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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

در همایش نقش عدالت مالیاتی در توسعه پایدار  عنوان شد؛    

شفافیت در  محل مصرف مالیات

بازار طال و سکه  97/10/25 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,750,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,860,0005,041,000جدید

1,990,0002,521,000نیم سکه

1,2000001,441,000ربع سکه

670000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18354585488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

پله اول انتخاب شغل

بیکاری  در جامعه به سرعت در 
حال گسترش است . این بیکاری 
عوامل بسیاری از جمله نوسانات 
اقتصادی، عدم توزیع مناســب 
درآمــد و امکانــات، عدم جذب 
نیروی کار در مراکــز تولیدی و 
صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ 
رشــد جمعیــت و فرصت های 
شغلی، ضعف قوانین و مقررات، 
اتخاذ برخی سیاست های غلط 
و فقدان آموزش های متناسب با 
نیاز بازار کار دارد. اما جالب است 
پای صحبت برخی از بزرگترها که 
بنشینیم می گویند کار هست اما 
جوانان تمایل به انجام آن ندارند. 
که البته با نگاهی گذرا به جامعه 
در می یابیم بازار ایران در بسیاری 
از موارد دچار ضعف اســت و با 
 یک خالقیت کوچک و پشتکار

 می تــوان این ضعــف را به یک 
فرصــت تبدیل کــرد پس چرا 
جوانان کشورمان مدام از بیکاری 
ناله می کنند و در انتخاب شغل 
آینده شان دچار مشکل هستند؟ 
عدم اعتمــاد به نفــس و نبود 
آموزش هــای الزم برای ورود به 
بازار کار باعث شده است جوانان 
ما در یک سردر گمی در انتخاب 

شغل به سر ببرند. ...

سبحانی: 

 با قیمت دستوری
 فوالدسازان متضرر شدند

رییس انجمن تولید کنندگان فوالدایران گفت: 
اجرای قیمت دستوری نه تنها به نفع خریداران 
نشد، بلکه فوالدسازان نیز متضرر شدند. در نهایت 
همه متوجه شدند که مکانیسم بورس بهترین 

گزینه برای خریداران نهایی و فوالدسازان است.
دکتر بهرام ســبحانی در حاشــیه نمایشــگاه 
بومی ســازی صنعت فوالد عنوان کرد: ســابقه 
قیمت گذاری دستوری برای حوزه فوالد به قبل از 
سال ۸۲ باز می گردد. در آن زمان وزارت بازرگانی 
وقت تعیین کننده قیمت فوالد بود و فوالد سازان 
مجبور بودند طبق قیمت دستوری محصوالت 
خود را به فروش برسانند. در آن زمان قیمت تعیین 
شده بســیار کمتر از قیمت بازار بود. در این بین 

دالالن با خرید فوالد از کارخانجات و ...

کوثر بابایی
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

    دولت طی سال های گذشته نه تنها هزینه های خود را کاهش نداده بلکه با افزایش هزینه های خود خواستار افزایش مالیات دریافتي از مردم است 

وی تصریح کرد: خدماتي که 
ارائه مي شــود باید از لحاظ 
سرعت و دقت رضایتمندي 
خانواده هاي مراجعه کننده 
به سازمان را به همراه داشته 

باشد. 
معــاون خدمات شــهری 
شهرداری اصفهان هزینه خدمات ارائه شده 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
به مردم مانند خدمات تغســیل، تکفین، 
تدفین، خدمات پس از دفــن، اقدامات 
عمراني، توســعه و نگهداري فضاي سبز 
و ... را تنها بخشــي از هزینه هایي دانست 
که شهرداري بابت ارائه آنها از شهروندان 
وجه دریافت می کند و تاکیــد کرد: در 
حقیقت شــهرداری برای انجام خدمات 
 در آرامســتان باغ رضوان یارانه پرداخت 
می  کند و اگر کمک های شــهرداری به 
سازمان آرامستان ها نباشد، درآمدهای این 

سازمان جوابگوي هزینه ها نیست.
وی با بیان اینکه برای توسعه آرامستان باغ 
رضوان پیش بینی ها و برنامه ریزي هاي 
الزم انجام شده، تصریح کرد: با طرح توسعه 

آرامستان باغ رضوان در آینده دچار مشکل 
نخواهیم شد.

امیری با اشــاره به طرح اصالح هندسي 
ورودی آرامستان باغ رضوان و با بیان اینکه 
در روزهای تعطیل و ایام خاص، ترافیک 
ســنگینی در ورودی آرامستان از سمت 
خیابان جی ایجاد می شود، بیان داشت: 
بر اساس بررســی های انجام شده به این 
نتیجه رسیدیم که محور ورودی آرامستان 
اصالح و توسعه پیدا کند تا ترافیک در محور 
ورودی به حداقل رســیده و عبور و مرور 

شهروندان براي زیارت اهل قبور همراه با 
آرامش باشد. 

وی با بیان اینکه آمادگی در مواقع بحرانی 
و حوادث غیرمترقبه از مســائلی است که 
باید به آن توجه ویژه داشــت، افزود: تمام 
 سازمان ها از جمله سازمان آرامستان های

 شــهرداری بایــد، پیش بینی هــای الزم 
 در ایــن زمینه را انجام دهند. در ســازمان 
آرامســتان ها، ظرفیت هــاي الزم براي 
بهره بــرداري در مواقع بحرانــی و حوادث 

غیرمترقبه ایجاد شده است. 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در بازید از سازمان آرامستان های اصفهان خبر داد:
اصالح هندسي ورودی آرامستان باغ رضوان

بر اساس بررسی های 
انجام شده به این 

نتیجه رسیدیم 
که محور ورودی 

آرامستان اصالح و 
توسعه پیدا کند تا 
ترافیک در محور 
ورودی به حداقل 

رسیده و عبور و مرور 
شهروندان براي 

زیارت اهل قبور همراه 
با آرامش باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت : به منظور کاهش ترافیک و تسهیل عبور و مرور شهروندان، اصالح هندسي محور ورودی آرامستان 
باغ رضوان انجام مي شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، حسین امیری در بازدید از پروژه هاي عمرانی و خدماتی سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان، از مهمترین موارد مورد تاکید سازمان آرامستان ها را متانت، تسهیل و تسریع در انجام کارهای بستگان متوفی و صبر 

و حوصله کارکنان ذکر کرد و افزود: در همین راستا برخورد کارکنان باید توام با خوش رفتاری باشد تا موجبات آرامش خاطر بازماندگان را فراهم کند.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

عکسخبر

شهرداری و شورای 
شــهر  اســالمی 
شاپورآباد از حاجی 
نماینده  دلیگانــی 
شهرستان های برخوار 
و شاهین شهر و میمه 
در مجلس شــورای 
خاطر  به  اســالمی 
دفاع تمام قد  از حق 
 و حقوق شهرداری ها و
 دهیاری ها پیرامون 
 اعتبارات شهرداری ها
 و دهیاری ها در بودجه 
97 و 9۸  تقدیــر و 

تشکر کرد.  

 

تازه ها

خبرآنالین
گـــزارش

بسترن بی 70؛ 

خودروی چینی قابل احترام
خودروسازی چین در سال های اخیر 
پیشــرفت های زیادی داشته است و 
امروز دیگر به سختی می توانیم صفت 
بی کیفیت و کم کیفیت به خودروهای 
چینی نسبت دهیم. این پیشرفت هم از 
بعد طراحی ظاهری بوده است و هم از بعد 

فنی و تکنیکال.

یکی از برندهای معروف چینی که چند سالی 
می شود تولیداتش در کشور ما حضور دارد 
بسترن است. بســترن تحت مالکیت یکی 
از باســابقه ترین خودروســازی های دولتی 
چینی به نام فاو است و در ایران توسط گروه 

خودروسازی بهمن مونتاژ و عرضه می شود.
 B50 ابتدا با ســدان بسترن )FAW( فاو
وارد بازار شــد و به علت استقبال نه چندان 
جالب مدت کوتاهی پــس ازآن B50F که 
مدل فیس لیفت شــده B50 است را روانه 
B50F بازار کرد و بازخورد خوبی گرفت. در

ظاهر خودرو و مشخصات فنی خودرو مورد 
بررسی و تغییراتی قرار گرفت و از این جهات 

بهبود یافت.
دو سه ســال پس از ورود مدل های  B50 و 
B50F، فــاو برادر کوچک تــر آن ها یعنی 
بسترن B30 را با قیمتی پایین تر وارد بازار 
ایران کرد که تا امروز هم مونتاژ آن در ایران 

صورت می پذیرد.
با توجه به استقبال نســبتا خوب مشتریان 
از مدل هــای B50F و B30 فــاو تصمیم 
گرفت محصول جدید خود یعنی بســترن  
B70را روانه بازار کند. گروه بهمن خودرو در 
پانزدهمین دوره نمایشگاه خودرو شیراز در 
تابستان 95 از این سدان چینی رونمایی کرد.

نسل اول بسترن در ســال ۲006 توسط فاو 
معرفی شــد ولی به دلیل ضعف های نسبتا 
زیادی که داشت در سال های بعد دستخوش 
تغییراتی گشت. مدل نهایی و جدید خودرو 
B70 که نسخه فیس لیفت شده همان مدل 
قدیمی است در سال ۲014 معرفی و روانه 
بازار شــد که به مراتب زیباتر و باکیفیت تر 
طراحی شــده بود. شــدت این تغییرات به 
حدی بود که فروش ســال ۲014 را نسبت 
 به فروش سال ۲013 حدود 3 برابر افزایش

 داد.
برای موتور این خودرو در چین دو مدل 1.۸ 
لیتری و ۲ لیتری در نظر گرفته شــده است. 
پیشرانه دولیتری این خودرو می تواند 145 
اســب بخار قدرت و 1۸4 نیوتن متر گشتاور 
ایجاد کند که این نیرو با گیربکس 6 سرعته 
اتوماتیک به چرخ های جلو منتقل می شود. 
حداکثر سرعت در این مدل به ۲15 کیلومتر 
در ساعت می رسد و مصرف سوخت ترکیبی 
آن 9.4 لیتــر به ازای هــر 100 کیلومتر در 

مصرف ترکیبی است. طبق اعالم شرکت 
فاو، شتاب صفرتا صد این خودرو در بهترین 

شرایط 10.7 ثانیه خواهد بود.
ابعاد این خودرو نسبت به مدل B50 کمی 
بزرگ تر به نظر می رسد. در فاصله محوری 
نیز 5 سانتی متر افزایش طول در محصول 

جدید بسترن دیده می شود.
ایمنی بســترن B70 نســبت به مدل های 
قبلی بهبود پیدا کرده اســت. همچنین این 
سدان چینی برای امنیت بیشتر از 6 کیسه 
هوا استفاده می کند و همچنین دارای کیسه 
هوای پرده  ای نیز می باشد. ازجمله کارهایی 
که برای ایمنی بیشتر در این خودرو انجام شده 
اســت می توان به بهره گیری از سیستم های 
ABS، EBD و BA در کنترل این ماشین 

اشاره کرد.
خوشبختانه یا متاسفانه رفتار مصرف کننده 
ایرانی نشــان می دهد که آن هــا عالقه مند 
امکانات رفاهــی و به اصطالح آپشــن های 
داخلی و خارجی هستند. تا جایی که حتی 
بعضی ها بیشتر از مشــخصات فنی شیفته 
تجهیزات و امکانات رفاهی شده و آن را اولویت 
تصمیم گیری خود قرار می دهند. ازاین رو الزم 
می بینیم که بررسی مختصری روی امکانات 

رفاهی و آپشن های B70 داشته باشیم.
این خودرو ازنظر رفاهی نیــز از برادران خود 
وضعیت نســبتا بهتری دارد. آینه های برقی 
همراه با گرم کن، سنسور پارک جلو و عقب، 
سانروف برقی، برف پاک کن مجهز به حسگر 
باران، شیشــه های ضد حــرارت و UV و ... 

ازجمله امکانات خارجی خودرو هستند.
حاال اگر بخواهیم به امکانات داخلی خودرو 
اشاره ای داشــته باشیم می توانیم از سیستم 
تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه، کروز کنترل، 
پاور ویندوز، صندلی برقــی راننده، گرم کن 
صندلی های جلو، قفل برقی، صندلی چرمی 

و ... نام ببریم.
این خودرو قیمتی باالتر از B50 خواهد داشت 
و احتماال این اختالف قیمت بین 15 – ۲5 
میلیون خواهد بــود و برای مصرف کننده ای 
که ابعاد ماشــین و آپشــن هایش اهمیت 
داشته باشــد می تواند انتخاب خوبی باشد. 
با ورود این خودرو به بــازار ایران باید منتظر 
رقابت جدی آن با رقیــب هم وطنش یعنی 
لیفان ۸۲0 کرمان موتور باشــیم، مگر آنکه 
 این خودرو هم به دلیل ضعــف در تبلیغات

ضربه بخورد.

