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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 
3,750,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,845,005,182,000جدید

2,030,0002,331,000نیم سکه

1,250,0001,241,000ربع سکه

670000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18352508539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان 
هشدار داد: 

اصفهان شهری بی روز پاک
در ده ماهه نخست امسال و تا تاریخ ۲۳ دی ماه، 
در اصفهان ۳۷ روز پاک، ۲۱۶ روز سالم، ۴۱ روز 
ناسالم برای گروه های حساس و پنج روز ناسالم به 

ثبت رسیده است.
 این گفتــه رحمان دانیالــی مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان است که در جمع 
خبرنگاران عنون کرد و گفت: این در حالی است 
که در سال گذشــته اصفهان روز پاک نداشت و 
۲۲۸ روز ســالم، ۶۴ روز ناسالم برای گروه های 
حساس و ۶ روز ناسالم برای عموم به ثبت رسیده 

بود. 
وی با اشاره به برخی ابهامات در خصوص شرایط 
اعالم تعطیلــی مدارس اصفهــان در وضعیت 

اضطراری آلودگی هوا گفت:...

2 ادامه در صفحه 
     برای نوسازی چند آیتم نیاز داریم که یکی همکاری خودروسازان، مراکز اسقاط خودرو، بانک مرکزی، گمرک و وزارت کشور است و باید هم افزایی وجود داشته باشد تا آغاز تبدیل تاکسی ها به 

احسن از سر گرفته شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان:    

نوسانات ارزی ترمز نوسازی ناوگان را کشید 

بازار،بعد از 22 بهمن...

به مــدد وجود برخــی از افراد و 
فضاها در کشور و فعالیت مخرب 
این افراد و فضاها ، فضای اجتماعی 
کشور به سمت منفی گرایی سوق 
داده شده است و این رفتار در بین 
اقشــار مختلف به شــدت رونق 
دارد. وفور وجــود اخبار منفی و 
پیش بینی های منفی به حدی 
افزایش یافته است که مردم در 
همه شرایط منتظر روزهای بدتر 
هستند و به مدد برخی معاندین 
 این روزهــای بدتر هــر روز فرا 
 مــی  رســد و مــردم بــه این 
پیش بینی هــای منفی گرایانه 
ایمان اورده انــد!.  اینکه چرا این 
میزان ذهن جامعه بدون کمترین 
زحمت تجزیه و تحلیل یک خبر 
یا ادعا، آماده پذیرش آن اســت، 
حتما نیازمند واکاوی است. تجلی 
عمده منفی گرایــی را می توان 
در فضای مجازی مشاهده کرد. 
تحلیل هایی وجود دارد که کشور 
را در آستانه فروپاشی اقتصادی 
یا معضالت حل نشــدنی نشان 
می دهد که بخشی از آن درست و 
بسیاری از آنها فاقد پایه و مبنای 
 علمی و کارشناســی است. این 
کارشناسی ها در چند روز اخیر 

به حدی...

فرزانه مستاجران
ســــرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

اعالم دالیل اصلی افزایش قیمت گوشت
معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که 

یکی از دالیل گرانی گوشت قرمز این است که گوشت 
وارداتی دست به دست می شود و با داللی گران تر 

از آن چیزی که باید به دست مردم می رسد که 
امیدواریم نظارت ها ادامه داشته باشد.در ماه 
گذشته قیمت گوشت قرمز روندی افزایشی 

داشت و به کیلویی ۸۵ هزار تومان هم در بازار 
رسید و براساس آخرین  آمار ...
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در ابتدای ایــن آیین دکتر 
 صاحبــکار رییــس مرکــز 
شرکت ها و موسسات دانش 
بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت : کشور 
در شرایط خاصی قرار دارد و 
جنگ اقتصادی همه جانبه ای 
توسط دشمن علیه ایران اسالمی ایجاد شده 
است لذا باید بتوانیم به صورت حداکثری و با 
بهره گیری از تمام ظرفیت های داخلی برای 

مقابله با این جنگ بسیج شویم.
وی افزود : برگزاری این جشنواره و نمایشگاه 
اقدام بسیار ارزشمندی در راستای تعامل 
بین تولید کنندگان فوالد با شــرکت های 
دانش بنیان به شمار می رود و ما نیز از چنین 

برنامه هایی حمایت می کنیم.
رییس مرکز شــرکت ها و موسسات دانش 
بنیان معاونــت علمی و فناوری ریاســت 
 جمهوری اضافــه کرد : صنعــت فوالد در 
رشته های باال دست و پایین دست بسیار 
مهم است و به واقع یک صنعت مادر محسوب 
می شود که نیاز اســت با تکیه بر دانش و 
فناوری های به روز دورنمای مناسبی را به 

منظور بقا و موفقیت ترسیم نماید.
دکتر امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی 
وزارت صمت نیز گفت : بومی ســازی در 
شرایط فعلی که با تحریم ها مواجه هستیم  
اقدام بسیار ارزشمندی است و وزارت صمت 
نیز حمایت کامــل را در این زمینه خواهد 

داشت.
در ادامــه مهنــدس منصور یــزدی زاده 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان نیز طی 
ســخنانی ضمن تشــکر از دکتر سبحانی 
رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران، 
مهندس خلیفه سلطانی دبیر انجمن و سایر 
دست اندرکاران این رویداد بزرگ فوالدی و 
همچنین تبریک ۵۱ سالگی صنعت فوالد 
کشــور گفت : در این جشنواره و نمایشگاه 
پیشکسوتان ذوب آهن اصفهان را دیدم که 
اظهار داشتند این برنامه بارقه های امید را 
در وجود ما زنده کرد و فرصت بسیار خوبی 
بود که تولید کنندگان و تامین کنندگان از 

نزدیک و در فضایی صمیمی به تبادل نظر 
و معرفی دســتاوردهای فوالدی خویش 

بپردازند.
وی افزود : دستاوردهایی که در زمینه های 
گوناگون و به ویژه بومی ســازی در دوران 
تحریم حاصل شــده از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار اســت و این مهم همواره از سوی 

ایرانیان محقق شده است.
این مقام مسئول ضمن گرامی داشتن یاد و 
خاطره افراد تاثیر گذار صنعت فوالد کشور 
که هم اکنون در قید حیات نیستند اما ثمره 
تالش آنها میراثی گرانبهــا برای آیندگان 
به شــمار می رود تصریح کرد : امیدواریم 
ظرفیت ۵۵ میلیون تُن فوالد که در چشم 
انداز ۱۴0۴ مد نظر است با کاال و تکنولوژی 

تمام ایرانی محقق شود.
مهندس یزدی زاده خاطر نشــان کرد : در 
فونداسیون مکان برگزاری این رویداد بزرگ 
فوالدی )برج میالد( نیز ۲000 تُن از میلگرد 
ذوب آهن اصفهان استفاده شده است که با 
۵۱ سالگی شرکت در این محل پیوند خورد.

در بخش دیگری از ایــن آیین، تفاهم نامه 
ای با حضور مهندس منصــور یزدی زاده 
مدیرعامل شــرکت،مهندس جالل آقابابا 
مدیر مهندسی نظارت و پشتیبانی طرح ها 
و نماینده شرکت ایران غلتک در خصوص 
ریخته گــری »گریز از مرکــز غلتک های 

نوردی به صورت عمودی« منعقد گردید. 
در پایان این آیین مهندس فرشــاد عضو 
انجمن تولید کنندگان فوالد ایران نیز گفت 

: این جشنواره و نمایشــگاه در ۵۱ سالگی 
صنعت فوالد کشور که در بخش دولتی با 
ذوب آهن اصفهان آغاز شد همراه گردید که 

خاطره انگیز است.
 وی افــزود : دســتاوردهای فــوالدی در

 بخش های مختلف کشور، ثمره کار و تالش 
عاشقانه پوالد خانواده ایران است که برگ 
زرینی در دفتر افتخارات ایــران زمین به 

ثبت رساندند.
این عضو انجمن تولید کنندگان فوالد ایران 
در پایان آیین مذکور بیانــه انجمن تولید 

کنندگان فوالد ایران را نیز قرائت نمود.
شایان ذکر است در ابتدای این آیین مهندس 
رسول خلیفه ســلطانی دبیر انجمن تولید 
کنندگان فــوالد ایران و دبیر نخســتین 
جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران ، 
گزارشی از دستاوردهای این رویداد بزرگ 
فوالدی و فعالیت صورت گرفته در راستای 

برگزاری آن عنوان کرد.
در حاشــیه ایــن آیین مهنــدس جالل 
 آقابابا مدیر مهندســی نظارت و پشتیبانی 
طرح هــا در گفتگو با خبرنــگار ما گفت : 
شــرکت ایران غلتک در این نمایشــگاه 
 اعالم کرد توان ریخته گــری گریز از مرکز

 غلتک های نوردی به صورت عمودی را دارا 
می باشد لذا بر اساس این خود اظهاری ذوب 
آهن اصفهان تفاهم نامــه دو جانبه اولیه با 
شرکت مذکور منعقد نمود تا در ادامه پس 
 از پایش های مورد نیــاز مراحل بعدی کار 

انجام شود.  

در 51 سالگی ذوب آهن اصفهان؛ 
انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین فوالد ی ها با شرکت های دانش بنیان

دستاوردهای فوالدی 
در بخش های مختلف 

کشور، ثمره کار و 
تالش عاشقانه پوالد 

خانواده ایران است که 
برگ زرینی در دفتر 

افتخارات ایران زمین 
به ثبت رساندند.

در 51 سالگی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور که نقش اساســی در بومی سازی ، توسعه تکنولوژی و پیدایش صنعت فوالد 
کشورداشته است ،آیین انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین فوالد سازان و تامین کنندگان زنجیره آهن و فوالد با شرکت های دانش بنیان،پنج شنبه 
بیستم دی ماه با حضور دکتر صاحبکار رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،دکتر امیری مدیرکل 
دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان،اعضای هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران، 

تعدادی از شرکت های دانش بنیان و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت فوالدی کشور برگزار شد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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بازار،بعد از 22 بهمن...
ادامه از صفحه یک:

...  گسترش یافته اســت که مردم 
منتظر هســتند 22 بهمن بگذرد 
 و ببیننــد وضعیــت بــازار چگونه

 می شــود زیرا شــایعات بسیاری 
بر تغییــر وضعیت بازار بعــد از 22 
بهمن به گوش می خــورد که هیچ 
پشتیبان فکری ندارد. واقعیت این 
است که اکســیر نجات بخش همه 
مشکالت ما رشد و رونق  بخش تولید 
و خدمات است که این  مهم نیازمند 

سرمایه گذاری است.
 تــا خــون در رگ هــای اقتصــاد 
بــه گــردش درنیایــد، وضعیت 
ســامان کشــور   اقتصــادی 

 نمی یابد و این مسائل هیچ ربطی به 
روز خاصی ندارد.

ایران و ایرانیان در سال های متمادی 
 نشــان داده انــد دارای ظرفیــت

 بالقــوه ای در تمامی امــور هنری، 
اقتصادی ، اجتماعی و کاری هستند 
و تنها الزم است این ظرفیت بالقوه 
به ظرفیــت بالفعل تبدیل شــود و 
مســلما برای رخداد چنین جریانی 
الزم است از جوانان حمایت بیشتر 
شــود. همانطور که بارها رهبری در 
سخنان خود لزوم حمایت از جوانان و 
استفاده از آنان در عرصه های مختلف 
سیاســی اجتماعــی و مدیریتی را 
خاطر نشــان کرده اند اما متاسفانه 
 مســئولین  تا کنون توجــه الزم را 

نکرده اند. 
 مســلما بــرای دســتیابی بــه 
پیشرفت های همه جانبه در کشور  
باید همه تالش خود را بکار بگیریم 
تا با انجام اقدامــات مثبت و اجرای 
طرح هــای تاثیر گــذار در زندگی 
مردم روند توســعه کشور را افزایش 
داده  و پیشرفت کشــور را به چشم 
ببینیم تا بدین وســیله نا امیدی از 
دیدگاه مردم پاک شود و جای خود 
 را به تالش و امید به آینده روشــن

 بدهد.
 مطمئنا یکی از اصلی ترین اهداف 
و برنامه های دشــمنان ایــران  در 
شــرایط فعلی این اســت که مردم 
 را نســبت به آینده کشــور مایوس 

کنند. 
وقتی مردم یک کشور به ویژه نسل 
جوان نسبت به آینده خود مایوس 
 باشند دیگر آینده ای برای آن کشور 

نمی توان متصور شد. 
اخبــار،  تمامــی  در   امــروز 
رسانه ها و خبرگذاری های داخلی 
و خارجی کشــورمان حرف از عقب 
ماندگی ایران زده می شــود که این 
اخبار اگر هم کامال درســت باشــد 
 نتیجه ای جز عقب گرد بیشــتر را 

ندارد. 
کارشناسان و حتی مسئولین دولتی 
مدام از وجود مشــکالت سخن به 
میان می اورند بدون آنکه کالمی و 
اقدامی در جهت رفع این مشکالت 

داشته باشند. 
 هنگامی که مردم این ســخنان را 
می شــنوند و تصور می کنند که در 
تمام سطوح فســاد وجود داشته و 
امور کشور پیش نمی رود و دشمنان 
هم دســت از دشــمنی خــود بر 
 نمی دارند نســبت به آینده ناامید

 می شوند.
باید به مردم گفت نه این 22 بهمن 
بلکه هــزاران 22 بهمــن دیگر هم 
اگر بگــذرد و ما نتوانیــم تغییری 
در افــکار، رفتــار و تــالش خــود 
 بدهیم اوضاع نیــز تغییری نخواهد

 کرد .
 برای تغییر باید از خود شروع کنیم. 
تالش ما در جهت تولیــد داخلی، 
حمایــت و خرید تولیــد داخلی و 
کمک به جوانان برای توسعه زندگی 
و کشــور می تواند ایرانی آباد بسازد 
همانطور که بارها مــردم ایران اراده 
 خود را نشــان داده اند این بار نیز، ما 

می توانیم.

