.
ثریا صنایعــی اظهار می کنــد: تولید 
طرح های بــدل در قلمکاری و ســایر 
صنایع، هنرمندان را با مشــکل مواجه 

کرده است.
وی با بیان اینکه سفال شهرضا در نوع 
خود بی نظیر است، تاکید می کند: طرح 
ماهی و نیلوفر آبی که بر سفال شهرضا 
نقش می بندد و لعاب تََرک ســفال این 
شهرســتان هنوز کپی برداری نشده و 
منحصر به فرد بــوده این مهم ظرفیت 

مناســبی برای صادرات ایجــاد کرده 
است.

رییس اداره میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری شــهرضا اظهار 
می کند: سرمایه اندک تولیدکنندگان 
صنایع دستی برای صادرات محصوالت 
خود نیز مشــکل آفرین شــده است.  
کشــورهای حوزه خلیج فارس و اروپا 
از بهتریــن بازارهای صنایع دســتی 
شهرستان است، اما سفارش ها بیشتر 

موردی بوده و مستمر نیست.
وی خاطرنشان می کند: دالل ها بخش 
زیادی از صنایع دستی شهرستان را در 
بنادر جنوبی خریداری می کنند که هم 
باعث کاهش سود هنرمند داخلی و هم 
افزیش بهای تولیدات آنان در خارج از 

کشور می شود.

  ایتالیا، اتریش، فرانسه و آلمان بازار 
صنایع دستی شهرضا

این سخنان در حالی گفته می شود که 
علیرضا بهاری، از هنرمندان ســفالگر 
شهرضایی، معتقد است: در کشورهایی 
مثل کره جنوبــی، وزارت امور خارجه 
برای بازاریابی صنایع دســتی کارهای 
زیادی انجام می هد. امــروز در ایتالیا، 
اتریش، فرانســه و آلمان بــازار خوبی 

برای صنایع دستی وجود دارد، اما باید 
نمایشگاه هایی را برگزار کنیم تا زمینه 
بازاریابی محصوالت دستی فراهم شود.

  مســافران، سفال شــهرضا را 
نمی شناسند

مهدی ســهیلی، دیگر هنرمند سفالگر 
شهرضایی اســت که خاندان او از پنج 
نســل پیش به ســفالگری مشــغول 
بوده اند، می گوید: آنچه سفال شهرضا 
را منحصر به فرد کــرده، لعاب فیروزه 
اصیل شهرضا، نقاشی زیرلعابی صفوی و 
قاجار و لعاب تََرک آن است؛ پس در گام 
اول باید بازارچه صنایع دستی شهرضا 
ساخته و ســفال و همه انواع هنرهای 
دستی در آنجا عرضه شود تا مسافرانی 
که وارد این شهرستان می شوند با سفال 
اصل شهرضا آشــنا  شوند، متاسفانه در 
حال حاضر 90 درصد ســفالی که در 
بازار شــهرضا قرار دارد ساخت کشور 
چین اســت یا از همدان وارد می شود، 
حتی اگر ســفال شــهرضا هم باشد، 

فروشندگان آن را معرفی نمی کنند»
ســهیلی می گوید: برای نخستین بار 
در خردادماه امسال، سفال شهرضا در 
محموله ای به همراه ترمه یزد، تابلوفرش 
تبریز و آبگینه قزوین به چین صادر شد 

البته در سال گذشته هم سفارشاتی از 
فرانسه، ایتالیا و آمریکا نیز داشتیم.

وی با بیان اینکه هیچ حمایتی از سوی 
میراث فرهنگی و یا سایر مراکز تجاری 
انجام نمی شــود، خاطرنشان می کند: 
همه اقدامات مانند بازاریابی، ساخت، 
صادرات و فروش نیز بر عهده هنرمند 

است.
این سخنان و گالیه هنرمندان در حالی 
مطرح می شود که رضا احسانی، وکیل 
دادگســتری، تصریح می کند: از نظر 
قانون، هر کاالیی که از مبادی رسمی 
کشــور وارد نشــده و بــدون دریافت 
فاکتور، برگ سبز و اظهارنامه مالیاتی 
عرضه شــود کاالی قاچاق محســوب 
می شــود که البته ایــن تعریف ناقص 

است.
وی اضافــه می کند: طبق مــاده)1( 
دســتورالعمل تبصــره)4( الحاقــی 
ماده)18( قانون »مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز«، کاالهای قاچاق، هر کاالی تولید 
داخل یا وارداتی اســت که به صورت 
تجاری و برخالف ضوابط تعیینی دولت 
خرید و فروش، حمل یا نگهداری شود 
البته خرید، فروش و حمل یا نگهداری 
به قصد خروج کاالی قاچــاق باید در 

مراجع ذی صالح احراز شود.

کلنگ زنی چهارمین مدرسه خیر ساز »ملک«
کلنگ هنرستان پسرانه خیر ساز ملک4 با شش کالس درس، در بلوار فجر نجف آباد به زمین زده شد تا 
عباسعلی ملک زاده خیر مدرسه ساز نجف آبادی، چهارمین مجموعه آموزشی خود را ظرف یک سال آینده 
با هزینه یک و نیم میلیارد تومان بسازد. زمین 1200 متر مربعی این هنرستان را خانواده مرحوم زمانی اهدا 
کرده اند. ملک زاده که پیش از این به عنوان معلم خدمت کرده و چندین سال نیز در جایگاه تاجر فرش در 

آمریکا فعال بوده، طی سال های اخیر مجموعه ای از کارهای خیر را در شهرستان شروع کرده که تاکنون سه 
مدرسه و یک پایگاه بهداشتی درمان از این مجموعه به بهره برداری رسیده است.

این خیر سرشناس، ساخت مجموعه ای ویژه درمان و غربالگری ســرطان را هم در دستور کار دارد که عملیات 
ساختمانی آن بیش از هفتاد درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

از ویژگی های خاص ملک زاده، تاکیدش بر ساخت هنرستان است طوری که برای دانش آموزان استثنایی نیز یک هنرستان ساخته 
است. او معتقد است تمام معلمان می توانند با تالش و ابتکار در زمینه علم اقتصاد و تجارت به جایگاه کنونی او برسند.

طی سال های اخیر، خیران مدرسه ساز در نجف آباد به کمک دولت آمده و چندین باب مدرسه ساخته و تجهیز کرده اند تا جایگاه نجف آباد از 
لحاظ سرانه فضای آموزشی استاندارد، کمی از انتهای لیست استان تکان بخورد.

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

رشد 100 درصدی صادرات محصوالت فوالد نطنز به کشورهای خارجی

مدیر مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز گفت: در سال   
جاری نسبت به مشابه ســال قبل، علی رغم تامین 

نیاز بازار داخلی، در بخش صادرات به کشورهای خارجی با رشد 100 
درصدی روبرو بوده ایم.

جواد توکلی طرقی در حاشــیه بازدید کارگروه تجهیزات و مصالح ساختمانی 
استان اصفهان از مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز، اظهار کرد: در 9 ماهه نخست 
امسال با توجه به اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران، توانسته ایم عالوه بر 

تامین بازار داخلی در بخش صادرات هم با رشد 100 درصدی مواجه باشیم.
وی افزود: پیرو منویات مقام معظم رهبری مبنی بر عمل به اقتصاد مقاومتی و 
اشتغال زایی برای جوانان ایرانی با این میزان رشــد 100 درصدی در صادرات، 
برای 200 نفر به صورت مســتقیم و یک هزار نفر به صورت غیرمستقیم شغل 

ایجاد شده است.
مدیر مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز گفت: برخی از محصوالت این مجتمع که 
شامل، انواع میلگردهای کالف صنعتی و کششی و شاخه بوده است به کشورهای 

عراق، سوریه، لبنان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه محصوالت تولیدی این مجتمع دارای کیفیت باالیی 
بوده است، کشورهای جدید متقاضی محصوالت مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز را 
مورد آزمایش و بررسی قرار داده اند و متقاضی خرید این محصوالت هستند که باز هم 

شاهد رشد صادرات خارجی خواهیم بود.
توکلی طرقی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اتکا به نیروهای متخصص و جوان بومی 
در وضعیت تحریم ها، عالوه بر تامین بازار داخل و تامین خوراک کارخانه های داخلی 

در بخش صادرات هم با این رشد قابل توجه روبرو خواهیم بود.
مدیر مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز گفت: توسعه واحدهای فوالد سازی، افزایش 
صادرات، تامین مواد اولیه زیرشــاخه و تامین مواد اولیه تعداد زیادی از واحدهای 
صنعتی کشــور از برنامه های آینده این مجتمــع در جهت شــکوفایی اقتصاد و 

اشتغال زایی است.
همچنین دبیر کارگروه تجهیزات و مصالح صنعت ساخت استان اصفهان، اظهار کرد: 
این کارگروه بر اساس آئین نامه شورای فنی سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 

تشکیل شده است که وظیفه آن بازدید از مراکز تولید مصالح ساختمانی است.
ایسنا

خـــبــــر

از اجرای طرح دیده بان آلودگی هوا چه خبر؟
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی شهرداری اصفهان گفت: در هفته نخست اجرای »طرح دیده بان آلودگی هوا« 294 خودرو باربر بنزین سوز آالینده و 159 خودروی سواری 
دودزا شناسایی شده است.  مجید طهماسبی اظهار کرد: از دوم تا هفتم دی ماه امسال با اجرای »طرح دیده بان آلودگی هوا« تعداد شکایات مردمی واصله به سامانه 137 شهرداری اصفهان 
در این زمینه 13 مورد بوده است. وی با بیان اینکه آمار تفکیکی خودروهای عمومی مورد شکایت 11 مورد اتوبوس شهری، یک دستگاه خودرو آتش نشانی و یک خودرو حمل بازیافت بوده 
 است، افزود: وضعیت خودروهای تست شده شامل 317 خودرو فاقد آالیندگی و 136 خودرو آالینده بوده است که به مراکز معاینه فنی ارجاع داده شدند.  طهماسبی تاکیدکرد:  در طرح 

دیده بان آلودگی هوا، گشت های نظارتی به سیستم های سیار کنترل آالینده هوا مجهز شده است.



تعداد دوچرخه سراهای اصفهان به 30 ایستگاه افزایش می یابد
با اضافه شدن 15 دوچرخه سرای جدید با تجهیزات نوین و خدمات متمایز، تعداد دوچرخه سراهای شهر اصفهان 

به 30 ایستگاه افزایش می یابد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با 
همکاری بخش خصوصی و با هدف توسعه حمل و نقل هوشمند اشتراكي و پاك، اقدام به راه اندازی 15 دوچرخه 

سرای جدید در شهر اصفهان كرده است. در این راستا در سطح شهر اصفهان 15 دوچرخه سرا با ارایه خدماتي 
متمایز شامل ارایه دوچرخه هاي دنده اي، دوچرخه هاي ساده، دوچرخه هاي برقي و همچنین با ارائه سایر پاكروها 

همچون چهارچرخ هاي خانواده، دوچرخه دونفره در دوچرخه سرای جاده سالمت ناژوان و تردمیل دوچرخه برقي در 
دوچرخه سرای تله سیژ 2 ناژوان آغاز به كار خواهد كرد.  در فاز نخست، سرمایه گذاری 12 میلیارد ریالی برای تجهیز، بازسازی 

و نوسازی ایستگاه ها صورت گرفته است. همچنین، ارزش سرمایه گذاری فاز دوم دوچرخه سراهای شهر اصفهان كه شامل 5 ایستگاه 
كامل مکانیزه هوشمند و 120 دستگاه دوچرخه هوشمند و اشتراكی است مبلغ بیش از 50 میلیارد ریال خواهد بود.    15 دوچرخه سرای جدید 
شهر اصفهان در خیابان عالمه امینی، میدان بزرگمهر، خیابان آبشار دوم، فلکه خواجو، فلکه فیض، خیابان حافظ، میدان امام حسین )ع(، خیابان 
استانداری، میدان انقالب، پل آذر، پل فلزی، میدان مارنان، باغ پرندگان در ناژوان، جاده سالمت در ناژوان و تله سیژ 2 در ناژوان راه اندازی می شود.

