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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,530,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,640,005,182,000جدید

1,890,0002,331,000نیم سکه

1,165,0001,241,000ربع سکه

665000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18333578539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

رییس اتاق تعاون استان اصفهان:

نظارت بر تعاونی ها در 
اصفهان افزایش می یابد

رییس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: به منظور 
بهبود عملکرد تعاونی ها، نظارت بر تعاونی ها در 

اصفهان افزایش می یابد.
سید محمد میر هادیان اظهار داشت: به منظور 
افزایش نظارت بر تعاونی هــا و بهبود عملکرد 
بخش تعاون، تقویت اتحادیه  شرکتهای تعاونی 
و پیگیری واگذاری وظایف تصدی گری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی در حوزه مدیریت 
تعاونی ها بــه اتحادیه های مذکــور در اولویت 

برنامه های اتاق تعاون استان قرار گرفته است.
وی با اشــاره به اهمیت و نقش هــر اتحادیه در 
بحث خدمات رسانی به تعاونی ها بیان داشت: با 
توجه به وظیفه حمایتی که هر اتحادیه در قبال 

تعاونی های خود دارد، باید شرایطی...

2 ادامه در صفحه 
      ورود هر گردشگر به ایران، بیش از دو هزار دالر به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارز آوری برای کشور به همراه دارد که با این حساب، در سال گذشته رقمی بالغ بر 10 میلیارد دالر ارز از طریق 

صنعت گردشگری به ایران وارد شده است.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در توییتر خود مطرح کرد:    

گردشگری، جایگزین نفت

حمایت از جانشین  
واقعی  تلگرام 

 تلگــرام ، پیــام رســانی کــه 
مدت هاست حاشــیه ساز شده 
و اکنــون بعد از مــدت ها خبر 
سازی برای کشــورمان اکنون 
شــایعه های فراوانــی مبنی بر 
قطــع کامل ایــن پیام رســان 
خارجی به گوش می رسد. شاید 
هنگامی که پاول دورف به خلق 
 تلگرام پرداخت  هیــچ گاه فکر 
نمی کرد این پیام رسان مسبب 
چه مسائلی در جهان شود او تنها 
در ابداع و ایجاد این پیام رســان 
 به جایگزینی برای فیســبوک 
می اندیشــید و رقابت در فضای 
مجازی ، امــا وقتی داعش از این 
پیام رســان به عنوان وســیله 
ارتباطی استفاده کرد و در حمله 
تروریســتی فرانســه ، یکی از 
مقصرترین ابزار ها همین تلگرام 
بــود ، دورف مــورد انتقادهای 
شدیدی قرار گرفت اما در برلین 
که جایگاه اصلی تلگرام است از 
او محافظت شد . درست برعکس 
وقتی که از زادگاهش در روسیه 
فرار کرد و روسی ها از او حمایت 

نکردند!
 در ایران نیز این پیام رسان ...
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فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از ورشکسته منصور ذوالفقاری در 
نظر دارد: مالکیت ششدانگ پالک ثبتی به شماره 22/379 فرعی از اصلی 22 بخش 14 ثبت اصفهان  

واقع در خیابان آتشگاه – خیابان بهشت را از طریق مزایده به فروش برساند: 
الف( مشخصات ملک: 

1( مساحت ملک حدود 2280 متر مربع 
2( ملک به صورت باغ محصور نیمه مشجر می باشد. ) با دیوار گلی چینه ای قدیمی( 

3( ملک د ارای دو سند رسمی هر یک معادل سه دانگ به شماره پالک های 22/379 )به شماره ثبت 
108509( و پالک 22/379 به شماره ثبت 26997

4( ملک مذکور فاقد آب زراعی می باشد. 
ارزش پایه مزایده: 9/120/000/000 ریال 

زمان و مکان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 ساعت 11
 در محل: اصفهان – چهار باغ بــاال – ابتدای خیابان نیکبخت – اداره تصفیه امور ورشکســتگی 

قوه قضائیه 
شرایط مزایده:

1- فروش نقدی و اقساطی می باشد. )اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.(
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری 
اصفهان به شماره 2171290210008 واریز و اصل فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده 

تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه 
مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده کسی 

است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتی که برنده مزایده در انقضای مهلت پرداخــت از پرداخت ثمن مزایده خودداری نماید 
مسوول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده 

او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه های نشر آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه 
نمایند.

تلفن: 031-36611086

آگهی تجدید مزایده 

مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 

 واردات کاغذ برای شبکه پرداخت چقدر ارزبر است؟

 ارقامی عجیب از کاغذ مصرفی
 در کارتخوان ها

چاپ کاغذ برای هرتراکنش از دستگاه های کارتخوان، 
ساالنه هزینه هنگفتی را به کشورتحمیل می کندوبرخی 

پیشنهاد می کنندبرای صدور رسید، حداقل رقم تراکنش 
تعیین شده و صدور غیرکاغذی در دستورکار قرار گیرد.

افزایش مستمر تعداد تراکنش های پرداخت الکترونیک به خصوص با 
استفاده از ابزار کارتخوان های فروشگاهی، هزینه های ...



حمایت از جانشین  
واقعی  تلگرام

ادامه از صفحه یک:
...  تاثیرات منفــی و مثبت زیادی بر 

جای گذاشته است. 
از محبوب ترین شبکه های پیام رسان 
در ایران تلگرام محسوب می شود آن 
هم ، به دلیل دسترســی راحت تر و 
سریع تر . تاثیرات منفی این پیام رسان 
اغلب ناشــی از بهره گیری افراطی و 
مربوط به حریــم خصوصی و فردی 
است. یکی از تاثیرات منفی که تلگرام 
متهم ردیف اول آن در زندگی افراد 
است،  به خطر افتادن حریم خصوصی 

است.
 در واقــع به دلیــل نا آشــنا بودن 
اکثر افراد، تلگرام بــه خطری برای 
حریم خصوصی افراد مبدل شــده 
اســت. دیگر تاثیر منفی که تلگرام 
عامل اصلی آن اســت، نشر اکاذیب 
در جامعه است، متاســفانه انتشار 
اخبار دروغین و اشتراک آن  یکی از 
بزرگ ترین مشکالتی است که این 
روزها گریبان گیر کاربــران ایرانی 
تلگرام شده است؛ اخبار بدون منبع 
موثق در تلگرام به راحتی دســت  به  
 دست شده و باعث فریب افراد زیادی

 شده است.
هرچند برخی معتقد هســتند که 
تاثیرات تلگرام بیشــتر منفی بوده 
تا مثبت اما نمی توان بی انصاف بود 
و تاثیرات مثبت این پیام رســان را 

نادیده گرفت. 
تســهیل ارتبــاط جمعی، بــه روز 
بودن و مطلع بــودن از اخبار، ایجاد 
و رونق کســب و کارهای اینترنتی 
و....  از مزایــای تلگــرام اســت که 
البته ایجــاد یک جایگزیــن برای 
 آن کار چندان ســختی نمی تواند

 باشد!
اگر به مزایــای تلگرام کــه عبارت 
هستند از  تســهیل ارتباط جمعی، 
به روز بودن و مطلع بــودن از اخبار 
و ایجــاد و رونق کســب و کارهای 
اینترنتی، ســرعت و امنیــت را نیز 
اضافه کنیم متوجه می شویم اکثر 
کاربران ایرانی چه توقعی از یک  پیام 
رسان دارند و به نظر می رسد توقعات 
 زیادی هم نباشــد که البته برخی از

 پیــام رســان هــای داخلــی 
توانســتند این مشــکل را برطرف 
کننــد و تمــام نیازهــای کاربران 
 شــبکه های مجازی را بــر طرف 

کنند. 
اما مشــکلی که در جایگزین کردن 
تلگرام با شبکه های داخلی ایجاد شد 
معرفی  چندین پیام رســان داخلی 
 به صورت همزمان بــه جای تلگرام

 بود. 
 ســروش، بلــه، ایتا،روبیــکا و ... 
ده ها پیام رسان دیگر که ایرانیان نیز 
هر کدام به سلیقه شخصی یک الی 
دو پیام رسان داخلی را نصب کردند 
اما متوجه شدند دوستان و همکاران 
خود هر کــدام در یک پیام رســان 
متفاوت هستند و برای ارتباط با همه 
آنها باید بیش از  ده پیام رسان داخلی 
بر روی گوشی های خود نصب کنند 
که اگر حافظه گوشــه های موبایل 
اجازه به چنین کاری می داد مجبور 
بودند هر روز تمام این پیام رسان ها 

را چک کنند !
 این شــد که دوبــاره مــردم با هر 
ترفند و هــر فیلتر شــکنی بود به 
تلگــرام بازگشــتند و اکنــون که 
دوبــاره خبرهایی حاکــی از قطع 
کامل تلگرام اســت ، همه کاربران 
 فضای مجازی دچار ســردر گمی 

شده اند! 
البته در چند روز گذشته معاون وزیر 
ارتباطات اعالم کرده قرار اســت به 
صورت ویژه از پیام رســان داخلی 
سروش و گپ حمایت شود و شاید 
اینبار با قطع تلگرام مردم جانشینی 
کامل به جای تلگرام پیش روی خود 

خواهند دید.؟!

اقتصاد استان
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افزایش 18 برابری جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب استان اصفهان
 ازآغاز فعالیت شرکت آب وفاضالب استان اصفهان  در  سال  1344 تا سال 1357 حدود 168 هزار نفر 
تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گرفتند. این در حالیست که پس از پیروزی انقالب شکوهمند 
 اسالمی تا کنون بیش از 2 میلیون و 978 هزار و 542 نفر در استان اصفهان از خدمات شبکه فاضالب 
بهره مند شدند.  مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 53 سال از ارائه خدمات 

شبکه فاضالب در اصفهان می گذرد اعالم کرد:  اصفهان اولین شهر در کشور بوده که شبکه فاضالب در آن 
اجرا گردیده است ، همچنین  استان اصفهان با اجرای 422 کیلومتر خطوط شبکه فاضالب بیشترین میزان 

خطوط اجرا شده در کشور را به خود اختصاص داده است که  13 درصد خطوط شبکه فاضالب اجرا شده  در کشور 
را شامل  می شود . مهندس هاشم امینی با اشاره به  اجرای خطوط شبکه فاضالب در دوران 40 ساله انقالب اسالمی اعالم 

کرد: از سال 44 تا سال 57 حدود هزار و35 کیلومتر شبکه فاضالب در استان اصفهان اجراءشده بوددر حالیکه از سال 57 تا کنون بیش از 8 
هزار و 84 کیلومتر شبکه فاضالب در استان عملیاتی شد که بیانگر افزایش 8 برابری اجرای شبکه فاضالب در دوران پس از انقالب می باشد.

وی افزود: از سال 44 تا سال 57 حدود 56 هزار انشعاب فاضالب به مشترکین واگذار شددر حالیکه از سال 57  تا کنون به 668 هزار و 571 
متقاضی شبکه فاضالب واگذار شد که افزایش 12 برابری را طی دوران 40 ساله انقالب اسالمی نشان می دهد. 

اگرچه در سالیان 
اخیر به سبب نبود 

توجه کافی نسبت به 
این مقوله در داخل 

کشور، با وجود پتانسیل 
باالی ایران در زمینه 

جذب گردشگر، به 
سختی می توان نام آن 
را در آمارهای جهانی 
به عنوان یک مقصد 

پربازدید پیدا کرد.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در توییتر خود مطرح کرد:    

گردشگری، جایگزین نفت

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در صفحه توییتر خود از رشــد تعداد هتل های با کیفیت در 
کشور نوشت و ابراز امیدواری کرد که روزی صنعت گردشگری 

جایگزین نفت شود.
علی اصغر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، در حساب توییتر خود نوشت:  هتل های 

چهار و پنج ستاره در کشور را به ۱۵۷ باب رسانده ایم. 

ایمنا
گـــزارش
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      ورود هر گردشگر به ایران، بیش از دو هزار دالر به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارز آوری برای کشور به همراه دارد که با این حساب، در سال گذشته رقمی بالغ بر ۱0 میلیارد 
دالر ارز از طریق صنعت گردشگری به ایران وارد شده است.

دست یابی متخصصان ایرانی به دانش 
فنی ماشین کاری قفسه های نورد گرم

برای اولین بار در کشور، کارشناســان فوالد مبارکه با همکاری 
متخصصان شرکت های داخلی، در جریان اجرای تعمیرات ساالنه 
نورد گرم شرکت، فرایند ماشین کاری قفسه های نورد نهایی و نصب 

بلوک باالنس های جدید را با موفقیت کامل انجام دادند.
 