اقتصاد استان
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مجوز اولیه تاسیس ۲۷ طرح جدید گردشگری در استان اصفهان صادر شد
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: در سیزدهمین نشست کمیته 
فنی سرمایه گذاری گردشگری استان اصفهان، ۳2 طرح جدید گردشگری از مجموع طرح های ارائه 

شده به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، سید علی صالح درخشان اظهار 

داشت: سیزدهمین نشست کمیته فنی سرمایه گذاری گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان برگزار و در این نشســت از مجموع طرح های ارائه شــده در این نشست 27 طرح گردشگری 

مجوز اولیه تاسیس دریافت کردند. وی گفت: از مجموع طرح های ارائه شده، مجوز اولیه تاسیس 2 هتل، 
1مهمانپذیر، 2 اقامتگاه سنتی، 2 سفره خانه سنتی در شهر تاریخی اصفهان صادر شد. معاون سرمایه گذاری اداره کل 

میراث فرهنگی استان اصفهان بیان کرد: در این نشست مجوز اولیه تاسیس 20 کمپینگ گردشگری و مجوز اولیه تاسیس یک کمپینگ 
گردشگری در شهرستان نطنز صادر شد. وی با اشاره به سایر مجوزهای صادر شده در این نشست گفت: در این نشست همچنین مجوز 
اولیه تاسیس ۳ مجتمع گردشگری در شهرهای زاینده رود، جم علیشاه و روستای مورکان از توابع لنجان، 2 مجتمع گردشگری در 

منطقه »مرغ« در اصفهان و روستای مزرعه حسن آباد در شهرستان دهاقان صادر شد.

ما به حمل ونقل دربستی 
برای تاکسی ها اعتقاد 

داریم چون ناگزیر 
هستیم و دنیا نیز به این 
سمت می رود، همانطور 

که استارتاپ های 
اینترنتی هم به سمت 

گسترش و ترویج  
این فرهنگ حرکت 

می کنند. البته طرح های 
این چنینی قطعاً دچار 
مقاومت و تنش خواهد 

شد.

بی آبی زاینده رود دامن پاالیشگاه اصفهان را گرفت
پاالیشگاه اصفهان در سال 1۳۵۸ با حق آبه 10 میلیون مترمکعب در سال از رودخانه زاینده رود در محل 
درچه فعالیتش را آغاز کرد و در طول این سال ها، این حق آبه تخصیص می یافت، اما به نظر می رسد خشک 

شدن زاینده رود، دامن این پاالیشگاه را هم گرفته و اکنون با چالش کمبود آب مواجه است.
پاالیشگاه اصفهان درحال حاضر منبع اصلی تأمین آب را از دست داده است؛ سهم مصرفی پاالیشگاه از آب 

زاینده رود، ۸ میلیون مترمکعب یعنی کمتر از یک درصد بود، اما طبق آخرین آمار امسال که وضعیت بحرانی 
شد، به حدود ۴00 هزار مترمکعب کاهش یافت، زیرا اولویت اصلی، تأمین آب شرب شهروندان است.

بر این اساس، مرتضی ابراهیمی مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان با تاکید بر این که مشکل آب در سراسر ایران وجود 
دارد، افزود: مبنای ساخت پاالیشگاه اصفهان این بود که آب را از زاینده رود بگیرد و آب این پاالیشگاه از این طریق تأمین شود، 

درحال حاضر که فعالً زاینده رود بی آب است، با مشکل مواجه شده ایم.
وی درباره اقدامات انجام شده برای حل چالش کم آبی توضیح داد: اقدامی که برای حل این مشکل در شرف راه اندازی است، این است که در 
تاریخ 22 بهمن ماه، واحدی به بهره برداری می رسد و آب خاکستری که آب فاضالب شاهین شهر یکی از شهرهای نزدیک اصفهان تصفیه شده 

و به پاالیشگاه منتقل می شود.

فرزانه مستاجران
ســــرمقاله
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خـــبــــر

در راستای سازگاری با کم آبی صورت گرفت:
استقرار 420 ایستگاه سامانه پایش فشار شبکه آب در استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به منظور سازگاری با 
کم آبی و نیز توزیع عادالنه آب، 420 ایستگاه سامانه پایش 

فشار شبکه در سطح استان راه اندازی کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: ظرفیت تولید آب در تصفیه خانه 
آب باباشخعلی 11.7 مترمکعب در ثانیه است در حالیکه میزان تقاضا جمعیت بالغ بر ۴ 
میلیون نفری تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 1۴.۵ مترمکعب در ثانیه است 
که این امر بیانگر کمبود حدود ۳ مترمکعب در ثانیه است. هاشم امینی با بیان اینکه در 
حال حاضر بزرگترین چالش پیش رو شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عدم تعادل 
میان عرضه و تقاضای آب است عنوان کرد: عدم تعادل میان عرضه و تقاضای آب در پیک 
مصرف یکی از چالش های اساسی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان می باشد که در این 
زمینه توسعه شبکه هوشمند توزیع آب در 10 شهر بزرگ استان، توسعه ۴72 سامانه پایش 
فشارشبکه درسطح استان، تکمیل سامانه تله متری خطوط انتقال آب، توسعه سیستم تله 
متری شبکه توزیع آب در شهرهای بزرگ استان، تهیه نرم افزار مدیریت هوشمند شبکه و 
ایجاد زیر ساختهای مخابراتی برای استقرار و توسعه شبکه هوشمند در سطح استان از جمله 

راهکارهایی می باشد که به منظور غلبه بر چالش کم آب در استان در دستور کار قرار گرفت.

وی بااشاره به کنترل و مانیتورینگ تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ بیان داشت: شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان هم اکنون تأمین آب شرب 9۳ شهر و ۳00 روستا را به عهده دارد 
این در حالیست در سالهای اخیر محدودیت منابع آبی مسئوالن امر را در تأمین آب شرب 
مشترکین در اقصی نقاط استان را با چالش هایی مواجه کرده است بدین ترتیب ارتقاء 6۸ 
ایستگاه سیستم تله متری تاسیسات آبرسانی به منظور توزیع عادالنه آب درشهرهای تحت 

پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ عملیاتی شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان افزود: 126 باب شیرخانه بر روی خطوط 
انتقال آب و نیز 60 ایستگاه دارای قابلیت مانیتورینگ و صدور فرمان مرکزی همچنین کنترل 
و مانیتورینگ تاسیسات آبرسانی اصهان بزرگ در واحد 122 استان از جمله مواردی هست که 

پیرامون تأمین آب شرب پایدار مشترکین در سطح استان مد نظر قرار گرفته است.
وی از احداث 200 حوضچه کنترل فشار شبکه توزیع آب شهر اصفهان خبر داد و اظهار داشت: 
در راستای برخورداری مشترکین از فشار یکسان آب در شهر اصفهان 200 حوضچه کنترل 
فشار بر روی شبکه توزیع احداث شد همچنین در این زمینه 22 زون در طرح زون بندی شبکه 

آب شهر اصفهان تهیه و اجراء شد.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان:    

نوسانات ارزی ترمز نوسازی ناوگان را کشید 

سال ۸۹ نصب سامانه هوشــمند کرایه تاکسی بر روی 
تعداد زیادی از تاکســی های شهرمان کلید خورد، اما از 
سال ۹4 به بعد بنا بر دالیل مختلف این طرح متوقف شد. 
نصب سامانه هوشمند بر روی تاکسی در حالی رخ داد که 
تاکسیرانان مبلغ زیادی برای خرید آن پرداخت کردند، 
اما شهروندان در استفاده از آن استقبالی از خود نشان 
ندادند و هم اکنون ۷۵00 دستگاه درون تاکسی ها خاک 
می خورد. با توجه به نارضایتی تاکسیرانان در پرداخت 
هزینه های باالی خرید سامانه در دوره جدید مدیریت 
شهری اصفهان، با مســاعدت شورای شهر و شهرداری 
مقرر شده به منظور کمک به رانندگان تاکسی، بسته های 

حمایتی به این رنندگان اهدا شود.

ایمنا
گـــزارش
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     برای نوسازی چند آیتم نیاز داریم که یکی همکاری خودروسازان، مراکز اسقاط خودرو، بانک مرکزی، گمرک و وزارت کشور است و باید هم افزایی وجود داشته باشد تا 
آغاز تبدیل تاکسی ها به احسن از سر گرفته شود.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان هشدار داد: 
اصفهان شهری بی روز پاک

در ده ماهه نخست امسال و تا تاریخ 2۳ دی 
ماه، در اصفهان ۳7 روز پاک، 216 روز سالم، 
۴1 روز ناسالم برای گروه های حساس و پنج 

روز ناسالم به ثبت رسیده است.
 این گفته رحمان دانیالی مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان است که در جمع خبرنگاران عنون کرد و گفت: این در حالی 
است که در سال گذشته اصفهان روز پاک نداشت و 22۸ روز سالم، 
6۴ روز ناسالم برای گروه های حساس و 6 روز ناسالم برای عموم به 

ثبت رسیده بود. 
وی با اشــاره به برخی ابهامات در خصوص شــرایط اعالم تعطیلی 
مدارس اصفهان در وضعیــت اضطراری آلودگی هــوا گفت: روش 
تعطیلی مدارس متفاوت شــده است، هواشناســی باید 96 ساعت 
قبل از وقوع شرایط پایداری و ســکون هوا به مرکز بهداشت شرایط 
را اعالم کند و دانشــگاه علوم پزشــکی حداکثر تا 12 ســاعت باید 
قاطعانه شــرایط اضطراری آلودگــی هوا را اعالم کند، تا تشــکیل 
 کارگروه هماهنگی شرایط آلودگی هوا توسط اداره کل محیط زیست

 انجام شود. 
وی در خصوص خاموشی برخی نمایشگرهای کیفیت هوا در میادین 
شــهر هم اظهار کرد: ما خود را مدیون اعداد و ارقــام نمی کنیم؛ اما 
کمبود اعتبارات وجود دارد که باید این کمبود اعتبار را مدیریت کنیم 

و قرار است در این خصوص شهرداری به محیط زیست بپیوندند. 
دانیالی با بیان اینکه طرح جامع کاهش آلودگی هوا در ســال 92 و 
9۳ از سوی شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسید، تصریح کرد: 
در این طرح که از سوی مدیریت استان و اداره محیط زیست تدوین 
شد، وظیفه دستگاه های اجرایی استان در خصوص کاهش آلودگی 
هوا مشخص شده است، وظیفه محیط زیست نظارت بر دستگاه های 
مجری طرح اســت و بیشــترین بار اجرایی بر دوش شهرداری های 

اصفهان است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: خیلی از 
دستگاه ها و ســازمان ها طبق این برنامه عمل نکردند و برخی از آنها 
تنها 20 درصد وظایف خود را در راستای اجرای طرح جامع کاهش 

آلودگی هوا انجام دادند. 
وی تصریح کرد: اداره کل محیط زیســت در نامه ای به مناسبت روز 
هوای پاک کارنامه دســتگاه های اجرایی در راســتای طرح کاهش 

آلودگی هوا را اعالم و رسانه ای خواهد کرد. 
دانیالی ضمن تقدیر از تالش های خیرین زیست محیطی در خصوص 
آبشخورها و تأمین علوفه و کمک های زیست محیطی از افتتاح اداره 
محیط زیســت مبارکه و فریدونشــهر با همکاری خوب سمن ها و 

اعتبارات استانی در دهه فجر امسال خبر داد. 
دانیالی با تأکید بر این که کمبود اعتبارات یکی از مشــکالت است، 
گفت: بعضی مسائل آموزش و پایش را نمی توان رها کرد، به صورت 
ویژه نظارت روی واحدهای صنعتی داریم، منطقه حفاظت شده کاله 
قاضی استعداد زیادی از نظر محیط زیست دارد که به شکل مشارکتی 

مورد استفاده قرار گیرد. 
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با اشاره به این که سال گذشته 
آمار حیات وحش اصفهان ۳۳ هزار مورد بوده که به حدود ۴0 هزار 
مورد رسیده اســت، از عباس آباد نایین به عنوان بهشت گربه سانان 
ایران یا آفریقای غرب اســتان اصفهان نام برده می شــود؛ اقدامات 
خوبی هــم به کمک خیران زیســت محیطی صورت گرفته اســت 
 و در دهه فجر اداره شهرســتان مبارکه و نمایندگی فریدون شــهر 

افتتاح می شود. 
وی در رابطه بــا محیط بانان مطــرح کرد: در بحــث محیط بانان 
تلفات جانــی محیط بانی نداشــتیم، فقط در پارک ملی قمیشــلو 
دو محیط بــان تیــر خوردند که یکی آســیب جــدی در ناحیه پا 
دید، همچنین 2 شــکارچی متخلف کشــته شــدند؛ البته در کل 
اقدامات خوبــی برای اســتفاده از محیــط بانان انجام می شــود، 
 همچنین هــزار و ۴00 پروانه پرنده توســط محیط زیســت صادر 

شده است.