مدیر عامل شركت پاالیش نفت اصفهان:

بنزین  تولیدي شرکت پاالیش نفت اصفهان 
مطابق با استاندارد یورو5 است

        
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: از ابتداي اردیبهشت امسال، 
کل بنزین تولیدي پاالیشگاه اصفهان که حدود 11 میلیون لیتر است از 
سطح کیفي  یور 4  به سطح کیفي یورو5 که یکي از باالترین سطوح کیفي 
جهاني است ارتقا  پیدا کرده است. مرتضي ابراهیمي با اشاره اینکه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در راستاي مسئولیت هاي اجتماعي و ارتقاء سالمت 

جامعه و تولید سوخت هائي مطابق با استانداردهاي ...
2



پله اول انتخاب شغل 

ادامه از صفحه یک:
...  جوان امــروز ما 12 ســال وقت 
گذاشــته تا دیپلم بگیرد و به اجبار 
جامعه چهار ســال تا ده سال وقت 
صرف تحصیالت دانشگاهی کرده و 
تازه بعد از آن مجبور است به سربازی 

برود. 
 بعــد از طی تمام این ســال ها باید 
شغلی انتخاب کند که در هیچ کدام 
از مقاطــع تحصیلی راجــع به آن 
آموزش عملی ندیده است و اگر خیلی 
خوش شانس باشد و مرتبط با رشته 
دانشگاهیش شــغلی انتخاب کند ، 
تنها مجبور است به تعدادی آموزش 
تئوری بسنده کند و شغل را انتخاب 
کند، دقیقا مانند انتخاب یک هندوانه 
در بسته و متاسفانه از این راه کمتر 
 کسی به سر مقصد می رسد و موفق

 می شود. 
بقیه محکوم به شکســت هستند و 
این شکست نه تنها روحیه و اعتماد 
به نفس کاری این فرد رادچار خدشه 
می کند بلکه اطرافیــان نیز وی را 
درس عبرتی قرار مــی دهند برای 
خود و هیچگاه به ایجاد شــغل فکر 

نمی کنند.
 طــی 10 ســال گذشــته حدود 
8 میلیون نفر به جمعیت در ســن 
کار اضافه شده اند، اما در سال های 
مختلف دولت ها در بهترین حالت 
 حدود یک میلیون و اندی شغل ایجاد 

کرده اند. 
این آمار نشــان می دهد دولت در 
بهترین حالت ممکن توانســته 16 
در صد شــغل ایجاد کند  و مسلما 
این 16 درصد کفاف بیکاران جامعه 

را نمی دهد.  
در این جریان یکــی از مقصر ترین 
قســمت های جامعه دانشــگاه ها 

هستند . 
از  بســیاری  تعــداد  ســاالنه 
 جوانــان کشــور مــا از ایــن 
دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند 
 اما متاســفانه به جــای اینکه این

 فارغ التحصیالن به سمت بازار کار 
روانه شــوند به آمار بیکاران افزوده 

می شود. 
اگــر دانشــگاه ، دانشــگاه بــود و 
 اگر آمــوزش هایــی کــه در این

 دانشــگاه ها داده می شــد درست 
بــود جوانان بــا آمادگــی کافی به 
ســمت بازار کار روانه می شدند به 
حدی که حتی نوســانات اقتصادی 
را می توانســتند پیش بینی کنند 
 و یــا حداقــل بــرای آن راه کاری

 بیندیشند . 
 در حــال حاضــر اگر هــم چنین 
آموزش هایی به جوانان داده شــود 
به دلیل ندادن اعتماد به نفس طی 
دوران تحصیل، جوانــان ما جرات 
راه اندازی یک کســب و کار مجزا را 

ندارند.
اینکه دانشــگاه و مراکز آموزشــی 
جوانان مارا آماده بازار کار نکرده اند 
و اینکه دولت ها شرایط کاری را برای 
جوانان کشــورمان محیا نمی کند 
دالیل بسیار قوی اســت برای عدم 
رضایت جامعه از اوضاع اشتغال در 
کشــور اما نمی تواند دلیل مناسبی 
باشــد برای اینکه یک جوان دست 
به هیچ کاری نزد و سر بار خانواده و 

جامعه باشد .
 فارغ از اینکه چه مدرکــی داریم و 
چه سوابقی، شاگردی که می توانیم 

بکنیم. 
به نطــر می رســد یک گارســون 
رستوران برای اینکه روزی رستوران 
بزند تجربه بیشتری دارد تا یک فرد 
بیکار و این تجربه ضامن موفقیت او 

خواهد بود . 
پس از امروز دســت به کار شویم و 
برای رســیدن به جایگاه و شــغل 
مورد نظــر خود پا بــر روی پله اول 
 بگذاریم شاید پله آخر را نیز به زودی

 دیدیم!

اقتصاد استان
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آیین آغاز عملیات اجرایی حلقه حفاظتی ترافیکی شهر اصفهان
مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان گفت: اجرای پروژه های اولویت دار منطقه 1۴ شهرداری اصفهان از امسال 

آغاز شده است و با اختصاص بودجه مورد نیاز تا سال آینده تکمیل می شود.
علی شمسی اظهار کرد: تکمیل سه ورزشگاه عمان سامانی، ارزنان و ورزشگاه امام خمینی )ره(، تقاطع 
غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی و احداث خیابان ۳6 متری حد فاصل میدان ورزشگاه تا بزرگراه 
شهید اردستانی جز پروژه های شاخص و اولویت دار شهرداری منطقه 1۴ در سال آینده محسوب می شود.

وی درباره روند اجرای این پروژه ها افزود: عملیات اجرایی ورزشگاه عمان سامانی امسال آغاز شده است و احداث 
ورزشگاه ارزنان در مرحله برگزاری انتخاب پیمانکار است.

مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی از یک ماه و نیم گذشته آغاز شده است، 
گفت: احداث خیابان ۳6 متری حد فاصل میدان ورزشگاه تا بزرگراه شهید اردستانی نیز تا کنون ۴0 درصد پیشرفت داشته است.

شمسی با اشاره به هزینه های اجرایی این پروژه ها اظهار کرد: ورزشگاه عمان سامانی حدود هفت میلیارد تومان، وزشگاه ارزنان 10 میلیارد 
تومان، ورزشگاه امام خمینی هفت میلیارد تومان، تقاطع غیرهمسطح واقع در اتوبان شهید اردستانی و خیابان ۳6 متری هزینه ای بالغ بر 120 

میلیارد تومان در بردارد.

خرج دولت از دخل آن 
بیشتر شده است و با 
وجود تاکیدات مکرر 

رهبر معظم انقالب مبنی 
بر کوچک شدن دولت باز 

 هم شاهد افزایش
 هزینه های دولت 

هستیم.

در همایش نقش عدالت مالیاتی در توسعه پایدار  عنوان شد؛    

شفافیت در  محل مصرف مالیات

دومین همایش ملي نقش عدالت مالیاتي در توسعه پایدار با 
حضور رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران، مدیر کل دفتر 
نظارت بر هیات های حل اختالف مالیاتی سراسر کشور ، روساي 
سازمان هاي امور مالیاتي و نمایندگان اتاق هاي بازرگاني در 
هیات حل اختالف مالیاتي در سالن اجتماعات اتاق بازرگاني 
اصفهان برگزار شد. روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،سید 
عبدالوهاب سهل آبادی در این همایش تصریح کرد:فرایند 
مالیات دارای سه ضلع مودی ، ممیز و دولت است و دولت تاکنون 
در نحوه هزینه کرد مالیات گزارشی جامع و شفافي ارایه نکرده 

است .

اخبار اصفهان
گـــزارش
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    دولت طی سال های گذشته نه تنها هزینه های خود را کاهش نداده بلکه با افزایش هزینه های خود خواستار افزایش مالیات دریافتي از مردم است 

بنزین  تولیدي شرکت پاالیش نفت اصفهان 
مطابق با استاندارد یورو5 است

        
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: از ابتداي اردیبهشت 
امسال، کل بنزین تولیدي پاالیشگاه اصفهان که حدود 11 میلیون 
لیتر است از سطح کیفي  یور 4  به سطح کیفي یورو5 که یکي از 

باالترین سطوح کیفي جهاني است ارتقا  پیدا کرده است.

مرتضي ابراهیمي با اشاره اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان در راستاي 
مسئولیت هاي اجتماعي و ارتقاء سالمت جامعه و تولید سوخت هائي مطابق 
با استانداردهاي زیست محیطي، پروژه هاي بهبود و بهینه سازي فرآیند را 
در پیش رو دارد، اظهار داشت:  در کنار  تولید 11 میلیون لیتر بنزین یورو،  از 
مجموع حدود 22 میلیون لیتر گازوئیل تولیدي پاالیشگاه، حدود 2 میلیون 
لیتر گازوئیل با سطح کیفي یورو5 تولید مي شود که ان شا ا... از اواخر سال 
آینده با راه اندازي واحدهاي تصفیه گازوئیل که تا کنون بیش از 9۳ درصد 
پیشرفت داشــته، تولید این محصول به طور کامل، به سطح کیفي یورو5  

ارتقاء خواهد یافت.
وي با اشاره به اینکه واحد تقطیر سوم، ان شا ا... همزمان با جشن چهلمین 
سال پیروزي انقالب وارد مدار تولید خواهد شد تصریح کرد: با راه اندازي و 
بهره برداري از واحد تقطیر سوم نه تنها هیچ گونه افزایش ظرفیتي در زمینه 
پاالیش نفت خام اتفاق نمي افتد، بلکه ظرفیت تصفیه نفت خام از مقدار ۳76 
هزار بشکه فعلي به ۳60 هزا بشکه کاهش مي یابد و راه اندازي تقطیر سوم 
بیشتر باعث کیفي سازي محصوالت تولیدي و کارکرد ایمن تر واحدهاي 

موجود خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با تاکید بر بحران آب در سراسر 
کشور گفت:  مبنای ساخت پاالیشگاه اصفهان این بود که آب را از زاینده رود 
بگیرد و آب این پاالیشگاه از این طریق تامین شود، اما درحال حاضر که فعال 
زاینده رود بی آب است، با مشکل مواجه شده ایم. بنابر این  از دو سال گذشته  
پروژه اي را آغاز کرده ایم  تا آب خاکستری )آب فاضالب شاهین شهر که یکی 
از شهرهای نزدیک اصفهان است (تصفیه شده و به پاالیشگاه منتقل  شود . 

وي بهره برداري از این طرح را 22 بهمن ماه سال جاري اعالم کرد.
ابراهیمي همچنین   با تاکید بر رویکرد ویژه  شرکت پاالیش نفت اصفهان به 
مسایل زیست محیطي و  مسئولیت هاي اجتماعي در این شرکت تصریح 
کرد:  در فرآیندهاي تصفیه فرآورده هاي نفتي و ارتقاء کیفیت محصوالتي 
نظیر بنزین و گازوئیل، مقادیر زیادي گوگرد از ساختار ملکولي محصوالت 
حذف مي شــود. در حقیقت گوگردي که در ترکیبات نفتي و در ساخت 
ملکولي آنها قرار دارد و از طریق احتراق در موتورهاي دیزلي و بنزیني وارد 
اتمسفر مي شود و موجبات آلودگي هوا را فراهم مي کند، با اجراي  پروژه هاي 
بهبود کیفیت که به طور عمده  بسیار هزینه بر مي باشد، از ساختار محصوالت 
حذف و به صورت گوگرد خالص بازیابي شده  و به بازارهاي جهاني ارائه مي 
گردد. این پروژه ها بیشتر جنبه و پیامدهاي زیست محیطي دارد و از آلودگي 
هوا و ایجاد بیماري هاي مرتبط با آلودگي هوا، جلوگیري نموده و مستقیم با 
ارتقاء و افزایش سطح سالمت مردم ارتباط دارد. در حقیقت مسئولیت هاي 

اجتماعي سازمان  با ماموریت سازمان گره خورده و در هم آمیخته است. 
پاالیشــگاه اصفهان به عنوان یکي از بزرگترین و استراتژیک ترین صنایع 
کشور، وظیفه دارد به عنوان یک مســئولیت اجتماعي، سوخت مورد نیاز 
جامعه و مردم را با کیفیت هاي اســتاندارد تهیه نماید. همین احســاس 
مسئولیت اجتماعي و تعلق عمیق به جامعه و مردم باعث شده تا مدیریت 
پاالیشگاه در مسیر بهبود کیفیت فرآورده هاي تولیدي گام بردارد و فرآورده 
هایي تولید نماید که کمترین آثار مخرب را به محیط زیست و جامعه داشته 

باشد.
به غیر از جنبه هاي فوق، شرکت پاالیش نفت اصفهان، همواره خود را در 
مقابل مصائب و مشکالت اجتماعي مردم مســئول مي داند و در راستاي 
همین مســئولیت هاي خطیر اجتماعي و مدني اقدامات زیادي نیز انجام 
داده است که از آن جمله مي توان به خرید تخت هاي برقي براي آسایشگاه 
جانبازان شــهید مطهري اصفهان، کمک هاي مالي به موسسات خیریه 
و توانبخشــي نظیر موسسه خیریه محمودیه، موسســه خیریه معلوالن 
دختر و پسر، کمک به زلزله زدگان کرمانشــاه ) خرید کانکس و مایحتاج 
دیگر (، بازســازي دو باب مدرســه در مناطق زلزله زده کرمانشاه، کمک 
 به پروژه هاي عمران شــهرهاي اصفهان، شاهین شــهر و خمیني شهر

 اشاره کرد.  

گـــزارش

وی تصریح کرد:مودیان 
مالیاتــی بــا پرداخت 
مالیــات تفاوتــی در 
بهبود شــرایط کسب و 
کار مشاهده نمی کنند 
و دولت بایــد مصارف 
مالیات دریافتی را برای 

مردم مشخص کند.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی 
برای واحدهای تولیــدی و کارگران 
گفت:متاسفانه وزارت کار و سازمان 
تامین اجتماعي به رسالتشان در ارایه 

خدمات به کارگران عمل نمی کند.
 سهل آبادی با بیان این پرسش که آیا 
بودجه نویسان ابتدا هزینه های دولت 
را محاسبه می کنند و سپس  بودجه 
را تنظیم می کنند، افزود:در شرایطی 
که بنگاه های اقتصادی به سختی به 
فعالیت مشغول هستند،افزایش سقف 
مالیات و افزایــش هزینه های دولت 

جای سوال دارد.
رییــس خانــه صنعــت ، معــدن و 
 تجارت ایران تاکیــد کرد:دولت طی 
سال های گذشته نه تنها هزینه های 
 خود را کاهش نــداده بلکه با افزایش 
هزینه های خود خواســتار افزایش 

مالیات دریافتي از مردم است .

وی از مدیران میانی و استانی خواست 
که نســبت به خطاها و اشــتباهات 
محاسباتی مدیران ارشد و وزرا سکوت 
اختیــار نکننــد و افزود:مدیران باید 
شجاع باشــند و در برابر تصمیم های 
اشتباه و هزینه دار مقاومت کرده و از 

حقوق مردم دفاع نمایند.
وی خاطر نشــان کرد: خرج دولت از 
دخل آن بیشتر شده است و با وجود 
تاکیدات مکرر رهبــر معظم انقالب 
مبنی بر کوچک شــدن دولت باز هم 
شــاهد افزایش هزینه هــای دولت 

هستیم.
ســهل آبادی در بخــش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به خشکی زاینده 
رود گفت:پاداش استانی که بیشترین 
ســهم مالیات را پرداخــت می کند 
این نیســت که در این شرایط سخت 

زندگی کند.
عبدالعظیم عطایی مدیــر کل دفتر 
نظارت بر هیات هــای حل اختالف 
مالیاتــی کشــور در ایــن همایش 
گفت:حسابرسی مالیاتی یک فرایند 
منطقی و سیســتماتیک برای جمع 
آوری و ارزیابــی بی طرفانه شــواهد 

اظهارنامه مالیاتی مودیان است .
وی هیات های حل اختالف مالیاتی را 
شامل سه ضلع یکسان و برابر دانست 
و گفت:هیچ یــک  از نمایندگان اداره 
مالیاتی یــا قضات دادگســتری و یا 
نمایندگان بخش خصوص از حق رای 

متفاوتي برخوردار نیستند.
وی تاکید کرد:نمایندگان سازمان امور 
مالیاتی در هیات های حل اختالف باید 
بصیر و مطلع در امور مالیاتی باشند تا 
به صورت بی طرفانه رای خود را نسبت 

به پرونده ها صادر کنند و مستقل از 
سازمان عمل نمایند.

 عطایی افزود:صدور انوع قرار از سوی 
هیات های حل اختــالف ، مودیان را 
آزرده و فرصت رســیدگی را طوالنی 
می کنــد و از ایــن رو از هیات های 
می خواهیم که پرونــده ها را به دقت 
بررســی و رای صادرکنند و از صدور 

مجدد قرار بپرهیزند.
محمدرضــا رجالــی عضــو هیات 
نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهان 
در ایــن همایــش خواســتار ارجاع 
پرونده ها به صورت سیســتمی شد 
و گفت:بررســی پرونده های مالیاتی 
به صورت گزینشی ، شــائبه هایی را 
ایجاد می کند و انتخاب پرونده ها به 
صورت سیستمی این شــائبه ها را از 

میان می برد.

