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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

تبعات اقتصادی و زیست محیطی آلودگی هوا در اصفهان؛    

گاهی به آسمان نگاه نکن! 

بازار طال و سکه  97/10/18 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,630,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,768,0005,041,000جدید

1,940,0002,521,000نیم سکه

1,2000001,441,000ربع سکه

660000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18343274488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

اوضاع اقتصادی مردم 
در سال 98

بعد از به وجــود آمدن وضعیت 
بد اقتصادی برای کشور، رییس 
جمهور روحانی بارهــا با مردم 
صحبت کــرده و از دغدغه هایی 
چون کاهش وابستگی به نفت، 
کاهش فاصلــه طبقاتی، جبران 
کاهش درآمد خانوارهای ایرانی 
بعد از جهــش ارزی، حمایت از 
تولید ملی، افزایش اقتدار کشور، 
کاهش ســهم دولت در اقتصاد 
و غلبه بــر رکود نام برده اســت  
و حل آنها در آینــده نه چندان 
دور را به مردم نوید داده اســت . 
هرچند مردم که وخامت اوضاع 
را با تمام وجود حس می کنند، 
کمتر امیدوار بودند که اوضاع به 
همین ســادگی ها حل شود اما 
باز هم منتظر بودند تا در بودجه 
 1398 کــه از ســوی روحانی و 
 تیم اش نوشــته می شــود به 
دغدغه هــای رییس جمهور که 
در واقع مشــکالت مردم است 
پرداخته شود اما گویا بعد از تقدیم 
الیحه بودجه به مجلس و با خبر 
شدن مردم از جزییات آن نه تنها 
موج امیدواری بین مردم ایجاد 

نشد بلکه کارشناسان نیز...

با حضور وزیر نفت؛

نخستین پاالیشگاه 
غیرآالینده خاورمیانه در 

گلپایگان کلنگ زنی می شود
نماینده مردم گلپایگان در مجلس گفت: احداث 
پاالیشگاه »جی.تی.ال« به عنوان  نخستین پروژه 
غیر آالینده منطقه خاورمیانه در گلشهر گلپایگان 

به زودی با حضور وزیر نفت کلنگ زنی می شود.
علی بختیار  پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ای 
که با حضور مسئوالن شهرستان و استان به منظور 
بررسی مشکالت گلشهر گلپایگان در این شهر 
برگزار شد، با بیان اینکه  با پیروزی انقالب اسالمی 
اقدامات چشمگیری در حوزه های مختلف از جمله 
صنعت و کشاورزی انجام شده است، اظهار داشت: 
به مدد الهی و تالش دســت اندرکاران در حوزه 
صنعت و کشاورزی به خودکفایی رسیده ایم، در 

حوزه علم و تکنولوزی جزو...

جلوگیری از افزایش سهم 
مسکن در سبد خانوار نیازمند 

چاره اندیشی
متخصصان بخش ساختمان و مسکن به 

افزایش سهم مسکن در سبد خانوارهای ایرانی 
اشاره کرده و می گویند: میزان آن در برخی 

موارد به 30 درصد و فراتر از آن نیز می رسد؛ این 
روند با استانداردهای روز فاصله دارد و در نتیجه کیفیت زندگی را با 

چالش روبرو ساخته است. ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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     اگر در این زمینه نگاه میان مدت داشته باشیم و پدیده ها را در یک بستر کلی نگاه کنیم در خواهیم یافت که هزینه آلودگی هوا به شهر اصفهان از هزینه ای که برای رفع آن
 باید انجام شود بیشتر خواهد بود.
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اوضاع اقتصادی مردم 
در سال 98 

ادامه از صفحه یک:
...     با توجه به همــان بودجه نوید 
روزهای سخت تر را به مردم داده و 
نمکی بر زخم این مردم سخت کوش 

ریختند.
البته برخی مجلســیان بــه دالیل 
مختلفی چــون منفعت مــردم و 
یا حتــی جلب نظــر مــردم برای 
انتخابات سال آینده مجلس دست 
به اعتراضاتی راجع به بودجه ســال 
98 و مفاد آن زدند که بی ثمر بود زیرا 
بعد از رای هیئت عالی حل اختالف 
و تنظیم روابط قوای ســه گانه؛ در 
اختالف نظر بین مجلــس و دولت 
در ســال 1392؛ مجلس حق ندارد 
شــاکله بودجه پیشــنهادی دولت 
را تغییر دهد، زیرا طبــق اصل 52 
قانون اساســی مســئول تنظیم و 
تدوین بودجه، دولت است و  نتیجه 
تبعات اجرای بودجــه؛ چه مثبت و 
چه منفی؛ با دولت اســت و مجلس 
نقش حاشیه ای دارد. به همین دلیل 
 بود که مجلسیان نیز کاری از پیش

 نبردند!
مفاد بودجه سال 98 نشان می دهد 
75 درصد از بودجه صــرف ادارات 
دولتی مانند پرداخت حقوق و بیمه 
و مزایا و .... می شــود و می ماند 25 
درصد که با آن باید همــه را راضی 

نگه داشت!  
اینکه چرا دولت  باید بــه ادارات  و 
شرکت های اداری کمک کند سوالی 
 اســت که به ذهن همه مــا خطور

 می کند. 
مگــر ادارات دولتــی خودشــان 
بازدهی و درآمد زایی ندارند و اکثرا 
در کارهای اقتصادی کشــور سهیم 
نیستند پس کمک به برخی از آنها 
چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ 
یا صندوق بازنشستگان که هر ساله 
از کارمندان حق بیمــه می گیرید 
تا بعد ها به آنها حق بازنشســتگی 
دهد ، چرا بایــد بــرای دادن حق 
 بازنشستگی به مردم از دولت کمک

 بگیرد؟
همانطور که در تعاریف بودجه آمده 
است، یکی از اهداف بودجه و ارائه آن  
کنترل قانونی دخل و خرج دولت و 
هزینه دستگاه های وابسته به بودجه 
دولتی می باشد.  از این رو شایسته 
است این اعداد و ارقام شفاف باشد و 
بتواند در جهت تصحیح افکار عمومی 
در این اوضاع اقتصادی کمک شایانی 
بکند نه اینکــه بر ابهامــات مردم 

بیفزاید. 
اعــداد و ارقام ارائه شــده در بودجه 
بسیار مهم بوده و در زندگی تک تک 
مردم ایران تاثیرگذار و نقش حیاتی را 
بازی می کند پس چنانچه این اعداد 
غیر واقعی بوده و در طی سال تحقق 
نیابند، باید منتظر مشکالت پیش 
بینی نشــده ای در تمامی سطوح 
کشور علی الخصوص در بطن زندگی 

مردم باشیم.
شاید نوشــتن چنین بودجه ای در 
زمان عادی نمی توانست برای کشور 
مشکل خاصی ایجاد کند البته باری 
 هم از دوش مشــکالت مــردم کم 
نمــی کــرد امــا اکنون کشــور 
ایــران در یــک برهــه تاریخــی 
و در جنــگ اقتصــادی بــه ســر 
 مــی بــرد  و نوشــتن چنیــن

 بودجه ای نتیجه ای جز افزایش تورم، 
تشــدید رکود همه جانبه، افزایش 
نرخ بیکاری، رشــد قیمت ارزهای 
خارجی و کاهــش ارزش پول ملی، 
همچنین کوچکتر شدن سفره مردم 
 و افزایش نارضایتی در جامعه نخواهد

 داشت. 
امید است در اجرای این بودجه دقت 
بیشتری شود تا ایرانیان سال 98 را 
به سالمت پشت ســر گذارند و در 
 جنگ اقتصادی تاب مقاومت داشته

 باشند.

اقتصاد استان
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بودجه 98 توجه خوبی به توسعه مناطق روستایی و عشایری دارد
عضو هیات علمی گروه اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان گفت: توجه خوبی به توسعه مناطق روستایی و 

عشایری در الیحه بودجه 98 بویژه در تبصره 18 و جدول شماره 14 شده است.
ناصر یارمحمدیان افزود: در تبصره 18 الیحه بودجه 98، تمهیدات خوبی برای اشتغال روستایی دیده شده 
و در جدول شماره 14 رقم خوبی برای توسعه روستایی و عشایری اختصاص یافته است.  وی میزان این 

بودجه را حدود 20 هزار میلیارد ریال اعالم و خاطرنشان کرد: در بند 2 ماده 27 برنامه توسعه ششم کشور 
به دولت تکلیف شد که اعتبارات مشخصی را برای توسعه روستایی و عشایری تخصیص دهد. بر اساس ماده 

27 برنامه ششم توسعه، دولت موظف است بمنظور تحقق سیاست های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و 
بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی 

و ایجاد بستر الزم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات الزم را مطابق قوانین و در قالب بودجه های سنواتی در 2 بند اقتصادی 
و بخشی و عمرانی زیر بنایی انجام دهد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه این میزان در جدول مشخصی در الیحه بودجه مشخص می شود، ادامه 
داد: در این الیحه به خوبی به بند 2 ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه توجه شده و میزان تخصیص اعتبار از هر کدام از منابع درآمدی کشور 

برای توسعه روستایی و عشایری اعالم شده است. 

 به طور قطع اصفهان به 
دلیل آب و هوای خشکی 

که دارد از آالینده های 
هوا رنج بیشتری خواهد 
برد. لذا برای رسیدن به 
هدف شهردار اصفهان، 

که همان زیست پذیر 
کردن شهر است نیاز 

است تا بیش از گذشته 
برای این معضل تدابیر 

 عملیاتی صورت 
پذیرد.

تبعات اقتصادی و زیست محیطی آلودگی هوا در اصفهان؛    

گاهی به آسمان نگاه نکن! 

قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان طی چند روز گذشته گفته 
بود که هدف شهرداری اصفهان رسیدن به شهر زیست پذیر و 
شهری است که در آن مردم در آسایش و راحتی زندگی و تردد 
کنند. البته که این هدف باید با تدابیری برای زیست پذیر تر 
شدن شهر اصفهان همراه باشد و البته یکی از موضوعاتی که 
همواره طی چند سال گذشته مردم اصفهان با آن روبرو هستند 
بحث آلودگی هواست که منجر به مشکالت متعدد برای سالمت 
شهروندان شده است. شاید باروش سخت باشد که اصفهان با 
جمعیت حدود 2 میلیون تَن و تردد حدود 800 هزار دستگاه 
خودرو در روز در مقایسه با شــهری مانند تهران با جمعیتی 
نزدیک به 9 میلیون تَن و تردد بین سه تا چهار میلیون دستگاه 

خودرو، آلودگی هوایش در برخی روزها بیشتر است. 

ژوبین صفاری
گـــزارش
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    اگر در این زمینه نگاه میان مدت داشته باشیم و پدیده ها را در یک بستر کلی نگاه کنیم در خواهیم یافت که هزینه آلودگی هوا به شهر اصفهان از هزینه ای که برای رفع 
آن باید انجام شود بیشتر خواهد بود.

با حضور وزیر نفت؛

نخستین پاالیشگاه غیرآالینده خاورمیانه 
در گلپایگان کلنگ زنی می شود

نماینده مردم گلپایگان در مجلس گفت: احداث پاالیشگاه 
»جی.تی.ال« به عنوان  نخستین پروژه غیر آالینده منطقه 
خاورمیانه در گلشهر گلپایگان به زودی با حضور وزیر نفت 

کلنگ زنی می شود.

علی بختیار  پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ای که با حضور مسئوالن 
شهرستان و استان به منظور بررســی مشکالت گلشهر گلپایگان در 
این شهر برگزار شد، با بیان اینکه  با پیروزی انقالب اسالمی اقدامات 
چشمگیری در حوزه های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی انجام 
شده است، اظهار داشت: به مدد الهی و تالش دست اندرکاران در حوزه 
صنعت و کشاورزی به خودکفایی رسیده ایم، در حوزه علم و تکنولوزی 
جزو 10 کشور برتر دنیا شدیم و به همین لحاظ حرفی برای گفتن داریم.

وی افزود: علی رغم تمام دشــمنی های آمریکا،  امروز جزو 10 اقتصاد 
بزرگ دنیا هستیم و به برکت جانفشانی و ایثار جوانان این سرزمین و 
مدافعان حرم از لحاظ امنیت منطقه ای و بین المللی در سطح نخست 

قرار داریم.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: 
با تحقق شعار استقالل طلبی و آزادی خواهی مردم و پیروزی انقالب، 
امروز بر اساس همان شعارها برای مسائل کالن کشوری مانند انتخاب 

نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری تصمیم گیری می کنیم.

  مردم در صحنه های مختلف سیاسی حضور چشمگیری دارند
وی گفت: مردم در صحنه های مختلف سیاسی حضور چشمگیری دارند 
و انقالب به واسطه حمایت پرشور مردم پاسداری و حمایت می شود و با 
عنایت به اینکه انسجام و برادری بین آحاد مختلف جامعه و جناح های 
سیاسی وجود دارد و هیچ جدایی بین مردم و طیف سیاسی نیست، همه 
تحت فرامین رهبر معظم انقالب برای آبادانی، پیشرفت و توسعه کشور 

تالش خواهیم کرد.
بختیار به پیگیری  از وزارت نیرو برای جذب 10 میلیارد تومان اعتبار 
طی سال گذشته به منظور بهره برداری پروژه آبرسانی آب شرب سالم 
از محل تصفیه خانه آب گلپایگان تا این شــهر خبر داد و تصریح کرد: 
احیای تاالب شور گلشهر از شعارهای انتخاباتی  من بود که با پیگیری 
در محیط زیست استان سال گذشــته مطالعات تاالب شور گلشهر 
در دانشگاه صنعتی شریف اصفهان انجام شد و مبلغ یک هزار و 700 
میلیون ریال اعتبارعالوه بر منابع دیگر برای اجرای زه کشی این تاالب 

منعقد شده است.

