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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,850,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,970,005,182,000جدید

2,050,0002,331,000نیم سکه

1,250,0001,241,000ربع سکه

700000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18361300539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

نشست  » صمیمانه با مدیر « 
شهردار خور و مدیر مسئول 

روزنامه اخبار اصفهان برگزار شد؛    

  اجرای موفق طرح های
  بوم گردی بیکاری را 
ریشه کن کرده است

خور و بیابانک شــهری در دل کویر اســت که 
جاذبه های گردشــگری زیــادی دارد، در واقع 
سزمینی آکنده از شــگفتی است. طبق برخی 
اسناد قدمت خور و بیابانک به قبل از اسالم و زمان 
ساسانیان می رسد.  وجود تپه های چهارهزار ساله 
باستانی ایراج و آثار تاریخی چون قلعه بیاضه و 
جندق که هر کدام قدمتی بیش از سه هزار سال 
دارد از پیشینه کهن آن حکایت می کند. این دیار 
شــهر بزرگان و مفاخر زیادی همچون حبیب و 

ابولحسن یغمایی نیزهست.  ...

2 ادامه در صفحه 
      مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در نشست خبری هفته گذشته خود، درباره صندوق پس انداز مسکن یکم با بیان اینکه منابع این صندوق به طور کامل به پایان رسیده و از کمک های 

صندوق توسعه ملی برای سر پا نگه داشتن این صندوق دیگر خبری نیست، به نوعی زنگ خطر ورشکستگی این صندوق را به صدا درآورد.

خطر ورشکستگی صندوق مسکن یکم؛

مسکن مهر می تواند به فریاد برسد؟

قاچاق، دشنامی به فردا

به نظر شــما اگر این مطلب این 
گونه آغاز شــود که بدا به حال 
و روز مدیران و تصمیم ســازان 
اجرایی که می خواهند با جنس 
قاچاق آرامــش اقتصادی ایجاد 
کنند، تندروی و ســیاه نمایی 
شده اســت؟ به نظر نگارنده که 
نه تنها تند روی نشــده اســت، 
بلکه حتی می توان گفت ســیاه 
باد روزگارمان که آنقدر خفیف 
 و فاقد وجاهت،غیرت و توان ملی 
شــده ایم که با بنجل پوشــی 
کاالهــای وارداتی از یک ســو و 
بیکاری کارگران ایرانی از سوی 
دیگر، اقتصادمان آرام می شود. 
حتما نسل های آینده برای این 
زندگی عجیب و تا مقدار زیادی 
غریب نگاهی سراپا خفیف به ما 
خواهند داشت. این گونه نیست؟

در کجای دنیا تصویری شــکل 
می گیرد که در یک سو گروهی 
 تولیــد کننــده گلــوی خود 
می درند که بگذارید کار کنیم و 
با امکانات ملی، اشتغال و توسعه 
ملی ایجــاد کنیم و در ســوی 
 دیگــر گروهی ایســتاده اند که 
 مــی گوینــد، خیر ایــن گونه 
 نمــی شــود، تولیدکننــدگان 

نمی توانند و باید مرزها...

مهر
یــــادداشت

ISFAHAN
N E W S

وی ادامــه داد: شــرکت 
شهرک های صنعتی با احداث 
۱۲ تصفیه خانه حــدود ۷۰ 
درصد واحدهای صنعتی را به 
تصفیه خانه مدرن مجهز کرد 
و اداره کل محیط زیست هم 
این واحدها را به صورت آنالین 
بررسی و پایش می کند که پساب تولیدی را 

بازچرخانی کنیم.
مدیرعامل شــهرک های صنعتی اســتان 
اصفهان افزود: حــدود ۷۰۰ هکتار تصفیه 
خانه ایجاد و حدود  ۹۰۰ هزار اصله درخت 
در شــهرک های صنعتی کاشته شده است 
و ۱۵۰۰ کیلومتــر در این مناطق به صورت 
آبیاری قطره ای آبیاری می شــوند و به این 
صورت رتبه یک شهرک های صنعتی سبز را 

در کشور کسب کرده ایم .
وی تصریح کرد: در راســتای تفاهم نامه ای 
که سه ســال گذشــته با محیط زیست به 
امضا رســید صنایع را به رده ســوم مستقر 
و با استعالم از محیط زیســت به شعاع ۵۰ 
کیلومتری کاهش دادیم که در گذشته تا رده 
۶ استقرار داشتند و واحدهای صنعتی جدید 
بر اساس این توافقنامه راه اندازی خواهند شد.

بگی اظهار کرد : با پیشنهاد مسئوالن محیط 
زیست اســتان برای خرید پساب شهرهای 
همجوار صنعتی با شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان رایزنی کردیم و توافقنامه ای به امضا 
رســید که بر اســاس آن از حدود ۴۷ شهر 

مستقر در اطراف اصفهان پساب وارد و تصفیه 
می کنیم .

وی گفت: پروژه انتقال پســاب شــهرضا با 
لوله گذاری به طــول ۲۵ هزار کیلومتر را در 
دســت اقدام داریم که با محقق شــدن آن 
پسابی که حدود ۳۰ ســال  اطراف شهرضا 
رهاســازی می شــد در اختیار صنایع قرار 
خواهند گرفت که معضل زیست محیطی 
و کمبود آب شــهرک های صنعتی را بهبود 

می بخشد.
مدیرعامل شــهرک های صنعتی اســتان 
اصفهان ادامه داد: در یکــی از پروژه های در 
دست ۳۰ لیتر بر ثانیه پساب خریداری شده 
است و بر همین اساس پساب شهرک های 
صنعتــی فریــدن و شاهین شــهر هم به 
شــهرک های صنعتی اصفهان برای تصفیه 

منتقل می شوند.