اصفهان میزبان سومین نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت کفش می شود
سومین نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت کفش از چهارشنبه 26 دی ماه در اصفهان آغاز می شود و 
تا بیست و هشتم همین ماه ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه به ارائه آخرین فناوری ها و دستاوردهای 
شرکت های مطرح و فعال در حوزه تولیدات کفش چرمی، مواد اولیه تولید کفش چرمی، ماشین آالت 

تولید کفش و خدمات وابسته می پردازد.
۴0 شرکت از استان های اصفهان، تهران، قم و قزوین در ۳500 مترمربع فضای نمایشگاهی توانمندی های 

خود در حوزه تولید کفش را به نمایش می گذارند تا عالقمندان به این صنعت، با جدیدترین تکنولوژی های 
روز این حوزه آشنا شوند.

در سومین نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت کفش اصفهان برندهای معتبری نظیر لودیک، کفش ونیس، کفش 
انتخاب، آیس، کفش شیما، ستاری، کفش 21، کفش آسو، کفش آلن، سجادی، کفش عشاقی، کفش پایتون و برنادت، کفش 

پردیس و گارنت و کفش مخملی حضور خواهند داشت. در این دوره از نمایشگاه تالش شده است دستاوردهای داخلی کفش استان اصفهان 
به صورت مشخص و مجزا به اجرا گذاشته شود. عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 15 تا 21 روزهای 26 تا 28 دیماه 

به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

کوثر بابایی
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

سبحانی: 

با قیمت دستوری فوالدسازان متضرر شدند

رییس انجمن تولید کنندگان فوالدایران گفت: اجرای 
قیمت دستوری نه تنها به نفع خریداران نشد، بلکه 

فوالدسازان نیز متضرر شدند. در نهایت همه متوجه شدند که مکانیسم 
بورس بهترین گزینه برای خریداران نهایی و فوالدسازان است.

دکتر بهرام سبحانی در حاشیه نمایشگاه بومی سازی صنعت فوالد عنوان کرد: سابقه 
قیمت گذاری دستوری برای حوزه فوالد به قبل از سال 82 باز می گردد. در آن زمان 
وزارت بازرگانی وقت تعیین کننده قیمت فوالد بود و فوالد سازان مجبور بودند طبق 
قیمت دستوری محصوالت خود را به فروش برسانند. در آن زمان قیمت تعیین شده 
بسیار کمتر از قیمت بازار بود. در این بین دالالن با خرید فوالد از کارخانجات و فروش 
آن در بازار آزاد به سود کالن دست پیدا می کردند، این امر باعث می شد هم فوالدسازان 

و هم خریداران نهایی متضرر شوند.
وی ادامه داد: در ســال 82 با راه اندازی بورس، تولیدکنندگان محصوالت خود را در 
بورس عرضه کردند و خریداران بر اساس رقابت با یک قیمت مشخص فوالد را خریداری 
می کردند و از این طریق قیمت واقعی کشف می شد. رفته رفته بورس باعث شد که سود 

حاصله به جای جیب دالالن به کارخانداران و خریداران واقعی برگشت داده شود.

سبحانی، عرضه فوالد در بورس را دارای دو مزیت عنوان کرد و گفت: عرضه فوالد در بورس 
باعث شد که درآمد حاصله در توسعه کارخانه ها مورد استفاده قرار بگیرد و ظرفیت تولید 

فوالدسازان افزایش پیدا کند.
رییس انجمن فوالد، تولید 25 میلیون تن فوالد را در سال جاری حاصل عرضه فوالد در 
بورس دانست و افزود: هنگامی که دست دالالن از بازار کوتاه شد، بخش خصوصی مصمم 
شد تا در حوزه فوالد ســرمایه گذاری کند؛ این امر نقش موثری در توسعه صنعت فوالد 
داشت. وی تصریح کرد: از سال 82 تا اوایل سال جاری فروش فوالد از طریق بورس ادامه 
داشت تا اینکه با ایجاد تحریم ها و نوسانات ارزی، سودجویان به فضای کاذب دامن زده و 
عنوان کردند که بورس ناکارآمد است و باید منحل شود شود. زیرا قصد داشتند مجدد به 
رانت و سودهای کالن خود دست پیدا کنند. شعار آنها این بود که باید فوالد با قیمت ارزان 
به دست خریدار نهایی برسد. حاصل این فشارها، ایجاد قیمت دستوری بود که عمال بورس 
را ناکارآمد می کرد. رییس انجمن فوالد ادامه داد: پس از گذشت چند ماه مشاهده شد که نه 
تنها این شعار عملی نشده است، بلکه نتیجه عکس داشت و با اجرای قیمت دستوری، خریدار 

و فوالدسازان متضرر شدند در نهایت پی بردند که مکانیسم بورس بهترین گزینه است.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

    

ابراهیم خطابخش افزود: در حال حاضر 
با وجود کاهش قابل توجه واردات کاالی 
قاچاق در حوزه پوشــاک، تولید داخل با 

رکود بسیار زیادی مواجه است.
وی دلیل این معضل را گرانی چند برابری مــواد اولیه و لوازم کار 
وارداتی عنوان کرد و گفت: درحالی که قیمت مواد اولیه پوشاک حتی 
تا سه برابر افزایش یافته، اما هزینه های تولید پوشاک بسیار زیاد و تا 

100 درصد نیز افزایش یافته است.
رییس اتحادیه پوشاک اصفهان با بیان اینکه تمام تولیدکنندگان 
پوشاک با مشکالت مختلفی دســت به گریبان هستند، گفت: در 
ابتدای سال تولید پوشاک وضعیت نسبتا خوبی داشت، چراکه مواد 
اولیه با نرخ ارز قبلی خریداری و انبار شده بود، اما با اتمام این مواد و 

خریداری با ارز گران، وضعیت تولید با بحران مواجه شد.
وی تاکید کرد: مواد اولیه وارداتی پوشاک زنانه 100 درصد، پوشاک 

مردانه و کودک 50 درصد افزایش داشته و این مسئله نشان می دهد 
تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مشــکالت بسیاری روبرو 

هستند.
خطابخش درباره تامین پوشاک برای سال جدید، گفت: معموال هر 
سال در دی ماه پوشاک سال نو آماده می شد، اما امسال اگر با همین 
وضعیت پیش رویم، شب عید با کسری کار مواجه می شویم، چراکه 

برخی از تولیدی ها تعطیل شده و یا ناچار به توقف تولید شده اند.

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان پیش بینی کرد:
کسری پوشاک شب عید

ممنوعیت ورود پوشاک قاچاق و کاهش واردات پوشاک خارجی به دلیل افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر، نشانه های خوبی است برای آنکه گمان 
کنیم، با به کار افتادن چرخ تولید، رونق به بازار پوشاک کشور برگشته است و بازارها در جهت حمایت از تولیدکننده داخلی به پیش می رود.

اما برخالف انتظار، رییس اتحادیه پوشاک اصفهان با اعالم اخبار نگران کننده از وضعیت فعلی بازار پوشاک به خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان، گفت: 
بازار پوشاک در ماه های منتهی به سال نو با رکودی قابل توجه روبرو است.

ایسنا
خـــبــــر



گردشگری

مهر
گـــزارش

دریافت تسهیالت سرمایه 
گذاران بناهای تاریخی 

آسان تر می شود
مدیرعامل صندوق 
زمینه  گفت:  احیا 
از  ارائه تسهیالت 
چند مسیر مجزا به سرمایه  گذاران بناهای 
تاریخی فراهم شده است و سرمایه گذاران 
با معرفی مستقیم صندوق می توانند از این 

تسهیالت بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیای بناهای 
تاریخی کشور، نشست پرهام صندوق احیای 
بناهای تاریخی با حضور جانفشان مدیرعامل 
صندوق احیاء و بهره بــرداری از بناها و اماکن 
تاریخی و فرهنگی، غالمعلی دهقان و ســعید 
اسالمی اعضای هیئت مدیره، با سرمایه  گذاران 
و بهره برداران این صندوق، بیست و سوم دیماه 

در عمارت تاریخی مسعودیه تهران برگزار شد.
مدیرعامل صندوق احیا در این نشست با اشاره 
به اینکه موسسه متبوع خود با برگزاری چنین 
نشســت  هایی بدنبال هم اندیشی و همگرایی 
بیشــتر میان بخش خصوصی و صندوق برای 
رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه فعالیت  های 
 این عرصه است، گفت: صندوق احیاء در طول

 فعالیــت  های خود ســرمایه  گــذاری بخش 
خصوصی و مشارکت  های مردمی را وارد چرخه 
مرمت ابنیه تاریخ کرده اســت و در طول دوره 

جدید اقدامات این موسسه، تالش شده است تا 
صندوق یاد شده به عنوان مرجع عالی برای ایجاد 

فرهنگ احیاء در کشور اثرگذار باشد.
پرهام جانفشان، در تشریح فعالیت  های دیگر 
صندوق احیاء در مقطع زمان کنونی، ادامه داد: 
تاسیس »آکادمی صندوق احیاء« با هدف ارتقاء 
دانش و آموزش  های تخصصی در حوزه مرمت 
و گسترش تحقیق و پژوهش در این حوزه انجام 

شده است.
وی با بیان اینکه صنــدوق احیاء به عنوان یک 
کارفرما به ســرمایه گــذاران بخش خصوصی 
نگاه نمی کند بلکه این صندوق خود را در کنار 
این عزیزان می  بیند، افزود: با حمایت های معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری زمینه ارائه تسهیالت 
از چند مسیر مجزا به ســرمایه  گذاران بناهای 
 تاریخی فراهم شده است و ســرمایه گذاران و

 بهره برداران بناهای تاریخــی از این به بعد با 
معرفی مستقیم صندوق احیاء می توانند از این 

تسهیالت بهره مند بشوند.
جانفشــان، در ادامه افزود:نشــریه تخصصی 
احیاء بناهای تاریخی برای اولیــن بار در دوره 
جدیدفعالیت های صندوق احیاء منشتر شد و ما 
معرفی وشناساندن بهره برداران بناهای تاریخی 
و نمونه های موفق احیــاء را به طور جد در این 
نشریه در دستور کار قرار داده ایم و آمادگی داریم 
آراء و نظرات فعاالن حوزه مرمت و احیاء را در این 

فصلنامه منتشر کنیم.
وی، یادآور شد: با توجه به مصوبه مجلس شورای 
اسالمی مراحل مقدماتی تبدیل صندوق احیاء به 

صندوق حمایت از هنرمندان صنایع دستی، 
فرش دستباف و احیاء بناهای تاریخی انجام 
شده اســت و اقدامات الزم برای تصویب 

اساسنامه آن نیز در حال انجام است.
همچنین در ادامه عضو هیئت مدیره صندوق 
احیاء، افزود: در این نشســت نمایندگانی از 
سراسر کشور حضور دارند که بناهای تاریخی 
نیاکان مارا زنده نگه داشته  اند و از روی عالقه 
مرمت می   کنند تا این داشته  های میان نسلی 

به نسل  های بعدی منتقل شود.
همچنین دیگر عضو هیئــت مدیره صندوق 
احیاء، در ادامه این نشست گفت: با تغییر شرایط 
اقتصادی کشور نقشه اقتصادی و درآمدی کشور 
نیز تغییراتی را داشته است، تغییراتی که با وجود 
همه مسایل پیش رو نقش گردشگری را پررنگ تر 

از گذشته کرده است.
سعید اسالمی بیدگلی، افزود: وجه تمایز جدی 
خدمات گردشگری در کشــور ما با بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته بناهای تاریخیمان است 

و ما باید از این مزیت به خوبی استفاده کنیم.
 در ادامــه ایــن جلســه ســرمایه گــذاران و

 بهره بــرداران بناهای تاریخــی حاضر در این 
نشست به بیان دغدغه  های خود در زمینه کاری 
خود با محورهایی نظیر لزوم ایجاد زنجیره بناهای 
تاریخی برای چرخش گردشگران میان بناهای 
موجود در کشور، تهیه نقشه جامع گردشگری 
با برجسته شدن نقش بناهای تاریخی، لزوم بهره 
مندی از دیپلماسی فرهنگی با محوریت سفارت 
خانه  های خارج از کشور به منظور شناساندن 
بناهای تاریخی ایران به گردشگران خارجی، لزوم 
اطالع رسانی دقیق در مورد تسهیالت اعطایی 
صندوق احیاء به بهره برداران، ایجاد بسترهای 
الزم برای بهره مندی از مالیات در حوزه برهره 
برداری از بناهای تاریخــی و حضور پررنگ در 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و 

صنایع وابسته پرداختند.
 ســرمایه گــذاران و بهــره بــرداران خانــه 
عامری  های کاشــان، کاروانســرای دهنمک 
سمنان، کاروانســرای مرنجاب اصفهان، حمام 
عبدالخالق استان کردستان، کاروانسرای کوهاب 
نطنز اســتان اصفهان، آقاجان نسب چالوس 
اصفهان، آقازاده ابرکوه یزد، حمام محله حاجی 
همدان، کاروانســرای دودهک دلیجان استان 
مرکزی، عمارت شاهپوری و خردمندی شیراز 
استان فارس، مجموعه تاریخی سعد السلطنه 
قزوین، باغ نمیر تفت یزد، سرای باقری  ها گرگان 
استان گلستان و خانه صادقی اردبیل از جمله 

حاضران در این نشست بودند.

قانون تعرفه های خدمات پرستاری 11 سال اجرایی نشد
  رییس هیات مدیره نظام پرستاری استان اصفهان گفت: مهمترین خواســته پرستاران کشور، اجرای قانون

 تعرفه های خدمات پرستاری می باشد که 11 سال بر زمین مانده است.
 احمدرضا نیک یزدان روز دوشنبه در مراسم جشن روز پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه استان اصفهان افزود: 

اگر این قانون قابل اجرا نیست بنابراین قانون تعرفه خدمات سایر بخش های نظام سالمت نیز حذف شود.
قانون تعرفه خدمات پرستاری 11 سال گذشته در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید اما هنوز اجرایی نشده 

است، بر اساس این قانون، از هزینه های بیمه ها کاسته و در کنار آن خدمات پرستاری دیده می شود اما اجرای آن 
بدلیل آنچه که »کمبود منابع و عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی بیمه ها« خوانده می شود، به تعویق افتاده است.

وی با تاکید بر اینکه اضافه کاری اجباری برای پرستاران نیز باید حذف شود، تصریح کرد: سیستم پرداخت قاصدک ) پرداخت 
بر اساس عملکرد( نیازمند اصالح است و باید اضافه کاری و بهره وری از کارانه، تفکیک شود. رییس نظام پرستاری اصفهان با تاکید بر 

اینکه روش پرداخت در نظام سالمت کشور باید اصالح و عادالنه شود، گفت: الزم است نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده بطور کامل اجرا و جایگاه 
پرستاران به خوبی در آن دیده شود. نیک یزدان با بیان اینکه رویکرد نظام سالمت باید از بیماری و درمان محوری به سالمت محوری گرایش پیدا 

کند، افزود: الزم است به مقوله ارتقای سالمت، خدمات اولیه و پیشگیرانه به جای فردی کردن بخش درمان توجه شود.