مرتضی رمضانی رییس دفتر فنی تعمیرات نورد گرم فوالد مبارکه با بیان 
مطلب فوق از اجرای موفقیت آمیز تعمیرات ساالنه ناحیه نورد گرم خبر داد و 
گفت: توقف ساالنه نورد گرم یکی از بزرگ ترین توقفات تعمیراتی انجام شده 
در مجتمع فوالد مبارکه بود که با برنامه ریزی سه ساله و صرف بیش از 70هزار 
نفر ساعت از توان تعمیرات مرکزی و همکاری مستقیم 11 شرکت پیمانکاری 

و مشارکت کارکنان ناحیه نورد گرم در مدت 21 روز انجام شد.
در خصوص جزئیات اجرای این عملیات تعمیراتی بزرگ و مهم، نیما داوری، 
کارشــناس دفتر فنی تعمیرات نورد گرم افزود: این عملیــات، با توجه به 
فرسایش قفسه های نورد گرم و افزایش خرابی تجهیزات و توقفات اضطراری 
که ممکن بود هزینه های سنگینی به شرکت تحمیل کند، از سوی مدیریت 
شرکت در دستور کار قرار داده شــد. به همین منظور با انجام فعالیت های 
کارشناسی از 3 سال گذشته، برنامه تعمیرات اساسی قفسه های نورد گرم 
و به طور مشخص ماشین کاری قفسه های نورد نهایی مورد بررسی و تبادل 
نظر قرار گرفت و اجرایی شد. در فاز اول کلیه عیوب به صورت دقیق بررسی 
گردید و با توجه به گزارش های تخصصی تهیه شده، فرایند انتخاب پیمانکار 

ذی صالح جهت انجام تعمیرات شروع شد.
وی با بیان این که در فاز دوم، پس از تعیین پیمانکار، در توقف ساالنه سال 
گذشته، وضعیت قفسه ها با استفاده از فناوری »لیزرتراکر« جهت طراحی 
برنامه نهایی ماشین کاری و تغییر طرح بلوک باالنس قفسه های نورد نهایی، 
مورد داده بــرداری و تحلیل دقیق قرار گرفت ادامه داد: در فاز ســوم پروژه 
با آماده سازی های مناســب و با عزم و همت همه واحدهای مرتبط فرایند 
ماشین کاری قفسه های نورد نهایی و نصب بلوک باالنس های جدید با موفقیت 

کامل انجام شد.
داوری خاطرنشان کرد: از افتخارات این پروژه می توان به دست یابی به تمام 
اهداف برنامه ریزی شده و انجام کلیه فعالیت های ماشین کاری، اندازه برداری 
و نصب به دست شرکت های ایرانی و دست یابی این شرکت ها به دانش مربوط 
اشاره کرد. این موفقیت در حالی به دست آمد که دانش فنی ماشین کاری این 

قفسه ها در انحصار شرکت های خارجی بود.
وی در ادامه افزود: ازآنجا که زمان توقف ساالنه به علت پروژه ماشین کاری 
قفسه های نورد نهایی طوالنی بود، با تاکید مدیریت ناحیه، استفاده بهینه 
از زمان و انجام تعمیرات اساسی در تمام قسمت های نورد گرم نیز در برنامه 
قرار گرفت. برخی از این اقدامات، که هرکدام پروژه بســیار مهمی بودند، 

عبارت اند از:
  انبار تختال و کوره های پیش گرم:

در این بخش اصالح و تعویض ساپورت های رول های دشارژ و اکستراکتور 
کوره 1 و 2، ترمیم سازه فلزی کمپ 1 و 2 انبار تختال، ترمیم پایه های بتنی 
کوره 3 و 4، ترمیم سازه فلزی-حرکتی کوره 3 و 4، ترمیم نسوز کلیه کوره ها، 

تعمیرات اساسی کوره شماره 3 و تعویض ترانس اسکارل GR6   انجام شد.
  بخش نورد مقدماتی یا     رافینگ:

در این بخش نیز ماشــین کاری پشت الینرهای پشــتیبان باالیی و بلوک 
باالنس های قفسه R3، ماشین کاری میز رول های غلتکی، ترمیم سازه بتنی 
قفسه E1، تعویض سیلندر و بیم اسکرودان قفسه R1، ترمیم بیس ساید 
گاید ورودی قفسه R3، تعویض ترانس GR1 و انجام   روتین   موتورهای 

اصلی نورد مقدماتی با موفقیت به پایان رسید.
  نورد نهایی یا فینیشینگ:

در این مرحله، ماشــین کاری قفســه های نورد نهایی، بهیــــــنه سازی 
قیـــــچی فیـــــنیشینگ، بهینه سازی لوپر قفسه F4 )تغییر سیستم 
الکتریکی به هیدرولیکی(، اصالح محل نصب کپسول قفسه F7، تعویض 

آرمیچر موتور قفسه F6  و   روتین موتورهای اصلی نورد نهایی انجام شد.
  کالف پیچ ها یا کویلر:

در بخش کالف پیچ ها یا کویلر، سیستم هیدرولیک کویلر شماره 1 از سیستم 
H6 به سیستم H16 تغییر یافت. صفحه ثابت کویلر 2 و فریم پینچ رول کویلر 
 3 تعویض شد. ســاید گاید کویلر 2 اصالح و پارسی تک کویلر بهینه سازی

 شد.

گـــزارش

تالش بر این اســت که با 
تکمیل پروژه ها، تا پایان 
دولت این عــدد به 210 

باب افزایش یابد.
وی همچنین با تاکید بر 
لزوم پیشــرفت صنعت 
گردشــگری در کشــور، 
اضافه کرد: وقتی زیرســاخت ها تکمیل 
شود، با قدرت می توان گفت  گردشگری 
جایگزین  نفــت خواهد شــد. آن زمان 
هم اشــتغال زایی کرده ایم و هم در برابر 

 تحریم ها بیمه می شویم.
 معاون گردشــگری ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
پیش از ایــن اعالم کرده بــود ورود هر 
گردشــگر به ایران، بیش از دو هزار دالر 

به صورت مســتقیم و غیرمستقیم ارز 
آوری برای کشــور به همراه دارد که با 
این حساب، در سال گذشته رقمی بالغ 
بر 10 میلیــارد دالر ارز از طریق صنعت 

گردشگری به ایران وارد شده است.
بررسی تجربه های مشابه در کشورهای 

مختلف جهان نشــان می دهد، توسعه 
صنعت توریسم در هر منطقه می تواند 
اثرات بسیار مثبتی بر اقتصاد و نرخ بیکاری 
ساکنان آن داشته باشد و به همین دلیل 
است که مونسان مدعی امکان جایگزینی 
صنعت گردشگری با صنعت نفت در ایران 

شده است؛ اگرچه در ســالیان اخیر به 
سبب نبود توجه کافی نسبت به این مقوله 
در داخل کشور، با وجود پتانسیل باالی 
ایران در زمینه جذب گردشگر، به سختی 
می توان نام آن را در آمارهای جهانی به 

عنوان یک مقصد پربازدید پیدا کرد.

برگزاری نمایشگاه فصلی به بدنه اقتصادی جامعه ضربه می زند
رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به اینکه این جشنواره با نمایشگاه بین المللی مبل اصفهان همزمان شده 
است، گفت: بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و رکود اقتصادی معتقدیم که برگزاری هر نمایشگاه 

فصلی ضربه به بدنه اقتصادی جامعه است.
رسول جهانگیری  در آیین افتتاح » جشنواره ملی بازار مبل رهنان «، اظهار کرد: بر اساس قانون برگزاری 

هرگونه نمایشگاهی به عهده رییس اتاق اصناف و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت است و اجازه برگزاری 
هیچ گونه نمایشگاه فصلی در دو سال اخیر به هیچ صنفی داده نشده است. وی افزود: قرار است مکاتباتی به همه 

شهرستان ها انجام شود که در قبال برگزاری نمایشگاه ها، منافع مالی دیده نشود زیرا برگزاری نمایشگاه ها کسب 
و کار کاسبان را تعطیل می کند. رییس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: نمی خواهیم درهای اصفهان را به روی سایر افراد 

ببندیم، حصاری دور خود بکشیم و رقابت را در نظر نگیریم اما معتقدیم اولویت اول در نمایشگاه ها باید با کسبه اصفهانی باشد، امسال 
در نمایشگاه بین المللی مبل بیش از 70 درصد شرکت کنندگان واحدهای صنفی اصفهانی بودند. جهانگیری گفت: اگر قرار است نمایشگاه مبل 
سالیانه برگزار شود کسانی که شناسنامه صنفی دارند می توانند در آن شرکت کنند و فقط در صورتی که متقاضیان اصفهانی نتوانستند ظرفیت 

نمایشگاه را پر کنند به شهرهای دیگر اجازه حضور داده شود.

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

    

وی با بیان اینکه الزم است در این زمینه اطالع رسانی 
درست و به موقع انجام شود ادامه داد: با وجود تشکیل کارگروه و 
دبیرخانه توسعه گردشگری پایدار نیاز است از سوی دبیرخانه اطالع 
رسانی درستی صورت بگیرد تا بهتر و موفق تر در حوزه گردشگری 

فعالیت کنیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های  استان اصفهان یادآور 
شد: اســتان اصفهان جاذبه های گردشــگری زیادی به ویژه در 
بخش کویر گــردی دارد و این جاذبه برای غربی هــا و اروپایی ها 
که چشمشان به سرســبزی عادت کرده موقیت بسیار مطلوب و 

جذابی است.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه ها می تواند در توسعه گردشگری 
مفید واقع شوند و جدای از نمایش فرهنگ و آثار و صنایع دستی 
میراثی مان به مخاطبان، فرصت مناسبی برای تبلیغ جاذبه های 
استان اصفهان هستند و می توانند معرف فرهنگ گردشگری ما 
باشند. ســعادت بهرامی گفت: در غرب و شرق اصفهان و از شمال 
وجنوب این استان، مردم مهمان نواز و خونگرمی وجود دارند که 

ظرفیت های ما باری توسعه گردشگری را افزایش می دهند.
وی تاکید کرد: ســازمان همیاری شهرداری ها حمایت الزم باری 
توسعه و رونق گردشگری را انجام می دهد و دید خوب و جامعی 
برای گردشگری دارد. اعالم می کنم که با تمام ظرفیت در خدمت 
گردشگری خواهیم بود و از این طریق می توانیم به درآمد پایدار برای 

شهرداری ها برسیم.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های اصفهان تصریح کرد: 
اصفهان در بخش صنعت اشباع و از تمام ظرفیت های آن استفاده 
شده و نباید در این زمینه توسعه دیگری رخ دهد. ما در گردشگری 

ظرفیت عظیمی در کشورمان داریم که نباید از آن غافل شویم.
وی با اشاره به اینکه برای رونق گردشگری نیازمند تامین زیرساخت 
هستیم اذعان داشت: جدای از امکانات رفاهی و خدماتی نیاز داریم 
که مجلس شورای اســالمی قوانین تسهیل کننده ای برای حوزه 
گردشگری مصوب کنند.  بهرامی اضافه کرد: گردش مالی در صنعت 
گردشگری در سال) 1950( دو میلیارد  دالر بوده  و این رقم در سال 
) 2018(  به هزار و دویست و بیست میلیارد دالر ارزیابی شده است. 
به همین دلیل گردشــگری یکی از اولویت های سازمان همیاری 
شهرداری ها اصفهان است و از سوی دیگر سبب کسب درآمد پایدار 

برای شهرداری ها و رونق اشتغال خواهد شد. 
وی به نمایندگی ازشهرداران اظهار داشت: شهرداری ها و سازمان 

همیاری شــهرداری های اصفهان آمادگی دارند تا در طرح های 
گردشگری سرمایه گذاری کرده و به درآمد پایدار برسند و همانطور 
که همه مطلع هستند، گردشگری صنعتی اشتغال زا است و از سوی 

دیگر سبب ارزآوری و ممانعت از خروج ارز ازکشور می شود.
در ادامه جلسه مهندس جهانگیری رییس اتاق اصناف استان و عضو 
هیات رییسه اتاق اصناف کشور در اولین نشست کارگروه توسعه 
پایدار گردشگری اصفهان با اشاره به بحران خشکسالی دراصفهان 
گفت: تنها ظرفیت باقی مانده در استان اصفهان برای رونق اقتصادی، 

صنعت گردشگری است و باید از آن بهره برد.
جهانگیری ادامه داد: با وجود خشکسالی و کاهش ظرفیت کشاورزی، 
افزایش جمعیت و اشباع اصفهان از صنایع، الزم است برای رونق 
اقتصادی و کسب در آمد به گردشگری بیش از پیش اهمیت بدهیم 

و اتاق اصناف در این زمینه از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.
وی یادآور شد: در شرق اصفهان به دلیل کم آبی شاهد کاهش سطح 
زیر کشت و برداشت محصول هستیم و نیاز داریم در صنعت توریسم 
با پرداختن به صنایع دستی و معرفی جاذبه گردشگری به درآمدزایی 
برای ســاکنین این منطقه و تمام مناطقی با کاهش درآمد در اثر 

خشکسالی مواجه اند کمک کنیم.
رییس اتــاق اصنــاف اصفهــان اظهار داشــت: اتــاق آمادگی 
دارد تــا در بحــث تامیــن و توســعه زیر ســاخت هــای مورد 
 نیاز گردشــگری با ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری

 همکاری کند.

پرداختن به گردشگری می تواند ارز آوری باالیی برای استان داشته باشد
 مدیرعامل سازمان همیاری شــهرداری های استان اصفهان گفت: این ســازمان آمادگی دارد تا در بخش گردشگری ســرمایه گذاری کند و 

شهرداری های اصفهان نیز در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان، ســعادت بهرامی در اولین نشست کارگروه توسعه پایدار گردشگری 

اصفهان اظهار داشت: پرداختن به گردشگری می تواند ارز آوری باالیی برای استان ما به همراه داشته باشد.