وی همچنین به دیگر اقدامات این شرکت 
در راستای حفظ محیط زیست اشازه کرد و 
افزود: سه سال گذشته حدود  هشت میلیارد 
تومان برای پروژه های پژوهشی هزینه شده 
اســت و بعد از سه ســال برای دفن اصولی 
پسماندهای صنعتی محلی مناسب را در نطر 
گرفتیم که در مراحل اخذ مجوز هستند که با 
همکاری شرکت ره پویان منتق خواهد شد و 

مدیریت پسماند انجام می دهیم .
بگی گفت: رســالت ما این است که عالوه بر 
توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال حفظ محیط 
زیســت و منابع طبیعی به عنــوان یکی از 

شاخصه های ملی و صنعتی کشور است .
وی از تشکل ها و سمن های زیست محیطی 
خواست تا با همفکری و همیاری دوشادوش 
صنعتگران برای استقرار صنایع پاک و و تمیز 

شهرک های صنعتی را یاری کنند .

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان اصفهان:
70 درصد واحدهای صنعتی اصفهان به تصفیه خانه مدرن مجهز شد

در یکی از پروژه های 
در دست 30 لیتر بر 

ثانیه پساب خریداری 
شده است و بر 

همین اساس پساب 
شهرک های صنعتی 

فریدن و شاهین شهر 
هم به شهرک های 

صنعتی اصفهان 
برای تصفیه منتقل 

می شوند.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: رسالت ما عالوه بر توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یکی از 
شاخصه های ملی و صنعتی است .

محمدجواد بگی در آیین گرامیداشت روز ملی هوای پاک با شعار »هوای پاک، مسئوالن، مردم« که صبح دیروز )شنبه 29 دی ماه( برگزار شد با اشاره به اینکه 
استان اصفهان با دارا بودن 9 هزار و 200 واحد صنعتی  و 70 شهرک صنعتی دایر و هشت شهرک صنعتی خصوصی  با مساحتی حدود 12 هزار هکتار یکی از 
کالنشهرهای رتبه یک صنعتی در کشور است، اظهار کرد: اصفهان باید از گذشته های دور برای ساخت و سازهای صنعتی ارزیابی زیست محیطی می شد که 

در دوران فعلی آالینده ها بیشتر کنترل شوند چرا که اصفهان امروز به دلیل عدم پایش در گذشته با بحران آب و هوا مواجه است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اینترنت سال آینده گران می شود؟
این سوال از ســوی کاربران اینترنت مطرح شده 

که آیا ســال آینده در صورت تغییر قیمت ارز 
نیمایی، قیمــت اینترنت تغییــری خواهد 

داشت یا خیر؟
تعرفه گذاری در حوزه ICT از طریق کمیسیونی 
با نام تنظیم مقررات ارتباطات انجام می گیرد و 

تعرفه های تعیین شده در چارچوب مصوبه های این 
کمیسیون، توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به 

ذی نفعان ابالغ می شود. ...

خـــبــــر

ایده های برتر زیباسازی، نوروز 9۸ عملیاتی می شود
مدیر خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری 
»ایده کاپ زیباسازی شهری« گفت: از بین آثار ارسالی ۱۴ ایده ارائه و منتخب 
 شده اســت که از این تعداد، ســه طرح و ایده برتر برگزیده شده، طرح ها و

 ایده های آن ها برای عید ۹٨ عملیاتی می شــود.  محمد حسین قورچانی 
اظهارکرد: شهر همچون یک موجود زنده در حال رشد، تغییر و تحول است و 
این تغییرات بدون مشارکت شهروندان امکان پذیر نیست. وی افزود: مشارکت 
عمومی شهروندان در خلق زیبایی ها و المان های شهری، حق شهروندان 

است؛ زمانی که منظر شهری زمینه های رضایت شهروندان را فراهم آورد در 
واقع توانسته است سالمت جسم و روح انسان را تضمین کند.

مدیر خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان رمز موفقیت در توسعه 
همه جانبه شهرها را در گرو همکاری مطلوب مردم با مدیران حوزه شهری 
دانست و خاطرنشان کرد: از آنجایی که زیباسازی شهری یکی از عوامل موثر 
در ایجاد شادی و نشاط در جامعه است باید این موضوع بسیار مهم شمرده شود 
که امیدواریم چنین رخدادهایی با مشارکت مردم و ساکنان شهر نهادینه شود.
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خودرو

خودروبانک
گـــزارش

ام جی 360 توربو یا چری آریزو 5 توربو ؛

 کدام سدان توربو بهتر 
است؟

امروز قصد داریم دو تا از سدان های متوسط 
بازار را باهم مقایسه کنیم؛ ماشین هایی که 
تا همین چند ماه پیش با قیمتی در حدود 
90 میلیون تومان یا حتی کمتر در دسترس 
بودند و حاال باید برای خریدشان در حدود 

150 میلیون تومان هزینه کنیم!

