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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 
3,640,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,788,005,182,000جدید

1,950,0002,331,000نیم سکه

1,210,0001,241,000ربع سکه

660000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18343966539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

41 هزار فرصت شغلی جدید 
در اصفهان ایجاد می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: 17 هزار و 765 میلیارد ریال تســهیالت 
برای ایجاد 41 هزار فرصت شغلی در این استان 

در نظر گرفته شده است.
اسرافیل احمدیه افزود: دولت توجه ویژه ای به 
ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال جاری 
و سال آینده داشته است به طوری که 210 هزار 
میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد 270 هزار فرصت 
شغلی جدید در سراسر کشــور در نظر گرفته 
است. وی بیشترین سهم از فرصت های شغلی 
جدید در نظر گرفته شده را برای این استان ذکر و 
تصریح کرد: اصفهان، صنعتی ترین استان بشمار 
 می آید بنابراین توجه ویژه ای به آن با توجه به 
ظرفیت های موجود شده است.  وی با بیان این 

که این اعتبارات به صورت تسهیالت با...

2 ادامه در صفحه 
      براساس هماهنگی های انجام شده تاریخ دقیق این بازگشایی در روزهای آینده با تایید مسئوالن وزارت نیرو اعالم خواهد شد.

وعده آب منطقه ای به کشاورزان اصفهان:    

زاینده رود هفته اول بهمن بازگشایی می شود

احتمال کاهش 
ارزش نرخ رسمی ارز 
مبادالتی در سال 2019

در ســال تازه میــالدی انتظار 
می رود که مقامات ایران در سال 
جدید میالدی یا از ارزش نرخ ارز 
مبادالتی را کاهش دهند یا تعریف 
»کاالهای اساسی« که مشمول 
کمک هزینه وارداتی می شــوند 
را محدود کنند. اعمال مجدد و 
تشدید تحریم های ایاالت متحده 
درآمدهای حاصــل از صادرات 
 نفت ایــران و معامــالت مالی

 بین المللی این کشور را به شدت 
کاهش می دهد که این مســاله 
به کاهش جریــان ارز خارجی 
به ایران می انجامد. این مســاله 
توانایی مقامات ایران را در واردات 
کاالهای اساسی و فروش آنها بر 
مبنای نرخ رسمی 42000 ریال 
در برابر یک دالر آمریکا، محدود 
می کنــد. )ارزش هر دالر آمریکا 
در بازار آزاد ایــران در اول ژانویه 
برابر با 110000 ریال بوده است.( 
با توجه به شرایط مذبور، مقامات 
ایران ممکن است درست همانند 
دور پیشین تحریم های مربوط به 
برنامه هسته ای )پیش از حصول 

برجام(، در جهت ...

 دیپلماسی ایرانی
یــادداشــت

ISFAHAN
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وی ادامــه داد: احــداث 
فرهنگســرای حصــه در 
بزرگراه شهید اردستانی به 
مســاحت 1۸00 مترمربع 
بعد از خیابان شهید رییسی 
جنب بوســتان کوثر نیز در 
دست اجرا است و تا کنون 
75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر منطقــه 10 شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پروژه 
فرهنگسرای حصه با  اعتبار ۳0 میلیارد 
ریال در آینده ای نزدیک به پایان می رسد.

شــهبازی با بیان اینکه منطقه 10 یکی 
ازپرجمعیت تریــن مناطــق 15 گانــه 
شــهرداری اســت که در آن محله های 
نیمه برخورداری وجود دارد، تصریح کرد: 
از این رو برای ارتقــای پویایی منطقه و 
شهروندان باید سرانه فرهنگی آن افزایش 

یابد.
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان گفت: 
پروژه های فرهنگی بیشتر در محله های 
کم برخوردار اجرا می شود، به طوری که 
در حال حاضر فرهنگسرای استاد همایی 
در خیابان معراج و فرهنگسرای حصه در 

حال ساخت است.
 وی با اشاره به اجرای پروژه های روشنایی 
پارک های سطح منطقه با بودجه ای افزون 

بر ســه میلیارد ریال افزود: این عملیات 
شامل روشــنایی پارک های الله، طرفه 
نژاد، صبا، کوره ملی، گلستان، شهید اول 

و بهار بود که انجام شد.
شهبازی با ابراز خرسندی از افتتاح برج 
فرهنگی آذربهرام، اظهــار کرد: این برج 
کبوتر که در گذشته بالاستفاده مانده بود، 
اما با تمهیدات الزم به یک مکان فرهنگی 

تبدیل شده است.
وی ادامــه داد: با توجه بــه فرصت های 
فرهنگی در شــهر اصفهان و همچنین 
فضاهای موجود در این شهر الزم است هر 
روز به اهداف مدیریت شهری نزدیک تر 
شویم. مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان 

گفت: موقعیت این برج دارای مزیت های 
ویژه ای از نظر دسترســی آسان و فضای 
سبز در اطراف آن است که این ویژگی ها 
ســبب انتخاب این مکان بــرای اجرای 

برنامه های فرهنگی در شهر شد.
وی با بیان اینکه منطقه 10 شــهرداری 
اصفهان با 2200 هکتار مســاحت و 17 
محله، دومین منطقه پر جمعیت شــهر 
اصفهان به شمار می رود، تصریح کرد: این 
منطقه حدود 220 هزار نفر جمعیت را در 
خود جای داده است و پروژه های زیادی 
در آن تعریف شــده که برخی پروژه ها به 
سرانجام رســیده، تعدادی در حال اتمام 

و برخی دیگر نیز به زودی آغاز می شود.

پیشرفت 95 درصدی احداث خانه  کودک استاد همایی

با توجه به فرصت های 
فرهنگی در شهر 

اصفهان و همچنین 
فضاهای موجود در 

این شهر الزم است هر 
روز به اهداف مدیریت 

شهری نزدیک تر 
شویم.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان از پیشرفت 95 درصدی عملیات احداث خانه کودک استاد همایی خبر داد و گفت: برای احداث این فرهنگسرا 9 
میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه 10 شهرداري اصفهان مهندس شهبازي اظهار کرد: احداث خانه کودک استاد همایی درخیابان معراج که تا کنون 95 
درصد پیشرفت داشته تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.  

اخبار اصفهان
گـــزارش
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نقل قول

جشنواره زمستانه حمایت از مشاغل خانگی در اصفهان برگزار می شود
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: از روز 20 تا 2۹ دی ماه جشنواره 
زمستانه در راستای اجرای طرح حمایت از مشاغل خانگی و تولید کنندگان 
داخلی در مجاورت برج کاوه اصفهان برگزار می شود.  علی اصغر شاطوری، 
اظهارکرد: مهمترین اهداف برگزاری این جشــنواره زمســتانه، حمایت از 
مشاغل خانگی و تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فروشگاه های بدون واسطه با 
چشم اندازی به منظور بسترسازی برای ارائه محصوالت زنان سرپرست خانوار 
است. وی با بیان اینکه جشنواره زمستانه به همت اداره فرهنگی اجتماعی 
منطقه هفت شهرداری اصفهان در فضایی به وسعت یک هزار متر مربع برپا 
خواهد شد، افزود: در این جشنواره 40 غرفه دایر می شود که 20 غرفه آن به 

ارائه محصوالت تولید داخل اختصاص یافته و دو غرفه متعلق به اقلیت های 
مذهبی شهر است. مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
شهروندان می توانند برای بازدید از جشــنواره زمستانه در تاریخ 20 تا 2۹ 
دی ماه سال جاری، همه روزه از ساعت ۹:۳0 تا 21:۳0 به محل برگزاری این 
جشنواره واقع در پل چمران، رو به روی پایانه مسافربری کاوه، جنب برج کاوه 
مراجعه کنند. وی در ادامه از برگزاری گردهمایی »مادر شاداب من« خبر داد و 
گفت: این گردهمایی به همت خانه سالمت وابسته به اداره فرهنگی اجتماعی 
شهرداری منطقه هفت شهرداری اصفهان روز پنجشنبه 20 دی ماه امسال 

راس ساعت ۹ صبح در هنرسرای خورشید برگزار می شود.

نگاهی به سوددهی بازارها در ۹ ماه گذشته؛

کدام بازار بیشترین سود 
را به سرمایه گذاران داد؟

امسال سرمایه های فراوانی از بانک ها سرازیر بازارهای 
موازی بانکی ، نظیر ارز ، خودرو، سکه و طال و البته 

مسکن شد. به نظر می رسد به رغم فشار تورمی شدید رخ 
داده در ماه های اخیر، کسانی که سرمایه های خود را در ابتدای 

سال وارد بازارهایی از این دست کردند، توانسته اند تا حدی قدرت 
خرید پول خود را حفظ نمایند. بازدهی این بازارها اما در سال جاری...
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احتمال کاهش ارزش 
نرخ رسمی ارز مبادالتی 

در سال ۲۰۱۹
ادامه از صفحه یک:

...   کاهــش ارزش نرخ رســمی ارز 
مبادالتــی اقدام کننــد. در بودجه 
پیشــنهادی دولت روحانــی برای 
سال مالی 2019 - 2020 که البته 
هنوز به تصویب مجلس نرســیده، 
نرخ ارز مبادالتــی 58000 ریال در 
برابر دالر آمریکا در نظر گرفته شده 
که نشان می دهد کاهش ارزش ارز 
مبادالتی در دستورکار دولت است. 
گزینه جایگزین این است که شمار 
کاالهایی که تحت عنوان »کاالهای 
اساســی« با یارانــه دولتــی وارد 
می شوند، کاهش یابند. اما همچنان 
باور عمومی بر این است که یکسان 
سازی نرخ چندگانه ارز مبادالتی در 
ایران در میان گزینه ها نیست. دولت 
حســن روحانی پیشتر تالش هایی 
در راستای یکسان ســازی نرخ ارز 
مبادالتی انجــام داده بود. نظام نرخ 
مبادالتی ایران عالوه بر نرخ بازار آزاد 
و نرخ رسمی همچنین یک نرخ بازار 
ثانویه را نیز شامل می شود که مربوط 
به مبادالت بیــن صادرکنندگان و 
واردکنندگان دارای مجوز است. در 
حال حاضر فاصله بین نرخ رســمی 
و بازار آزاد به 62 درصد می رسد که 
همین مساله یکسان سازی دو نرخ را 
تقریباً غیرممکن می کند. اما هرگونه 
کاهشــی در ارزش نرخ رسمی ارز 
مبادالتی احتماالً محدود خواهد بود 
تا تاثیرات آن بر تورم نیز محدود و در 
نتیجه از بروز نارضایتی های اجتماعی 
ممانعت شود. پیش بینی های کنونی 
از نرخ رسمی ارز مبادالتی 55000 
ریال در برابر دالر آمریکا در ســال 
2019 اســت. در همین حال، روند 
افزایش ارزش ریــال در بازار آزاد که 
در ماه های اخیر قابل مشاهده بود، 
احتماالً در میانه اختالالت در تجارت 
و سرمایه گذاری، چشم انداز کاهش 
قیمت نفت و همچنین تورم افزایش 
یافته، برای مدت زمانی طوالنی ادامه 
نخواهد داشــت. نظام چند نرخی 
همچنان موجب اختالالتی در اقتصاد 
خواهد شد و به محدودیت موجودیت 
برخی از اقــالم می انجامد و منفعت 
طلبی عده ای خاص که ارز را به قیمت 
پایین تر از دولت می گیرند، تسهیل 
خواهد کرد. شرکت های خصوصی نیز 
به طور فزاینده در تالش برای رقابت 
با همتایان وابسته به دولت خود که به 
اقالم وارداتی با یارانه کاال دسترسی 
دارند، دچار مشــکل خواهند شد و 
این مساله به طور کلی فعالیت های 
بخش خصوصی را محدود می کند. 
شرایط سیاســی مخاطراتی برای 
ارزش ریال در پی خواهند داشــت. 
تحریم های ایاالت متحده و به طور 
کلی روابط با ایاالت متحده مساله ای 
تعیین کننده در چشم انداز اقتصادی 
ایران است و از این رو، عاملی کلیدی 
 در تغییــر ارزش ریــال به شــمار 
می رود. اگرچه دیدگاه عمومی این 
اســت که باتوجه به انتظار مقامات 
ایــران برای پایــان دوره ریاســت 
جمهــوری ترامــپ هیــچ تغیییر 
چشــمگیری در چهارمین دهه از 
روابط نه چندان خوشــایند ایران و 
آمریکا رخ نخواهــد داد، اما در عین 
حال نمی توان احتمــال مذاکرات 
مجدد یا بروز تنش های شدیدتر را 
نیز نادیده گرفت. خالصه اینکه اگر 
مذاکرات مجدد به افزایش اطمینان 
به ریال و تسهیل تحریم ها بیانجامد، 
آنگاه احتماالً ارزش ریال باال می رود 
و بخشی از خســارت های وارد شده 
جبران می شود. تقویت قابل توجه 
موضع گیری بین المللی برای مقابله 
با تحریم های آمریکا برای نمونه در 
نتیجه افزایــش تنش های تجاری، 
می تواند نتیجه مشابهی در بر داشته 

باشد. 

اقتصاد استان
۰۲
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اصفهان، برگزارکننده نخستین نمایشگاه صنعت ساختمان در بغداد
 نخستین نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان ایران در بغداد، پایتخت عراق از سوی شرکت 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار خواهد شد.
منطقه اصفهان و به نقل از شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه از دوم تا 
پنجم اردیبهشت ماه و به منظور شناخت بازار و نیاز متقاضیان، توسعه صادرات غیرنفتی و خروج از 

رکود حاکم بر اقتصاد کشور در مرکز نمایشگاهی شهر بغداد، پایتخت هشت میلیون نفری کشور عراق 
برگزار خواهد شد.

تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی در حوزه های سیمان، بتن و ماشین آالت وابسته، انواع لوله و تجهیزات 
آبرسانی، برق و سیستم های الکترونیکی، شیرآالت و چینی بهداشتی، آهن، استیل و آلومینیوم، دیوارپوش و کفپوش، 

کاشی و سرامیک، در و پنجره، نرم افزار و سیستم های هوشمند کاربردی در ساختمان، تجهیزات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، 
انواع نمای خارجی و ملزومات وابسته، تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، ماشین آالت سبک و سنگین، خدمات فنی و مهندسی و تمامی 
صنایع وابسته می توانند در این نمایشگاه حضور یابند و توانمندی ها، کاالها و خدمات خود را در معرض بازدید عالقمندان عراقی قرار 

دهند.

زاینده رود 36۰ کیلومتر 
طول دارد که ۲8۰ 

کیلومتر آن آب ندارد و 
تاالب گاوخونی هم در 

 نبود آب در
 سال های آینده به 

تاکید کارشناسان یکی 
از چالش های زیست 

محیطی کشور و فالت 
 مرکزی ایران تبدیل 

می شود.