معرفی فالورجان بعنوان یک شهر سبز با اجرای 4 درصد باقیمانده شبکه فاضالب
مدیرعامل شركت آب وفاضالب استان اصفهان  با حضور در میز خدمت در مسجد محله باغ شهرستان 
فالورجان گفت: در حال حاضر بیش از 96 درصد مردم شهر فالورجان تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب 
قرار دارند وتنها ساكنان محله باغ، فالورجان از خدمات شبکه فاضالب برخوردار نیستند كه از هفته آینده 
اجرای شبکه فاضالب این محله هم در دستور كار قرار می گیرد با اجرای 4 درصد باقیمانده شبکه فاضالب 

فالورجان ، بعنوان یک شهر سبز معرفی می گردد.
 مهندس هاشم امینی استفاده همه آحاد مردم از خدمات شبکه فاضالب را ضروری دانست و عنوان كرد:بستری 

باید فراهم شود كه همه مردم بتوانند از خدمات شبکه فاضالب بهره مند شوند در این میان آن اقلیت محدود در 
شهرستان فالورجان كه هنوز نتواستند تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند می توانند به صورت اقساط بلند 

مدت انشعاب فاضالب را خریداری نمایند.
وی ارتقاءسطح بهداشت عمومی و كاهش آالینده های زیست محیطی رااز مزیت های برخورداری از خدمات شبکه فاضالب دانست و خاطرنشان 
ساخت: به رغم مشکالت اقتصادی كه با آن مواجه هستیم  همه تالش ما این است تدبیری در نظر گرفته شود تا همه مردم در هر شرایط اقتصادی 

كه قرار دارند بتوانند از خدمات شبکه فاضالب بهره مند شوند .

اقتصاد ایران
03
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سال آینده؛
وام ازدواج 30 
 میلیون تومان

 می شود

عضــو كمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به افزایش نرخ تورم و گرانی در 
كشــور گفت: وام ازدواج برای 
هر یک از زوج ها در سال آینده 
به 30 میلیــون تومان افزایش 

می یابد.
 رحیــم زارع بــا بیــان اینکه 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای هریک از زوج ها در الیحه 
بودجه سال 139٨، 15 میلیون 
تومان در نظر گرفته شده است، 
اظهار كرد: پیشنهاد شده كه با 
توجه به نرخ تورم و گرانی كه در 
كشور رخ داده وام ازدواج برای 
هر یک از زوج ها به30 میلیون 

تومان افزایش یابد.
عضــو كمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی، با اشاره 
به اینکه  قیمت لــوازم خانگی 
در سال جاری حداقل دو برابر 
افزایش یافته اســت، افزود: اگر 
نماینــدگان همراهــی كرده و 
به این پیشــنهاد در كمیسیون 
تلفیق و صحــن علنی مجلس 
رای دهنــد، وام ازدواج بــرای 
زوجین بــه 60 میلیون تومان 

افزایش می یابد.
وی ادامــه داد: محل پرداخت 
این وام از منابع قرض الحسنه 
پس انداز و منابع قرض الحسنه 
جاری در نظر گرفته شده كه در 
حال حاضر ایــن منبع بیش از  

100 هزار میلیارد تومان است.
زارع  با بیان اینکه مشکل اصلی 
جوانان در حال حاضر موضوع 
ازدواج و هزینه های سرســام 
آور زندگی است، ابراز امیدواری 
كرد: با تصویب این مبلغ از محل 
ســپرده های قرض الحسنه و 
جاری بتوان بخشی از مشکالت 
و موانع جوانان بــرای ازدواج را 

رفع كرد.

   بازپرداخت وام ازدواج ۵ ساله 
و با سود ۴ درصد است

وی افزود: بازپرداخت وام ازدواج 
پنج ساله و با سود چهار درصد 
 در نظــر گرفته می شــود كه

  بانــک هــا بایــد تســهیالت 
قــرض الحســنه ازدواج را در 
اولویت نخســت پرداخت قرار 

دهند.
عضــو كمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به افزایش نرخ تورم در كشور، 
تصریح كرد: در حــال حاضر با 
توجه به نوسان قیمت ارز و تاثیر 
آن در بهــای تمام شــده لوازم 
خانگی، تورم،  مسکن و همانند 
آن ارزش وام ازدواج كاهــش 
یافته و منطبق با شــرایط روز 

كشور نیست.

ایمنا
گــزارش
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 نتیجــه ایــن نشســت 
تصویــب موافقت نامه ای 
برای جلوگیری از افزایش 
بیش از 2 درجه ای دمای 
زمین بود. براســاس این 
موافقت نامه كشــورهای 
عضو بایــد تولید گازهای 
گلخانه ای انسان ساخت را كاهش دهند. 
در این توافق نامه، مهمترین گاز گلخانه ای 
كه در نتیجه مصرف سوخت های فسیلی 
 CO2تولید می شــود، گاز معرفی شده
است و كشورهای عضو توافق كرده اند تا 
 ) NDC( با ارائه برنامه مشــاركت ملی
به دنبال كاهش انتشار دی اكسید كربن 

باشند.

  تعهدات ایران
در ســند NDC ایــران، تعهــدات در 
دو قالب غیرمشروط و مشــروط عنوان 
شده است. در قســمت غیرمشروط بیان 
شده است: »كشور تمایل به مشاركت در 

كاهش انتشار كل گازهای گلخانه ای در 
ســال 2030 میالدی به  میزان 4 درصد 
نسبت به سناریو پایه )BAU( را دارد«. 
همچنین در قسمت مشروط عنوان كرده 
است: »با توجه به امکان رفع تحریم های 
ناعادالنه، حمایت مالــی، انتقال فناوری 
و خرید گواهی های كربــن و بهره گیری 
از حمایت های دو یــا چندجانبه، انتقال 
فناوری های پاك و توانمندسازی كشور، 
پتانسیل كاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
درصورت رفع موانع فوق به میزان ٨ درصد 
اضافه )درمجموع 12 درصد( را دارد«. در 
ادامه این سند اشاره شده است كه سرمایه 
گذاری ســاالنه برای تحقق كاهش 4 و 
12 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای به 
ترتیب 1۷.5 و 52.5 میلیارد دالر اســت. 
این در حالی اســت كه مجمــوع بودجه 
عمومی دولت در ســال 9۷ بــا نرخ دالر 
3500 تومانی، حدود 120 میلیارد دالر 

بوده است!

  منابع تامین مالی تعهدات
در این ســند منابع تامین مالی این مبلغ 

هنگفت به شرح زیر تعیین شده است :
1-كاهش و حذف یارانه های انرژی

2-صندوق ملی محیط زیست
3-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

4-طرح های بهینه سازی مصرف انرژی
در همین ارتباط، امیرمحمد ســعیدی، 
كارشــناس اقتصاد و محیط زیســت با 

اشاره به گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
گفت: بر اساس گزارش این آژانس كشور 
 ایران ســاالنه 45 میلیــارد دالر یارانه به 
حامل های انرژی تخصیص می دهد. حذف 
یارانه حامل های انرژی و اختصاص آن برای 
كاهش انتشــار دی  اكسید كربن موجب 
افزایش شدید قیمت ها و تحمیل هزینه 

های سنگین به مردم می شود.
وی افــزود: بــرای نمونه قیمــت بنزین 
براســاس نرخ جهانی آن به 50 سنت در 
هر لیتر )5000 تومان( می رسد و قیمت 
متوسط برق كه در حال حاضر 66 تومان 
به ازای هر كیلووات ساعت است تا 400 
تومان به ازای هر كیلووات ساعت افزایش 
خواهد یافت. طبق گفته چیت چیان، وزیر 
سابق نیرو، در سال 1395 هزینه تامین 
هر كیلووات ســاعت برق بدون احتساب 
قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها، حداقل 
حدود 110 تومان بوده است و با احتساب 
قیمت ســوخت  كه برابر با هزینه فرصت 
صادرات آن است، جمعا هزینه كامل تامین 
هر كیلووات ساعت برق )بدون احتساب 
هزینه های زیســت محیطی( رقمی بین 
310 تا 4٨0 تومان )بر اســاس سوخت 
مایع یا گاز ( بوده است. به گفته سعیدی، بر 
اساس قانون هدفمندی یارانه ها بی شک 
یارانه انرژی باید با سازوكارهای صحیح و 
در طی زمان كاهش یابد ولی درآمدهای 
حاصل از آن باید برای حمایت از اقشــار 
ضعیــف جامعه در حوزه هــای آموزش، 

سالمت و همچنین توسعه زیرساخت های 
كشور هزینه شــود. از سویی دیگر حذف 
یارانه انرژی فراینــدی طوالنی و زمان بر 
است و نمی توان انتظار داشت به صورت 
ناگهانی كنار گذاشته شود. این كارشناس 
اقتصاد و محیط زیست با بیان اینکه سایر 
منابع مالی ذكر شده در سند تعهدات ایران 
نیز بسیار ناچیز بوده قادر به تامین مبلغ 
مورد نیاز به منظور كاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای نیستند، اظهار داشت: در این 
شرایط و در صورت محقق نشدن این مبلغ، 
باید با كاهش تولید در بخش های مختلف 
كشور، انتشار گازهای گلخانه ای كاهش 
یابد كه مانعی جدی بر ســر راه توسعه و 

پیشرفت كشور به شمار می رود. 

  گزارش سازمان حفاظت از محیط 
زیست درباره توافق پاریس

در گزارش ســازمان حفاظــت از محیط 
زیســت تحــت عنــوان ارزیابــی آثار 
اقتصادی ناشی از تعهدات كاهش انتشار 
و تنوع بخشــی اقتصادی آمده اســت : 
»پذیرش تعهدات كاهش انتشــار به طور 
طبیعی نیازمند بازنگری در سیاست های 
 رشــد و توســعه اقتصادی اســت. این

سیاســت ها می تواند موجــب تحمیل 
هزینه هایی بر اقتصاد كشور شود چراكه 
برای كاهش انتشار گازهای گلخانه ای یا 
باید بر ســطح تولید بخش های مختلف 
اقتصادی محدودیت اعمال شود و یا باید 
ســاختار و فناوری های مورداستفاده در 

صنایع اصالح و نوســازی شــوند. اعمال 
محدودیت بــر تولید به معنی از دســت 
رفتن هزینه فرصت تولیــد بوده و اصالح 
و نوســازی ســاختار صنایــع نیازمند 
صــرف هزینه هــای ســرمایه گذاری 
جدیــد در فناوری هــای پاك تــر و یــا 
 سیســتم های تصفیه كننــده آلودگی

 اســت«. بر اســاس نتایج این پژوهش 
»كاهش 4 درصــدی انتشــار گازهای 
گلخانه ای، در كل اقتصاد كشــور موجب 
كاهش ارزش تولید به میزان ٨.2٨135 
میلیارد ریال )بر پایه قیمت های سال ٨3( 
می شــود كه این میزان چیزی در حدود 
1.12 درصد از كل حجم اقتصادكشــور 

است«. 

تبعات الحاق به توافقنامه پاریس بر معیشت مردم ؛

معاهده ای که نصف بودجه عمومی را می بلعد
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عمران واشتغال

کمک هزینه مسکن کفاف اجاره دو اتاق را نمی دهد؛
حق مسکن و بن کارگران بیشتر می شود؟

شورای عالی كار در آخرین نشست خود در اسفندماه سال گذشته در حالی حداقل مزد كارگران را از 930 هزار تومان به 
یک میلیون و 111 هزار تومان افزایش داد كه در مورد دیگر آیتم های بسته مزد نظیر بن خواربار و حق مسکن مصوبه ای 
نداشت. بر همین اساس در فیش های حقوقی كارگران از ابتدای امسال، حق مسکن همچون سال گذشته 40 هزار 

تومان و بن خواربار بدون تغییر 110 هزار تومان لحاظ شد.
آخرین باری كه حق مسکن كارگران افزایش پیدا كرد سال 1393 بود كه طبق مصوبه شورای عالی كار از 20 هزار 
تومان به 40 هزار تومان در سال 1394 افزایش یافت و به موجب تصمیم شركای اجتماعی در شورای عالی كار همه 
كارفرمایان مکلف شدند از فروردین ماه 1394 مبلغ 40 هزار تومان به عنوان حق مسکن كارگران به حقوق كارگران 
اضافه كنند ولی اجرای این مصوبه در طول سال 1394 هرگز عملی نشد و دلیل آن هم این بود كه حق مسکن كارگران 
باید به تصویب هیات وزیران می رسید چرا كه اساسا حق مسکن تنها آیتم بسته مزد كارگران است كه برای اجرا باید 

از تصویب هیات وزیران بگذرد.
در نهایت 26 آبان ماه سال 1395 میزان كمک هزینه مسکن تمام كارگران مشمول قانون كار با تصویب هیات دولت 
به 40 هزار تومان افزایش پیدا كرد و معاون اول رئیس جمهور نیز به دنبال برگزاری جلسه هیات وزیران، مصوبه افزایش 
حق مسکن كارگران را ابالغ كرد تا وزیر وقت كار نیز بخشنامه مذكور را جهت اجرا به تمام ادارات كل كار كشور ابالغ كند.