 یکی از آنها ام جی ۳۶۰ است؛ خودرویی که خبر 
مونتاژش در »گروه صنعت خودرو آذربایجان« 
بســیاری از عالقه مندان به این برند را به وجد 
آورد اما درســت قبــل از اینکه ایــن محصول 
 در بازار داخلی جــا بیفتد، التهابات بــازار ارز و

 تحریم ها از راه رســیدند تا کار برای هموطنان 
آذری ما و شرکای تجاری ایشان سخت شود. اما 
با تمامی این سختی ها، ام جی ۳۶۰ فعاًل راهش 
را پیش گرفته و تمام ســعیش را میکند که با 
کیفیت و کارایی مطلوب، آبروی پدرانش در گاراژ 
موریس را حفظ نماید! در طرف دیگر هم چری 
آریزو ۵ قرار دارد؛ یک چینی خوش نام که توسط 
»مدیران خودرو« قدم به کشــورمان گذاشت 
و موفق شــد با طراحی زیبا و هماهنگ در کنار 
ویژگی های فنی قابل قبول، نظر بسیاری افراد را 
نسبت به توانایی های خودروسازان چینی تغییر 
دهد. هر دو خودرو در نمونه های تنفس طبیعی، 

 ماشــین های چندان هیجان انگیــزی به نظر 
نمی رسند و در نتیجه تصمیم گرفتیم امروز درباره 
مدل های مجهز به توربوشارژر این دو صحبت 
کنیم؛ لطفاً با خودروبانک همراه باشید تا در کنار 
شــما ببینیم کدام یک از این دو میتواند برنده 

رقابت امروز باشد. 

   طراحی ظاهری
هــر دو میهمان امروز ما خوش قیافه هســتند 
 و با طراحی مناســب و خطــوط منطقی خود 
توانســته اند حتی نظر منتقدین را هم تا حدود 
زیادی به خــود جلب نمایند؛ ابتــدا نگاهی به 
فرزند ام جی داشته باشیم. در نگاه اول با دیدن 
 فرم خاص جلو پنجره ۳۶۰ به یاد شوالیه ۵۵۰

 می افتیم و اینطور به نظر می رسد که بینی ۳۶۰ 
تا حدودی به عموی بزرگش رفته است! چراغهای 
جلو و سپر هم طراحی مناسبی دارند و ترکیب 
اینها با کاپوت کشــیده و شیک ماشین، دماغه 
خوش فرمی را پدید آورده است. اما در قسمت 
جانبی سادگی بر خالقیت پیشی میگیرد؛ در واقع 
ام جی در این زاویه حجم های ســاده و منطقی 
را در اولویت کار خود قرار داده و خط شــانه نیز 
در همین راســتا و با کمترین هیجان ممکن، 
چراغ های جلو و عقب را بهم متصل نموده. البته 
برجســتگی خوش فرم پایین درب ها در کنار 
رینگ های اسپرت ۳۶۰ ، تا حدودی از کسالت 
کنار ماشین کاســته اند اما در هر صورت حس 
پوپائی دماغه در این قســمت دیده نمی شود. و 

در انتهای خودرو بــا طرحی هماهنگ روبرو 
میشــویم که در عین ســادگی قادر است به 
کمک چراغهای زیبایش، بــا بیننده ارتباط 

مناسبی برقرار کند. 
حال به ســراغ آریزو ۵ برویم. خودرویی که بر 
اســاس زبان جدید طراحی محصوالت چری 
خلق شده و با ظاهر شور انگیز و اسپرتش جوانان 
را به خود عالقه مند ســاخته است. در قسمت 
جلو چراغهای خشن و جلو پنجره اسپرت چری، 
قبل از هــر چیز توجهات را به خودشــان جلب 
مینمایند؛ ورودی بزرگ هوای سپر در کنار کاپوت 
برجسته ماشین هم به خوبی قیافه عصبی آریزو۵ 
را تکمیل کرده اند تا در این زاویه همه چیز عالی 
به نظر برسد. همچنین خطوط سیال و مهیج کنار 
ماشین، ظاهر شکیل تری برای این سدان شرقی 
خلق نموده اند و این زیبایی ها در زاویه پشتی هم 
به خوبی ادامه یافته است. در واقع میتوان آریزو۵ 
را در تمامی زوایا ماشین خوش استایلی دانست. 

   طراحی داخلی
در داخل کابین خودروها نیز با خطوطی هماهنگ 
و شکل و شمایلی قابل قبول مواجه میشویم؛ البته 
اینجا هم چری موفق شــده ظاهر جذاب تری 
نسبت به ام جی خلق نماید و با طراحی خالقانه 
کنسول و فرم اسپرت نشــانگرهای پشت آمپر، 
بیش از رقیب نظر جوانان را به خود جلب کند؛ 
بخصوص که طراحی خاص و متفاوت پشت آمپر 
ام جی، به هیچ عنوان جالــب از کار در نیامده و 
بخشی از زحمات تیم طراحی داشبورد را به هدر 

داده است!

   نگاه کلی
حاال به یکــی از مهم ترین بخش هــای مقاله 
یعنی تست شتاب می رسیم؛ به طور خالصه در 
شتابگیری اولیه، ام جی برتر است اما در شتاب 
ثانویه هر دو ماشین شــرایط مشابهی دارند و به 
سختی می توان یکی را برتر از دیگری دانست. 
البته یک نکته دیگر هم از قلم نیفتد و آن اینکه در 
هنگام رانندگی عادی اگر ناگهان پایتان را بر پدال 
گاز بفشارید، باز هم محصول ام جی زودتر و بهتر از 
آریزو ۵ به درخواست شما واکنش نشان می دهد و 
حس رضایت بیشتری به شما منتقل می کند. در 
 یک جمع بندی کلی باید بگوییم که توانایی های

 حرکتی آریزو ۵ کاماًل مناســب اســت و برای 
سفرهای شهری و جاده ای و حتی شیطنت های 
خیابانی مشکلی برایتان ایجاد نخواهد کرد؛ اما اگر 
بدنبال لذت بیشــتر در رانندگی هستید ام جی 
سورپرایزهای بهتری برای شما تدارک دیده است.



قاچاق، دشنامی به فردا
ادامه از صفحه 

... به روی قاچاق و جنس های بنجل 
خارجی باز شود؛ نزاعی میان آن که 
می گوید می خواهم کار کنم و آن 
که می گوید فقط باید مصرف کنید!