خـــبــــر

رییس اتاق تعاون استان اصفهان:
نظارت بر تعاونی ها در اصفهان افزایش می یابد

رییس اتاق تعاون اســتان اصفهان گفت: به منظور 
بهبود عملکرد تعاونی ها، نظــارت بر تعاونی ها در 

اصفهان افزایش می یابد.

سید محمد میر هادیان اظهار داشــت: به منظور افزایش نظارت بر تعاونی ها 
و بهبود عملکرد بخش تعاون، تقویت اتحادیه  شــرکتهای تعاونی و پیگیری 
واگذاری وظایف تصدی گــری وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در حوزه 
مدیریت تعاونی ها به اتحادیه های مذکور در اولویــت برنامه های اتاق تعاون 

استان قرار گرفته است.
وی با اشــاره به اهمیت و نقــش هر اتحادیــه در بحث خدمات رســانی به 
تعاونی ها بیان داشــت: با توجه بــه وظیفه حمایتی که هــر اتحادیه در قبال 
تعاونی های خود دارد، باید شرایطی فراهم شود تا شاهد تقویت و فعال سازی 
 اتحادیه ها باشــیم تا آن هــا نیز بتوانند نســبت به کمک بــه تعاونی ها اقدام 

کنند.
رییس اتاق تعاون استان اصفهان تصریح کرد: تاکنون حمایت های الزم به منظور 
کمک به فعال سازی اتحادیه ها انجام گرفته است و انتظار داریم اتحادیه ها نیز با 

توجه به ماهیت حقوقی که دارند، حضور خود را پررنگ تر و برنامه های خود را ارائه 
کنند تا بتوانیم در اجرایی شدن آن ها حمایت های الزم را انجام دهیم.

وی ادامه داد: تقویت اتحادیه  شرکت های تعاونی و پیگیری انجام واگذاری وظایف 
تصدی گری به اتحادیه های مذکور در اولویت برنامه های هیات رییسه اتاق تعاون 

استان قرار گرفت.
میرهادیان با اشاره به اینکه امروز تعاونی های مسکن با مشکالت عدیده ای مواجه 
هستند، گفت: عدم وجود منابع و اعتبارات کافی برای توسعه تعاونی های مسکن 
در بودجه سنواتی و تســهیالت  در اختیار دولت و همچنین اثرات ناشی از رکود 
تورمی حاکم در بخش مسکن کل کشور موجب بروز مشکالت برای تعاونی های 

مسکن شده است.
وی افــزود: افزایش قیمت مصالــح ســاختمانی، زمین و هزینه هــای نظارتی 
و موانع ایجاد شــده توســط شــهرداری ها، ســازمان های خدماتــی، ادارات 
 ثبت اســناد و ســازمان نظــام مهندســی از عمــده مشــکالت  تعاونی های

 مسکن است.
مهر

خـــبــــر



 اجرای پروژه های زیرسازی و بلوک فرش پیاده رو های سطح شهرفالورجان
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان،  ادامه اجرای پروژه های زیرسازی و بلوک 
فرش پیاده رو های سطح شهر با هدف استانداردسازی معابر جهت بهبود عبور و مرور و افزایش رفاه شهروندان 

همچنان ادامه دارد.
شهردار فالورجان در این خصوص اظهار داشت : از آنجا که پیاده روهای سطح شهر می تواند نقشی اساسی در 

ارتقای سالمت و تسهیل عبور و مرور شهروندان ایفا نماید شهرداری تاکید فراوانی بر افزایش سطح نوسازی معابر 
عمومی شهر دارد.

مهندس جواد نصری از ادامه اجرای عملیات پیاده رو سازی و ساماندهی معابر در سطح شهر خبر داد و عنوان نمود : واحد 
عمرانی شهرداری با آغاز عملیات عمرانی در سطح شهر و طرح مناسب سازی معابر پیاده اقدام به زیرسازی و سنگفرش  ضلع جنوب 

پیاده رو خیابان امام با مساحت تقریبی 3000 متر مربع و همچنین خاکبرداری ضلع غرب پیاده رو خیابان مدرس حد فاصل میدان معلم 
تا سه راهی محله جمال آباد به مساحت تقریبی 2000 متر مربع نموده است.

شهردار فالورجان  در خاتمه چنین افزود : امیدواریم این عملیات، در کوتاه ترین زمان ممکن به پایان برسد و در این راستا مجموعه شهرداری 
فالورجان، نهایت تالش خود را در مسیر تکمیل پروژه ها و عمران شهر بکار گرفته است.

۱۰۹ نقطه پرحادثه در محورهای مواصالتی اصفهان وجود دارد
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به شناسایی ۱0۹ 
نقطه پرحادثه در محورهای مواصالتی استان اصفهان، اظهار کرد: عملیات ایمن سازی  ۶۷ نقطه 

مصوب کشوری استان اصفهان با اولویت  در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان،  فرزاد دادخواه 

اظهار کرد: اســتان اصفهان با داشــتن بیش از ۱۱هزار و ۵00کیلومتر راه و 2۵ هزار کیلومتر راه 
همسنگ به عنوان  چهار راه ترانزیت کشــور نقش ویژه ای در سطح ملی  در زمینه حمل ونقل بار و 

مسافر ایفا می کند. معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به 
حجم تردد خودروهای سنگین و وجود صنایع و معادن بزرگ در محورهای شریانی استان اصفهان، گفت: از سال 

۹2 تا کنون عملیات ترمیم رویه آسفالت یکهزار و 300 کیلومتر از راه های استان اصفهان با تالش همکاران، مساعدت مسئولین و 
توان اجرایی پیمانکاران پیگیری و انجام شده است. وی از انجام عملیات لکه گیری روکش آسفالت با تعریف پروژه های متعدد در 
محورهایی نظیر جندق- معلمان، داران- اصفهان، مالاحمد- نائین، انارک- نائین  بر اساس اولویت بندی خبر داد و افزود: برنامه 
ریزی  های الزم برای درز گیری، لکه گیری و ترمیم رویه آسفالت جاده ها در نیمه دوم سال جاری و سال آینده نیزانجام شده است.

خبرهای دو خطی

چاپ کاغذ برای هرتراکنش از دستگاه های کارتخوان، ساالنه 
هزینه هنگفتی را به کشورتحمیل می کندوبرخی پیشنهاد 
می کنندبرای صدور رسید، حداقل رقم تراکنش تعیین شده و 

صدور غیرکاغذی در دستورکار قرار گیرد.
افزایش مســتمر تعداد تراکنش های پرداخت الکترونیک به 
خصوص با استفاده از ابزار کارتخوان های فروشگاهی، هزینه های 
سربار این تراکنش ها را به شدت افزایش داده؛ تا جایی که تامین 
هزینه های تمامی اقالم مرتبط با ایــن تراکنش ها، به یکی از 
اصلی ترین دغدغه ها و معضالت شبکه بانکی و پرداخت کشور 

تبدیل شده است.

مهر
گـــزارش
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عرضه گوشت افزایش می یابد؛
بازار گوشت در آستانه 

تعادل

رییس شــورای تامین دام کشور 
اعالم کرد: شرکت پشتیبانی امور 
دام کشور برای تنظیم بازار گوشت 
قرمز اقدام به افزایش حجم واردات 
گوشت گرم گوســفندی، گوشت 
یخ زده گوســاله، دام زنده وارداتی 
گوسفندی رومانیایی و گوشت گرم 

گوساله کرده است.
»منصور پوریــان« درباره کاهش 
عرضه گوشــت تنظیم بازاری در 
فروشــگاه های زنجیــره ای طی 
روزهای اخیر گفت: واردات مسیر 
عادی خود را طــی می کند و هیچ 
کمبودی در تامین و عرضه گوشت 

وارداتی نداریم.
 وی علــت تاخیــر در توزیــع 
گوشــت های وارداتی در ســطح 
فروشــگاه های زنجیــره ای را 
شــرایط نامســاعد آب و هوایــی 
دانســت و گفت: در روزهای اخیر 
به دلیل بارش های برف و باران در 
محورهای مواصالتی کشور، حمل 
و نقل محصول با اندکی مشــکل 
مواجه شده اســت که همین امر 
می تواند در به تعویق افتادن عرضه 
این محصوالت در سطح فروشگاه 

های زنجیره ای موثر باشد.
رییس تامین شــورای دام کشور 
تصریح کرد: اکنون عالوه بر عرضه 
نامحدود روزانه گوشت گوساله یخ 
زده و گوشــت گرم گوسفندی به 
میزان روزانــه ۱00 تا ۱۵0 تن، از 
این هفته تا هفته آینده روزانه ۱00 
تا ۱20 تن الشــه از محل واردات 
دام زنده گوســفندی رومانیایی و 
گوشت گرم گوساله با قیمت های 

تنظیم بازاری عرضه می شود.
وی عملکرد شــرکت پشــتیبانی 
امور دام کشور را در عرضه گوشت 
وارداتی موفق عنوان کرد و گفت: 
به نظر می رسد این افزایش حجم 
واردات می توانــد در تنظیم بازار 
گوشــت قرمز در بــازار مصرف و 
همچنین کاهش نــرخ آالیش از 
جمله دست دل و جگر و کله و پاچه 

تاثیر بسزایی داشته باشد.

ایرنا
خـــبـــر
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 بدون احتساب 
رسیدهای صادر شده 

بابت خطا در تراکنش ها 
یا نبود موجودی کافی 
در حساب، مقدار کل 
کاغذ مصرف شده در 
هشت ماهه نخست 
سال ۹۷ را می توان 

تخمین زد.

     معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: واحدهای پتروشیمی کشور راه های دور زدن تحریم را بلدند 
و شرایط بین المللی کنونی کشور خللی در فعالیت واحدها ایجاد نمی کند.

     وزیر راه و شهرسازی با ۴ راهکار پیشنهادی بانک عامل بخش مسکن درباره چگونگی سرعت بخشی 
به پروژه های مسکن مهر، در جلسه شورای هماهنگی مسکن موافقت کرد.

     دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی گفت: نگرانی ایرالین ها این است که از این پس مسافران 
به بهانه خسارت معنوی از شرکت های هواپیمایی در هر بار تاخیر یا ابطال پرواز، شکایت کنند.

     قیمت طال و سکه در حالی در بازار امروز افزایش یافته که رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال، 
جواهر، نقره و سکه تهران امیدوار است قیمت ها کاهش یابد.

     در یک سال گذشته، رشد ترافیک در مرکز تبادل ترافیک داخلی، با افزایش بیش از 300 درصدی آن 
روبه رو بوده و در ساعت های پیک این ترافیک به بیش از ۷00 گیگابیت بر ثانیه می رسد.

     وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: قیمت فروش کاالهای دخانی روی آنها درج شده است و نباید 
اختالفی میان آن و قیمت عرضه در واحدهای صنفی مختلف وجود داشته باشد.

گذشته از کارمزد پرداختی 
بابت تراکنش ها که بنا بر 
محاســبات سرانگشتی، 
تنها طــی شــش ماهه 
نخست امسال، هزینه ای 
در حدود ۱۶00 میلیارد 
تومان را به شــبکه بانکی 
تحمیل کرده ، هزینه تامین کاغذ رسید که 
برای انجام تراکنش های با کارتخوان الزامی 
تعیین شده، در ماه های اخیر افزایش یافته 
است؛ به خصوص اینکه افزایش سرسام آور 
قیمت کاغذ در بازار داخلی حتما فشــار 
فراوانی به بانک ها و شرکت های ارائه دهنده 

خدمات پرداخت وارد آورده  است.
البته محاسبه هزینه تامین کاغذ رسید به 
دالیل مختلف، کار دشواری است؛ بنابراین 
محاسبه این هزینه،  تخمینی و در بهترین 
حالت، برآوردی نزدیک به میانگین است؛ 

عواملی مانند تفاوت قیمت خرید رول کاغذ 
از سوی هر شرکت پی اس پی، تفاوت طول 
رسیدها در هر شرکت، نامعلوم بودن الگوی 
رفتاری پذیرندگان در عــادت و اصرار بر 
چاپ رسید دوم یا انصراف از آن، محاسبه 
دقیق مقدار کاغذ مصرف شده و هزینه های 

تامین آن را دشوار کرده است.
با این حال می تــوان با درنظــر گرفتن 
میانگینی برای هر یک از ایــن موارد، به 
عددی تقریبی دست پیدا کرد تا شاید بر 
اساس آن، نهادهای ناظر بهتر بتوانند درباره 
تغییر یا عدم تغییر مقررات ناظر بر صدور 
رسید تصمیم گیری کنند. بر همین اساس 
ابتدا با فرض اینکه پذیرندگان از چاپ رسید 
دوم که متعلق به آن ها اســت، صرف نظر 
می کنند و بدون احتســاب رســیدهای 
صادر شده بابت خطا در تراکنش ها یا نبود 
موجودی کافی در حساب، مقدار کل کاغذ 
مصرف شده در هشت ماهه نخست سال 

۹۷ را می توان تخمین زد.