  تاالب شور گلشهر با یک پوشش گیاهی مناسب به صورت کامل 
احیاء می شود

وی تأکید کرد: طی سال جاری پروژه احیای تاالب شور گلشهر اجرا شده 
است و در ظرف مدت سه سال آینده تاالب شور گلشهر با یک پوشش 
گیاهی مناسب به صورت کامل احیاء می شود و اگر تاالب شور گلشهر 
احیاء نمی شد امروز با وجود اینکه شهرستان در مرکزی ترین نقطه کشور 
قرار دارد،  دچار ریزگردها بودیم که با همکاری مسئوالن دستگاه های 

اجرایی این کار تحقق پیدا کرد و به ثمر خواهد نشست.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای اسالمی بیان 
داشت: به منظور ایجاد اشتغال به عنوان یکی از مطالبات جوانان شهر 
گلشهر، در جلسه ای که با مدیر عامل شهرک های صنعتی کشور داشتم 

مصوبه ایجاد این شهرک صنعتی به تصویب رسیده است.
وی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایه گذار 
برای ایجاد شهرک صنعتی جذب شده است و تنها مشکل ما در راستای 
فعالیت و سرمایه گذاری زمین برای احداث است که به این منظور با 
حضور مدیر کل محیط زیست استان و مدیر کل منابع طبیعی استان 
برای واگذاری زمین در یک مکان مناسب در شهر گلشهر جلسه ای در 

شهرستان برگزار می شود.
وی با اشاره به احداث پاالیشگاه »جی تی ال« در  گلشهر بیان داشت: 
احداث این پاالیشگاه یک طرح غیرآالینده زیست محیطی است که 

می تواند اشتغال زایی فراوانی را برای منطقه به همراه داشته باشد.

گـــزارش

هر چند روز گذشــته 
بارش باران و وزش باد 
هوای اصفهان را موقتاً 
به حالت سالم بازگرداند 
اما حــل ایــن معضل 
تنها چشــم دوختن به 
آسمان و نزول رحمت 
الهی نیست که نیازمند بهره گرفتن 
از کارشناســان و خبرگان برای رفع 
این معضل بزرگ اســت. معضلی که 
نه تنها سالمت روانی مردم اصفهان 
را دچار مشــکل کرده بلکه به لحاظ 
اقتصادی نیز تاوان زیــادی بابت آن 

پرداخت می شود.

  آلودگی هوا و تبعات اقتصادی آن
خسارات وارده از طریق آلودگی هوا 
به صورت های مستقیم و غیر مستقیم 
بر اقتصاد فــردی، محلی و ملی تأثیر 
می گذارد. به طور کلی آنچه که تحت 
عنوان اثرات اقتصــادی آلودگی هوا 
مورد طرح و بررســی قرار می گیرد 
هزینه هایی اســت که تاثیر آلودگی 
هوا بر افزایش هزینه های ســالمت 
و بهداشــت و درمان می گذارد. در 
روزهای معمولــی میزان مرگ و میر 
در کالن شــهر تهــران روزانه 150 
نفر اســت اما در روزهای با آلودگی 
 هوا باال این رقــم به 180 نفر افزایش 
می یابد و این به معنای از دست رفتن 
 منابع انســانی و همچنیــن افزایش

 بیماری های مزمن اســت که هزینه 
سنگینی را به دوش بخش بهداشت 
و درمان کشــور وارد مــی کند. به 
طور قطع اگر آمار شــهر اصفهان را 

نیز بررسی کنیم تفاوتی با آمار شهر 
تهران نخواهد داشت. 

در سطح جهانی نیز آمارهای متعددی 
از تاثیرات اقتصــادی آلودگی هوا بر 
کشــورهای مختلف ارائه شده است. 
برای مثال ســازمان همکاری های 
اقتصاد و توســعه با انتشار گزارشی 
عنوان کرد آلودگی هوا به کشورهای 
عضو این ســازمان در ســال 2010 
رقــم 1.7 هزار میلیــارد دالر هزینه 
تحمیل کرده است و در سال 2013 
نیز این هزینه به 2.3 هزار میلیاد دالر 
افزایش یافته اســت.   تنها در کشور 
چین هزینه آلودگی هوا به 1.۶ هزار 
میلیارد دالر رسیده و در شبهه قاره 
هند نیز این عدد به رقم 500 میلیارد 

دالر بالغ شده است.
اگرچه در کشور ما به دالیل مختلف 
آمارهای رســمی از تاثیرات مخرب 
آلودگی هوا منتشــر نمی شــود اما 
تمامی قرائن و شواهد حاکی از وقوع 
یک چالــش بزرگ در ســطح کالن 
شــهرها می دهد که شاید نتایج تلخ 
و تاسف بار آن طی دهه های آتی رخ 

نشان دهد.
پیش از این علیرضــا صلوتی معاون 
حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری 

در این خصوص گفته بــود: با توجه 
به اینکه ســالیانه 14هــزار نفر براثر 
آلودگــی محیط زیســت جان خود 
را از دســت می دهند الزم اســت تا 
 اقدامی ضروری در این راســتا انجام

 شود.

  راهکارهای مقابله با آلودگی هوا در 
اصفهان چیست؟

هــر چند طی چند ســال گذشــته 
اقدامات موثــری در کاهــش روند 
آلودگی هوا صورت گرفته اســت اما 
باید گفــت که برای رفــع کامل این 
معضل نیازمند اقدامــات موثرتری 
هستیم. هر چند آالینده هایی مانند 
خودروهــای فرســوده و بی کیفیت 
یکی از عوامل موثر در آلودگی هوای 
اصفهان اســت اما با توجــه به گزاره 
مطرح شــده در خصوص مقایســه 
دو شــهر تهران و اصفهان باید گفت 
مشــکل اصلی توســعه غیر علمی 
و وجود صنایع متعــدد در نزدیکی 
شهر اصفهان اســت. طی سال های 
گذشــته البتــه قدامــات خوبی در 
خصــوص طــرح جامــع آلودگی 
هــوا صــورت گرفتــه و برنامه های 
 راهبردی پیاده شده تا حدود اثرگذار 

بوده است. 
به عنوان مثال استفاده از گاز به جای 
مازوت در نیروگاه اصفهان یکی از این 
اقدامات بود که ظاهراً در پاره ای موارد 
به دلیل عدم تامین اعتبار با مشــکل 
مواجه می شــوند. باید گفت اگر در 
ایــن زمینه نگاه میان مدت داشــته 
باشــیم و پدیده ها را در یک بســتر 
کلی نگاه کنیم در خواهیم یافت که 
 هزینه آلودگی هوا به شهر اصفهان از 
هزینه ای که برای رفع آن باید انجام 
شود بیشــتر خواهد بود. بنابراین به 
نظر می رسد باید بدون در نظر گرفتن 
محدودیت بــرای تامیــن اعتبار به 
مسئله مقابله با آلودگی هوا در اصفهان 
پرداخت. به نظر می رســد برای حل 
این مشکل باید تمامی سازمان های 
مســئول با همکاری هم آستین باال 

بزنند و برای آن راه چاره بیندیشند.
 به طور قطع اصفهــان به دلیل آب و 
هوای خشکی که دارد از آالینده های 
هوا رنج بیشتری خواهد برد. لذا برای 
رسیدن به هدف شــهردار اصفهان، 
که همان زیســت پذیر کردن شهر 
است نیاز است تا بیش از گذشته برای 
 این معضل تدابیــر عملیاتی صورت 

پذیرد.

ذخیره سد زاینده رود به 150 میلیون مترمکعب رسید
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه به دنبال بارش های اخیر ذخیره 
سد زاینده رود 150 میلیون مترمکعب است، گفت: وزارت نیرو مصمم است با رعایت خطوط قرمز آب 

شرب و با باالترین ریسک نسبت به توزیع آب کشاورزی اقدام کند.
حسن ساسانی در خصوص تأثیر بارش های اخیر بر وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر 

ذخیره سد زاینده رود 150 میلیون مترمکعب است که این حجم در مدت مشابه سال گذشته 124 میلیون 
مترمکعب و در درازمدت ۶40 میلیون مترمکعب بود. وی در خصوص تأثیر بارش های اخیر بر بهبود شرایط 

سد زاینده رود، گفت: قبل از بارش های اخیر، ذخیره مخزن سد 127 میلیون مترمکعب بود که براثر بارش ها 
ورودی سد زاینده رود از 11 متر به 30 مترمکعب بر ثانیه افزایش و خروجی از سد به 11 مترمکعب در ثانیه رسیده است. 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: مطابق آخرین آمار میزان بارش های ایستگاه چلگرد در سال آبی 
جاری تاکنون ۶19 میلی متر بوده درحالی که بارش ها در درازمدت 520 میلی متر بود. وی با تأکید بر اینکه خشکسالی سال آبی گذشته در 
استان اصفهان و کشور بی سابقه بود، اظهار کرد: با وجود بارش های مطلوب، عوامل مختلفی همچون زمین فاقد رطوبت، جذب بارش ها 

به زمین و تبدیل نشدن آن به روان آب، سردی هوا، بارش برف و ... موجب کم تأثیر شدن بارندگی ها بر ذخیره سد زاینده رود شده است.

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

کاهش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی اصفهان

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: رتبه نخست 
تولید ناخالص ملــی با ســرمایه گذاری در بخش 

گردشگری و خدمات حاصل می شود.

کمیل طیبی در خصوص تولید ناخالص داخلی، اظهار کــرد: تولید ناخالص ملی 
مجموعه ای از ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی شامل صنعت، کشاورزی و 
خدمات است.  وی با بیان اینکه اصفهان، استانی صنعتی است، افزود: اصفهان دومین 
استان از لحاظ صنعت شناخته می شود، همچنین ارزش تولیدات این صنایع باال بوده 

و نقش مؤثری در تولید ناخالص داخلی دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه صنایعی همچون فوالد، پتروشیمی و 
صنایع کوچک و متوسط تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می دهند، ادامه داد: 
سهم بخش کشاورزی غرب استان، به دلیل خشکســالی طی چند سال گذشته در 
تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.  طیبی با بیان اینکه اصفهان در مرکز کشور 
و چهارراه مواصالتی دیگر اســتان ها قرار دارد، تصریح کرد: بخش خدمات همچون 
بازرگانی داخلی و حمل ونقل در اقتصاد استان بااهمیت است. استان اصفهان می تواند 
با سرمایه گذاری در بخش خدمات و گردشگری، رتبه نخست این بخش در تولید ناخالص 

داخلی را کســب کند.  وی با بیان اینکه در صورت بهبود زیرساخت ها در استان اصفهان 
با توجه به شرایط اقلیمی، طبیعی و تاریخی می تواند ارزش افزوده قابل توجهی در تولید 
ناخالص داخلی کسب کند، تصریح کرد: ایجاد هتل های قابل رقابت، تأمین نیروی انسانی، 
بازاریابی و اطالع رسانی مناسب، حمل ونقل باکیفیت، بهبود محورهای مواصالتی، موجب 
رونق بخشی خدمات و گردشگری می شود.  استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه 
توسعه روابط بین المللی در سطح کالن در افزایش میزان تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار 
است، افزود: بحث خواهرخواندگی اصفهان با 14 شهر دنیا، پتانسیل خوبی برای گردشگری 
و سرمایه گذاری است، بنابراین استان اصفهان با فعال سازی تفاهم نامه همکاری اقتصادی و 
گردشگری با شهرهای خواهرخوانده می تواند از توان باال و بالقوه استان در سرمایه گذاری و 
توسعه اقتصادی بهره مند شود. طیبی با بیان اینکه تحریم ها در بخش اقتصاد بین الملل 
مانع صدور بیشتر نفت، محدودیت واردات و مشکالت بازار و رشد اقتصادی منفی 
می شــود، تاکید کرد: تحریم ها و محدودتر شــدن ظرفیت هــای تجاری موجب 
رشد منفی اقتصاد ایران در سال های آینده می شــود، درنتیجه به طور مستقیم و 

غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی اثر خواهد بود.
ایسنا

خـــبــــر

سهم 50 درصدی حوادث جاده ای
مریم یادگاری:   »از ابتدای سال تاکنون هالل احمر اصفهان به بیش از 2 هزار و 500 حادثه دیده امداد رسانی کرد.« مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: 

از ابتدای امسال تا کنون هالل احمر این استان در قالب 758 تیم عملیاتی به بیش از 2 هزار و 500 حادثه دیده امداد رسانی کرده است.
محسن مؤمنی با بیان این خبر اظهار داشت: در مدت یاد شده ۶71 حادثه اعم از جاده ای، سیل و آبگرفتگی، صنعتی و کارگاهی، زمین لرزه، کوهستان، برف و کوالک در استان به وقوع 

پیوسته است که حوادث جاده ای به تعداد 314 مورد بیشترین سهم را در این زمینه داشته است.
وی اظهار داشت: 515 نفر از مصدومان حوادث رخ داده در استان در این مدت به مراکز درمانی منتقل شدند و 82 نفر نیز به صورت سرپایی مداوا شده اند.