گـــزارش

بــه گفتــه مدیرعامل 
ســازمان تاکســیرانی 
شــهرداری اصفهــان 
طرح بســته حمایتی 
رانندگان تاکسی از روز 
29 دی ماه به مناسبت 
»روز هوای پــاک« و با 
هدف کمک به بیش از 7۵00 راننده 
تاکســی اســتفاده کننده از سامانه 
هوشمند، به صورت رســمی اجرا و 
از اوایل بهمن ماه 97 توزیع بسته های 
حمایتــی آغاز خواهد شــد؛ مرحله 
نخســت این طرح حمایتی شــامل 
90 درصد از راننــدگان پالک قرمز 
یا همان تاکسی های زرد می شود که 
سامانه هوشمند نصب کرده اند در این 
راستا بیش از 1۴ هزار حلقه الستیک 
و فیلتر هوا به صورت رایگان در اختیار 
رانندگان تاکســی قــرار می گیرد. 
بــرای آگاهــی از جزییات بیشــتر 
بسته حمایتی ســازمان تاکسیرانی 
همچنین آخرین اخبار از ساماندهی 
تاکسی های خطی، وضعیت معیشت 
راننــدگان، تاکســی های اینترنتی، 
افزایش نرخ کرایه تاکســی در سال 
آینده، روند نوســازی تاکســی های 
فرســوده، برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی ویژه رانندگان تاکسی و ... 
گفت و گویی با »هادی منوچهری« 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان 
انجام داده اســت. در ادامه بخشی از 

پاسخ های او را می خوانیم.
-  موضوع ســامانه هوشمند مربوط 
به سال ۸9 است که تا اواخر سال 9۳ 
نصب آنها ادامه داشت، اما از سال 9۴ 
به بعد بنا بر دالیل مختلف این طرح 
متوقف شد و از حدود 10 هزار خودرو 
تاکسی شهر، بیش از 7۵00 تاکسی 
مجهز به این ســامانه شــد؛ دالیل 
متوقف شــدن طرح چند بُعد دارد، 
استقبال نکردن شهروندان و رانندگان 
تاکسی باعث توقف پروژه شد؛ از سال 

۸9 تاکنون سه دوره مدیریت شهری 
تغییر پیدا کرده تا اینکه در مدیریت 
شــهری فعلی، شورا و شــهرداری و 
تاکســیرانی به عنــوان متولی ورود 
پیدا کرد و چند راهکار در شــورای 
اسالمی شهر مطرح و در نهایت مقرر 
شد علیرغم مشکالت عظیمی که در 
وصول درآمدها وجود دارد، با حمایت 
شورای شهر و شهرداری اصفهان برای 
کمک به رانندگان تاکســی در قالب 

بسته های حمایتی اقدام شود.
- از روز 29 دی ماه به مناســبت روز 
هوای پاک طرح را بــا حضور اعضاء 
شورای شهر و شــهردار اصفهان به 
صورت رســمی اجرا خواهیم کرد و 
از اوایل بهمن ماه توزیع بســته های 
حمایتی آغاز خواهد شــد. هدف از 
اجــرای این طرح کمک بــه بیش از 
7۵00 راننده تاکسی استفاده کننده 
از ســامانه هوشــمند اســت که در 
مرحله نخســت، این بسته حمایتی 
90 درصد از راننــدگان پالک قرمز 
یا همان تاکســی های زرد را شامل 
می شــود و بیش از 1۴ هــزار حلقه 
الستیک و فیلتر هوا به صورت رایگان 
در اختیــار رانندگان تاکســی قرار 
می گیرد. بسته حمایتی به سال 9۸ 
تسری پیدا خواهد کرد و در فاز بعدی 
معافیت هایی در پرداخت هزینه های 
مرتبط با صدور کارت شهری و پروانه 
بهره برداری به صــورت کاماًل رایگان 

شامل حال رانندگان خواهد شد.
- با توجه به اینکه نــاوگان عظیمی 
داریم و نمی توانیم ظــرف چند روز 
بسته حمایتی را بین تاکسی ها توزیع 

کنیــم، از اوایل بهمن مــاه توزیع به 
صورت گروه بندی بر اســاس پالک 
خودرو با ارسال پیامک به رانندگان 
انجام می شــود. البته اطالع رسانی 
دســته بندی ها از طریق کانال های 
ارتباطــی مثــل تاکســی خبــر و 

خبرگزاری ها انجام خواهد شد،
 -  برای جایگزینی ســامانه، سازمان 
تاکسیرانی برنامه های ویژه ای در نظر 
دارد که بخشی از آن در »کیف پول 
الکترونیکی« خالصه می شــود که 
مربوط به جمع آوری پول خرد و برای 
بخش های بعدی برای محاسبه هزینه 
ســفر در حال تدوین راهکار هستیم 
تا بــا کمترین هزینــه راه حل هایی 

پیاده سازی شود.
-  با توجه به پدیدآمدن چند رویداد، 
کاهش درآمد راننــدگان نه تنها در 
اصفهان بلکه در تمام کالن شــهرها 
رقم خورده اســت. یکی از این موارد 
افزایش زیرساخت های کالن شهرها 
در حوزه موازی تاکســی مثل مترو، 
BRT و از همه مهمتر اضافه شــدن 
خودروهای شخصی بوده است. به هر 
حال باید قبول کنیم که میزان تولید 
خودروها و آمار افراد استفاده کننده 
از خودروهای شخصی رو به افزایش 
بوده و به همین نســبت استفاده از 
حمل و نقل عمومی کاهش پیدا کرده 

است.
- ما بــه حمل ونقل دربســتی برای 
تاکســی ها اعتقاد داریم چون ناگزیر 
هستیم و دنیا نیز به این سمت می رود، 
همانطور که استارتاپ های اینترنتی 
هم به سمت گســترش و ترویج  این 

فرهنگ حرکــت می کننــد. البته 
طرح هــای این چنینــی قطعاً دچار 
مقاومت و تنش خواهد شــد، چون 
رانندگان ۵0 ســال با این روال کار 
کرده اند و بعضاً شغلی بوده که از پدر 
به پسر رسیده اســت، از این رو قبول 
و اجرای این طرح برای آنها ســخت 
اســت، اما از نظر ما بایــد این اتفاق 
بیفتد و زیرســاخت های آن به مرور 

با کمترین آسیب فراهم خواهد شد.
-  تــا کمتر از یکســال پیــش روند 
نوســازی تاکسی های فرســوده در 
اصفهان و ســایر کالنشــهرها ادامه 
داشــت، اما از حدود یکســال پیش 
تاکنون به دلیل نوســانات قیمت ارز 
و کاهش تولید خــودرو عماًل خودرو 
تاکسی تولید نشــده و طرح متوقف 

شده است. 
برای نوســازی چند آیتم نیاز داریم 
که یکی همــکاری خودروســازان، 
مراکز اسقاط خودرو، بانک مرکزی، 
گمرک و وزارت کشــور است و باید 
هم افزایــی وجود داشــته باشــد تا 
آغاز تبدیل تاکســی ها به احسن از 
سر گرفته شــود. این طرح در حال 
حاضر در کشــور متوقف است، البته 
تولید خودرو تاکسی هم نداریم و به 
نظر می رســد عزم الزم وجود ندارد. 
هر چند دولت کــه محوریت اصلی 
این موضوع را بــر عهده دارد، مصمم 
است در ســال 9۸ این کار را دوباره 
کلید بزند؛ راهکارهــای دیگری نیز 
در حال بررسی اســت که به محض 
 حصــول نتیجــه اطــالع رســانی 

خواهد شد. 

یلدا توکلی
خـــبــــر



 اجرای پروژه آسفالت بلوار فاضل هندی شهر فالورجان
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان، صبح دیروز دومین روز اجرای پروژه آسفالت 

بلوار فاضل هندی شهر فالورجان آغاز گردید. 
شهردار فالورجان در خصوص اجرای فاز نهایی این پروژه گفت: به منظور احداث بلوار فاضل هندی  در حدود 
15هزار متر مربع آسفالت ریزی در حال انجام است و الزم به ذکر است زیرسازی این پروژه در ماه های گذشته 

انجام شده اســت. مهندس جواد نصری با اشاره به وضعیت آسفالت بســیاری از معابر و گذرهای محالت شهر 
فالورجان عنوان کرد: درسال جاری یکی از اولویت های کاری شهرداری عملیات تکمیل بلوار فاضل هندی حدفاصل 

میدان نماز و میدان جانبازان است.
 با توجه به تردد زیاد شهروندان در این مسیر )دسترسی محلی( و کمربندی اتصال شهر قهدریجان به  شهر درچه، شهرداری پس 

از پایان عملیات  زیرسازی و جدول گذاری، سریعا عملیات روکش آسفالت این بلوار  را در دستور کار  خود قرار داد و طی دو روز گذشته 
نیز  این عملیات در حال انجام  است.

وی همچنین در خصوص آسفالت بلوار فاضل هندی  شهر فالورجان تاکید کرد: این پروژه با تناژ مصرفی قریب به دو هزار و ششصد تن آسفالت 
به اتمام می رسد و اجرای عملیات مکانیزه آسفالت در این بلوار در راستای ارائه خدمات و تسهیل در عبور و مرور شهروندان عملیاتی شده است.

تمایل به توسعه صنعت ادامه دارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفته هنوز در میان برخی مدیران تمایل برای توسعه 

صنعت وجود دارد.
سید رحمان دانیالی، صبح دیروز )دوشنبه( در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش تعداد پرندگان شهری 
اظهار کرد: علت کاهش تعداد پرندگان شهری شست و شوی دائم درختان و سمپاشی در سطح شهر است.

وی در خصوص تعطیلی مدارس در روزهای آلوده افزود: سازمان هواشناسی 96 ساعت قبل هشدار آلودگی را به 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم می کند و این سازمان با تشخیص آنکه »کیفیت هوا برای سالمت شهروندان 

مضر هست یا خیر« شورای مدیریت بحران را در جریان می گذارد تا تصمیمات الزم اتخاذ شود. در خصوص حل این 
مسئله اداره کل محیط زیست آمادگی دارد تا ایستگاه ها و کارشناسان خود را در اختیار شهرداری اصفهان بگذارد. 

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: با این اوصاف در روز هوای پاک که 29 بهمن ماه برگزار خواهد شد، طی یک نامه طرح 
کاهش آلودگی هوا را به استاندار ارائه خواهیم کرد و از نیازهای شهر در جهت کاهش آلودگی پرده برداری می کنیم.

دانیالی با بیان اینکه مدیران و مسئوالن اجرایی هنوز تمایل به احداث صنایع دارند افزود: الزم است تا تامل با صاحبان صنایع صورت پذیرد و 
ضمن تقدیر از صنایع سبز، باقی صنایع را نیز به مراقبت از محیط زیست سوق دهیم. کمبود اعتبارات مشکل اصلی برای پایش صنعت است.

خبرهای دو خطیگردشگری

با گذشت ۶ ماه از درخواست نمایندگان کارگری از وزارت کار 
برای تقویت معیشت و مزد جامعه کارگری در سال ۹۷ به دلیل 
مشکالت اقتصادی، موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در 

سال جاری عمال منتفی شده است.
بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای 
عالی کار با وجود گذشت ۴ ماه از ســال، به دلیل شرایط ویژه 
اقتصادی طی نامه ای به وزارت کار، درخواســت بازنگری در 
دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای عالی کار را ارائه 

کردند.

تسنیم
گـــزارش

مهر
گـــزارش
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اعالم دالیل اصلی 
افزایش قیمت گوشت

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر 
جهاد کشاورزی اعالم کرد که یکی از 
دالیل گرانی گوشت قرمز این است 
که گوشــت وارداتی دست به دست 
می شود و با داللی گران تر از آن چیزی 
که باید به دســت مردم می رسد که 
امیدواریم نظارت ها ادامه داشته باشد.

در ماه گذشــته قیمت گوشت قرمز 
روندی افزایشی داشت و به کیلویی 
۸5 هزار تومان هم در بازار رســید و 
براســاس آخرین آمار منتشر شده 
از بانک مرکــزی در هفته منتهی به 
سی ام آذرماه امسال، متوسط قیمت 
خرده فروشــی هر کیلوگرم گوشت 
قرمز ۸.5 درصد نسبت به هفته مشابه 
ماه قبل و 51.9 درصد نسبت به هفته 
مشابه سال قبل افزایش داشته است 
به گونه ای که هر کیلوگرم گوشــت 
گوســفند با اســتخوان به صورت 
میانگین 6۸ هــزار و ۷6۴ تومان در 
ســطح شــهر تهران و هر کیلوگرم 
گوشت گاو و گوســاله بی استخوان 
6۸ هزار و 96۰ تومان فروخته شده 
است و به ترتیب ۴۷.۸ درصد و 66.5 
درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل 

گران تر معامله می شود.
در این رابطه علی اکبر مهرفرد ،معاون 
توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد 
کشــاورزی اظهار کــرد: هم اکنون 
مشکل خاصی در تامین گوشت قرمز 
وجود ندارد و واردات آن نســبت به 
گذشته بیشتر شــده و تولید آن هم 
تغییری نســبت به گذشته نداشته 
است اما مسئله داللی یکی از عوامل 

گرانی گوشت قرمز در بازار است.
وی افزود: هم اکنون واردات گوشت 
برزیلی و گوشت گوسفندی بیشتر 
از گذشته شده اســت اما مشکالتی 
در توزیع آن وجود دارد و آنقدر دست 
به دست می شود که با نرخی که باید 

به دست مصرف کنندگان نمی رسد.
مهرفرد ادامه داد: همین دســت به 
دست شدن ها و داللی ها عامل گرانی 
گوشــت قرمز شــده و دست هایی 
وجود دارد کــه در این میان در حال 
سودجویی به نفع خودشان و به زیان 

مردم هستند.

ایسنا
خـــبـــر
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علت افزایش سفر خارجی ها به ایران؛

مهمترین ضعف گردشگری 
کشور از زبان معاون 

رییس جمهور
معاون رئیس جمهوری 
و رییس ســازمان 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری به تشریح صدور مجوز شکار 
به برخی از گردشگران خارجی پرداخت 
و گفت: جاذبه های گردشگری به خصوص 
گردشــگری طبیعی در غرب کشــور 
فوق العاده است و مردم به پورتال جامع 

گردشگری مراجعه کنند.

علی اصغر مونسان با اشاره به فرصت های بی نظیر 
گردشگری در کشور اظهار داشت: خوشبختانه در 
کشور ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه تاریخی 
و طبیعی داریم و برای رشد و توسعه گردشگری 

فرصت های بی نظیری در اختیار ما است.
وی افزود: ایران خوشبختانه جزو 1۰ کشور اول 
دنیا از لحاظ برخورداری از ظرفیت های طبیعی 
و تاریخی است و این درحالی است که در حال 
حاضر صنعت گردشگری به صنعت سوم در دنیا 

تبدیل شده و روند رو به رشدی را طی می کند.
مونسان در یک برنامه رادیویی گفت: کنار توجه 
به حوزه میــراث فرهنگی کــه هویت تاریخی 
ما را نشــان می دهد، دو حوزه صنایع دستی و 
گردشــگری به طور جدی مورد توجه قرار دارد 
و هم در ســازمان مرکزی و هــم در ادارات کل 

استانی هر سه حوزه ســازمان مورد توجه قرار 
گرفته اســت که صنایع دســتی و گردشگری 

می تواند به ایجاد اشتغال کمک کند.
وی گفت: با توجــه به ضــرورت افزایش ورود 
گردشگران خارجی به کشور، تالش کردیم مسیر 
ورود گردشگر به کشور را باز کنیم و تالش کردیم 
با انجام تبلیغات خصوصــاً در فضای مجازی با 
پروژه ایران هراسی مقابله کنیم، در همین ارتباط 
هر گردشــگری که به ایران می آید در بازگشت 

تبدیل به یک سفیر فرهنگی برای ما می شود.
مونسان گفت: برای جذب هرچه بیشتر گردشگر 
روی کشــورهای هدف و برخی از کشــورهای 
منطقه ای تمرکز کرده ایم و مجموعه این اقدامات 
باعث شده تا شــاهد رشــد ورود گردشگران 
خارجی به کشــور باشــیم، در همین ارتباط 
گردشگران کشورهای منطقه ای ما که تا پیش 
از این گردشگران زیارتی بودند اکنون تبدیل به 