وعده آب منطقه ای به کشاورزان اصفهان:    

زاینده رود هفته اول بهمن بازگشایی می شود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: با افزایش خروجی سد زاینده رود در هفته اول بهمن ماه 
امسال آب در شرق و کالنشهر اصفهان بمنظور تامین نیاز بخش 

کشاورزی جریان می یابد.
حسن ساسانی روز چهارشــنبه در جمع کشاورزان شرق و 
 غرب اصفهان در مسجد گلزار خوراســگان افزود: براساس
هماهنگی های انجام شده تاریخ دقیق این بازگشایی در روزهای 

آینده با تایید مسئوالن وزارت نیرو اعالم خواهد شد.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      براساس هماهنگی های انجام شده تاریخ دقیق این بازگشایی در روزهای آینده با تایید مسئوالن وزارت نیرو اعالم خواهد شد.

برگزاری چهل و چهارمین برنامه از سلسله 
 نشست های برنامه رادیویی جاری حیات 

در تودشک
چهل و چهارمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی 
جاری  حیات  با هدف مدیریت مصرف بهینه آب در تودشک 

برگزار شد.

یادگاری مدیر آبفا کوهپایه در این برنامه گفت: در چند ســال اخیر با 
پرداختن به مباحث فرهنگی توانستیم  مصرف سرانه آب در تودشک 
را کاهش دهیم بطوریکه  ، در ســال گذشته سرانه مصرف آب در شهر 
تودشک 180 لیتر درشبانه روز برای هر نفر بوده که این رقم در 8 ماهه 

سال جاری به 161 لیتر در شبانه روز کاهش یافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر مصرف سرانه آب شرب برای هر نفر در شبانه 
روز در تودشک 161 لیتر  میباشد در حالیکه این رقم براساس سیاست 
گذاری وزارت نیرو به 115 لیتر در شبانه روز بایستی کاهش  یابد تا به 

استانداردهای تدوین شده برسیم.
یادگاری اعالم کرد: برگزاری برنامه رادیویی  جاری حیات، برگزاری جشن 
لبخند آب، برگزاری مسابقه نقاشی آب مساوی با  زندگی و مراسم زنگ 
آب در راستای ترویج  مصرف صحیح آب میان مردم شهر تودشک در 

دستور کار قرار گرفت.
مدیر آبفا کوهپایه مصرف صحیح آب را یکی از مولفه های مهم دسترسی 
پایدار به آب شرب برشمرد و عنوان کرد: برای اینکه مردم در تمام روزهای 
سال دسترسی پایدار به آب شرب داشته باشند عالوه بر اینکه راهکارهای 
مصرف صحیح آب به شیوه های مختلف به مردم آموزش داده می شود، با 
اجرای اقدامات فنی نیز از هدر رفت آب در تودشک جلوگیری می شود.

وی به کاهش هدر رفت آب در تودشک اشاره کرد و اعالم نمود: در طول 
یک سال گذشته با تعویض 800 کنتور فرسوده، اصالح 8 هزار متر شبکه 
فرسوده آب، اصالح ۳00 فقره انشعاب آب و کاهش فشار شبکه توزیع 
از 8 بار به 2 بار، کاهش 1۷ درصدی هدر رفت آب در شــهر تودشــک 

تحقق یافت.
یادگاری کاهش قابل توجه وقوع حــوادث را  یکی دیگر از مهمترین 
عواملی دانست که موثر در میزان کاهش هدر رفت آب درشهر تودشک 
بوده و تصریح کرد: در سال 95 تعداد 1۷0 مورد حادثه شبکه آب  در شهر 
تودشک به وقوع پیوست این رقم درسال 96 به ۳1 مورد رسید و اکنون 

در آذر ماه  9۷ به 11 مورد کاهش یافته است .
در این برنامه جاللی یکی از اعضای شــورای شهر تودشک در راستای 
مصرف بهینه آب در تودشک گفت: شورای شهر تودشک با توجه به وقوع 
خشکسالی های اخیر و کمبود شدید منابع آبی ،شهرداری تودشک را 
ملزم به حذف چمن در فضای سبز نمود و بجای آن از شن های رنگی 
استفاده نماید همچنین کاشت درختان و گیاهان مقاوم به خشکی را در 

دستورکار قرار دادند .
وی افزود: اســتفاده از روش های نوین آبیاری هم در فضای سبز مورد 
استفاده قرار گرفت ، تشــویق نهادها و سازمان ها به منظور  استفاده از 
تجهیزات کاهنده مصرف در واحد های اداری یکی دیگر از اقدامات در 

راستای مصرف بهینه آب بوده است.
در ادامه این برنامه زهره تشــیعی رییس خانه فرهنگ آب شرکت آب 
وفاضالب اســتان اصفهان با توجه به اهمیت مدیریت تقاضا گفت:  در 
دهه اخیر با توجه به وقوع خشکسالی های مستمر مدیریت تقاضا آب از 
اهمیت بسزایی برخوردار است .چراکه  محدود بودن منابع آبی ،مدیریت 
مطلوب تقاضا را می طلبد تا دسترســی پایدار به آب شرب برای همه 

مشترکین مهیا شود.
وی افزود: درست اســت با توجه به اقلیم گرم وخشک کشور و استان 
اصفهان،  منابع آب در دسترس بسیار محدود است اما اگر مردم با مصرف 
بهینه تقاضای آب را مدیریت کنند قطعا مشکلی در راستای تامین پایدار 

آب شرب مشترکین به وجود نمی آید.
رییس خانه فرهنگ آب اصالحات ابزاری را بسیار موثر در مصرف بهینه 
آب دانست واعالم کرد: اگر مشــترکین در بخش های مختلف واحد 
مسکونی خود از تجهیزات کاهنده مصرف آب  بهره مند شوند  مصارف 
آنها حدود 50 درصد کاهش می یابد که این مهم  در کاهش هزینه خانوار 

هم موثر می باشد.

گـــزارش

وی اضافــه کرد: کشــت 
کشــاورزان و اختصاص 
حقابه آنهــا از زاینده رود 
ضروری اســت و شرکت 
آب منطقــه ای اصفهان و 
سازمان جهاد کشاورزی 
همواره در کنار کشاورزان 

بوده اند.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقــه ای اصفهــان بــا تاکید بر 
ساماندهی بستر زاینده رود خاطرنشان 
کرد : این موضوع در استان های اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری به طور جدی با 

همکاری کشاورزان در حال انجام است.
جمعی از کشاورزان اصفهان برای پیگیری 
حقابه خــود از زاینــده رود و همچنین 
مشکالت عدیده ای دیگر دیروز در مسجد 

خوراسگان اجتماع کردند.
کاهش بارش در سال های زراعی قبلی در 
حوضه آبریز فالت مرکزی ایران که زاینده 
رود بزرگترین رودخانه آن به شــمار می 

رود، باعث شده تا میزان آب ورودی به سد 
زاینده رود به حداقل خود برسد و امکان 
تخصیص آب برای کشت کشاورزان غرب 

و شرق اصفهان وجود نداشته باشد.
کشاورزان و باغداران شرق و غرب استان 
اصفهان در چند سال اخیر و امسال در چند 
نوبت با حضور در نقاط مختلف اســتان، 
رسیدگی به وضعیت حقابه و حل مشکالت 

معیشتی خود را خواهان شدند.
حوضه زاینده رود از دو اســتان اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری تشــکیل شده 
که 9۳ درصد از مســاحت و 98 درصد از 

جمعیت زیر پوشش این حوضه در اصفهان 
و هفت درصد از مســاحت و 2 درصد از 
جمعیت زیر پوشــش آن در استان چهار 
محال و بختیاری قرار دارد. زاینده رود ۳60 
کیلومتر طول دارد که 280 کیلومتر آن آب 
ندارد و تاالب گاوخونی هم در نبود آب در 
سالهای آینده به تاکید کارشناسان یکی از 
چالش های زیست محیطی کشور و فالت 

مرکزی ایران تبدیل می شود.
این رود بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی 
ایران است که از کوه های زاگرس مرکزی 
بویژه زرد کوه بختیاری سرچشمه گرفته 

و در کویر مرکزی ایران به ســمت شرق 
پیش می  رود و به تاالب گاوخونی در شرق 

اصفهان می  ریزد. 
این رودخانه که عالوه بر جاذبه تفریحی و 
فرهنگی، همواره نقشی موثر در کشاورزی 
و اقتصاد منطقه بویژه شــرق اصفهان و 
هســتی تاالب گاوخونی داشته است که 
به علت تغییرات اقلیمی، خشکسالی های 
متوالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت 
بی رویه به یک رود خانه فصلی تبدیل و 
در محل پایین دست در فصول گرم بویژه 

تابستان با خشکی مواجه شده است.

صادرات ۱۱۵ میلیون دالر فرش ماشینی از آران و بیدگل به سرتاسر دنیا
 فرماندار آران و بیدگل گفت: از ابتدای امســال تاکنون بیش از 115 میلیون دالر فرش ماشــینی از این 

شهرستان به نقاط مختلف دنیا صادر شده است.
 اسماعیل بایبوردی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری آران و بیدگل اظهار داشت:  از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از 115 میلیون دالر فرش ماشینی از این شهرستان صادر شده است که این صادرات بیشتر به 

کشور های حاشیه خلیج فارس و برخی از کشور های اروپایی و آسیای میانه صادر شده است.
وی با اشاره به وجود 800 واحد صنعتی در آران و بیدگل اظهار داشت: از این تعداد واحد صنعتی، 500 واحد 

مربوط به شرکت های تولیدی فرش ماشینی است که در شرایط سخت تحریمی این میزان صادرات وجود داشته 
است. فرماندار آران و بیدگل با بیان اینکه  بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی یکی از دغدغه های ماست، ابراز داشت: 

استقرار صنایع نوین برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و هدایت به سوی رشته های الکترونیک، نانو، بایو و گردشگری پاک مبتنی بر 
ارزش های ایرانی اسالمی با ایجاد اشتغال می تواند مردم را در قطار انقالب سوار شده نگهدارد. وی  با تاکید بر اینکه امروز آمریکایی ها به دنبال 
اختالف اندازی میان مردم و مسئوالن هستند، بیان داشت: مدیران دستگاه ها در این میان وظیفه سنگینی بر دوش دارند و باید به فکر کارآفرینی 

باشند و سرمایه گذاری را فرصت بدانند.

دیپلماسی ایرانی
یــادداشــت

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

4۱ هزار فرصت شغلی جدید در اصفهان ایجاد می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ۱7 
هزار و 765 میلیارد ریال تسهیالت برای ایجاد 4۱ هزار 

فرصت شغلی در این استان در نظر گرفته شده است.

اسرافیل احمدیه افزود: دولت توجه ویژه ای به ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال 
جاری و سال آینده داشته است به طوری که 210 هزار میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد 
2۷0 هزار فرصت شغلی جدید در سراسر کشور در نظر گرفته است. وی بیشترین سهم 
از فرصت های شغلی جدید در نظر گرفته شــده را برای این استان ذکر و تصریح کرد: 
اصفهان، صنعتی ترین استان بشــمار می آید بنابراین توجه ویژه ای به آن با توجه به 
ظرفیت های موجود شده است.  وی با بیان این که این اعتبارات به صورت تسهیالت با 
نرخ سود 12 درصد در مناطق محروم و 14 درصد برای مناطق دیگر تخصیص خواهد 
یافت، اظهارداشت: 100 هزار میلیارد ریال از اعتبار در نظر گرفته شده در کشور از طریق 
صندوق توســعه ملی، 100 هزار میلیارد ریال از طریق منابع بانکی و 10 هزار میلیارد 
ریال از طریق پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تامین خواهد شد. رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان اضافه کرد: فرصت های شغلی جدید با اجرای چهار برنامه تکمیل 
واحدهای صنعتی و معدنی نیمه تمام با 60 درصد پیشرفت فیزیکی و باالتر، بازسازی و نوسازی 

واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف، تامین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و 
معدنی و توسعه خوشه های صنعتی ایجاد می شود.  احمدیه تعداد فرصت های شغلی جدید 
در استان اصفهان در بخش تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی نیمه تمام را 26 هزار و ۷6۳، 
در بخش بازسازی و نوسازی واحدها سه هزار و ۷64 و در بخش سرمایه در گردش 10 هزار و 
502 فرصت اعالم کرد.  وی ادامه داد: میزان تسهیالت در نظر گرفته شده در بخش تکمیل 
واحدهای صنعتی و معدنی نیمه تمام در استان اصفهان پنج هزار و ۷۷ میلیارد ریال، در بخش 
بازسازی و نوسازی واحدها یکهزار و ۷۷1 میلیارد ریال و در بخش سرمایه در گردش 10 هزار و 
91۷ میلیارد ریال است.  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار امیدواری کرد 
که با توجه به اعتبارات خوبی که برای اجرای طرح مذکور در نظر گرفته شد بتوان از این فرصت 
به خوبی برای اشتغالزایی در استان بهره گرفت.  احمدیه همچنین میزان کمک های بالعوض 
به بخش صنعت، معدن و تجارت استان در سال جاری 58 میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: این 
کمک ها شامل هشت میلیارد ریال برای توسعه خوشه های صنعتی، ۳۳ میلیارد ریال برای 
خدمات کلینیکی افزایش ظرفیت های واحدهای صنعتی و 1۷ میلیارد ریال برای خدمات 

کلینیکی نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی است. 
ایرنا

خـــبــــر

مدیرکل بنیاد مسکن:    
بخش نامه های بانک مرکزی در اصفهان اجرا نمی شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه بانک های این استان تسهیالت مقاوم سازی مسکن روستایی را با تضمین های 
سخت گیرانه در اختیار مردم قرار می دهند، گفت: بخش نامه های بانک مرکزی مبنی بر بالمانع بودن پرداخت تسهیالت با تضمین زنجیره ای نیز 
در استان اصفهان اجرا نمی شود. غالمحسین خانی با تاکید بر اینکه مهم ترین مانع مقاوم سازی و نوسازی بافت فرسوده  روستاها تضمین بانک ها 
است، اظهار کرد: بنیاد مسکن بارها از مردم خواسته است با دریافت این تسهیالت خانه هایشان را مقاوم سازی کنند اما سخت گیری بانک ها باعث 

شده مردم روستاها رغبتی برای دریافت تسهیالت مقاوم سازی نداشته باشند.

وی افزود: متاســفانه بخش نامه هایی که بانک مرکزی ابالغ کرده  در 
اصفهان اجرا نمی شود و برای این تسهیالت حتما نیاز به دو تا سه ضامن 
کارمند وجود دارد که در روســتاها تعداد کارمندان آنقدر نیست که 
جواب گوی این نیاز باشد. مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان با بیان اینکه به تمام روستاهایی که روی کمربند زلزله قرار 
دارند اطالع رسانی و هشدار برای مقاوم سازی خانه ها انجام شده است، 
گفت: با این حال اگر زمانی در هر جایی از استان که روی کمربند زلزله 
قرار دارد زلزله ای روخ دهد، خانه هایی که مقاوم سازی نشده اند، آسیب 
می بیند و ما باید پاسخگو باشیم که چرا به این خانه ها رسیدگی نشده 

و مقاوم سازی آنها انجام نشده است. 
خانــی با بیــان اینکهــاز ســال 84 تا کنــون به کمــک بانک ها 
در ســال به 200هــزار واحد مســکونی در کشــور تســهیالت 
مقــاوم ســازی تعلــق می گیــرد، گفــت: در چند ســال اخیر 
 با کمک بانک ها بیــش از 60 هزار فقره تســهیالت به مــردم داده

 شده است.