  شبکه پرداخت چقدر کاغذ مصرف 
می کند؟

 بررســی رســیدهای صــادر شــده در 
دستگاه های کارتخوان نشان می دهد طول 
استاندارد هر رســید که تمام مندرجات 
ضروری را در خود جا داده باشد، حدود ۸ 
سانتی متر است. بر این مبنا، از ضرب تعداد 
تراکنش ها در طول هر رسید، می توان به 
مجموع طولی رسیدها دست پیدا کرد و 

از تبدیل این مقدار به وزن رول کاغذ و به 
جمع تناژ کاغذ مصرفی رسید.

با درنظر گرفتن مفروضــات مذکور و با 
نگاهی به آمار رســمی شــاپرک و تعداد 
تراکنش هایی که بابــت خرید، پرداخت 
 قبض و مانده گیری انجام شــده، برآورد

 می شــود که طی هشــت ماه اول سال 
جاری، حدود 2۶۵0 تــن کاغذ حرارتی 
مخصوص کارتخوان ها مصرف شده  است.

  هزینه کاغذ رســید برای شبکه 
پرداخت

به گفته فعاالن حوزه پرداخت و با استعالم 
از بازار، قیمت هــر رول 20 متری کاغذ 
حرارتی که برای رسید استفاده می شود، 
حدود 3۸00 تــا ۴000 تومان اســت؛ 
بنابراین با احتســاب قیمتی که در حال 
حاضر هــر رول کاغذ در بــازار آزاد دارد، 
می توان به مجموع هزینــه ای که طی ۸ 
ماهه اول امسال بابت تامین کاغذ رسید 
کارتخوان ها پرداخت شده  است نیز، دست 
پیدا کرد که رقمی در حدود ۱۵۵ میلیارد 
تومان است. اگر قیمت دالر را حدود ۱0 
هزار تومان نیز در نظــر بگیریم، می توان 
گفت طی فروردین تا پایان آبان ماه امسال 
حدود ۱۵.۵ میلیــون دالر صرف واردات 

کاغذ رسید شده  است.
پیگیری ها از شــرکت های پرداخت این 
محاســبات را با اندک تفاوت هایی تائید 
می کند که قاعدتا ناشی ازتفاوت در مدل 

خرید و تسویه است؛ اما اغلب این شرکت ها 
در محاسباتی که برای قیمت تمام شده هر 
تراکنش داشته اند، هزینه هر یک رسید را 

بین ۱۷ تا ۱۸ تومان بدست آورده اند.

  حذف یا جایگزینی رســیدهای 
غیرکاغذی

فرهاد محمــدی، یکی از فعــاالن حوزه 
پرداخت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار 
مهر برای کاهش ایــن هزینه، روش های 
مختلفی را پیشنهاد کرد. او گفت: اختیاری 
کردن دریافت رســید به صــورت کلی، 
تعیین کــف رقم تراکنش بــرای صدور 
رسید، استفاده از روش های صدور رسید 
غیرکاغذی، فراهم آوردن زمینه پرداخت 
بدون حضور کارت از جمله این مدل های 

پیشنهادی است.
البته باید دقت داشــت هرگونه تغییر در 
صدور رســیدها باید با دقــت و با درنظر 
گرفتن همه مالحظات پیرامون آن باشد؛ 
چرا که رسید کارتخوان، نه تنها یک رسید، 
بلکه سندی جهت نشــان دادن صحت 
تراکنش است؛ یعنی فروشنده و خریدار 
از طریق رسید صادر شده، رقم تراکنش 
انجام شده را بررســی و نسبت به صحت 
آن اطمینان حاصل می کنند. چه بســا 
گاهی یک فروشــنده بابت خرید ۴ هزار 
تومانی، از کارت مشتری به اشتباه ۴0 هزار 
تومان کارت کشیده اســت؛ یا برعکس، 
بابت یک خرید ۴0 هزار تومانی،  به اشتباه، 
۴ هزار تومان کارت کشیده است. اما بدلیل 
صدور رسید، فروشنده و خریدار متوجه این 

خطا می شوند و نسبت به جبران آن اقدام 
می کنند اما اگر قرار باشــد صدور رسید 
دستخوش تغییر شــود، طرفین در این 

زمینه دچار مشکل خواهند شد. 
محمد همچنین گفت: گذشــته از نقاط 
ضعف و قــوت این پیشــنهادها و عملی 
بودن یا نبــودن آن هــا، مهم ترین نکته 
توقف ارائه رایگان کاغذهای ُرل رســید 
به پذیرندگان اســت. رایــگان بودن این 
کاغذها باعث شــده پذیرندگان در موارد 
متعــددی از همین رول هــا در ابزارهای 
 دیگری مانند ترازوهای دیجیتال استفاده

 کنند.  وی ادامه داد: دریافت رسید کاغذی 
دوم که متعلق به پذیرنده است هم یکی 
از شــایع ترین نتایج ارائه کاغذ رایگان به 

پذیرندگان است.

 واردات کاغذ برای شبکه پرداخت چقدر ارزبر است؟

ارقامی عجیب از کاغذ مصرفی در کارتخوان ها
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آیین نامه بهره گیری از استارت آپ ها در اوج مصرف برق
شرکت توانیر برای اجرای طرح افزایش مشــارکت در مدیریت مصرف برق در زمان های اوج بار، 

آیین نامه اجرای این طرح را تدوین کرد.
شرکت توانیر به منظور استفاده از توانمندی های شرکت های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات، برای اجرای طرح افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف برق در زمان های اوج 
بار،   با استفاده از فناوری های نوین دیجیتال،   آیین نامه و ضوابط اجرای این طرح را تدوین کرد.

هادی مدقق مشاور مدیرعامل شرکت توانیر و مجری طرح ملی فهام با اشاره به امضاء سند برنامه 
اقدام شرکت وزارت نیرو و وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات با رویکرد تحول دیجیتال گفت: استفاده 

از توانمندی های شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه مدیریت بار و پیک سایی 
یکی از رویکرد های وزارت نیرو در جهت این سند همکاری است. وی با اشاره به اعالن عمومی برنامه های صنعت برق در 

حوزه فاوا و هوشمندسازی از سوی مهندس متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر در کنفرانس اینترنت اشیاء ایران اظهار داشت: 
شرکت توانیر در نظر دارد از توان شرکت های توانمند در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات برای اجرای طرح افزایش مشارکت 

عمومی در مدیریت مصرف برق در زمان های اوج بار با استفاده از فناوری های نوین دیجیتال استفاده کند.
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استارتآپ

حرفاولوآخرقانونبرایاستارتآپها

بنایسنگوشوندمیجمعهمدورتیمیککهاولروزهای
کهموضوعیتنهابهشاید،گذارندمیراآپاستارتیک
برایبستگانیاودوستانازگروهیکآنهانظرازاست؛حقوقیمسائل،نکنندفکر
همکاریوراهاندازیکسبوکارنوپانیازیبهروشنشدنمسائلحقوقیندارند.

  به واقع یکی از دالیل مهمی که باعث می شود استارت آپ ها شکست بخورند یا مسیر آنها 
در میانه راه ناهموار و یا منحرف شود، اهمیت ندادن به مسائل حقوقی است، موضوعی که 
»محمدرضا نصرالهی« مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی آن را تصدیق 
و تاکید کرد که اساسا استارت آپ ها در هر مرحله از رشد نیازهای حقوقی متفاوتی دارند که 

باید مد نظر قرار گیرد. 

طرحکسبوکار
از نظر شما مهم ترین مســاله حقوقی که اســتارت آپ ها باید رعایت کنند، چیست؟ این 

اولین و کلیدی ترین سوالی اســت که نصرالهی به آن 
پاسخ می دهد: اولین اقدام حقوقی در استارت آپ ها، 
بررسی بیزینس پلن )طرح کسب و کار( است. مدیران 
استارت آپ ها باید اطمینان حاصل کنند که فرآیند های 
کاری که قرار اســت انجام دهند با قوانین کشور همسو 
باشد. نیازهای حقوقی استارت آپ ها در هر مرحله از رشد 

تغییر می کند.
وی دغدغه های حقوقی مورد نظر را به چهار نوع تقسیم کرد 
و گفت: دغدغه های حقوقی قبل از راه اندازی استارت آپ، 
دغدغه های حقوقــی بعد از راه انــدازی آن، دغدغه های 
حقوقی زمانی که کسب و کار به بلوغ می رسد و در نهایت 
دغدغه های کسب و کارهای بزرگ که می تواند کامال متفاوت 
از نیازهای حقوقی در مراحل قبل باشد. اما به طور کلی در 
قدم اول باید مجوزهایی که برای شروع کار نیاز است، از سوی 

مراجع ذیصالح دریافت شوند.
نصرالهی امور ثبتی را دومین مســاله حقوقی برشمرد که 
باید به آن توجه شود: »کســب و کارها باید بررسی کنند 
که در ابتدای شروع کار نیاز به ثبت شرکت دارند یا خیر؟ اگر نیاز است باید چه نوع شرکتی 
ثبت کنند، سهامی خاص باشد یا عام؟ مسئولیت محدود باشد یا تضامنی؟ نکته بعدی بحث 
قراردادهاست. از همان قرارداد اولیه بین تیمی، طراح سایت، تامین کنندگان، حمل و نقل، 

پرسنل و نمایندگی تا قراردادی که در ادامه کارشان باید با شرکت های دیگر ببندند.«

رعایتضوابط
مشاور حقوقی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ادامه به تدوین و تنظیم شرایط و 
ضوابط سایت اشاره کرد و گفت: در دعاوی که بین مشتری و فروشگاه های اینترنتی مطرح 
می شود، اولین چیزی که کارشناس رسیدگی به شکایات در اتحادیه یا کارشناس پلیس و 
حتی مقامات قضایی در دادسرا به آن رجوع می کنند ضوابط و شرایط سایت است تا متوجه 
شوند مسئولین سایت چه ضوابطی را عنوان نموده اند و آیا متناسب با آن موضوع برخورد 

کرده اند یا نه؟

» مسائلی که در سایت ها به عنوان ضوابط و قوانین ذکر می شوند باید موجب فهم بیشتر 
مشتری یا تامین کننده شود نه این که او را بفریبد. نکاتی که مرور کردیم از مهم ترین موارد 
حقوقی است که باید رعایت شود، البته به مسائلی مانند حقوق مالیاتی، بیمه، اجاره، رابطه کار 

و کارگری با پرسنل، وصول مطالبات، تعزیرات حکومتی نیز باید توجه کرد.« 

جذبسرمایهگذار
نکته بعدی که نیاز است استارت آپ ها به ابعاد قانونی آن توجه داشته باشند، رعایت مسایل 
حقوقی جذب سرمایه است. این که چطور سر مسائل مختلف با سرمایه گذار به توافق برسند 
تا هیچ کدام از طرفین متضرر نشوند: »سرمایه گذارها معموال به چند شکل وارد کار می شوند. 
گاهی سرمایه گذار سهام می خرد و کاری به مدیریت ندارد و در پایان هر سه ماه تا یک سال، 

سودش را از سهمی که خریداری کرده، دریافت می کند.
مدل دیگر این است که سرمایه گذار وارد کار می شود، می گوید من این سهم را می گذارم 
و بعد از یک مدت مشخص، پولم را از کار بیرون می کشم و همزمان پول و سودم را می گیرم. 
برخی دیگر می خواهند در ازای سرمایه گذاری مالی، در بخش مدیریت نیز دخالت کنند و 
صاحب امضا باشند. در هر کدام از این موضوعات نکته ای که ممکن است سرمایه گذار آن را از 
قلم بیندازد این است که بر اساس وضعیت و آینده پروژه تصمیم به سرمایه گذاری بگیرد، اما 

به اشتباه از سهام شرکت خریداری کند.«

سرمایهگذاربایدتوجهکند
نصرالهی گفت: در بسیاری از موارد، رابطه معنادار حقوقی بین پروژه و شرکت وجود ندارد و 
این ها جایی ثبت نشده و شرایط فراهم است که تیم استارتآپی با این ترفند که سهام شرکت را 
فروختیم نه پلتفرم یا سایت، سرمایه گذار را دور بزند. مگر این که دامنه را به نام شرکت بزنند 
یا در سایت این مسئله را قید کنند که تمام حقوق متعلق به شرکت است. سرمایه گذار باید 
طی یک قرارداد در کنار سهام بنویسد که چه متعلقاتی وجود دارد و دقیقا درباره چه چیزی 

صحبت می شود.
این مدرس دانشگاه همچنین درباره مجوزهایی که کسب و کارهای مجازی باید دریافت کنند 
گفت: یکسری مجوزهای عمومی داریم مانندe_namad که از سوی سازمان صنعت، 
معدن تجارت به کسب و کارها اعطا می شود و مجوز ساماندهی که وزارت ارشاد آن را صادر 

می کند. اما هر کسب و کار و استارت آپی باید مجوزهای اختصاصی اش را نیز دریافت کند. 

مدیران و کارآفرینان بخوانند؛

شما سوپرمن نیستید !