در چند هفته گذشته به همت ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز روند برخورد 
با بزهکاری قاچاق در بازار پوشاک به 
وجود آمد اما چگونه از تاریخ شــرم 
نداریم که بگوییم آنقدر چوب الی 
چرخ این مبارزه گذاشــته شد که 
بزهــکاران قاچاقچــی ظاهرا می 
توانند حاال با خیالی آسوده بگویند 
ما هم زور داریم، آن هم زور در برابر 
 تولید ملی که در همــه جای دنیا 
اصلی ترین و بزرگترین افتخار است.

یکبار تاریخ توســعه در کشورهای 
مختلف، مخصوصا کشــوری نظیر 
ژاپن را بررســی کنیــم. به وضوح 
 خواهیــم داد کــه همه توســعه 
یافته ها با احترام به تولید و صنعت 
توانسته اند روی شانه های توسعه 
بایستند. اما در ایران عزیز ما، همواره 
تولید و صنعت در دهلیزهای اجرایی 

زمین گیر می شود.
آگوست 1945 ژاپن بعد از توحشی 
که با بمباران اتمی در هیروشیما و 
ناکازاکی صورت گرفت، کامال زمین 
 گیر شــد. اطالعات موجود نشان 
می دهد که بعد از این اتفاق، بیکاری 
در ژاپن از مرز 10 میلیون نفر عبور 
کرد. در برخی گزارش ها آمده است 
که قیمت ها ۳0 تــا ۶0 برابر قیمت 
 رســمی دولت بود. در مــورد برنج 
می نویسند که این رقم به 150 برابر 
نیز می رسید. جنگ باعث شده بود 
ژاپن بیش از 2 میلیون کشته بدهد 
و تقریبا حجم عظیمی از اقتصادش 

نابود شده بود.
اما امروز ورق برگشته است. مجمع 
الجزایر ژاپن، با داشتن حجم تولید 
ناخالص داخلی 5.1 تریلیون دالر، 
جزو سه کشور نخست دنیا به لحاظ 
حجم و قدرت اقتصاد است. وقتی 
از ژاپنی ها می پرســی که چگونه 
 به اینجا رسیده اید، تنها یک جمله 
می گویند:»با غرور ملی و با استفاده 
از بهره وری مطلوب نیروی انسانی 
مولد و هچنین ارج نهادن به تولید، 
صنعت و آفرینش«. آیا ما این گونه و 
با تنگ کــردن عرصه فعالیت برای 
تولید کنندگان به نفع جریان قاچاق 
می خواهیــم روزگاری یک ژاپن 

باشیم؟ 
دولتمردان و سیاستگذاران اجرایی 
بایــد از الگوهای پیشــرفت درس 
بگیرند و با نــگاه به تجربیات موفق 
بشری بدانند که در چه مسیری قدم 
می گذارند. با عبور از همه تالش ها 
و تقالی بشر در دهه های گذشته تا 
امروز که جهان و مراودات اقتصادیش 
شکلی کامال رقابتی یافته است، تولید 
و صنعت همواره مبنای پیشرفت، 

تحول و توسعه بوده است.
ما با محدود کردن شــریان تولید 
به کجا می خواهیــم برویم؟ آیا در 
قامت امری ناشدنی، هدف مشخص 
و تعریف دقیقی از توفیق فراگردهای 
غیر تولیدی به دســت آورده ایم یا 
صرفا زد و بندهای اقتصادی و یا سود 
طلبی گروه های مختلف اقتصادی 
است که تولید را در تنگنا قرار می 
دهد؟ ما باید به عنوان یک هشدار به 

این اصل مهم نگاه کنیم.
اگر امروز تولید و صنعت را در آغوش 
گرفتیم که می شود به فردا امیدوار 
بود، در غیر این صورت نسل آینده 
ویرانه ای را تحویل خواهد گرفت که 
در آن مصرف و تن پروری اقتصادی 
)ناشــی از رواج و گسترش سالیان 
مداوم پدیده هایی نظیر قاچاق( رکن 
اصلی زندگی می شود. این گونه در 
آینده و از نگاه نســل فردا همواره از 
زیانکاران نابخشودنی خواهیم بود. 
منافع ملی را فدای هیچ چیز نکنیم.

اقتصاد استان
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اصناف برای کاهش قیمت کاالها مقاومت می کنند
 رییس خانه صنعت، معدن وتجارت اصفهان گفت: در حال حاضر که شاهد ثبات قیمت ارز و دالر هستیم 

اصناف مختلف حتی در صورت ارزان خریدن یک کاال برای کاهش قیمت کاالها مقاومت می کنند.
محمد رضا برکتین اظهار داشت: در پی تالطم قیمت ارز اصناف مختلف به شکل لحظه ای قیمت 

اجناس را حتی بیشتر از آنچه واقعیت داشت، افزایش می دادند .
وی بیان داشت: در حال حاضر که شاهد ثبات قیمت ارز و دالر هستیم نیز اصناف مختلف برای کاهش 

قیمت مقاومت می کنند به نوعی که آنهایی که کاالهای خود را در گرانی خریدند،  حاضر به پایین آوردن 
قیمت خود نمی شوند و آنهایی هم با قیمت پایین خریدند با تردید کاال را به قیمت ارزان می فروشند.

رییس خانه صنعت ، معدن  وتجارت اصفهان ادامه داد: با باال رفتن قیمت ارز و دالر اصناف مختلف عادت کردند که 
با حداکثر سوددهی کاال را بفروشند و بازار به گونه ای شد که اگر یک تومان گران تر جنسی را خریدند هزینه اضافه تر را از گلوی مردم 
 بگیرند و بدین ترتیب بازاری شکل گرفته که اخالقی نیست. برکتین با اعالم اینکه محکومین این بازار مردمی هستند که حقوق ثابت

 می گیرند و این یعنی آحاد جامعه ضربه خورده این بازار هستند، اضافه کرد: امروز یک فضای رقابتی غیر منصفانه یا حتی یک شکل 
مسابقه ای نابرابر شکل گرفته که هر کس توان و قدرتش بیشتر باشد پول بیشتری از خریدار می گیرد.