بازارهای روز شهرداری تا پایان سال نوسازی می شود
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: در صدد 
هستیم تا قبل از نوروز ۹۸ با پوســت اندازی و ایجاد تغییر در فضای بازارهای روز شهرداری اصفهان، در 

راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم گام برداریم.
محمد مجیری اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامه های سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری اصفهان، اداره 

کردن بازارهای روز است که در سطح شهرستان اصفهان دایر شده و شامل 1۴ فروشگاه بازار روز کوثر، بازارگل 
و گیاه و بازار گیاهان دارویی است.

وی افزود: طی برنامه ریزی های ســازمان در نظر داریم فضای بازارهای تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل 
شهرداری اصفهان را از نظر خدمت رســانی به مردم در بُعد فیزیکی و آموزشی تغییراتی بدهیم تا بتوانیم خدمت رسانی 

مناسب تری به مردم داشته باشیم؛ در این راستا بازارگل و گیاه همدانیان را تغییر ساختار داده و فضای فیزیکی آن را مناسب تر کردیم تا مردم به 
راحتی بتوانند مایحتاج خود را در این بازار تهیه کنند.

وی از بازسازی و نوسازی بازارهای کوثر شماره شش، هشت و 1۲ خبر داد و گفت: روند بازسازی و نوسازی برای سایر بازارهای روز کوثر نیز ادامه 
خواهد داشت تا بتوانیم قبل از پایان سال جاری تمام بازارها را در یک برنامه زمان بندی شده بازسازی کامل کنیم.

اقتصاد ایران
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 مخالفت همتی 
با مصوبه خودرویی؛

واردات خودروبدون 
انتقال ارزممنوع

رییس کل بانک مرکزی با ثبت 
سفارش و ترخیص خودروهای 
وارداتی کــه دارای قبض انبار 
هســتند، بــدون انتقــال ارز 

مخالفت کرده است.
رییــس کل بانک مرکــزی با 
ترخیص خودروهــای وارداتی 
که دارای قبض انبار هســتند، 
مخالفــت کرده و گفته اســت 
دولت اجــازه ورود بدون انتقال 
ارز خودروهــای وارد شــده به 
گمرکات از ایــن تاریخ به بعد را 

نخواهد داد.
 واردات بدون انتقال ارز موجب 
می شود منشا تامین ارز جهت 
واردات خودرو مشخص نباشد 
و ایــن در حالی اســت که طی 
ماههای گذشــته بانک مرکزی 
تمام تالش خود را مصروف آن 
کرده که با حاکم کردن نظم بر 
بازار ارز، حســاب دخل و خرج 
ارزی کشور را بدســت بگیرد. 
اما مصوبه اخیــر هیات وزیران 
که اجازه مــی دهد خودروهای 
وارداتی بدون انتقــال ارز وارد 
کشور شوند، بهانه تازه ای برای 
بی نظمی در بازار ارز خواهد بود.  
 هیــات وزیــران در مصوبه ای 
که 1۶ دی ماه بــرای ترخیص 
1۳ هزار دستگاه خودروی دپو 
شــده در گمرکات داشــت، در 
بند یک آن، اجازه ثبت سفارش 
بدون انتقال ارز این خودروهای 

وارداتی را داده بود.
در بنــد یک ایــن مصوبه آمده 
بود: ثبت سفارش برای واردات 
خودروهــای ســواری )بدون 
رعایت سال ساخت( که تا تاریخ 
ابالغ این تصویــب نامه دارای 
قبض انبــار اماکــن گمرکی، 
مناطــق آزاد تجاری-صنعتی 
 یــا مناطــق ویــژه اقتصادی 
می باشــند، به صــورت بدون 
انتقال ارز و از محل ارز متقاضی 
با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بالمانع 
می باشــد. همچنین کلیه ثبت 
سفارشات قبلی خودرو )اعم از 
بانکی و غیربانکی( لغو می شود.  
موضع تازه عبدالناصر همتی در 
مخالفت با واردات خودروهای 
مذکور بدون انتقال ارز در حالی 
اســت که طی روزهای گذشته 
همگان انتظار داشــتند وزارت 
صنعــت هرچه زودتر بــا ابالغ 
آیین نامه موضوع بند ۷ مصوبه 
هیات وزیران به گمرک، زمینه 
ترخیــص 1۳ هــزار خودروی 
وارداتی دپو شــده در گمرکات 

را فراهم کند.  
به نظر می رســد بــا مخالفت 
رییس کل بانک مرکزی، اجرای 
این مصوبه عمال متوقف خواهد 

شد.  

مهر
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 درســت در میانه رشد 
قیمــت ارز و افزایــش 
تــورم و تغییــر مداوم 
قیمت ها بود که مساله 
تاثیرگذاری ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی بــر بازارها به 
میان آمد. گوشی تلفن 
همراه، خــودرو، لــوازم خانگی و ... 
همگــی در حالی افزایــش قیمت را 
تجربه می کردند کــه ارز تخصیصی 
بــرای واردات ۴۲۰۰ تومان قیمت 
داشــت. کم کم دامنه تخصیص ارز 
با هدف کنترل رانتــی که در اختیار 
برخی قرار  گرفته بود جمع شــد اما 
تخصیص ارز برای کاالهای اساســی 

همچنان برقرار ماند.
 حاال نمایندگان مجلس از تغییر این 

مکانیزم سخن می گویند و معتقدند 
الزم اســت تدبیری در این حوزه به 
کار گرفته شود. پیش از این نیز نایب  
رییس اتاق ایران خواستار حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی شــد و گفت: ساالنه 
۲۰۰ هزار میلیارد تومــان یارانه به 

کاالهای اساسی اختصاص می یابد.

   میزان ارز تخصیصی به قیمت ۴۲00 
تومان

بر اســاس پیش بینی هــای صورت 
گرفته دولت پیش بینی کرده اســت 
در  سال ۹۸ برابر با 1۴ میلیارد دالر 
ارز بــرای واردات کاالهای اساســی 
اختصاص دهد. این میزان اعتبار با ارز 
۴۲۰۰ تومانی تخصیص خواهد یافت.

این ارز صرف تامین مایحتاج سفرم 
مــردم و اقــالم اساســی پرکاربرد 
خواهد شــد اما نکته اینجاســت که 
شیوه کنونی تنها به تخصیص رانت 
به جمعی کوچک منجر می شــود و 
اتفاقا افزایش قیمت کاالهای اساسی 
در اثر رشد تورم، رخ خواهد داد. مابه 
التفاوتی که در ایــن میان در اختیار 
برخی قرار می گیرد موضوعی اســت 
که بــه دغدغه ای جــدی در عرصه 
اقتصاد تبدیل شــده اســت، آن هم 
زمانی که در اثر سختی تحریم و فشار 
تورم، شرایط اقنصادی چندان مساعد 

نیست.

گزارش دولت نشــان مــی دهد که 
برخــی کاالهایی کــه ارز ترجیحی 
گرفته اند مشــمول تورم شده اند و 
مردم تورم ۳۰ تــا ۵۰ درصدی ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی را تحمل کرده اند.

  ارز گرفتند، کاال نیاوردند
 ماجرا تنهــا تخصیــص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و بهره منــدی برخی از این 
رانت نیست. محمد دهقان، نماینده 
مجلــس شــورای اســالمی و عضو 
کمیسیون حقوقی و قضایی نیز پیش 
از این در توییتی گفته است متخلفان 
۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیــون دالر ارز 

دولتی را به نرخ آزاد فروخته اند.
به گفتــه وی  بررســی بخشــی از 
پرونده هــا نشــان می دهــد از 1۸ 
میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
پرداخت شــده، ۲ میلیارد و هفتصد 
میلیــون دالر آن در بــازار به قیمت 
آزاد فروخته شــده اســت.انچه وی 
در این توییت بدان اشــاره می کند 
پــرده از راز چرایــی افزایش قیمت 
کاالهای اساسی همزمان با تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ توماتی برمــی دارد. این 
اتفاق نشان می دهد که نبود کاال یکی 
از دالیل افزایش قیمت هــا در بازار 
اســت. در این حالت جامعه ایران دو 
بار، یک بار بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بــرای واردات کاال متحمل 

فشار می شــود و یک بار در اثر عدم 
واردات کاال به بازار.

   یک محاسبه ساده
 قیمت ارز در ســال جاری حتی پا را 
از محدوده 1۷ هــزار تومان نیز فراتر 
گذاشته است. اقدامات بازدارنده بانک 
مرکزی در بازار پولی سبب شده است 
قیمت ها بار دیگر بــه محدوده یازده 

هزار تومان بازگردد.
 آنچه دهقان ، عضو کمیسیون قضایی 
در این خصوص اعالم کرده است اما 

نشان می دهد رانتی عظیم در مدت 
زمانی کوتاه در اختیار کســانی قرار 
گرفته کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای 
واردات کاال دریافــت کرده اند اما در 
بازار فروخته اند. کمترین آورده برای 
متخلفــان در این حــوزه 1۸ هزار و 
۹۰۰ میلیارد تومان بوده اســت چرا 
که امروزه قیمــت ارز در کانال یازده 
هزار تومان، هفت هزار تومان باالتر از 

۴۲۰۰ تومان است.
 این بدان معنی اســت کــه حداقل 
ســودی در حدود 1۸ هــزار و ۹۰۰ 

میلیارد تومان در اختیار برخی قرار 
گرفته اســت در حالی کــه ممکن 
اســت این رقم حتی بیــش از این 
میزان باشــد چرا که قیمت فروش 
 ارز در بازار می تواند بیش از این ها نیز

 باشد. 
 به نظر می رســد همین رانت عظیم 
الزامات ورود دستگاه های نظارتی را 
برای شناسایی و معرفی متخلفان از 
یک سو و تغییر مکانیزم تخصیص ارز 
برای واردات کاالهای اساسی آشکار 

کرده است.

شیوهتخصیصارزکاالهایاساسیتغییرمیکند؛

رانت 1۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی در اختیار کیست؟!

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

82

81

بازار

عوامل سه گانه گرانی مرغ
در حالیکه در هفته های گذشته قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ روند افزایشی داشته است، معاون وزیر 
جهاد کشاورزی معتقد است که بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، سوداگری و مشکل انتقال پول به 

دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها، از عوامل نوسانات و گرانی گوشت مرغ و تخم مرغ است.

در هفته های گذشته قیمت تخم مرغ و گوشت مرغ به عنوان محصوالت پروتئینی قابل دسترس تر برای مردم با افزایش 
قیمت مواجه شده بود به گونه ای که براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از 
مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به سی ام آذرماه امسال قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲1 هزار و ۴۹۵ تومان به 
طور متوسط رسیده بود که نسبت به هفته قبل از آن ۲.۶ درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۶.۵ درصد و نسبت 
به هفته مشابه سال قبل ۳۵.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین براساس این آمار قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ 
در این بازه زمانی به طور متوسط به 1۲ هزار و 1۷۶ هزار تومان رسیده است که نسبت به هفته قبل از این بررسی ۴.۵ 
درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل 1۷.1 درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۶۳.۴ درصد افزایش داشته است.

در این رابطه علی اکبر مهرفرد - معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی - گفت: درباره تخم مرغ باید گفت 
که سال گذشته ۴۰ درصد از گله های مولد مرغ تخم گذار در اثر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از بین رفتند و البته 
از همان زمان جوجه ریزی جدید آغاز شد، اما بسیاری از مرغداران از ترس تلفات دوباره ناشی از بیماری جوجه ریزی 
نکردند، اما هم اکنون مشکلی از نظر تولید تخم مرغ نداریم و اجازه واردات هم به شرکت پشتیبانی امور دام و هم به 
بخش خصوصی داده شده است و بدون محدودیت همه متقاضیان می توانند نسبت به واردات تخم مرغ اقدام کنند. 
وی ادامه داد: درباره گوشت مرغ نیز باید گفت در شش ماهه گذشته در مقطعی شاهد کاهش قیمت گوشت مرغ بودیم 
که از آنجا که قیمت مصوب تنظیم بازار نیز پایین بود، برای مرغداران صرفه نداشت و آنها تولیدشان را پایین آوردند، در 
نتیجه تقاضا برای جوجه یکروزه کاهش پیدا کرد و قیمت آن نیز کاهش یافت و نتیجه آن کاهش تولید جوجه یکروزه 

و کاهش تولید گوشت مرغ شد.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در ادامه آن قیمت ابالغیه ستاد تنظیم بازار برای 
گوشت مرغ اصالح شد و هم اکنون شاهدیم که وضعیت این محصول پروتئینی بهبود پیدا کرده است و کمبودی در 
تولید و تامین گوشت مرغ نداریم. مهرفرد اظهار کرد: برنامه ریزی ها به گونه ای است که در چند هفته آینده مشکلی در 
این زمینه نخواهیم داشت چرا که تولید گوشت مرغ افزایش پیدا خواهد کرد، اما مساله اصلی در این زمینه چیز دیگری 
است. وی اصلی ترین عامل گرانی گوشت مرغ و تخم مرغ را خوراک مرغ به ویژه نهاده هایی همچون ذرت و کنجاله اعالم 
کرد و گفت: ۹۵ درصد غذای مرغ، ذرت و کنجاله است که ده ها کشتی هم اکنون در دریا و نزدیکی مرز منتظر هستند 
تا فروشندگان بهای محصول شان را دریافت کنند و این نهاده های اصلی را به ما تحویل دهند، اما به خاطر مشکالت 
ناشی از تحریم و با وجود این که بانک مرکزی پول را برای واردات این کاالهای اساسی اختصاص داده است، اما هنوز به 

حساب فروشنده پولی انتقال پیدا نکرده است. 

شیوه تخصیص ارز به کاالهای اساسی تغییر می کند، همین 
جمله کوتاه نشان از آن دارد که کاالهای اساسی در سال آینده 

می توانند منظر قیمتی تغییراتی جدی را تجربه کنند.  
 تاجگردون، نماینده مجلس شورای اسالمی تاکید کرده است 
نمایندگان خواستار تغییر شــیوه تخصیص ارز هستند اما 

داستان ارز ۴۲00 تومانی چیست؟
 پس از تشدید تحریم ها و بحران ارزی، دولت با هدف کنترل 
قیمت کاالهای اساسی یا به عبارت دیگر سفره مردم و مایحتاج 
عمومی، تخصیص ارز ۴۲00 تومانی را برای واردات برخی اقالم 

در دستور کار قرار داد.