بهدستیابیدرگاماولین
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زومیت
یـــادداشت
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ایرنا
یـــادداشت

مدیــراندوران
سوپرمنگذشتهاست

من یک ابرقهرمان نیستم 
و هیچ قدرت خارق العاده  
نیز نــدارم. من انســانی 
عادی هستم که زندگی و 
حرفــه اش مانند هر کس 

دیگری، باال و پایین دارد.
تفاوت من با سایرین در این است که من 
یک کارآفرین و مدیرعامل هستم،؛شاید 
معنای این جمله این باشد که دست کم 
تعدادی از اطرافیانم، ممکن است من را در 
سطح باالتری از خود قرار دهند و احتماال 
شاید هم من را به چشم دیگری می بینند. 
خودم که ابــدا این طور فکــر نمی کنم و 
معتقدم کسانی که چنین دیدگاهی نسبت 
به امثال من دارند، در اشتباه به سر می برند.

معتقدم کسانی که چنین دیدگاهی نسبت 
به امثال من دارند، در اشتباه به سر می برند.

افسانهایبهناممدیرتمامعیار
بســیاری از کارکنان، جایگاه و منزلتی 
خاص برای مدیران خود قائلند. برخی از 
رهبران و مدیران نیز درست در همین دام 
می افتند. آن ها خود را تافته  جدابافته از 
زیردستان شان می دانند و گاهی هم خود 
عمدا و به طور هدفمند چنین فاصله ای را 
ایجاد می کنند و میان خویش و نیروهای 

زیردست شان شکافی عمیق می سازند.
چنین ذهنیتی، روی شیوه  مدیریت آن ها 
نیز تاثیر می گذارد. متاسفانه جامعه ما نیز 
چنین تصوری را در ما به وجود آورده که 
انگار هیچ کس مایل نیست پیروی مدیری 

باشد که بی نقص و تمام عیار نیست.
این دیدگاه باید تغییر کند. هیچ یک از ما 

کامل نیستیم و هر انسانی دارای کاستی ها 
و نقایصی است. ازاین رو، هرکسی درصدد 
باشد که خود را طور دیگری متقاعد کند، 
ناامید و مایوس خواهد شد. مطالعه ای که 
توسط اساتید دانشگاه کالیفرنیا در سان 
فرانسیسکو منتشر شده است نیز نشان 
می دهد که ۳۰ درصد از کارآفرینان اذعان 
داشته اند که با افسردگی و مشکالت ناشی 
از آن کلنجار می روند. مــن نیز به عنوان 
مدیرعاملی که خود بــدون آنکه مدرکی 
دانشــگاهی در زمینه کســب و کار مثل 
MBA داشته باشد، تجارتی چند میلیارد 
دالری را ساخته  اســت؛ اذعان دارم که ما 
کارآفرینان و مدیران به جز افســردگی با 

مسائل بسیار دیگری هم درگیر هستند.
بر من روشن اســت که قشر ما در معرض 
انواع فشــار روانی و بیماری های روحی 
ناشی از آن قرار دارد. پیامد هر تصمیمی بر 
دوش امثال ما قرار دارد، نه صرفا تصمیمات 
مربوط به خودمان؛ بلکــه هرآنچه که به 
زیردستان مان نیز مرتبط است، بر عهده 
ما قرار دارد. ما بــرای مدیریت این قبیل 
موارد و برای آنکــه بتوانیم از پس چنین 
شــرایطی بربیاییم، باید از سالمت روان 

برخوردار باشیم.
امروزه بهداشت و سالمت روانی از اهمیت 
باالیی برخوردار است. به گونه ای که پایانی 
برای مفهوم ارتقا سالمت در ابعاد فیزیکی 
و به ویژه روانی متصور نیســت و همواره 
باید برای دستیابی به آن کوشید. مفهوم 
سالمت روان فراتر از نبودن اختالل های 
روانی و به معنای احساس خوب بودن، و 
اطمینان از کارامدی خود، ظرفیت رقابت، 
توانایی شکوفاساختن ظرفیت های فکری 
و هیجانی و احساس کفایت و شایستگی 

است.
اولین گام در دســتیابی به سالمت روان، 
پذیرش آسیب پذیر بودنمان است. بیشتر 
ما مدیران، دلمان نمی خواهد بخش هایی 
را که ممکن است موجب احساس خجالت، 
شرم یا ضعف در ما شود، با دیگران در میان 
بگذاریم. ما بابت اینکه زیردستان مان پی به 
نقاط ضعف مان ببرند و از آن سوءاستفاده 
کنند و اینکه نظرشــان راجع به ما عوض 

شود و پس مان بزنند، نگران هستیم.

اما اگر خود واقعی مان و آسیب پذیر بودن 
خویش را نپیذیریم، به خود و اطرافیان مان 
کم لطفی کرده ایم. می دانیم که همگی ما 
در سازمان خود کارکنان و همکارانی داریم 
که احتماال با مسائل مرتبط با سالمت روان 
دست به گریبان هستند. براساس تحقیقات 
انجمن اختالالت اضطرابی آمریکا، فقط 
یک نفر در هر چهار نفر از نیروی کار درباره  
فشارهای روانی مستمر و اضطراب بیش از 
حد خود گزارش می دهد. مطمئنا عوامل 
بیرونی و خارج از محیط کار نیز در ایجاد 
این مشکالت بی تقصیر نیستند، اما این نوع 
از فرهنگ کار و الپوشانی کردن مشکالت 
روانی از راس سازمان سرچشمه می گیرد و 
نقش رهبران در فرهنگ سازی درست در 

این زمینه غیرقابل انکار است.
هنگامی که شما در قامت یک مدیر، درباره  
مسائل خود شفاف باشید، کارکنان تان نیز 
در مقابل کمتر احساس تنهایی و بی پناهی 
خواهند کرد. و در عوض، احتماال احترام 
بیشتری برای شما به عنوان یک مدیر قائل 
خواهند بود. به همیــن دلیل بود که من 
نیز تصمیم گرفتم در مواجهه با فشارهای 
روانی و اضطراب خود، شفافیت کامل به 
خرج بدهم و محافظه کاری را کنار بگذارم. 
در اینجا به مرور روش هایی می پردازم که 

من در سازمان خود دنبال کردم:

خودمســائلدربارهدرنگبی
گفتوگومیکنم

وقتی که احساس می کنم در حال ابتال به 
اضطراب هستم و فشار روانی کم کم عرصه 
را بر مــن تنگ می کند، تــالش می کنم 
تا موضــوع را با هم تیمی هایــم در میان 
بگذارم. به تجربه دریافته ام که وقتی چنین 
رویکردی را در پیش می گیرم، همکارانم 
می کوشــند تا از من دربرابــر نامالیمات 
حمایت به عمل بیاورند و به عالوه قدرت 
همدلی در آن ها افزایــش می یابد. آن ها 
با دیــدن رفتار فروتنانــه  من پیش خود 
می گویند: »مدیر ما به دردســر خورده و 

از ما کمک می خواهد، پس ایرادی ندارد 
که ما هم گاهی به دردســر بیافتیم و از او 

کمک بگیریم.«
جا افتادن این فرهنگ در سازمان عالوه بر 
آنکه همدلی را در میان پرســنل افزایش 
می دهد، قدرت تغییر بســیاری از امور را 
نیز در اختیارمان قرار می دهد. می دانیم 
که یک مدیر توانمند در سازمان می تواند 
ضمن القای احساس همبستگی و همدلی 
در میان کارکنان، آن ها را نسبت به ارزش ها 
و اهداف مشترک سازمان عالقه مند نگه 

دارد.

حتماازخودحرکتینشانمیدهم
نقل قول مورد عالقه  من در مواجهه با غول 
اضطراب این اســت: »دست های خالی و 

بیکار، بازیچه  شیطان می شوند.«
در مثال مناقشه نیســت و می توان این 
ضرب المثل را به موارد بســیاری نسبت 
داد، اما این مثال مفهومی خاص برای من 
دارد. درواقــع، زمانی که دیگر از مغزم کار 
نمی کشم، این مغز شروع به توطئه چینی 
علیه من می کند. من شور و شوق زیادی 
به کارم دارم، پس خیلی برایم دشوار نیست 
که بی آنکه غرق در روزمرگی شوم تا جایی 
که توان دارم کار کنم. حال اگر بتوانم تیمم 
را به خوبی به کار بگیرم و آن ها را سرگرم 

انجام کار معناداری کنم، این کار به آن ها 
کمک می کند تا دربــاره  خود و آنچه که 
انجام می دهند احســاس بهتری داشته 

باشند.

پیدادیگرانبهکمکبرایراهی
میکنم

اغلب کارمندان از اینکه چیزی از مدیرشان 
بخواهند امتناع می کنند؛ چرا که احتماال از 
شنیدن پاسخ منفی او بیم دارند و به عالوه، 
میل ندارند که خود را نزد مدیرشان نیازمند 
جلوه دهنــد. گاهی نیــز کارکنان خیال 
می کنند جایی برای درخواســت کمک 

وجود ندارد.
بنابراین باید عرصه را برای آن ها باز کنید 
و اجازه دهید تا درخواســت های خود را 
شفاف و آزادانه مطرح کنند. برفرض اگر 
حتی نتوانید خواســته های کارمند خود 
را برآورده کنید، همچنان می  توانید به او 

کمک کنید تا راه حل جایگزین پیدا کند.
کمک بــه دیگــران به ویژه افــرادی که 
برای تان کار می کنند، احساس خوشایند 
و رضایت بخشی را در شما به وجود می آورد 
که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. 
لذا وقتی بــه دیگران کمــک می کنیم، 
 در حقیقــت به نوعی خودمــان را کمک 

کرده ایم.
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Geographical location and weather
Kashan is some 150 miles south of Tehran and is 
easily accessible by road. The city is in the Isfahan 
province of Iran. Here is one of the first of the large 
oases along the Qom-Kerman road which runs 
along the edge of the central deserts of Iran.
It is aesthetically pleasing to see the contrast 
between the lush greenery of the oasis and the dry 
landscape of the desert.
History, rulers (kings) and the old names of 
the city
The name of  the city has a Roman version of the 
name called Kāshān . The origin of the city name 
can be traced back to the original inhabiitants of  
the city who were called Kasian. The remains of 
these settlers can be found at Tapeh Sialk which 
dates back 9000 years. This name was again 
modified into the word Kashian.
Another interesting fact about the city is that 
between the 12th and 14th centuries Kashan 
was an essential centre for the production of high 
quality pottery and even tiles. This association of 
this city with pottery and tile production was so 
strong that the word for a tile in modern Persian 
comes from the name of the town. The word being 
“kashi”
Special local Foods Local Products and 
handicrafts
Kashan is famous for vibrant local products such 
as beautifully made carpets, highly aromatic 
rosewater that is famous the world over. And 
also traditional cookies are really tasty that are 
traditionally made in Kashan and are a great 
buy. In terms of naturally available produce, 
pomegranates are especially tasty in this city. 
The coffee and tea available in Kashan are also 

extremely unique and distinct in taste and is 
worth buying.The way Kashan uses its natural 
by-products to market and sell product is an 
inspiration for eco-friendly cities the world over!
Contemporary and non-contemporary 
celebrities
Sohrab Sepehri  is a famous Iranian poet and 
painter who inspired a lot of future poets and 
painter of this century. He is famous for using 
elements of western concepts in his poetry making 
him an influential poet. He breathed his last in 
1980.Isaac Larian, the chief executive officer of 
MGA Entertainment which is the biggest privately 
owned toy company in the world is definitely 
an easily recognized celebrity on a global scale 
who hails from the lovely city of Kashan. This is 
a contemporary personality indicating what 
Kashan is capable of producing in terms of talented 
people.
David Alliance, Baron Alliance, businessman 
and a Liberal Democrat politician in the United 
Kingdom began his journey in the Kashan bazaar 
as a humble merchant. He is now an established 
businessman and influential politician known the 
world over.
Seyyed Hossein Nasr, leading Islamic philosopher 
and exponent of the Perennial Philosophy is a 
widely renowned figure in the global landscape 
for his work on philosophy.
Recreation and tourism places -natural 
attractions, places of interests
Agha Bozorg Mosque
A historical mosque of great importance, this 
was built in the 18th century by master builder 
Ustad Haj Sa’ban-ali. The Mosque is not being 
used as of today, mostly being attributed to the 

reasons of preservation for posterity. But there 
is a theological school in the basement of the Said 
Mosque. The Mosque is famous for fostering the 
likes of Ustad Ali Maryam who turned out to be a 
genius architect.
Fin Garden
This is an exquisite garden well known in the 
Middle East even the world over. This is especially 
famous for Kash an’s Fin bath. The then king 
Nasereddin Shah murdered a famous vizier 
named Amir-Kabir in this place and has been 
known for this action ever since. This breath-
taking garden spans 2.3 hectares with a main yard 
with a circumference of ramparts along with four 
circular towers. As with several other Persian 
Gardens of this period, the fin garden has many 
water features. This garden also has the distinction 
of bring one of the nine world heritage Persian 
Gardens!
Kashan Bazaar
This is a prime attraction of the city of Kashan. 
This amazing place has a fantastic mudbrick 
architecture which makes it especially beautiful. 
The best place to view this region is on the rooftop 
of the bazaar which will give you a clear idea of how 
technically brilliant this entire area is. Timcheh 
Amin-o-dowleh is a great caravanserai which is 
an inn with an open courtyard. This is found in the 
Kashan bazaar. This is a wonderful place to just 
have a tea and observe how business is carried 
out in Iran.
Historical bathhouse
Hammam-e-Khan  is a historical bathhouse that 
has been beautifully transformed into a traditional 
coffee shop where you can relax in several ways 
such as drinking a tea, smoking a shisha or just 
taking a relaxing day off sitting down.
Boroujerdi ha Residence.
This is a house with a very rich history and 
belongs to a trading family which had migrated 
to Kashan. This was built at least a century ago 
and the construction date can still be observed 
on an inscription of the building which seems 
to be covered. The completion of this amazing 
residence took over 18 years, taking over a 
hundred workers that included architects, master 
painters and menial laborers. The geographical 
location of the residence calls for exceptional 
effort in construction of the building with respect 
to functionality and aesthetics. This is worth a visit 
for all these reasons and won’t burn a hole in your 
pocket to do so.