به خاطر دور بودن این 
شهر، مردم سال ها از 

نعمت گاز محروم بودند 
و امسال خوشبختانه 

با تالش های انجام 
شده و همت مسئولین 

مردم خور از نعمت 
گاز برخوردار هستند 

و لوله کشی گاز به 
خانه های آنها انجام 

گرفت. همچنین سال 
گذشته بالغ بر دو و نیم 

میلیارد تومان تنها 
هزینه آسفالت معابر را 

پرداخت کنیم. 

استفاده از پیشنهادات مردم در تنظیم بودجه ۹۸
مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان گفت: در تنظیم بودجه 9۸ شهرداری اصفهان، مشارکت 
ذی نفعان بسیار مهم بود و در کنار پروژه های بزرگ استفاده از پیشنهادات و نیازهای مردم به واسطه ارتباط 

با 1۳۷ در فرایند آن مورد توجه قرار گرفت.
سعید فردانی اظهارکرد: بودجه سال 9۸ شهرداری اصفهان به مبلغ چهار هزار و 100 میلیارد تومان برآورد 

شده که ۷1 درصد عمرانی و 29 درصد جاری است.
وی با بیان اینکه اهم ویژگی های بودجه اولویت به پروژه های نیمه تمام و محرک توسعه است، افزود: حدود 51 

میلیارد و 500 میلیون تومان برای پروژه های محرک توسعه در مناطق دو، هفت، 9، 11، 14و 15 اختصاص داده شده 
تا این پروژه ها اجرایی شود؛ به نسبت سال گذشته اولویت ها ادامه و اعتبار بیشتری برای آنها تخصیص یافته است.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با بیان اینکه حمل و نقل همگانی ۳۳ درصد از بودجه عمرانی معادل 1۳00 میلیارد ریال به 
خود اختصاص داده است، گفت: برای شبکه معابر شهر نیز ۳54 میلیاردریال بودجه در نظر گرفته شده است؛ برای حفظ و توسعه هوشمند فضای 
سبز و استفاده بهینه از منابع آبی پایدار 2۳0 میلیارد تومان تخصیص اعتبار انجام شده است. وی افزود: برای مباحث فرهنگی و اجتماعی با رشد 
چند درصدی نسبت به سال گذشته در بخش های سخت افزاری و زیرساختی، نرم افزاری و رویدادی بودجه های خوبی در نظر گرفته شده است.

مهر
یــــادداشت
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نشست  » صمیمانه با مدیر « شهردار خور و مدیر مسئول روزنامه اخبار اصفهان برگزار شد؛    

 اجرای موفق طرح های بوم گردی بیکاری را ریشه کن کرده است

خور و بیابانک شــهری در دل کویر است که جاذبه های 
گردشــگری زیادی دارد، در واقع ســزمینی آکنده از 
شگفتی است. طبق برخی اسناد قدمت خور و بیابانک به 
قبل از اسالم و زمان ساسانیان می رسد.  وجود تپه های 
چهارهزار ساله باستانی ایراج و آثار تاریخی چون قلعه 
بیاضه و جندق که هر کدام قدمتی بیش از سه هزار سال 
دارد از پیشینه کهن آن حکایت می کند. این دیار شهر 
بزرگان و مفاخر زیادی همچون حبیب و ابولحسن یغمایی 
نیزهست.  صمیمانه با مدیر این هفته را میزبان سید حیدر 
ثمریان شهردار شهر خور بودیم مردیکه اگر چه بیش از 
یک سال و سه ماه نیســت که به عنوان شهردار در این 
شهر مشغول خدمت است اما در جهت پیشرفت صنعت 
گردشگری برنامه های بزرگی را به اجرا  در آورده است. 

آنچه می خوانید ماحصل گفت و گوی ما با اوست.

مریم یادگاری
گـــزارش
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   دست سرمایه گذار را باز گذاشتیم تا در هر زمینه ای که تمایل دارد در شهر سرمایه گذاری کند، در واقع ما در تالشیم تا برای کمک به پویایی و اقتصاد شهر و جلوگیری از مهاجرت مردم از هیچ کوششی دریغ نکنیم و تا آنجا که در توانمان است 
کمک کنیم تا شهر آبادتر شود. 

شــنیده ایم   
پروژه هــای بزرگ 
هتل سازی در زمینه 
گردشگری در شهر 
خور در حــال اجرا 
اســت لطفًا در این 

رابطه توضیح دهید.
بله درست است، پس از بررسی های 
زیاد متوجه شــدیم که ما در شــهر 
خور پتانســیل الزم بــرای احداث 
هتل را داریم و طبــق مذاکراتی که 
با اســتانداری اصفهان داشتیم برای 
مشــارکت با بخش خصوصی در این 
رابطــه اعالم آمادگــی کردیم، البته 
در شهر خور در چهار زمینه آمادگی 
کامل بــرای حضور ســرمایه گذار و 
بخش خصوصــی را داریم که یکی از 
آن موارد احداث هتل است. در کنار 
ساخت هتل، احداث بازارچه سنتی، 
ایســتگاه cng و مباحث گردشگری 
را نیز دنبال می کنیم و در این رابطه 
فرش قرمز زیر پای سرمایه گذارانی 
که با ما همراه شوند پهن خواهیم کرد.

   در مورد احداث بازارچه سنتی 
بیشتر برایمان بگویید.