بر این اساس از سال 1394 تا كنون حق مسکن كارگران به میزان 40 هزار تومان در فیش های حقوقی كارگران درج 
می شود اما این فقط حق مسکن نبود كه طی چند سال گذشته بدون تغییر ماند و بن خواربار كارگران نیز مشمول 
افزایش نشد؛ در واقع از همان ســال 1393 كه آخرین رقم بن خواربار كارگران ٨0 هزار تومان بود، شورای عالی كار 
تصمیم به افزایش بن خواربار گرفت و 30 هزار تومان دیگر به آن اضافه كرد. به این ترتیب از فروردین ماه سال 1394 بن 

خواربار كارگران به 110 هزار تومان افزایش یافت و تاكنون نیز درصدی به این مبلغ افزوده نشده است.
كارشناسان حوزه كار براین باورند كه علیرغم افزایش حداقل مزد در طول چند سال گذشته، مزایای جانبی كارگران از 

جمله حق مسکن و بن خواربار افزایشی نداشته است.
علی اكبر سیارمه معتقد است كمک هزینه مسکن كارگران كفاف اجاره دو اتاق را حتی در حاشیه شهر نمی دهد، به 
همین دلیل از دولت می خواهد كه در راستای اصل 31 قانون اساسی اقدام عاجلی برای تامین مسکن كارگران و گروه 
های كم درآمد صورت دهد. او می گوید در شرایطی كه بسیاری از كارگران حداقل بگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آنها 
صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می شود كمک هزینه 40 هزار تومانی مسکن هیچ دردی از خانوارهای كارگری دوا 
نمی كند. در همین راستا نایب رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران می گوید: حق مسکن 40 هزار تومانی در 
حالی به كارگران پرداخت می شود كه از ابتدای امسال نوسان شدید نرخ ارز بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن 

را تحت شعاع قرار داد و معیشت كارگران از آن تاثیر پذیرفت.

 سرمایه گذاری ســاالنه برای کاهش ۴و ۱۲ درصدی انتشار 
گازهای گلخانه ای به ترتیب ۱۷.۵و ۵۲.۵ میلیارد دالر است 
درحالیکه بودجه عمومــی دولت در ســال ۹۷ با نرخ دالر 
3۵00 تومانی، ۱۲0 میلیارد دالر بوده اســت. در سال ۲0۱۵ 
بیست و یکمین نشست ســاالنه مجمع جهانی تغییر اقلیم  
)UNFCCC( موسوم به COP۲۱ در شهر پاریس برگزار شد.

 نتیجه این 
نشست تصویب 
موافقت نامه ای 
برای جلوگیری 

از افزایش بیش از 
۲ درجه ای دمای 

زمین بود. براساس 
این موافقت نامه 
کشورهای عضو 

باید تولید گازهای 
گلخانه ای انسان 
ساخت را کاهش 

دهند.

گردشگری

ایسنا
گـــزارش

رییس انجمن دفاتر خدمات 
مسافرتی:

کاهش سفرهای خارجی، 
سفرهای داخلی را زیاد 

نکرد
رییس هیات مدیره 
انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی ایران گفت: کاهش 
ســفرهای خارجی در حجم سفرهای 
داخلی مردم تغییر وضعیت نداده است. 
سفر مردم از هر نوع، خارجی و داخلی 

به شکل قابل توجهی کم شده است.

حرمت اله رفیعی با بیان این كه ســفرهای 
خارجی به استناد حجم فروش تورها و بلیت 
هواپیما در آژانس های مسافرتی حدود 50 
تا 60 درصد كاهش داشته است، اظهار كرد: 
بی ثباتی نرخ ارز، برنامه ریزی سفر را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. هر بسته سفر از زمان 
برنامه ریزی تا عرضه در بازار دست كم دو ماه 
زمان می برد، اما در این فاصله ارز آنقدر باال 
و پایین می شود كه نمی توان نرخ با ثباتی را 
تعیین كرد. از طرفی وقتی نــرخ ارز پایین 
می آید انتظار می رود قیمــت خدمات هم 
كم تر شــود اما این اتفاق نمی افتد. همین 
چند وقت پیش با وجود آن كه دالر به كانال 

10 هزار تومان وارد شــد امــا قیمت بلیت 
هواپیما بدون تغییر باقی ماند.

او به وضعیت سفرهای خارجی در مناسبت 
خاص كریسمس و ســال نو میالدی نگاهی 
داشــت و افزود: اگرچه همزمان تعطیالت 
مناسبتی در داخل كشور ندارد اما هر سال 
جمعیتی به این بهانه به خارج از كشور سفر 
می كردند كه بیشــتر هم به سمت اروپا بود 
كه تعداد این ســفرها هم كم شده است. به 
هر حال شرایط اقتصادی مردم دشوار شده، 
تا وقتی غذا، پوشــاك و مســکن مساله ی 
مردم اســت، نمی توان انتظار داشت سفر را 
در اولویت اول قرار دهند. از طرفی فرهنگ 
مردم ما این اســت كه وقتی پــول، حال و 
حوصله و زمان كافی داشــته باشــند، سفر 
می روند. االن توان اقتصادی مردم كم شده 
و قیمــت برخی كاالها نجومی شــده، پس 

طبیعی است به سفر كمتر فکر كنند.
این فعال گردشــگری به كاهش سفرهای 
داخلی اشــاره كــرد و تفکر حاكــم درباره 
پوشش سفرهای داخلی با ریزش سفرهای 
خارجی را رد كرد و گفت: اوایل كه سفرهای 
خارجی گــران و كم شــد، برخــی گمان 
می كردند تعداد ســفرهای داخلی بیشــتر 
می شود، ولی مگر ما در داخل كار متفاوتی 
انجام دادیم تا آن گروهی كه ســفر خارجی 
می رفتند را جذب كنیم. آمار اتاق های خالی 

هتل هــا و صندلی هــای خالی 
پروازها گویای واقعیت سفرهای 
داخلــی اســت. در نشســتی 
هتلداران اعالم كردند امسال در 
مقایسه با سال گذشته 20 درصد 

بیشتر خالی بوده اند.
وی افزود: همه آن هایی كه دیگر 
نمی توانند سفر خارجی بروند، به 
ایرانگردی روی نیاورده اند، چون 
آن هایی كــه خــارج می رفتند از 
آن هایی كــه ایرانگردی می كنند، 
متفاوت اند. برخی می گویند ســفر 
آن ها به كیش زیاد شده است، ولی 
ما كه آژانس دار هســتیم می بینیم 
كه تعداد پروازهــای كیش هم كم 

شده است.
رفیعی با اســتناد به فــروش بلیت 
پروازهــا و تورهای داخلــی نیز بیان 
كرد: گرانی ها تعداد سفرهای آن هایی 
كه ایرانگردی هم می كردند كم كرده 
است. هرچند ریزش در این بخش به 
اندازه ســفرهای خارجی نبوده است، ولی 
اینطور هم نبــوده كه همدیگر را پوشــش 
داده باشــند یعنی جا مانده های سفرهای 
خارجی به ایرانگردی روی آورده باشند. اگر 
هم این اتفاق افتاده باشــد جمعیت زیادی 

نبوده است.
رییس هیــات مدیره انجمــن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرتی درباره تهیه بسته سفر 
ارزان قیمت برای سامان دهی این وضعیت، 
اظهار كرد: شــنیده بودم ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری قرار اســت چنین 
بســته ای را ارائه دهد، ولی هنــوز خبری 
نشده اســت. معتقدم اگر برخی انحصارها 
و وابستگی ها از شــركت های هواپیمایی و 
هتل ها برداشته شود، آژانس های گردشگری 
می توانند توافقی سه جانبه داشته باشند تا 
با استفاده از ظرفیت خالی هتل ها و پروازها، 
سفر ارزان طراحی و عرضه كنند. مساله این 
اســت كه آژانس دار از خود چیزی ندارد و 
فروشــنده محصول دیگران است، بنابراین 

به تنهایی نمی تواند قیمت ها را پایین آورد.
رفیعــی گفــت: این هفتــه جلســه ای را 
با شــركت ها هواپیمایی خواهم داشــت و 
امیدوارم در این باره توافقی حاصل شود تا با 
مشاركت آن ها و هتلدارها بتوان بسته سفر با 

قیمتی مناسب آماده كرد.
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توسعه شرکت های خالق را به برنامه ای ملی تبدیل می کنیم
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ســاز معاونت علمی با دعوت از فعاالن حوزه شهری و 
 گردشــگری برای فعالیت در حوزه خالق، گفت: با تالش برای توسعه شرکت های خالق، تالش 

می کنیم توسعه این شرکت ها به برنامه ای ملی تبدیل شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، ســید 

محمدحسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی در آیین 
افتتاحیه اولین شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 

دستی با نام »سی سوتک« گفت: امروز شتاب دهنده تخصصی استارت آپ های گردشگری، میراث فرهنگی 
و صنایع دستی نمونه موفق راه اندازی شتاب دهنده ها در این حوزه است. ما در تالش هستیم با راه اندازی مبادی 

ورودی همانند مرکز رشد و نوآوری، برخی از موضوعاتی که بر دوش حاکمیت است را به مراکزی همانند مراکز رشد و فناوری 
انتقال دهیم. وی ادامه داد: به طور مثال در حوزه ارائه مجوزها در حوزه های 3 گانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این 
امکان وجود دارد که کارگزاران فعالیت کنند تا بتوانند به عنوان مبادی ورودی پذیرفته شوند. این موضوع هم فرایند مجوز دهی را کوتاه 

می کند و هم منجر به ایجاد سرمایه اجتماعی برای بخش خصوصی و نهادهای همانند مرکز رشد می شود.
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تیم های ورزشــی نمونه  
کاملــی از ایــن مســئله 
هســتند.  اینکــه چگونه 
بازیکنانی کــه با یکدیگر 
می کننــد،  همــکاری 
می تواننــد بــه موفقیت 
بیشــتری در مقایســه با 
بازیکنی که تنهایی کار می کند دســت 
یابند. برای مثال، شاید شما بهترین گلزن 
نباشید، اما در حرکت توپ به جلو بسیار 
عالی عمل می کنید. می دانید که اگر آن 
توپ را به فردی که می تواند گل بزند پاس 
بدهید، تیم شانس بهتری برای برنده شدن 
خواهد داشت. هر کس بسته به نقاط قوت 
خود در تیم نقش متفاوتی ایفا می کند و با 
کمک به هم و تشویق یکدیگر برای حرکت 
در امتداد مسیر می توانید باعث به وجود 

آمدن اتفاقات الهام بخشی شوید.
حال به موضوع محل کار برگردیم که در 
آن اصطالح »عضو خوب گــروه« زیاد به 
گوش مان می خورد. امــا این اصطالح در 
بافت کاری دقیقا به چه معناست؟ رهبران 
گروه ها از اعضای گروه شــان چه چیزی 
می خواهند و شــما چگونــه می توانید 
مشارکت برجســته تری در گروه داشته 

باشید؟
اینها برخی از پرسش هایی هستند که در 
این مقاله به آنها می پردازیم. ما به شما نشان 
می دهیم که چه چیزی باعث می شود عضو 
خوبی برای گروه خود باشــید و در مورد 
این مسئله که چگونه در آینده مشارکت 
بیشتری داشــته باشــید توصیه هایی 

می کنیم.

    اهمیت عضو خوب گروه بودن
گروه ها به دالیل مختلفی به وجود می آیند. 
آنها ممکن است فقط به خاطر یک پروژه 
به وجود بیایند یا به طور مداوم با یکدیگر 

کار کنند. در هر دو مورد، اگر شما از انرژی 
و خالقیت جمعی گروه بهره مند شوید، آن 
گروه می تواند در زمان کمتری به موفقیت 

بیشتری دست یابد.
این مساله برای شــما چه معنایی دارد؟ 
گروه ها بخش جدایی ناپذیری از شــیوه  
انجام کارها در سازمان هستند. اگر نشان 
دهید توانایی به خوبی کار کردن با دیگران 
را داریــد، می توانــد تاثیر زیــادی روی 

حرفه تان داشته باشد.
عضــو بــاارزش گــروه بــودن می تواند 
فرصت های حرفه ای جدیدی در اختیارتان 
بگذارد؛ زیرا رهبران شــاهد این هستند 
که شما چه کار عظیمی انجام می دهید. 
ممکن است حتی از شما بخواهند تا نقاط 
قوت خود را در گروه دیگری و در پروژه های 
پیشــرفته تر و حیاتی نیز نشان دهید. به 
همین دلیل است که آموختن این مسئله 
که چگونه عضو خوبی برای گروه باشــیم 
مهم است. هرگز نمی دانید اگر تاثیر خوبی 
به جا بگذارید چه فرصت های بی نظیری 

در آینده برای تان مهیا خواهد شد.