گردشگران ترکیبی شده اند.
مونسان با تشــریح آمار تعداد ورود گردشگران 
خارجی به کشــور نیز گفت: در سال گذشته با 
۴ درصد رشد شاهد ورود 5 میلیون و 1۰۰ هزار 
گردشگر خارجی بودیم اما امسال از رشد خوبی 
برخوردار هستیم و خوشحالم که اعالم کنیم در 
9ماهه  امسال از عدد 6 میلیون گردشگر خارجی 
عبور کردیم. رئیس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: عوامل مختلفی 
سبب این رشد شده اســت و یکی از دالیل آن 
افزایش نرخ دالر و ارزان شــدن ســفر به ایران 
اســت، البته در همین مدت گذشته با توجه به 
اعمال تحریم ها، پروازهای مســتقیم خارجی 
را از دســت دادیم که البته چون از قبل در این 

خصوص تمهیدات الزم را اندیشــیده بودیم و 
دولت نیز از قبل دســتورات الزم را داده بود، با 
تدبیر و تمهیدات خوب توانســتیم با همکاری 
نهادهای مختلف از جمله ناجــا و وزارت امور 
خارجه به این رشد دست یابیم. وی تصریح کرد: 
اقدامات مختلفی را با همکاری نهادهای گوناگون 
انجام دادیم، از جمله لغو روادید یک طرفه با برخی 
از کشورهای هدف، عدم درج مهر در گذرنامه و 
ویزای بدون برچسب، توسعه ویزای الکترونیک، 
عدم افزایش قیمت نرخ اقامت در هتل ها و... همه 
و همه باعث شد تا شاهد افزایش ورود گردشگران 
خارجی به کشور باشیم. مونســان در ادامه و در 
پاسخ به سؤالی در خصوص توجه به گردشگری 
داخلی کنار توجه به گردشــگری خارجی نیز 
گفت: بازار گردشگری کشــور ما این قدر بزرگ 
است که چند کشور همســایه از گردشگری ما 
انتفاع می برند و حتی اگر ما هیچ گردشگر خارجی 
نداشته باشیم فضای گردشگری داخلی ما این قدر 
بزرگ است که توجه به همین بخش می تواند به 
اقتصاد کشور کمک کند، ضمن اینکه گردشگری 
محرک سایر بخش های اقتصادی در کشور است 
و وقتی این صنعت توسعه یابد در سایر بخش ها 

نیز شاهد رشد خواهیم بود.
وی گفت: همه جای دنیا اثرات گردشــگری را 
در تحرک اقتصادی می بیند، این بســیار مهم 
است، به عنوان مثال در تعطیالت نوروز بسیاری 
از بخش های دیگر به تحرک و رشــد وا داشته 
می شوند و این نشان از اهمیت گردشگری داخلی 
دارد. مونســان ادامه داد: از ابتــدای فعالیتم در 
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری داخلی را 
در صدر می دانستم، خوشبختانه زیرساخت های 
بسیار خوبی در کشور درحال فراهم شدن است 
و به دنبال تسهیل برای فعالیت سرمایه گذاران 
هســتیم که در همین ارتباط ســرعت افتتاح 
پروژه های ما افزایش یافته است. بد نیست مردم 
ما بدانند که در حال حاضر بالــغ بر 12۰ هزار 
میلیارد تومان پروژه ســرمایه گذاری در حوزه 

گردشگر داریم که عدد قابل توجهی است.
وی گفت: اکنون شرایط فراهم است و در شرایط 
خوبی قرار داریم، شاید بزرگترین نقطه ضعفی 
که داریم، ضعف در حوزه اطالع رسانی و تبلیغات 
است چرا که در این خصوص محدودیت بودجه 
داریم، در ماه های گذشــته شــاید ما در صدر 
نهادهایی هستیم که توانسته ایم با حداقل بودجه 
و اعتبارات دولتی شغل ایجاد کنیم اما تبلیغات 
و اطالع رسانی خوبی نشده است چرا که نیاز به 
اعتبارات زیادی دارد، البته رئیس سازمان صدا 

و سیما شخصاً توجه خوبی به این حوزه دارد.
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 در حال حاضر دستمزد 
یک میلیون و ۴00 هزار 
تومانی یک خانوار سه 

نفر فقط ۲۵ درصد از کل 
هزینه ماهیانه را پوشش 
می دهد، افزود: بنابراین 

دستمزد این گروه از 
کارگران ۷۵ درصد تا 

رسیدن به میزان تامین 
حداقلی زندگی فاصله 

دارد.

     سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: با مشخص شدن آمار نهایی بیمه پردازان طی ۷۲ ساعت آینده 
کمک معیشت مصوب به حساب بیمه پرداز واریز خواهد شد.

     رییس سازمان اداری و استخدامی از انتشار اطالعیه برای به کارگیری ۵ هزار کارمند جدید دولت 
در هفته آینده خبر داد.

     سازمان خصوصی سازی با مقایسه وضعیت ثبت »شماره شبا«ی اقشار مختلف دارندگان سهام 
عدالت اعالم کرد کارکنان دستگاههای اجرایی در ورود شبا بانکی به سامانه سهام عدالت تعجیل کنند.

     صندوق کارآفرینی امید به ایده برتر کشور در حوزه کسب وکارهای خرد تسهیالت ۱0 میلیارد ریالی 
قرض الحسنه پرداخت می کند.

     مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی کشور گفت: با توجه به بارش های پاییزی،پیش بینی می شود 
انرژی تولید شده تا پایان سال جاری به ۱0 هزار و ۵00 گیگاوات ساعت برسد.

     بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تراکنش های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب 
سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.

وقت کشی مذاکرات مزدی به بهانه حق مسکن؛

حداقل هزینه زندگی، ۴میلیون!

این درخواست به دلیل 
شــرایط پیــش آمده 
اقتصــادی که منجر به 
تورم در اقالم ضروری 
خانــوار و بــه تبع آن 
کاهش قــدرت خرید 
کارگران شده است، به 
احمد مشــیریان معاون وقت روابط 

کار وزیر کار ارسال شد.
پس از آن بــه رغم پیگیــری های 
انجام شده فقط یک نشست شورای 
عالی کار با دستور کار »بازنگری در 
دستمزد 9۷« برگزار شد که خروجی 
این نشســت نیز به بحث کارشناسی 
نمایندگان کارگــری، کارفرمایی و 
وزارت کار در کارگروه ویژه این شورا 

منتج شد.
ســپس اســتیضاح علــی ربیعی و 
انتصاب محســنی بندپی به عنوان 

سرپرســت این وزارتخانه، مذاکرات 
مــزدی را بیش از یکماه به حاشــیه 
برد و در نهایت پنجم آبانماه، محمد 
شریعتمداری بر صندلی وزارت بزرگ 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد.
اما شریعتمداری در اولین روز کاری 
خــود در وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با تشکیل جلسه مشترک 
با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، 
شــرکای اجتماعی را بــه همراهی 
خود امیدوار کرد. در همان نشســت 
شــریعتمداری از توجه به معیشت 
و دستمزد کارگران ســخن گفت و 
در عین حال مطــرح کرد که در یک 
جلسه شورای عالی کار نمی توان در 
خصوص معیشت کارگران به نتیجه 

رسید.
با وجود این چراغ ســبز اما در برابر 
تشکیل جلسات شــورای عالی کار 
برای انجام مذاکرات مزدی مقاومت 

شد.
هر چند در فراینــد مذاکرات مزدی 
باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی، 
نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی 
داشــت اما الزم بود که وزیــر کار با 
تشکیل دادن جلســات فوق العاده 
شــورای عالی کار، نسبت به نزدیک 
کردن دیدگاه ها اقدام کرده و در برابر 
معیشــت کارگران موضعی انفعالی 

نگیرد.

بویژه آنکه ماحصل جلسات کارگروه 
مزد کانون عالی شــوراهای اسالمی 
کار کشور، از افزایش هزینه معیشت 
کارگران حکایت دارد. در این زمینه 
علی خدایی عضو کارگری شــورای 
عالی کار در گفتگــو با خبرنگار مهر، 
با اشــاره به کاهش قابل توجه قدرت 
خریــد کارگــران گفت: بر اســاس 
محاسبات صورت گرفته در هفته اول 
آذرماه با بررسی گزارش های مراجع 

رســمی آماری، هزینه های حداقلی 
زندگی در یکماه به ۳ میلیون و 9۸۰ 

هزار تومان رسیده است.
وی با بیــان اینکه در حــال حاضر 
دســتمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومانی یک خانوار ســه نفر فقط 25 
درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش 
می دهــد، افزود: بنابراین دســتمزد 
این گــروه از کارگــران ۷5 درصد تا 
رســیدن به میزان تامیــن حداقلی 

زندگی فاصله دارد.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید 
کرد: البته این به معنای آن نیســت 
که افزایش ۷5 درصدی دســتمزد 
می تواند هزینه معیشــت را پوشش 
دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به 
هزینه معیشت یک فاصله 2 میلیون 
و 5۸۰ هزار تومانی وجــود دارد که 
برای جبران این فاصله، دستمزد باید 
حدود 1۸۰ درصد افزایش پیدا کند. 

با این حال و  با وجود گذشــت 6 ماه 
از درخواســت نمایندگان کارگری 
برای بازنگری در دستمزد 9۷ ، اخیرا 
شورای عالی کار در اقدامی عجیب، 
موضوع افزایش حق مسکن کارگران 
را در دســتور کار قرار داده اســت و 
یک جلســه را بــرای »افزایش حق 
مســکن ۴۰ هزار تومانــی« برگزار 
 کرده اســت اما خبــری از مذاکرات

 مزدی نیست. 
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معرفی استارت آپ ها در شماره سوم مجله »دنیای برند«
دنیای برند در شماره سوم خود به مقاله های مهمی در حوزه استارت آپ پرداخته که تا بتواند در راستای 

حمایت از کسب وکار ایرانی و حمایت از استارت آپ ها قدمی برداشته شود.
»محمدمحسن غالم پور«، مدیرمسئول مجله دنیای برند از چاپ شماره سوم دنیای برند ویژه استارت آپ 
خبر داد. مدیرمسئول این مجله به توضیح درباره دلیل چاپ سومین شماره از مجله در حوزه برندسازی 
استارت آپ پرداخت: »از دالیل مهم چاپ این شماره، اهمیت استارت آپ ها در کشور است. در کشور ما 

درحال حاضر استارت آپ های جدیدی شروع به فعالیت کرده اند که اگر در زمینه برندسازی نتوانند خود را 
به روز کنند، از این بازار بکر عقب می مانند.« دنیای برند در این شماره به مقاله های مهمی در حوزه استارت آپ 

پرداخته که تا بتواند در راستای حمایت از کسب وکار ایرانی و حمایت از استارت آپ ها قدمی برداشته شود. این شماره 
موضوعاتی از قبیل ارزشمندترین استارپ آپ های دنیا، 50 شهر برتر جهان در حوزه استارت آپ، استارت آپ های موفق دنیا، 5 گام 

برای برندسازی استارت آپ، 6 نمونه از بهترین تکنیک های برندسازی برای استارت آپ و موضوعاتی دیگر مطرح شده است. از ویژگی های 
جدید این شماره اضافه شدن بخش Brand Movie است که به معرفی یکی از فیلم های مطرح در سطح جهان دربارهه استارت آپ ها پرداخته 

است و همچنین به داستان برند فیس بوک و زاکربرگ، به عنوان نمونه موفق جوانی در این حوزه پرداخته شده است.
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استارتآپ

رقابتنفسگیراستارتآپهادربازار

تالشتمامگیرنفسرقابتیدرنیزوکارهاکسب
جزئیاتتمامباآشناییوبودنروزبهدرراخود

بازاروموتورهایجستجوبهکارگرفتهاند.

 تردیدی نیست که شــان و شایســتگی های مردم ایران به عنوان پایه گذار یکی 
از قدیمی ترین تمدن های جهان و خردمندترین انســان هایی که بی هیچ تعصب 
غیرمنطقی و جاهالنه، آخرین، برترین و کامل ترین دین آســمانی را برگزیده اند، 

بسیار باالتر از چیزی است که هم اکنون به آن دست یافته اند.
پرچمداری نهضت بیداری جهان اســالم و مبارزه با استکبار، ظرفیت های الزمی 
برای الگوسازی و رشد و شــکوفایی مادی و معنوی را در این سرزمین، به ودیعه 
نهاده اســت. عمر ارزشمند انقالب اســالمی دســتاوردهایی متکی بر معنویت 
نظام الهی را از چنان گســتردگی و تنوعــی برخوردار کرده که امــروزه نه تنها 
اندیشمندان و صاحبنظران بی طرف غربی و شــرقی، بلکه دشمنان قسم خورده 
 این مرز و بــوم نیز بر عظمت آن اذعان داشــته و به کارآمدی بــاالی آن اعتراف 

می کنند.

دستاوردهای مورد نظر به معنای دستیابی کامل 
به تمام اهداف مورد انتظار نیست چراکه اوالً طی 
این سال ها دشمنان اسالم از هیچ کوششی برای 
جلوگیری از پیشــرفت انقالب اســالمی فروگذار 
نکردند و با اجرای صدها توطئه خرد و کالن دلیلی 
محکم برای جلوگیری پیشــرفت ایران شدند. در 
نظام جمهوری اسالمی ایران، معنویت و ارزش های 
اخالقی و اسالمی، اصلی ترین عامل کسب موفقیت 
شــناخته می شــوند لذا ابتدا به بیان دستاوردهای 

انقالب اسالمی در این حوزه می پردازیم.

کسبوکارهایاینترنتیدردنیاییانقالبی
تاریخچه کســب وکارهای اینترنتی کوتاه اما پر فراز و 
نشیب است. اولین کسب وکارهای اینترنتی تقریباً در 
سال ۱۹۹5 شکل گرفتند. در آن زمان با توجه به شور و 
شوقی که در میان مردم و سرمایه گذاران وجود داشت، 
این بحث بسیار رونق پیدا کرد و سرمایه های کالنی نیز 
برای آن خرج شــد. در چنین دنیایی مردم خریدی را از 
طریق اینترنت و به وســیله تلفن های خود انجام می دهند و 
بازی ها و نرم افزارهای متفاوت و جــذاب تمام زندگی افراد را 
تحت الشعاع قرار داده اند و تقریباً دیگر کسی رقبتی به انجام خرید از فروشگاه های 

فیزیکی ندارد.
کسب وکارها نیز در رقابتی نفس گیر تمام تالش خود را در به روز بودن و آشنایی 
با تمام جزئیات بازار و موتورهای جستجو به کار گرفته اند. شاید زندگی در چنین 
دنیایی اندکی پیچیده و سخت باشــد اما مزایایی نیز دارد که در مقایسه با آن ها 
مشکالتش بسیار کوچک به نظر می رسند. همین اعتماد و روی آوردن کاربران به 
سرویس ها و خدمات آنالین باعث شده این نوع کسب وکار رشد کند و هر روز بیشتر 
شاهد افزایش تعداد این مدل فعالیت  در کشور باشیم. بر این اساس اکنون تعداد 

کسب وکارهای اینترنتی فعال در کشور به ۲۲ هزار رسیده است.