   درخواست استاندار برای اقدامات ویژه در شرق
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به درخواست استاندار 
اصفهان مبنی بر انجام اقدامات ویژه در شــرق اصفهان توسط بنیاد 
مسکن، گفت: احیای بافت فرســوده روستایی، مهم ترین موضوعی 

است که استاندار اصفهان خواستار آن است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان اصفهان با بیان اینکه 
معاونت بنیاد مسکن مرکز نیز خواستار رسیدگی به بافت های فرسوده 
روستایی شده است، گفت: در همین راستا استاندار اصفهان نیز از بنیاد 
مسکن اصفهان خواستار اقدامات ویژه ای در شرق اصفهان شد. خانی 
افزود: برای اشتغال زایی و معیشت در مبحث بوم گردی روستایی با 
میراث فرهنگی تفاهم نامه ای نوشته ایم که بتوانیم تسهیالتی را به 
صورت دو جانبه در اختیار مردم قرار دهیم تا مباحث بوم گردی و خانه 
کاشانه در روستاها و بافت های فرسوده ای که رها شده است، صورت 
گیرد. با انجام این اقدامات در شرق اصفهان، کمک موثری به بهبود 
معیشت مردم این منطقه خواهد شد. مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان اصفهان با اشــاره به اینکه حساب 100 امام از ابتدای 
انقالب تا کنون برکات زیادی داشته است، گفت: تا کنون از محل این 
حساب کمک های زیادی به مردم در روستاها به منظور خانه دار شدن 

ارائه شده است.

   اعطای تسهیالت بالعوض از حساب ۱۰۰ امام
خانی با اشاره به کمک های حساب صد برای بخش مسکن، افزود: از 
محل این حساب کمک های بالعوض در اختیار واحدهای نیمه تمامی 
که دو تا پنج سال است با تسهیالت بنیاد مسکن به صورت مقاوم ساخته 
شده اما به دلیل مشکالت اقتصادی تکمیل نشده، قرار می گیرد. وی 
اضافه کرد: به خانوارهایی که دو عضو معلول دارند در طرحی مشترک 
با بهزیستی و بنیاد مستضعفان در روستاها تا سقف 18 میلیون تومان 
کمک شده که بتوانند با این تسهیالت بالعوض واحد مسکونی برای 
خودشان بنا کنند و این اعضای معلول جایی برای استراحت داشته 

باشند.



۲۱۰ کیلوگرم ماهی فاسد در اردستان معدوم شد
رییس شبکه دامپزشکی اردستان از معدوم سازی نزدیک به ۲۱۰ کیلوگرم ماهی فاسد و فاقد هویت در این 

شهرستان خبر داد.
میثم استکی اظهار کرد: کارشناسان حوزه بهداشت عمومی و غذایی این شبکه در بازدیدها از سطح شهر اردستان 
دو دستگاه خودرو را که اقدام به توزیع ماهی می کردند، شناسایی و مقدار ۲۱۰ کیلوگرم ماهی فاقد هویت از 

آنها کشف کردند.
وی با اشاره به خروج این محموله ماهی از چرخه مصرف غذایی با دستور مقام قضایی تصریح کرد: برخورد قاطع و 

قانونی بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان اردستان با تهدیدکنندگان سالمت مردم به جد انجام شده و متخلفان تحت 
پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رییس شبکه دامپزشکی اردستان در مورد ویژگی های ظاهری ماهی تازه عنوان کرد: چشم های ماهی تازه به صورت برآمده، سیاه با 
مردمک روشن و قرنیه شفاف، آبشش ها به رنگ قرمز روشن، پوست ماهی نیز روشن، بدون تغییر رنگ و درخشنده باید باشد.

وی در مورد شرایط حمل، نگهداری و عرضه ماهی اضافه کرد: حمل و نقل ماهی تازه باید با رعایت ضوابط، دریافت گواهی بهداشتی قرنطینه ای و 
به صورت یخ پوشانی کامل فرآورده با استفاده از خودروهای واجد پروانه اشتغال به حمل از اداره کل دامپزشکی استان انجام شود.

توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز در نجف آباد
 مدیر اداره منابع آب شهرستان نجف آباد گفت: کارگاه ساخت و فروش دستگاه های حفاری غیرمجاز در 

شهرستان شناسایی و سه دستگاه آماده فروش، توقیف شد.
محمد خلجی از شهرستان نجف آباد، اظهار کرد: این مجموعه متخلف دستگاه های حفاری را که توانایی 

حفاری تا عمق ۱۴۰ متر را هم داشتند در سطح استان و برخی استان های همجوار عرضه می کرد.
وی اضافه کرد: طبق قانون دستگاه های حفاری بایستی دارای کد و مشخصات خاص اعالم شده توسط وزارت 

نیرو باشند که این مجموعه از چنین امتیازی برخوردار نبود و همچنین هیچ گونه پروانه تولیدی یا صنعتی را نیز 
اخذ نکرده بود. مدیر اداره منابع آب شهرستان نجف آباد با اشاره به لزوم به روز شدن قوانین برای افزایش بازدارندگی 

مجازات های تعیین شده برای ایراد خسارت به سفره های زیرزمینی گفت: در تابستان امسال با توجه به اعالم ممنوعیت 
کاشت برنج در شهرستان ، با تخلفات مشاهده شده برخوردهایی داشتیم به طوری که در چندین مورد اخطار قطع برق چاه داده و در مواردی 
نیز کار به مرحله پلمب چاه متخلف رسید. خلجی خاطرنشان کرد: در تخلف های مربوط به برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، خسارت 
وارد شده به این منابع تخمین زده شده و با استناد بر مجازات های در نظر گرفته شده در ماده ۴۵ قانون توزیع عادالنه آب، متخلف از این نظر 

نیز جریمه مالی می شود.

خبرهای دو خطیگردشگری

امسال سرمایه های فراوانی از بانک ها سرازیر بازارهای موازی 
بانکی ، نظیر ارز ، خودرو، سکه و طال و البته مسکن شد.

به نظر می رسد به رغم فشار تورمی شــدید رخ داده در ماه 
های اخیر، کسانی که سرمایه های خود را در ابتدای سال وارد 
بازارهایی از این دست کردند، توانسته اند تا حدی قدرت خرید 
پول خود را حفظ نمایند. بازدهی این بازارها اما در سال جاری فراز 
و نشیب فراوانی را تجربه کرده است. به عنوان مثال بازدهی ارز 
در برخی ماه ها به شدت باال رفت و با مهار قیمت ها و دخالت بانک 

مرکزی، بازدهی کاهشی محسوس را شاهد بود.
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اعالم موضع معاون وزیر 
راه و شهرسازی درباره 

قیمت گذاری مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرســازی گفت: مسکن کاالیی 
ناهمگن اســت و نمی تــوان برای 
واحدهای مســکونی قیمت قطعی 
تعیین کرد. به گزارش بانک مسکن، 
حامد مظاهریان با بیان اینکه همواره 
اتخاذ سیاســت صحیح به منظور 
کنترل و ســاماندهی بازار مسکن از 
اهمیت اساسی برخوردار است اظهار 
کرد: برخی سیاســت ها اگر چه به 
ظاهر برای بازار مسکن مفید به نظر 
می رسند اما اتخاذ و اجرای آن ها در 
بلندمدت می تواند منجر به بروز آثار 
سوء بر بازار مسکن و التهاب مضاعف 

قیمتی و معامالتی در این بازار شود.
وی گفت: طی ماه های اخیر که بازار 
معامالت مســکن به دلیل جهش 
شدید قیمتی دچار التهاب و آشفتگی 
شده است و گروه های قابل توجهی از 
متقاضیان خرید مسکن به خصوص 
متقاضیان مصرفی بــه دلیل عقب 
ماندن بنیه مالی آن ها از ســرعت 
رشد قیمت مســکن به ناچار از بازار 
تقاضای خرید ملک و آپارتمان عقب 
نشینی کرده اند برخی سیاست ها 
به منظور ســاماندهی بازار مسکن 
مطرح می شــود که بایــد به دقت 
مورد بررسی قرار بگیرند. مظاهریان 
با بیــان اینکه هر سیاســتی که به 
 منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح 
می شــود نیازمند تحقیق و مطالعه 
کافی و همچنین استخراج عوارض 
اجرای آن در جامعه است یادآور شد: 
برخی معتقدند می تــوان از طریق 
سیســتم قیمت گذاری واحدهای 
مســکونی این بازار را کنترل کرد؛ 
این در حالی است که اساسا امکان 
قیمت گذاری و تعیین نرخ مقطوع 
برای واحدهای مسکونی وجود ندارد. 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرســازی افزود: مسکن کاالیی 
ناهمگن اســت و نمی تــوان برای 
واحدهای مســکونی قیمت قطعی 
تعیین کرد؛ چرا که اساســا هر یک 
از واحدهای مســکونی ویژگی های 

خاص خود را دارد.
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اطلس جامع توزیع 
جغرافیایی و زمانی 

گردشگری داخلی تدوین 
می شود

 معاون گردشگری 
میراث  ســازمان 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از 
تدوین اطلس جامع رویدادهای گردشگری 
برای توزیع مناســب جغرافیایی و زمانی 
گردشگری زمانی خبر داد و آن را یک نیاز 

مهم این حوزه عنوان کرد.

ولی تیموری روز سه شــنبه در آیین رونمایی 
از پوســتر دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابسته تهران، گفت: همه 
ساله در برخی از نقاط کشور با انبوه گردشگران 
مواجه شــده و در برخی از نقاط نیز که ظرفیت 
گردشــگری بســیار خوبی دارند بــا کمبود 

گردشگری مواجه می شویم.
وی در ادامه هدف اصلی صنعت گردشــگری 
را توزیع عادالنه درآمدهــا و کاهش فقر عنوان 
کرد و افزود: تالش می کنیم که توزیع متوازن 

گردشگری را در کشور اولویت قرار دهیم.
تیموری اظهار داشــت: نگاه گردشــگری در 
جمهوری اسالمی ایران همان نگاه سازمان ملل و 
سازمان گردشگری جهانی که هدف فرهنگی را 

دنبال می کند است.

 پیدایش صلح، گفت وگو خط مشی ایران 
برای صنعت گردشگری 

وی تصریــح کــرد: پیدایش صلــح، تفاهم و 
گفت وگو خط مشــی جمهوری اسالمی برای 
صنعت گردشگری است و علی رغم جذابیت های 
گردشــگری در امور اقتصادی و اجتماعی و ما 
همچنان اولویت فرهنگی از صنعت و گردشگری 

مورد نظر ایران است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در 
ادامه با اشاره به واقعیت های امروز نظام بین الملل 
که در گوشه کنار جهان و منطقه شاهد خشونت 
و نامهربانی های گسترده هستیم ، تصریح کرد: 
در حالی که برخی به دنبال دیوار کشیدن بین 
دولت ها و ملت ها هستند ما همچنان طالیه دار 
گفت و گو و همزیســتی مســالمت آمیز میان 

ملت ها از طریق گردشگری هستیم.

   اختصاص غرفه مجزا به استان های کمتر 
شناخته شده حوزه گردشگری 

در ادامه این آیین مدیر کل بازاریابی و تبلیغات 
معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی هم با 
اشاره به اینکه سال گذشته کار تحقیقاتی بر روی 
نقاط قوت و ضعف نمایشگاه های دوره قبل انجام 
شده است ، گفت: حضور محدود بخش خصوصی 
استان ها یکی از ایراد ها بود که مساحت کمی که 
در نمایشگاه گردشگری به استان ها می دهد در 
اختیار ادارات کل گردشگری استان قرار گرفته 
شده و بخش خصوصی از آن بهره نمی برند لذا 

در جهت رفع آن اقداماتی صورت گرفته است.

محمــد ابراهیم الریجانــی ادامه داد: 
در این تحقیقات نداشــتن برنامه ای 
جانبی ،فــروش مواد غذایــی در تمام 
نقاط نمایشگاه ، توجه نشدن به استان 
های کمتر شــناخته شــده در حوزه 
 گردشگری از دیگر ایرادات احصا شده در
 نمایشگاه های دور قبل به شمار می رود.

 تبدیل نقاط ضعف به قوت اولویت 
اول

الریجانی افزود: در این دوره سعی شده تا 
ضمن رفع نقاط ضعــف و ایرادها به عنوان 
اولویت اول ،مســاحت نمایشگاه به استان 
های غیر از تهران و بخش های خصوصی آنها 
داده شود که غرفه های مجزا برای معرفی 
محصوالت غذایی همچنیــن غرفه جدا به 
استان های کمتر شناخته شــده در حوزه 

گردشگری اختصاص داده شد.
الریجانی در ادامه ســخنان خود ،برگزاری 
کارگاه هــای تخصصــی، رونمایــی از پرتال 
گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، انعقاد 
تفاهم نامه با برخــی از ارگان هــا و همچنین 
اختصاص پخــش برنامــه هایی بــا موضوع 
گردشگری از شبکه شما از جمله دیگر برنامه ها 

یاین دوره برشمرد.

  اختصاص 70 درصد از فضای نمایشگاه 
به استان ها 

مســئول برگزاری همه دوره های نمایشــگاه 
گردشگری از اختصاص 7۰ درصدی مساحت 
نمایشگاه به استان ها در این دوره خبر داد و گفت: 
سال های گذشته 7۰ درصد مساحت نمایشگاه 
در اختیار شرکت هایی از اســتان تهران بود اما 
امسال این مساحت به استان های دیگر اختصاص 
یافت که این مهم نشان از توجه به استان ها دارد. 
فرهاد امینان با اشــاره به این که این نمایشگاه 
بزرگترین رویداد صنعت گردشگری در کشور 
است،ابراز امیدواری کرد: سال های آینده امکان 
داشتن فضای بیشتری داشته باشیم. امینیان 
افزود:با وجود مشکالت اقتصادی و بین المللی 
 امسال شاهد تقاضاهای بیشــتر شرکت های

 گردشگری هستیم و این مهم نشان از پویایی 
صنعت گردشگری در کشور دارد. دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته 
با حضور شرکت های حوزه خصوصی ،ادارات کل 
گردشگری استان ها و ۱۰ کشور خارجی از ۲3 تا 
۲6 بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین 

المللی تهران برگزار می شود.
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روند رشد قیمت طال 
همپای سکه و ارز در نه 

ماه گذشته تداوم داشته 
است و در پایان آذر ماه 
هر گرم طال با قیمتی در 
حدود 30۴ هزار تومان 
معامله می شود. به این 

ترتیب کسانی که در 
بازار طال سرمایه گذاری 

کردند سودی برابر با 
۱0۱ درصد را از آن خود 

کردند. 

     عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان پوشاک، از آغاز اجرای مجدد طرح برخورد با توزیع پوشاک 
قاچاق در فروشگاه ها خبر داد و گفت: از ۲۲ دیماه، مجدد با عرضه پوشاک قاچاق برخورد می شود.

     مرکز آمار ایران اعالم کرد طی سال ۹۶ متوسط حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی یک ساعت 
و ۴ دقیقه در روز بوده است.

     مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: به طور قطع طی سال های ۹۵ و ۹۶ 
هیچ گونه بدهی مالیاتی نداریم.

     وزیرجهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر اقتصاد واردات موقت شیرخشک )برای صادرات( را مجاز 
اعالم کرد.

     وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین تکلیف ترخیــص ۱3 هزار خودرو از گمرک با مصوبه دولت 
خبرداد.

     شرکت خودروسازی ایران خودرو قیمت های جدید تعدادی از خودروهای خود را اعالم کرد این 
قیمت های جدید حداقل ده میلیون تومان گران تر شده  است.

نگاهی به سوددهی بازارها در ۹ ماه گذشته؛

کدام بازار بیشترین سود را به سرمایه گذاران داد؟

    ارز؛ صدرنشین
 قیمت ارز در آخرین روزها 
اسفند ماه به حدود ۴ هزار 
و 776 تومان می رســید. 
هنــوز دالر روی پنج هزار 
تومــان را ندیده بــود اما 
دالالن چنان از دالر ۵ هزار 
تومانی می گفتند که گوشه دل خیلی رها 
خالی می شد. تعطیالت عید نیز آبی بر آتش 
بازار دالر نریخت تا جایی که سیف، رییس 
کل پیشین بانک مرکزی تاکید کرد درست 
در روزهای تعطیــل، خرید و فروش های 
کالن و خارج از عرف دالر را به سمت پنج 

هزار تومانی شدن هل می داد.
 این وضعیت وقتی گره خورد به اردیبهشت 
و خروج ترامــپ از برجام، آتــش بازار را 
شعله ور کرد تا هر دالر تا آستانه ۲۰ هزار 

تومان، طی طریق نماید.
 از میانه مرداد نه فقط شرایط بازار که حتی 

وضعیت در مغز فرماندهی اقتصادی، یعنی 
بانک مرکزی تغییر کرد. سیف جای خود را 
به همتی داد و معاون ارزی بانک مرکزی 
نیز در اوین روز را به شــب رساند. حاال اما 
بررسی وضعیت بازار نشــان می دهد در 
پایان آذرماه بازدهی بازار ارز نسبت به پایان 
اسفند ۱۱7 درصد بوده است.  این بازدهی 
البته تلخکامی آشکاری را برای ایرانیان به 
همراه دارد چرا که ســود باالی ارز نشان 
از سقوط سهمگین ارزش پول ملی دارد.  
دالر در پایان آذر ماه به قیمتی در حدود ۱۰ 
هزار و ۹۰۰ تا یازده هزار تومان معامله می 
شد. با توجه به رشد قیمت میزان بازدهی ۹ 

ماهه بازار ۱۱7 درصد است.

    سکه؛ بر مدار سود
 طال و سکه دوقلوهای جدا نشدنی جذب 
سرمایه در ایران هســتند.  سکه در پایان 
اسفند ماه سال گذشته قیمتی در حدود 
یک میلیون و 6۱6 هزار تومان داشت اما 
در پایان آذرماه به محدوده سه میلیون و 
36۰ هزار تومانی پا نهاده بود.  این روزها 
البته هم دالر و هم ســکه با قیمتی باالتر 
از روزهای پایانی آذر معامله می شــوند و 
بسیاری دلیل این افزایش را فشار ژانویه 
بر بازار می دانند.  بازدهی سکه که تعیین 
قیمت آن به صورت مســتقیم با دالر در 
ارتباط است در این دوره زمانی در حدود 

۱۰7 درصد بوده است.

    طال؛ سوددهی صد در صدی
هر گرم طال در پایان اسفند ماه بهایی در 
حدود ۱۵۱ هزار تومان داشت. روند رشد 
قیمت طال همپای ســکه و ارز در نه ماه 
گذشته تداوم داشته است و در پایان آذر 
ماه هر گرم طال با قیمتی در حدود 3۰۴ 
هزار تومان معامله می شود. به این ترتیب 
کسانی که در بازار طال ســرمایه گذاری 
کردند سودی برابر با ۱۰۱ درصد را از آن 
خود کردند. باید توجه داشت باالتر بودن 
سود سکه نسبت به طال به حبابی که در 
بازار سکه وجود دارد باز می گردد. بررسی 
ها نشان می دهد نرخ سکه در بازار از ارزش 

واقعی آن باالتر است.  

    مسکن رکورد شکست
  بازار مســکن رشــدی انفجــاری را در

 ماه های گذشته شاهد بود، هر چند این 
روزها خزیده در الک رکود در گوشه ای از 
اقتصاد، خاموش نشسته است اما در میانه 
تابستان داغ تهران، خودنمایی اش را از سر 
گرفته بود.  بازار مسکن با رشد نزدیک به 
صد در صدی قیمت نسبت به سال گذشته 
یکی از مهمترین مقاصد ســرمایه های 
سرگردان بود.  متوسط قیمت مسکن در 
تهران به ازای هر متر مربــع در حدود ۵ 
میلیون و 76۰ هزار توکتن بود اما این رقم 
در پایان آذرماه امسال به ۹ میلیون و ۵۵۰ 
هزار تومان افزایش یافت. این یعنی سودی 

نزدیک به 66 درصد برای سرمایه گذاران.

    خودرو همچنان می تازد
 بازار خودرو نیز بازاری بسیار پرسود برای 
سرمایه گذاران است اما تعدد کاال در این 
بازار مانع از آن می شــود که محاسبه ای 
نســبی حتی در خصوص سوددهی این 
بازارها منتشر شود. اگر تنها پراید را در نظر 
بگیریم می بینیم سرمایه گذاری در بازار 
پراید ســودی نزدیک به ۹۰ درصد را دارا 
بوده است چرا که هر پراید در پایان اسفند 
ماه قیمتی در حــدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون 
تومان در بازار داشت اما امروزه با نرخ هایی 
در حدود 37 تا 3۸ میلیون تومان خرید 
و فروش می شــود. خودروهای وارداتی 
حتی بیش از این میزان افزایش را تجربه 

کرده است.  

    بورس
 با رشد قیمت ارز، بورس نیز رشدی قابل 
توجه را شــاهد بود اما این وضعیت دوام 
چندانی نداشت و ارزش سهام پس از مهار 
ارزی ریخت. بدین ترتیب شــاخص کل 
بورس که خود را برای دستیابی به ۲۰۰ 
هزار واحــد آمده می کرد بــا ریزش های 
 پی درپی بــه کانال ۱۵6 هــزار واحدی

 رسید. 
درروز پایانی سال گذشته پرونده بورس 
تهران با شاخص ۹6 هزار و ۲۸۹ واحدی 
بسته شد که این عدد در پایان پاییز امسال 
به ۱۵6 هزارو ۸3 واحد رسید. این اعداد 
سود 6۲ درصدی را در این بخش گواهی 

می دهند.

   سپرده های بانکی در قعر جدول  
ســپرده های بانکی که در شــرایط مهار 
تورمی بــا توجه خاص ســرمایه گذاران 
همراه بودند، پس از ریزش ارزش پول ملی 
اهمیت خود را از دست دادند. اتفاقا در این 
دوره، تمامی تالش ها بر مهار بیشتر این 
بازار متمرکز بود.  در حالی که ارز و سکه 
و مسکن می تاختند، بخشنامه تازه بانک 
مرکزی تغییر شرایط سپرده گذاری را رقم 
زده است. مقرر است از ابتدای بهمن ماه 
پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت از روز 
شماره به ماه شمار تبدیل شود. باالترین 
بازدهی ســودهای بانکی در همین دوره 
زمانی برابر با ۱۵ درصــد و با اغماض در 

برخی موارد ۲۰ درصد بوده است.
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روزانه 160 میلیارد تومان بیت کوین در ایران خرید و فروش می شود
بر اســاس گزارش ســایت LocalBitcoins که یک اســتارت آپ خرید و فروش بیت کوین اســت 
روزانه ۱۶ میلیون دالر بیت کوین توســط کاربــران ایرانی خرید و فــروش می  شــود و از این نظر در 
رتبه ۲۹ جهانی قرار دارد. بر اســاس گزارش ســایت LocalBitcoins که یک اســتارت آپ خرید 
و فروش بیت کوین اســت روزانــه ۱۶ میلیون دالر بیت کوین توســط کاربران ایرانــی خرید و فروش 
می  شــود و از این نظر در رتبه ۲۹ جهانی قرار دارد. با وجود ممنوعیت خریــد و فروش ارزهای دیجیتال 

 توســط پلیس فتا و بانک مرکــزی و نبود قانون بــرای ارزکاوی )ماینینــگ( اما هــر دوی اینها در حال 
انجام است. 

تاکنون قانونی برای این مهم تدوین نشده و حتی تالشی نیز برای تدوین آن آغاز نشده و دستگاه های سیاست گذار 
و نظارتی از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی فضای مجازی هم اقدامی جدی برای کار کارشناسی در 

این باره انجام نداده اند. اکنون چه بخواهیم قبول کنیم و چه نپذیریم، ارزهای دیجیتال به عنوان آینده پول در حال گسترش هستند. با شیوع 
ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا، این پدیده با اختالف دوساله در سال ۲0۱3 به ایران رسید. در واقع تحریم های اعمال شده در زمینه انتقال پول 

باعث شد در مدت زمان کوتاهی ارزهای دیجیتال به یکی از روش های پرداخت بین المللی ایرانیان بویژه بازرگانان تبدیل شود. 
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استارتآپ

استارتآپشماتصویریازشمادرآینهوجودتاناست

دراتفاقیطوربهرااشقدیمیدوستفیشکینرند
سالهفتیاشش.کردمالقاتعروسیمراسمیک

کهبودپیوستهفورسسیلزشرکتبهویدوستآن،پیش
عدالتقدرتپرطرفدارانازیکی،بنیوفمارک،آنارشداجراییمدیروموسس

.استمختلفاجتماعیهایآرمانو

همانطور که فیش کین می گوید: »دوست من هم به نحو مسّرت آمیزی با این جور مسائل سر 
حال می آمد. او حاال به صورت داوطلبانه عضو چند خیریه است. دیدن اینکه الگوی بنیوف او 

را به این سمت و سو کشانده خیلی جالب است«.
درست مثل پدر و مادرهایی که بچه های خیلی کوچ دارند موسس های شرکت ها هم پیش 
خودشان تصور می کنند که شرکت هایشان چطور از آب درخواهند آمد و درست مثل پدر 
و مادرها آنها هم معموال به این نکته پی می برند که کودکان سازمانی شان شباهت زیادی به 
خودشان دارند. به عنوان مثال، اشتغال ذهنی سایت آمازون به نوآوری و سخت گیری که به 
کارکنانش دارد درست خود جف بزوس است. اوبر از ویژگی های فرهنگی بیرون می آید که 

به طور ذاتی درتراویس کاالنیک،  موسس آن، وجود دارد. ریچارد 
برانسون همان پسر مجرد  گستاِخ بلند نظر است. فیشکین در 
کتاب جدید خود با عنوان »گم شــده و موسس: یک راهنمائی 
میدانی تلخ به دنیای شرکت های نوپا«  از جمله به کنکاش در این 
مورد می پردازد که چگونه نقاط قوت، ضعف، ویژگی های شخصیتی، 
و باورهای کارآفرین ها به کسب وکارشان شکل می دهد. نرم افزار 
تحت وب ُمز که شرکت موتور جســت وجویی است که فیشکین 
و مادرش، کیلیان موسیگ، آن را در ۲004 راه اندازی کردند مثال 

کامال بارزی است.
هر دو موســس، متخصص بازاریابی هســتند. به همین خاطر هم 
فیشکین می گوید: »در کل تاریخ فعالیت مز بازاریابی مان قوی تر از 
محصول مان بود«. موسیگ و فیشکین که با گشاده رویی با یک اشتباه 
برخورد می کردند فرهنگی را به وجود آوردند که در آن کارکنان خم 
می شدند تا به افراد کمک کنند و همین امر هم موجب ارجاع تائیدگونه 

مشتری در این فرایند می شد.
در همین حال، فیشکین می گوید: »خیلی قبل از آنکه اثبات شود چون 
می خواهیم از فردی حمایت کرده یا امید اصالح وضع موجود را در سر 
داریم بهترین خدمات، محصول یا قیمت گذاری را به ما ارائه نمی دهند« شرکت پایند شرکای 
تجاری اش بود. )فیشککین اوایل امثال شرکت مز را ترک کرد تا پلتفرم اطالعات مخاطبی به 

نام سپارک تورو را راه اندازی نماید.

آینهحقیقتنما
گاهی وقت  ها این اعتقاد راسخ فرد موسس اســت که سازمان را تعریف می کند. فیشکین 
می گوید: »تا حد بســیاری زیــادی تحت تاثیر ایــن تفکر قرار داشــتند که تحصیالت 
دانشگاهی تان- چه دانشکده ای رفته اید؛ چه نمره هایی گرفته اید؛ سر چه کالس هایی حضور 
داشته اید- پیش بینی  کنندگان عالی برای این است که آیا عملکرد خوبی در گوگل خواهید 
داشت. در نتیجه گوگل تک فرهنگی را به وجود آورده و شش یا هفت سال گذشته مشغول 
تثبیت آن بوده است«. به قول فیش کین »بار و بنه« چنین موسسی پرهیزناپذیر است. او 
می گوید: »سعی برای ایجاد کسب وکاری که نشان دهنده  خود واقعی تان نیست مثل این 
است که از هنرمندی بخواهیم تا بدون استفاده از هیچ یک از فنون ]یا زیبایی شناسی اش[ 

چیزی را خلق نماید«. مشکل اینجا است که موســس ها تشخیص نمی دهند تا چه اندازه 
تحت تاثیری چیزی هستند که به وجود آورده اید. در نتیجه، جایی که نقطه  ضعف یا عیب 
شخصیتی وجود داشته باشد به دنبال جبران آن نیستند. فیش کین می گوید »نگاه داشتن 
آینه ای که همیشه خوب نشان تان می دهد« کاری دشوار اما ضروری است که چندین تکنیک 
برای پیگیری خوشناسی به شما پیشنهاد می دهد. این تکنیک ها شامل تامل در این مورد که 
وقتی گامی برداشته و به دیگران کمک می کنید تا مشکلی را حل کنند چه اتفاقی می افتد )آیا 
مشکل واقعا حل می شود یا همه چیز را بدتر می کنید؟( و همچنین تحلیل طرح  کسب وکارتان 
برای شناسایی بخش هایی با جزئیات و اعتماد به نفس کمتر )به عبارت دیگر کجا پایتان 
می لرزد و کدام بخش های کسب وکارتان از این لغزش آسیب خواهند دید( می شود. همچنین 
باید بی تکلف از افراد )تیم تان، سرمایه گذارها، مشتری ها( بخواهید در مورد نقاط ضعف و 
قدرت تان صحبت کنند. به قول فیشکین: » اگر تصورتان را تائید نماید که محشر است اما باور 

شما در مورد خودتان ممکن است با واقعیت فرق داشته باشد«.