این بازارچه کاماًل سنتی است که در 
۶ هزار متر مربع مســاحت در چهار 
فاز احداث می شــود که فــاز اول آن 
بازارچه، فــاز دوم مجموعه فرهنگی 
فاز ســوم رســتوران و فــاز چهارم 
پارکینگ و مهمان پذیر خواهد بود. 
در حال حاضرکار در مرحله ریختن 
فونداســیون اســت. البته مشکالت 
زیادی داشــتیم در مسیر اجرای این 
پروژه اما موفق شــدیم. این بازارچه 
دارای ۳0 مغازه اســت که به صورت 
رواق و بازارچه اســت که به ســبک 

سنتی و قدیمی احداث می شود.
این مغازه هــا را در اختیار افرادی که 
صنایع دستی دارند به صورت رایگان 

به مدت ۶ ماه قرار می دهیم تا صنایع 
دســتی را در همیــن مکان ها تولید 
کنند و گردشــگر از نزدیک با نحوه 
تولید آنها آشنا شــده و خرید نماید، 
پس از شش ماه نیز به صورت شراکتی 
از سود شــهرداری با تولید کنندگان 

شریک می شود.

    هزینه اجرای این پروژه عظیم 
از کجا تأمین شده است؟

 خدا را شکر توانستیم یک وام قرض 
الحســنه ۶ میلیــاردی از ســازمان 
شــهرداری ها و از محل اعتباری که 
برای شــهرهایی که درآمــد پایدار 
می خواهند ایجاد کنند دریافت کنیم.

    وضعیت بوم گردی و توســعه 
صنعت توریسم در خور چگونه 

است؟
 در شهر خور آمار بیکاری بسیار پایین 
است چرا که بوم گردی به خوبی اجرا 
شده و در کنار آن امکانات گردشگری 
زیادی برای جذب توریســت وجود 
دارد، در حال حاضر در شهر دو هتل 
و بیش از 20 خانه بــوم گردی داریم 
و اســتقبال توریســت های داخلی و 
خارجی بــه قدری زیاد اســت که تا 
اردیبهشــت ماه ســال آینده تمامی 
ظرفیت هــای پذیــرش هتل هــا و 
خانه های بوم گردی رزرو شده است 
و در واقع در شهر نیاز به خانه های بوم 
گردی بیشتر برای اقامت گردشگران 

وجود دارد.

   شهرداری برای کمک به توسعه 
صنعت گردشــگری درشهرچه 
اقداماتی انجام داده است؟ لطفًا 

مشروح توضیح بدهید.
دست ســرمایه گذار را باز گذاشتیم 
تا در هر زمینه ای کــه تمایل دارد در 
شهر سرمایه گذاری کند، در واقع ما 

در تالشیم تا برای کمک به پویایی و 
اقتصاد شهر و جلوگیری از مهاجرت 
مردم از هیچ کوششــی دریغ نکنیم 
و تا آنجا که در توانمان اســت کمک 
کنیم تا شهر آبادتر شــود. متاسفانه 
تبلیغــات آنچنــان که بایــد برای 
شناســایی جذابیت های شــهر خور 
انجام نشده است در حالیکه بوم گردی 
و صنایع دســتی خور بی نظیر است 
و البته دو سرمایه گذار در این رابطه 
برای شناســایی بوم گردی و صنایع 
دستی وارد عمل شدند و در راستای 
جذب توریست های خارجی در اینجا 
به خوبی عمل کرده اند و توانســتند 
جذب توریست خوبی داشته باشند. 
در واقع همت بچه های کویر و سخت 
کوشی آنها زبان زد است و در خور نیز 
جذابیت ها بی نظیر است اما متاسفانه 
هنوز تبلیغات آنگونــه که باید انجام 

نشده است، در خور ما با توجه به کم 
آبی، کشــت محصول خاصی نداریم 
و تنها صنعت ما بوم گردی اســت که 
به خوبی می توان به روی این صنعت 
ســرمایه گذاری کرد. در حال حاضر 
نیز مشغول مذاکره برای ساخت یک 
هتل در خور هستیم چرا که با توجه به 
جذابیت های موجود به خوبی می توان 

در این زمینه موفق بود.

   در ادامــه اشــاره ای هم به 
فعالیت های عمرانی انجام شده 

داشته باشید.
به خاطر دور بودن این شــهر، مردم 
ســال ها از نعمت گاز محروم بودند 
و امسال خوشــبختانه با تالش های 
انجام شــده و همت مسئولین مردم 
خور از نعمت گاز برخوردار هستند و 
لوله کشی گاز به خانه های آنها انجام 
گرفت. همچنین سال گذشته بالغ بر 
دو و نیم میلیارد تومــان تنها هزینه 
آسفالت معابر را پرداخت کنیم. البته 
رصد خانه ای نیــز در نظر داریم تا در 
دل باغ های خرمــا ایجاد کنیم که در 
این رابطه نیز نیازمند مشارکت بخش 

خصوصی هستیم.

   صنایع دستی و محصوالت خور 
را بیشتر معرفی کنید.

صنایــع دســتی و غــذای ســنتی 
همچنین مناطق گردشــگری یکی 
از جذابیت هــای اصلی خور اســت 
به طوریکه بســیاری از گردشگران 
داخلی و خارجــی کیلومترها راه را 
طی می کنند تا به اینجــا بیایند و از 

دیــدن زیبایی های این شــهر لذت 
ببرند، از جمله صنایع دستی این شهر 
می توان به گلیم بافــی، حصیر بافی، 
تولید پالس که با موی شــتر درست 
می شود، تسبیحی که با مغز بادام تلخ 
درست می شود و بسیار زیبا است، عبا 
بافی، کرباس بافی و گیوه بافی اشاره 
کرد. البته در کنــار این هنرهایی که 
می توان دید، این شهر بزرگترین مرکز 
پرورش شتر اســت و گوشت و شیر 
 شتر و لبنیات تولیدی از آن بی نظیر

 است.