   از نقاط قوت خود استفاده کنید
آیا می دانید در چه کاری بهترین هستید؟ 
شاید شــما به طور شگفت انگیزی منظم 
هســتید، شــاید هم در ایجاد انگیزه در 
افراد، کمک به پاسخگویی مخالفت ها، یا 
جست وجوی اطالعاتی که به دشواری به 

دست می آیند، بهترین باشید.
نقاط قوت تــان هر چه که باشــند، چیز 
ارزشــمندی برای ارائه دارید. نقشی را در 
گروه پیدا کنید که به شما امکان می دهد 
آنچه را در آن مهــارت دارید انجام دهید. 
این به شــما کمک می کند تا مشارکت 
معناداری داشته باشــید و شانس تان را 
برای انجام کاری خوب افزایش می دهد. 
عالوه بر این، انجام وظایفی که ذاتا مهارت 
انجام آنها را دارید برای تان بسیار آسان تر و 

رضایت بخش تر است.
گروه ها معموال دور هم جمع می شوند تا 
به مساله ای رسیدگی کنند که انجام آن 
به تنهایی، اگر نگوییم غیرممکن، دشوار 
است. زمانی که افراد به خوبی با یکدیگر کار 
می کنند، سطح خالقیت به طور کلی زیادتر 
می شــود؛ چرا که آنها نقاط قوت یکدیگر 
را درک می کنند. ایــن امر اغلب منجر به 
بهره وری بیشتر و ایجاد حس الهام بخش 
همکاری می شود و همه  افراد و نیز پروژه را 

به جلو می راند.
موفق ترین گروه ها تنها مهارت های فنی 
مختلف را ترکیب نمی کنند؛ آنها این امکان 
را هم به اعضایشان می دهند تا نقش های 
کلی تری بر عهده بگیرنــد که از خطوط 

کارکردی مرسوم فراتر می روند. 

   اهداف گروه را درک کنید
مواقعی که گروه ها کارکرد خوبی ندارند، 
اغلب به دلیل عدم ارتباط و آگاهی از اهداف 
گروه است. اگر می خواهید عضو خوبی برای 
گروه باشید، مطمئن شوید که از اهداف 
گروه آگاهی دارید. ســواالت مهمی این 

قبیل را بپرسید:

   چرا اینجاییم؟
سرانجام تمام و کمال این پروژه چیست؟

آخرین مهلت چه زمانی است؟
هر چند وقت یکبار مالقات خواهیم کرد؟

بودجه چقدر است؟
چه کسی مســئول پیاده سازی ایده های 

ماست؟
هر کدام از ما چه نقش ها و مسئولیت هایی 

بر عهده داریم؟
درباره  علت حضور خودتان شفاف باشید. 
این به شما کمک می کند تا وظایف خود را 

به نحو احسن انجام دهید.

   قابل اعتماد باشید
همه  ما احتماال با افرادی کار کرده ایم که 

به قول خود عمل نکرده اند. ناامیده کننده 
است که کسی چیزی بگوید و به گونه ای 
دیگر عمل کند و این کار پیشرفت گروه را 

واقعا کند می کند.
شــما با ارائه  آنچه وعده داده اید به موقع 
انجام خواهید داد، به دارایی ارزشمندی 
برای گروه تان بدل می شوید. برای برخی 
افراد قول انجــام کارهایی که نمی توانند 
به آنها عمل کنند کاری بســیار ساده )و 
متاسفانه بسیار رایج( است. اما شما واقعا 
می توانید از طریق دنبال کردن آنچه که 
گفته اید انجام می دهید، افراد را غافل گیر 
کنید و تحت تاثیر قرار دهید. اگر متعهد 
می شوید که چیزی را تا آخر روز برای گروه 
کامل می کنید، حتما آن را انجام دهید. اگر 
می گویید به قرار مالقات ۵:3۰ می رسید، 

پس دیر نکنید.
قابل اطمینان بودن به کاری که برای گروه 
انجام می دهید هم تسری پیدا می کند. اگر 
استانداردهای باالیی داشته باشید، دیگران 
برای تولید کارهای باکیفیت به شما اعتماد 
می کنند. اگر خروجی فعالیت تان یک روز 
عالی است اما روز بعد متوسط است، گروه 
شما را به عنوان فردی غیرقابل اطمینان به 

حساب می آورد.

   ارتباط برقرار کننده  خوبی باشید
در گروه فعالیت کنید و مشارکت کننده 
باشید. اگر ساکت بنشینید، در حالی که 
کس دیگری در مورد ایــده ای ناکارآمد 
صحبت می کند، به شــانس گروه برای 

دســت یابی بــه نتایج مناســب، صدمه 
می زنید. اگر پیشــنهاد دیگری دارید که 
می توانــد مؤثرتر باشــد، آن را با گروه در 

میان بگذارید.
عکس این مساله نیز صادق است. اگر افراد 
در مورد طرحی حــرف می زنند که فکر 
می کنید عالی است، در مورد آن صحبت 
کنید. به آنها بگویید فکر می کنید این ایده  
بسیار الهام بخشی است. آنها ممکن است به 
شدت نیازمند حمایت شما باشند حتی اگر 

این مسئله را نشان ندهند.
وقتی با اعضای گروه تــان ارتباط برقرار 
می کنید، چــه حمایــت می کنید، چه 
تفکرات شان را به چالش می کشید، باید 
مثبت و محترمانه باقی بمانید. حتی اگر با 
کسی مخالف هستید احساساتی نشوید. 
مخالف بودن و منصف بودن تاثیر خوبی 
خواهد گذاشــت ولی ناراحــت و عصبی 

بودن نه.

   انعطاف پذیر بمانید
اگر تا به حال با گروهی کار کرده باشــید 
احتماال می دانید که اوضاع به سرعت تغییر 
می کند. ممکن است افرادی به گروه اضافه 
شوند یا گروه را ترک کنند، شاید بودجه 
کاهش پیدا کند، یا اهداف دوباره تعریف 

شوند.
بهترین اعضای گروه می دانند که چگونه 
منعطف باشند. آنها در مقابل تغییر جبهه 
نمی گیرند. در عوض، تغییــر را به عنوان 

فرصت تازه ای برای رشد می بینند.

مهارت های شغلی تیمی؛   

یک عضو خوب برای گروه باشیم

قابل اطمینان بودن 
به کاری که برای گروه 

انجام می دهید هم 
تسری پیدا می کند. اگر 

استانداردهای باالیی 
داشته باشید، دیگران 

برای تولید کارهای 
باکیفیت به شما اعتماد 

می کنند.

آیا با گروه هایی که همه در آنها با سعی و جدیت و با هماهنگی 
کامل در کنار یکدیگر شروع به کار می کنند، کار کرده اید؟ آیا با 
تمام قدرت تان در گروه فعالیت می کنید، یا زمان هایی هم هست 

که افراد گروه تان به خوبی همکاری نمی کنند؟
در هر صورت، کار گروهی تا حدی برای تکمیل برخی از پروژه ها 
اجتناب ناپذیر اســت. فعالیت های گروهی اغلب باعث ایجاد 
مهارت های جدید و اصالح و بهبــود مهارت  های قبلی افراد 
می شود، همچنین به وجود آمدن مشارکت های ارزشمند نیز از 

نتایج یک کار گروهی مؤثر خواهد بود.

 
استارت آپ

»بهتر است ببینیم اسنپ برای ایران چه کرده است. ما 
کارآفرینی و اشتغال زایی داشته ایم«؛ این جمله، پاسخ 
مدیرعامل اسنپ در برابر ابراز نگرانی درباره مدل سرمایه گذاری روی اسنپ 
و دیگر شرکت های »گروه اینترنتی ایران« است. نگرانی از مدل سرمایه گذاری 
که در آن از کارآفرین بنیان گذار خبری نیست و تملک به صورت صد در صدی 
متعلق به سرمایه گذار است. در طرف مقابل اما مجری برنامه که دیدگاه مخالف 

دارد ماحصل کار اسنپ را »کارآفرینی« نمی داند!

دغدغه ای که درباره نحوه سرمایه گذاری بر استارت آپ ها در بخش گفت وگوهای خودمانی 
یلدای کارآفرینان استارت آپی در مقابل خدمات اســنپ مطرح شد، به موضوع اهمیت 
بنیان گذاران کارآفرین و خلق ارزش در استارت آپ  ها برمی گردد؛ سوال اصلی این است: 

»سرمایه گذاری روی استارت آپ ها با مدل تملک کامل و بدون 
در نظر گرفتن یا وجود بنیان گذاران و حتی در ادامه جایگزین 
کردن بنیان گــذاران با مدیران باتجربــه در اصل چه تبعاتی 
می تواند در پی داشــته باشــد؟ این اتفاق اصال چقدر اهمیت 
دارد؟ چرا مجری برنامه و مدیرعامل اسنپ در تعریف کارآفرینی 

اختالف نظر دارند؟«
برای پاسخ به این سواالت، دو مدل مختلف سرمایه گذاری روی 
اســتارت آپ ها، موضوع میزان اهمیت نقش بنیان گذاران یعنی 
کارآفرینان و تعاریف و دیدگاه های مختلف درباره کارآفرینی را 

بررسی می کنیم.

    دو مدل سرمایه گذاری استارت آپی
ژوبین عالقبند مدیرعامل اسنپ می گوید راکت اینترنت سهامدار 
اسنپ نیست. اما دیدگاه های او منطبق بر مدل سرمایه گذاری شرکت 
»راکت اینترنت« است. »راکت اینترنت« شرکتی آلمانی است که 
مدل کسب وکار خود را از آلمان  به چندین کشور جهان اشاعه داده 
است. این شــرکت با الگوبرداری و کپی برداری از نمونه های موفق، 
استارت آپ هایی را راه اندازی می کند که پیش از این در حوزه اینترنت 
)به ویژه در بازار آمریکا( به موفقیت رسیده اند. به همین دلیل، راکت اینترنت به کپی کننده 
استارت آپ های موفق مشهور است. البته بر اساس شواهد به نظر می رسد مدیران ارشد این 
شرکت سهامداران شرکت گروه اینترنتی ایران )IIG(  هستند که در کنار ام تی ان که همکار 
تجاری ایرانسل است در ایران فعالیت می کند و استارت آپ هایی مثل اسنپ، اسنپ فود و 

بامیلو را با مدل راکت اینترنت راه اندازی کرده است.
در مقابل، دیــدگاه منتقدان راکت اینترنت، در واقع برخاســته از مــدل رایج دیگری از 
سرمایه گذاری است که در آن تمرکز سرمایه گذاری روی کارآفرینان است و در نتیجه آن 
تملکی بر ایده و کسب کار و یا حذف بنیان گذار صورت نمی پذیرد. طرفداران این روش اعتقاد 
دارند که این نوع سرمایه گذاری با اصولی که برایش تعریف شده، تنها اشتغالزایی یا سودآوری 

اقتصادی را دنبال نمی کند و بلکه منجر به اشاعه فرهنگ عمیق کارآفرینی و اتکا به نفس 
در میان موسسین شده و به همین دلیل آن را »سرمایه گذاری ارزش آفرین« نیز می نامند.