تحولکسبوکاراینترنتیدردنیایمجازی
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب وکار اینترنتی  در خصوص پیشرفت های 

این حوزه بعد از انقالب گفت: کســب وکار های مجازی در ایران از سال ۸۳-۸۲ 
توانسته باقی بماند و به نسبت همین ســال ها رشد چشمگیری داشته باشد. یک 
درصد مجموع حجم خرده فروشی ها در کشور به  صورت آنالین صورت می گیرد 
که این میزان در ترکیه ۳ درصد، چین ۱۳ تا ۱5 درصد و آمریکا و انگلیس 6 تا ۸ 
درصد است. به ازای هر ۳5 نفر یک واحد صنفی در کشور راه اندازی شده که ۷ برابر 
نُرم جهانی است؛ البته برای توسعه کسب وکار اینترنتی در بدنه دولت مشکالتی 
وجود دارد و اگر بنا است که به اشتغال مورد نظر در بستر اینترنت دست پیدا کنیم، 

الزمه ی آن حمایت از کسب وکار های اینترنتی است.
سخنگوی اتحادیه کســب وکارهای اینترنتی در خصوص مشکالت استارتاپ ها 
اظهار کرد: دالیل این اتفاقات مشکالتی است که دولت ایجاد می کند و سازمان های 
دولتی در حوزه هایی مانند بیمه، مالیات و مجوزها مشکالتی را ایجاد می کنند و این 
موضوع باعث شده دولت کارگروهی تشکیل دهد که این مشکالت را بررسی کند.

الفت نسب افزود: در کل آینده امیدبخشی داریم اما چالشی وجود دارد و آن فضای 
حقیقی است. در دنیای حقیقی )ســنتی( چون فرهنگ سازی صحیحی صورت 
نگرفته و به دلیل آنکه فروشندگان و کسبه بازار، کسب وکار آنالین را رقیب خود 
می دانند، تقابلی به وجود آمده اســت. یک تقابل که اجازه رشد بیشتر نوع جدید 
تجارت را نمی دهد اما باید دانست که این کسب وکار آنالین خود دلیلی برای ارتباط 
تجاری با کشورهای دیگر است که اگر برقرار شود، بی شک بازار رشد خوبی می کند و 
تعداد زیادی از جوانان ما می توانند وارد این حوزه شوند و اشتغالزایی رقم می خورد. 

کالمآخر
این روزها کسب وکارهای اینترنتی توانسته اند با کمترین سود جایگزین مناسبی 
برای کسب وکارهای ســنتی شــوند. تجارتی که دنیا در حال ســرمایه گذاری 
روی آن اســت اما این تجارت با کمی ســکون همراه اســت و تنها دلیل این امر 
رقابت نادرستی است که تاجران کسب وکارهای ســنتی با آن دارند، در صورتی 
که نمی دانند این کســب وکار جدید خود دلیلی مثبت بر پیشــرفت آنها خواهد 
بود. پایه و اســاس راه اندازی کســب وکارهای اینترنتی رفع نیــاز افراد با قیمت 
کمتر و سرعت بیشــتر و اســتفاده لذت بخش از نزدیک ترین وسیله امروزی دنیا 
یعنی گوشــی تلفن همراه اســت. برای تســهیل و هموار کردن راه سختی که 
کارآفرینان در کســب وکارهای آنالین پیش رو دارند، تنها به اقدامات مسئوالن 
 نباید بســنده کرد بلکه می توان همه با هم در پیشرفت روزافزون آن نقش داشته 

باشیم.

کدام رفتار مدیران باعث نارضایتی کارمندان خود می شود؟!

دلزدگی های کاری!

کهدانیممیماهمه
ارتباطاتداشتنبرای
وانرژینیازمند،سالم
برایانگیزهآنپیدر
یکدیگربهشدنوصل
بهتربرایشما.هستیم

باخودرابطهکردن
درراهاآن،کارمندانتان
شرکتتیمیکارهای
مهملحظاتدرودهید

آنانتالشقدردان
.باشید

اینبهحالبهتا،هستیدمدیراگرمدیر؟یاهســتیدکارمندشما
کارمندانتاشــودمیباعثرفتاریچهکهایدکردهفکرموضوع
دهندانجامرامعمولشانکارهایوظیفهواجباررویازفقط،شما
اگرباشند؟نداشتهمسئولیتاحساسکارشانبهنسبتدیگرو
چهکهایدکردهدقتموضوعاینبهحالبهتا،هســتیدکارمند
نارضایتیحسباتاشــودمیباعثمدیرتانازرفتاریوبرخورد
رفتارهاییبهمطلبایندرمادهید؟انجامراخودتکلیفیکارفقط
کارمندنارضایتیموجبکهمدیراناشتباهرفتارهایکهپردازیممی

میشود.

،،
دانندمیرامسئلهاینآمدکارمدیران
پویایینتیجهدروسالمارتباطاتکه
وسالمانرژینیازمند،سازمانشان

محیطدرسالمومداومارتباطبرقراری
الگوییداشتنباکهاستسازمان

کارمحیطدردرسترفتارازمناسب
قدرشناسی،همچونکارمندانبا
تواندمی،موقعبهپاداشحتییاو
کارمندانرابسیارراضینگهدارد.

Inc:منبع
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

تجارتامروز
یـــادداشت

مشکلچیست؟
طی تحقیقاتــی که در 
زمینه  عوامل نارضایتی 
کارمنــد از مدیر خود در 
ســرفصل هــا و عناوین 
مختلف صــورت گرفته 
اســت، نکتــه ای که در 
صدر جدول این رفتارها قــرار گرفته و 
بیشترین آسیب را به کارمندان خود می 
زند، قدرنشناسی یک مدیر از موفقیت 
های کارمندانش است. از نظر بسیاری از 
کارمندان، در لحظاتی که رهبر مجموعه 
ای که در آن کار می کننــد، باید رفتار 
مناسبی از خودشان بروز ندهند، باعث 
دلسردی و به وجود آمدن بی اعتمادی 
در آنان نســبت به مدیریت سازمانشان 
می شود. البته همیشــه نمی توان این 
گونه گفت که مدیر یک ســازمان خطا 
می کند و روی خطای صورت گرفته علم 
داشته است، طبیعتا یک مدیر هم انسان 
است و ممکن است فقدان هوش عاطفی 
داشــته باشــد اما، رفتارهایی همچون 
خودشــیفتگی، زیر ذره بین گذاشتن 
کارمند و زورگویی باعث بروز مشکالتی 
در بلند مدت و یا حتی کوتاه مدت بین 

مدیر و کارمندان می شود.

ازمدیروکارمندبینمشکالت
کجاشروعمیشود؟

ســازمان  ســنجی  نظــر  طبــق 
اینترکت)intract( که به صورت آنالین و 
مشارکت افراد شاغل در آمریکا انجام شد 
،به این نتیجه رسیدند که باالی ۹0 درصد 

از مدیران مهارت هــای برقراری ارتباط 
با کارمندان خود را ندارند و بســیاری از 
مشــکالت پیش آمده به همین خاطر 
اســت. از جمله مواردی که بــرای این 

مشکل بیان شد:

سکوت سازمانی کارمندان در برابر رفتار 
اشتباه مدیر

قدرنشناسی از موفقیت کارکنان
ابهام در هنگام محول کردن کارها

کمبود وقت برای مالقات با کارمندان
خودداری از برقراری رابطه با زیر دستان

استفاده از ایده های دیگران با نام خود
عدم ارائه  نقد سازنده
ندانستن نام کارمند

خودداری از گفتگوی تلفنی و یا حضوری 
با کارمندان

بی انگیزگــی کارمنــد در نتیجه  رفتار 
اشتباه مدیر

مدیران کار آمد این مسئله را می دانند 
که ارتباطات ســالم و در نتیجه پویایی 
سازمانشان، نیازمند انرژی سالم و برقراری 
ارتباط مداوم و سالم در محیط سازمان 
اســت که با داشــتن الگویی مناسب از 
رفتار درست در محیط کار با کارمندان 
همچون، قدرشناســی و یا حتی پاداش 
به موقع، می تواند کارمندان را بســیار 
راضی نگه دارد و تعامل مناســبی را در 
سازمان سبب شود. این مسئله که بهره 
وری درست در ســازمان گروه برقراری 
ارتباط درســت بین کارمند و مدیر در 
سازمان است، امری است بسیار بدیهی که 
گاهی مدیران همانطور که اشاره کردیم به 
خاطر عوامل مختلفی همچون بی بهرگی 
از هوش هیجانی، کامال از این مسئله بی 
بهره می مانند و یا حتی شاید برای کوتاه 
مدت بتوانند از آن استفاده کنند و باالخره 
روزی را در پیش روی خود داردند که در 
بهترین حالت کارمندان محل کار خود را 

عوض کنند.

کارمندانیکسازمانپویا
دکتر ادوارد هال نویسنده و عضو پیشین 
هیــات علمی در دانشــکده پزشــکی 

هاوارد، در باره  برقــراری ارتباط موثر با 
کارمندان می گوید که: برقراری ارتباط 
قدرتمندترین تجربه  زندگی است اما اگر 
ما تنها به صرف واژه  موفقیت توجه کنیم، 
عمل برقراری ارتباطمــان موفق نبوده 
اســت. گویی که فقط قصدمان خوردن 
تیک مرحلــه برای رســیدن به مرحله  
بعدی باشد و عمال از کیفیت چشم پوشی 
کرده باشیم. من از دانشجویانم پرسیدم 
برای شما مهم تر است تا یک استاد بسیار 

مشهور که کتب بسیاری منتشر کرده اما 
فقط سر کالس شما می آید و درس می 
دهد و می رود را برای کالس خود داشته 
باشید یا استادی که کتب کمتری منتشر 
کرده اما با شما درخور شان و جایگاهتان 
ارتباط برقرار می کند؟ همگی گزینه  دوم 

را انتخاب کردند.

مدیرانبخوانند!
با تمام مشــکالتی که برای شــما بیان 

کردیم، حال بیایید تا به اتفاق هم بررسی 
کنیم که چگونه آن ها را برطرف کنیم. ما 
در الی گشت در ادامه چند راهکار را برای 
شما در این مطلب می آوریم تا آن ها را 

به کار ببرید.

درخودکارمندانباراروابطتتان
محیطسازمانگستردهترکنید.

همه  مــا می دانیــم که برای داشــتن 
ارتباطات سالم، نیازمند انرژی و در پی 
آن انگیزه برای وصل شــدن به یکدیگر 
هستیم. شما برای بهتر کردن رابطه  خود 
با کارمندانتان، آن ها را در کارهای تیمی 
شرکت دهید و در لحظات مهم قدردان 
تالش آنان باشــید. به کار آن ها جهت 
دهی روشن بدهید. با کارمند خود تعامل 
معنادار داشته باشید و بازخورد کارشان را 
به آن ها بدهید. تمام این موارد در حکم 
رشــته های عصبی برای مرکز عصبی 
سازمان شماست. به آن ها اهمیت دهید تا 
سازمانتان به مرور یا به سرعت فلج نشود.

اشتباهتانرابپذیرید
هیچ گاه در مقام یک مدیر از این مسئله 
نترسید که به اشــتباه خود اقرار کنید و 

خود را طبیعی نشــان دهید. خب چه 
اشکالی دارد که اشتباهتان را بپذیرید و 
در مقام اصالح آن بربیایید به جای آن که 
اشتباهتان باعث دلسردی کارمندانتان 

شود؟

اسامیکارمندانتانرابشناسید
یک میانبر برای افزایش روایط بین شما و 
کارمندانتان به شما ارائه می دهیم؛ اسامی 
آن ها را یاد بگیرید و به اسمشان صدایشان 
کنید. ما متوجه این مسئله هستیم که 
یک سازمان بزرگ کارمندهای بسیاری 
دارد امــا خب شــما هم مــی توانید با 
کارمندان نزدیک تر به خود شروع کنید و 

این اهمیت را به آن ها نشان بدهید.

کارمندانتانزحمــاتقدردان
باشید

این که شما در مواقعی که باید قدردانی 
خود را به کارمندانتان با پاداش و نه صرفا 
تنها با گفتن آفرین و یا یک تحســین 
معمولی به آن ها نشان دهید، به طور قطع 
نشان دهنده  هوشمندی شما و سرمایه 
گذاری بلندمدت شــما برای سازمانتان 

است.

نمایندهمجلس:
کردنمتوقف

اینترنتیهایتاکسی
فایدهایندارد

»مسعود رضایی« با تاکید بر اینکه 
مــردم از عملکرد اســتارت آپ ها 
رضایــت دارنــد و فعالیــت آنهــا 
 نباید متوقف شــود، گفت فعالیت 
تاکسی  های اینترنتی باید گسترش 
یابد و به هیچ وجه نباید مانع فعالیت 
آنها شد و در مسیر فعالیت آنها سنگ 
اندازی کرد. نایب رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه 
اســتارت آپ ها خدمات ارزنده ای را 
به مسافران و جامعه ارائه می  کنند، 
یادآور شد که دسترسی راحت، صرفه 
جویی در وقت و از همه مهمتر کاهش 
هزینه از مزایای اســتفاده از حمل 

ونقل و تاکسی های اینترنتی است.
»مسعود رضایی« با تاکید بر اینکه 
مــردم از عملکرد اســتارت آپ ها 
رضایت دارند و فعالیــت آنها نباید 
متوقف شود، گفت فعالیت تاکسی  
های اینترنتی باید گسترش یابد و به 
هیچ وجه نباید مانع فعالیت آنها شد 
و در مسیر فعالیت آنها سنگ اندازی 
کرد. اشاره رضایی به مشکالت پیش 
روی استارت آپ  هایی مانند اسنپ و 
تپسی  است که اغلب در زمان شروع 
به کار در استان  ها و شهرستان  ها با 
مخالفت قشر سنتی مواجه می  شوند.