   مطمئنًا شــهر خــور دارای 
محله هــای قدیمی اســت که 
زیبایی های این شهر را دو چندان 

می کند اینطور نیست؟
بله. خور از چهار محله سنتی تشکیل 
شده که این محله ها بسیار زیبا است 
و دارای بافتی ســنتی اســت که با 
رایزنی های انجام شــده احیای بافت 
سنتی به شــکل قدیم در دستور کار 
است. به طوریکه آسیاب های قدیمی 
نیــز احیــا و کوچه ها ســنگ فرش 
می شود. این را نیز باید بگویم که خور 
دارای دو قنات به نام های کالقو و ده 
زیر است که این دو قنات بیش از 400 
سال قدمت داشــته و در حال حاضر 
نیز آبیاری نخلســتان ها و همچنین 
زمین های کشاورزی از این دو قنات 

تأمین می شود.

   در خور عالوه بــر بوم گردی 
منحصر به فرد و صنایع دستیش 

چه مناطق گردشگری دارد؟

دریاچه نمک، پوســته نمکی پالیا، 
درخت سرو ایراج، دره ها و کتل های 
وحشت زا، نیزارها و ریگزارهای اطراف 
روستای مصر، تپه های بزرگ شنی، 
آسمانی پرستاره همه از زیبایی های 
افسونگر این شــهر کویری است. از 
دیگر جاذبه های شــهر نیز می توان 
به مسجد عرب ها، قلعه جندق، قلعه 
گرمه، خانه یغما، مســجد دارالشفا، 
آب انبار ادیب، بقعه شــمس الدین، 
قلعه ایراج مسجد جامع فرخی، تخت 
عروس، تخت عباســی، کمال الدین 
سید داوود، امامزاده ابا محمد ابراهیم 
و غیره اشــاره کرد. خور ســرزمینی 
اســت پوشــیده از گیاهان تاغ، گز، 
هنگ، روناس، اسکمبیل، اشنو، قیچ، 
ریواس، پر سیاوش، شــیرین بیان با 
گونه هایــی از حیات وحش نظیر کل 
و بز، قوچ و میش، پلنگ، ســمور که 
 همه ره آورد طبیعت خشــک منطقه

 است. 
از دیگر دیدنی های خــور و بیابانک 
نخلستان هایی با قدمتی کهن است که 
از مشهورترین نخلستان های اصفهان 
به شمار می آید. علم گردانی، جشن 
سده، کشتن نخل و شب بی بی هور 
از رسوم خاص منطقه است. همچنین 
زعفــران، پســته، خرمــا، داروهای 
گیاهی، لبنیات و انار از سوغات های 
خور و بیابانک محســوب می شــود. 
موقعیــت ویــژه ژئومورفولوژیکی، 
خور را از نظر بیابان گردی و اســکی 
روی ماســه تبدیــل به ســرزمینی 
 لبریــز از جاذبه های اکوتوریســتی 

کرده است.

خـــبــــر

لحظه به لحظه ورود گردشگر به شهر درآمدزا است

کارشــناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری گفت: از 
لحظه به لحظه ورود گردشگر به شهر می توان کسب 

درآمد کرد و این فرصت برای اصفهان در ایام خاصی مانند عید نوروز 
بسیار مغتنم است.

مهدی ابراهیمی اظهار کرد: از آنجایی که حوزه گردشگری دارای شاخه های 
مختلف در خدمات و تولید اســت می توان از این حوزه به عنوان یک صنعت 

پربازده اقتصادی نام برد.
وی اضافه کرد: شــهر اصفهــان در نــوروز دارای آب و هــوای مطبوع بوده 
و جذابیت های گردشــگری فراوانی در این شــهر موجود اســت، عالوه بر 
گردشــگران خارجی، هموطنان از اقســا نقاط کشــور به  اصفهان می آیند 
 بنابراین بایــد از اکنون بــرای جذب گردشــگران نوروزی تبلیغــات انجام

 شود.
این کارشــناس جغرافیا و برنامه ریزی شــهری تاکید کرد: با ورود گردشگر 
هتل ها، مســافرخانه ها و رســتوران ها رونق مــی گیرد، مســافران با خرید 
ســوغات های اصفهان از این صنعت حمایــت می کنند، همچنین بــا بازدید از 

 اماکن تاریخــی وتفریحی با پرداخــت هزینه به این حوزه نیــز کمک اقتصادی 
می شود.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه فعالیت ها و اقدامات باید به گونه ای باشد که همه اقشار 
توانایی سفر به اصفهان را داشته باشند، تصریح کرد: برخی از اقشار توانایی تامین 
هزینه ها برای اقامت در هتل را ندارند به همین ترتیب باید امکانات اقامتی برای 

آن ها در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به لزوم تقویت صنایع دستی در زمان ورود گردشگر به شهر اصفهان، 
گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی موجود، صنایع دستی اصفهان برای برخی از 
گردشگران داخلی گران است، در حالی که این صنایع برای گردشگران خارجی 
قیمت مناسبی دارد، به این ترتیب الزم است پای گردشگران خارجی بیش از پیش 

به این شهر باز شود.
ابراهیمی با شــاره به جهانی بودن شــهر اصفهــان، تصریح کــرد: اصفهان یک 
 برند تاریخی اســت و بایــد از پتاســیل های موجــود در آن برای رونق شــهر

 استفاده کرد.
ایمنا

خـــبــــر

،،

 خور از چهار محله سنتی 
تشکیل شده که این 

محله ها بسیار زیبا است و 
دارای بافتی سنتی است 

که با رایزنی های انجام 
شده احیای بافت سنتی 
به شکل قدیم در دستور 

کار است.