    کارآفرینی چیست؟
طرفداران هر دو دیدگاه یا به عبارتی دو مدل سرمایه گذاری »کارآفرینی« را از مهمترین 
دســتاوردهای خود بیان می کنند. بنابراین پیش از اینکه نتیجه گیری کنیم کدام نوع از 
سرمایه گذاری منجر به کارآفرینی می شود و یا مزیت های بیشتری دارد، بهتر است تعریف 

کارآفرینی را بررسی کنیم.
برای تعریف »کارآفرینی«، نگاه ها و نظرات مختلفی بین کارشناسان و فعاالن اقتصادی وجود 
دارد. در بعضی از تعاریف »کارآفرین« به فردی اطالق می شود که توانسته است فرصت های 
شغلی جدید ایجاد کند؛ به عبارتی در این حالت »اشتغالزایی« اصلی ترین ویژگی کارآفرین 
خوانده شده است. در بعضی دیگر از دیدگاه ها، توانایی جست وجو و بهره برداری از فرصت های 
فراتر از منابع موجود از مهمترین ویژگی های یک کارآفرین خوانده شده است. بر ویژگی هایی 
مثل توانایی ریسک کردن، نوآوری و خلق ثروت نیز در تعاریف دیگر از کارآفرینی تاکید شده 
است. اما در دانش مدیریت نوین و در تعاریف رایج در کسب وکارهای مدرن فناوری محور، 
»ارزش آفرینی« مهمترین اصل کارآفرینی به حساب می آید. طبق این تعریف در مفهوم 
»ارزش آفرینی« تمامی ویژگی های مطرح شده و حتی بیشتر نیز وجود دارد. در این دیدگاه 
کسب وکاری که بتواند پنج نفر را مشغول به کار کند و ارزش باالی اقتصادی ایجاد کند نسبت 
به شرکتی که هزاران نفر را به استخدام خود در آورده باشد ولی نتواند ارزشی ایجاد کند به 
کارآفرینی نزدیک تر است. علی رغم وجود دیدگاه های متفاوت، تمامی کارشناسان بر یک 
اصل باور دارند: »کارآفرین در واقع بنیان گذار یا موسس استارت آپ است. بدون بنیان گذار، 
استارت آپ هویت و شخصیت استارت آپی ندارد و در واقع مثل شرکت های سنتی شکل 
گرفته و اداره می شود.« با این تفاسیر می توانیم برای قضاوت بین دو مدل سرمایه گذاری 
معیار مفهوم کارآفرینی ارزش آفرین را در نظر بگیریم. مدل تملک تمام و کمال استارت آپ، 
حذف بنیان گذار و جایگزینی و تربیت مدیران کارآمد بیشترین ارزش آفرینی را در دل خود 
دارد یا مدلی که تملک گرا نیست، نگاهش به حفظ بنیان گذاران است و می خواهد آنها را به 

مدیران ماهر تبدیل کند؟

چطور
یـــادداشت
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،،

مواقعی که گروه ها کارکرد 
خوبی ندارند، اغلب به دلیل 

عدم ارتباط و آگاهی از اهداف 
گروه است. اگر می خواهید 

عضو خوبی برای گروه باشید، 
مطمئن شوید که از اهداف 

گروه آگاهی دارید.

نوپانا
یـــادداشت

دو مدل سرمایه گذاری در کسب وکارهای استارت آپی

آثار مثبت مالیات بر 
ارزش افزوده در نظام 

اقتصادی کشور

مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع 
مالیات های غیرمستقیم است و 
به عنوان یکی از روش های جدید 
دریافت مالیات جایــگاه ویژه ای 
در اقتصاد کشــورها ایفا می کند 
و مالیاتی اســت که کلیه عرضه 
کننــدگان کاال هــا و خدمات به 
عنوان مودیان نظام مالیاتی باید 
عالوه بر بهای کاال یا خدمت عرضه 
شده، به صورت درصدی از بهای 
فروش کاال یا خدمــات، در زمان 
 فروش از خریداران اخذ و به صورت 
دوره ای)فصلی( به ســازمان امور 

مالیاتی کشور واریز نمایند.
یکی از آثار مثبت مالیات بر ارزش 
افزوده جلوگیــری از فرار مالیاتی 
می باشد. در سیســتم مالیات بر 
ارزش افزوده، زنجیره تولید از نقطه 
شــروع تا مرحله تکمیل نهایی و 
فروش کاال و خدمات قابل ردیابی 
اســت. چنانچه در یکی از مراحل 
زنجیره تولید، مالیات ارزش افزوده 
کاال و خدمات پرداخت نشود، به 
آسانی قابل شناسایی است بنابراین 
احتمال عدم وصــول مالیات بر 
ارزش افزوده در این سیســتم به 

حداقل می رسد.
از دیگر تاثیرات مثبت مالیات بر 
ارزش افزوده می تــوان به ایجاد 
تراز پرداخت های بازرگانی مثبت 
در نظام تبــادالت اقتصــادی با 
کشورهای دیگر اشاره کرد. سیستم 
مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی 
در تشویق تولیدکنندگان به صدور 
کاال و خدمات به کشورهای دیگر 
دارد و در نتیجه کشور را به سوی 
تراز پرداخت های بازرگانی مثبت 
ســوق می دهد. اجرای معافیت 
مالیاتی برای محصوالت صادراتی 
و یا کسر مالیات های پرداخت شده 
قبلی )مالیات بــر ارزش افزوده( 
می توان مبلغ مالیات بر محصوالت 
صادراتی را به حداقل رساند و در 
نتیجــه انگیزه برای صــادرات را 
تقویت کرد و اشخاص حقیقی و 
حقوقی را به صادرات کاال و خدمات 

تشویق نمود.
از دیگر فواید مالیات بر ارزش افزوده 
اصالح الگوی مصرف می باشد. در 
سیستم مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیات نهایی از مصرف کنندگان 
دریافت می شــود بنابراین دولت 
می تواند الگــوی جامعه را تعیین 
کند و افراد را به سوی مصرف کاال و 
خدمات مطلوب جامعه سوق دهد 
و یا از مصــرف کاال و خدمات غیر 

ضروری و تجمالتی باز دارد.
استقرار فرهنگ مالیاتی را می توان 
به عنوان یکی دیگر از اثرات مهم 
مالیات بر ارزش افــزوده در نظام 
اقتصادی کشــور نام برد. رشد و 
توسعه فرهنگ مالیاتی افراد جامعه 
و ممانعت از فرار مالیاتی می تواند 
دولت و مجلس شورای اسالمی را 
در رسیدن به اهداف مالیاتی کمک 
کند . شفاف سازی اطالعات مالی و 
حسابداری در سیستم مالیات بر 
ارزش افزوده زمینه را برای استقرار 
فرهنگ مالیاتی جامعــه فراهم 

می آورد.
همان طور که مشاهده شد قانون 
مالیات بر ارزش افزوده دارای آثار 
و فواید بســیاری در نظام مالیاتی 
کشور می باشد که با اجرای کامل 
و دقیق این قانون شاهد تحوالت 
اساسی در فرآیند مالیات ستانی 

خواهیم بود.

اخبار اصفهان
گــزارش
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Isfahan epitomised that distant land for me. 
So when a few years back, I sat in the bus 
destined to Isfahan from Tehran, I was under 
the spell of the idea of a treasure that was 
going to be uncovered in the next few hours. 
I looked through the window and wondered 
at Isfahan Nisf Jahan (half the world) and the 
half-hidden sun.
I dropped the curtain abruptly. Secrets 
should not be revealed so fast.
It took us almost six hours to reach Isfahan, 
a city of 17th century Safavids, capital of 
Persia in the 16th and 17th centuries, city 
of Hasht Bahisht, Maidan e Naqsh-e-Jahan, 
Imam Mosque, Chehel Satoon, Chahar Bagh 
Boulevard, mosques, bridges and of Zinda 
Rood (Zayanderood).
In Isfahan, one strongly notices Iranians’ 
unwavering love for their ancient culture. 
They have preserved, maintained and 
promoted old texts, monuments and even 
rituals.
As I was about to reach Isfahan, I tried to 
unpack the meaning of Nisf Jahan. People 
have put this single city against the rest 
of the world because of its sheer splendid 
beauty. I too had read and listened about 
the unmatched beauty, the splendour of 
its gardens, palaces, mosques, historical 
buildings, bazaars etc. Suddenly, an idea 

flashed into my mind: this mundane and 
the world hereafter both makeJahan-e 
Mukkamal (the whole world). This 
particular Islamic interpretation seemed 
more valid. Muslim Kings have been in 
pursuit of emulating and creating the 
Heavenly Paradise as it has been described 
in the Holy Scripture. Isfahan might have 
been a copy of Bahisht, the other yet 
complementing half of the Jahan.
As I got out of the bus, I felt tired, as were the 
seniors accompanying me. Contrary to my 
expectations, first impression of Isfahan was 
more of an ordinary city. The first people 
who ‘warmly’ welcomed us in the ‘paradise’ 
were not Hoors or Ghilman but taxi drivers, 
not speaking Arabic or our mother tongue 
but Persian. They were looking for good 
fortune among foreign people while we too 
were in search of a treasure in a foreign land. 
A clash of interest was apparent.
Airports, railway stations and bus stands of 
all major cities of the world offer a unique 
opportunity to understand how two strands 
of worldliness (on the part of taxi drivers) 
and disinterestedness (on the part of 
travellers) collide as well as cooperate. 
Anyhow, we did hire a taxi and arrived at a 
hotel. It is a long story how we shopped for 
hotels, bargaining and finally succeeding in 
getting a room in a comparatively low-rent 
hotel.
After having a cup of black tea, we left the 
hotel. I must admit how much I loved the 
‘black tea’ in Iran. I couldn’t enjoy Doogh-
e-Goshfil and Burgers. Chulo Kababs were 
delicious but, unfortunately, weren’t for me 
since I am allergic to rice.
We had limited time — we had to leave 
for Tehran the next evening — but wishes 
unlimited. We decided to see all what we 
could on foot. We started our journey from 
the main tree-lined boulevard that wasn’t 
not too far from our hotel. I was reminded of 
Agar Firdos Bar Roo e Zameen Ast/ Hameen 
Ast o Hameen Ast Hameen Ast.
It was May which is not hot in Isfahan. It 
was as mildly cold as Lahore is in February. 
Cool shadows of breezy trees standing in a 
symmetrical order along both sides of the 
wide metallic main road were soothing. 
Chirping of birds deluded us into a world 
that is discoloured by globalisation. There 

were shops on both sides of the boulevard 
but the bustle of big cities was absent.
The markets on both sides of the road made 
it seem like a western city. Most people 
wore western clothes, except perhaps the 
headscarf which has been made compulsory 
after Inqilab for women in Iran. Iranian 
women seem to have carved a way to assert 
their freedom by putting on tight jeans 
and shirts and with an unflinching love for 
cosmetics.
In Isfahan, one strongly notices Iranians’ 
unwavering love for their ancient culture. 
They have preserved, maintained and 
promoted old texts, monuments and even 
rituals. They have also incorporated ancient 
cultural values and ‘world-view’ in their 
‘new’ architecture. This we observed while 
visiting Hasht Bahisht, Maidan e Naqsh-e-
Jahan, its adjacent bazaars, Imam Masjid, 
Chehel Satoon, bridges of Zinda Rood and 
reliquaries.
Converting to Islam has not made them 
skeptical, disdainful or disrespectful to their 
earlier history and its texts and heroes. We 
in Pakistan need to learn from Iran in this 
regard.
The most exciting experience was visiting 
the three red bridges — Pol-e-Khaju, Si-o-
Seh Pul, Pol-e-Chobi — built in 17th century 
by the Safavids on Zinda Rood. They seem 
to redefine the meaning and purpose of 
bridging the brinks. If you really want to 
connect the two shores, you will have to 
create a kind of ambience that could make 
the act of crossing a true, deep experience of 
bridging two different worlds and diverse 
perspectives.
Crossing Si-o-Seh Pul (bridge having 30 
arches) was a marvellous experience. We 
literally stopped at every step, praising the 
wonders of architecture.
In the evening, we spent an hour at a café 
built under a bridge. I could never forget the 
moments while sipping black tea, listening 
to the whispering of slow waters of Rood 
mixed with the twitter of evening birds and 
radiant faces of Iranian people. In those 
moments, I was able to set aside all kinds 
of worries of this or that world, fully living 
in those moments. I felt fortunate to have 
finally grasped the ‘holy mystery’ of Isfahan.