گردشگری

مهر
گـــزارش

ایرادهای اساسی 
نمایشگاه بین المللی 

گردشگری
مدیرکل تبلیغات 
بازاریابــی  و 
ی  شــگر د گر
 گفت: چند ایراد اساسی به نمایشگاه
 بین المللی گردشــگری وارد اســت 
 که یکی از آنها اجرای موســیقی در 

سالن های سرپوشیده بود.

 مراسم رونمایی از پوستر نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابسته که قرار است از 
بیست و سوم تا بیست و ششم بهمن در تهران 
برگزار شــود، با حضور ســفرای کشورهای 
خارجی و فعاالن گردشگری پیش از ظهر روز 
سه شنبه ۱۸ دی ماه در هتل الله برگزار شد.

در ایــن برنامــه، محمدابراهیــم الریجانی 
مدیرکل دفتر بازاریابــی و تبلیغات معاونت 
گردشگری سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: 
در سال های گذشته چند ایراد به برپایی این 
نمایشگاه گرفته می شد، یکی از این ایرادات 
این بود که می گفتنــد ۳۱ اداره کل میراث 
فرهنگی استان ها با نمایش عملکردشان در 
این نمایشگاه حضور دارند و بخش خصوصی 
استان ها به این نمایشگاه نمی آیند جز تهران.

فــروش بهــاره در نمایشــگاه تخصصــی 
گردشگری

وی گفت: ایراد دیگــر این بود که می گفتند 
نمایشگاه تخصصی نیست و به فروش بهاره 
تبدیل شده اســت. عده ای به فروش آش و 
تنقالت می پردازند که البتــه این هم جزو 
جاذبه های کشور است اما به عنوان یک ایراد 
مطرح می شد که بیش از حد پررنگ است و 
مردم بیشتر مشغول این بخش از نمایشگاه 
بودند، در صورتی که هدف نمایشگاه پیگیری 

مسائل تخصصی بود.
 الریجانی بیان کرد: ایراد دیگــر این بود که 
می گفتند صدای گروه های موســیقی در 
سالن ها انقدر زیاد اســت که امکان مذاکره 
افراد را با یکدیگر از بین می برد. این ایراد هم 
درست بود. ایراد دیگر این بود که می گفتند 
سالن ۳۸ که بهترین سالن بود را به سازمان 
میراث فرهنگی اختصــاص داده ایم و اینکه 
برنامه های جالبی مثل ایونت ها، همایش ها 
و یا تفاهم نامه ها در حاشیه نمایشگاه برگزار 

نمی شود.
 وی گفــت: مســئله دیگــر عــدم توجه به 
استان های کمتر شناخته شده است. اعالم 
شده بود که به این اســتان ها در یک جای 
دورافتاده ای از نمایشگاه غرفه ای اختصاص 
داده می شد که اصال دیده نمی شدند. نکته 
بعدی عدم حضور پررنگ کشورهای خارجی 
بود. ما تمام این مســائل را امسال در دستور 
کار قرار داده ایم و درصــدد رفع این ایرادات 

هستیم.

  می خواهیم به نمایشگاه فیتور و برلین 

برسیم
مدیــر کل بازاریابــی و تبلیغــات 
گردشــگری گفت: این نمایشــگاه 
دوازدهمین دوره خود را سپری می 
کند، نمی توانیم بگوییم که تجربه مان 
به اندازه پنجاهمین دوره نمایشــگاه 
های فیتور یا برلین است اما ما هم در 
چهلمین دوره از نمایشگاه گردشگری 
تهران مــی خواهیم مانند نمایشــگاه 

برلین بدرخشیم چه بسا بهتر از آن.
 الریجانی بیــان کرد: فروش غــذا را از 
ســالن های تخصصی جمع کرده و به 
بخش دیگری منتقل می کنیم. همه آنها 
در یک جا متمرکز می شوند ولی حذف 
نخواهند شد. این بخش را در سالن های 
۱۸، ۲۰ و ۲۲ متمرکــز می کنیم. اجرای 
موسیقی در ســالن ها ممنوع است، بلکه 

این اجراها در فضاهای باز انجام می گیرد.
وی تصریح کرد: امسال سالن ۳۸ در اختیار 
بخش خصوصی قرار دارد. ۶ کارگاه تخصصی، 
برپا و چند تفاهم نامه بین ســازمان میراث 
فرهنگی و ســازمان های دیگــر منعقد می 
شود. همچنین از کتاب گردشگری و سایت 
ویزیت ایران رونمایی خواهد شد. برنامه های 
گردشگری شبکه شما نیز از روز ۲۳ بهمن ماه 
آغاز خواهد شد و روزی سه ساعت و نیم برنامه 
گردشگری خواهد داشــت. یک سالن هم به 
اســتان های کمتر برخوردار اختصاص داده 
خواهد شد. سالن مقصد سفرهای آخر هفته 
نیز به استان های نزدیک به تهران اختصاص 
داده می شود، سالن اســتان های ساحلی و 
مناطق آزاد نیز جدا در نظــر گرفته خواهد 
شد. یک ســالن هم به اســتان های فارس، 
یزد و اصفهان به عنــوان طرح مثلث طالیی 

اختصاص داده شده است.

  تهیه اطلس جامع رویدادهای گردشگری
در ادامه ایــن برنامه، ولی تیمــوری معاون 
گردشــگری کشــور گفت: اطلــس جامع 
 رویدادهــای گردشــگری کشــور را آماده 
کرده ایم. رویدادها را بر اساس ظرفیت های 
استانی، مکانی و زمانی شناسایی و زمانبندی 
کرده ایــم.   این رویدادها را از ابتدای ســال 
جدید اجرایی خواهیم کــرد. وی گفت: در 
نمایشــگاه بین المللی گردشگری و صنایع 
وابســته از ۱۰ کشــور در این برنامه حضور 
خواهند داشت. همچنین میزبان هیات های 

رسمی از کشورهای دیگرخواهیم بود.

نخستین جشنواره داستانی آب در اصفهان کلید خورد
دبیر جشنواره داستانی »آب« گفت: نخستین جشنواره ملی آب به شکل ملی با محوریت داستانی کار خود را 

آغاز کرد.
سلمان باهنر پیش از ظهر سه شــنیه، در آئین رونمایی از پوستر نخستین جشــنواره داستانی »آب« اظهار 
داشت: جشنواره داستانی آب با هدف ایجاد حساسیت در بین هنرمندان و نویسندگان که یکی از مهمترین و 

تاثیرگذارترین اقشار جامعه هستند، برگزار می شود.
وی با بیان اینکه از حدود یک ماه پیش فراخوان برگزای این جشنواره داده شده است و تا پایان اسفند ادامه دارد، افزود: 

مجموعه آثار ارسالی به این جشنواره به صورت کتاب چاپ و در اختیار منابع و مسئوالن مرتبط با حوزه آب قرار می گیرد 
تا  عموم مردم از نگاه های متفاوت هنرمندان و نویسندگان به موضوع آب بهره ببرند.

دبیر جشنواره داستانی آب گفت: ایجاد مفهومی برای بازنمایی تصویر وضعیت منابع آب ایران در قالبی ادبی از محورهای جشنواره است و 
در دو بخش داستان و نزدیک داستان، روایت و زندگی نگاره برگزار می شود.

باهنر بیان داشت: در آثار ارسالی آب باید نقشی محوری داشته باشد به این معنا که داستان با مؤلفه های وضعیت منابع آب و نقش آب در زندگی و 
اقلیم مردمان گره خورده باشد.

امسال بیش از 500 فرصت شغلی در فریدن ایجاد شد
 فرماندار فریدن تعهد اشتغال امسال این منطقه را هزار و ۳۳۲ نفر اعالم کرد و گفت : تا اکنون 57۰ فرصت 

شغلی در این شهرستان ایجاد شده است.
سید تقی معین الدینی افزود: بیش از نیمی از فرصت های شغلی را کمیته امداد امام خمینی)ره( ایجاد 

کرده است.
وی اظهارداشت : سهم شهرستان فریدن از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی با نرخ سود ۶ درصد 75 میلیارد 

ریال تعیین شد که تاکنون 7۰ درصد آن جذب شد.
فرماندار فریدن میزان تسهیالت مشاغل خانگی شهرستان را 9میلیارد ریال ذکر و اضافه کرد: این تسهیالت به طور 

صد در صد جذب شد که برای ۸۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.
به گفته وی تاکنون ۳5 کارگاه مشاغل خانگی با اشتغالزایی برای ۱۳7 نفر و ۲۸ کارگاه اشتغال روستایی فراگیر با اشتغالزایی برای ۱۰4 نفر در 

فریدن راه اندازی شده است. 
معین الدینی ادامه داد : از سال گذشته تاکنون ۳۶۸ نفر متقاضی تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری بودند که از میان 5۲ پرونده ارسالی 

به بانک ها ، ۲5 نفر موفق به اخذ تسهیالت به مبلغ ۳4 میلیون و 7۱۰ هزار ریال شده اند.
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جزییات و نحوه ترخیص 
۱3 هزار خودروی دپو 
شده در گمرک از هفته 

جاری

رییس کل گمرک با اشاره به مصوبه 
هیات وزیران برای ترخیص ۱۳ هزار 
خودروی مانده در گمرک،گفت:این 
مصوبــه چهار مــاه اعتبــار داردو 
خودروهایی که تــا تاریخ تصویب 
این مصوبه، وارد کشور شده باشد، 

مشمول هستند.
مهــدی میراشــرفی در حاشــیه 
نشســت مدیران وزارت اقتصاد و 
دارایی با مجمع کارآفرینان در جمع 
خبرنگاران با اشــاره بــه ترخیص 
خودروهای موجود در گمرک اظهار 
داشــت: بعد از ممنوعیت واردات 
خودروهای لوکس، بیش از ۱۲ تا ۱۳ 
هزار نفر برای خرید خودرو، پیش  
ثبت نام کرده بودند که به ناچار باید 

این خودروها تحویل مشتری شود.
وی افزود: از سوی دیگر گمرک باید 
4۲۰۰ میلیارد تومان درآمد گمرکی 
کسب می کرد که این درآمد معطل 

مانده بود.
وی ادامه داد: مجمــوع این دالیل 
موجب شد تا ترخیص خودروهای 
باقی مانده در گمرک با مصوبه هیات 

وزیران عملیاتی شود.
معــاون وزیــر اقتصاد ادامــه داد: 
خودروهایی که تــا تاریخ ابالغ این 
مصوبه در اماکن گمرکی و مناطق 
آزاد و ویژه، قبض انباره شده اند، با 
پرداخت حقوق و عــوارض و انجام 
ثبــت ســفارش جدیــد، قابلیت 
ترخیص خواهند داشت که با ابالغ 
وزارت صنعت به گمرک، ترخیص 
این خودروهــا از همین هفته آغاز 

می شود. 
به گفته میر اشرفی، مصوبه هیات 

وزیران چهار ماه اعتبار دارد .
رئیــس کل گمرک در مــورد نوع 
خودروهایی که می توانند از گمرک 
ترخیص شــوند، اظهار داشــت: 
خودروهایــی که از کانــال وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت ثبت 
سفارش شده باشــند نباید باالی 
۲5۰۰ سی سی قدرت داشته باشند. 
همچنین متناسب با قیمت باالی 4۰ 
هزار دالر، مشمول افزایش پرداخت 

سود بازرگانی هم هستند.
وی بــا بیان این کــه در 9 ماه اخیر 
۳۲ میلیــارد دالر کاال از گمرکات 
ترخیص شده است، گفت: در همین 
مدت ۳۳ میلیارد دالر هم صادرات 
داشته ایم، با این حال تحریم ها باعث 
شده ماندگاری کاال در گمرک از ۲۰ 
روز به ۳۰ تا 4۰ روز به طور میانگین 

افزایش پیدا کند.
میراشــرفی با اشــاره بــه برخی 
گمانه زنی ها در مورد عدم ترخیص 
کاال بعد از ۱۳ آبان ماه، تصریح کرد: 
از ۱۳ آبان ماه تا اوایل دی ماه شش 
میلیارد دالر کاال از گمرک ترخیص 
شده است که این کاالها از کاالهای 
اساسی و مواد اولیه تا ماشین آالت 

خط تولید را شامل می شود.

خبرآنالین
گــزارش
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مرکــز پژوهــش هــای 
مجلس بــا بررســی این 
طرح بــه اســتناد آمار و 
اطالعات بــازار کار اعالم 
 کرده است: در حال حاضر 
پدیده هایی نظیر شاغالن 
فقیر، دســتمزد پائین و 
اشتغال غیررسمی  رو به گسترش است؛ 
ضمن اینکه به طور کلــی هر چند یکی 
از مهمترین علل فقر خانــوار، »بیکاری 
سرپرست خانوار« است؛ اما داشتن شغل، 
لزوما نمی تواند خانوار از از فقر رهایی دهد.