عیبهایشماعیبهایآنهااست
نواقص موجود در درک یا مجموعه مهارت های مدیر می تواند تاثیر مخرب طوالنی داشته باشد 
که فیشکین به آن »بدهی« می گوید. به عنوان مثال، موسس هایی که در مهارت های مدیریتی 
ضعیف هستند ممکن است »بدهی ســازمانی« به بار بیاورند که با تیم های غیرکاربردی، 

عملکرد ضعیف یا تعارض کارکنان مشخص می گردد.
بر خالف عقالنیت سنتی، بر طرف ساختن چنین بدهی هایی با صرف استخدام افراد متخصص 
کار دشواری است. به قول فیشکین، موسس هایی که در برخی از حوزه ها ضعیف هستند 
ممکن است از ارتباطات یا دانش تخصصی کافی برای یافتن گزینه های قوی برخوردار نبوده 
و برای به سطح آوردن آنها با مشکل روبه رو شوند.  به نظر او بهترین گزینه کمک موسس هایی 
با نقاط قوت تکیم کننده هستند که مانع بار آمدن بدهی می شوند. معایب اخالقی منزوی 
کننده مثل زن ستیزی یا عدم دلسوزی، ویژگی های مشکل ساز مثل عصبانیت به شدت 
تحریک پذیر، یا مسائل مرتبط با سالمت روانی مثل افسردگی نیازمند خودکاوی حسابی 
و آغاز تغییر است )فیشکین یکی از طرفداران روان درمانی است(. زمانی که شرکت بر موج 
موفقیت سوار باشد اینگونه معایب فرد موسس به راحتی نادیده گرفته شده یا از کنارشان 
گذشته می شود. اما نقطه ضعیفی که مدیر را متاثر سازد شرکت را نیز متاثر خواهد ساخت و 
 این امر به ویژه زمانی صادق است که کسب وکار هنوز نوپا یا کوچک بوده یا شخصیت موسس 

غالب می باشد.

۴ اصل برای برخورد عادالنه با کارمندان؛

یک مدیر منصف باشید

،ناعادالنهبرخوردهای
کارمندانناامیدیباعث

تبعبهوشودمی
بهاسترس،ناامیدی
اولین.آیدمیوجود
،استرسینتیجه

.استوریبهرهکاهش
حقدرکههنگامی

انصافیبیکارمندان
کمتریاشتیاقبا،شود
کاراییوکنندمیکار
پایینراشرکتکل

میآورند.

حسکهاستاینکارمندانکاریکموانگیزگیبیدالیلازیکی
میکنندمدیرانارزشکارآنهارانمیدانند.

.بگیریمقرارقضاوتموردعادالنهداریمدوســتهاانســانما
دهیممیانجامکهکاریوشودمیدادهبهامابهکهببینیمخواهیممی
مفهوم.گیریممیمنصفانهپاداشیهایمانتالشخاطربهواستمهم
یکدرکهافرادی:شودمیتعریفمتغیرهااینباانصافوعدالت
قراراختیارشاندرکهمنابعی،گیرندمیقرارقضاوتموردسطح

گرفتهاستوعواملموقعیتی.ابتداازخودتانبپرسید:

،،
هایشایدهببینداینکهازکسهیچ
.بردنمیلذترسندنمیجاییبه

اینمدیرانرایجاشتباهاتازیکی
هایایدهونظرات،افکارکهاست
شوندمیجویاراکارمندانشان

اجرایمرحلهبهراهاآنبعدولی
درنمیآورند.

Inc:منبع
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

ایراناستارتآپ
یـــادداشت

آیا منابع الزم را در اختیار 
همه  افراد قرار داده ایم؟

آیا به همه  افراد درست 
توجه کرده ایم؟

آیــا قدردانی مــان را به 
شــیوه ای صحیح نشان 

داده ایم؟
آیا به همه  افراد فرصت هایی یکســان 

برای موفقیت داده ایم؟
اگر می خواهید به عنوان یک رئیس، یک 
رهبر یا یک مدیر به شما احترامی واقعی 
گذاشته شــود، باید در محیط کارتان 
چهار اصل را به منظور برقراری عدالت و 
برابری مد نظر قرار دهید. با رعایت این 
قوانین می توانید با ارتباطی پویا، ریشه  
مشکالت را پیدا  کنید، شرایط را کنترل 

کنید و به یک راه حل منصفانه برسید.

کهپاداشیازایبهمردم:یکاصل
میگیرندکارمیکنند

خیلی روشن و ساده، مردم برای پاداش 
گرفتن کار می کنند. کسی نیست که به 
شغلی مشغول باشد و انتظار نداشته باشد 
در عوض خدماتش چیزی دریافت کند. 
بســیاری از مدیران، حقوق یا دستمزد 
ســاعتی یا نرخ مصوب قرارداد را کافی 
می دانند؛ اما این طرز تفکر کاماًل اشتباه 
اســت. درواقع اولین دلیلــی که باعث 
می شود کارمندان کار خود را رها کنند 
یا استعفا بدهند، حقوق ناکافی نیست، 

بلکه بی عدالتی کارفرما است.
کارمندان شــما باید بدانند متناسب با 
ارزشی که برای شرکت ایجاد می کنند 
پاداش می گیرند. آن هــا صرفاً نیازمند 
توجه مالی نیســتند. مســئولیت های 

جدیــد، امکانــات کاری بیشــتر، 
بازخوردهای مداوم، پشتیبانی مدیریتی 
و فرصتی برای پیشــرفت کردن، همه 
راه هایی برای ارج نهادن به زحمات آن ها 
هستند. در پایان هر روز کاری، کارمندان 
باید حــس کنند همان قــدر که انرژی 

صرف کرده اند، انرژی دریافت کرده اند.
برخورد عادالنــه با کارمنــدان به این 
معنی نیست که پاداشــی که به آن ها 
می دهید برای همه  افراد به یک شکل 
باشــد. یک مدیر خوب کارمندانش را 
به خوبی می شناســد و می داند هرکدام 
از آن ها ممکن است به چه چیزی عالقه 
داشته باشد و چه چیزی می تواند آن ها را 

خوشحال کند.

محیطیدنبالبهمــردم:۲اصل
هستندکهآنهاراتوانمندمیکند

عــالوه بــر پــاداش کاری، کارمندان 
محیطی را برای کار ایــده آل می دانند 
که در آن فرصــت بروز اســتعدادها و 
مهارت هایشــان را داشته باشند. شما با 
تهیه ابزار، منابــع و امکانات الزم کاری، 
شرایطی در اختیارشان می گذارید که 
بتوانند بهتر و بهینه تــر کار کنند. اگر 
کارمندان ببینند شــرکت روی نیروی 
آن ها سرمایه گذاری می کند، انگیزه پیدا 
می کنند تا بیشتر کار کنند و بهره وری 
شرکت را در تولید محصوالت باال ببرند.

فقدان فرصت های حرفه ای پیشــرفت، 
یکی دیگــر از دالیلی اســت که باعث 
دلســردی و توقف نیروی کار می شود. 
هنگامی کــه می خواهیــد نیروهــای 
جدیدی جذب کنید هــم این موضوع 
به چشم می آید و می تواند محیط کاری 
شما را جذاب یا بی روح نشان دهد. برای 
پرورش محیط کاری، باید بدانید چطور 
می توانید به هرکدام از کارکنان انگیزه  
بیشتری بدهید. هرکدام از آن ها به چه 
چیزی نیاز دارند تــا بهتر بتوانند دانش 
و پتانسیل خود را اجرایی کنند؟ البته به 
دست آوردن چنین اطالعاتی مستلزم 
ارتباطات قوی و روابطــی پویا با آن ها 

است.

اضطرابباعثعدالتیبی:۳اصل
کارمندانمیشود

برخوردهای ناعادالنــه، باعث ناامیدی 
کارمندان می شــود و به  تبع ناامیدی، 
اســترس به وجود می آید. اولین نتیجه  
استرس، کاهش بهره وری است. هنگامی  
که در حق کارمندان بی انصافی شود، با 
اشتیاق کمتری کار می کنند و کارایی 

کل شرکت را پایین می آورند.
اگر یــک کارمنــد متوجه شــود که 
همکارش با حجم کاری دقیقاً یکسان، 

پول بیشتری دریافت می کند یا ایده های 
یکی از اعضای گروه به ناحق مورد توجه 
بیشتری قرار می گیرد، دست از کار مفید 
خواهد کشید. در چنین شرایطی به جای 
اینکه او روی کاری که در دست اجرا دارد 
متمرکز شود، غرق در عوامل استرس زای 
محیط کار می شود. توجه کنید: ادراک 
افراد مهم ترین فاکتور زندگی آن ها است. 
اگر آن ها حس کنند مــورد بی عدالتی 
قرارگرفته انــد، ســعی می کننــد این 
بی عدالتی را با کار کمتــر یا ضعیف تر 

جبران کنند.
شــاید از خودتان بپرســید که چطور 
می توانید متوجه شوید کارمندانتان چه 
حسی دارند. جواب ساده است، می توانید 
همین را از آن ها بپرســید! و اگر چنین 
کاری کردید، حتماً پاسخ آن ها را مبنای 

تصحیح رفتار خود قرار دهید.
هیچ کــس از اینکه ببینــد ایده هایش 
به جایی نمی رسند لذت نمی برد. یکی 
از اشتباهات رایج مدیران این است که 
افکار، نظرات و ایده های کارمندانشــان 
را جویا می شــوند ولی بعــد آن ها را به 
مرحله  اجرا درنمی آورند. اگر قصد تعامل 
با کارمندانتان را داریــد، نه تنها باید به 
حرف آن ها گوش دهید بلکه باید خود 
را آماده کنید تا ایده های خوب آن ها را 
عملی کنید. اگر هم پیشنهادی دارند که 
در حال حاضر اجرای آن ممکن نیست، 
با آن هــا صحبت کنید و بــا هم به یک 
راه حل میانه برسید. اگر نظری می دهند 
که کاماًل غیرمنطقی و توهمی اســت، 
برایشان توضیح دهید که چرا ایده  آن ها 
موثر نیست و از آن ها بخواهید پیشنهاد 

دیگری ارائه کنند.

غیرمنصفانهمردمبااگر:4اصل
برایراهیهــاآن،کنیدبرخورد

جبراناینرفتارپیدامیکنند
فرض کنیــم یکی از سرپرســتان تیم 
فروش شــما برای رســیدن به هدف 
برنامه ریزی شــده  خــود یک ســال 
زحمت کشیده و موفق شده است فروش 
خود را به ســطحی باالتر ازآنچه برایش 
تعیین کرده بودید برســاند. او و تیمش 
این پیروزی را جشن می گیرند و پاداشی 
را که برایشان در نظر گرفته  شده است، 
دریافــت می کنند. تا اینجــا همه چیز 
عالی به نظر می رسد. تا اینکه او متوجه 
می شــود یکی دیگر از فروشــندگان با 
سطح فروشی مشــابه، پاداشی دو برابر 

دریافت کرده است.
این داســتان، ماجرایی است که اغلب 
شاهد آن هستیم. گاهی اوقات پاداشی 
که شــرکت برای کارمنــدان در نظر 
می گیرد، عالوه بر کارایی آن ها، به سابقه  
کاری آن ها هم بستگی دارد. بااین حال 
کارمند جدیدی که فروش بیشــتری 
داشته اســت، با خود فکر می کند چرا؟ 
چرا درحالی که او توانسته است با ایده ها 
و نوآوری های خوبش فروشی بیشتر از 
یک کارمند قدیمی داشــته باشد، باید 
پاداش کمتری دریافــت کند؟ او حس 
می کند در حقش بی انصافی شده است 

و کسی ارزش کار او را نمی داند.

هایآپاستارت
کشاورزیحوزهفضایی
دریافتمالیتسهیالت

کنندمی

مدیرکل توسعه کســب وکارهای 
فضاپایه ســازمان فضایــی ایران از 
فراهم شدن امکان دریافت تسهیالت 
برای کسب وکارهای فضایی بخش 
کشاورزی از طریق صندوق توسعه 
و حمایت از پژوهش کشاورزی خبر 

داد.
بــه گــزارش وزارت ارتباطــات، 
شــبنم یزدانی گفت: برای کمک به 
اســتارت آپ های حوزه کشاورزی 
صندوق توسعه و حمایت از پژوهش 
در حوزه کشاورزی پا پیش گذاشت 
و تفاهم نامه ای با سازمان فضایی به 
امضا رســاند. براین اساس مقرر شد 
استارت آپ هایی که با سازمان فضایی 
همکاری می کنند را به این صندوق 
معرفی کنیم تا از خدمات تسهیالتی 
آن ها استفاده کنند؛ همچنین وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز وام 
وجوه اداره شده خود را برای توسعه 
کســب وکارهای فضاپایه در اختیار 
تیم ها و شــرکت های بزرگ حوزه 

فضایی می گذارد.
مدیرکل توسعه کســب وکارهای 
فضاپایه ســازمان فضایی با اشاره به 
سیاست این سازمان در گسترده تر 
کردن و عمق دادن به بحث ضرورت 
اســتفاده از داده هــای فضایــی و 
حمایــت از ورود بخش خصوصی 
و کســب وکارهای فضاپایه به این 
عرصه، گفت: در یک دهه گذشــته 
سیاست کالن کشور به سمت توسعه 
فناوری فضایی بود و سطح همکاری 
ها با بخــش خصوصی بیشــتر در 
الیه های پایینی تولید فناوری و تولید 
زیرسیستم ها و ایجاد سیستم های 
کلی ماهواره بوده اســت. به موازات 
این همکاری ها مدتی اســت که در 
بحث کاربردها در حوزه سنجشی و 
در حوزه مخابراتی بخش خصوصی 
فعال شده است. بااین حال استفاده از 
خدمات آن ها در سراسر کشور فراگیر 
نبوده و یا از مشتری های دولتی فراتر 
نرفته اند. یزدانی بــا تاکید بر اینکه 
طی یک سال گذشته برنامه مفصلی 
برای توسعه کسب وکارهای فضاپایه 
تدوین شده است، گفت: در این راستا 
اولین گام این اســت که استفاده از 
فناوری فضایی و کاربــرد داده های 
ماهواره ای را بــه جامعه و مخاطبان 
خاص آن معرفی کنیم و به موازات آن 
نیازمندی های موجود در سطح کالن 
را شناسایی کنیم و این نیازمندی ها 
را در اختیار این نــوآوران و خالق ها 
بگذاریم تا بتوانند آن را تبدیل به یک 
فرصت تجاری با ارائــه یک راه حل 
مبتنی بر تکنولوژی فضایی کنند. وی 
افزود: به طور مثال در حوزه کشاورزی 
در حال حاضر از بحث تولید تا توزیع 
مشــکالت عدیده ای وجود دارد. در 
بحث تولیــد و کشــاورزی دقیق و 
علمی، تکنولوژی و داده های فضایی 
می تواند بســیار تأثیرگذار باشد. در 
این زمینه فعاالن کســب وکارهای 
فضایی می توانند از سطح کالن که 
پایش سطح زیر کشت یک محصول 
است تا سطح مشاوره به کشاورزان 
در اصــالح الگوی کشــت و درواقع 
مدیریت مزرعه که منجر به کشت 
بهینه و درواقع ارتقا کیفیت می شود، 
ورود کنند و با اســتفاده از داده های 

ماهواره ای، به ارائه خدمات بپردازند.
یزدانی تاکید کــرد: این اتفاق دور از 
ذهنی نیست، در حال حاضر بسیاری 
از کشــورهای اروپایــی مثل هلند 
از تکنولوژی هــای فضاپایه به وفور 

استفاده می کنند.