  بررسی بخشی از 
 پرونده ها نشان 

می دهد از ۱۸ میلیارد 
دالر ارز ۴۲00 تومانی 

پرداخت شده، ۲ 
میلیارد و هفتصد 

میلیون دالر آن در 
بازار به قیمت آزاد 

فروخته شده است.
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گشایش نخستین استارت آپ ویکند شهر هوشمند
نخستین استارت آپ ویکند شهر هوشمند با تکیه بر توسعه کسب وکار های نوین دانش بنیان در مصالی 
امام خمینی )ره( گشایش یافت. به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی واحد یادگار امام خمینی 
)ره( شهرری دانشگاه آزاد اسالمی؛ نخستین استارت آپ ویکند شهر هوشمند با تکیه بر توسعه کسب 
وکار های نوین دانش بنیان با حضور هیات رییسه دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( 

شهرری، سرمایه گذاران، صاحبان صنایع و شهردار منطقه ۹ تهران در محل مصالی امام خمینی )ره( هم 
زمان با نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری گشایش یافت. دبیر اجرایی 

 رویداد شهر هوشمند با اشاره به رسالت و ماموریت واحد یادگار امام )ره( به عنوان مجری برنامه های علمی 
 شــبکه های ارتباطی و حمل و نقل، گفت: در راســتای حمایت از تجاری سازی دســتاورد های پژوهشی، توسعه

 استارت آپ ها و کسب وکار های نوین دانش بنیان و راه اندازی شتاب دهنده های تخصصی در حوزه حمل ونقل و شبکه های 
ارتباطی، واحد یادگار امام )ره( اقدام به برگزاری نخستین استارت آپ ویکند شهر هوشمند کرده است. مریم قلی زاده افزود: دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد یادگار امام )ره( اقدام به برگزاری موفق سه دوره استارت آپ ویکند شبکه های ارتباطی و حمل ونقل کرده که آخرین آن ها 

هم زمان با نمایشگاه حمل ونقل و صنایع وابسته از ۲۵ تا ۲۷ آذر در مصالی امام خمینی )ره( برگزار شد.
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  دوران کودکی
هاوارد شولتز در یک خانواده 
متوسط یهودی در نیویورک 
به دنیا آمد. پدر او مدتها برای 
یافتــن کاری خوب تالش 
کرد و کارهای متفاوتی از 
رانندگی تاکســی کامیون 
تا کارگری در کارخانه را امتحان کرد ولی 
سرانجام وقتی هاوارد تنها هفت سال داشت، 
پایش براثر یک حادثه به سختی شکست. 
پدر که بیمه تامین سالمت نیز نداشت از 
کار افتاده شد و بعد از این اتفاق دوران تلخ 
خانواده شولتز شروع شــد. هاوارد امروزه 
درمورد پدرش می گوید: »من شاهد بودم 
که پدرم احساس اعتماد به نفس و شرافت 
خود را از دست داده بود؛ عمدتا به این دلیل 
 که با او مثــل یک کارگر عــادی برخورد 
می شــد«. هاوارد که نارضایتی شغلی و 
شــرایط نامســاعد پدرش را با پوست و 
اســتخوان درک کرده بود، تصمیم گرفت 

هرگز مسیر پدرش را دنبال نکند.
هاوارد در سن ۱۲ سالگی دست به فروش 
روزنامه زد. سپس در یک کافه محلی کار 
کرد و بعد در کار ظاقت فرسای صاف کردن 
چرم مشغول شد. انجام کارهای طاقت فرسا 
تنها به او انگیزه بیشتری برای دنبال کردن 

موفقیت می داد. 

  کارهای اولیه
او پــس از فراغــت از تحصیل بــه عنوان 
مدیر فروش در شرکت زیراکس سه سال 
مشغول کار شــد، بعد از مدتی به شرکت 
»هامرپالست« ، تولید کننده لوازم خانگی، 
پیوست. او در این شرکت به سمت مدیریت 
واحد فروش نیز رســید و ظاهرا موفقیت 
خوبی داشت اما خودش ابراز می کند که: 
من چندان احساس راحتی نمی کردم شاید 

به این دلیل که خیلی دوست داشتم بدانم 
در آینده چه چیزی در انتظار من است. وی 
که برای فروش دستگاه ساخت قهوه به یک 
کافه کوچک در سیاتل رفته بود، از تجربه ای 
که در این کافه به دست آورده بود شگفت 
زده شد. طعم قهوه و تجربه ای که هاوارد 
در کافه »استارباکس« تجربه کرده بود او را 
مجاب کرد حتما با مدیران کافه دیدار کند. 
هاوارد این گونه به یــاد می آورد که: »پس 
از ترک کافه با خود گفتم: وای خدای من، 
عجب تجارتی، عجب شهر خوبی، حتما باید 
جزیی از این کار باشم« او در نگاه اول عاشق 

استارباکس شده بود.

  ورود به استارباکس
استارباکس شامل چهار کافه در شهر سیاتل 
بود که به خاطر کیفیت و طعم خاص قهوه 
و اشتیاق مدیران آن به عرضه قهوه عالی به 
مشتریان، محبوبیت خوبی در شهر داشت. 
هاوارد که با اســتارباکس آشــنا شده بود 
شدیدا مصمم بود به این شرکت بپیوندد. 
او با مدیران اســتارباکس صحبت کرد تا 
آنها را متقاعد کند که این شرکت پتانسیل 
موفقیت و رشد زیادی دارد. بعد از مخالفت 
اولیه مدیران اســتارباکس با رشد سریع، 
سرانجام هاوارد آنها را متقاعد کرد با حفظ 
هویت استارباکس یک شرکت چشمگیر و 
موفق را ایجاد کند. او روز بعد پیشنهاد کار به 
عنوان مدیر بازاریابی استارباکس را پذیرفت، 
با اینکه حقوق این کار نصف حقوق قبلی او 
بود و او باید از شــهر محل زندگی خود نیز 
کوچ می کرد، اما او این شرایط را پذیرفت 
و در سال ۱۹۸۲ به سیاتل نقل مکان کرد. 
آنچه هاوارد را به کار در استارباکس تشویق 
می کرد اشتیاق او به یک ساختن کسب و 
کاری بود که واقعا به آن اشــتیاق و عالقه 

داشت.

  آغاز کسب و کار جدید
مهمترین اتفاق در مسیر سرنوشت شولتز 
وقتی رخ داد که او برای یک ماموریت کاری 
در سال ۸۳ به میالن ایتالیا سفر کرد. او با 
دیدن قهوه فروشی های میالنی نسبت به 
عملکرد شرکت خود دچار تردید شد. کافه 
های ایتالیایی نه تنها محلی برای صرف قهوه 
بلکه محل گردهم آمدن اجتماعی بودند، 
فروشندگان مشــتریان را می شناختند و 
آنچه در کافه ارائه می شــد تنها قهوه نبود 

بلکه یک تجربه خاص و فراموش نشدنی بود. 
رهاورد شولتز از سفر میالن، دستور ساخت 
اسپرسو و لته بود که فروش استارباکس را 
فوق العاده افزایش داد، اما درخواست شولتز 
از مدیران شرکت مبنی بر اینکه بر ساخت 
شبکه ای از قهوه خانه ها با سبک ایتالیایی 
تمرکز کنند، با بی توجهی رو به رو شــد. 
مدیران استارباکس از تغییر و انجام یک کار 
جدید واهمه داشتند. شولتز که به ایده خود 
اطمینان داشت در سال ۸۵ از استارباکس 
استعفا داد. شــولتز تاکید می کند: فقط 
کسانی که از جاده های دست نخورده عبور 
می کنند و صنایع و محصوالت جدید عرضه 
می کنند؛ می توانند یک کمپانی ماندگار 

و قوی ایجاد کنند و به نتایج بزرگ دست 
یابند. شولتز که برای ساخت کافه خود به 
۱٫۷ میلیون دالر نیاز داشت بخشی از پول 
را از مدیران استارباکس قرض کرد و باقی 
را نیز از بانک وام گرفت. در سال ۸۶ او کافه 
»Il Giornale« را در سیاتل افتتاح کرد 
و تجربه ای مشابه آنچه در ایتالیا دیده بود 
پیاده کرد. کســب و کار او به سرعت رونق 
گرفت و توانست در سال ۸۷ کل مجموعه 
استارباکس را با قیمت ۳٫۷ میلیون دالر از 
مدیران آن بخرد. بعد از خرید استارباکس او 
نام کل مجموعه را به استارباکس تغییر داد. 
جالب است بدانید یکی از سرمایه گذاران 

اولیه استارباکس بیل گیتس بود.

با تکیه بر احترام به ذائقه مشتری و شناختن 
مشتری در محل ســرو قهوه، استارباکس 
توانست ظرف مدت کوتاهی مسیر موفقیت 
را طی کند. کافه داران در استارباکس باید 
عالوه بر داشــتن مهارت عالی در ساخت 
قهوه مشتریان همیشــگی را بشناسند و 
ســلیقه آنها را در خاطر داشــته باشند. 
شولتز همواره تاکید داشت که قهوه تمام 
خدمت استارباکس به مشتری نیست، بلکه 
استارباکس محل یک تجربه خاص و حرفه 
ای، لذت بردن از قهوه و ارتباط با دوستان و 
همسایگان است. شولتز قهوه را دوست دارد 
اما بیشتر مشتاق ارائه یک خدمت خاص و 

ممتاز به مشتری است.

  فرهنگ سازمانی استارباکس
در استارباکس قهوه ارائه شده به مشتری 
براساس ذائقه او تنظیم می شود. همواره 
بر حفظ کیفیت اصیل محصول تاکید می 
شود. به طور مثال بعد از بروز رکود در شرکت 
آقای شولتز تمام کافه های استارباکس را در 
سال ۲۰۰۷ بست تا به کافه داران آموزش 
دهد چگونه اسپرسوی عالی و بی نقص تهیه 
کنند. در استارباکس همواره به کارمندان 
احترام گذاشته می شــود. استارباکس از 
اولین شــرکت هایی بود کــه بیمه کامل 
خدمات درمانی؛ هزینه دانشگاه و بخشی از 
سهام خود شرکت را به کارمندان خود ارائه 
داد. به خاطر توجه زیاد به نیروی انسانی در 
استارباکس، کارمندان این شرکت همواره 

درصد باالیی از وفــاداری و انگیزش برای 
کار را نشان می دهند. شولتز قصد داشت 
خاطره تلخی که پدرش از تجربه های کاری 
داشت هرگز برای کارمندانش رخ ندهد. از 
این رو احترام به کارمندان حتی کارمندان 
پاره وقت همواره سرلوحه کار استارباکس 
بوده اســت. یکی دیگر از دالیل موفقیت 
اســتارباکس نوآوری و عرضه محصوالت 
جدید است. اسپرســو، لته، فراپوچینو از 
جمله محصوالتی هستند که استارباکس در 
عرضه آنها پیشقدم بود. به طور مثال وقتی 
فروش تابستانه استارباکس در سال ۹۵ کم 
شد آنها فراپوچینو را عرضه کردند. با عرضه 
محصول جدید پس از یک سال ده درصد 

از فروش به این محصول تعلق گرفته بود.
نوآوری در ارائه خدمات و استفاده از کانال 
های جدیــد بازاریابی مثل شــبکه های 
اجتماعی و ارائه کمپین های فراگیر، ارائه 
زودهنگام وایفای رایگان و … استارباکس 
را به یکی از پیشگامان صنعت خود تبدیل 
کرده است. آنچه که در باال گفته شد امروزه 
اســتارباکس را به یک شــرکت بزرگ با 
۲۱۰۰۰ کافه در ۶۵ کشــور جهان تبدیل 
کرده و ثروت ۲٫۳ میلیــارد دالری را برای 

آقای هاوارد شولتز به ارمغان اورده است.
بی شک اگر کاری را با اشتیاق و عالقه فراوان 
و با نوآوری و احترام به مشتری انجام دهید 
شما نیز می توانید مثل آقای شولتز موفق 
شوید. کافی است برای رویای خود تالش 

کنید و سختی ها را به جان بخرید.

داستان موفقیت مدیرعامل استارباکس؛   

امپراطوری دنیای قهوه

یکی دیگر از دالیل 
موفقیت استارباکس 

نوآوری و عرضه 
محصوالت جدید 

است. اسپرسو، لته، 
فراپوچینو از جمله 

محصوالتی هستند که 
استارباکس در عرضه 

آنها پیشقدم بود.

بعد از حادثه دلخراشــی که برای پدر خانواده رخ داد، خانواده 
هاوارد روزگار خوبی را سپری نمی کردند. پدر خانواده بعد از مدتها 
انجام کار سخت رانندگی کامیون دچار شکستگی پا شده بود و 
دیگر از کار افتاده بود. شاید هیچ کدام از همسایه های خانواده 
شولتز باور نمی کردند روزی هاوارد به یکی از میلیاردرهای آمریکا 
بدل شود اما او توانست بعد از سالها تالش، فرانشایز ارزشمند 
»استارباکس« را بنیان بگذارد. با ما همراه باشید تا از راز موفقیت 

»هاوارد شولتز« باخبر شویم:

 
استارت آپ

شما راه اندازی می کنید اما شما در نقطه ای هستید که می توانید از مشاوره، 
راهنمایی و کمی کمک مالی استفاده کنید. این ها چیزهایی است که شتاب 
دهنده های واقع در سراسر کشور به شما پیشنهاد می دهند. آن ها برنامه های 
سه تا چهار ماهه دارند که طی آن به کسب و کار شما کمک می کنند تا موفق تر 
و بهتر راه اندازی شود. اگر برای پیوستن به یک شتاب دهنده یا کمک گرفتن 

از آن تردید دارید لطفا این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

  ۱- پشتیبانی جامع
راه اندازی شاید سخت ترین قسمت کار شما باشد. معموال کارآفرینان با چالشی به 
نام راه اندازی کسب و کار رو به رو هستند که بسیاری از آنان از این مرحله موفق بیرون 
نمی آیند. شتاب دهنده ها در این قسمت از کار از شما پشتیبانی های مختلفی انجام 
می دهند. برخی از این پشتیبانی ها کمک مشاوره ای دادن به شما توسط مشاورانی 

است که سال ها تجربه مشاوره دادن به کارآفرینان را در کارنامه خود دارند. 
به بیان دیگر شما در زیر چتر مربیانی قرار می گیرید که شما را هدایت 
خواهند کرد. همچنین پشتیبانی عاطفی یکی دیگر از حمایت هایی است 
که از طرف شتاب دهنده ها به شما می شود. کارآفرینان خوب می دانند که 
پشتیبانی عاطفی در برخی مواقع تا چه میزان می تواند کمک کننده باشد.

  ۲- شکل گیری فهرستی جامع از فعالیت هایی که باید انجام 
گیرد

در حالی که شاید مدت زمان فعالیت شما تحت نظر یک شتاب دهنده کوتاه 
به نظر برسد اما باید به این نکته نیز توجه داشت که همین سه یا چهار ماهی که 
در کنار یک شتاب دهنده به فعالیت خواهید پرداخت به شما کمک می کند تا 
بر مبنای یک فهرست درست و علمی فعالیت های خود را شکل و ترتیب دهید. 
برخی از برنامه های شتاب دهنده ها مثل جلسات با مربیان و مشاوران، جلسات 
بازخورد، ارائه نسخه آزمایشی، شبکه ها و فعالیت های اجتماعی به شما کمک 
می کند تا قدم به قدم فعالیت های خود را شناخته و گام های درستی را بردارید.