Holy mystery of Isfahan, city of ancient 
culture

3,000 Kashan-based 
manuscripts available in 
documentation centers of 
Iran

Worn out texture threats 
urban resilience
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Portuguese 
Castle 
on Iran’s 
Hormuz 
Island

The Portuguese 
Castle of Hormuz 
Island, built in 
the early 16th 
century, is one of 
the last surviving 
monuments of the 
Portuguese rule in 
the Persian Gulf.
The castles built by 
Portuguese during 
their colonial rule 
in the Persian 
Gulf in 16th and 
17th century are 
scattered across 
its littoral areas 
and islands, 
including Qeshm 
Island, Kong 
Port, Oman, Ras 
a l - K h a i m a h 
(UAE), and Iran’s 
Chabahar.
One of the 
last surviving 
monuments of 
the Portuguese 
rule in the region 
is located on 
Hormuz Island, 
an important 
maritime city and 
a small kingdom 
near the entrance 
to the Persian Gulf 
at the time.
After the 
Portuguese forces 
seized the island in 
early 16th century, 
their commander 
Afonso de 
A l b u q u e r q u e 
ordered the 
construction of a 
fortress in 1507.
The red stone 
fortress was then 
named as the 
“Fort of Our Lady 
of Conception”, or 
more simply the 
Portuguese Castle 
today.
Made from reddish 
stones on a rocky 
promontory at 
the north end 
of the island, the 
castle was cut off 
from the rest of the 
island by a moat, 
traces of which 
still remain.
The castle involves 
arms depot, water 
reservoir, barrack, 
prison, church, 
command centre 
and central hall.
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“More than 3,000 manuscripts of Kashani 
citizens are available in libraries and 
documentation centers of the country,” the 
governor of Kashan said.
“Scientific research centers, and also Kashani 
scholars should pay attention to reviving 
the manuscripts,” Ali Akbar Mortezaee 
said. Saying that the 40th anniversary of 
Islamic Revolution is a cultural revolution, 
he continued, “If culture is the column of 
Islamic revolution, books are undoubtedly the 
foundation of our culture.”
Pointing to the great difference of book-
reading situation in terms of quantity and 
quality, before and after the victory of Islamic 
Revolution, he added, “We are the witnesses of 
a great difference; no such book exhibition has 
been held in Kashan before.”
“The Ministry of Culture and Islamic Guidance 
has put the holding of the annual provincial 
book fair on the agenda,” he added. “The 
greatness of the cultural area of Kashan in the 
fields of history, culture, and art in the recent 
millenniums is so great that unfortunately it 
has been ignored in some ways and has not 
receive attention so far,” he noted.
“This year, great national and regional events 
regarding book reading have been held in this 
county; choosing Kashan as the fourth capital 
of book indicates the fact,” he also said.

Considering the worn out texture of Isfahan as a 
threat to the urban resilience, an urban planning 
expert said, “Since worn out textures make up 
one-fourth of Isfahan’s area, it is necessary to take 
a measure in order to revive this texture before 
occurring an incident.”
“Fortunately, urban resilience has received special 
attention in the urban management field, and it is 
being investigated based on detailed planning” Ali 
Mohammad Zohrabi said.
“Land subsidence, which is called “silent 
earthquake”, is considered as a threat to Isfahan; 
the most important factor of this phenomenon 
is excessive offtake of underground wells. If the 
survival and sustainability of Isfahan is considered 
important, the issues that decrease the urban 
resilience should be also investigated, monitored 
and resolved as well,” he noted.
“Air pollution of Isfahan is another important 
threat that decreases the urban resilience; so a 
solution must be found to improve this situation 
as soon as possible,” he added. “According to 
the conducted studies, Isfahan doesn’t have the 
capacity for 2 million people. This issue leads 
to scattered settlements and marginalization; 
undoubtedly, the negative consequences will be 
tangible in the coming years,” he continued.
Saying that the comprehensive urban program 
is being codified at the Urban Planning and 
Architecture department of Isfahan municipality, 
he said, “The approach of this plan is new and 
its main purpose is examining all the existing 

Reaching Nisf Jahan with limited time 
and unlimited wishes, setting aside 
all worries of this or that world, fully 
living in those moments.
Treasure remains hidden in distant 
lands. I can’t exactly describe 
how and when the idea got stuck 
in my imagination. I feel a curious 
combination of mysteriousness 
and sacredness associated with the 
wordtreasure. Things like vessels, 
gold pots, jars, stones, carpets and 
never-deciphered writings do not 
come to my mind when I think of the 
word treasure. Instead, whenever I 
come to imagine some distant land, 
a vague yet strongly moving idea of 
‘holy mystery’ weighs in on me.

problems. One of the features of this plan is the maximum 
participation of all classes and citizens with the approach of 
increasing the urban resilience.”
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Imports of Iranian crude oil by 
major buyers in Asia hit their 
lowest in more than five years 
in November as US sanctions 
on Iran’s oil exports took effect 
last month, government and 
ship-tracking data showed.
China, India, Japan and South 
Korea last month imported 
about 664,800 barrels per day 
(bpd) from Iran, according to 
the data, down 12.7 percent 
from the same month a year 
earlier, Reuters reported.
South Korea cut imports to zero 
for a third month in November 

while Japan followed suit. 
India’s November imports are 
down about 40 percent from 
October, the data showed.
Asia’s Iranian oil imports are 
set to rise from December 
after the United States granted 
eight countries waivers from 
sanctions against Iran’s oil 
exports for 180 days.
China’s Iranian oil imports 
rebounded to close to 390,000 
bpd in November, up from 
about 247,000 bpd in October, 
the lowest in more than five 
years.

Roads min. 
says an Iranian 
business 
delegation to 
visit Syria in 
Jan.
Minister of Roads and 
Urban Development 
said Sun. that there 
will be a visit to Syria 
next month, inviting 
all Iranian business 
people to accompany 
the delegation for talks 
on the reconstruction 
process in the Arab 
country.
M o h a m m a d 
Eslami, Minister of 
Roads and Urban 
Development, made 
the announcement at 
a meeting of Iranian 
business people with 
the Syrian Minister of 
Economy and Foreign 
Trade Mohammad 
Samer al-Khalil held 
at Iran’s Chamber of 
Commerce on Sunday.
He said that with the 
implementation of a 
strategic economic 
agreement between 
Iran and Syria today, 
the condition is 
ripe for sustainable 
development of 
economic and trade 
relations between the 
two sides.
He maintained that 
the meeting will make 
it easier for a stronger 
presence of Iranian 
private sector in Syria, 
highlighting the need 
for the participation 
of Iranian business 
people in Syria’s 
projects following the 
restoration of peace 
and stability to the Arab 
country.
Eslami then called on 
all Iranian business 
people to accompany 
a delegation on its 
upcoming visit to 
Syria in January in 
a bid to hold talks 
with the Syrian side 
on the country’s 
reconstitution process.
He further underscored 
the participation of 
the Iranian private 
sector in Syria’s 
r e c o n s t r u c t i o n 
process, referring 
to plans for taking 
different measures 
this time through joint 
investments.
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China’s Iranian Oil Imports in Nov. 
Rebound, Asia’s Imports Plunge: Report

2.673 billion kilowatt-hours of renewable 
energy have been produced form June 
2009 to 21 December 2018 in Iran, leading 
to the reduction of about 1.844 million 
greenhouse gases emissions, according to 
the Ministry of Energy.
Also, this amount of alternative energy 
production has reduced 759 million cubic 
meters of fossil fuel consumption in the 
country, which is one of the main sources 
of air pollution in Iran. The volume has 
also saved 588 million liters of water 
consumption in recent years, with the 
share of December alone being about 14 
million liters.
Currently, 445 megawatts of renewable 
energy power plants are under 
construction in the country, and the 
already installed capacity has reached 670 
megawatts. Accordingly, 97 renewable 
power plants with megawatt capacities 
have been built in the country so far, and 42 
others are under construction.
Renewable energy has resulted in the 
direct and indirect employment of 
43,600 people and the volume of non-
governmental investment in this sector has 
reached more than 101 trillion rials (about 
$2.4 billion).

The study of the figures in this sector shows 
that 42% of Iran’s renewable plants is from 
solar power, 41% wind power, 13% small 
hydroelectric, 2% heat recovery and 2% 
biomass.
Earlier on December 18, Deputy Energy 
Minister Seyed Mohammad Sadeqzadeh 
announced on Tuesday the country’s plans 
to install thousands of small solar power 
plants in areas which suffer drought.
Installation of 3,000 solar power plants 
will help the country meet its needs to 
electricity and will provide 3,000 
families with revenues, Sadeqzadeh said, 
addressing a forum in Tehran.
He added that installation of the small solar 
power plants has been started since two 
years ago, noting, “2,400 of them have so far 
been set up in the villages which are facing 
shortage of water and they are generating 
power.”

Sadeqzadeh said that the small solar power 
plants in addition to the ones installed 
earlier will materialize the goal to generate 
5,400 MW of electricity from solar power.
Sadeqzadeh had announced in October 
that the government was open to 
foreign investors wishing to invest in the 
production of renewable energies in the 
Middle Eastern country.
He added that that Iranian energy ministry 
was ready to attract foreign investors in 
the country’s renewable sector, noting 
that the government welcomes foreign 
investments in the renewable ventures in 
a bid to increase the clean energy’s share 
in the country’s energy mix as well as 
exporting the renewables output.
The scheme could also help to harness 
renewable energies, including geothermal, 
solar and wind power for domestic use.

Iran’s Revenues from 
Saffron Exports Rise by 44%
Iran has exported 170 tons of saffron, worth 
$252.4 million, in the first 8 months of the cur-
rent Iranian year (started on March 21, 2018) 
with 36% and 44% year-on-year increases 
respectively in weight and value. During the first 
8 months of the current Iranian year (started 
on March 21, 2018), 170 tons of saffron, worth 
$252.4 million, have been exported, Iran’s Min-
istry of Agriculture announced.According to an 
official at Ministry of Agriculture, the figure has 
experienced 36% and 44% increase in weight 
and value respectively, comparing to the same 
period in last year.Iran’s agricultural exports 
has increased by 15.74% in terms of weight and 
18.74% in value, comparing figures in the first 
8 months of the last two (Iranian) years, the 
official said, adding that the volume hit 4.575 
million tons from 3.95 million tons, and the value 
reached $4.564 billion from $3.844 billion.Sta-
tistical figures showed that Iran is the dominant 
supplier of the world’s most expensive spice in 
the global market as the country accounted for 
96 percent share of saffron exports in the world 
in the last Iranian calendar year of 1396 (ended 
on March 20, 2018).With producing more than 
88 percent of saffron in the world, Iran stands at 
the first rank in the world, said Chief Executive of 
the Central Organization for Rural Cooperatives 
of Iran Hossein Shirzad in early November.He 
added Iran’s exports share of saffron in the world 
had been 96 percent in the past year.

Iran sends 19,000 tons of 
steel products to Turkey via 
railway
Iran has exported some 19,000 tons of steel 
products – mainly rebars – to Turkey via railway 
within the past two months, while the items were 
previously transported to the neighboring state 
via road fleet.
According to Shapour Arsalani, the director 
general of Azarbaijan Railways General Bureau, 
the shipment, which was loaded in the central 
provinces of Kashan and Isfahan, was carried 
to Turkey via Mahabad station using 439 cargo 
wagons.
According to the official, this was the first time 
Mahabad rail station, in the northwestern 
province, unloaded a rebar consignment.
Iran aims to modify the methods of transporting 
big consignments to the neighboring and 
European countries in a bid to facilitate and pace 
such procedures.
Arsalani noted that plans are high on the agenda 
to export other products such as sea salt, coal 
and tar via Tabriz-Turkey railway. Currently, 
Iran sends these items to foreign markets using 
trucks.

 Iran’s Ministry of Energy announced that the 
country is enjoying a 670 megawatt capacity of 
renewable energy, informing that 445 megawatts 
of more capacity will be added as new plants are 
under construction.

Iran Expanding Renewable Energy 
Capacitynews

Natanz Steel Mill Exports 
Doubled in 9 Months
 The volume of steel products exported from Natanz 
Steel Mill in the first 3 quarters of the current Iranian 
year (started on March 21, 2018) has surged by 100%, 
compared with the corresponding period last year.
“Despite the reinstatement of US’ unilateral sanctions 
against Iran, the Natanz Steel Company experienced a 
100% increase in exporting steel products to foreign 
countries during the first 9 months of the current 
Iranian year along with meeting the needs of domestic 
market,” Javad Tavakkoli Torqi said.

“Some of Natanz Steel products have exported to Iraq, 
Syria, Lebanon and the Persian Gulf states,” he added.
Last Saturday, the World Steel Association (WSA) 
announced that Iran considerably increased the 
production of its crude steel in the first 11 months of 
2018, registering more than 17 percent growth as 
compared with last year’s corresponding period.
“Iran produced 22.59 million tons of crude steel in the 
first 11 months of 2018, indicating a growth of 17.3 
percent compared with the figure for the same period in 
2017, which was 19.256 million tons,” the report added.
WSA, meantime, reported that China topped the list of 
crude steel producers in the same period with 857.372 

million tons.
India, Japan and the 
United States with 96.92 
million tons, 95.86 
million tons and 79.156 
million tons, respectively 
ranked second, third and 
fourth, it said.
According to Iran’s Vision 
Plan, total steel production 
capacity will hit 55 million tons a year 
by 2025, with an expected exports figure of 10-15 
million tons.