ایرنا
گــزارش
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Tang Port 
in Sistan, 
Balouchestan: 
Unique Beauty

Tang Port is a small 
region near Chabahar 
city in Southeastern 
province of Sistan and 
Balouchestan.It enjoys 
some unique attractions 
due to its special nature, 
in which desert and sea 
join each other.Kenarak 
town on the coast of 
the Oman Sea has been 
widely remembered 
since years ago for its 
large and active fishing 
pier.The town attracts 
tourists with its pristine 
and unique nature.
Sandy and rocky coasts, 
the Sacred Fig and hills 
covered with flowers are 
among the main tourist 
attractions of the unique 
port.

Khorheh Temple: 
Archaeological 
Site in Iran

Khorheh means the 
location where the sun 
rises. Khorheh Historical 
Site in central region 
of Mahallat, during the 
time of the Parthians in 
the village of Khorheh 
in Mahallat, raised like 
a temple from the earth 
and its works remains 
up to now.‘There is a 
temple in southern part 
of Arak, on the way to 
Kashan, with two Greek 
columns still standing 
strong…’ this is what Louis 
Vanden Berghe, Belgian 
archeologist, has written 
in his book: Archeology of 
Iran.The columns he was 
talking about are made 
from quality Travertine 
stone, locally mined in 
Mahallat, the holder of 
large deposits of this 
mineral stone in Iran.
Seventy peaks of mountain 
range are situated at the 
northern border of this 
3550 Sq. meters temple. 
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Koohpa Caravansary Hotel is located in Isfahan 
– Naeen road in Koohpayeh historical city. In 
2000, it was registered as a national opus and 
it was renewed by Iranian Caravansary Hotel 
Group in 2014. Now, Koohpa Caravansary 
Hotel welcomes the distinguished guests for a 
memorable accommodation.
The characteristics of Koohpayeh division
Koohpayeh is one of the oldest divisions in 
Isfahan province in the edge of Iranian Central 
Desert. It has three cities (Koohpayeh, Sajzi and 
Toodshak) as well as 548 villages and farms. 
Geometrical studies indicate that Kooypayeh 
was totally under water (except than its 
mountainous regions) and it was converted to 
desert overtime. If such theory is through, the 
cities and villages located in mountainous areas 
are older than other ones. Obviously, the cultural, 
historical and ancient background and places 
along with the literacy rate of its people indicate 
the cultural oldness and richness of this region.
Agricultural jobs, livestock, handicrafts, services 
and administrative affairs are common in this 
area.
The characteristics of Koohpayeh Abbassi 
Caravansary 
Concerning geographical situation, oldness, 
growth and ecology, Koohpayeh Abbassi 
Caravansary is a locus to fascinate both domestic 
and foreign tourists.
Today, global museums and ancient places 
have lost their static status and are moving 
dynamically. Creating a “museum hotel” is an 
idea toward a cultural pheromone for users 
of buildings. Hence, Iranian Caravansary 
Hotel Group renewed Koohpayeh Abbassi 
Caravansary without destroying it in order to 
attract tourists. 
Koohpa Caravansary Hotel is special traditional 
hotel in both Iran and the world with below 
welfare, accommodative and recreational 
facilities;2 royal rooms,3 VIP rooms, 4 night 
room,16 simple room,traditional restaurant
Recreational hall,Multipurpose/seminar hall
Handicraft shop

In the 11th century, during the Safavid Dynasty, 
around Iran and near important places, beautiful 
caravanserais were established which was 
unique and magnificent in its own kind.
It can be said that these caravanserais were 
built to enhance business tourism and thus 
they had suitable reside areas and rooms for 
trading goods. Since the 12th century these 
caravanserais were not used as much and many 
of which have been partially destroyed. Because 
of their stability and suitable locations, many of 
these caravanserais were renovated and came 
to use as something else, mostly hotels and stay/
rest areas for Iranian and foreign tourists.
For example one caravanserai in Isfahan turned 
into a beautiful hotel. Also, Abbasi Caravanserai, 
40 kilometers out of Isfahan, is soon to be 
known as a historical monument and also a 
residing traditional and calm area. Thus Abbasi 
Caravanserai will be renovated and saved. There 
are over 2000 historical monuments registered 
in Isfahan.

This phenomenal masterpiece of design 
and craftsmanship is a part of the Naghsh-e 
Jahan Square complex; making it an 
integral and highly treaded destination of 
Isfahan throughout the ages.
Imam mosque, goes by many names; also 
known as Masjed-e Imam, Masjed-e Shah, 
Masjed-e Jaam-e Abbasi as well as Imam 
mosque and Shah Mosque of Isfahan.
It is built in the Isfahan-style of Islamic 
architecture; Imam mosque is a splendid 
tribute to the phenomenally detailed 
and intricate tilework and woodwork of 
traditional Persian art.
It can be said with confidence that 
the iconic mosque has probably been 
photographed many fold over each 
centimeter of its glorious mosaic designs. 
Allured visitors and tourists will get the gist 
of how many photos this really amounts to, 
once standing amongst its mesmerizingly 
intricate works of beauty!
Getting Acquainted With the Old 
Masjed
The majority of the ornamentation at 
Imam mosque is in the stunning haft rang 
technique. A rainbow of colored floral and 
calligraphy patterns run throughout the 
mosaic covered walls, dome and just about 
everywhere in the royal mosque.
Built by 18 million bricks and 475,000 tiles, 
the incredible mosque presents us with 
many unique features and characteristics. 
Travelers of this destination will be a 
witness to displays of Persian artistry and 
ingenuity at their best.
Even before entering, the most obvious 
one is the overall shape and layout of Shah 
mosque. As like any other mosque the main 
building faces Mecca, but strangely its giant 
entranceway doesn’t!
After much speculation, scholars realized 
that the reason behind the varying angles 
of the main structure and its glorious 
entrance had a lot of considerations put 
into it.

With features like the massive entrance, 
four towering minarets, and dome, if 
the entire compound were to be facing 
Mecca, its beautiful blue dome would not 
been seen from Naghsh-e Jahan Square. 
However, with this clever layout, the 
magnificent dome can be vividly seen from 
any point in the massive square! The Royal 
Mosque’s History at a Glance
It all started a little of a decade after Shah 
Abbas decided to move the Persian 
Empire’s capital to the desert oasis city of 
Isfahan; from Qazvin in 1598. Isfahan made 
for a very strategic location for the Persian 
Empire from there onwards.
It was great. Zayanderud provided an 
abundance of freshwater and the 
geographical location, itself, distanced 
them further attacks from the Ottomans 
and simultaneously gave easier access 
to the Persian Gulf – a key trading route 
for the Dutch and Indian companies. This 
focus on Isfahan city was a very crucial 
move in the development of Iran’s culture 
and the making of many traditional Iranian 
monuments.
The tedious construction began towards 
the final decades of the Safavid Dynasty 
in early 17th century. Taking 18 years to 
complete, its construction started in 1611 
and finished in 1629. Coincidently, the year 
of the mosque’s crowning of its beautiful 
blue dome was also the last year of Shah 
Abbas’s reign.
Fortunately, the Imam mosque has 
remained completely untouched and 
virtually unblemished, through its 400 
years of life!
Alluring Beauties and Unique Features 
of Imam Mosque
Entering through the legendary 30-meter-
tall entranceway, visitors can admire the 
beautifully written poems and traditional 
handcrafted patterns done by the hands of 
that era’s finest artists and craftsmen.
The entire Imam mosque is known as a 
‘masterpiece’ accomplished by the top 
master artists of the Safavid Era.
The giant mosque complex boasts four 
minarets; the two interior ones standing at 
a staggering 48 meters and the pair by the 
entrance a tall 42 meters! The height of its 
enchanting dome is a whopping 52 meters 

above ground level!
One of the most famous features of Imam 
mosque lies directly under its enchanting 
colossal dome. The building and dome 
have been constructed in such a way 
where when a person stands right under 
the dome’s center, their voice echoes all 
throughout the entire area!
Potentially, a friend some 40 meters across 
from you could easily make out what you 
are saying, given the right conditions! Quite 
a nifty feature for the time of no electricity 
or electronic speakers!
Imam mosque has two mirroring 
shabestans on its east and west wings. The 
one the east is larger, but quite simple in its 
design. The other, in the west wing, is a bit 
smaller, however is absolutely adorned 
with beautiful haft-rang (seven-color/
rainbow) tilework.
Also among its pleasantries, the west 
wing’s mihrab is known to be one of the 
most beautiful in Isfahan’s long list of 
mosques!
Another eye-catching feature of the Imam 
mosque is the huge one-piece carved slabs 
of marble, encompassing the bottom of 
the walls. Being able to find marble of such 
quality grade at that size would definitely 
be a very expensive endeavor!
Moving along, inside one of the two schools 
located at the south of the Imam mosque 
structure, lays a carefully placed stone 
fixture. This monumental apparatus 
designed by Sheikh Bahai, a famous scholar 
and mathematician of the time, reveals the 
time of ‘true noon’ in all four seasons.
Another noteworthy and distinct feature 
of Imam mosque is the existence of seven 
wonderfully crafted sang-ab. A sang-ab 
(translating to water stone) is a large vessel 
that is used in mosques to hold water 
to be used for vozu/wudu (pre-prayer 
cleansing).
The seven sang-abs at Shah Mosque are 
made from various materials such as 
jade, marble and limestone. They are 
quite exquisite in their design, showing off 
beautiful Persian floral pattern carvings.
How to Visit the Imam Mosque
Located on the south side of Naghsh-e 
Jahan Square, this is one destination in 
Isfahan that will be quite hard to miss!

Isfahan’s Most Iconic Mosque, the 
Beautiful Imam Mosque

Built during the Safavid Era, the 400 year old 
Imam mosque or Shah mosque is recognized as 
one of the most beautiful mosques in Iran and of 
its kind; revered as a significant monument in the 
realm of Islamic architecture.

Another 
eye-catching 
feature of 
the Imam 
mosque is 
the huge 
one-piece 
carved slabs 
of marble, 
encompassing 
the bottom 
of the walls. 
Being able to 
find marble of 
such quality 
grade at that 
size would 
definitely 
be a very 
expensive 
endeavor!
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Head of Iran’s Tea Organization 
Habib Jahansaz said Iran has 
exported about 13000 tons of 
tea worth $17 million during 
the first nine months of the 
current Iranian year (March 
21-Dec. 21, 2018).Speaking to 
IRIB on Tuesday, Jahansaz said 
the government purchased 
about 112,000 tons of fresh 
tea leaves from local farmers 
in the north of Iran; a total of 
about 25,000 tons of processed 
tea have been produced from 
the purchased leaves, he 
noted.Describing this year’s 
market more prosperous, he 

said “100% of the produced 
tea has been shipped to the 
market.”Referring to the supply 
of more than 15000 tons of tea 
in domestic markets, Jahansaz 
said “since Iranian tea enjoys 
good quality, foreign countries 
keep buying the product from 
us.”Expressing that about 
13000 tons of tea worth $17 
million have been exported 
during the first nine months 
of the current Iranian year, he 
said “India, Turkmenistan, 
Uzbekistan, and Tajikistan are 
top export destinations for 
Iranian tea.”

Iran’s port 
of Chabahar 
excluded from 
US sanctions
The fact that the US 
has exempted Iran’s 
port of Chabahar 
from the sanctions 
imposed against 
Iran indicates the 
significance of 
the port, its global 
impact and its 
benefits to the US, 
Netherlands Leiden 
University instructor 
said in Tehran on 
Wednesday.At a 
workshop regarding 
the Iranian southern 
port city of Chabahar 
and regional 
cooperation hosted 
by the Faculty of Law 
and Political Science 
at the University of 
Tehran, Mohammad 
Bagher Foroukh said 
Chabahar is Iran’s 
only oceanic port 
where giant ships 
can dock.In Iran’s 
foreign policy the 
focus is on political 
and security issues 
while geographic 
and economic 
capabilities of the 
country should also 
be taken into account, 
he went on to say.‘The 
advances made by 
China and India, 
and the position 
Iran enjoys as the 
world’s crossroads 
has resulted in 
these countries 
and in particular 
India’s interest in 
Iran’s Chabahar 
port,’ he added.The 
Leiden University 
instructor said as a 
super power, the US 
is on the decline and 
China is emerging as 
a key power, adding 
regional countries 
such as Iran and 
Turkey cannot be 
ignored.Foroukh said 
internationalization 
requires transit 
routes and if Iran 
wants to become 
active internationally, 
it should pay more 
attention to the issue 
and Chabahar as 
Iran’s only oceanic 
port has considerable 
importance in this 
regard.
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Iran tea exports earn over 17$ mn in 9 months

However, the administration decided 
to postpone implementation of 
currency reconversion policy in 2016 
due to some reasons including the 
expressed concerns about the time 
unfitting economic conditions which 
would ignite inflation and economic 
instability.
The policy basically seeks to 
facilitate monetary transactions 
among the Iranians and match the 
currency being transcribed in official 
documents and banking bills (rial) 
with the one utilized in real daily 
lives of Iranians (toman). Rial has 
practically been replaced by Toman 
in daily transactions as the result 
of the cumulative inflation over the 
recent years.    
On Saturday, the Central Bank of 
Iran (CBI) submitted the bill on 
lopping off four zeroes of the national 
currency to the cabinet, the act which 
drew public attention to the issue 
again, forming a chorus of criticism 
and speculations.
Through its proposed bill, the 
CBI seems primarily able to re-
empower the depreciated national 
currency, tangibly decrease the ever-
increasing liquidity volume, and 
make a nominal reduction in prices 
of goods and services in the country.
The most remarkable achievements 
of implementing the bill, however, 
would be a psychological one among 
the society.  Shifting from rial, the 
free market exchange rate of which is 
presently about 110,000 against the 
U.S. dollar, by cutting four zeroes to 
toman may cover the psychological 
aspects of the inflationary impacts 
of rial devaluation, which has 
unprecedentedly increased prices 
in Iran. It is said to be able to recover 
national currency’s value against U.S. 
dollar to some extent and cool down 
the inflated prices, as well.
Omitting zeroes from the national 
currency would surely facilitate 
calculations and money transfers 

in daily transactions and would 
seemingly retaliate for the sharp 
recent rial devaluation but it should 
not be expected to improve Iranians 
purchasing power at all.
It would not have any specific impact 
on economic indices, inflation, 
investments, job creation or demand 
and supply, either.
As a matter of fact, economic 
stability and single-digit inflation 
rate are the most significant 
prerequisites of implementing 
currency reconversion while Iran 
is experiencing none of the named 
factors.Currency reconversion per 
se would have an inflationary effect. 
To curb its inflationary impact, it 
must be done simultaneous with 
taking contractionary measures and 
modifications in monetary policies.
In addition, printing new banknotes 
and injecting them to the market 
would impose an amount of costs on 
the shoulder of the central bank.
Addressing the issue in an interview 
with the Tehran Times, the Iranian 
economist and President of Iran 
World Trade Center Mohammad 
Reza Sabzalipour said that “the 
government aims to hit several 
targets with one shot.”
“It seeks to control money and 
liquidity volume in the society i.e. 
cutting four zeroes would change the 
present 17 quadrillion rials (about 
$404 billion) of liquidity down to 1.7 
trillion rials (about $40.4 million) 
overnight,” he explained, “but the 
zeroes will incrementally come back 
and liquidity will be increased over 
time, in case CBI continues printing 
fiat money.”
“The act would appease the public 
opinion just for a short time when 
they see the price numbers of the 
goods and services are decreased but 

after a while when their income also 
comes with lower zeroes, they will 
find out that what has happened has 
not improved their commonwealth,” 
he added.
“There is no reason for us to consider 
a national currency with less zeroes 
a more valuable one,” Sabzalipour 
said, “having a strong economy is 
not necessary related to having a 
national currency with low number 
of zeroes but to positive trade balance 
and high quality of the nation’s 
livelihood.”
“The decided monetary reconversion 
is mere a political and a psychological 
move,” he underscored.
What the government is getting 
prepared to do should not be 
expected as a revolutionary step 
in Iran’s economic and banking 
reformations, that would bring the 
nation a better livelihood and a more 
prosperous economy.
It is a postponed measure that has 
not been implemented in previous 
years due to lack of proper economic 
conditions and it is being done 
under the circumstances that the 
country is experiencing the toughest 
economic conditions in its history 
thanks to the U.S.-led draconian 
sanctions and when a rampant 
inflation rate is expected for the 
upcoming Iranian year.The costly 
currency reconversion would, for 
sure, facilitate money transfer and 
calculations in daily transactions and 
also reduce the volume of exchanged 
paper money and etc., but its effect 
would be neutralized and the omitted 
zeroes would snap back one after 
the other in the long-run, in case of 
monetary mismanagement or any 
other unpredicted international, 
political or economic event which 
would threaten the economy.