مطالعــات مرکز پژوهش هــای مجلس 
شورای اسالمی، خانوارهای فقیر را به دو 
گروه کلی طبقه بندی می کند؛ نخست 
خانوارهایی که سرپرست آنها خارج از بازار 
کار هستند و حتی در گروه افراد جویای 
کار نیز قرار ندارند که بر این اســاس، این 

گروه 4۰ درصد از فقرا را تشکیل می دهند.
گروه دوم نیز خانوارهای دارای سرپرست 
شاغل و یا سرپرست جویای کار هستند؛ 
این گروه از خانوارهــای فقیر، ۶۰ درصد 
از فقرا را تشــکیل می دهند. بر اســاس 
این مطالعه پژوهشــی، شاغالن فقیر هر 
چند از نظــر اقتصادی، فعــال و توانایی 
کســب درآمد بیشــتر یا تامین خانواده 
خود را دارند؛ اما ســه عامل عدم اشتغال، 
اشــتغال ناقص و درآمد کم از مهمترین 
 عوامل فقیر بودن این خانوارها محسوب

 می شود.
گزارش مرکــز پژوهشــی های مجلس 
نشان می دهد که ۶۱ درصد از سرپرستان 
خانوارهای فقیر شاغل، در بخش مشاغل 
مزد و حقوق بگیــری بخش خصوصی، 
حدود ۱4 درصد به عنوان کارکن مستقل 
در بخش کشــاورزی و حدود ۱9 درصد 
به عنوان کارکن مســتقل در بخش های 

غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.
نتایج منتشر شده در این گزارش حاکی 
از آن اســت که 5۳ درصد از خانواده های 
فقیر دارای سرپرست شاغل و 7 درصد از 
سرپرستان این خانوارها، جویا کار هستند 
که بخش قابل توجهــی از خانواده های 
فقیر را شامل می شود؛ با این وجود دالیلی 
مانند اشتغال ناقص، دستمزد پائین، عدم 
پوشش بیمه بازنشستگی و بار تکفل باال، 
از مهمترین عوامل فقیر بودن این خانوارها 

محسوب می شود.

بر اساس تعریف آماری، افراد دارای اشتغال 
ناقص شامل تمام شــاغالنی می شود که 
به دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا 
نکردن شغل با ســاعت کار بیشتر، قرار 
داشــتن در فصل غیرکاری یا سایر موارد 
کمتر از 44 ساعت در هفته کار می کنند 

و خواهان اشتغال کامل در هفته هستند.
همچنین به استناد این گزارش، »دستمزد 
پائین« یکی دیگر از مهمترین عوامل وجود 
شاغالن نیازمند حمایت است؛ به نحوی که 
متاسفانه بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار 
توسط مرکز آمار ایران، سئوال های مربوط 
به دستمزد افراد شاغل حذف شده است و 
نمی توان اطالع درستی نسبت به وضعیت 
درآمدی نیروی کار شاغل در کشور داشت. 
با این حال، بررسی آمار کارگاه ها صنعتی ۱۰ 
نفر کارکن و بیشتر نشان می دهد که در سال 
9۳ کارگران در ۱9۸ بنگاه صنعتی کمتر از 
5۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد دریافت 
 می کرده اند؛ هر چند نسبت به سال های

 9۱ و 9۲، تعداد بنگاه های با دستمزد پائین 
رو به کاهش و بنگاه های با دســتمزد باال 
 رو به افزایش بود اما وضعیت فعلی نشــان

 می دهد که بخشــی از کارگران شاغل در 
کارگاه های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد 
پائین مشغول به کار هستند و به لحاظ میزان 
درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.

  محرومیت ۴0 درصــد از فقرا از 
پوشش بیمه ای

همچنین بر اســاس آنچه که گفته شد 
حدود 4۰ درصد از فقرا، سرپرستان خارج 
از بازار کار هستند و به همین دلیل تحت 
پوشــش بیمه ای قرار ندارند؛ این گروه از 
افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار 
دارند، به عبارتی در گروه افراد شــاغل یا 

بیکار قرار ندارند.
بر اســاس گزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس، بررســی دقیق این گروه از افراد 
نشــان می دهد میانگین سن سرپرست 
خانوار این گروه از جامعــه یعنی فقرای 
بیکار، ۶۸ ســال اســت؛ بنابراین عمده 
دلیل فقر این خانوارها می تواند ناشــی از 
بازنشستگی یا از کارافتادگی باشد. در این 
زمینه نقش بیمه در حمایت از افراد می 

تواند بسیار با اهمیت باشد.
بر این اساس وضعیت شــاغالن بازار کار 
نشان می دهد طی سال های ۸4 تا 95، به 
رغم افزایش تدریجی سهم شاغالن بیمه 
شده، به طور متوسط 47 درصد از شاغالن، 
 بیمه و 5۳ درصد از شــاغالن فاقد بیمه 
بوده اند؛ همچنین ۶۱ درصد از سرپرستان 
خانوارهای فقیر، شاغل هستند و بخشی 
از کارگران شاغل در کارگاههای صنعتی 
زیر خط فقر و با دســتمزد پائین مشغول 
 به کار هستند. بر اســاس گزارش مرکز

 پژوهش های مجلس، طــرح حمایت از 
شــاغلین فقیر و بیکاران دارای ایرادهای 
حقوقی، ابهامات و مغایرت هایی با اصول 
۱۲۶، ۱5۸، 57، ۶۰ و 75 قانون اساســی 

اســت و با وجود آنکه در مقدمه توجیهی 
طرح بر حمایت از شاغل فقیر تاکید شده؛ 
اما در محتوای طرح، راهکار مشــخصی 
در این خصوص ارائه نشــده است. مرکز 
پژوهش های مجلس در این گزارش خود 
این طرح را در صــورت اعمال اصالحات 
و برطرف کردن ایرادهــای قانونی تایید 
می کند. همچنین این مرکز اضافه کردن 
پیشنهادهایی در چارچوب سیاست های 
بازار کار جهت کم شــدن اشتغال ناقص، 
افزایش اشتغال رسمی و نرخ بیمه شدگان، 
تعیین دســتمزد مبتنی بر تفاوت های 
منطقه ای شــغلی را در راســتای بهبود 
وضعیت معیشتی شــاغالن را ضروری 

می داند.

۶۰درصدفقرای کشور سرپرست شاغل یا جویای کاردارند؛

پدیده»شاغالن فقیر«

مهر
گـــزارش
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مسکن

 جلوگیری از افزایش سهم مسکن 
در سبد خانوار نیازمند چاره اندیشی

متخصصان بخش ساختمان و مسکن به افزایش سهم مسکن در سبد خانوارهای ایرانی اشاره کرده و 
می گویند: میزان آن در برخی موارد به 30 درصد و فراتر از آن نیز می رسد؛ این روند با استانداردهای روز 

فاصله دارد و در نتیجه کیفیت زندگی را با چالش روبرو ساخته است.

  جلوگیری از افزایش سهم مسکن در سبد خانوار نیازمند چاره اندیشی
بازار مسکن در ایران و به ویژه در کالن شهرها شــرایط طبیعی ندارد؛ از یک سو به دلیل کاهش قدرت خرید مردم 
درپایتخت - برپایه آمار اتحادیه مشاوران امالک-میزان خرید و فروش در این بازار با کاهش ۶7 درصدی در آذرماه نسبت 
به آبان امسال روبرو شده و از سوی دیگر با وجود رکود، قیمت ها هر روز بیشتر می شود.  کارشناسان بازار مسکن معتقدند 
که شرایط کنونی، زنگ خطر رکود تورمی در بازار مسکن را به صدا درآورده است که با توجه به درگیر بودن ۱۲۰ صنعت 
با صنعت ساختمان، می تواند به سرعت به بخش های دیگر اقتصاد نیز منتقل شود. واقعیت بخش ساختمان و مسکن 
امروز ابعاد دیگری هم دارد، قیمت ها در بخش خرید و فروش عزم صعود دارند و از سوی دیگر بازار اجاره نیز گوی سبقت 

را در این عرصه ربوده و رشد قیمت زیادی را تجربه کرده است. 

   تالش برای افزایش قیمت در بازار بی مشتری 
بررسی ها نشان می دهد، بدون توجه به اینکه بازار مسکن در حالت رکود به سر می برد، رشد میانگین مبلغ اجاره، روند 
رو به رشد خود را دنبال کرده است.  براساس اعالم مرکز آمار ایران، در مدت سه سال اخیر، روند افزایش مبلغ اجاره 
بیش از قیمت مسکن بوده و سبب شده تا سهم هزینه های مسکن در سبد خانوار بین ۳۰ تا ۳4 درصد برسد که رقمی 
باالیی است.  ارقام منتشر شده مرکز آمار نشان می دهد، با وجود آنکه تعداد معامالت در شهرها در سال های گذشته 
روند نزولی داشته اما قیمت  واحدهای مسکونی همچنان صعودی بوده است. بررسی آمارهای منتشر شده در سال های 
9۶- ۱۳9۳ نشان می دهد نوسان قیمت در زمینه خرید و فروش امالک چندان قابل توجه نبوده اما روند افزایش مبلغ 
اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است که در این ارتباط اعمال سلیقه مالکان و همچنین تعیین آن براساس سود بانکی 

از عوامل این افزایش به شمار می رود.

   نبود ثبات سهم مسکن در سبد خانوار 
در این زمینه »سید ابوالفضل موسوی بیوکی« نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی می گوید: آمار 
سهم مسکن در سبد خانوارها در مناطق مختلف کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصادی و نوسان قیمت ها که 
از ابتدای امسال وجود داشت و تاثیر آن بر بازار مسکن، اکنون سقف سهم مسکن در سبد خانوار حدود ۳۰ درصد است. 

»اشتغال ناقص«، »دســتمزد پائین« و »عدم پوشش بیمه 
بازنشستگی« از عوامل بروز و گسترش پدیده شاغالن فقیر 
است؛ این در حالی اســت که اکنون، »میزان درآمد افراد« از 

سواالت آمار نیروی کار هم حذف شده است.
»طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران« ششم آذرماه امسال 
در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد که هدف از اجرای 
آن، حســاس کردن برنامه ریزان و سیاستگذاران به سطح 
معیشتی شاغالن و ارائه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت 

معیشتی این گروه از جامعه است.

»دستمزد پائین« 
یکی دیگر از 

مهمترین عوامل 
وجود شاغالن نیازمند 

حمایت است؛ به 
نحوی که متاسفانه بر 

اساس طرح آمارگیری 
نیروی کار توسط 
مرکز آمار ایران، 

سئوال های مربوط به 
دستمزد افراد شاغل 

حذف شده است.
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دعوت سایپا از نخبگان، دانشگاهیان و صنعت گران جهت داخلی سازی قطعات خودرو
 گروه خودروسازی سایپا در راستای تعامل هرچه بیشتر میان صنعت و مراکز علمی و تخصصی و با 
هدف استفاده از ظرفیت های داخلی، بهره مندی از مجموعه های دانش بنیان و فعاالن قطعه سازی 
و ایده های ناب در صنعت خودرو، از تمامی صنعت گران، دانشگاهیان و نخبگان کشور جهت ارائه 
هرگونه طرح و پیشنهاد علمی و عملی به منظور توسعه داخلی سازی قطعات، تولید محصوالت جدید 

و کاهش ارزبری در صنعت خودرو دعوت به همکاری می کند.
در این فراخوان، از کلیه عالقه مندانی که هرگونه پژوهش مطالعاتی، طرح علمی و یا ایده ناب قابل اجرا 

در زمینه طراحی، ساخت و کاربری قطعات خودرویی دارند، جهت همکاری و بررسی توانمندی و تعامالت 
فی مابین با موضوع داخلی سازی قطعات خودرو دعوت به همکاری می شود. گروه خودروسازی سایپا از 18 تا 21 

دی ماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی خودرو تهران آماده انجام مذاکرات جهت اجرای طرح های ارائه شده و ایده های 
ناب عالقه مندان به صنعت خودرو است.  گفتنی است گروه خودروسازی سایپا برای نخستین بار در نمایشگاه بین المللی خودرو 
تهران جهت معرفی فعالیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ایرانی، فضایی را به این شرکت ها اختصاص داده تا قطعات و 
محصوالت تولیدیشان در صنعت خودرو را که به همت متخصصان داخلی طراحی و تولید شده، در معرض نمایش عمومی قرار دهند . 
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از  تعــدادی   ً اخیــرا
اساتید دانشــگاهی در 
آمریکا رابطه بین ســن 
کارآفرینــان و عملکرد 
شــرکت های آنها طی 
چند سال گذشــته را 
مورد بررسی قرار داده و 
به این نتیجه رسیده اند که کارآفرینان 
مسن تر در قیاس با رقبای جوان خود 
بسیار موفق تر عمل کرده اند. نتایج این 
پژوهش دانشگاهی در پایگاه اینترنتی 
دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا 

)NBER( منتشر شده است.
البتــه کارآفرینان جــوان در برخی 
جنبه ها معموالً بر مســن ترها برتری 
دارند مثاًل آنها توانایی بیشــتری در 
کار کردن با فناوری های جدید از خود 
نشان می دهند، قابلیت انعطاف پذیری 
بیشتری دارند و نیز به دلیل نداشتن 
همسر و فرزند، با تعهدات خانوادگی 
کمتــری مواجــه هســتند و بهتر 
می توانند دست به ریسک بزنند. مثاًل 
بیل گیتس، استیو جابز و زاکربرگ که 
در عرصه کسب وکار شهره خاص و عام 
هستند، هر سه کار در عنفوان جوانی 
و در دهه ســوم زندگی خود وارد این 

عرصه شده اند.
با این حال نتایج پژوهش پروفســور 
آزوالی و همکاران حاکی از این است 
که افراد مسن تر )مشخصاً در سنین 
میانســالی( در عرصه کســب وکار 
عملکرد بهتری در قیاس با جوان ترها 
دارند. طبــق یافته های این پژوهش، 
کارآفرینــان زیر 25 ســال معموالً 
عملکرد ضعیف تری نسبت به سایرین 
دارند، امــا در بازه ســنی 25 تا 35 
ســال تفاوت معناداری بین عملکرد 
کارآفرینان مشاهده نمی شود. با عبور 
از سن 35 سال، عملکرد کارآفرینان 
رشد چشمگیری نشان می دهد و در 
45 سالگی به اوج می رســد. پس از 
این نقطه شــاهد یک روند نزولی در 

عملکرد کارآفرینان خواهیم بود، اما 
همچنان تا مرز 60 ســالگی می توان 
گفت عملکرد کارآفرینان مسن تر از 

جوان ترها بهتر است.