  ۳- دسترسی به سرمایه گذاران
در حالی که غالب شتاب دهنده ها تمایلی به سرمایه گذاری مستقیم بر روی کسب و 
کارهای تحت حمایت خود ندارند اما فعالیت در کنار آن ها موجب دسترسی به انبوهی 
از سرمایه گذاران می شود. علت این امر آن است که ســرمایه گذاران زیادی ساالنه 
برای یافتن یک فرصت سرمایه گذاری مناسب به شتاب دهنده ها مراجعه می کنند. 
همچنین جلسات و سخنرانی های زیادی توسط شتاب دهنده ها در طول سال برگزار 
 می شود که می توان در میان آن با ســرمایه گذاران به شکلی مستقیم رو به رو شد و 

ایده های خود را برای عالقمند شدن آن ها شرح و بسط داد.

  4- کسب دانش و اطالعات آزموده شده
شــتاب دهنده ها در طول فعالیت خود معموال یک تاریخچه ای از اقدامات گذشته 

خود برای کسب و کار ها دارند. مطالعه این تاریخچه به شما نتایجی را می دهد که اگر 
خودتان قصد آزمودن آن را داشتید احتماال زمان و پول زیادی را باید صرف می کردید. 
به معنی دیگر می توان اینگونه تصور کرد که شما دیگر نیازی به اختراع چرخ ندارید و 
مسیر زیادی را با استفاده از تجربه کسب و کارهای تحت حمایت شتاب دهنده ها در 

مشت خود دارید.

  ۵- دروازه ای به سوی مشتریان آینده
شتاب دهنده ها یا Accelerators در حال حاضر مخاطبان زیادی را در کانال های 
ارتباطی خود دارند. این ارتباطات به واسطه فعالیت های سابق آنان در حمایت از کسب 
و کارهای قدیمی ایجاد شده است. شما در بازه زمانی که در کنار شتاب دهنده در حال 
فعالیت هستید می توانید از این ارتباطات برای اهداف مختلف بهره برداری های مختلف 
داشته باشد. مثال برای تست کردن نسخه آزمایشی کار خود می توانید از این مخاطبان 

به شکلی هوشمندانه استفاده الزم را ببرید.

  ۶- توسعه مهارت ها
یکی از برنامه های شتاب دهنده ها برای شما متمرکز شدن بر روی مهارت هایی است 
که شما برای اجرای کسب و کارتان به آن نیاز دارید. این مهارت ها شامل مباحث فروش 

و بازاریابی، ارتباطات، مالی و حتی برخی مهارت های فنی می شود.
شتاب دهنده همچنین از شما می خواهند که مهارت ها، تجربیات و امکانات خود را با 
دیگر موسسین به اشتراک بگذارید. در واقع میان همه موسسین یک هم افزایی موثر 

ایجاد می کند.

  ۷- مدیریت ریسک
معموال خطر شکست خوردن و از بین رفتن ایده، پول و عمر یکی از وسواس های ذهنی 
کارآفرینان است. کارآفرینان در زمان استارت و راه اندازی دائما انواع خطرهای پیش رو 

را در ذهن خود مورد تحلیل قرار می دهند.
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شولتز همواره تاکید داشت که قهوه 
تمام خدمت استارباکس به مشتری 

نیست، بلکه استارباکس محل 
یک تجربه خاص و حرفه ای، لذت 
بردن از قهوه و ارتباط با دوستان 
و همسایگان است. شولتز قهوه 
را دوست دارد اما بیشتر مشتاق 

ارائه یک خدمت خاص و ممتاز به 
مشتری است.

دانشگاه تهران
گـــزارش

۷ دلیل برای پیوستن شما به یک شتاب دهنده

 استارت آپ ها، 
منبع جذب نخبگان

معاون علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری گفــت: در حــال حاضر 
منبع جذب نخبگان خارج از کشور، 
استارت آپ ها هســتند که از هزار 
نفری که بازگشته اند ۶۰ درصد جذب 

استارت آپ ها شده اند.
سورنا ستاری در بیست و چهارمین 
جشــنواره تحقیقاتی علوم پزشکی 
رازی که در وزارت بهداشــت برگزار 
شــد، با تشــکر و قدردانی از دکتر 
هاشمی وزیر سابق بهداشت، گفت: 
در زمان دکتر هاشمی اتفاقات بزرگی 
افتاد و ما به توافقات بزرگی در زمینه 
علمی و فناوری رسیده ایم؛ همچنین 
دکتر نمکی نیز تاکنون در مسیرهایی 
به ما کمک کرده اســت تا اتفاقات 

بزرگی در زمینه فناوری رخ دهد.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر به 
عینه می بینیم که رویکرد جدیدی 
در کشور حاکم می شود و آن پایش 
نیروهای انسانی است، گفت: نیروهای 
انســانی مهمترین عوامل در کشور 
هســتند که می توانند خلق ثروت 

کنند.
معاون علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری با اشاره به اینکه حوزه علم و 
فناوری نیز از سوی دیگر حوزه مهمی 
بوده که انعطاف پذیر اســت، گفت: 
ما هر سیاستی که در حوزه فناوری 
داشته ایم به خلق ثروت منجر شده 
اســت. به طوری که هرجا یک هزار 
تومانی سرمایه گذاری کرده ایم، سال 

بعد ۲۰ برابر شده است.
به گفته ستاری: از اینجا می فهمیم 
که پولسازترین و ارزش افزوده ایجاد 
کننده ترین حوزه، حــوزه فناوری 

است.

  تولید ۶0 دارو و ۸ واکسن در 
برنامه معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری
 وی بــا بیــان اینکــه در میــان 
بیوتکنولــوژی  هــا،  فنــاوری 
ســودآورترین حوزه اســت، گفت: 
بیوتکنولــوژی یا زیســت فناوری 
حتی از حوزه فناوری اطالعات هم 
سودآورتر است. زیرا ما فقط طی ۴-۳ 
ماه گذشته توانستیم تولید ۶۰ دارو و 
۸ واکسن را در برنامه ریزی های خود 

بگنجانیم و این فوق العاده است.
معاون علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری بــا تاکید بــر اینکه باید 
دولت ســرمایه گذاری های خود را 
در این زمینه ها به حداقل برساند و 
بخش خصوصی به این مسیر بیاید، 
 گفت: تنهــا باید قانونگــذاری ها و

 بروکراســی های اداری به حداقل 
برسد. البته که در تمام دنیا بروکراسی 
اداری وجود دارد اما ما باید مســیر 
جوانان مان را تســهیل ببخشیم و 
در مسیرشان سنگ اندازی نکنیم؛ 
باید قوانین مزاحم را از سر راه جوانان 

مان برداریم.
وی افزود: دریافــت تائیدیه ها برای 
تجهیزات و دارو در وزارت بهداشت 
طوالنی اســت. البته که در کل دنیا 
این پروسه طوالنی است و باید این 
مسیر تسهیل شود. ستاری با تاکید 
بر اینکه در حوزه بیوتکنولوژی شتاب 
 دهنده هایــی در خــارج از تهران، 
اســتان ها مانند تبریــز، ارومیه و 
غیره برای توسعه این حوزه و تولید 
محصوالت به وجود آمده است، گفت: 
تحقیقات این حوزه به قدری به بازار 
نزدیک است که می توان به راحتی 
روی آن ســرمایه گذاری کرد. این 
نشان می دهد که ســرمایه گذاری 
روی حوزه بیوتکنولوژی اقتصادی 

است.

دانشجویان ایران
گــزارش
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Alvares 
Ski Resort 
in Ardabil, 
Iran

The Alvares Ski 
Resort not only 
is the largest ski 
resort in Iran, but 
also is a unique 
and special 
r e c r e a t i o n a l 
center in the north 
west of Iran.
In addition to the 
suitable facilities 
for skiing, the 
Alvares Ski Resort 
is situated in 
enchanting place, 
on the slopes of 
Sabalan Mountain 
in the vicinity 
of the Alvares 
village.
The ski resort 
is located 12 
kilometers from 
the village of 
Alvares and 24 
kilometers from 
Sarein. Due this 
track is located 
at an altitude of 
3200m above sea 
level, it always 
has snow on its 
slopes during 
autumn and 
winter, so it gives 
the ski enthusiasts 
opportunity to ski 
for about six to 
eight months of a 
year.

The Alvares 
Ski Resort was 
opened and 
operated in 2007 
and equipped 
with facilities such 
as a ski lift with a 
length of 1250 m, a 
chairlift and other 
facilities.
Despite the 
t e m p e r a t u r e 
of this region 
is about 30 to 
35 degrees in 
summer, the snow 
can be clearly 
seen and touched 
in this place. The 
Alvares Ski Resort 
is also a good 
base for trekking 
outside the ski 
time.

Iran
Attraction
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“According to the carried out sampling from 
Qaleh Bozi caves in Mobarakeh and the results of 
thermoluminescence tests, the caves date back to 
60,000 years ago,” the head of excavation team in 
Mobarakeh said.
 “After investigating the bones, the human diet 
and the status of animal ecosystem have been 
determined. The results were very wonderful; the 
large number of bones belonged to deers, then to 
gazelles, antelopes, and rabbits. Meanwhile, the 
bones of a wild ass and most importantly, bones of 
rhino and ostrich were discovered for the first time 
in Iran. There were also bone remnants including 
rodent and lizard that are believe to be used for food,” 
he added.
“Various tools from the Middle Paleolithic period 
were also found in this cave. We hope that an 
exhibition of these historical remains will be held in 
Chehel Sotoun museum, with the support of Isfahan’s 
Cultural heritage. Unfortunately, no human bones 
were found here, but certainly the evidences will 
show the presence of Neanderthal human in this 
place,” he noted.
Emphasizing on the importance of Qaleh Bozi caves, 
he said, “Excavations indicate that human colonies 
of the Middle Paleolothic period were present in the 
center of Iranian plateau; the Zayandeh-Rood River 
and the ideal hunting region in this era were the main 
drives to attract human colonies. Fortunately, the 
protected area of Kolah Ghazi which dates back to the 
same era, has been remained intact, with the support 
of the Environmental Organization of Mobarakeh.”

“Children are the most important but the oppressed, 
and neglected citizens of the city; therefore, it is 
necessary to pay attention to this social stratum,” the 
deputy of urban planning and architecture of Isfahan 
municipality said.
“The United Nations Sustainable Urban Development 
Program has determined 17 indicators in this 
regard of which, the third and tenth indicator of this 
document emphasize on having a careful look at all 
ages,” Seyed Ahmad Hosseini Nia said.
“Child-friendly cities network started its activity 
in 19966, and now 31 cities are the members of the 
network,” the head of the first national conference on 
child-friendly city noted.
“Currently, cities like Amman in Jordan, and Sharjah 
in the United Arab Emirates are the members of child-
friendly cities network, and Isfahan is the third child-
friendly pilot city in the Middle East,” he continued.
According to the UNICEF definition, a child friendly 
city is a community where children:
Are protected from exploitation, violence and abuse.
Have a good start in life and grow up healthy and 
cared for.
Have access to quality social services.
Experience quality, inclusive and participatory 
education and skills development.
Express their opinions and influence decisions that 
affect them.
Participate in family, cultural, city/community and 
social life.
Live in a safe secure and clean environment with 
access to green spaces.

Designing inserted items is a very complex 
process. Up to 250 pieces of metal, bone, 
ivory, and wood are placed next to each 
other in every cubic centimeter of inlay 
work. Imposted items in the Safavid dynasty 
were of particular importance as artists 
created their precious works of art. These 
works include; Doors and windows, mirror 
frames, Koran boxes, inserted boxes, spring 
and spring holders, lanterns and inserted 
shrines.
The steps of making Khatam: Getting a 
different kind of wood in different colors are 
provided and then using the appropriate 
tools they are ever horing 30 cm in length 
and 1-5.2 mm in diameter and cut some 
triangles from them after filing , All the sides 
are according to the plan and as desirable 
and to finish the plan, there is a need for 

metal wires that are taken a few steps to 
prepare them. Then, to make Khatam, the 
head draws the drawings of various figures 
that are to be made to place Khatam and 
these wooden triangles or pieces of metal 
next to each other from the hands of the 
skillful artist and to glue them together with 
each other Using the characters, Which is 
used as a paddle (expression)After a few 
hours, the strings are put down, and four 
paddles that are made are laid side by side 
and then glued together, which in turn leads 
to a  so-called “toglo”. In this step, 6 wires are 
stuck around each corner by a round metal 
wire formed in six lateral figures called 
shamse, and then the resulting structure 
is fixed by strings which are given a star-
like plan, these plans are so repeated That 
the required general plan is established 
and brought under pressure of the press 
machine and Khatam is formed after 
several steps of cutting and sticking the very 
sensitive layers to each other that all these 
steps consist of 400 working steps from start 
to finish.The Khaatam are glued according to 
plan, color, shape, dimensions, and the place 
of application, and by various plans and 
similar figures or symmetrical shapes the 
whole surface is decorated by signets, which 
are then prepared by some repairs and 
files, brushing and cutting and Eventually 
grinding and straightening Khatam surface, 

and then oiling and polishing some special 
materials such as sealer and polisher. The 
quality of a Khatam depends on its fine 
drawing and regularity of the plan, all of 
which are summarized in the skills of the 
ladder Artisian.
The decoration of the doors of the sacred 
places mainly consists of inserted motifs. 
Examples of these can be observed in the 
cities of Mashhad, Qom, Shiraz, and Rey. 
In the Safavid era, the art of marquetry 
flourished in the southern cities of Iran, 
especially in Isfahan, Shiraz, and Kerman. 
An inserted desk, which is one of the final 
masterpieces of this art, was recently 
awarded the first prize and a gold medal 
in Brussels.This desk is now needed in the 
National Museum in Washington [quote 
needed]. Also in some of the majestic places 
and houses, doors and various objects 
were inserted. The landscaped rooms in 
the Saadabad Palace and the marble palace 
in Tehran are among the masterpieces of 
this art.Currently, this art is practiced in 
Isfahan, Shiraz, and Tehran. Inlay masters 
who preserve the nobility of their art have 
produced great innovations in this fine art. 
Wood carving is one of the other outstanding 
Iranian arts. Designing has a special role 
in this skill. The wooden carvings create 
magnificent patterns of wood, ivory or bone, 
with simple or protruding shapes.

Khatamkari: Artistic Heritage

Khātam is a Persian version of marquetry, art 
forms made by decorating the surface of wooden 
articles with delicate pieces of wood, bones, and 
metal precisely cut geometric shapes. Khatam is 
also the capital of Khatam County in Iran. Khatam 
Kari is the art of making a Khatam. Common 
materials used in the construction of inserts are 
gold, silver, brass, aluminum and twisted wire. 
Works with smaller inlaid pieces are generally 
rated higher.

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.