Kashan, A garden in the middle 
of the desert

The Zein-o-din 
Caravanserai in Iran’s 
Yazd

Check Into The Luxurious 
Attar Hotel In Isfahan
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Yakh Morad 
Cave: One of 
The Attractions 
of Iran’s 
Chalous Road

The ‘Yakh Morad’ cave 
is a lesser-known 
tourist attraction 
of Alborz province, 
located 65 kilometers 
away from Tehran, on 
the Tehran-Chalous 
road.
The entrance to the 
cave is reachable from 
the higher altitudes, but 
the path leading to the 
cave is downhill. Having 
reached the heart of the 
mountain, one will face 
the frozen springs and 
the porous, sponge like 
stalactites of the cave.
Yakh Morad is a multi-
level cave, reaching 
a height of 30 meters 
at some points. The 
formation of the cave 
is estimated to have 
taken place 50 million 
years ago under the sea. 
Because of the cave’s 
numerous caverns, no 
one has ever reached 
the end.In almost every 
cave in Iran, steam and 
vapor combined with 
a lack of air circulation 
have led to a 10-degree 
temperature difference 
during the cold months 
of the year, keeping 
them warmer than the 
outside. In Yakh Morad 
cave, however, the story 
is quite different. If you 
plan to visit the cave 
do not forget to bring a 
hat and warm clothes 
since the temperature 
is mostly below zero.
A unique characteristic 
of the cave is that its 
walls and caverns are 
always covered with 
ice in all seasons. In 
the past, the locals 
believed that the ice has 
a healing effect, curing 
infertility.They also 
believed that constant 
consumption of the ice 
from the pool near the 
end of the cave will cure 
diseases and hence the 
name Yakh Morad (ice 
wishes). Old talismans, 
amulets, and charms 
can be found at the 
cave’s entrance and all 
its nooks and crannies 
- a witness to the old 
beliefs.The best times 
to visit the cave are 
March and April, when 
the region is covered 
in snow.
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The Zein-o-Din Caravanserai is located in Zein-
o-din, Yazd, Iran. The caravanserai dates to the 
16th century and is situated on the ancient Silk 
Road.
It is one of 999 such inns that were built during 
the reign of Shah Abbas I to provide facilities 
to travelers. Of these, Zein-o-din is one of two 
caravanserais built with circular towers. After 
its refurbishment, it has operated as an inn. A 
similarly built caravanserai near Isfahan is in 
ruins.
The caravanserai is situated on the Silk Road 
which was, until 1500, the main trade route 
between Europe and Asia. A motorway to Yazd 
passes through Zein-o-din. In earlier centuries, 
it was reached after a two-day camel ride from 
south of Yazd, about 60 kilometers (37 mi) on the 
main road to Kerman.
The caravanserai’s exterior view appears 
like a “derelict ruin” though its interior is well 
furbished in its original form making it an 
“atmospheric and fascinating” place to stay.
The now 400 year’s old Zein-o-din Caravanserai 
material is mud shaped like bricks and plastered 
with straw and clay. The caravanserai is a 
two-storied structures, square in plan, with 
a 16-sided courtyard and a water pool. This 
caravanserai has withstood inclement weather 
as it was initially well built. Its recent renovation 
took three years to complete, and included the 
use of 13,000 pumice stones to remove the grime 
on the interior walls.
 Restored to a near original state, the rooms are 
on a raised base and mattresses are provided 
on the floor, which are covered with carpets. 
There is no door separating the rooms from the 
corridor, with only a curtain providing privacy to 
the occupants. However, the common bathroom 
facility is well fitted. The building accommodates 
60 to 80 tourists daily; tourists from 70 countries 
are reported to have stayed here.

   Newly opened the opulent Attar Hotel in 
Isfahan blows every other Isfahan hotel out of 
the water – and at pretty reasonable prices by 
western standards.
One of the best new hotels in Iran opening 
to cater to a booming tourism industry – I 
can think of no better way to enhance a stay 
in Isfahan that by indulging in their colorful 
pool, relax in rooms that hark back to the Shah 
era and take in all of the traditional details. A 
truly one of a kind hotel in Isfahan – and their 
traditional Iranian breakfast is rumored to be 
the best in the city.
Other great mid-range hotels in Isfahan include 
Piroozy Hotel and Viana Hotel, both bookable 
online so you can avoid confusion around price 
or facilitates when you arrive. If you are really 
on a budget and need a hostel in Isfahan there 
is not a great selection but Seven Hostel run out 
of Orchid Hotel is by far the best bet (but at 15€ 
per night and no common space, you are better 
getting one of the mid-range hotels in Isfahan.

Kashan is an ancient city that dates back to Neolithic times (approximately 7,000 
BCE) which is full of rich cultural history. It has a population of well over 250,000 
vibrant people. The city holds the unique distinction of being one of the oldest 
human settlements in history. This city has archaeological remains such as artifacts 
and buildings which date back as far as 9000 years! The city was known as an 
important trading center of Iran from the 12th to the 14th centuries. Post decline of 
population in the same period, this city was transformed into a beautiful vacation 
spot for Safavid kings by cultivating breathtaking gardens all over the city. Due to an 
earthquake in the late 18th century which decimated most of the city, the population 
went down again for the next fifty years. But the city was so popular as a vacation 
spot that population rose again seeing it’s potential for vacationing by Iran’s elitists.
Kashan is the capital of Kashan County and is a crucial manufacturing center. It is a 
famous and beautiful tourist region within Iran.
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Enemy dreams against Iran 
will not get realized, Iranian 
economy minister said .
Enemies’ troubled dreams 
against Islamic Iran will not 
come true and after a period 
of crisis, the situation will be 
improved, Islamic Republic’s 
Minister of Economy Farhad 
Dezhpasand said in a local 
ceremony.He noted that 
economic cooperation with 
other countries is growing.The 
official said that the government 
has adopted effective measures 

boom the country’s economy.
He underlined the government 
support for exporters, urging 
the entrepreneurs to help 
resolution of people’s economic 
problems.After Washington’s 
May 8 exit from the historic 
Iran Deal, the US gave 90- and 
180-day wind-down periods to 
other countries before it starts 
re-imposing oil sanctions on 
Tehran on November 4.Parts of 
the US’ illegitimate sanctions 
were imposed on Iran on August 
9.

 Iran-Iraq 
Trade Not 
Affected by 
US Sanctions, 
Baghdad Says
The bilateral trade 
between Iran and 
Iraq has not been af-
fected by the sanc-
tions imposed by 
Washington against 
Tehran, an Iraqi of-
ficial said.  
Fadel al-Hamdani, 
head of the Iraqi-
Iranian Chamber 
of Commerce, told 
Al-Monitor, “Trade 
between Iraq and 
Iran is still ongoing 
and has not been 
affected by the US 
sanctions imposed 
on Tehran given 
the ongoing nego-
tiations between 
Iraq and the United 
States.”
“Financial transac-
tions are ongoing 
as per the normal 
procedures, and it 
is traders who are 
behind the changes 
that may have af-
fected such trans-
actions,” he said, 
adding, “If the Iraqi 
government makes 
any decisions re-
lated to trade with 
Iran, then the Iraqi 
private sector will 
abide by such offi-
cial decisions.”
Speaking at a joint 
press conference 
with his Iraqi coun-
terpart, Barham 
Salih, in Tehran in 
November, Iranian 
President Hassan 
Rouhani said the 
value of trade and 
economic interac-
tion between Teh-
ran and Baghdad 
stands at around 
$12 billion, adding 
that the two neigh-
bors have the poten-
tial for a $20-billion 
trade target.
Rouhani hoped that 
cooperation be-
tween Tehran and 
Baghdad would con-
tribute to regional 
security and stabil-
ity and peaceful set-
tlement of the war 
on Yemen and the 
Syria crisis.
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Enemy dreams not to come true: 
Iran economy minister

Iranian Minister of Economic 
Affairs and Finance Farhad 
Dejpasand made the remark in a 
meeting with Ayatollah Sobhani, 
a prominent Marja in Iran, and 
said, “with the coordination made 
in this regard, the government 
holds two private sessions in each 
week in the presence of Iranian 
president for managing FOREX 
market, inflation, liquidity and 
provision of credits for industrial 
and production units.”Elsewhere 
in his remarks, Dejpasand pointed 
to the reduced unemployment rate 
in the country from 12.6 percent 
in the 2nd quarter of the current 
year (June 21 – Sept. 21) to 12.2 
percent in the 3rd quarter (Sept. 
21 – Dec. 21), the issue of which 
indicates that the government 
has taken effective steps in line 
with improving and ameliorating 
economic situation of the country.”
Presently, the country benefits 

from fair cooperation and 
collaboration established between 
Plan and Budget Organization, 
Central Bank of Iran (CBI) and 
Ministry of Economic Affairs and 
Finance (MEAF), he noted.
Turning to the US unjust sanctions 
imposed against Iran and said, 
“under the current circumstances, 
enemy spares no efforts to 
exert more economic pressure 
against the country and in this 
regard, it [enemy] has resorted to 
reimposition of tough sanctions 
on Iran.”He also referred to the 

increased price of exchange rate 
in the first half of the current year 
(March 21 – Sept. 21) and said, 
“increasing trend of exchange 
rate in the country caused many 
problems in different sectors 
but the government rolled up 
its sleeves in order to decrease 
skyrocketing price of currency.”
With the coordination made in this 
regard, inflation rate in the past 
two months hit from 7 percent 
to 2.5 percent at large, showing a 
considerable slump, the economy 
minister ended.

Tehran to host event on 
power system protection, 
automation
Sharif University of Technology in Iranian capi-
tal is to hold the 13th Conference on Protection 
and Automation of Power Systems in its School 
of Electrical Engineering from January 8-9.
Sharif University is going to hold the event in 
the coming days this week with cooperation of 
the Iranian Association of Electrical and Elec-
tronics Engineers, Tavanir Company, and Iran 
Grid Management Company, with the purpose 
of development of science and technology in 
protection and automation of power systems.
An electric power system is a network that sup-
plies, transfers, and uses electric power, an ex-
ample of which is the grid that provides power 
to an extended area.The conference is expected 
to have two sections of article presentations 
and workshops. 

Iran negotiates with three 
neighboring countries for 
preferential trade
The head of Iranian Trade Promotion 
Organization (TPO) has announced talks with 
Turkey, Syria and Pakistan for preferential 
trade.
“Establishment of the banking relations are 
among Iran`s priorities. If the obstacles are not 
eliminated, the preferential tariffs and trade 
will be of value,” the head of the Iranian Trade 
Promotion Organization, Mohammad Reza 
Modoudi said, Trend reports.
In this regard, Modoudi announced the 
promise of the president of Turkey to resolve 
the existing issues, and said that the bartering 
is another program of the TPO in negotiations 
with other countries, especially its neighbors.
He stressed that 13 percent growth in non-oil 
exports in the country was recorded during 
the eight months of this year (started on March 
21, 2018) worth $31.5 billion. The country will 
make efforts to maintain this growth by the end 
of the year, added Modoudi.
“The plan of the Iranian Trade Promotion 
Organization is to double the country’s export 
capacity from the current $50 billion by 
introducing the export mega-projects in a 
three-year plan,” he said.
“This year, about $1,300 billion was expected 
to be allocated for the development of non-oil 
exports. Given the current US sanctions against 
Iran, imports of some items were prohibited, 
which reduced part of the revenues. Next year, 
about $700 billion will be considered for export 
incentives, which is expected to be allocated 
in spite of a decline of budget this year,” said 
Modoudi.

Despite US reimposition of sanctions on Iran, 
trade balance in the country in the nine months 
of the current Iranian calendar year (March 21 – 
Dec. 21) turned positive.