  به بزرگترها احترام بگذارید
یک کارآفریــن بــرای موفقیت در 
کسب وکار به مجموعه ای از قابلیت ها 
شــامل تحصیالت، تجربــه، دانش و 
مهــارت نیــاز دارد؛ مجموعه ای که 
اقتصاددانان به آن ســرمایه انسانی 
می گویند. سرمایه انسانی از اهمیت 
ویژه ای در کشف فرصت های پنهان 
و بهره بــرداری از فرصت های موجود 

برخوردار است.
شــاید کارآفرینان جوان از خالقیت 
و توانمندی های بیشــتری در زمینه 
فناوری برخوردار باشــند اما کمبود 
تجربه و عدم دسترســی بــه منابع 
مالــی کافی موجب کاهش شــانس 
موفقیت آنها خواهد شــد. ما دانش و 
مهارت های خود را یــا از راه تحصیل 
و یا در محیط کار به دست می آوریم 
و به همین دلیل اصــاًل جای تعجب 
نیست که کارآفرینان مسن تر با توجه 
به تجربیات ارزشمندشــان در حوزه 
صنعت و فناوری، دانش و مهارت های 
بیشتری نسبت به همتایان جوان خود 

داشته باشند.
پژوهش پروفسور آزوالی و همکاران 
حــاوی نــکات مهمــی در مــورد 
نحوه آموزش دانــش و مهارت های 
کسب وکار در مراکز دانشگاهی است. 
امروزه در دانشگاهها دروس متعدد و 
محبوبی در حوزه کسب وکار تدریس 
می شــوند و اغلب دروس بر پایه این 
تفکر شــکل گرفته اند که کارآفرینی 
باید از جوانی آغاز شــود. دانشگاهها 
ســعی دارند از طریق اقداماتی مانند 
فراهم ساختن محیطی مناسب برای 
کارهای مشارکتی، ایجاد قطب های 
کارآفرینی و نیز کمک به دانشجویان 
برای کسب ویزای کارآفرینی، در راه 
تربیت کارآفرینان جوان گام بردارند؛ 
اما به نظر می رسد آنها نقش تجربه را 

چندان جدی نگرفته اند.
با توجه به شــواهد آشــکاری که در 
زمینه عملکــرد بهتــر کارآفرینان 
باتجربــه در قیــاس بــا کارآفرینان 
جوان وجود دارد، دانشگاه ها نباید به 
دنبال این باشند که فارغ التحصیالن 

جوان خود –که اغلب تجربه و منابع 
مالی کافی ندارند- را بــه راه اندازی 
کســب وکار جدید در اســرع وقت 
تشویق کنند. بسیاری از دانشکده های 
کســب وکار به متقاضیــان پذیرش 
وعــده می دهند که به محــض پایان 
تحصیالتشان قادر به راه اندازی یک 
اســتارت آپ خواهند بــود. با توجه 
به اینکه دانشــکده های کسب وکار 

موفقیــت فارغ التحصیالنشــان در 
راه اندازی و حفظ اســتارت آپ ها را 
ناشی از کیفیت باالی برنامه های خود 
قلمداد می کنند، بسیاری از آنها در این 

زمینه دست به اغراق می زنند.

  موفقیت نصیب کسانی می شود 
که صبور باشند

مطمئناً هیچ مانعی بر سر راه افرادی 

کــه می خواهنــد به محــض اتمام 
تحصیالتشان )به ویژه در رشته های 
کســب وکار( اقدام به راه اندازی یک 
اســتارت آپ کنند، وجود ندارد. اما 
این ســؤال هنوز باقی می ماند که آیا 
آنها کارآفرینان موفقی خواهند شد؟ 
آیا بهتر نیســت این افراد ابتدا جذب 
شرکت های دیگر شــوند و با افزایش 
تجربیات خــود پیــش از راه اندازی 
کسب وکار جدید، شــانس موفقیت 

خود را دوچندان کنند؟
برخالف دانشــجویان رشــته های 
علــوم و مهندســی کــه به گونه ای 
تربیت می شوند که بتوانند به محض 
فارغ التحصیلی از دانشــگاه، به عنوان 
مهندس یا کارشــناس مشغول کار 
شــوند، دانشــجویان رشــته های 
کارآفرینی و کسب وکار باید بپذیرند 
که مدتی را برای راه اندازی استارت آپ 
خود صبر کنند و تجربه بیشــتری به 
دســت آورند. شــاید آنها بر این باور 
باشــند که اگر چند سال طول بکشد 
تا کسب وکار خودشــان را راه اندازی 
کنند، زمان را از دست خواهند داد و 

افرادی شکست خورده خواهند بود؛ اما 
واقعیت این است که حتی بسیاری از 
کارآفرینانی که در جوانی کسب وکار 
خود را راه اندازی کرده اند، در سنین 
بسیار باالتری به موفقیت های بزرگ 
دســت یافته اند. یک مثــال بارز در 
این زمینه اســتیو جابز است که کار 
خود را در 21 سالگی شروع کرد، اما 
بزرگترین موفقیتــش یعنی معرفی 
آیفون به بازار، در ســن 52 سالگی او 

اتفاق افتاد.
چنان کــه گفتــه شــد، کارآفرینان 
میانســال به دلیل تجارب ارزنده ای 
کــه کســب کرده انــد، از شــانس 
زیادی برای موفقیت در کســب وکار 
برخوردارنــد. شــاید بهتــر باشــد 
دانشــکده های کســب وکار و نیــز 
برنامه های حمایت مالی که بیشــتر 
تأکیدشان روی جوانان است، از این 
پس توجه بیشــتری به کارآفرینان 
میانسال نشــان دهند و شرایطی را 
فراهم کننــد که ظرفیت هــای این 
 کارآفرینــان در خدمت پیشــرفت

 جامعه قرار گیرد.

آیا کارآفرینان میانسال از جوان ترها موفق ترند؟   

دوئل اعداد شناسنامه!

شاید کارآفرینان 
جوان از خالقیت و 

توانمندی های بیشتری 
در زمینه فناوری 

برخوردار باشند اما 
کمبود تجربه و عدم 

دسترسی به منابع مالی 
کافی موجب کاهش 
شانس موفقیت آنها 

خواهد شد.

با توجه به اینکه برخی از کارآفرینــان معروف جهان که برای 
سایر کارآفرینان و افراد عالقه مند به کارآفرینی الگو محسوب 
می شوند، کار خود را در سنین جوانی آغاز کرده اند، ممکن است 
این شائبه در ذهن بسیاری از ما به وجود بیاید که کارآفرینی باید 
از سنین پایین آغاز شود؛ اما واقعیت این است که سرمایه گذاری 
بر روی کارآفرینان مسن تر می تواند نتایجی فراتر از تصور ما به 

دنبال داشته باشد.

 
استارت آپ

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان از امضای قراردادی سنگین 
برای حضور استارت آپ ها در این شرکت خبر داد.

حمیدرضا عظیمیان در برنامه »روی خــط بازار« رادیو اقتصاد افزود: 

انتظار می رود طی دو ماه آینده 
تمامی مقدمات عقد قرارداد انجام 
تا در سال آینده نتایج حاصل از 
امضای این مهم بــه مردم اطالع 

رسانی شود.

وی ضمن اشــاره بــه اینکــه اقدامات 
بســیاری در گوشــه و کنار کشــور از 
ســوی فوالدســازان، تامین کنندگان 
و ســازندگان تجهیــزات صنعت فوالد 
انجام شــده ولی ارتبــاط الزم بین این 
واحدها وجود نداشته است، اظهارداشت: 
 برای برقراری ارتباط بیشــتر و اشتراک 
توانمنــدی ها و نیازمنــدی ها تصمیمی 
جمعی مبنــی بــر گردهمایــی تمامی 
دســت اندرکاران صنعت فــوالد اتخاذ و 
امروز در گام نخســت اطالعات مربوطه با 
برگزاری نخســتین نمایشــگاه جشنواره 
 فــوالد ایرانــی بــه اشــتراک گذاشــته

 شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان 
اینکه برای حمایت از تولید داخلی و مصرف کنندگان تسهیالتی در نظر گرفته 
شده تا در بازار آرامش حاکم شــود، گفت: تغییر مدت زمان ال سی ها از یک به 

دوماه و همچنین تغییر خط تولید برای محصوالتی که گاهی از خارج تامین و یا 
متقاضی بیشتری دارند از جمله این موارد است.

وی همچنین با اشــاره به اینکه از ماه گذشته اســتارت آپ ها به شرکت فوالد 
مبارکه دعوت شده اند، افزود: شرایط برای آشنایی بیش از پیش استارتاپ ها با 

صنعت فوالد فراهم شده است.
عظیمیان با اعــالم اینکه همواره ســهام شــرکت مورد نظر در بــورس قابل 
خرید و فروش است، اظهارداشت: این شرکت در راســتای حفظ ارزش سهام 
 ســهامداران جزء حرکت تا آنان از تالطــم های موجود در بازار دچارآســیب

 نشوند.
وی ضمن اعالم ایــن خبر که طبــق گزارش عملکرد میزان ســود شــرکت 
فوالد مبارکه طی ۹ ماهه امســال بیش از مدت مشــابه در سال گذشته است، 
افزود: اعــالم دامپینگ فوالد مبارکه از ســوی اروپا اقدامی سیاســی اســت 
 چرا که کاالی شــرکت مزبور دارای اســتاندارد اروپا و قابل عرضه در این قاره

 است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان ضمن اشاره به اینکه برای مقابله با اعالم 
دامپینگ شرکت فوالد مبارکه از سوی اروپا اقدام های قانونی و حقوقی صورت 
گرفته و حاشیه سازی علیه شرکت مدنظر از میان رفته است، اظهارداشت: اعمال 
تحریم های ثانویه از ســوی آمریکا علیه فوالد مبارکه از دیگر چالش های این 

مجموعه است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اعمال تحریم های ثانویه از سوی آمریکا علیه شرکت 
فوالد مبارکه سبب شده محصوالت این شرکت به نحو باید و شاید در اروپا عرضه 
نشود، یادآورشد: برای دور زدن تحریم ها تالش ها و رایزنی های زیادی در حال 

انجام است.
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مطمئناً هیچ مانعی بر سر 
راه افرادی که می خواهند 

به محض اتمام تحصیالتشان 
)به ویژه در رشته های 
کسب وکار( اقدام به 

راه اندازی یک استارت آپ 
کنند، وجود ندارد. 

فصل اقتصاد
گـــزارش

نقش آفرینی استارت آپ ها در صنعت فوالد
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Sahand Ski Resort, Tabriz, 
Iran

Kashan’s contemporary 
pottery received 
international award
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Persian 
costumes 
in Iran’s 
universities

“The plan of wearing 
Persian costumes 
should be implemented 
as a pilot in educational 
centers to identify 
its weaknesses; then 
we can promote our 
culture gradually,” 
a member of Iranian 
S o c i o l o g i c a l 
Association said.
“This cultural project 
is very beautiful and 
admirable, but there 
are some weaknesses 
to implement it in some 
organizations. Wearing 
ethnic costumes in 
science centers and 
throughout the city 
requires advertising 
and culture-building 
practices, so that 
people will be aware of 
this subject and behave 
tactfully in this regard,” 
Maryam Beizaie said.
“The traditional 
ethnic costumes that 
has been inherited 
from centuries ago, 
represents the culture 
and civilization of a 
country. Promoting 
this kind of clothing 
among people is only 
possible by raising 
their awareness of this 
matter,” she added.
Saying that 
unfortunately people’s 
self-esteem has been 
disappeared and they 
have not reached the 
internal maturity so 
far and pointing to 
the fact that Iranian 
are competing with 
European people by 
focusing on luxury-
oriented approaches, 
she continued, “there 
is not any network 
to promote Persian 
clothing in the country, 
since we have forgotten 
our civilization, culture 
and nationality, and we 
are only imitating.”  
“When the nature 
of colorful ethnic 
clothes mocked by 
people, vitality will be 
removed from their 
lives, and depression 
will be increased 
s u b s e q u e n t l y ; 
actually, psychologists 
believe that happy 
colors improve the 
soul and body health 
significantly,” she also 
said.
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About 40 kilometers southeast of Iran’s 
northwestern city of Tabriz, The Sahand Ski Resort 
stands on the north side of Sahand Mountain.
The region hosts a considerable amount of ski 
enthusiasts every year during ski season due to the 
leisure facilities and availability.
The complex has been recognized as an 
international ski resort by International Ski 
Federation. The Sahand Ski Resort is the ultimate 
ski resort in the northwest of the country and it’s 
hard to find other resorts that could be better in 
this region.
This resort is ideal for those who desire to take up 
skiing and do winter sports, mountaineering and 
enjoy nature. 
Sahand ski resort located on Estern Azarbaijan 
province, 39km away from south east of Tabriz city, 
(about 45 minutes). There are two chair lifts, about 
1300m long in this resort. In some years the depth 
of the snow become more than 4m.
Other Activities in Sahand Ski Resort
Skiing and snowboarding are the only activates in 
this resort right now.
ski-equipments Ski Equipments 
Being under development there is no guaranty that 
you can rent ski equipment in this resort.
How to Get to Sahand Ski Resort? 
From Tabriz:
Only 45 minutes drive away from Tabriz, its close 
enough to take taxi, or to be sure everything is ready 
for you, booking a ski tour is the best option.
Where to Stay? 
Although there are two five and three stars hotels 
under construction inside the resort right now 
there is no settlement facilities in this resort,  Or you 
have to go to Shanli complex about 5 km away from 
the resort where you can stay in one of the villas . 
food-resturants Food & Eating 
Shanli complex, 5km away, serves the best  Iranian 
foods and drinks nearby the resort.
working-days 
In ski season its open all 7 week days.
Ski Season of Sahand Ski Resort
 Depending on the snow depth, it is from  November 
to April.