Ganjali Khan Complex; historical 
jewel in Kerman
Historical cities of Iran usually have great and old bazaars 
where you can enjoy local purchasing, get familiar with citizens› 
culture and accent, and also taking pleasure of the unique old 
architecture .When you enter the historical bazaar located in 
the old texture of Kerman, you can visit one of the most famous 
attractions of the city called Ganjali Khan Complex.
Ganjali Khan who was one of the well-known rulers during 
the period of Shah Abbas, reigned over Kerman from 1005 to 
1034 A.H. He did leave behind many monuments and tried to 
change this area into a civilizationThe master architect of the 
complex was Soltan Mohammad from Yazd, and its mastermind 
was Ganjali Khan. The architecture of this complex is Isfahan-
centered style. The total area of Ganjali Khan Complex is 11000 
square meters and it includes several buildings; a square, Bazaar, 
mosque, bathhouse, school, caravanserai, and a mint.
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Iran exported 5.06 million 
tons of agricultural and food 
products worth $4.76 billion 
during the first nine months of 
the current Iranian year (March 
21-Dec. 21) to register a 15.3% 
growth in value compared 
with last year’s corresponding 
period.
The growth for the nine-
month period is a record 
high compared with the 
corresponding periods of 
previous years, according to 
the latest report released by the 

National Agriculture and Water 
Strategic Research Center, 
which draws on data provided 
by the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration.
Agrifood exports accounted 
for 5.8% and 14.3% of the 
total volume and value of 
Iran’s non-oil exports of 86.94 
million tons worth $33.35 
billion respectively over the 
period, the news portal of 
Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and 
Agriculture reported.

Doubling 
Iran-Iraq 
Annual 
Trade on 
Horizon: 
Zarif

Iranian Foreign 
M i n i s t e r 
Mohammad Javad 
Zarif, who is on an 
official visit to Iraq, 
highlighted the 
positive outcomes 
of the Iran-Iraq 
Joint Trade 
Conference in 
Baghdad and said 
the doubling of the 
bilateral trade “is 
on the horizon”.  
“Today, I, 
accompanied by 
6 Iraqi ministers, 
a d d r e s s e d 
hundreds of 
participants at 
the Iran-Iraq Joint 
Trade Conference; 
exploring paths 
to significantly 
expand bilateral 
trade and 
investment,” Zarif 
said on his twitter 
account early on 
Tuesday.
“ W i t h 
implementation 
of shared vision, 
doubling of annual 
trade volume is on 
the horizon,” he 
added in his tweet.
Heading a high-
ranking Iranian 
delegation, Zarif 
arrived in Baghdad 
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.
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Iran Agrifood Exports Up %15.3, 
Imports Down 4.9 Percent

Two gas units of the 
plant, with a total 
capacity of 324 MW, 
have been operating 
since 2009. With the 
new steam unit the plant 
will generate 484 MW of 
electricity, ILNA quoted 
Mohsen Tarztalab as 
saying.
The rise in output is 
in line with policies of 
the Energy Ministry to 
increase installed power 
capacity by 5,000 MW 
by June, according to 
financial Tribune.
Electricity consumption 
reached a peak of 58,000 
megawatts in summer 
and because some 
hydropower plants 
were not operating 
at full capacity (due 
to shortage of water 
in dams) sections of 
the population faced 
problems in power 
supply.
According to 
assessments, electricity 
consumption will 
increase by 8,000 MW 
next summer.
27 More Thermal Units

The Energy Ministry 
has planned to plug the 
gap by bringing 27 new 
thermal power units on 
stream and upgrading 
23 others, which will add 
5,000 MW to the overall 
power capacity.
The new units will 
be installed in power 
stations of Maku, 
Hormoz, Zahedan, 
Qeshm and Asalouyeh 
among others, and will 
come on stream by June. 
In addition, 23 units at 
combined-cycle power 
plants are scheduled to 
get upgrades, Tarztalab 
said.
Iran meets almost 80% 
of its electricity demand 
from aging thermal 
plants operating for 
decades.
The Energy Ministry 
has decided to phase out 
inefficient power plants, 
improve the aging power 
infrastructure and move 
toward modern power 
production technology.
It is reported that steps 
have been taken to 
gradually convert the 

conventional plants into 
efficient combined-cycle 
units.
However, even if all the 
units go on stream and 
are upgraded, Iran will 
still face a deficit of 3,000 
MW in the hot summer 
season.
Officials hope the 
shortages can be 
addressed by reducing 
consumption and if 
consumers uphold the 
values of judiciousness 
and doing more with 
less.
Changing Working 
Hours
A measure taken this 
summer was the change 
in working hours in 
state organizations. As 
state-owned buildings 
account for nearly 7% of 
total electricity use, the 
government planned to 
curb consumption with 
the help of changes in 
working hours.
Executive bodies were 

obliged to reduce 
consumption by 10% 
and the provinces, where 
average temperatures 
exceeded 45 degrees 
centigrade in summer, 
were allowed to change 
their official working 
hours.
The change was 
implemented in 11 
provinces and staff 
started work at 6:30 
a.m. instead of 7:30 and 
left one hour earlier. 
The measure resulted 
in decrease in power 
consumption by as much 
as 350 MW. However, 
even if the same program 
is repeated this year, it 
will not be able to make 
up for the 3,000 MW 
deficit. 
Without the cooperation 
of households, which 
consume more than 
50% of the electricity 
during peak hours, 
power outages will be a 
recurring feature.

Iran, Azerbaijan 
investors keen on 
developing relations in 
2019
Azerbaijani and Iranian investors are interested 
in cooperation in joint projects, Iranian Ambas-
sador to Azerbaijan Javad Jahangirzadeh told 
Trend.
He said Iranian businessmen are interested in en-
tering the Russian market and other post-Soviet 
countries via Azerbaijan, because there are no 
customs duties between the CIS countries or they 
are insignificant, Jahangirzadeh said.
“Iran is interested in cooperation with Azerbai-
jani entrepreneurs working in Russia,” he added.
Referring to last year’s visits by President Hassan 
Rouhani other Iranian officials to Azerbaijan, the 
ambassador said that relations between the two 
countries are at a high level and they may develop 
even more in the future.
“We must work to ensure that relations between 
the countries develop even more in 2019,” he 
said.
“We have joint investment projects and progress 
in achieving our goals.”
The ambassador noted that from the political 
aspects, 2018 was a very successful year for Iran-
Azerbaijan relations.
Commenting on the construction of a railway as 
part of the International North-South Transport 
Project, the Iranian ambassador noted that the 
work in this direction is progressing in a positive 
way.
The ambassador noted that last December, a 
meeting was held between Azerbaijan’s Economy 
Minister Shahin Mustafayev and Minister of 
Roads and Urban Development of Iran Moham-
mad Eslami, during which constructive discus-
sions took place.
Compared to the same period last year, the trade 
turnover between the two countries grew 42.1%.

East Azarbaijan Exports Top 
$1.6b
East Azarbaijan Province exported 1.95 million 
tons of goods worth $1.64 billion to 98 countries 
in the nine months to Dec. 21.
The exports registered a 5.4% and 7.2% growth 
in weight and value respectively compared with 
the corresponding period of last year, IRNA 
reported.
According to Gholamali Rasti, the deputy head 
of East Azarbaijan Industries, Mining and Trade 
Organization, the exports mainly included 
agricultural, chemical, petrochemical, metal and 
mineral products.
Iraq, Turkey, Afghanistan, Georgia, Armenia and 
Azerbaijan were the main export destinations, 
according to Financial Tribune.

The steam unit of Kashan combined-cycle 
power plant in Isfahan Province came on 
stream Sunday. With a capacity to produce 160 
megawatts, the steam unit was built in three 
years and the plant is now connected to the 
national grid, managing director of Thermal 
Power Plants Holding Company said.

Kashan Combined-Cycle Power Plant 
Steam Unit Commissioned

news

China Asks State Firms 
to Avoid Travel to US, Its 
Allies
China asked some state-run enterprises to 
avoid business trips to the US and its allies 
and to take extra precautions to protect their 
devices if they need to travel, according to 
people familiar with the request.
In recent weeks, the State-Owned Assets 
Supervision and Administration Commission 
-- a regulatory body that oversees about 100 

government-run companies -- has told some 
firms to only take secure, company-issued 
laptops meant for overseas use if traveling is 
necessary, the people said.
They said the warning extended to countries in 
the Five Eyes intelligence-sharing pact: the UK, 
Canada, Australia and New Zealand.
The order also said that employees should 
have the company verify which files they are 
carrying on any trip and only store them on 
secure USB flash drives, two people familiar 
with the warning said separately, adding that 
Sasac didn’t specify how long the travel rules 

will apply. The commission didn’t respond to a 
fax requesting comment, Bloomberg reported.
Chinese and American executives have 
become more cautious when traveling after 
the December arrest of Huawei Technologies 
Co. executive Meng Wanzhou in Canada on 
behalf of the US, and the subsequent detention 
of two Canadian citizens in China. The US has 
also stepped up efforts to catch and prosecute 
executives at Chinese companies that it alleges 
steal technology, which has resulted in several 
legal actions.
In January, state-owned Fujian Jinhua 

Integrated Circuit Co. and its Taiwan-based 
partner United Microelectronics Corp. were the 
first companies indicted under the US Justice 
Department’s new initiative. The companies 
pleaded not guilty. China has repeatedly denied 
accusations of trade secrets theft.
Meng was charged with conspiracy to defraud 
banks in relation to transactions that violated 
US sanctions against Iran, an allegation that 
comes as the Trump administration seeks 
to limit Chinese telecom companies from 
dominating 5G wireless networks. She has 
denied wrongdoing.

 Japan banks set to resume Iran 
oil transactions after regulatory 
clearance
Major Japanese banks are set to resume Iranian oil 
transactions after receiving final regulatory clearance, paving 
the way for the country’s refiners to begin loadings as early as 
this month, sources with direct knowledge of the matter told 
S&P Global Platts Tuesday.
The Japanese banks will be able to issue letters of credit for 
relevant deals after the clearance from the Japanese and 
US regulatory authorities, one of the sources who spoke on 
condition of anonymity said.

These banks are expected to accept payment by Japanese 
refiners for importing Iranian barrels mainly in yen, the 
source added.
One of the Japanese banks declined to comment Tuesday.
Japanese refiners and shipping companies have recently 
clarified their concerns over relevant shipping insurance.
Japan’s JXTG Holdings intends to resume loading oil from Iran 
at the end of January, while Cosmo Oil aims to load around 1.8 
million barrels of Iranian crude at the end of this month upon 
final clearances, the presidents of the companies told S&P 
Global Platts on January 7.
Japan was among eight countries to receive a 180-day waiver 
from the US sanctions. The waiver expires in early May, when 
the country will be expected to cut purchases significantly.

Officials hope 
the shortages 
can be addressed 
by reducing 
consumption 
and if consumers 
uphold the values 
of judiciousness 
and doing more 
with less.



Trump Sends Letter to 
North Korean Leader Kim 
Jong Un
A letter was delivered from US President Donald 
Trump to North Korean leader Kim Jong Un over 
the weekend, a source familiar with the ongoing 
denuclearization talks between Washington and 
Pyongyang told CNN.
The letter comes as the two sides negotiate 
details of a second meeting between the two 
leaders. It was flown to Pyongyang and delivered 
by hand, the source said.
According to the source, North Korea's former 
spy chief Kim Yong Chol -- one of Pyongyang's 
top negotiators -- could visit Washington as soon 
as this week to finalize details of the upcoming 
summit.
CNN previously reported that US scouting teams 
had visited Bangkok, Hanoi and Hawaii as they 
search for a location for the second summit.
Last week, South Korean President Moon Jae-in 
threw his support behind another Trump-Kim 
meeting, saying it -- along with a visit by Kim to 
Seoul -- would be a turning point "that will firmly 
solidify peace on the Korean Peninsula."
"We will not loosen our guard until the promise 
to denuclearize the Peninsula is kept, and peace 
is fully institutionalized," Moon added.
After years of isolation, Kim held a number of 
diplomatic summits in 2018, meeting with Moon, 
Trump and Chinese President Xi Jinping. Events 
so far suggest 2019 could be similarly busy.
Last week, he made a surprise visit to Beijing to 
meet again with Xi, a meeting which served to 
emphasize that not only does Pyongyang have 
partners beyond Seoul and Washington, but also 
that China remains a major player in any future 
action to denuclearize the Korean Peninsula.
According to a statement from Chinese state-
run news agency Xinhua, Xi and Kim agreed to 
"constantly advance the political settlement 
process of the Korean Peninsula issue."
North Korean state media gave a little more 
away, saying Kim shared his concerns about 
potential obstacles to the future growth of US-
North Korean relations, and Xi "completely 
sympathizes that the reasonable points of 
interest of North Korea deserve to be resolved."
Last year, North Korea "heightened its 
international influence and it had received 
a great support, understanding, and fervent 
welcome from the whole world," KCNA noted.
Kim had been due to visit the South Korean 
capital in December, but that summit was 
repeatedly delayed as the denuclearization 
process and talks between Pyongyang and 
Washington ran into difficulties.
Responding to a question about the visit at a 
press conference last week, Moon said he'd 
received a "special" letter from Kim in December 
explaining why he couldn't visit the South last 
year but saying he wanted to see the South 
Korean leader more often.

Why is Tony Blair so angry?

By: Hanif Ghaffari
He has repeatedly stated that 
another referendum could be 
held, and, if the British citizens 
vote against the Brexit, the 
earlier results of the 2016 
referendum can be ignored. 
He’s gone a step further, and 
mentioned that the Brexit can 
never happen, even despite the 
public’s vote for leaving the EU.
Recently, British Prime 
Minister, Theresa May, 
expressed her satisfaction 
with the positive vote of the 
House of Commons to her plan 
for leaving the block. These 
remarks led to Tony Blair and 
his entourage taking positions 
against her. The UK former 
Prime Minister intended to use 
the Brexit to return to power in 
London and the Labor Party. 
In recent years, he has become 
the main messenger of the 
falsification of the Brexit.
However, the London-Brussels 
agreement on British exit 
from the EU can once again 
defeat Blair to in the country’s 
political circles. The truth is 
that London’s soft or hard exit 
from the EU is of no importance 
to Blair, but he’s after the 
renewal of 2018’s referendum. 