Currently, 445 
megawatts 
of renewable 
energy 
power plants 
are under 
construction 
in the country, 
and the already 
installed 
capacity has 
reached 670 
megawatts. 
Accordingly, 
97 renewable 
power plants 
with megawatt 
capacities have 
been built in the 
country so far, 
and 42 others 
are under 
construction.

 US Stocks Close Down 
as Global Equities 
See Worst Year in A 
Decade
After a decade of achingly slow 
rebuilding following the 2008 
collapse, markets are suddenly 
seeing their worst returns in ten 
years.
After a hectic trading day on Fri-
day, US stocks ended where they 
began, capping off a crazy week 
as both global and American eq-
uity markets are now on track to 
mark their worst year in a dec-
ade, according to reports, RIA 
Novosti reported.
As big-ticket investors pointed 
to market volatility projected to 
continue into 2019, government 
bonds were seen to be a safe ha-
ven, in spite of the lowest yield 
level since February 2018.

Wall Street watchers concerned 
about the outlook for monetary, 
economic and political policy 
contributed last week to the 
worst Christmas Eve trading day 
in the history of the market, ac-
cording to multiple reports.
The head-snapping twists and 
turns of US markets in particu-
lar appeared “almost surreal in 
terms of the moves”, according 
to Fidelity Investments execu-
tive Jurrien Timmer, cited by the 
Financial Times.
Many have attributed the sharp 
changes within the markets to 
algorithm and computer-based 
trading methods coming into 
play as large numbers of Wall 
Street employees go on holiday.
Regardless of the real reasons, 
2018 is projected to be the bench-
mark US index’s worst year since 
the global 2008 financial crisis, 

even as the twists in American 
investment has affected markets 
in London, continental Europe 
and Asia, with the FTSE All-World 
index down a significant 11.8 
percent since January, according 
to FT.
Japan’s Nikkei index was down 
12 percent at the year-end close 
and the Shanghai Composite 
posted a whopping 24.6 percent 
drop for 2018.
Cash-heavy investors saw 
the drops as an opportunity, 
however.“Investors who have 
money to put to work and are 
willing to take the risk,” stated 
State Street Global Advisors chief 
investment strategist Michael Ar-
one, will see the current markets 
as “a good buying opportunity”, 
cited by the Financial Times.
“If you take a step back and look at 
what is expected for 2019, many 

of the attributes that exist have 
existed throughout the bull mar-
ket: the economy is expected to 
grow at 2.5 percent and earnings 
at 8 percent, while both inflation 
and interest rate expectations 
remain low,” Arone suggested.
But many investors are playing 
their cards closer to their chest 
due, in part, to increasing inter-
est rates in the US, the ongoing 
US-China trade fight, a US govern-
ment shutdown and rumors that 
US President Donald Trump may 
dismiss Federal Reserve chair-
man Jay Powell.
A recent tweet by current US 
Treasury secretary Steven 
Mnuchin did nothing to relax 
investors, as the Trump appoin-
tee’s misplaced claims appeared 
to come out of left field, answer-
ing a question that no one had 
asked.



Political Leader: US Seeking to 
Resurrect Daesh in Iraq
Leader of a major political party in Iraq stated 
that there has been clear intelligence evidence 
suggesting that the United States is trying to 
resurrect Daesh-led militancy in the Arab 
country after the Takfiri terrorist group was 
defeated in neighboring Syria.
Humam al-Hamoudi, who chairs the Islamic 
Supreme Council of Iraq, said on Saturday that 
Washington’s main strategy in Iraq has been to 
make the Arab country dependent on American 
military presence by keeping militancy alive in 
parts of the Iraqi territory, presstv reported.
Speaking to the Iranian television, Hamoudi 
added that many Daesh militants fled to Syria 
after being defeated in Iraq over the past years. 
However, he said, the militants are mulling a 
comeback to Iraq with the help of the US after 
they lost most of their positions in Syria.
“After our victory against Daesh and the purge 
of militants into Syria, some relatively accurate 
intelligence were received from there that the US 
was trying to dispatch Daesh to Iraq through the 
joint borders so that Iraq would continue to face 
a problem called Daesh and seeks help from the 
US and others,” Hamoudi added.
Elsewhere in his remarks, Hamoudi touched 
upon Iran’s role in Iraq and Washington’s efforts 
to drive a wedge between the two neighboring 
countries.
The Iraqi politician stated that there were huge 
commonalities between Iran and Iraq, especially 
in terms of religion, adding that bonds between 
the two nations even deepened in recent years 
after Tehran offered massive help to Baghdad in 
its fights against terror.
Iran's Top Security Official: 
Resistance Groups to Foil 'Deal 
of Century' Plot
Secretary of Iran's Supreme National Security 
Council (SNSC) Ali Shamkhani described US 
President Donald Trump's 'Deal of Century' 
as a plot against the Palestinian nation and the 
region, and vowed that the plan will be thwarted 
by the resistance front and regional nations.
"Implementation of this plot (Deal of Century) 
is a big blow to Palestine, and resistance groups 
and vigilant regional nations will prevent 
materialization of this ominous intention," 
Shamkhani said in a meeting with Secretary-
General of the Palestinian Islamic Jihad 
resistance group Ziyad Rashid al-Nakhalah in 
Tehran on Sunday.
He also referred to the continued successes of 
popular forces in the fight against the terrorist 
groups which are supported by the US, Israel 
and Saudi Arabia in Iraq, Syria and Yemen, and 
said today the resistance front is more successful 
than any other time against the hegemonic 
powers.
"This trend will no doubt speed up 
materialization of the Palestinian people's 
cause," Shamkhani said.

Speaker: US Still in Illusion over Iran

“The language that the US officials 
and certain European states used 
that day (2009) and the resources 
they allocated (to interfere in Iran 
during 2009 unrests) showed two 
things; first, they were seeking to 
use any political and security soft 
point inside Iran to hit a blow at the 
nation’s interests; second, they had 
little knowledge of the social features 
of the Iranian nation and they were 
deceived by the wrong information 
presented by the anti-revolutionary 
forces and Monafeqin (hypocrites 
as Mojahedin-e Khalq Organization 
- MKO - members are called in Iran),” 
Larijani said, addressing an open 
session of the parliament in Tehran 
on Sunday.
“It seems that the US is still entangled 
in this regretful illusion that it 
pursues sanctions and propaganda 
against Iran to the extent that it 
cannot hide its empty wishes,” he 
added.
Back in June 12, 2009, Iran was 
again under the spotlight for a hot 
presidential race. Over 85% of 

eligible voters came to the polling 
stations to elect a president for 
the next four years. Incumbent 
President Mahmoud Ahmadinejad, 
former prime minister Mir-Hossein 
Moussavi, former chief commander 
of the Islamic Revolution Guards 
Corps Mohsen Rezaei, and former 
parliament speaker Mehdi Karroubi 
were candidates, with the first two 
being the candidates of choice for 
the majority in the country.But, 
Moussavi, apparently so assured of 
his definite victory that hours before 
the initial results were announced 
by the Interior Ministry, called a 
press conference to declare just at 
the end of balloting that he had won 
a landslide victory and would be the 
next president.Yet, when official 
results were released the next day, 
the election headquarters said from 
a total number of 39,165,191 ballots 
cast in the 10th presidential election, 
Ahmadinejad won 24,527,516 votes, 
which accounted for 62.63% of 
the votes, while his main rival Mir-
Hossein Moussavi could secure only 

13,216,411 (33.75%) votes.
Mohsen Rezaei stood third with 
678,240 votes (1.73%) and Mehdi 
Karroubi came last with 333,635 
votes (0.85%) cast in his favor.
Following the announcement of 
election results, supporters of 
both Moussavi and Karroubi took 
to the streets, mainly in Tehran, in 
daily rallies and riots led by their 
defeated candidates to shout their 
protest, alleging election fraud.
Then, the Guardian Council set up 
a special committee to do a partial 
vote recount. The top legislative 
body confirmed that the recount of 
10 percent of the ballot boxes had 
shown no irregularities in the vote.
According to Iranian law, the 
Guardian Council’s approval of the 
vote negates the possibility of an 
election re-run.

President Ahmadinejad was 
sworn in for a second four-year 
term during a special ceremony 
held at the parliament weeks 
later.Nevertheless, Moussavi and 
Karroubi’s stubborn insistence on 
election fraud continued to make 
parts of Tehran scenes of unrest for 
several months.But after people 
from different walks of life staged 
major rallies across the country in 
support of the Islamic Republic and 
the rule of law as well as the Guardian 
Council’s endorsement of the 10th 
presidential election, calm was 
restored in the capital. The largest 
such rally took place in Tehran on 
December 30, 2009 with millions 
of participants, which knocked the 
steam out of the seditious moves of 
Moussavi and Karroubi and their 
foreign backers, specially the US.

US exit from Syria 
insignificant: Iran top cmdr
 Chief of staff of the Iranian Armed Forces 
Major General Mohammad Baqeri said 
that given the huge number of the US forces 
currently present in the region, its recent exit 
from Syria is not a remarkable measure.
Addressing a seminar in the I5anian capital 
on Sunday, he said Syria stands as an 
outstanding example of what enemies would 
do to make the region insecure for nations.
He said enemies caused extreme problems 
for the legitimate Syrian government 
by forming the Takfiri terrorists and 
engineering groups like Daesh (ISIS) which 

are productions of the western spying 
agencies.
Referring to the full support they extend to 
the terrorist groups, he said that they helped 
the terrorists escape through helicopters 
even at the siege time.
They also provided the terrorists with the 
logistic support, the top military official 
added.
The enemies took over parts of Syria and set 
up their [military] bases there against the 
will of the Syrian people and government, 
he noted.
About relations between Washington and 
the regional developments, General Baqeri 
said that the US did whatever it could to 

defeat Syria’s legitimate government on 
the pretext of the [Syrian] fight against the 
Zionist regime of Israel and also friendship 
with Iran.
He further made a comparison between 
the recent travel of Iran’s Secretary of the 
Supreme National Security Council Ali 
Shamkhani to Afghanistan and the recently-
held visit of the US President Donald Trump 
to Iraq.
Trump who sees himself as the strongest 
man in the world visits a secure country like 
Iraq secretly and through a plane with lights 
off, but Shamkhani travels to Afghanistan 
which is more insecure than Iraq through 
appointment, the general said.

Iranian Parliament Speaker Ali Larijani reminded the US support 
for the 2009 post-election unrests in Iran, and said Washington is 
still dreaming of defeating Iran through sanctions after its failure in 
beating the country through 2009 sedition.

Iranian foreign minister, Mohammad 
Javad Zarif called the US military 
presence in the waters of the Persian 
Gulf, as a cause of tension, and plain 
wrong.
In an interview with one of China's most 
popular TV channels – Phoenix TV - 
which was broadcast on Friday night, 
Iranian foreign minister Mohammad 
Javad Zarif said, recent arrival of a US 
aircraft carrier in the Persian Gulf, has 
increased tensions in the region.
According to Iran Press, Zarif said every 

time America steps up its military 
presence in the region, regional 
countries are endangered.
He also warned that Iran's hands are 
not tied in dealing with such a situation, 
saying Iran is a powerful country that can 
protect its own interests.
The USS John C. Stennis sailed into the 
Persian Gulf on Friday, December 21, 
ahead of the final stage of the IRGC's 12th 
'Great Prophet' military exercises which 
were held in the waters of the Persian 
Gulf and in the Island of Qeshm.

Elsewhere in his remarks, Iranian foreign 
minister noted that US president Donald 
Trump approach will never bring the 
Iranians to the negotiating table.
By applying economic and diplomatic 
pressure, US President Donald Trump 
hopes to force Tehran to negotiate a new 
deal with his administration.
Washington reimposed sanctions in 
August and November after pulling out 
of the 2015 international deal. The US 
is moving to hit Iran economically with 
what US Treasury Secretary Steven 

Mnuchin 
calls a "maximum 

pressure" campaign against the 
country's energy and banking sectors.
But Iranian officials, have dismissed US 
sanctions and said Tehran will never 
submit to US pressure.