Abbas Akbari, distinguished Kashani potter, 
received the award of Turkey’s Max Bell 
Symposium.
The artwork of “Please, have a bowl of green tea” 
indicates using enameled plain metal to make 
green tea bowls. The green color of plain metal 
inside the container is the hint of green tea that 
is absent inside it.
The design inside the pottery bowl is an 
inspiration of previous artworks of Akbari that 
have been produced in 2013 entitled “Full bowls 
that won’t get empty”. Max Bell Symposium 
is one of the most significant ceramic event 
in Turkey that is held with the cooperation 
of Turkey and South Korea. Abbas Akbari 
participated in the non-competition sector and 
held a workshop in 2014. This year, competition 
sector has been added to this symposium with 
the presence of international artists and judges.

For many people Isfahan probably is the 
main attraction in Iran. Architecturally, 
the city is a masterwork and one of the 
finest in the islamic world. The great Imam 
square with two mosques together with 
the palaces, the parks and the old bridges 
creates a mood that lets the visitor feel that 
this really is the Orient.
Isfahan was the capital of the country during 
the Safavids dynasty (1502-1736). The 
powerful Shah Abbas (1587-1629) was 
a great believer of architecture, art and 
handicrafts. During his time the Emam 
square were built, looking like a large 
caravan. In its southern end rises the 
enormous Emam mosque. It is thought by 
lots of people to be the finest mosque in the 
country. On one of the long sides lies the 
Lotfollah mosque and opposite the Ali Qapo 
palace. The whole square is surrounded 
by shops for miniatures, gold, sweets and 
textiles together with a lot of tea houses. The 
great bazaar stretches from the northern 
part of the square a total of 5 kilometres, 
towards the older parts of the city and the 
Jame mosque from the 11th century. It is 
easy for a visitor to realize the meaning in 
a Persian saying from the 16th century: 
“Isfahan nesf-e jahan - Isfahan is half the 
world.”
In the city and in its surroundings a large 
number of workshops can be found. Many 
of them have a world reputation such as 
Seirafian, Davari, Enteshar and Haghighi. 
The patterns are often inspired by the 
mosques tile works, or the gardens of the 
cities and palaces. Carpets from Isfahan have 
high class when it comes to the composition 
of the patterns, materials and designs. They 
are characterized by thin, often carpets with 
extremly high knot density ((Shah Abbas 
pattern), but figural motifs also occur.
Along the large shopping streets the carpet 
stores are very close together, and in the 
hotels exhibitions are put up to attract 
buyers. There are also larger carpet bazaar 

in the surrounding countryside, selling the 
Yalameh and Bakhtiar carpets for example. 
These carpets are also sold under the name 
Esfahan.
To check the quality of an Isfahan carpet one 
can take a look on the backside of the carpet 
on the fringes. The number of differently 
coloured threads of warp can be seen in 
even intervals (see the picture). These are 
called "kheft" and are a quality mark in the 
handmade Isfahan carpet.
If you count the threads on 1 metre in the 
carpet, they vary between the number of 7 
to 16 and the higher number of threads, the 
finer and higher knot density it has.
Nain
Nain carpets often have a higher knot 
density than one million knots per square 
metre.
Nain carpets often have a higher knot 
density than one million knots per square 
metre.
Close to the western edge of the great 
desert Dasht-e-Kavir, 200 kilometres east 
of Isfahan is the picturesque city of Nain. In 
the city one can see the characteristic clay 
buildings and one of the oldest mosques in 
Iran with remains from the 10th century.
Carpets from the city have a high reputation 
and are very popular. Material as well as the 
workmanship is of highest class and the knot 
density is high; often more than one million 
knots per square meter. The material in the 
more exclusive carpets consists of wool on a 
silk warp or silk in the warp as well as in the 
weft and pile.
Patterns with a medallion in the middle 
together with arabesques and floral motifs 
are common. The similarity to carpets from 
the nearby city of Isfahan is remarkable. 
One of the rarer type of Nain carpets on the 
market is the “Nain Tuteshk” and with an 
incredibly refined craftsmanship, they are 
much sought after. It sometimes occurs 
that carpets of slightly lower quality, with 
similar patterns and colours, are sold as 
Nain carpets.
In connection with Nain carpets some 
denominations occur; 4La, 6La and 9La, 
where “La” in farsi means layer. This 
denomination is used to decide the quality 
of a Nain carpet and it refers to the number 
of layer of threads that have been used in 

every warp-thread at the manufacturing of 
the carpet. The lower the number the finer 
and higher density the knots the carpet 
has. It is possible to check how many layers 
have been used in a carpet by counting the 
number of threads in one of the fringes of the 
carpet - if you can see 3 pairs of thread (see 
pictures below) then it is a Nain 6La carpet.
Kashan
Kashan carpet, handmade in the city of 
Kashan and its surroundings in central 
Iran. Superior carpets were manufactured 
here already during the Safavid dynasty 
(1502-1736).
Kashan carpet, handmade in the city of 
Kashan and its surroundings in central 
Iran. Superior carpets were manufactured 
here already during the Safavid dynasty 
(1502-1736).
Right between Isfahan and Teheran, close 
to the edge of the great desert Dasht-e-
Kavir, lies the city of Kashan with 120 000 
inhabitants. The city has been famous for a 
long time for its textiles and its pottery. The 
Fine Garden, many tradesmen buildings 
from the 19th century and the bazaar 
could be of interest to visitors. The city was 
important as a trading place and as a resting 
place along the Silk Road, but has been in the 
shadow of Isfahan for some time now.
The famous Ardebil carpet, which can be 
seen at Victoria and Albert museum in 
London is considered to made in Kashan in 
the 16th century. Also the carpets of today, 
which are sometimes sold under the name 
Kashan, have a good reputation.
The carpets are handmade in the city of 
Kashan and its surroundings. Superior 
carpets were manufactured here during 
the Safavid dynasty (1502-1736). After a 
period of decline high quality carpets were 
being manufactured again at the end of the 
19th century. The carpets are manufactured 
with high knot density with Persian knot, 
warp and weft of cotton and the wool for the 
pile is of high quality. The patterns consists 
of beautifully designed medallions, niches, 
trees and figural motifs and all-over floral 
motifs occur also. Dominating colours are 
blue, red and beige.
The quality of these carpets vary a lot, some 
of them are not even manufactured in 
Kashan, but are still sold under this name.

Isfahan Province: Cradle  of Persian 
Carpets

In the middle of Iran with the Zagros mountains 
to the left and the desert to the right, lies the city 
of Isfahan; Today, it is an important industrial city 
with a population of 1.2 million inhabitants. 

Nain carpets 
often have a 
higher knot 
density than 
one million 
knots per 
square metre.
Nain carpets 
often have a 
higher knot 
density than 
one million 
knots per 
square metre.
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A group of representatives from 
Iranian ICT and industrial 
knowledge-based companies 
are in New Delhi to discuss ways 
to expand cooperation with 
the Indian side, an official at the 
Vice-Presidency for Science and 
Technology said Tuesday.Rouhollah 
Estiri, The CEO of the International 
Business Development Office at 
the Vice-Presidency for Science 
and Technology told Mehr News 
correspondent on Tuesday 
that a group of representatives 
from Iranian knowledge-based 
companies are accompanying 

Foreign Minister Zarif and his 
high-ranking politico-economic 
delegation on the visit to India.
He said the group includes 10 
knowledge-based companies 
active in ICT sector, adding that 
some industrial companies are also 
accompanying Zarif on this visit.
According to reports, India ranks as 
the 2nd largest freelance workforce 
after the US with over 15 million 
people working independently 
in various sectors such as IT and 
programming, finance, sales and 
marketing, designing, content and 
academic writing.

Deputy 
industry min.:
Iran exports 
6.5mn tons of 
steel in eight 
months
Deputy Industry, 
Mines and Trade 
Minister in Mines 
and Mining Indus-
tries Jafar Sarghini 
announced the ex-
port of 6.5 million 
tons of steel in the 
eight months of the 
current Iranian cal-
endar year in 1397 
(March 21-Nov. 21), 
showing a consid-
erable 18 percent 
growth as compared 
to the last year’s cor-
responding period.
He put the steel vol-
ume exported in the 
past Iranian calendar 
year in 1396 (ended 
March 20, 2018) at 9 
million tons.
Islamic Republic of 
Iran accounts for 
65 steel production 
share in the region, 
he said, adding, “with 
the studies made in 
this regard, 25 mil-
lion tons of steel 
would be produced 
by the end of the cur-
rent Iranian calendar 
year in 1397 (to end 
on March 20, 2019).”
Country’s steel out-
put in 2025 Outlook 
Plan will hit 55 mil-
lion tons, 34 million 
tons of which have 
been produced while 
the remaining six 
million tons would 
be produced in the 
country, the deputy 
industry minister 
added.
Construction opera-
tion of eight steel 
projects is under-
way in the country, 
he said, adding, “of 
eight steel projects, 
five have become op-
erational while the 
other two projects 
would be commis-
sioned in very near 
future.”
Once these eight 
steel projects are put 
into operation by the 
end of 2021, eight 
million tons of steel 
would be added to 
the current steel out-
put, he emphasized.
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Iranian ICT firms in India to sign 
up on new projects

The takeover of operations 
was done during the Chabahar 
Trilateral Agreement meeting 
between Indian, Iranian and 
Afghanistan’s officials on 
December 24, India’s Shipping 
Ministry said in a statement.
“This step marks the beginning of 
a long journey. India has written 
a history with its engagement in 
Chabahar and is now leading the 
regional cooperation and joint 
efforts to support land-locked 
Afghanistan,” it said, the Times of 
India reported on Tuesday. 
In 2016, India entered into 
the trilateral treaty with Iran 
and Afghanistan to develop 
a new transportation corridor 

connecting the three countries 
and other Central Asian Countries, 
bypassing Pakistan.
Chabahar provides India with 
an easier land-sea route to 
Afghanistan. In November, India 
sent its first cargo of wheat to 
Afghanistan through Chabahar in 
what appeared to be a run dry of 
a multi-modal connectivity route. 
The cargo was shipped from India’s 

western port of Kandla, unloaded 
at Chabahar and eventually taken 
to Afghanistan’s Nimroz province 
by trucks.
A rail link between Chabahar 
and Zahedan and thereon to 
Afghanistan is a crucial part of 
India’s ambitious extra-regional 
connectivity ambitions over which 
Tehran, New Delhi and Kabul have 
signed a basic agreement.

India’s BPCL to resume 
importing Iranian oil
 State-run Bharat Petroleum Corp will import 1 million 
barrels of Iranian oil in February after a gap of three 
months, with the nation’s overall purchases from 
Tehran remaining at 9 million barrels, three industry 
sources said.The United States in early November 
granted India a six-month waiver from sanctions on 
Iran’s oil exports.Under the agreement, New Delhi 
must restrict its Iranian oil purchases to 1.25 million 
tonnes, or 9 million barrels.BPCL and Hindustan 
Petroleum Corp will lift 1 million barrels each of Ira-
nian crude oil in February, the sources said. HPCL this 
month resumed purchases of Iranian oil after a gap of 
six months. The company halted Iranian oil purchases 
in July after its insurance company refused to provide 
cover for the crude because of U.S. sanctions, although 
its chairman said HPCL may resume buying Iranian oil 
under sanctions waivers, Reuters reported.
Indian Oil Corp, the country’s top refiner, will lift 5 
million barrels of Iranian oil in February, the same as 
this month. Mangalore Petrochemicals Ltd will buy 2 
million barrels compared with 3 million barrels this 
month, the sources said.

Minister: Experts working on 
cutting 4 zeros off Iran’s rial
 Minister of economic affairs and finance Farhad 
Dejpasand said on Tuesday that experts are currently 
working on a proposed mechanism to slash four zeros 
from Iran’s national currently, rial.Dejpasand told 
the Islamic Republic News Agency (IRNA) that final 
result of the studies made by the expert team will be 
announced in due time.Central Bank of Iran (CBI) has 
proposed slashing four zeros from rial on January 5 and 
presented its proposal to the government, Dejpasand 
said hoping that the measure would bring desired 
outcome soon.According to CBI Governor Abdolnaser 
Hemmati, lopping four zeros from the Iranian currency 
takes about two years. Based on Hemmati’s remarks, 
reforming the national currency rate by removing 
zeros will enhance the national currency’s reputation 
on the international arena.