For the British prime minister, 
it does not matter that his 
country will leave Europe in 
the form of a “joint agreement” 
or “disagreement”.
UK’s former foreign secretary, 
Boris Johnson and some 
other senior members of the 
conservative party, however, 
believe that the House of 
Commons shouldn’t agree with 
London’s soft withdrawals 
from the European Union. They 
believe that the agreement 
reached between Theresa 
May and the EU authorities 
over the Brexit will be heavily 
imbalanced and will lead to the 
economic domination of the 
United Europe on England over 
the next decade.
On the contrary, EU leaders, 
including Chancellor Angela 
Merkel, have said they’re 
not willing to offer British 
officials more advantages in 
their negotiations. They have 
emphasized that there would 
be no more talks on Brexit.
Furthermore, the equation 
is much more complicated 
inside the Labor Party! Jeremy 
Corbyn, Leader of the Labor 
Party and Leader of the 
Opposition, has emphasized 

that by holding early elections 
and changing the government 
in London, it is possible to re-
start the negotiations on Brexit 
with Brussels.
Beyond the debates that 
have raised among the 
conservatives and the Labor 
Party, Tony Blair is thinking 
about his own personal and 
political goals in the Labor 
Party and the Britain and 
international equations. 
Blair believes that if he can 
provide the ground for 
another referendum (and to 
prevent the realization of the 
Brexit), then his position will 
be restored among European 
politicians. It’s obvious that 
Tony Blair is very dissatisfied 
with the current agreements 
reached between the British 
and EU authorities.
Jeremy Corbyn is trying to 
make an investigation into 
Tony Blair for alleged war 
crimes during the Iraq War, 
and this issue is seriously 
threatening Blair’s political 

future. When Corbin was 
elected as the leader of the 
Labor Party, Blair could not 
hide his deep discontent in this 
regard. He has said Labor Party 
has undergone a “profound 
change” since Jeremy Corbyn 
became leader and he is not 
sure it will be possible for 
“moderates” to regain control 
of the party. “It is a different 
type of Labour party. Can it be 
taken back? I don’t know,” Blair 
said before.
It should be noted that Jeremy 
Corbyn had previously called 
for the trial of George W. Bush 
and Tony Blair for committing 
war crimes during the invasion 
to Iraq. The main question is, 
what would be Tony Blair’s 
next step in confronting his 
failures in the UK’s political 
scene? Is he willing to use the 
Brexit as a means to revitalize 
his already-lost position? 
This question will be soon 
answered, but probably the 
stream of events won’t be to 
Blair’s benefit in the future.

The former British Prime Minister doesn’t have a good time! 
On the one hand, Tony Blair is witnessing the continuation 
of the Brexit process, and on the other hand, He’s in no way 
happy with what has happened inside the Labor Party! Tony 
Blair is one of the main opponents of the British withdrawal 
from the European Union.
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Former Lebanese 
Foreign Minister, Adnan 
Mansour said on Monday 
Arab states which are 
approaching Syria think 
they can drive a wedge 
between Iran and Syria, 
but they will not be able 
to do so.
Mansour who made the 
remarks in a televised 
interview said there is 
no justification for the 
hostility of the Persian 
Gulf States towards Syria.
He also said he does 
not think Syria would 
attend the forthcoming 
Arab League Summit in 
Tunisia since the United 
States and Israel want 
Syria to be away from 
Arab countries. 
Mansour said 
maintaining ties with 
Syria will provide 
benefits for Lebanon, 
wondering why not 
acting as a mediator 
rather than taking sides 
with a certain party?
The former Lebanese 
foreign minister noted 
the Arab economic 
summit to be held in 
Beirut this week will 
definitely adopt a hostile 
approach towards Iran.
Court hearing 
session of Iran 
former welfare 
minister begins
 The first court hearing 
session of the former 
Iranian Minister of 
Cooperative, Labor and 
Social Welfare Parviz 
Kazemi and the former 
managing director of 
Sarmayeh Bank Ali 
Bakhshayesh started 
in the Iranian capital on 
Tuesday.
Kazemi, Bakhshayesh 
and the former member 
of Sarmayeh Bank Board 
of Directors Mohammad-
Reza Tavassoli are 
accused of sabotaging 
the country’s economic 
and banking system.
Two days ago, Office 
of Iran’s Prosecutor 
General announced 
that the court session 
of the accused people 
would be held in line 
with Judiciary’s move 
to seriously fight 
corruption.
Kazemi, former welfare 
minister in the cabinet 
of the then president 
Mahmoud Ahmadinejad, 
has already been 
chairman of Sarmayeh 
Banks’ Board of Trustees 
and member of Teachers’ 
Reserve Fund.

Arab countries 
can’t separate 
Iran, Syria: 
Lebanese ex-
minister

Iran
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Iran in Economic War with 
Enemy: IRGC Commander
 Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Major General Mohammad 
Ali Jafari highlighted reasons behind financial 
problems facing the country and said the 
Islamic Republic is in an economic war with the  
enemy.
In a speech on Tuesday morning, Major General Jafari 
pointed to Washington’s sanctions on Tehran and 
said, “We are in an economic war with the enemy.”
“If we rely on our own resources and indigenous 
Iranian and Islamic methods, we can resolve the 
problems much better than the present situation,” 

the commander said.
In the 40th year after the victory of the Islamic 
Revolution and despite all these hostilities and 
attempts by the enemies to create problems for the 
country, Iran is resisting the problems unitedly, he 
added.
“All enemy resources have been mobilized to distort 
(the truth about) the Islamic Republic’s positive 
measures…,” Major General Jafari stated.
The remarks came as tensions between Iran and the 
US have escalated since US President Donald Trump 
walked away from the 2015 nuclear deal between 
Iran and world powers in May and re-imposed 
sanctions on the Islamic Republic.
Trump on August 6 signed an executive order re-

i m p o s i n g 
m a n y 
sanctions on 
Iran, three 
months after 
pulling out of 
the Iran nuclear 
deal known 
as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
He said the US policy is to levy “maximum economic 
pressure” on the country.The second batch of US 
sanctions against the Islamic Republic took effect on  
November 4. 

Iran not afraid of sanctions: 
President Rouhani
 Iran is not afraid of sanctions, won’t retreat and won’t let go of 
its goals, said President Hassan Rouhani in Gorgan, Golestan 
Province, northern Iran, on Tuesday.
‘Iran is in a psychological and economic war; we are familiar 
with it,’ said President Rouhani Speaking at the meeting of 
Administrative Council of Golestan Province.
President Rouhani said, “Like the Imposed War, this economic 
war has been imposed on us but we will stand.’
On Monday, addressing a gathering of Shia and Sunni 
scholars in Golestan Province, he said that the Iranian 

nation will resolutely respond to the enemies of the Islamic 
Revolution on the national day of 22 Bahman (February 
11), the anniversary of the revolution when Iranian nation 
pour to the streets and manifest their support for the Islamic 
Republic of Iran. 
Noting that today, Muslims around the world are under 
pressure, he said that in order to defeat the enemy, there is no 
option but to return to Prophet Mohammad (PBUH) lifestyle.
Comparing today’s facilities with those before the victory 
of the Islamic Revolution, he said that Iran’s electricity 
capacity stood at 7,000 megawatts on the first day of the 
Islamic Revolution, while the figure has now reached 80,000 
megawatts.

Accompanied by a number of his 
cabinet members, President 
Rouhani, arrived in Golestan 
Province on Monday. During 
his two-day stay in the 
province, he reviewed the 
process of development in the 
province and got familiar with 
problems provincial people are 
facing.
Apart from the meetings with the Sunni 
Ulema and provincial clerics, the president inaugurated a 
number of development projects.

News

Iran not to allow US impossible, 
grudge-based dreams come true: FM 
spokesman
Iranian Foreign Ministry spokesman, Bahram Qassemi 
stressed that the Islamic Republic of Iran will strongly 
go ahead with its principled and strategic approach and 
policy towards its neighboring states by making peaceful 
exchanges and coexistence with them.Denouncing the recent 
anti-Iran and war-mongering remarks by the US Secretary 
of State Mike Pompeo during his visit to the UAE, Qassemi 
said, “Washington must learn lessons from the defeat of its 
numerous warmongering policies in the region over the past 
decades and know that the Islamic Republic of Iran attaches no 
significance to such threats and will not be coerced by them”.
“The US officials imagine that through measures, which 
violate international law and the UN charter, can achieve 

their illegitimate goals that are destabilising the region and 
creating new tensions among the regional states, this is 
while the warmongers in Washington are ignorant of the fact 
that Iran will strongly continue its principled and strategic 
policy, which is based on peaceful interaction and coexistence 
with neighbors” he added.Qassemi went on to say that with 
prudence and intelligence, Iran will not allow the US official’s 
impossible and grudge-based dreams come true.
Referring the US-planned anti-Iran conference which is going 
to be held in the Polish capital Warsaw next month under the 
coverage of exploring the Middle East issues, the spokesman 
said, “We believe the US does not seek any benevolent goals 
for the regional nations”.“If the US really wants to show its 
good faith towards the regional nations, it only needs to revise 
its policies towards the region and stop adopting divisive 
approach and empty and unrealistic threats against them and 
prevent from contributing to the tensions and crises in the 
region,” he added.



Iran not afraid of sanctions: 
President Rouhani

3000-Year-Old Skeleton Unearthed in 
Iran’s North
Iranian archaeologists have discovered skeletal human remains 
near a petrol station in the country’s northern Gilan Province.
According to Shahram Ramin, the head of the archaeological 
excavation team at the ancient site of Shahran near Rostamabad, 
several graves were discovered in the site with grave goods.
This group of graves, which according to archaeologists is related to the Iron 
Age, is about 3000 years old. The area where the graves were found is located along the Rasht 
highway, close to a newly constructed petrol station, and was at risk of destruction due to the 
implementation of this project.

Tajik Ambassador to 
Tehran Nematollah 
E m a m z a d e h 
said Dushanbe is 
looking at constant 
cooperation with 
Tehran in a wide 
gamut of areas, 
including the fight 
against terrorism 
in the region.In a 
Monday meeting 
with Jalil Rahimi 
J a h a n a b a d i , 
a member of 
I r a n -T a j i k i s t a n 
P a r l i a m e n t a r y 
Friendship Group, in 
Tehran, Emamzadeh 
said his country 
is interested 
in continuing 
cooperation with the 
Islamic Republic in 
battling terrorism 
and maintaining 
peace in the region.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:40:28  
Noon call to prayer : 
12:13:00   
Evening call to prayer: 
17:39:34  

High: 12 ° c
Low:2° c

5000 Rials

Tehran, 
Dushanbe stress 
anti-terrorism 
coop.
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In a message released on Tuesday, Ayatollah 
Khamenei described the crash of the airplane of the 
Iranian Army as “a bitter and unfortunate incident” 
and offered condolences to the bereaved families of 
the victims.
“It is imperative that the relevant authorities, with 
a full probe into this tragic incident, identify and 
pursue (elimination of) the weaknesses, gaps and 
possible flaws,” the Leader said. 
The Boeing 707, a four-engine jet airliner built 
by Boeing Commercial Airplanes, crashed after 
catching fire while landing.
The doomed aircraft, carrying 16 crew, was bound 

for an airport near Karaj. Television images of 
Monday’s crash showed the plane burning on the 
ground. 
Iran’s Army in a statement confirmed the crash, 
saying that the aircraft had taken off from Bishkek, 
the capital of Kyrgyzstan.
“A Boeing cargo 707 plane carrying meat from 
Bishkek in Kyrgyzstan had an emergency landing 
at Fath airport today ... the flight engineer has been 
dispatched to the hospital,” the statement said.
Fifteen of the 16 people on board were killed.

In the meeting in Baghdad on Monday, attended by 
an Iranian delegation led by Zarif, Salih stressed 
the need to pursue political solutions to all regional 
problems, the Iraqi president’s office said in a 
statement.   
Salih further highlighted the importance of bilateral 
relations between Tehran and Baghdad and voiced 
his country’s willingness to boost the ties.   
He emphasized that closer bilateral relations not 
only serve both nations but also serve the security 
and stability of the entire region, according to the 
statement. 
Heading a high-ranking Iranian delegation, Zarif 
arrived in Baghdad 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.

The Special Assistant to the Speaker of 
the Iranian Parliament for International 
Affairs Hossein Amir-Abdollahian made the 
remark in a Monday meeting with Finnish 
Ambassador to Tehran Keijo Norvanto, and 
the CEO and a number of members of the 
Crisis Management Initiative (CMI).
During the meeting, Amir-Abdollahian 
highlighted the significance of the CMI 
activities for the peace and security in the 
region, adding “the strategic policy of the 
Islamic Republic of Iran is to contribute to 
the realization of peace and security in the 
region.”
He then referred to the withdrawal of 
American troop from Syria, saying “the killing 

of more than 500,000 Syrians and causing 
over 400 billion dollars worth of collateral 
damage to Syria is just the consequence of one 
of US wrong policies in the region.”
Saudi Arabia’s totalitarianism is one of the 
obstacles to the achievement of peace and 
security in Yemen, he added.
Noting the humanitarian crisis in Gaza, he 
said that there was “no good prospect” for the 
Israeli regime in the region.
The Finnish ambassador, for his part, said 
the role of the Islamic Republic of Iran is 
important to resolve many conflicts in the 
region.
A CMI official also highlighted the significance 
of dialogue for settling regional crises.
Crisis Management Initiative (CMI) is an 
independent Finnish non-governmental 
organisation that “works to prevent and 
resolve conflict through informal dialogue 
and mediation.” It was founded by former 
President of Finland Martti Ahtisaari in 2000.

Syrian President, Bashar al-Assad received the 
Chairman of the Iranian Parliament’s National 
Security and Foreign Policy Commission 
Heshmatollah Falahatpisheh and the accompanying 
delegation.
During the meeting, the two sides discussed the 
decades-long strategic relations between Syria 
and Iran, and they affirmed their determination 
to continue developing these relations in order to 
achieve the interests of the two countries’ people in 
various fields, especially political and economic ones.
President al-Assad stressed that since its inception, 
the relationship between Damascus and Tehran has 
been based on principles, morals, and respect for the 
will of the peoples to determine their fate and build 
their future away from any external interference, and 
this approach contributed to the independence of the 
two countries, according to SANA.
He emphasized the need to make this relationship 
the basis for creating a bigger network of relations, 
especially with countries that agree with Syria and 

Iran in this approach.
For his part, Falahatpisheh affirmed that the deep-
rooted cultural heritage of the Syrian and the Iranian 
peoples forms firm grounds on which they stand, as 
opposed to the countries that are standing today on 
shaky grounds because they have adopted immoral 
policies that contradict international law, whether 
by using terrorism as an instrument to achieve their 
interests, or imposing sanctions on countries which 
disagree with them.
There was consensus in viewpoints between the two 
sides on various issues related to the regional and 
international arenas and the need for continuing 
coordination between the two countries.
In the same context, Deputy Prime Minister, Foreign 
and Expatriates Minister Walid al-Moallem discussed 
with Falahatpisheh the relations between the two 
brotherly countries, which form a role model for 
relations, with the two sides expressing their will to 
enhance and develop these relations at various fields, 
including parliamentary relations.

Leader Urges Full Probe into Cargo Plane Crash near Tehran

Iraq Keen to Boost Ties with Iran: President Salih

Bad politicians, bad policies major blight on 
region

Bashar al-Assad in a meeting with Falahatpisheh;

Network of relations with countries agree with Syria, Iran 
should be created

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei offered condolences over 
the crash of a cargo plane in Iran's northern city 
of Karaj, west of Tehran, and urged the relevant 
authorities to fully examine the incident and find 
“possible flaws”.

 Iranian parliamentary official Amir-Abdollahian said 
Mon. that “bad politicians” and “bad policies” are one of 
the biggest problems currently plaguing the Middle East 
region.

 Iraq’s President Barham Salih exchanged views 
with Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif about a range of issues, including 
regional developments, and voiced his country’s 
willingness to enhance its relations with Iran.

“the strategic 
policy of 
the Islamic 
Republic 
of Iran is to 
contribute to 
the realization 
of peace and 
security in the 
region.”
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