Iran’s trade balance turns positive 
in nine months
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Iraq, Afghanistan, Pakistan Top 
Importers of Iran’s Electricity
Iran is currently supplying Iraq, Afghanistan and Pakistan 
with electricity, CEO of Tavanir Company Mohammad Hassan 
Motavallizadeh said, adding that the country is poised to double 
the volume of its power export to neighboring countries.
CEO of Tavanir Co., in charge of development of electric power 
generation, said on Saturday that the bulk of electricity that Iran 
is currently exporting to other countries is too little compared to 
the generated volume, adding that the country presently has the 
potential to double the bulk of its exports.
Motavallizadeh said that Iran is currently exporting over 

1,000MW electricity to neighboring countries, noting that 
the major importer of Iran’s electricity is Iraq, followed by 
Afghanistan and Pakistan.
He maintained that only a very small amount of generated 
electricity is being exported, adding that Iran can increase the 
bulk of its electricity exports if neighboring countries would like 
to place an order for more imports.
According to reports, it is predicted that Iran’s export of electricity 
would hit $33 billion by the Iranian calendar year of 1404 (March 
21, 2025- March 20, 2026).
On Monday, Pakistan’s Minister for Power Omar Ayub Khan, 
in a meeting with Tehran’s Ambassador to Islamabad Mehdi 
Honardoost, underlined his country’s willingness to import more 

electricity from Iran.
Ayub Khan said that Pakistan is ready to hold negotiations on 
the renewal of the agreement on 100MW electricity import to its 
border province of Baluchistan.
The two sides stressed the need to continue joint efforts in the 
power sector on both power generation and transmission.
Honardoost, for his part, noted that Iranian companies and 
contractors are ready to take part in the neighboring country’s 
power sector.Last year, Iran expressed readiness to provide up 
to 3,000 MW electricity to Pakistan.However, according to Ayub 
Khan, there is a problem on Pakistan side because importing such 
quantity of electricity requires a robust transmission system, 
which requires a lot of investment.

“increasing trend 
of exchange rate 
in the country 
caused many 
problems 
in different 
sectors but the 
government 
rolled up its 
sleeves in order 
to decrease 
skyrocketing 
price of currency.”

Iran’s Exports to Iraq 
Rise by 49%
 Iran has exported 15.485 mil-
lion tons of non-oil commodi-
ties worth $6.929 billion to 
Iraq in the first 3 quarters of 
the current Iranian year (start-
ed on March 21, 2018), which 
is 59.17% more in weight and 
48.7% higher in value, com-
pared with corresponding 
period last year.
Iran exported 15.485 million 
tons of non-oil commodities 
worth $6.929 billion to Iraq 
during the past nine months 
(March 21- Dec. 21, 2018), 
keeping the Arab country its 
top export destination for sev-
eral consecutive months.
According to the data released 
by the Customs Administra-
tion of Iran (CAI), the figure 
accounts for 17.81% of the vol-
ume and 20.77% of the value 
of Iran’s exports during the 

nine-month period.
Iran’s exports to Iraq in the 
past nine months surged by 
59.17% in weight and 48.7% 
in value comparing the last 
year’s corresponding period. 
Last year’s exports to Iraq dur-
ing the similar time span stood 
at 9.729 million tons with a 
value of $4.659 billion.
Iran mainly exports agricul-
tural products, plastic and 
polyethylene commodities, 
steel products, car parts, and 
construction materials, such 
as stone, tiles and ceramics, as 
well as electrical and mechani-
cal machinery, liquefied gas, 
hydrocarbons, and minerals 
to Iraq.
Earlier in mid-October, Secre-
tary-General of the Iran-Iraq 
Joint Chamber of Commerce 
Hameed Hosseini announced 
that Iran’s export to Iraq has 
registered a 45% growth in the 
first half of the current Iranian 

year (started on March 21).
According to the same source, 
while Iraq was the third export 
destination of Iranian goods 
and commodities, bilateral 
trade between the two coun-
tries has witnessed noticeable 
rise in the aforementioned pe-
riod and now Iraq has “moved 
up to the second place in this 
year”.
“Iraq’s import from Iran was 
$4.5b in the period, while that 
of China, the table topper in 
the list, was $4.6b in the same 
period,” he quoted the figures 
adding that the wee difference 
implies that Iraq may surpass 
China to the top of the list.
Hosseini also said that Iran 
has been the third provider of 
goods to Iraq, after China and 
Turkey. He voiced hope that 
the statistics and figures are 
recounting a trend that would 
lead to Iran’s surpassing Tur-
key in Iraqi market.

According to Hosseini while 
Iran’s export grew 14% in 
the half-year period between 
March 21 and September 22, 
the country’s export to Iraq 
upped 45% in the same period.
To some experts, the rise in 
Iran’s export to Iraq can be 
attributed to the victory of the 
Iraqi forces against ISIL ter-
rorists, which led to the return 
of four, out of the six, million 
refugees to their homes, which 
provided a greater opportu-
nity for Iran’s presence in the 
market of food and construc-
tion materials in northern 
Iraq. 
Referring to the US sanctions 
on Iran, Hosseini said that the 
only pressure the US can im-
pose on Iraq is in the area of 
banking transactions with 
Iran. “And that’s because 45% 
of the biggest Iraqi bank is 
owned by US JPMorgan Chase,” 
he added.



Senior US Official: Saudi Version of 
Khashoggi Murder ‘Not Credible’
The US does not believe the official Saudi version 
of the murder of the Washington Post columnist 
and dissident Jamal Khashoggi is credible, a senior 
administration official said.“The Saudis should have 
a credible narrative of what happens in the consulate 
and afterwards,” the senior official said, The Guardian 
reported. “I don’t think from our point of view, the 
narrative emerging from the Saudis or the legal 
process there has yet hit that threshold of credibility 
and accountability,” he added.The official said, “We 
have continued to work this issue with the Saudis, 
underscoring that it’s in their interest to pursue this 
as aggressively as they can to get this albatross off 
their backs and to get out from under the shadow of 
this incident which has caused such an outcry.”
The Saudi authorities have charged 12 men for 
the killing on October 2 in the kingdom’s Istanbul 
consulate. Five of the defendants face the death 
penalty if convicted.
15 Kosar jets to join Iran Air Force in 
3 years: cmdr.
 Commander of the Islamic Republic of Iran Air Force 
(IRIAF) said Saturday that 15 home-made Kosar 
jets will be delivered to the force during the next 
three years.Brig. Gen. Aziz Nasirzadeh went on to 
say that the force has already received the first jet.  
The domestically-made fighter/trainer jet ‘Kosar’, 
mainly developed by the Iran Aviation Industries 
Organization, was unveiled back in July 2017 and 
showcased to at MAKS air show in Moscow.‘Kosar’ is 
an advanced fighter jet with a Close Air Support (CAS) 
role that has made Iran one of the few countries with 
the know-how of designing and manufacturing such 
jets equipped with 4th generation avionics and fire-
control systems.
The jet is being mass-produced with one-seat and 
two-seat, the latter of which can be used for both 
military and training purposes. Its mass-production 
line opened in early November 2018, in Isfahan, 
central Iran.The twin-engined, two-seat Kosar jet 
successfully ran through test-flights on August 21 in 
the presence of President Rouhani.
China Hails Iran's Key Role in 
Restoring Peace to Afghanistan
The Chinese Foreign Ministry lauded the positive role 
played by Iran in the restoration of sustainable peace 
to Afghanistan.
"China is thankful of the international community, in 
particular, the regional states, including Iran, for their 
efforts to establish sustainable peace in Afghanistan," 
China's Foreign Ministry Spokesman Lu Kang said on 
Saturday.
The Chinese foreign ministry spokesman's remarks 
came after a Taliban delegation recently visited Iran.
"China has always supported the peace process in 
Afghanistan," Lu said.
He reiterated that Beijing supports the joint efforts 
by Iran for promotion of peace and reconciliation in 
Afghanistan.
The Taliban spokesman Zabihollah Mojahed praised 
Iran's attempts to establish peace and stability in 
Afghanistan.

Speaker’s Advisor: Iranians Defeat 
Trump, Netanyahu

“Powerful Iran stands beside its allies 
in the region, improving its modern 
development plan and defense 
measures,” Amir Abdollahian wrote 
in a post on his Twitter account.
The Iranian official referred to Iran’s 
progresses with a photo posted along 
with his tweet on Thursday, to assert 
that all pressures of US and Israel 
against Tehran were ineffective to 
obstruct the country’s progression 
forward.
Iranian nation and Establishment 
defeated Trump and Netanyahu 
in a comprehensive economic and 
psychological warfare, and on the 
path to development and progress, 
they surprise the world, he added.
In a related front, on December 23, 
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif said all capacities of 
the country must be mobilized to 
undermine the negative impacts of 
the US sanctions, highlighting that 
defeating the US policy of bringing 
Iran’s oil exports to zero must stand 
atop the national agenda.
A week before that, Zarif underlined 
that the US sanctions have always 
been ineffective to change the 
policies of Iran, highlighting that 
Washington’s embargos just hurt 
ordinary people.
“They (sanctions) hurt ordinary 
Iranians but don’t change (Iran’s) 
policy,” he said in a post on his official 

Twitter account.
Referring to the policy adopted by the 
previous US administration to start 
talks with Iran over the country’s 
nuclear program, Iran’s diplomatic 
chief said, “It was U-turn on part of 
US, which allowed #IranTalks to 
proceed. Same dynamic today,” in a 
clear reference to the fact that instead 
of withdrawing from the Iran nuclear 
deal, the new American government 
had better settle its disputes with Iran 
at the negotiating table.
Zarif added in his Twitter post that 
Iran and the remaining signatories to 
the JCPOA “are at table,” emphasizing 
that “it is [the] US, which has decided 
to walk away and sow violence & 
chaos.”
On Saturday December 15, Zarif told 
the forum in Qatari capital city of 
Doha that Iran has survived all the US 
pressures and sanctions in the past 40 
years, highlighting that the ones who 
abandon engagement with Tehran 
will be the losers.
“Trump has called for negotiations 
despite his hostile policies, and we 
have responded to him that if he was 
joking,” he highlighted there.
On November 05, the European 
Union, France, Germany and Britain 
issued a joint statement regretting 
US’ decision to impose new sanctions 
against Iran, saying that they will 
continue supporting the European 

companies engaging in legal business 
with Iran.
The reaction came after the US 
Treasury Department announced 
all sanctions on Iran lifted under the 
2015 nuclear deal will be back in force 
on November 5.
According to Treasury Secretary 
Steven Mnuchin, the sweeping 
sanctions will see 700 people 
blacklisted, including people who 
were granted relief under the 2015 
deal, as well as over 300 new names.
Mnuchin said the sanctions will also 
target payments made through the 
EU’s SPV channel.
He also warned global financial 
messaging service SWIFT that it 
could be punished if it doesn’t cut 
off financial services to entities and 
individuals doing business with Iran.
“SWIFT is no different than any 
other entity… We have advised 
SWIFT that it must disconnect any 
Iranian financial institutions that we 
designate as soon as technologically 
feasible to avoid sanctions exposure,” 
he noted.
His remarks dismissed an earlier 
report by The Washington Free 
Beacon, which claimed senior State 
Department officials have convinced 

Secretary of State Mike Pompeo to 
allow Iran to remain connected to 
SWIFT.
The Trump administration earlier 
agreed to allow eight countries to 
continue purchasing Iran’s crude 
oil after Washington’s sanctions on 
Tehran take place next Monday.
A senior administration official told 
Bloomberg that waivers were aimed 
at preventing oil price hikes and 
would be granted in exchange for 
continued import cuts.
US President Donald Trump 
announced on May 8 that Washington 
would no longer remain part of the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) and promised to re-impose 
the highest level of economic 
sanctions against Iran.
After Trump’s declaration, the Iranian 
government issued a statement, 
calling the US withdrawal as 
“unlawful”. The statement underlined 
Iran’s prerequisites for continuing 
the deal with the five world powers. 
These conditions that were reiterated 
later by Iran’s Supreme Leader 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei later 
mainly included Iran’s guaranteed 
crude sales and transfer of its 
revenues back home.

Iran passes amendment 
bill on combating money 
laundering
 The Expediency Council has passed 
the final verdict on the amendment 
bill on combating money laundering, 
endorsing the FATF-related bill on 
Saturday.
A member of the Expediency Council, 
Gholamreza Mesbahi Moghdam, 
told Mehr News correspondent on 
Saturday that the amendment bill on 
combating money laundering has been 
endorsed by the Expediency Council, 
which was in charge of casting the final 
verdict on the case.
He explained that article 1 of the 

bill had been previously amended, 
and today’s Expediency Council 
session addressed articles 5 and 8. 
He added that article 8 needed to be 
amended first before the bill was 
passed by the Council.According to 
him, the amendment bill had gone 
through intensive discussions at the 
economic commission, followed 
by review sessions chaired by 
Parliament Speaker Ali Larijani and 
deputy minister of economy and vice-
president for legal affairs.
The Saturday session also addressed 
the bill on Iran’s accession to the 
convention against the funding of 
terrorism (CFT).
According to spokesman Kadkhodaei, 

only two out of the 22 flaws pointed 
out by the Guardian Council have been 
resolved by the Parliament.
Meanwhile, Chairman of National 
Security and Foreign Policy 
Commission of Iranian Parliament 
Heshmatollah Falahatpisheh said 
on Dec. 31 that the Expediency 
Council would give the final say on 
the CFT bill, which was ratified in 
early Oct., rejected by the Guardian 
Council in Nov., and later amended 
by the Parliament and referred to the 
Expediency Council in early December.
The bill is currently with the 
Parliament’s National Security and 
Foreign Policy Committee for further 
review. 

Advisor to the Iranian Parliament Speaker Hossein Amir 
Abdollahian referred to scientific and technological 
progresses of Iran, and said the Iranian nation and 
Establishment have defeated Trump and Netanyahu in a 
comprehensive economic and psychological warfare.