Iran ready for further 
engagement with East: FM Zarif
Iran's foreign minister Mohammad Javad Zarif 
emphasized Tehran's readiness for further engagment 
with the East and other parties.He made the remarks 
here on Tuesday while addressing the Iran-India 
Economic Forum. Commenting on bilateral relations 
with India, he noted that New Delhi has stood by the 
Islamic Republic of Iran at harsh times so the two 
countries are planning to stay together at better times 
as well. He expressed his confidence that the existing 
challenges will be over and new ways will be worked 
out for solving problems. The Iranian foreign minister 
further noted that sanctions were nothing new for Iran, 
adding, 'We have been under different sanctions for 
about 40 years. We will continue to survive and work 
with our friends.” 

The Indian government announced that it has 
taken over the operations of a part of the strategic 
Chabahar port in southeastern Iran.

India Says Running Part of Iran’s 
Chabahar Port

news

Iran to open a bank branch in 
Mumbai: Indian media
Indian Government has agreed with Iran’s request 
to open a branch of Pasargad Bank in Mumbai, said 
Iran’s Minister of Road Transport, Highways and 
Shipping Nitin Gadkari on Tuesday after a meeting 
with Iran’s Foreign Minister Mohammad-Javad 
Zarif.
According to the leading newspaper ‘Times of India’ 
here on Tuesday, ‘Iran’s Bank Pasargad will open its 
branch within the next three months’. 
Gadkari said, ‘The Government of India has already 

given permission to Iran to open a bank branch in 
Mumbai. They are going to open a branch in Mumbai 
in three months. That will be used for transactions’.
Minister Gadkari termed his meeting with Iran’s 
Zarif on Chabahar Port ‘fruitful’, the newspaper 
wrote.He added, ‘We had detailed discussions... Our 
meeting was very fruitful and we have resolved a lot 
of issues.’
India has placed USD 85 million machinery order for 
Chabahar, on the coast of the Gulf of Oman, and Iran’s 
southernmost city.
‘We have had a good discussion with the minister 
(Zarif). The first ship from Brazil has already been 

received at Chabahar... The 
financial arrangement is 
ready. There were some 
problems, but we have 
resolved the issues.’
‘Proposals on barter 
system between the 
two nations can also be 
considered’, Gadkari said.
He said the Zarif had given many 
proposals.Iranian Foreign Minister on Monday 
arrived in the Indian capital, New Delhi, for an 
official three days visit.

“This step marks 
the beginning of 
a long journey. 
India has written 
a history with its 
engagement in 
Chabahar and 
is now leading 
the regional 
cooperation 
and joint efforts 
to support 
land-locked 
Afghanistan,” it 
said, the Times of 
India reported on 
Tuesday.

Iran, Pakistan soon to 
launch free economic 
zone: Envoy
The Iran-Pakistan free economic zone 
is expected to be inaugurated in the city 
of Mirjaveh in Iran’s Sistan-Baluchestan 
Province in the coming days, said the 
Iranian envoy in Pakistan’s Quetta on 
Monday.
Mohammad Rafiee, Consul General of 
Iran in the south western Pakistani city, 
made the remarks during a meeting with 
the Pakistani Province of Balochistan 
Chief Minister Jam Kamal Khan at his 
secretariat.
Both sides agreed that boosting trade 
between the two neighboring nations 
would directly benefit ordinary citizens. 
Reports also suggested that increasing 
Pakistan and Iran trade up to five billion 

dollars remained the focal point of the 
meeting.
Rafiee and Kamal stressed upon trade 
through Pakistan-Iran border points 
and economic zones to foster bilateral 
economic relations. 
They also discussed implementation 
of decisions taken by the Pakistan-Iran 
Border Commission and Joint Border 
Trade Commission.
“Both nations have social, political and 
cultural relations for decades; there-
fore, the Iranian government has always 
given importance to its relations with 
Pakistan,” said Rafiee, describing the 
Pakistani Province of Balochistan as an 
important bridge between the country 
and Iran.
During the one-to-one meeting, the 
Iranian consul general invited Chief 
Minister Kamal to visit Iran’s Sistian-
Baluchestan Province.

“Today, relations between the two coun-
tries depend a lot upon trade and eco-
nomic relations with neighboring coun-
try can only be strengthened by boosting 
trade activities,” said Kamal, adding that 
unrest in the region had a negative im-
pact on economic stability in Pakistan as 
well as Iran.
“The federal and provincial govern-
ments have been taking measures to 
enhance trade with Iran,” said Kamal, 
adding that Islamabad had been making 
effective strides in curbing drug smug-
gling and bringing peace to the border 
areas.
“The tax-free border markets in Paki-
stan and Iran will boost economic ties 
between the two countries,” said Kamal.
The chief minister also briefed the Ira-
nian consul general on the security 
measures taken for pilgrims travelling 
from Balochistan to Iran.

Iran plans to launch in-
ternational exchange
A regulation draft to establish an interna-
tional exchange market in Iran has been 
sent to government’s economic commis-
sion for finalization.
“The regulation for international exchange 
has been drafted by coordination of the 
Securities and Exchange Organization and 
after reforms and being approved by the 

Central Bank of Iran (CBI), has been sent 
to the government,” said the Secretary of 
the Supreme Council of Iran’s Free Trade, 
Industrial, and Special Economic Zones 
Morteza Bank.
“It is expected to be approved by the gov-
ernment’s economic commission soon, 
and then will be sent to the government’s 
cabinet for the final decision,” Bank said.
He indicated that the new capacities of 
the international exchange in Iran would 

attract foreign currency and foreign invest-
ments.
“The international exchange would supply 
resources for many projects and economic 
activities via stock offering,” he said.
“Investments in this exchange would be 
domestic and international, the banking 
transactions would be operated by an inter-
national bank and observed by an interna-
tional organization, all this has been noted 
in the regulation draft,” he added.



EU’s trade mechanism for Iran to be 
set up “soon”: spox
European Union’s spokesperson said Mon. that 
the bloc is still working on setting up a payment 
mechanism to facilitate trade with Iran and bypass 
US sanctions.
“Actually, this is the work that is carried out by 
the (EU) member states. And according to the 
information that we have, the work is continuing 
and advancing well,” Maja Kocijancic, spokesperson 
for EU High Representative Federica Mogherini was 
quoted by Kuwait News Agency as telling a news 
conference in Brussels on Monday.
She said the trade mechanism, formally known as the 
Special Purpose Vehicle (SPV), will be established 
“soon”, adding “we believe that it will be established 
in the coming weeks to promote legitimate business 
with Iran.”
The EU spokesperson went on to add that “this 
is part of the broader efforts of the European 
Union to preserve the nuclear agreement as long 
as Iran continues to repsect its nuclear-related 
commitments.”
Following the US’ unilateral withdrawal from the Iran 
nuclear deal (JCPOA) last May and the re-imposition 
of sanctions against Tehran targeting the country’s 
banking sector, EU promised to set up an alternative 
payment mechanism for Iran to continue business 
with the Islamic Republic in exchange for the country 
to remain in the nuclear agreement.
Meanwhile, Iran has been critical of the EU’s delay in 
establishing the SPV, citing the bloc’s fear of the US 
punitive measures against any country that decides 
to host the mechanism.
Zarif mocks US blind policies in 
Middle East

 Iranian Foreign Minister Zarif has reacted to a 
picture showing the US national security adviser 
wearing VR goggles reportedly reconstructing 
the past on a tour in the Israeli-occupied city of 
Jerusalem al-Quds.
“It's said a picture says a thousand words. This 
picture, however, says more than a thousand 
words about decades of failed US policies in 
our region. In the valley of the blind, even those 
with VR glasses are still blind,” wrote Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif in a 
tweet on Monday.His tweet was in reaction to 
a picture showing US national security adviser 
John Bolton and a group of others wearing virtual 
reality goggles during a visit to the holy site of the 
Western Wall in East al-Quds, which Palestinians 
want as the capital of their future state. 

North Korea Leader Visits China after 
Warning of Alternate Path to US Talks

The visit, confirmed by North 
Korean and Chinese state media, 
will likely lead to Kim’s fourth 
summit with Xi in the last year and 
comes amid plans for a second 
summit with Trump aimed 
at denuclearizing the Korean 
peninsula, Reuters reported.
Kim held three summits last 
year with Xi, his most important 
ally, before and after summits 
with Trump and South Korean 
President Moon Jae-in.
“Kim is eager to remind the Trump 
administration that he does have 
diplomatic and economic options 
besides what Washington and 
Seoul can offer,” Harry J. Kazianis, 
Director of Defense Studies at 
US-based Center for the National 
Interest said in an e-mailed 
statement.
“In fact, during his New Year’s Days 
speech, Kim’s ‘new way’ that he 
referred to may well have been 
a veiled threat to move closer to 
Beijing. That should make America 
quite concerned.”
Kim left for China on a private 
train on Monday afternoon 
accompanied by his wife, Ri Sol Ju, 
and senior North Korean officials, 
including Kim Yong Chol, a major 
negotiator, and Ri Yong Ho, North 

Korea’s state-run KCNA news 
agency said.
“He was warmly seen off by leading 
officials of the Party, government 
and armed forces organs at the 
railway station,” KCNA said in its 
report.
China’s official Xinhua news agency 
also confirmed that Kim is visiting 
from Monday to Thursday at Xi’s 
invitation.
A green train with a yellow stripe 
similar to the one Kim took to 
Beijing last year arrived at a station 
in the Chinese capital on Tuesday 
morning amid heightened security, 
though it was not immediately 
clear if Kim, his wife, and North 
Korean officials were aboard. A 
motorcade with heavy security 
later drove through central Beijing.
The visit coincided with what 
South Korean officials say is Kim’s 
35th birthday on January 8.
Kim’s visit to North Korea’s 
most important economic and 
diplomatic ally, which was first 
reported by South Korean media, 
follows reports of advanced 
negotiations for a second summit 
between Washington and 
Pyongyang aimed at resolving 
the standoff over North Korea’s 
nuclear program.

Kim said in a New Year speech last 
week he is ready to meet Trump 
anytime to achieve their common 
goal of denuclearization of the 
Korean peninsula. But he warned 
that he may seek an alternative 
path to a summit with Trump if US 
sanctions and pressure against the 
country continues.
In an interview with CNBC on 
Monday, US Secretary of State Mike 
Pompeo praised China’s support 
for resolving the North Korean 
crisis and said he did not think 
the US trade dispute with Beijing 
would affect this.
Kim’s visit comes as a US delegation 
opened a second day of talks with 
Chinese counterparts in Beijing 
aimed at ending the bitter trade 
war between the world’s two 
largest economies.
“The Chinese have been very clear 
to us that these are separate issues,” 
Pompeo said.
“Their behavior has demonstrated 
that as well and we appreciate that. 

China has actually been a good 
partner in our efforts to reduce 
the risk to the world from North 
Korea’s nuclear capability; I expect 
they will continue to do so.”
Shi Yinhong, an international 
relations professor at Renmin 
University in Beijing, said Kim’s 
trip would have no direct influence 
on the progress of trade talks.
“From the other prospective, this 
is something that can indirectly be 
used to show the United States that 
China is not playing without any 
cards in hand,” Shi said.
He added that Kim would 
“certainly call on Xi Jinping to 
give North Korea more economic 
assistance”.
South Korea’s foreign ministry 
said it was aware of Kim’s planned 
visit and hopes Kim’s latest 
visit and summit with Xi would 
contribute to the shared “strategic 
goal” of achieving complete 
denuclearization and lasting peace 
on the Korean peninsula.

Zarif: Iran not to wait for 
Europe, will work with 
traditional partners
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif said Iran will continue 
engagement with European countries 
but will not waste time on them.
Talking to reporters in New Delhi on 
Monday, he said ‘We are in touch with 
Europe but we are not waiting for 
Europe.’
He went on to note that ‘Europeans have 
been trying but unfortunately they have 
not been able to move forward as we 
have expected them.’
‘We are not waiting for them, we are 
working with our traditional partners 
like India, China and Russia so that 

we are working in the interests of our 
people,’ Zarif reiterated. 
Referring to good relations between Iran 
and India, Iranian foreign minister said, 
‘as with India , we are expanding areas 
of cooperation to various channels that 
we have both through direct channels as 
well as through barter and providing for 
the requirements of the two countries.’
He also pointed to US unilateral 
sanctions as impacting India as a 
customer of Iranian urea fertilizers, 
saying now the Indian customers, Indian 
consumers and Indian farmers are 
paying 38% more for the fertilizers 
and we have possibilities for providing 
that to India at a rate that is reasonable 
for Indians and that is what we are 
discussing with the minister therefore 

while we continue to work with the 
Europeans under special purpose.’
Heading a high-ranking delegation, 
Zarif is in India to participate in Raisina 
Dialogue.The Raisina Dialogue is a 
multilateral conference held in New 
Delhi annually. Since its inception in 
2016, the conference has emerged 
as India’s flagship conference on 
geopolitics and geo-economics.
Iranian Foreign Minister is also 
supposed to deliver speech in a 
business forum which is underway with 
the attendance of Iranian and Indian 
economic activists.
Meeting his Indian counterpart Sushma 
Swaraj, India’s oil minister and India’s 
Prime Minister Narendra Modi are on 
Zarif’s itinerary.