America's presence in Persian Gulf, is a source of tension: Zarif
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People in Iran attended 
countrywide marches on 
Sunday to commemorate 
massive rallies back in 
2009 in which the nation 
reaffirmed allegiance to 
the Islamic Republic and 
ended months of turmoil 
in the wake of that year’s 
presidential election.
All cities of Iran saw 
people from different 
walks of life attending 
commemorative rallies on 
Sunday to mark what has 
become known as “Dey 
9” epic.
The day has been 
designated in the Iranian 
calendar as the “day 
of insight and nation’s 
allegiance to religious 
leadership.”
Massive rallies on 
December 30, 2009, 
put an end to a period of 
occasional street riots and 
unrest that erupted after 
the presidential election, 
and gained notoriety later 
as ‘the sedition of 88’.
The rioters had not 
even respected the 
highly-revered religious 
sanctities of the Iranian 
nation, holding jubilant 
demonstrations on 
Ashura, the martyrdom 
anniversary of Imam 
Hussein (AS), the 
grandson of Prophet 
Muhammad (PBUH).
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei has on 
various occasions warned 
against plots hatched by 
enemies to target the 
origin and identity of the 
Islamic Establishment.
IRGC 
Commander 
Stresses Iran's 
Capability to 
Cripple US
Lieutenant Commander 
of the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
Brigadier General Hossein 
Salami underlined that 
Iran enjoys the capability 
to prevent the US activities 
in the region.
"Today, Iran is able to 
block the US on the 
ground, on the sea and 
in the air. Today, the US 
is declining politically 
and militarily," General 
Salami said on Sunday, 
addressing the Iranian 
people who had gathered 
in a square in Eastern 
Tehran to commemorate 
the anniversary of the 
massive pro-government 
rallies that put an end to 
the post-election unrests 
in 2009.

Iranians 
Commemorate 
2009 Pro-
Establishment 
Rallies
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Russia: Iran Not 
Violating 2231 
Resolution
 Russian Ambassador to the United Nations 
Vassily Nebenzia strongly ruled out the 
possibility of a violation of the UN Security 
Council Resolution 2231 by Iran.
"On my part, I would like to stress that so far 
no one has presented to the Security Council 
any significant facts of the so-called Iranian 
violations. Therefore, we see no reason even 

to start a theoretical discussion on imposing 
restrictive measures against Tehran," 
Nebenzia said on Saturday.
The Russian diplomat reiterated that the US 
needs to stop pressures and threats against 
Iran and resume constructive talks with the 
Islamic Republic.
In relevant remarks earlier in December, 
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif underlined that the UN Security Council's 
Resolution 2231 does not limit Iran's missile 
program, saying that his country does not plan 
to develop atomic warheads.

"It is clear and the Americans, themselves, 
have also admitted that the nuclear deal and 
resolution 2231 do not limit Iran's missile 
activities," Zarif told reporters after a cabinet 
meeting in Tehran.
He added that former US Undersecretary 
of State Wendy Sherman, during the talks 
on the 2015 nuclear deal, and US Special 
Representative for Iran and Senior Policy 
Advisor to the Secretary of State Brian Hook, 
two weeks ago, said that resolution 1929 
forced Iran to limit its missile program "but 
resolution 2231 had such a demand from 

Iran on a special type 
of missiles".
"Since Iran does 
not have any plans 
to develop nuclear 
weapons, therefore, 
it does not design its 
missile program to carry 
nuclear weapons," Zarif said.
He stressed that Iranian missiles' precision-
striking power is a proof that they have been 
designed only for conventional weapons 
purposes.

Parliament to probe Tehran 
university bus incident that 
killed 10
The speaker of Majlis (Iranian Parlia-
ment) on Sunday delegated the Majlis 
Education and Research committee to 
investigate the Wednesday bus accident 
that happened in the Islamic Azad Uni-
versity campus in northwestern Tehran 
leaving dead 10 people and injuring 28 

more.
Parliament to probe Tehran university 
bus incident that killed 10
‘It is vital that the Committee of Educa-
tion and Research scrutinizes the mishap 
and report the results in order that the 
people responsible in the incident could 
be identified,’ said Majlis Speaker Ali Lari-
jani, expressing his condolences over the 
tragic incident. 
A bus was capsized in the campus of the 

Science and Research Branch of the Azad 
University in Tehran on Tuesday, claim-
ing the lives of 10 people and injuring 28 
others.Mostafa Kavakebian, one of the 
lawmakers who represents Tehran in 
Majlis, urged the Azad University author-
ities to fully brief parliament members on 
the details of the deadly incident.
Kavakebian also called for the briefing 
session to be an open one so that the peo-
ple know everything about the incident.



Iranians Commemorate 2009 
Pro-Establishment Rallies

Minerals top Iran exports to Turkey
Mining products, valuing more than $400 million, are on 
the top of Iran’s exported goods to Turkey in the first eight 
months of the Iranian calendar year (starting March 21).
According to the figures of Iran’s Customs Office, the 
minerals constituted about 45 percent of Iran’s export to its 
western neighbor. The weight of the exported minerals was 
more than 411 thousand tons.
Different kinds of stone, ferro stones, bricks, ceramic, tiles, alumina, coke, zinc, 
lead, cement, chrome, chromium, and molybdenum are among the exported 
minerals.
Iran and Turkey’s trade has been about $8.2 billion in the same period. 

Tehran and Damascus 
in a joint ministerial 
economic committee 
meeting exchanged 
views on long-term 
strategic trade 
and commercial 
c o o p e r a t i o n . T h e 
meeting held in Tehran 
on Saturday was co-
chaired by Iranian 
Road and Urban 
Development Minister 
Mohammad Eslami and 
Syrian Economy and 
Foreign Trade Minister 
Mohammad Samer 
al-Khalil.During the 
meeting, the two sides 
discussed developing 
investment cooperation 
between the two 
countries.Eslami and 
al-Khalil also agreed on 
a long-term strategic 
economic cooperation.
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Earlier this year, Russian energy minister 
Alexander Novak touted the idea that a 
new organization based on OPEC+ format 
– including OPEC members and allied 
oil suppliers led by Russia – will begin 
operations starting January 2019 ,1 in 
an effort to boost the market. Back then, 
there were plans to choose a location for 
the headquarters and come up with a name 
for the structure.
The energy minister announced Moscow’s 
change of heart this week, saying that 
an official alliance would only create a 
new headache for all the players on the 
market. Instead, a special mechanism 
of cooperation will be set up that will 
allow members to convene, discuss and 

adopt memorandums or joint resolutions, 
according to Novak.
“There will be no formal organization 
like OPEC, as it is additional bureaucratic 
difficulties linked to the cartel, 
antitrust laws of countries, sanctions, 
contributions,” the minister said as cited 
by Russian media.He added that the text 
of the charter regulating the cooperation 
between OPEC and non-OPEC states is 
almost ready and it has already been 
sent through the executive body of the 
organization, the OPEC Secretariat.
Despite attempts to regulate the market, 
it will still be facing an oversupply of up 
to 2 million barrels per day in the first two 
quarters of 2019, the minister warned.
The OPEC-Russia alliance to curb oil 
output in a bid to boost global crude 
prices has existed since 2016 and has 
been repeatedly extended since then. In 
December, OPEC and its allies agreed to 
cut crude output by 1.2 million barrels per 
day and later vowed to extend the cuts for 
another six months if necessary.

"Representative office of ministry of foreign affairs 
in Isfahan is attempting to follow up provincial 
authorities' trips to other countries and facilitate 
the provision of adequate context in this regard ", Ali 
Reza Salarian said in an interview with IMNA.
Pointing out that so little attention paid to "out 
of home travels" in last management period, he 
added, "when the Isfahan's council crop traveled 
to St. Petersburg, a council from St. Petersburg also 
traveled to Isfahan to keep the mutual relations."
Saying that we are interacting closely with Isfahan's 
Cultural Heritage organization about tourism, 
he continued, "we are attempting to establish a 
marketing board; to reach the end, we have held 
several meetings in the Chamber of Commerce".
Emphasizing on the importance of paying attention 

to tourism infrastructures in Isfahan, Salarian said, 
"we believe that there is a need to create tourism 
infrastructures and meet the related needs in 
order to provide suitable services for tourists; but 
unfortunately we even can't provide sufficient 
services to few tourists travelling to Isfahan due to 
the limited infrastructures".
"Tourists can receive visa in two ways; they can 
either go to Iranian embassies or refer to the 
destination airport to get their visas", Salarian said. 
"But before travelling to Iran, a tourist should visit 
the Ministry of Foreign Affairs website to complete 
the form of electronic visa page, after that he/she will 
receive some forms; receiving such form indicates 
that the visa has been accepted by the destination 
airport", he continued.

Russia shelves plans on permanent alliance 
with OPEC

Isfahan ready to make more sisterhood 
relations

"We are planning to increase the number of 
Isfahan's sisterhood cities, since 13 cities are 
insignificant for sisterhood relations", the Head 
of Representative office of ministry of foreign 
affairs in Isfahan said.

 Moscow has ditched the idea of launching a joint structure 
with the Organization of the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) but will continue to cooperate with 
major oil producers, according to the Russian energy 
ministry.

Despite 
attempts to 
regulate the 
market, it will 
still be facing an 
oversupply of 
up to 2 million 
barrels per 
day in the first 
two quarters 
of 2019, the 
minister 
warned.

 Imperiled Lake 
Urmia Reviving: 
Iranian Official
 It is one of the worst ecological 
disasters of recent decades, but the 
shrinking of Iran's great Lake Urmia 
finally appears to be stabilizing and 
officials see the start of a revival, 
according to an Iranian official.
A rusty cargo ship and a row 
of colorful pedal boats lying 
untouched on the bone-dry basin 
are a sign of the devastating loss of 
water in what was once the largest 
lake in the Middle East.
Situated in the mountains of 
northwest Iran, Lake Urmia is fed 
by 13 rivers and designated as a site 
of international importance under 
the UN Convention on Wetlands 

that was signed in the Iranian city 
of Ramsar in 1971.
The lake has been shrinking 
since 1995, according to the UN 
Environment Program, due to a 
combination of prolonged drought, 
over-farming and dams.
By August 2011 the lake's surface 
was 2,366 square kilometers 
(914 square miles) and shrank 
drastically to just 700 km2 in 2013, 
according to the United Nations.
The catastrophe has threatened the 
habitat of shrimp, flamingos, deers 
and wild sheep and caused salt 
storms that pollute nearby cities 
and farms.
That triggered a coordinated effort 
to save the lake in 2013 -- with a 
joint program between Iran and the 
UN Development Program funded 
by the Japanese government.

The project became a priority for 
the incoming administration of 
President Hassan Rouhani.
"One of my promises was to 
revive Lake Urmia, and I am still 
committed to that promise," 
Rouhani said during a recent visit 
to the region.
Some positive results are finally 
emerging and the lake's surface 
area reached 2,300 km2 last year, 
according to UN Development 
Program figures.
"This is the beginning of the lake's 
revival," said Abolfazl Abesht, who 
heads the wetlands unit of Iran's 
environment department, AFP 
reported.
He warned it would take "decades" 
to return to the 5,000 km2 it once 
covered, but at least "now the trend 
has stopped".

A senior tourism official invited 
people from across the world to 
choose Iran as the destination 
for their Christmas vacation this 
year, in a bid to lure tourists amid 
the tightening of US sanctions.
Tourism official invites world to 
spend Christmas holidays in Iran
Head of Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism 
Organization (ICHHTO) Ali 
Asghar Mounesan, in a tweet 
on Saturday assured people 
who would choose Iran as their 
holiday destination that they 
won’t forget the great memories 
of their trip.
“[I] invite you [to] travel to Iran, 
the country of love and peace 
in your holidays. [I] ensure 
that [you] will not forget great 

memories of this journey,” he 
tweeted.
Millions of people across 
the world take overseas trips 
during the Christmas and New 
Year period, considerably 
boosting tourism revenues of hot 
destinations.
Iranian tourism officials expect 
a rise of overseas visitors in the 
coming months, as a plunge in 
the national currency’s value 
has made it extremely cheap for 
foreigners to visit Iran.
In October, Mounesan said the 
number of tourists who visited 
Iran since the beginning of the 
Iranian calendar year (started 
March 21) rose by 51 percent 
compared to the figure for the 
same period in the past year.

Iran has in recent months eased 
visa issuing process to attract 
more foreign tourists.
Iran is home to many historical 
landmarks and enjoys a rich 
culture, but its tourism sector 
needs more attention to flourish.
Officials hope tourism could earn 
a lot for the Iranian economy, 
create jobs and boost economic 
growth as the country is the 
target of US sanctions.

 Tourism official invites world to spend Christmas holidays in Iran
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