India can look at investment in 
Iran’s energy sector: Zarif
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says Iran wel-
comes India’s investing in its key energy sector.
In a Wednesday interview with an Indian news agency, 
Zarif said New Delhi can look at investments in Iran’s 
oil, gas and petrochemical sectors.
Talks are underway between the two sides to weight 
the conditions of cooperation in the sector, he added.
Following India’s request for buying gas at a more 
‘reasonable’ price for establishing different industries 
in Chabahar Port, southern Iran, Zarif said, Tehran is 
ready to start negotiations with Indian officials regard-
ing the matter.
Iran is ready for talks with India so that Indian firms 
can start investing in Chabahar Port, and especially in 
petrochemical Industries, Zarif said after a meeting 
with Indian Minister of Road Transport and Highways 
Minister of Shipping Nitin Gadkari in New Delhi.
Heading a high-ranking politico-economic delegation, 
Zarif embarked on a three-day visit to India on Monday. 
The official has held several meetings with Indian of-
ficials, participated in a joint business forum attended 
by the businessmen of the two countries, and delivered 
a speech at the annual Raisina Dialogue conference in 
New Delhi.

 Indian refiners paying for 
Iranian oil in rupees: UCO Bank
India has begun paying Iran for oil in rupees, a senior 
bank official said on Tuesday, the first such payments 
since the United States imposed new sanctions against 
Tehran in November.
Washington gave a six-month waiver to eight countries, 
including India, allowing them to import some Iranian 
oil after the US unilaterally withdrew from the 2015 
nuclear deal in May and re-imposed sanctions against 
Iran, targetting the country’s energy and banking 
sectors.
India, the world’s third biggest oil importer, wants to 
continue buying oil from Iran through a rupee payment 
mechanism.
“Today we received a good amount from some oil 
companies,” Charan Singh, executive director at state-
owned UCO Bank told Reuters. He did not disclose the 
names of refiners or how much had been deposited.
New Delhi recently issued a notification exempting 
payments to the National Iranian Oil Co (NIOC) for 
crude oil imports from steep withholding taxes, 
enabling refiners to clear an estimated $1.5 billion in 
dues.
An industry source said India’s top refiner Indian Oil 
Corp and Mangalore Refinery & Petrochemicals have 
made payments for Iranian oil imports. Neither was 
immediately available for comment.
Iran is devising payment mechanisms including 
barter with trading partners like India, China and 
Russia following a delay in the setting up of a European 
Union-led special purpose vehicle to facilitate trade 
with Tehran.

One of Iran’s main economic policies, under the 
framework of the sixth five-year development plan, 
is modification of banking system and reformation 
of monetary policies, moving forward toward which 
the Rouhani administration put forward the plan 
to shift the national currency from Rial to Toman 
earlier in December 2016 by eliminating specific 
number of zeroes.

Currency reconversion not a turning 
point in economic reformation
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Turkey Resumes Iran Oil Imports under Sanctions 
Waiver
Turkey has resumed imports of Iranian crude oil after a one-month hiatus in November when 
US sanctions on Iran were reimposed, trading and shipping sources said.Turkey used to import 
about 200,000 bpd of Iranian crude before Washington announced last year that it would pull 
out of the 2015 Iran nuclear deal and reimpose sanctions.Turkey had reduced its imports from 
Iran in the months prior to sanctions coming into force in early November. Its imports fell to 
zero in November.But in December Turkey took delivery of two tankers carrying Iranian crude, 
equivalent to about 54,000 bpd, according to a shipping and trading source familiar with the 
matter, Reuters reported.The Solan tanker delivered into the port of Aliaga, while the Sea Topaz 
I discharged at Tutunciftlik.So far in January, Turkey is set to receive a cargo from the Iranian-
owned tanker Sinopa, the sources and Refinitiv Eikon ship tracking showed.

Iran’s total exports to Iraq exceed $11B
In the first nine months of the current Iranian year (started March 21, 2018), Iran 
exported various goods and electricity worth $11.5 billion to Iraq, Hasan Danayifar, 
secretary of Iran’s committee for economic relations with Iraq and Syria, said.He noted 
that $6.5 billion of the exports accounted for goods and added that in the same period 
of the previous year Iran’s goods exports to Iraq amounted to $6.4 billion.Despite US 
sanctions, Danayifar said, Iran’s total exports to Iraq have increased by 40 percent 
compared to the previous year.It is expected that Iran’s goods exports to Iraq will reach 
$8.1 billion by the end of the current year, he added.Commenting on the US pressure on 
Iraq aimed at ceasing the economic relations with Iran, Danayifar noted that about 40 
percent of Iraq’s demand for electricity is supplied by Iran and it is impossible to stop 
the supplies.He further underlined that cutting the Iran-Iraq economic ties could leave 
7,000 people unemployed in the car industry.

“It seeks to 
control money 
and liquidity 
volume in the 
society i.e. cutting 
four zeroes 
would change 
the present 
17 quadrillion 
rials (about 
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rials (about 
40.4$ million) 
overnight,” he 
explained, “but 
the zeroes will 
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liquidity will be 
increased over 
time, in case 
CBI continues 
printing fiat 
money.”



Accusing Iran won’t absolve Europe 
of responsibility for harboring 
terrorists: Zarif
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif in 
a tweet strongly blasted certain European countries 
for making recent remarks and claims against Iran.
“Europeans, incl Denmark, Holland & France, 
harbor MEK—who killed 12000 Iranians & abetted 
Saddam’s crimes against Iraqi Kurds—as well as 
other terrorists staging murder of innocent Iranians 
from Europe. Accusing Iran won’t absolve Europe of 
responsibility for harboring terrorists,” he tweeted.
The Iranian foreign minister referred to the 
Mujahedin-e-Khalq Organization (MEK or MKO), a 
terrorist group which is detested for collaborating 
with the former Iraqi dictator Saddam Hussein 
during his war on Iran in the 1980s and killing 
thousands of Iranians in a violent campaign of 
assassinations and bombings, particularly in those 
years.
US Seeking to Create Ethnic, 
Religious Disputes in Region: Iraqi 
MP
A senior Iraqi lawmaker deplored the US 
government’s “cruel policy” toward Middle 
Eastern countries and said Washington is seeking 
to create ethnic and religious disputes in the 
region.“By interfering in West Asia and occupying 
Iraq in 2003, the US turned our region into an 
unstable region,” Mohammed Al-Ghabban told 
Tasnim.The US invasion and interference led to 
the emergence of terrorist groups in regional 
countries, the Iraqi parliamentarian added.
“The terrorists from 80 countries occupied vast 
areas of Iraq and Syria with the US and Zionist 
support and posed a great danger not only to 
the two countries but also to the region and the 
world,” Ghabban said.
“The United States is seeking to create ethnic, 
religious and political disputes in the region 
through violent and unlawful policies in Syria and 
Iraq,” he stated.
In recent years, the Middle East has been plagued 
with Takfiri terrorist groups like Daesh (ISIL or 
ISIS), which are believed to have been created and 
supported by the West and some regional Arab 
countries.
Daesh militants made swift advances in much of 
northern and western Iraq over the summer of 
2014, after capturing large swaths of northern 
Syria.However, a combination of concentrated 
attacks by the Iraqi military and the volunteer 
forces, who rushed to take arms after top Iraqi 
cleric Ayatollah Ali al-Sistani issued a fatwa calling 
for fight against the militants, blunted the edge of 
Daesh offensive and later forced them to withdraw 
from the territories they had occupied.
In November 2017, the self-proclaimed caliphate 
of Daesh collapsed after Syrian and Iraqi armed 
forces and their allies managed to recapture the 
terror group’s last strongholds in the two Arab 
countries.
Safavi urges diplomatic apparatus to 
capitalize on Iran’s regional victories
Top Military Aide to the Iranian Leader, Major 
General Yahya Rahim Safavi, has called on the 
country’s  diplomatic apparatus to capitalize on 
Iran’s victories in the region.
He said the country’s politicians and diplomats 
need to make use of Iran’s victories against the 
United States and its allies in Syria and Iraq.
Safavi maintained that today, the US is faced 
with two main challanges; “one is the Russian 
Federation which is considered a military threat to 
the US with its highly advanced weapons arsenal, 
and the other challenge is China which will 
become the world’s largest economy by 2030.”He 
added that the Americans, instead of addressing 
these two challenges, are planning to attack other 
countries such as Afghanistan.“We have come 
out victorious in confrontation with the US and 
its allies in Syria and Iraq,” he said, stressing that 
Iran’s foreign policy needs to put these victories 
into good use in the international arena.

EU Has Failed to Take ‘Effective’ Measures 
to Save JCPOA, Iran’s VP Says

“So far, the EU in general and 
Germany, France and the UK, in 
particular, have behaved well 
and in a timely fashion when it 
comes to the politics and adopting 
diplomatic stances and we are 
satisfied with them. However, 
in terms of practical, concrete 
measures, we are yet to see any 
concrete measures from these 
three countries that would enable 
us to implement this deal to serve 
the interests of our people and our 
economy,” Jahangiri told Euronews 
on Tuesday.
He added, “Can it make 
decisions independent of the US 
government, in particular when 
an administration like Trump’s 
is in office? Can it defend its 
interests and its international 
commitments? In reality, we 
haven’t seen any effective 
performance from the EU”.
Following is the full text of the 
interview:
 The first question I’d like 
to ask you is, where are we 
on the nuclear deal, the Joint 
Comprehensive Plan of Action? 
It feels as though the Iranian 
people have grown tired of 
endless arguments about the 
Plan. How can you defend it?
Jahangiri: The Plan of Action 
has been one of the important 
measures taken by the Islamic 
Republic of Iran. This agreement 
was concluded to answer an 
allegation that had resulted in 
pressures being imposed on the 
Islamic Republic of Iran and the 
Iranian people.
Whether it’s been during the 
course of negotiations or now, 
we’ve always tried to share the 
issue honestly with our people. 
Unfortunately, US sanctions were 
reinstated - and in a more damaging 
way - following Washington’s 
decision to pull out of the deal 
unilaterally. With this new round 
of sanctions, the US has used every 
possible means, incentivizing and 
threatening other countries and 
companies to impede them from 
working with the Islamic Republic 
of Iran. In response, we’ve adopted 
some measures in a number of 
areas. For one, we’ve stated that 
so long as other JCPOA signatories 
keep their sides of the bargain, 
and in particular as long as the 
European Union takes concrete 
measures in this regard, we are 
prepared to see the deal remain in 
place and will continue to honor it.
Take for example three 
countries from the EU: Germany, 
France and the UK. What have 
these countries done to salvage 
the JCPOA?
Jahangiri: The three countries you 
mention are among the countries 
that agreed to implement their 
commitments and obligations 
under the deal if Iran kept its side 

of the bargain. They, as well as 
Russia and China and the other 
remaining five parties to the deal, 
are expected to keep to all their 
commitments. So far, the EU in 
general and Germany, France and 
the UK, in particular, have behaved 
well and in a timely fashion 
when it comes to the politics and 
adopting diplomatic stances 
and we are satisfied with them. 
However, in terms of practical, 
concrete measures, we are yet to 
see any concrete measures from 
these three countries that would 
enable us to implement this deal 
to serve the interests of our people 
and our economy. I think that 
since World War II, Europe has 
faced a crucial test. Can it make 
decisions independent of the US 
government, in particular when 
an administration like Trump’s 
is in office? Can it defend its 
interests and its international 
commitments? In reality, we 
haven’t seen any effective 
performance from the EU.
Euronews: Do you think the EU 
has the necessary willpower or 
capability to stand up against 
Trump?
Jahangiri: We had assumed the EU 
has such a capability. Theoretically, 
and in terms of its approach, it’s 
done well so far. However, when it 
comes to practice, the EU financial 
structure and in particular the 
EU banking system has revealed 
that this Union isn’t capable 
of standing up for itself as an 
independent decision-maker... a 
powerful entity that can conserve 
what it has achieved and fulfil its 
commitments. However, we’re 
still hopeful it will keep its end of 
the deal.
What’s your red line?
Jahangiri: When it comes to making 
any international decision, we take 
the costs and our national interests 
into account. Where the benefits 
outweigh the costs, we stand by 
our decisions. Although we have 
been largely disappointed with the 
EU’s efficiency in taking concrete 
measures, there is still hope that 
the EU could do something so we 
can reap the benefits of the Plan 
of Action. Inside the country, the 
government has been under 
massive pressure from those who 
believed all along the EU would 
not fulfill its commitments and 
is not to be trusted. As a matter 
of fact, this pressure has been 
mounting given the EU’s failure to 
fulfill its commitments. However, 
we believe that the Plan of Action 
should remain in place so long as 
the interests of the Iranian people 
require it.
Euronews: Could the Iranian 
government take other 
voluntary steps in exchange for 
promises from the EU?
Jahangiri: The JCPOA is a deal in 

which everything has been defined. 
The measures Iran has to adopt 
or steps it must take have been 
specified in the deal.
I mean commitments beyond the 
scope of the Plan of Action.
Jahangiri: No, we won’t make any 
commitments beyond the scope 
of the Plan of Action. The Plan of 
Action is our situation now. Under 
the Plan of Action, all parties to 
the deal who have negotiated and 
signed it must keep their sides of 
the bargain.
Euronews: EU parliamentary 
elections are scheduled to be 
held in May and it’s possible 
Ms. Mogherini and her team 
may leave their posts after this 
election. How do you see the 
perspective of Tehran-Brussels 
relations with the departure of 
Ms. Mogherini?
Jahangiri: Governments come and 
go. Even commitments undertaken 
by figures like Mrs. Mogherini who 
is affiliated with the whole EU are 
not individual commitments. This 
is a commitment of an entity called 
the EU and of Germany, France and 
the UK. Who is in office and holds 
power is not the main determinant. 
We expect the EU to fulfill all its 
commitments under the Plan of 
Action regardless of any change 
that may happen.
The question of the EU opening 
an office in Tehran is still on the 
agenda. What is the latest on 
this?
Jahangiri: The Ministry of Foreign 
Affairs of the Islamic Republic of 
Iran is following up the issue. I hope 
the Ministry of Foreign Affairs and 
the EU will come to some sort of 
arrangement as soon as possible.
Euronews: Recently, there’s been 
a movement in France called the 
Yellow Vests. I am sure you’ve 
heard about it and followed 
the news. Do you see any point 
of convergence and similarity 
between the demands made by 
the Yellow Vests and the events 
recently witnessed involving 
Iranian workers in Tehran?
Jahangiri: These two don’t share 
any similarities. The Islamic 
Revolution emerged victorious 
40 years ago and now we are about 
to celebrate the anniversary of 
this victory. The most important 
objective of the Islamic Revolution 
has been to address the needs of 
the underprivileged, protect and 
contribute to the development 
of deprived regions and create 
the freedom and justice that the 
public demands. During the last 40 
years, we’ve witnessed peaceful 
rallies and gatherings in big cities 
across the country such as Tehran. 