North Korean leader Kim Jong Un is visiting China at the 
invitation of Chinese President Xi Jinping, only days after 
warning he may take an alternative path if the United 
States does not ease sanctions and pressure on his country.

Iranian Deputy Interior Minister for 
Security Affairs Hossein Zolfaqari 
highlighted the country’s intelligence 
superiority over enemies and said 
more than 100 terrorist plots have been 
thwarted by the country’s security forces 
in the past two years.
Speaking to the Tasnim News Agency, 
Zolfaqari described the issue of the 
country’s security as very important 
and and warned that the enemies have 
imposed economic pressures on the 
Islamic Republic to create widespread 

discontent and civil disobedience.    
He further said that over the past two 
years, more than 100 terrorist plots have 
been foiled by the country’s security 
forces.
The enemies want to undermine 
the security of the country, Zolfaqari 
said, adding that given the situation 
surrounding Iran, security of the country 
has become “exemplary”.
In recent years, the Middle East has been 
plagued with Takfiri terrorist groups like 
Daesh (also known as ISIS or ISIL), which 

are believed to have been created and 
supported by the West and some regional 
Arab countries.
However, Iran is considered by many 
experts as the “island of stability” in 
a region which faces many security 
challenges.
In August 2016, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei highlighted the strong 
security in Iran despite crises and 
insecurity in the region.
“Thank God and through the appreciated 

efforts 
and endeavors of 

the military and security forces, the 
country enjoys a strong security shield 
while regional countries are filled with 
incidents and insecurity,” the Leader 
said.

Iran Foils over 100 Terrorist Acts in Two Years: Deputy Minister
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Iranian Judiciary Chief 
Ayatollah Sadeq Amoli 
Larijani highlighted the 
futility of enemies’ plots 
against the country’s 
Islamic Establishment 
over the past 40 years 
and said despite all 
hostile attempts, the 
Islamic Republic is 
“more powerful than 
ever before”.Addressing 
a meeting with high-
ranking officials of the 
Judiciary in Tehran 
on Tuesday, Ayatollah 
Amoli Larijani referred 
to the 40th anniversary 
of the Islamic 
Revolution, due to be 
marked next month, 
and said, “Thank God, 
the dream of putting 
an end to the (Islamic) 
E s t a b l i s h m e n t , 
cherished by the 
Western countries, 
especially Americans 
and their regional 
stooges, since forty 
years ago, has been 
shattered and the 
Islamic Republic of Iran 
is more powerful than 
ever before.” 
The judiciary chief 
emphasized that the 
enemy has not stopped 
its hostility toward Iran 
but has come to the 
battlefield with newer 
means and much more 
extensive efforts to 
eliminate the Islamic 
R e p u b l i c .“ C u l t u r a l 
invasion and 
making the people 
disappointed (with the 
Establishment) are two 
main projects of the 
enemy which it pursues 
with a variety of means,” 
Amoli Larijani added.
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei 
has on many occasions 
urged vigilance in the 
face of enemy ploys to 
gain a political and 
cultural foothold in 
Iran, warning that the 
consequences of such 
infiltration would be 
much worse than that 
of enemy’s economic 
influence.“Economic 
and security 
infiltration is of course 
dangerous and has dire 
consequences, but the 
enemy’s political and 
cultural infiltration 
(into Iran) is a much 
more serious threat 
that everyone should 
be vigilant about,” 
Ayatollah Khamenei said 
back in September 2015.

Iran’s 
Establishment 
Stronger than 
Ever: Judiciary 
Chief

Iran
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UN Refugee Agency 
Says Investigating Case 
of Saudi Teen
The UN refugee agency on Tuesday said it 
was investigating the case of an -18year-old 
Saudi woman who fled to Thailand saying 
she feared her family would kill her and 
barricaded herself in a Bangkok airport 
hotel room to avoid being sent back.
Lawmakers and activists in Australia and 
Britain urged their governments to grant 

asylum to Rahaf Mohammed al-Qunun, who 
was finally allowed by Thailand to enter 
the country late on Monday, after nearly 48 
hours stranded at Bangkok airport under 
threat of being expelled.
She is staying in a Bangkok hotel with 
her application for refugee status being 
processed by the United Nations refugee 
agency (UNHCR) before she can seek 
asylum in a third country.
UNHCR staff were interviewing her on 
Tuesday after meeting her the day before.
“It could take several days to process the 

case and determine next steps,” UNHCR’s 
Thailand representative Giuseppe de 
Vincentiis said in a statement, Reuters 
reported.“We are very grateful that the 
Thai authorities did not send back 
(Qunun) against her will and are extending 
protection to her,” he said.
The case has drawn new global attention to 
Saudi Arabia’s strict social rules, including 
a requirement that women have the 
permission of a male “guardian” to travel, 
which rights groups say can trap women and 
girls as prisoners of abusive families.

It comes at a 
time when 
R i y a d h 
is facing 
u n u s u a l l y 
i n t e n s e 
scrutiny from 
its Western 
allies over the 
killing of a journalist at i t s 
consulate in Istanbul in October and over 
the humanitarian consequences of its war 
in Yemen.



Zarif: Iran not to wait for Europe, will 
work with traditional partners

Minister Affirms India’s Independent Policies on Iran
India’s Minister of State for External Affairs Vijay Kumar Singh underlined that his country 
adopts independent policies towards Iran which would not come under the influence of 
the US.In an interview with Tasnim here on Tuesday, Kumar Singh commented about his 
country’s ties with Iran.Asked about the impact of the US sanctions on the relations between 
Tehran and New Delhi, he said, “See, both Iran and India have to work together to find ways 
and means in which they can benefit each other.”As regards India’s plans to seek more 
exemptions from the sanctions in future, Kumar Singh said, “What the United States does 
is what they want to do, but I think India and Iran can always find ways.”As to whether India 
will be following independent policies, the minister underscored, “We have always followed 
independent policies.”

Copper concentrate 
produced by major Iranian 
firms reached 897,258 
tons during the past nine 
months of the current 
fiscal year (March 21-Dec. 
21), passing almost 4% 
over the envisaged plan 
by the National Copper 
Industries Company 
(NCIC).
According to NCIC, the 
company’s three major 
subsidiaries predicted 
to produce a total of 
763,229 tons of copper 
concentrate during the 
period, however, all of 
them outperformed their 
plan.
NCIC supplies its copper 
materials through 
three mines, namely 
Sarcheshmeh and 
Meydook in Kerman 
province and Sungun 
Copper Mine in 
northwestern Iran.
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The document was signed by the deputy head of the 
Chamber of Commerce of the two countries during 
India-Iran Business Forum in New Delhi, India on 
Tuesday.
The Iran-India Business Forum was held in New 
Delhi with the presence of businessmen and 
entrepreneurs.
The agreement was signed by the two economic 
bodies at the sideline of the ongoing visit of the 

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
who is heading a ranking delegation to the country.
Zarif has travelled to India to participate in Raisina 
Dialogue.
The Raisina Dialogue is a multilateral conference 
held in New Delhi annually. Since its inception in 
2016, the conference has emerged as India’s flagship 
conference on geopolitics and geo-economics.
Iranian Foreign Minister is also supposed to deliver 
speech in a business forum which is underway with 
the attendance of Iranian and Indian economic 
activists.
Meeting his Indian counterpart Sushma Swaraj, 
India's oil minister and India's Prime Minister 
Narendra Modi are on Zarif's itinerary.

“The leaders agreed to strengthen the US-India 
strategic partnership in 2019 and exchanged 
perspectives on how to reduce the US trade deficit 
with India, expand security and prosperity in 
the Indo-Pacific, and increase cooperation in 
Afghanistan,” the White House said in a statement, 
Reuters reported.

The United States has slapped tariffs on imports 
of steel and aluminum from India, part of Trump’s 
drive to reduce the US trade deficit and boost 
American manufacturing jobs.
India has threatened to retaliate but said it would 
not take action until the end of this month.
In Afghanistan, Trump is planning to withdraw 
more than 5,000 of the 14,000 US troops there, a 
US official said last month.
With a reduced military presence in Afghanistan, 
the United States would almost certainly have 
to curtail its missions, which include training 
and advising Afghan forces and waging an air 
campaign against the Taliban and other militant 
groups.

"Concerning the reduction of transport costs, 
cabotage of essential goods through sea will bring 
many benefits for the country," Mohammad Rastad 
said. Maritime cabotage includes transporting 
goods between points through sea or river borders; 

It originally applied to shipping along coastal routes, 
port to port, but now applies to aviation,railway, and 
road transport as well. Cabotage rights are the right 
of a company from one country to trade in another 
country.
"A significant reduction in transportation costs, 
decreasing the fuel consumption, maintaining the 
environmental issues, reducing the road traffics, 
and increasing the use of port capacities are among 
the advantages of this method," he emphasized. So, 
when we refer to maritime cabotage, we actually 
mean the way items are transported through 
riverborders.

Iran, India commerce chambers sign MoUTrump, Indian PM Modi Discuss Trade, 
Afghanistan: White House

First 20,000 tonne cargo of wheat cabotaged in southern Iran

US President Donald Trump and Indian Prime 
Minister Narendra Modi discussed reducing the 
US trade deficit with India and increasing their 
cooperation in Afghanistan in a telephone call 
on Monday, the White House said

Pointing to the importance of essential goods 
cabotage through sea, the Managing Director 
of Iran's Ports and Maritime Organization said, 
"The first 20,000 tonne cargo of wheat was 
shipped from Imam Khomeini port to Chabahar 
port."

 Iran's Chamber of Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) signed an agreement 
with its Indian counterpart body.

The CEO of National Iranian Oil 
Products Distribution Company 
(NIOPDC) said his company 
was supplying Euro4- gasoil 
across the country, adding the 
item would soon be distributed 
nationwide soon.According 
to NIOPDC, Mohammad Reza 
Mousavikhah said the provinces 

of Keman, Yaz, Sistan and 
Balouchestan, Bushehr, Semnan 
and Fars would be fully supplied 
with the item soon which means 
that the fuel would be distributed 
all across the country.He said 
NIOPDC had planned to distribute 
28 million liters of the item by 
the end of the current Iranian 

year (March 2019  ,20).The 
official further added that his 
company has ensured sustainable 
distribution of Euro4- gasoil in 
the country, adding production of 
the item was expected to reach 40 
ml/ which would be sufficient to 
supply 80 percent of Iran’s daily 
consumption for the fuel.

Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif assured 
India that it can rely on Iran to 
fulfill its oil demands.
According to Tasnim dispatches, 
Zarif told reporters upon his 
arrival here on Monday that 
“Iran has always been a reliable 
supplier of oil to India, and will 
remain so.”
The Iranian minister, who is 
in India with a diplomatic and 
business delegation, said he is 

accompanied by representatives 
from Iran’s private and state-run 
sectors.
Praising the “very good” relations 
with India even after the re-
imposition of the US sanctions 
against Iran, Zarif said the two 
countries signed a perfect 
banking agreement in autumn 
which facilitates the process 
of bilateral trade, exports and 
imports.
“There are numerous grounds 

for the expansion of bilateral 
ties between Iran and India, one 
of which relates to Chabahar. 
Indians are interested in working 
on Chabahar and on Iran’s transit 
infrastructures,” he added.
In his three-day visit, Zarif is 
planned to hold meetings with top 
Indian officials, including Prime 
Minister Narendra Modi, and 
deliver a speech to a multilateral 
conference dubbed the Raisina 
Dialogue.

Australian envoy to Tehran Ian 
Biggs expressed his country's 
readiness to develop cooperation 
with Iran in ports and maritime 
fields.The Ambassador made 
the remarks Monday night while 
visiting Shahid Rajaee Port which 
is located in south of Iran by the 
Persian Gulf and hosts Iran's biggest 
and most important trade jetty.
Given the capacities of the port, 
Biggs said, Australia is interested 
in boosting maritime exchanges 
with Iran, . He also said that his 
visit to the province mainly aimed 
at getting familiar with its trade 
capacities, maritime industries, free 

and special economic zones.
The Australian ambassador said 
this part of Iran enjoys various 
capacities for establishing 
joint cooperation between two 
countries.It will be affective in 
facilitating trade relations, he 
added.
Biggs also held talks on the 
conditions of the international 
interactions between Iran and 
Australia.Meanwhile, Managing 
Director of Hormuzgan Ports and 
Maritime Organization Allah Morad 
Afifipour presented a report of 
Shahid Rajaee Port's capacities 
and also its latest operational 

achievements. 
Referring to the fact that the 
Iranian port has relations with 
80 international ports, he said 
its container terminal is under 
construction and will boost its 
capacities to 8 million Twenty-
foot equivalent unit (TEU) within 
three years.He went on to say 
that Shahid Rajaee Port has the 
capacity of loading and unloading 
over 100m tons oil and non-oil 
products annually.It is regarded as 
the main exports port for mineral 
materials, he said adding that 
moving 20m tons minerals is among 
its achievements. 

Iran soon to begin coast-to-coast Euro4- gasoil distribution 
nationwideFM Zarif: Iran to Remain Reliable Supplier of Oil to India

Australia calls for more port cooperation with Iran
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