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی معتقد است 
توقف فعالیت تاکسی های اینترنتی 
کارساز نیست و به ضرر جامعه است. 
او به خانه ملت می  گوید باید به سمت 
توسعه استارت آپ ها شهری حرکت 
کرد البته او تاکیــد می  کند که این 
فعالیت باید تحت نظارت دقیق باشد 

و صالحیت رانندگان بررسی شود.
 رضایی تاکید دارد که شــهرداری

 می  تواند از از پتانسیل استارت آپ ها 
بــرای بهبــود وضعیــت فعالیت 
تاکسی  های تاکسیرانی بهره ببرد: 
»شــهرداری می تواند با همکاری و 
تعامل بــا اســتارت آپ ها معضل 
 بزرگی مانند ترافیــک را حل کند. 
اســتارتاپ ها خدمات ارزنده ای را 
به مسافران و جامعه ارائه می کنند، 
دسترســی راحت، صرفه جویی در 
وقت و از همه مهمتر کاهش هزینه 
از مزایای اســتفاده از حمل ونقل و 
تاکسی های اینترنتی است« نماینده 
مردم شــیراز در مجلس شــورای 
اسالمی، بر لزوم بهره گیری از ایده 
های خالق و تکنولوژی های نوین در 
حوزه حمل ونقل عمومی برای کاهش 
ترافیک تاکید کرد و گفت: »در حال 
حاضر ترافیک مهمترین مشکل کالن 
شهرهای کشور به ویژه تهران است 
که می طلبد از تکنولوژی  های نوین و 

پیشرفته برای رفع آن بهره برد.
پیش از این هم دادستان کل کشور 
با ارســال نامه ای به دادستان های 
مراکز اســتان ها اعالم کرد که صرفاً 
نظارت بر کار تاکسی های اینترنتی بر 
عهده شهرداری ها است و تا زمانی که 
دستورالعمل نظارت شهرداری ها بر 
فعالیت  تاکسی های اینترنتی به شکل 
مشترک از ســوی وزارت صنعت و 
وزارت کشور آماده نشود، »از هرگونه 
برخــورد و ممانعت از کســب وکار 
این شــرکت ها بــه درخواســت 
شــهرداری ها خــودداری به عمل 
آید«. همچنین معاون امور حقوقی 
کشور در ابالغیه  ای به قائم مقام وزیر 
کشــور در امور مجلس و هماهنگی 
استان ها دســتور داد تا دفاتر پلمپ 
شده شــرکت های فعال در زمینه 
حمل ونقل هوشمند که دارای پروانه 

کسب هستند را رفع توقف کند.
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Nabio 
Island in 
Persian 
Gulf with 
Unique 
Nature

Nabio is an un-
inhabited island 
in the Persian 
Gulf. Located in 
the Hormozgan 
province, the island 
has attracted a 
growing number of 
tourists over the past 
years by its unique 
and pristine nature.
It has a surface area 
of 5.1 kilometers 
with its highest point 
standing 36 meters 
above the sea level.
The remains of 
ruined buildings 
and water wells on 
the island testify 
to the presence of 
some settlements in 
the past. Its earlier 
inhabitants were 
allegedly involved in 
fishing and diving. 
By the early days of 
the World War II, the 
inhabitants met their 
ends through pearl 
hunting. They used 
to hunt for a special 
pearl locally called 
Najva.
The flora of the 
region is mainly 
made up of 
Xerophyte and 
Halophyte. Nabio 
Island and its 
shores are home 
to various types of 
local and migratory 
birds due to their 
unique climate and 
geography.
It is also ideal for 
fishing and as a 
tourist you can make 
your daily dishes by 
fishing. Nabio along 
with Hendurabi 
Island joined Kish 
Free Zone back in 
2011.The Island is 
also considered to 
be one of the richest 
wildlife regions in 
Iran. A great number 
of wild birds like 
eagles, parrots, 
white-eared bulbul, 
hoopoe, bee-eaters, 
laughing dove, and 
yellow wagtails 
inhabit the island. 
The government 
has established a 
protected area in the 
island.
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The tourism deputy of Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization 
announced a plan for developing tourism brand 
in Iran.
 After nearly two decades of policy making 
efforts to develop Iran’s tourism brand by the 
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization, nothing has happened in this 
respect. In addition, despite creating many 
slogans to introduce Iran in the international 
arena, there is still no unique slogan reminding 
Iran’s global image. Some countries have chosen 
a special color as their country’s identity, as well 
as the brand and tourism slogan but no similar 
measures have been taken  in our country.
The brand of a country can significantly 
influence tourists’ decision when choosing a 
destination (Blin et al. 2005). Attracting visitors 
can only be achieved through applying the 
concepts of branding and making efforts to 
create a positive image in the mind of tourists 
in present and future, so that they can choose a 
specific destination among many rivals (Grass, 
2008).The use of branding concepts in the 
country’s tourism industry and its development 
is extremely inefficient. The central core of Iran’s 
tourism brand has many major weaknesses and 
its identity has not been clearly defined. It seems 
that due to the lack of tourism brand, there has 
not been enough investment and development 
measures in the field of tourism services and 
facilities.

Biriyani in Iran is quite different than what first comes 
to the mind of most westerners, which is Pakistani 
biriyani. The word biriyani actually derives from 
“birinj”, the Persian word for rice. Isfahan is famous for 
its biriyani, or berian as it’s also known. The Isfahan 
version is made with cooked mutton/lamb, which 
is stewed and minced separately, and then grilled in 
small round shallow pans in an oven or over an open 
fire. It’s served with bread, nan-e taftoun.
 Ingredients
600 grams shoulder lamb,3 medium onions,
middle-eastern, or pitta bread Iranian (sangak)
cooking oil,salt,black pepper,turmeric
 Recipe
Peel and thinly slice onions. Wash and cut meat into 
small pieces. Add onions and 3 glasses of hot water 
to meat and cook over medium heat for about 45 
minutes (adding more hot water during cooking if 
necessary). Add salt, pepper, and turmeric, mix well 
and cook for a few more minutes. There should be no 
water left when cooking is over.
Grind (mince) the cooked meat or chop it finely 
using a sharp, large knife. Fry in oil over medium 
heat for about 15 minutes, then serve over bread 
with more bread covering the meat. Note that no 
rice is served with this dish. Beryani is a delicious 
dish from Esfahan.Usually served with freshly made 
nan-e taftoon, a delicious Iranian flat bread, it’s worth 
experiencing when you visit Esfahan. Wash it all down 
with a glass of Dugh, a refreshing yoghurt drink with 
dried mint. “ Azam Beryani “ restaurant offers the best 
of this dish, and it has two branches; one by the river, 
and one further north. 
Location: Masged Seyyed Street and Kamal Esmaeel 
Street.

Zayanderud
ZayanderudZāyandé-Rūd or 
Zāyanderūd  also spelled as Zayandeh-
Rood or Zayanderood, is the largest 
river in the central plateau of Iran.The 
Zayandeh starts in the Zagros Mountains 
and flows 400 kilometres (200 mi) 
eastward before ending in the Gavkhouni 
swamp, a seasonal salt lake, southeast of 
Isfahan city.
Zayanderud and Khajoo Bridge
The bridges over the Zayandeh-rud, 
the river that separates Isfahan from its 
southern bridge is the pol-e Shahrestan, 
which was probably built in the l2th 
century during the Seljuq period. Until 
recently, it was still located outside the 
town limits. This ten-arch bridge of stone 
and brick is the simplest of the old bridges 
and was originally defended on one side 
by a tower.
Isfahan and Tourists
Bridges of Isfahan at a glance
The city of Esfahan occupies both banks 
of Zayandeh Rud, and although only 
the northern part draws the tourists, 
the presence of river, running eastward 
right through the city is a most favorable 
feature. Trees and gardens (now mainly 
renovated into parks and promenades) 
line its shores, and the many ancient 
beautiful bridges carry heavy traffic to 
the modern plants and factories on the 
south bank.
The khaju  bridge
One of the most beautiful bridges of the 
world. Khaju is a name of small district 
in the neighborhood of bridge. It is 
about 132 meters long and 12 meters 
wide. The Khaju Bridge is made of two 

decks (floors). This bridge was built to 
work for different purposes. As a bridge 
connected the old Isfahan to villages 
located on the southern side and also 
connected Isfahan to Shiraz road.
The historic bridges of modern Esfahan 
are of course Safavid, like the Maidan 
Each bridge coincides with a straight 
avenue running through the city from 
north to south . The best- known is the 
132-m long Pol-e Khaju (Khaju Bridge), 
some which is Slightly smaller but 
even more attractive, with two levels 
of terraces overlooking the river. Form 
bank to bank, and on the foundations of 
an earlier structure by the order of Shah 
Abbas II in 1650 AD, this magnificent 
bridge has been constructed with two 
purpose in mind: to be used both as a 
roadway and a dam (by means of sluices, 
the level of the river may be raised or 
lowered at will). The original purpose of 
this dam was to form an artificial lake for 
some distance upstream, in front of the 
numerous palace buildings and Kiosks 
that stood on either side of the river. It 
is now used to raise the level of the river 
Sufficiently to fill irrigation canals on 
either side. 
But its most fascinating feature are the 
pavilions set into the 12-meter width 
called Shah Neshin (Royal Parlors) 
and once decorated with faience and 
inscriptions .The famous tea- house 
under the bridge is currently closed 
but may reopened soon: this used to be 
one of the most atmospheric places in 
Iran to sit and drink tea or smoke the 
ghalian (hubble- bubble), surrounded 
by slumbering Esfahan manhood. 
Allah verdi khan  bridge (sio se pol)
Most of Iranians call it SI-O-SE POL the 
bridge of 33 arches. The bridge connects 
central Chahar Bagh to the lower part 
of Chahar Bagh Avenue. It was built 
in 1602. Allah Verdi Khan supervised 
construction of this bridge. The bridge is 
300 meters long and 14 meters wide. 
Shahrestan bridge
Shahrestan bridge is the oldest bridge 
on Zayandeh Rud. The foundations are 
from the 3rd to 7th century Sasanian era, 
but the top was renovated in the 10th 

century by the Buyids and finally during 
the 11th century Seljuk period. However 
the architectural style is totally Sasanian.
Shahrestan Bridge, about 3 km east f the 
Pol-e Khaju and to the south of Jay Bus 
Terminal and the old town, is the oldest 
bridge built before the Safavid period 
of Iranian history. Although of slightly 
harder access, it is well worth visiting, 
and the walk is pleasant. Once is stood 
isolated like an old gray mule put out to 
grass. Most of its present stone and brick 
structure is believed to date 12th century. 
It can be reached both from the left and 
rights banks. The structure, named after 
a neighboring Shahrestan village to the 
north, is a fine arched bridge, slightly 
incurvated with arches of varying sizes. 
Its massive abutment dates back to the 
Sassanian period; however, its arches 
and small spans show indications of 
early Islamic architecture. It is 100 m long 
and 4.6 m wide, with 11 spans and 12 
gigantic stone abutments. It is not open to 
traffic. It was repaired during the Seljuk 
period. The landscape is very peaceful 
with clumps of poplar trees and pebbles 
rolling on the bed of the river which is 
fast running in this particular spot. Just 
before sunset is a very good time to visit 
or photograph it. 
Marnan Bridge
Marnan Bridge is one of historical 
bridges which was constructed west 
of the Safavid city. It was reconstructed 
during Safavid period. The original 
bridge was as old as the Shahrestan 
Bridge. In accordance with the available 
documents the Marnan Bridge was 
replanned and constructed by the order 
of Khajeh Sarfaraz who was an Armenian 
administrator of Armenian district in 
Isfahan. 
Juei bridge
Common people call it Pole Choobi (The 
wooden bridge). It is about 146 meters 
long and 4 meters wide. It has 21 water 
canals. It was built in the 17th century. 
It was used as a royal and private bridge. 
There are two parlors, built for the Shah’s 
and was closed to public. Windows of 
this building opens to different river  
sides.

Isfahan Bridges on Zayandeh 
River

The Zayandeh starts in the Zagros Mountains and 
flows 400 kilometres (200 mi) eastward before 
ending in the Gavkhouni swamp, a seasonal salt 
lake, southeast of Isfahan city.
The Zayandeh is spanned by many historical 
Safavid era bridges, and flows through many 
parks.There are several new and old bridges 
(pol) over the Zayandeh River. The oldest, 
Shahrestan, built in 5th century AD, is still in use 
as a pedestrian crossing in Sharestan village.

The bridges 
over the 
Zayandeh-
rud, the river 
that separates 
Isfahan from 
its southern 
bridge is 
the pol-e 
Shahrestan, 
which was 
probably 
built in the 
l2th century 
during the 
Seljuq period.



Currency

USD 42000

48186

53937
42709

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,293.9 $

SudokuNO 133  Solution: NO 132

Major Iranian copper 
producers produced an 
aggregate of 894,060 tons of 
copper concentrate during 
the nine months to Dec. 21 to 
register an increase of 5% YOY.
Sarcheshmeh Copper Complex 
was the biggest producer with 
529,927 tons, up 6% YOY; 
followed by Sungun Complex 
with 248,394 tons, up 4% 
YOY; and Miduk with 115,739 
tons, up 1% YOY, Iranian 
Mines and Mining Industries 
Development and Renovation 

Organization’s latest report 
shows.Production in the 
month ending Dec. 21 was 
101,708 tons, down 2% YOY.
Sarcheshmeh Copper Complex 
and Khatoon Abad Copper 
Refinery produced a total of 
228,680 tons of copper anode 
during the nine months, up 
76% YOY. The former had the 
bigger share with 146,617 
tons, up 186% YOY and the 
latter produced 82,063 tons, 
up by 4% YOY, according to 
Financial Tribune.