The slogans voiced during these 
gatherings were in line with the 
slogans of the Revolution and 
the public demands are a far cry 
from what is happening now in 
France and some other European 
countries.
These are classified as labor 
union demands. Opponents of the 
Islamic Republic of Iran outside 
the country and detractors of this 
government inside have attempted 
to misrepresent these demands as 
politically motivated. Of course, 
workers can have some political 
demands. However, there’s no way 
you can interpret these demands 
as a public protest triggering a 
movement like that of the Yellow 
Vests in France.
How do you assess the latest 
Syrian developments and the 
withdrawal of US troops from 
that country? It looks like Iran 
will be playing a less significant 
role in the future of Syria. Would 
you agree Russia and Turkey are 
trying to limit Iran’s role in Syria?
Jahangiri: The only country that’s 
always had a consistent, stable 
stance regarding the Syrian issue 
has been the Islamic Republic of 
Iran. Some countries, even some 
of our friends currently engaged in 
negotiations with us, were insistent 
on the overthrow of the Syrian 
government and the dismissal 
of President Assad. It seems that 
with the support it’s received, the 
Assad government along with 
the Syrian people and the Syrian 
army have managed to emerge 
victorious in their struggle against 
the groups and the extremists who 
had plans to overthrow them and 
install their own government. 
The US presence in Syria was 
always an illegal one. The Syrian 
government never invited the US, 
even to combat Daesh (ISIS). It’s 
on record that Daesh and other 
terrorist groups operating in Iraq 
and Syria came to life through 
the activity and sponsorship of 
the United States, some western 
countries as well as some regional 
ones, notably Saudi Arabia and 
the Zionist regime. Once they saw 
the Syrian government and its 
supporters had weathered the 
crisis, they realized their presence 
in Syria was in vain and had to leave. 
I believe the US withdrawal means 
the Americans finally realized 
that they had a costly presence 
in Syria that wouldn’t serve their 
interests. No, it’s not in this way 
that others can restrict Iran’s 
presence in Syria. Iran will help 
the Syrian government as long as 
the Syrian government needs our  
help.

Iranian First Vice-President Eshaq Jahangiri said the 
European Union has not taken any “concrete” and 
“effective” measures so far to salvage the 2015 nuclear 
deal between Tehran and world powers, calling on the 
-28member bloc to act independently towards Iran.
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Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani said 
the United States may 
seem to wage security, 
political and economic 
war against Iran, but 
in principle, they target 
religious foundations, 
as the source of their 
adventures.”Larijani 
made the remark on the 
occasion of the uprising 
of the people of Qom 
against the Pahlavi 
regime on January 9, 
1978, on Wednesday 
prior to public session in 
the Iranian Parliament.
Larijani said the United 
States may seem to wage 
security, political and 
economic war against 
Iran, but in principle, 
they target religious 
foundations, as the source 
of their adventures; their 
failure, in this respect, 
despite all the economic 
pressures, is due to the 
Islamic culture rooted in 
the heart of Iranian nation 
who will never loose their 
great heritage and resist 
against all sanctions and 
difficulties imposed by the 
US to protect their religion.
Iran facilitates 
talks between 
Taliban, Afghan 
govt.
Leader's top military 
adviser Major General 
Hassan Firouzabadi said 
Wednesday that Iran is 
trying to facilitate talks 
between Taliban and 
Afghan government for 
the sake of Afghan nation.
“Since Afghanistan is 
our neighbor and its 
security is important for 
us, we agreed to help talks 
between Taliban and the 
country’s government 
so that they can reach 
an agreement and stand 
against Afghan nation’s 
enemies,” he said.
Stating that Taliban is now 
part of Afghan society, 
Firouzabadi added 
that the group has its 
own political views and 
wants to have its share in 
Afghanistan’s defense and 
security.Talks with Taliban 
is based on international 
laws, he highlighted.
Iranian Foreign Ministry 
Spokesperson Bahram 
Ghasemi said on 
December 31, 2018, that 
a Taliban delegation was 
in Tehran and that they 
had comprehensive 
negotiations with the 
Iranian Deputy Foreign 
Minister Seyed Abbas 
Araghchi.

US targeting 
religious 
foundations 
in war against 
Iran
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US to Ramp Up Pressure 
on Iran: Pompeo
 The Trump administration is doubling down 
on commercial and diplomatic efforts in the 
coming weeks to “put real pressure on Iran,” 
US Secretary of State Mike Pompeo said at the 
start of a Middle East tour.
“The counter Iran revolution is a coalition 
as effective today as it was yesterday and 
I’m very hopeful that it will continue to be 
effective and even more effective tomorrow,” 
Pompeo said in a joint news conference with 

Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi, 
AFP reported.
Pompeo is meeting with US allies in the 
region, including stops in Jordan, Egypt and 
several Persian Gulf countries, to coordinate 
an anti-Iran campaign.
The trip comes amid confusion over 
conflicting statements by President Donald 
Trump and senior US officials about a 
planned US troop withdrawal from Syria.
Pompeo contended Tuesday that the planned 
withdrawal from Syria would not complicate 
the anti-Iran campaign. He claimed US allies, 

including Jordan, agree on what they view as 
the “enormous risk” Iran poses for the region.
“The president’s decision to withdraw 
our folks from Syria in no way impacts our 
capacity to deliver on that,” he said.
“You will see in the coming days and weeks 
that we are doubling not only our diplomatic 
but our commercial efforts to put real 
pressure on Iran to achieve what it is we set 
out for them back in May.”
In response, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif tweeted Tuesday that 
Pompeo and White House national security 

adviser John 
Bolton were 
“ o b s e s s e d ” 
with Iran 
and their 
b e h a v i o r 
was “more 
and more like 
the behavior 
of persistently 
failing psychotic stalkers. In effect, US is 
substituting a real foreign policy with Iran-
obsession and -phobia.”



EU Has Failed to Take ‘Effective’ 
Measures to Save JCPOA, Iran’s VP Says

‘Persian Gulf Star Refinery’ 3rd phase becomes 
operational
The third phase of the Persian Gulf Star Refinery (PGSR), the world’s biggest gas condensate 
refinery, brought on stream at a ceremony held in this southern Iranian city on Wednesday.
The chief executive officer of the Refinery Mohammad Ali Dadvar announced in October, 2018, 
that the third phase of the PGSR would completely become operational by the yearend.
At the ceremony this morning, Dadvar said that the capacity of refinery’s production of gasoline 
would reach daily 45 million from 31 million liters which was the previous capacity before the 
third phase became operational.The Persian Gulf Star Refinery, known as Bandar Abbas Gas 
Condensate Refinery, with a daily processing capacity of 360,000 barrels of gas condensate, is 
aimed at producing gasoline, gas oil, gas condensate and jet fuel after being fully inaugurated.

The United Nations 
has asked Australia 
to consider refugee 
resettlement for an 
18-year-old Saudi woman 
who fled to Thailand 
saying she feared her 
family would kill her, the 
Australian government 
said on Wednesday.
Rahaf Mohammed 
al-Qunun arrived in 
Bangkok on Saturday 
appealing for asylum. 
Australia said it would 
consider resettling 
her if the UN High 
Commissioner for 
Refugees (UNHCR) 
deemed her a refugee.
“The UNHCR has referred 
Ms Rahaf Mohammed 
al-Qunun to Australia for 
consideration for refugee 
resettlement,” Australia’s 
Department of Homeland 
Security said in an email, 
Reuters reported.
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Mohammad Javad Azari Jahromi said that Iran did 
not have a good experience from international 
cooperation in the field of space technology.
No country has cooperated in manufacturing 
satellites with Iran so far, he said.
“However, Iran has built a joint telecommunication 
satellite, called Mesbah, with Europe and we have 
been waiting for its launch for years,” he said. 
Mesbah satellite was built in collaboration with 
Italy's Carlo Gavazzi Space SpA (CGS) in 1998 and 
was unveiled in 2005.
The satellite has been ready for launch for more than 
ten years in Europe, he lamented.
Payam, Dousti and Nahid satellites have passed pre-
launch testing and are ready to be launched.
Dousti satellite is ready for launch and Payam 
satellite passed technical testing on Friday, which 
are imagery satellites with a resolution of less than 
50 meters.
Satellites are for peaceful purposes
The three satellites recently manufactured in Iran 
are completely for peaceful purposes, he said.
The satellites improve standard of living, food 

and water resources security, which are the most 
important aims for the government, he added.
“We cannot wait for other countries to launch our 
satellites. That is nonsense that some countries 
stated that Iran should not improve.”
“The ICT Ministry does its best for promotion of 
peaceful satellite technology,” he explained.
The Ministry of Defense is responsible for sending 
satellites into orbit and they are more qualified for 
setting times to launch the satellites. 
Dousti satellite will be sent to 250 km orbit using 
Safir satellite-carrier rocket and Payam satellite will 
be sent into orbit by Simorgh satellite, he added.
ISRC cooperates with aerospace experts
The ISRC cooperate with 13 universities, 20 
professors and over 180 post-graduate students in 
aerospace, the ISRC Chairman Hossein Samimi said 
during the press conference.
The ISRC provides equipped laboratories as main 
infrastructures, he said.
The center is responsible for manufacturing remote 
sensing and telecommunication satellites as well as 
space-based researches, he explained.
Commercial space technologies era
Space economy is one of the main issues in the 
world today, head of the Iranian Space Agency (ISA), 
Morteza Barari, said during the event.
He said that now is the commercial space 
technologies era and Iran should develop aerospace 
knowledge.
The development of space technology will lead to 
more facilities for nations, he said.

 

"Some US leaders pretend to be insane, but I don't 
believe it. They are, however, first class idiots," 
Ayatollah Khamenei made the remarks during 
a meeting with people from Qom province this 
morning in Tehran.
Describing Qom as the starting point of the 1979 
Islamic Revolution, the Leader urged the need to 
be alert against the malignant conspiracies of the 
enemies against the Islamic Republic, especially 
its younger generation.
“There are some moves to marginalize Qom’s 
revolutionary role and spirit [in the society], so it 
is necessary to be aware of the enemies' wicked 

plots," he added.
Thousands of people from Qom came to Tehran 
to meet the Leader on Wednesday. The meeting 
comes on the occasion of the uprising of the 
people of Qom against the Pahlavi regime on 
January 1978 ,9; a landmark protest which was 
in response to an article published in Ettela'at 
newspaper, insulting the founder of Islamic 
Revolution Ayatollah Khomeini. Many believe that 
this demonstration was the start of a wave which 
ended the Pahlavi regime one year later.

Iran and Afghanistan held the 19th round of Joint 
Committee of Commissars of Hirmand water in Tehran 
from Jan. 8-5. The negotiations focused on resolving the 
dispute over the critical share of the two countries which 
was determined under a pact signed in 1973 in Kabul.
During the Tuesday session attended by Abbas Soroush, 
deputy manager of National Water and Wastewater 
Engineering Company, a subsidiary of Iran’s Energy 
Ministry, Takal said his government is committed to 
its obligations on sharing the water with the Islamic 

Republic.Iran has suffered severe water shortage in its 
southeastern provinces bordering Afghanistan. A part 
of the problem, reportedly, comes in the wake of Kabul's 
lack of commitment to the treaty’s obligations.
The two sides agreed to hold follow-up meetings soon 
to tackle the issue and come up with strategies for better 
implementation of the agreement.The 1973 agreement 
follows those recommendations to supply Iran with an 
average 22 m3/s, and includes an additional 4 m3/s for 
“goodwill and brotherly relations”.
Reportedly, the treaty was mostly to the detriment 
of Iran because not only did it recognize all dams and 
canals that the Afghans had built on the shared basin, it 
also reduced Iran’s annual water right to as low as 800 
million cubic meters.As per the deal, Afghans should 
have allocated a specific amount of water to Iran in 
different seasons. They are also obliged not to restrict 
Iran's share of the joint basin under any circumstances.

Briefing the Indian reporters here on Wednesday on 
Iran-India relations at the sideline of the visit of the 
Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif to the 
country, he noted that the Indian government has adopted 
independent policies towards its relations with Iran.
Commenting on Iran-India ties in recent months after 
Washington’s re-imposition of sanctions against 

Tehran in November, 2018, Chegini said that Indian 
officials commonly belived that New Delhi should foster 
cooperation with Iran.He believed this proves that there 
is no reluctance on the India part to enhance ties with 
Iran.He went on to say that both countries are working 
on the mechanism which will get them closer to the 
common goals. For instance, he noted, they are going to 
use their national currencies in oil exchange.The envoy 
added that the “Indians defended their relations with 
us” during their talks with other states, a fact which 
'deserves appreciation.”Referring to the visit of the Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif to New Delhi, the 
ambassador hailed the warm welcome Indian officials 
extended to Zarif and his accompanying delegation.

Space tech development won’t wait for other countries: ministerLeader:
Some US officials claim insanity, but 
are 'first class idiots'

Kabul ‘committed’ to deliver Iran’s share of water

India considering no ceiling on investments in Iran’s Chabahar

Leader of Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei said Wed. that some US 
authorities claim insanity, but they are in fact 
"first class idiots".

Afghan Deputy Minister of Water Khan 
Mohammad Takal says his country is 
committed to fulfilling its obligations over 
sharing the water from the Hirmand (also 
known as Helmand) River and its tributary to 
Iran.

Iranian Ambassador to India Ali Chegini said 
New Delhi is determined to further expand 
cooperation with Iran in the strategic port of 
Chabahar and considers no ceiling on making 
investments in the southeastern Iran port city.

Iran will not hold off development of space 
technology and cannot wait for other countries 
to meet its needs, the ICT minister told the 
Tehran Times during a press conference at the 
Iranian Space Research Center (ISRC) on Sunday.
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