In line with Pakistan’s maritime 
tradition and to further strengthen 
the existing warm and cordial 
bilateral relations, a Pakistan Navy 
Flotilla comprising four Navy Ships 
will dock at Bandar Abbas, Iran from 
9 - 6 January.
PNS KHAIBAR, PNS MADADGAR, 
PNS RAH NAWARD and PMSS ZHOB 
will be commanded by Commodore 
Muhammad Saleem Sl(M), 
Commander of 9th Auxiliary Warfare 
Squadron.

Pakistan Flotilla’s visit to Iran is 
aimed at enhancing maritime 
collaboration between the navies 
of the two countries. The ships are 
bringing warm wishes and a message 
of solidarity, peace & prosperity for 
the people of the Islamic Republic of 
Iran and the region. 
The port call of Pakistan Navy ships 
to Islamic Republic of Iran is a regular 
feature. Last year, two Pakistani 
ships PNS RAH NAWARD and PNS 
DEHSHAT visited Bander Abbas. 

During the visit, PN delegation 
will hold meetings with naval 
and military leadership of Iran on 
bilateral relations. A dinner reception 
will be hosted by Commodore 
Muhammad Saleem on the board 
PNS KHAIBER for Military Attaches, 
diplomats, Iranian military and civil 
officials, media persons and Iranian 
community members. 
The port call by Pakistani ships is a 
testimony of growing security and 
defence relationship between Iran 

a n d 
Pakistan.  The visit 

of the Pakistan Navy ships to Bandar 
Abbas enables both navies to enrich 
themselves from mutual experiences 
and enhance cooperation in future 
endeavors. 

Pakistan navy flotilla to dock at Iran's Bandar Abbas

report
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Deputy Commander of 
Islamic Revolutionary 
Guard Corps (IRGC) said 
that the United States has 
spent some $7 trillion in 
the Middle East, a move 
that has led to unity 
Muslim states against 
the aggressive country.
Brigadier General 
Hossein Salami made 
the remarks Saturday 
in Kazerun, Shiraz 
province, in a ceremony 
to commemorate the 
martyrs of the region.
After the nation took 
over US embassy and 
expelled the United 
States from Iran, 
Washington has always 
been after taking 
revenge on the Iranian 
people, he noted.
The IRGC official went 
on to say that the US has 
put an all-out effort in 
this regard and used 
various tools such as 
sanctions, cultural war, 
assassination, but Iran 
emerges victorious.
US military and political 
power are significantly 
declining, he noted.
Iranian MP: 
Talks with 
Pakistan for 
Release of 
Hostages in 
Progress
An Iranian 
parliamentarian said 
consultations between 
Tehran and Islamabad 
are under way to secure 
the release of the Iranian 
border guards who were 
kidnapped by Pakistani-
based terrorists in 
October.
In an interview with 
Tasnim, Ali Kord said 
Iranian officials are 
seriously pursuing the 
talks with Pakistan to 
bring the remaining 
kidnapped border 
guards back home.
The so-called Jaish-
ul-Adl terrorist group 
infiltrated Iran from 
the Pakistani side of the 
border on October 15, 
2018, and took hostage 
14 border guards, local 
Basij forces, and IRGC 
members.
On November 22, the 
Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
said five abductees 
returned to Iran 
after consultations 
and interaction with 
Pakistan.

US heavy 
spending in 
region failed 
to weaken 
unity among 
Muslims: 
IRGC cmdr.

Iran
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Only 2 out of 22 flaws 
with CFT bill resolved: 
Guardian Council spox
Guardian Council Spokesman Kadkhodaei 
said Sat. that the Iranian Parliament 
has resolved only two out of the 22 
flaws with the bill on Iran’s accession to 
the convention against the funding of 
terrorism (CFT).
Speaking in a press conference on Saturday, 
Spokesman for the Guardian Council said 

the Council has reviewed the amendments 
made by the Parliament to the bill on Iran’s 
accession to the convention against the 
funding of terrorism (CFT), and has found 
only two out of the 22 flaws resolved, as 
had been pointed out by the Council back 
in November.
Meanwhile, Chairman of National 
Security and Foreign Policy Commission 
of Iranian Parliament Heshmatollah 
Falahatpisheh said on Dec. 31 that the 
Expediency Council will give the final say 
on the two FATF-related bills on combating 

money laundering and Iran’s accession 
to the convention against the funding of 
terrorism (CFT).
On Dec. 5, lawmakers passed the 
amendment bill on Iran’s accession to 
the convention against the funding of 
terrorism (CFT), which was ratified in 
early October, as part of efforts to oblige 
the Financial Action Task Force (FATF) to 
remove the country from its blacklist.
The Guardian Council rejected the bill on 
November 4, on the basis of having found a 
series of faults with it, which, according to 

its spokesman, 
were either 
ambiguous 
or ran 
counter to 
the country’s 
S h a r i ' a h 
and the 
Constitutional law.
FATF has given Iran a 
February deadline to complete the 
necessary reforms regarding its removal 
from the task force's blacklist. 



Iran passes amendment bill on 
combating money laundering

AFC Grants Special Award to Iranian 
Referees
President of Asian Football Confederation (AFC) Sheikh Salman Bin 
Ibrahim Al-Khalifa presented ‘AFC Referees Special Award’ of 2018 to world-
class Iranian referees in a ceremony on the sidelines of AFC Asian Cup in the 
United Arab Emirates.The Iranian trio of Alireza Faghani, Reza Sokhandan, 
and Mohammadreza Mansouri were granted the ‘AFC Referees Special Award’ of 
2018, at a ceremony held on Friday on the sideline of AFC Asian Cup in the United Arab 
Emirates.Iranian referees were absent at the main ceremony which was held on November 28, 2018, in 
Muscat, Oman.The Iranian judges delivered a praiseworthy performance in the 2018 FIFA World Cup, 
officiating four games including the third-place playoff between Belgium and England.

Iranian Deputy Oil Minister 
for International Affairs 
Amir Hossein Zamaninia 
said the number of buyers of 
Iranian crude has increased 
despite US sanctions on 
the country’s oil industry.
Despite US pressures on 
Iranian oil market, the 
number of potential 
buyers of Iranian oil has 
significantly increased due 
to a competitive market 
and pursuit of more 
profit, Zamaninia said 
on Saturday as quoted by 
Shana news agency.The 
United States withdrew 
from the 2015 nuclear 
deal between Tehran and 
world powers last year 
and snapped sanctions in 
place to choke Iran’s oil and 
banking industries, while 
temporarily allowing eight 
customers to keep buying 
crude from the Islamic 
Republic.
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StatNano, a comprehensive statistical database 
portal, which has been compiling and releasing the 
data and statistics related to nanotechnology using 
scientific methodologies since 2010, is today one 
of the most reliable references of researchers and 
policymakers around the world. The statistics of 
the nano-articles published by each country are 
reported by StatNano on a monthly basis, which 
collects them by searching the appropriate terms in 
the search engine of the WoS.
Accordingly, in 2018, more than 166,000 articles 
related to nanotechnology were published, 
indicating an increase of more than %7 compared 
to the corresponding period last year. In addition to 
research articles, over 9,000 review articles were 
also published in the past year, which comprise 
nearly %5 of all nanotechnology publications.
In 2018 compared with 2017, the top 5 countries of 

the world in nanoscience generation remained on 
their previous spots.
As in the past years, the share of nano-articles in the 
total scientific publications has still been growing. In 
2018, around %9.7 of the total scientific publications 
were related to nanotechnology, which has been the 
highest since 2014.
In terms of local share, which is the ratio of the nano-
articles carried in a country to the total articles of 
that country, Iran, Saudi Arabia, China, and India, 
took the top 4 places on the list compiled using this 
indicator, respectively. Iraq having only 463 nano-
articles in 2018, which interestingly comprises 
nearly %17 of its total scientific publications in this 
year, could surprisingly reach the 5th spot on this list.
Given the subject matter of the nano-articles 
published in 2018, the greatest number of the 
articles were run in the fields of chemistry, 
materials science, physics, and engineering science, 
respectively. The four journals of ACS Applied 
Materials & Interfaces, Applied Surface Science, 
RCS Advances, and Nanoscale had the largest shares 
in the publication of nano-articles in this year. 
The Chinese Academy of Sciences, Islamic Azad 
University from Iran, the Russian Academy of 
Sciences, and Tsinghua University from China 
carried the largest number of nano-articles last year.

"Organizing, restoring, and reviving the water 
resources of the country is still possible," Seyed 
Mohammad Hossein Shariatmadar said in the 
national conference of water management in the 
eastern side of the country held in the Chamber 
of Commerce, industries, and mines of Khorasan 
Razavi.
"We haven’t reached to a comprehensive consensus 
to solve this problem, and we don’t have a pervasive 
and national strategy with a proper timing and the 

agreement of sovereignty and the private sectors," 
he noted.
"In the provinces of Khorasan and Sistan and 
Baluchestan, the amount of water offtake has 
been reached to 8.5 billion cubic meters from 
groundwater in aquifers ; this amount should be 
at most 5 billion cubic meters," Abdollah Fazeli, the 
secretary of reviving and balancing aquafers of Iran's 
water resources management added.
"Annually, we are the witnesses of 50 centimeters 
drop in the depth of the aquifers in four eastern 
provinces," he continued. "The government and 
other executive organizations cannot solve the water 
shortage problem, the only way to fulfill this matter is 
the participation of stakeholders," he noted.
"In the current conditions, in any way, only focusing 
on water supply cannot solve the water shortage 
crisis. A measure should be taken out in order 
to get rid of the water crisis in the eastern part 
of the country by focusing on solving the issues 
related to the instability of the area, the integrated 
management of natural resources, and reforming 
the infrastructures," Abbas Keshavarz, the Deputy 
Minister of agriculture for Cultivation Affairs said.

Qassemi said there are consultations over the trips 
of Foreign Minister Mohammad Javad Zarif to some 
neighboring countries, and added that the foreign 
minister’s next destination will be Iraq after visiting 
India.
In the near future, he noted late on Thursday, Zarif 
will visit neighboring countries, a move in line with 
Iran›s policy towards its neighbors, to expand all-out 
cooperation, deepen economic relations and political 
consultations; Iran›s policy towards deepening 
cooperation with neighbors is “unchangeable”.
“Iran has been dealing with neighbors and regional 
countries in a positive and peaceful way, aiming to 
improve relations, as well as seeking a collective 

effort for peace, stability and sustainable security 
in the region, and further expansion of economic 
cooperation,” Qassemi highlighted.
Expressing that Iran›s record in the field of regional 
affairs is very brilliant, he said Iran wants peace, 
stability and security in all regional countries, 
especially in Iraq, Syria and Yemen.
“Regular and close communications with neighbors 
is Iran permanent policy, as it is interested to work for 
peace and convergence and ironing out differences 
along with certain regional countries,” the foreign 
ministry mouthpiece added.
Zarif said on Thursday that he would head a large 
economic delegation to India next week, stressing the 
active participation of the country’s private sector in 
foreign relations sector.
According to Fars News Agency, the top Iranian 
diplomat added that he would then visit Iraq a week 
after his India visit, saying the private sector may also 
accompany him to Baghdad.
Meanwhile, Iraqi FM Mohamed Ali Al-hakim said 
Wednesday that Zarif would make an official visit to 
Baghdad in January.

Iran remains on 4th place in publication 
of nano-articles

Public water 
disaster close

Iran after Sustainable Peace in Region

"We are only 5 years away from public water 
disaster in the country due to 50 years 
mismanagement in this regard," the head of 
the National Center for Strategic Studies of 
Agriculture and Water use at Iran's Chamber of 
Commerce said.

Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi 
said that Tehran has always been having a 
positive attitude towards expanding relations 
with countries of the region, adding that 
sustainable peace and stability in the region 
are atop the agenda of Iran’s foreign policy.

 In 2018 compared with 2017, Iran remained 
on its previous spot, ranking 4th place by 
publication of 9662 nano-articles and Islamic 
Azad University carried the largest number of 
nano-articles last year, according to a report 
released by StatNano.

It's now possible to create a Microsoft 
account that uses a one-time code 
delivered over SMS as its primary 
authenticator, rather than a 
conventional password.
The latest Insider build of Windows 
18309  ,10, expands the use of a 
thing that Microsoft has recently 
introduced: passwordless Microsoft 
accounts.In the new Windows 10 
build, these passwordless accounts 
can be used for logging into a 
machine locally. The initial sign-in 
will use SMS, and it will then prompt 
you to configure biometric or PIN 

authentication. Your face, fingerprint, 
or PIN will be used subsequently. 
This capability is in all the editions, 
from Home up to Enterprise. A few 
previous builds had constrained it 
to Home only, Ars Technica reported.
While SMS-based authentication has 
security issues of its own, Microsoft 
seems to feel that it's a better bet 
for most home users than a likely 
insecure password. Removing the 
Windows login password is part of the 
company's broader efforts to switch 
to using a mix of one-time passwords, 
biometrics, and cryptographic keys.

The new build also includes a change 
to the setup process for Windows 10 
Pro, Enterprise, and Education users: 
Cortana will no longer automatically 
talk to you and guide you through 
the installation process. This will 
make fresh installs of Windows 10 on 
multiple machines a great deal less 
annoying. While Cortana's chatter is 
useful for headless machines and can 
improve accessibility for Windows 
users with vision issues, a whole 
room of computers talking through 
the Windows installation process is 
nobody's idea of a good time.

Latest Insider Build Expands Use of Passwordless 
Microsoft Accounts
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