Apple’s New 
iPhone Leaked 
with Triple-
Camera, Wi-Fi 
6
A new report 
indicated that Apple 
will make three 
important changes 
to the so-called 
iPhone XI / iPhone 
11.
Financial giant 
Barclays is out today 
with a forecast that 
iPhone 11 will 
include support 
for the newest 
generation of Wi-
Fi. This prediction 
comes as we’ve 
been learning more 
about the triple-
camera system 
that could land 
with the 6.5-inch 
iPhone 11 along 
with improvements 
to Face ID, new 
antenna tech, and 
more, 9to5mac 
reported.
We started hearing 
about what changes 
this year’s iPhone 
11 could include last 
year. In November, 
reliable Apple 
analyst Ming-Chi 
Kuo forecast that 
this year’s iPhone 
lineup will include 
improved Face ID. 
Specifically, Apple is 
expected to increase 
“the power of the 
flood illuminator 
which will help 
reduce the potential 
for environmental 
light to interfere 
with Face ID.”
For users, that 
should mean fewer 
failed unlocks 
when using facial 
recognition to 
unlock the iPhone.
Also in November, 
Kuo detailed that 
the iPhone 11 
should feature 
a new approach 
to antennas with 
a modified PI 
approach. Moving 
from liquid crystal 
polymer antennas 
to MPI should help 
Apple achieve a 
better production 
yield and 
improve product 
performance.
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Major Iranian Copper Mines 
Register Growth in Output

 In a talk with ILNA Ashkan 
Golpaygani said “In light of the 
harsh restrictions imposed by 
the United States and the steep 
decline in the value of the rial, 
domestic carmakers will certainly 
not be able to upgrade their 
vehicles and meet at least some 
of the new standards demanded 
by the Institute of Standards and 
Industrial Research of Iran (ISIRI).”
“However, the basic safety 
standards introduced in ISIRI’s 
latest upgrade for the automotive 
standards must be upheld,” he said.
The new automotive standard, 
known as the Islamic Republic Car 
Assessment Program (IRCAP), 
was due to take effect in January. 
Industry observers say four 
models manufactured by IKCO and 
SAIPA, namely Pride, Tiba, Samand 
and Peugeot 405, are simply not 
of the quality that can meet the 
new standards. ISIRI is yet to take 
effective action to fully implement 
the IRCAP, according to Financial 
Tribune.
Golpaygani says that prior to 
the introduction of IRCAP “auto 
standards in Iran went back to 
2002.”
Decades-Old Models
“Most vehicles made in Iran are 
manufactured on platforms 
designed two decades ago. You 
can’t expect them to pass higher 
tests,” the ISQI official said.
Pointing to IRCAP, Golpaygani says 
ISIRI has been pushing for years 
for upgrading the old automotive 

standards.
Explaining the point, he singles 
out Pride, a small city car made 
by SAIPA, which is the cheapest 
vehicle sold in Iran. SAIPA sells 
the car for 229 million rials 
($2,070), but it changes hands for 
350 million rials ($3,150) in the 
market!
Without playing with words 
Golpaygani said, “Pride has not 
passed the new automotive 
standards. However, we cannot 
say that its production must be 
banned. We obviously need to 
consider the national [economic] 
conditions. Large sections of the 
society can [only] afford Pride.”
After the historic Iran nuclear deal 
was implemented in 2016, Iranian 
carmakers built closer ties with 
foreign firms and were on track to 
manufacture high quality vehicles. 
However all their efforts were 
derailed soon after US President 
Donald Trump tore up the 
international nuclear agreement 
and re-sanctioned Tehran in the 
summer of last year.
“ISIRI is barely focused on 
enforcing safety standards and has 
ditched its secondary concerns,” 
he added.
ISQI conducts monthly quality 
and safety tests on behalf of 
the Ministry of Industries. The 
company has strong ties to the 
ISIRI.
 Not Safe Enough 
Hardly 30% of the cars made in 
Iran can be placed in the acceptable 

safety category, the Traffic Police 
chief said in a blunt criticism of local 
auto companies that are infamous 
for high prices and poor quality. 
“Traffic Police had to fight hard and 
long for implementation of basic 
motor vehicle safety standards,” 
General Taqi Mehri told reporters 
in December. “Only 30% of cars 
are safe to drive… We are pushing 
for higher automotive standards. 
However, the final decision will 
be made by the High Council of 
Standard.”
It was not clear why the seemingly 
influential council has done close 
to nothing over the years when 
car quality had visibly been of the 
declining order. The council is 
made up of the sitting president 
and members of the Cabinet, 
the attorney general, head of the 
Department of Environment, head 
of Iran Chamber of Commerce, and 
the ISIRI boss.
In elaborating his assessment, 
the general said, “As per the 
mandatory auto standards, all 
domestic companies must install 
two airbags on their cars. However, 
to improve the safety of both driver 
and passengers, this number needs 
to be revised upwards.”
Traffic Police will continue to 
demand stricter safety standards, 

he said. Observers, however, 
concur that such efforts will 
ultimately be an exercise in futility. 
Golpaygani’s latest comments 
indicate that the observers were 
right.
Industry Overview
During the nine months to 
December 2018 Iran’s auto 
production plunged to 763,519 
cars and commercial vehicles -- a 
31% year/year drop.
According to the Ministry of 
Industries data, during the nine 
months, 713,233 cars were 
produced, down 31.2% compared 
to 1,037,374 made during the same 
period last year. During the period, 
50,101 trucks, buses, minibuses, 
and pickups were made, indicating 
a 27.4% YoY decline.Due to the 
US sanctions Iran’s economy is 
facing big challenges and the rial 
has tanked, losing more than 60% 
of its value this year. The industrial 
sector is believed to be hit the worst 
due to its dependence on imports 
and the increasing reluctance of 
foreign companies to sell to Iran 
fearing the wrath of the openly 
hostile Trump administration.
The two main auto companies, Iran 
Khodro, and SAIPA are in disarray 
with both reporting 35.4% and 
30.3% declines in production.

NIOC to offer 1mb of oil 
at IRENEX on Jan. 21
 A senior official at the National Iranian Oil Com-
pany (NIOC) said the company is slated to sup-
ply a million barrels of crude oil on Iran Energy 
Exchange (IRENEX) on January 21.
This will be the third time that the state-run 
company is offering oil to the private sector at 
the international ring of IRENEX.
Director of International Affairs at NIOC Saeid 
Khoshrou said the supplies would be sold as 
35,000-barrel consignments for $52.42 per 
barrel.
He said the purchases could be settled in hard 
currencies or rials which makes this supply 
round different from the previous ones.
The official further stated that the permits for 
selling 3 million barrels of oil on IRENEX have 
been obtained by NIOC and the company will 
act accordingly for future sales.

Iran ready to export gas to 
Pakistan
Iran is ready to export gas to Pakistan, 
Executive Director of the National Iranian Gas 
Company Hassan Montazer said.
The pipeline has been partially laid and 
infrastructure has been built, Montazer added.
Pakistani officials should decide whether they 
will buy gas or not, he said.
A gas production plant is being constructed 
in Iran’s Assaluyeh city and the plant will be 
commissioned in the near future with the 
participation of the president, Montazer added.
Iran will become the third country after France 
and Russia in the gas production, he said.
Presently, Iran exports gas to Iraq from two 
directions, namely, Iraq’s Baghdad and Basra 
cities. Taking into account the need for gas in 
summer, the volume of export will increase, 
he said.
As for the payments for gas in euros or dinar, 
he said that so far, Iran has received euros, 
Montazer added.
The opportunities have been created to export 
Iranian gas to Oman, Kuwait and the United 
Arab Emirates. If special attention is paid, gas 
may be transported at a low cost, he said.

Iran Cement Exports at 
4.8m Tons in 9 Months
Iran produced 41 million tons of cement during 
the nine months to Dec. 21, of which 4.8 million 
tons were exported.
According to Iran Cement Association 
Secretary Abdolreza Sheikhan, each ton of 
domestically-produced cement is currently 
priced at $25-30 in export markets, which 
indicates that earnings amounted to $120-144 
million. 

Due to the new US sanctions and the economic headwinds, 
production of poor quality and outdated (but apparently 
affordable) vehicles like SAIPA’s Pride cannot be banned, 
head of Iran Standard and Quality Inspection Company 
(ISQI) says.

Car Buyers in Iran Get a Raw Deal
news

 Tire Companies Want 
Tax Break
Over the past several months the tire 
industry’s profit margin has shrunk 
significantly thanks to the rising prices 
and shortages of raw materials amid hard 
economic times.
Given the litany of problems the industry is 
facing, chairman of the Iran Tire Industry 
Association has called on the government to 
offer tax breaks to tire companies.
“The industry’s profit margin has dropped 

to 6% and companies can barely make ends 
meet. Manufacturers are saddled with higher 
costs and overheads… Tax exemptions can 
make things a bit easier,” local news website 
Asr-e Khodro quoted Taqi Ganji as saying.
Since the US re-sanctioned Iran in August 
2018, the country is grappling with economic 
problems including a sharp fall in the value of 
the rial. On Saturday the US dollar was traded 
at 114,000 rials in Tehran. The greenback 
was sold for 160,000 to 180,000 rials some 
months earlier. In March it hardly fetched 
42,000 rials, Financial Tribune reported.

Volatility in the currency market and 
struggling to preserve the dwindling foreign 
currency reserves, the government was 
forced to introduce a multitier system for 
allocating subsidized currency for imports. 
The raw material imported by tire companies 
was initially in the second priority list not 
eligible for subsidized currency. But in recent 
months when the rial tanked further and 
tire prices jumped to unprecedented highs 
(especially for heavy-duty vehicles) the 
government was forced to rewrite its forex 
policy for the industry.

“Although policy changes have been 
introduced, tire makers are still grappling 
with huge problems,” Ganji said, noting 
that old machinery and lack of raw material 
are still among challenges that remain 
unresolved. 
With prices rising at terrible speed in almost 
all sectors of the economy, the Ministry of 
Industries earlier last month approved a 
30% increase in tire prices. 
Ganji, however, says that that is not enough 
and the industry needs much more 
government support to be able to survive.

Deputy oil min.:
EU’s trade mechanism to be set 
up soon despite US pressure
 Deputy Oil Minister Zamaninia said Sun. that despite US 
pressure, the EU’s payment system aimed at facilitating trade 
with Iran will be set up soon.
Amir Hossein Zamaninia, deputy oil minister, said at an 
oil exporters union conference on Sunday that Europeans 
are making daily contacts for the establishment of a trade 
mechanism independent of the dollar to bypass the US 
sanctions, adding “despite the US pressure, none of European 

officials have ever said setting up the payment system would 
be impossible, and it won’t be long before these efforts bear 
fruit.”
He stressed that once the Special Purpose Vehicle (SPV) is put 
in place, it will contribute a lot to the expansion of economic 
relations between European countries with the rest of the 
world.
The deputy minister went on to note, whoever, that the 
EU’s trade mechanism will not solve all of Iran’s economic 
problems, adding “we are not waiting on hand and foot for the 
establishment of this mechanism, and will continue with our 
own plans in the absence of the SPV.”



Boeing 707 cargo plane 
crashes in Iran
A Boeing 707 cargo plane crashed near Karaj 
City of Iran on Monday morning January 24.
The cargo plane, carrying meat, crashed 
during an emergency landing at Fath Airport 
of Alborz Province and caught fire after 
hitting the wall at the end of the airport. The 
crash has claimed the lives of seven people 
so far.
Iraq Sides with Iran against 
US Sanctions: Ammar 
Hakim
Leader of Iraq’s National Wisdom Movement 
Seyed Ammar al-Hakim hailed his country’s 
relations with Iran as “strategic” and said 
Baghdad always stands by Tehran in the face of 
US sanctions against the Islamic Republic.
Speaking at a meeting with Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif in Baghdad on 
Sunday night, Hakim pointed to the economic 
embargoes imposed on Iran by the US and 
said the unilateral sanctions set a dangerous 
precedent in foreign relations and international 
agreements.  
He further described bilateral relations 
between Iran and Iraq as “strategic” and said 
the Baghdad government always backs Tehran 
against US sanctions.
Zarif, for his part, underlined the importance 
of bilateral ties between the two countries and 
said President Hassan Rouhani plans to make 
an official visit to Iraq in the near future. 
Heading a high-ranking Iranian delegation, 
Zarif arrived in Baghdad earlier on Sunday for 
an official visit.
The visit comes against the backdrop of Iran’s 
efforts to boost its foreign trade in the US 
sanctions era.
Iraq’s foreign minister said recently that his 
country is “not obliged” to abide by sanctions 
imposed by the US against Iran and would be 
pursuing options to continue bilateral trade.
On December 20, the US granted Baghdad a 
-90day extension to a waiver on abiding by the 
sanctions that were re-imposed on the Islamic 
Republic in November.
Trade between the two neighboring countries is 
thought to amount to around 12$bn, while Iran 
provides around 40 percent of Iraq's electricity 
needs.
Although Iraq faces possible censure by the 
US if it fails to cease its trading with Iran by 
the end of the waiver period, Foreign Minister 
Mohammed Ali al-Hakim said his country could 
continue relations with Iran.
“These sanctions, the siege, or what is called the 
embargo, these are unilateral, not international. 
We are not obliged (to follow) them,” he said, 
speaking to a gathering of journalists on 
January 3.

Iran Not to Let Anyone Interfere in 
Ties with Iraq: Zarif

Rouhani: Iran ready for 
fresh friendly ties with 
more regional states
 Iranian President Hassan Rouhani 
described Iran’s relations with its 
neighbors as being at the best level and 
said Tehran is ready for fresh friendly 
ties with one or two more regional 
countries .
The President made the remarks on 
Monday while addressing people 
who had gathered in a stadium in this 
northeastern city to welcome Rouhani 
to their city.
Though certain countries are presently 
seeking to impose restrictions on Iran’s 
access to food, medicine and some 
equipment, he said, Iran is presently 
proud of its high level of security which 

is due to the nation’s vigilance and 
scientific achievements.
Elobarating on some of country’s 
scientific achievement, the president 
said Iran is to launch two indigenous 
satellites in coming days.
According to Rouhani, one of them , 
dubbed Payam (Message), is the first 
home-made operational satellite 
and will be used for processing the 
terrestrial data about the country on a 
daily basis.
Elsewhere in his speech, President 
Rouhani also pointed to enemies’ plots 
against the country, stressing that Iran 
did not fear them and would easily 
overcome the problems.
“US and its regional hands are not 
capable of bringing the great Iranian 
nation to the knees,” he added.
President Rouhani accompanied by 

a number of his cabinet members 
arrived in Golestan province this 
morning. During his two-day stay in the 
province , he will review the process of 
development in the province and the 
get familiar with problems provincial 
people are facing.
He will also hold meetings with the 
Sunni Ulema and provincial clerics and 
inaugurate a number of development 
projects.

Speaking at a joint press 
conference with his Iraqi 
counterpart, Mohamed Ali 
Alhakim, in Baghdad on 
Sunday night, Zarif said Iran-
Iraq relations are very strong 
and no one will be allowed to 
interfere in them.
He further voiced Tehran’s 
support for Iraqi efforts to 
help Syria normalize ties with 
Arab countries and return 
Damascus to the Arab League.
The Iraqi top diplomat, for 
his part, said the relationship 
between Iraq and Iran has 
progressed day by day in light 
of the reciprocal visits by the 
two countries’ officials.
Alhakim also said Baghdad 

is resolved to boost relations 
with Tehran in all areas in 
line with efforts to serve the 
interests of both nations.
Heading a high-ranking Iranian 
delegation, Zarif arrived in 
Baghdad earlier on Sunday for 
an official visit.
The visit comes against the 
backdrop of Iran’s efforts to 
boost its foreign trade in the US 
sanctions era.
Iraq’s foreign minister said 
recently that his country is “not 
obliged” to abide by sanctions 
imposed by the US against Iran 
and would be pursuing options 
to continue bilateral trade.
On December 20, the US 
granted Baghdad a 90-day 

extension to a waiver on 
abiding by the sanctions 
that were re-imposed on the 
Islamic Republic in November.
Trade between the two 
neighboring countries is 
thought to amount to around 
$12bn, while Iran provides 
around 40 percent of Iraq’s 
electricity needs.
Although Iraq faces possible 
censure by the US if it fails to 

cease its trading with Iran by 
the end of the waiver period, 
Foreign Minister Mohammed 
Ali al-Hakim said his country 
could continue relations 
with Iran.“These sanctions, 
the siege, or what is called the 
embargo, these are unilateral, 
not international. We are not 
obliged (to follow) them,” he 
said, speaking to a gathering of 
journalists on January 3.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif hailed the 
growing relations between Tehran and Baghdad in various 
areas and said the Islamic Republic will not allow anybody to 
interfere in the ties with the Arab country.
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Iranian President 
Hassan Rouhani 
said Monday that an 
Iranian-made satellite 
named ‘Payam’ will be 
put into orbit at 600 
kilometers altitude 
above Earth in the near 
future.
Rouhani made the 
announcement while 
addressing a group 
of people in Golestan 
province during his 
provincial visit on 
Monday.
He said homegrown 
‘Payam’ satellite will 
be put into orbit at 
an altitude of 600 
kilometers above Earth 
on a satellite-carrier 
rocket in the coming 
days. Rouhani added 
that the two are made 
by Iranian scientists at 
Amirkabir University 
of Technology (AUT).
The president 
explained that 
Payam is Iran’s 
first operational 
satellite with a 
mission to send daily 
information about the 
country’s climate and 
agricultural lands.
He added that the 
satellite would pass 
over Iran’s airspace six 
times a day.
Pompeo Says 
'Details' Are Be-
ing Worked Out 
for 2nd US-NK 
Summit
US Secretary of State 
Mike Pompeo said 
Sunday that "details" 
are being worked out 
for the possible second 
summit between 
Washington and 
Pyongyang, amid a 
flurry of media reports 
on Vietnam as its 
possible venue.
January, 14, 2019 
- 12:10 Other Media 
Comments 
Pompeo Says 
&apos;Details&apos; 
Are Being Worked Out 
for 2nd US-NK Summit
During a media 
interview, he made 
the remarks as 
expectations grow 
that US President 
Donald Trump and 
North Korean leader 
Kim Jong-un may 
meet in the coming 
months to break an 
apparent impasse 
in their negotiations 
over Pyongyang's 
d e n u c l e a r i z a t i o n , 
Yonhap news agency 
reported.

Iran to put 
‘Payam’ satellite 
into orbit in com-
ing days

Iran
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Iran to Take Necessary Measures 
against Any Hostile Move: 
Spokesman
Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi 
deplored Poland’s recent decision to host a conference 
that the US is going to hold against Iran next month, saying 
that no “hostile” move by any country will go unanswered.
 “I think the US and the White House rulers have started 
to adopt specific policies on the global stage given all the 
international developments, one of which is hostility 
against Iran’s people and country,” Qassemi said in his 
weekly press conference in Tehran on Monday.
“They have tried to create problems in relations between 

Iran and other countries,” he added.
“(Iran’s) Foreign Ministry takes and will take appropriate 
measures in the face of wrong, improper and maybe 
hostile actions of any country within the framework 
of maintaining the dignity of the Iranian people,” the 
spokesman said.
Poland’s charge d’affaires in Tehran was summoned to 
the Iranian Foreign Ministry on Saturday in protest at the 
so-called conference on Middle East peace and security 
that the United States is going to hold jointly with Poland 
in Warsaw on February 13 and 14.
In the meeting, the director of the Iranian Foreign 
Ministry’s department for Eastern Europe affairs voiced 
protest to the Polish government for working with 

the US to host the 
planned anti-Iran 
conference, saying, 
“This is a hostile US 
move against the 
Islamic Republic of 
Iran, and Poland is 
expected to refrain 
from keeping the US company in holding such a 
conference.”
In response, the Polish diplomat provided an explanation 
for the conference, saying it would not be an anti-Iran 
gathering and that Poland’s stances differ from the 
American officials’ recent comments.

US dreams to stir protests in Iran 
not to come true
Chief of Staff of Iranian President Mahmoud Vaezi 
said Americans were looking forward to anti-
government rallies in 13 Aban Day (November 
1379 ,04) which is the anniversary of US embassy 
takeover, however their dreams did not come true.
"President Rouhani and his government are after 
establishing constructive economic, political, 
cultural and social relatins with other countries, 

especially the neighbors, in order to pace the 
development of the country and pave the way for 
a better life for the people" said Mahmoud Vaezi 
on Sunday night at a meeting with representatives 
of political parties, political groups and political 
activists in Golestan province.
Referring to US president as a person who has 
challenged the entire international system, 
unilaterally withdrawing from many international 
treaties honored by former US presidents, he 
said "we must stand against the conspiracies of 

the US government by 
maintaining vigilance 
and consolidating 
unity and empathy; 
we must protect the 
principles, interests 
and independence of our 
country, and we must note 
that at this sensitive time, we 
need more than ever unity and 
solidarity more than ever.

News

Russia against Israel’s intervention 
in Syria: Envoy
Russian Ambassador to Beirut Alexander Zasypkin on 
Monday condemned Israel’s intervention in Syria.
Russia against Israel&#39;s intervention in Syria: Envoy
In an interview with the Beirut-based daily al-Akhbar, 
Zasypkin noted that Israel launched raids against Syria under 
the pretext of Iran’s presence in the Arab country. 
However, he added, Iran and Russia cooperate to preserve 
Syria’s sovereignty and to combat ongoing terrorism, .

The Russian top diplomat termed Washington’s decision to 
withdraw its military forces from northern Syria as a major 
development which will help restore unity among Syrians.

With regard to US pressure on Arab countries to restore 
relations with Damascus, Zasypkin said the Americans and 
some Arab countries seek to break apart the Syrian-Iranian 
coalition and called it an irrational effort.
He called on the Arab countries to resume ties with Syria 
without setting any preconditions and to contribute to the 
reconstruction process with no prerequisite.



Boeing 707 cargo plane 
crashes in Iran

Rouhani: Iran ready for fresh friendly 
ties with more regional states
Iranian President Hassan Rouhani described Iran’s relations with 
its neighbors as being at the best level and said Tehran is ready for 
fresh friendly ties with one or two more regional countries .
The President made the remarks on Monday while addressing people 
who had gathered in a stadium in this northeastern city to welcome 
Rouhani to their city.Though certain countries are presently seeking t o 
impose restrictions on Iran’s access to food, medicine and some equipment, he said, Iran is 
presently proud of its high level of security which is due to the nation’s vigilance and scientific 
achievements...

Iran’s actions in 
aerospace area don’t 
violate any United 
Nations Security Council 
resolutions, such as 
Resolution 2231, 
Iranian Foreign Ministry 
spokesman, Bahram 
Qassemi said.
Speaking in his weekly 
press conference on 
Monday, Qassemi 
expressed his condolence 
over the death of a 
number of Iranian 
compatriots in Boeing 
707 cargo plane crash in 
west of Tehran.
“The satellite that Iran is 
due to launch is part of 
a non-military project 
that is totally scientific,” 
Qassemi noted, adding, 
“Iran won’t wait for 
permission of any country 
for such measures”.
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“Iraq and Iran have many common issues, which 
have been discussed during Zarif’s visit to Baghdad,” 
the member of Foreign Relations Committee of 
Iraq’s parliament, Furat Al-Tamimi said.
“The Iranian foreign minister’s trip to Iraq was 
very welcomed by Baghdad’s new government, 
as it seeks broad and balanced relations with all 

countries, especially neighboring states,” Al-Tamimi 
added.
Iran’s foreign minister is in Baghdad at the head of a 
high-ranking politico-economic delegation.
According to the Iraqi parliament member, the 
economic delegation accompanying Zarif has come 
to Iraq to discuss trade and economic exchanges and 
cooperation in power and energy areas.
“Zarif ’s visit to Iraq is of great importance and 
will be followed by specific developments. In its 
reconstruction phase, Iraq needs the support of all 
of its friends. The visit is a prelude for cooperation 
with investing companies and launching business 
activities to expand bilateral cooperation between 
the two countries, especially in services, security 
and intelligence areas,” he added.

The source said that the Pentagon drew up options in 
response to the request, which was first reported by the 
Wall Street Journal and which originated from the White 
House National Security Council led by John Bolton.

Citing current and former US officials, the newspaper 
reported that the request sparked deep concern among 
Pentagon and State Department officials.The Wall Street 
Journal also reported that it was not clear whether the 
options were provided to the White House, whether 
President Donald Trump knew of the request or whether 
serious plans for a US strike against Iran took shape at that 
time.The decision was prompted by three mortars being 
fired into a diplomatic quarter in Baghdad in September, 
the newspaper said. The shells landed in an open lot and 
no one was hurt. Two days later, unidentified militants 
fired three rockets that hit close to the US consulate in 
the southern city of Basra but caused no serious damage.

The plane which was a Boeing cargo 
707 made an emergency landing in Fath 
Airport, in the province of Alborz west of 
capital, Tehran.
It was on the runway when it hit a wall and 
caught fire. 
According to the statement, the reason of 
the crash and the condition of the people 
on board are still under scrutiny.
Iran Emergency Organization Mojtaba 
Khaledi told IRNA that seven out of 16 

people onboard were killed while one of 
them who survived is in critical condition 
in the hospital.
He further noted that the plane hit a 
house close to the airport but caused no 
casulaties as the residential unit was 
empty at the time of the incident.
Investigations are still underway to find 
any other probable casulaties, he added. 
An official of Iran Civil Aviation 
Organization (CAO) said on condition 
of anonymity that the Boeing707- 
mistakenly landed at Fath Airport in Karaj 
while the pilot could not control the plane 
on the runway.
CAO spokesman Reza Jafarzadeh told 
IRNA said that several teams have been 
dispatched to the crash scene.

President Donald Trump's warning that if Turkey 
attacks US-backed Kurdish forces in Syria, the United 
States will "devastate Turkey economically" has 
drawn a sharp response from Ankara and President 
Recep Tayyip Erdogan's spokesman.
Turkey's presidential spokesman Ibrahim 
Kalin responded to Trump on Twitter by saying, 
"Terrorists can't be your partners & allies." He also 
insisted that Turkey "fights against terrorists, not 
Kurds" as a people, AP reported.
In Sunday's tweet, Trump also warned the Kurdish 

forces not to "provoke Turkey."
Trump announced via Twitter on December 19 that 
all American troops in Syria would be withdrawn 
from the Arab country.
The US withdrawal has begun with shipments of 
military equipment, US defense officials said. But in 
coming weeks, the contingent of about 2,000 troops 
is expected to depart.
Trump's decision to leave Syria, which he initially 
said would be rapid but later slowed down, shocked 
US allies and angered the Kurds in Syria.

 Visiting Chairman of Iran Majlis (Parliament) National 
Security and Foreign Policy Commission voiced Tehran 
readiness to transfer state-of-art technologies to Syria 
for reconstructing this war-stricken country.According 
to the Syrian News Agency (SANA) on Monday, 
Heshmatollah Falahat-pisheh made the remarks in a 
meeting with his Syria counterpart Faisal al-Khouri 
in the Syrian capital.He added that Syria and Iran have 
underlined necessity of bolstering existing cordial 
relations and expanding prospects of cooperation in all 
arenas, parliamentary ties in particular. Falahat-pisheh 

said the visit aims to consolidate relations between 
the two friendly countries in various arenas.He also 
stressed readiness of the Iranian delegation members 
to work to speed up ratification of the agreements 
signed between the two countries and contribute to 
the implementation of all proposed projects.He further 
pointed to the importance of the relations binding the 
two brotherly countries in light of the highly sensitive 
conditions in the region and hoped that the victory 
achieved in Syria against terrorism will be followed by 
victories in the economic fields.

“The enemies of the Islamic Revolution have intended 
and spent (money) to prevent the celebrations of the 
40th anniversary of the Islamic Revolution of Iran 
or make them bitter,” Major General Baqeri said in a 
speech in Tehran on Sunday evening.
Accordingly, by mobilizing everything at their 
disposal, they are seeking to undermine stability and 

peace in the country, the top general added.
The enemy has reached the conclusion that 
military action against Iran would be ineffective 
and costly, thus it has resoted to hatching plots to 
foment instability in the country through employing 
its mercenaries, he stated.Major General Baqeri 
further emphasized that, despite the sinister plots 
of the enemies, the country is enjoying a high level 
of security. In recent years, the Middle East has been 
plagued with Takfiri terrorist groups like Daesh (also 
known as ISIS or ISIL), which are believed to have been 
created and supported by the West and some regional 
Arab countries.However, Iran is considered by many 
experts as the “island of stability” in a region which 
faces many security challenges.

“Zarif’s visit to Iraq to be followed by special developments”

White House Asked for Options to Strike Iran in 2018: Source

Crashed plane was carrying meat: Iran army

Trump Warning to Turkey Draws Anger in AnkaraIranian, Syrian MPs review ways for bolstering ties

Enemy Seeking to Create Instability in Iran via Mercenaries

Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major 
General Mohammad Hossein Baqeri warned of 
plots hatched by enemies to harm the Islamic 
Republic and said they are trying to create 
instability in the country via their mercenaries.

A member of Foreign Relations Committee 
of Iraq’s parliament said, Iranian Minister of 
Foreign Affairs, Mohammad Javad Zarif’s visit to 
the Arab country was very welcomed by Iraq’s 
new government and it will lead to specific 
developments.

The plane that crashed in an Iranian airport Monday 
morning was carrying meat from Bishkek, Kyrgyzstan, 
said the Public Relation Office of the Iranian Army in a 
statement.

The White House’s national security team last 
fall asked the Pentagon to provide it with options 
for striking Iran after mortars were fired into an 
area in Baghdad that is home to the US embassy, 
a source familiar with the matter said.

It was on the 
runway when 
it hit a wall 
and caught 
fire. 
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