گردشگری

ایسنا
گـــزارش

سفرچطورارزانمیشود؟
»سفرارزان«،طرحی
اســتکهبهتازگی
ســازمانمیراثفرهنگیوگردشگری
دربارهآنکلیاتیرااعالمکردهاماهنوز
سازوکاراجراییآنرامشخصوعمومی
نکردهاست.بااینحالانجمنصنفیدفاتر
خدماتمسافرتیایرانکهیکطرفقضیه
اینطرحاســت،اعالمکرد:شرکتهای
هواپیماییوهتلهابایدپایکارباشندتا

بتواناینطرحرابهنتیجهرساند.

ـ رییس هیات مدیره این انجمن  حرمت اله رفیعی 
ـ درباره جزییات طرحی که ولی تیموریـ  معاون 
گردشگریـ  هفته گذشــته خیلی کلی درباره 
آن اطالع رسانی کرد، توضیح داد: متولیان سفر 
جلساتی در این باره داشــته اند. ما معتقدیم با 
وجود شرایط بحرانی که بسیاری از آژانس های 
مسافرتی را دچار چالش کرده است، می توانیم 
این طرح )سفر ارزان( را پیش ببریم. اگرچه در این 
مرحله با عبارت »سفر ارزان« مخالفیم چون آن را 
دور از شأن مردم می دانیم، ما دوران چادرنشینی و 
کپرنشینی را پشت سر گذاشته ایم و جالب نیست 
برای سفری که قرار است به آسانی در دسترس 
مردم قرار گیرد، از واژه ارزان استفاده کنیم که 

معموال برداشت مثبتی از محتوای آن نمی شود.
وی ادامه داد: با توجه به نرخ ارز و افزایش بهای 
بلیت هواپیما، یقینا بسیاری از مسافران خارج رو 

به گردشگری داخلی روی می آورند. برای همین 
الزم است تسهیالت و تشویق هایی در نظر گرفته 
شود. در این طرح هدف عالوه بر در دسترس قرار 
دادن خدمات ســفر با هزینه منطقی تر، توزیع 
مسافرت ها در مناطقی غیر از شمال ایران است 
که مردم هر هفته برای چند ساعت استراحت در 
آن نقطه باید حدود ۲۴ ساعت، رفت و برگشت در 
ترافیک آن معطل بمانند. منطقه ای که سواحل 
آن با مونوپل و تصرفات گسترده روبه رو است و 
ساحل آزاد و پاک در آن به ندرت پیدا می شود. 
البته این فجایع را فقط در شمال ایران نمی توان 
تجربه کرد، چون ســفر به جنوب هم مصائب 
خاص خود را دارد؛ از ناامنــی جاده ها گرفته تا 

گرانی هتل و هواپیما.  
این فعال گردشگری گفت: ما برای آسان شدن 
سفر، از هتل ها نمی خواهیم ارزان فروشی کنند، 
بلکه از دولت می خواهیم برای در دسترس قرار 
گرفتن خدمــات در این بخــش، معافیت های 
مالیاتی را مثل بسیاری از کشورها برای هتل ها به 
اجراء بگذارد. چرا باید بخش حمل ونقل هوایی از 

پرداخت مالیات معاف باشد اما هتل نه!؟
او به گرانی بلیت هواپیما که همزمان با اجرای 
سیاست های جدید ارزی در کشور اتفاق افتاد، 
اشاره کرد و افزود: شرکت های هواپیمایی زمانی 
وام هایی گرفتند تا هواپیمــا بخرند اما به خاطر 
تحریم ناچار شدند هواپیماهای فرسوده را وارد 
کنند. حاال هم  برای تعمیــرات و تهیه قطعات 
آن ها باز هم دست به دامن مردم شده اند و مالیات 
و هزینه های این بخش را به نحوی از طریق مردم 

با مالیات ها و نرخ هایــی که برای بلیت 
تعیین کرده اند، تامین می کنند. اگر قرار 
است بخش هایی در کشور از تسهیالت و 
معافیت مالیاتی بهره مند شوند، به خاطر 
مــردم هتل ها هم باید مشــمول چنین 
مشوق هایی شوند تا قیمت ها را مناسب 

کنند.
رفیعی گفت: وقتی هواپیما و هتل قیمت 
مناسب بدهند و بخشی از ظرفیت خالی را 
در اختیار آژانس ها قرار دهند قطعا می توان 
سفر را در دسترس شمار بیشتری از مردم 
کشــور قرار داد تا با هزینه ی به صرفه تری 
آن را انجــام دهنــد. وی همچنیــن نقش 
اســتانداران را در اجرای طرح »سفر ارزان« 
اثرگذار دانست و افزود: ما در کشور جاذبه کم 
نداریم، استاندارانی که تمایل دارند گردشگر 
به استان شان سفر کند باید امکانات در اختیار 
خود را آزاد و طــوری قیمت گذاری کنند که 
آژانس بتواند به آن استان مسافر بفرستد. چند 
وقت دیگر نوروز است، موج خروشانی از سفرهای 
داخلی راه می افتد. اما آیا قرار است اتفاقی که هر 
سال تجربه می کنیم تکرار شود؟! یعنی فقط چند 
استان از وجود مسافر نوروزی بهره مند شوند؟ 
چه وقتی بهتر از حاال کــه بخش های خدماتی 
سفر تمایل دارند برای به سرانجام رساندن چنین 
طرحی همکاری کنند؟ طبیعتا ما به عنوان یکی 
از متولیان ســفر دنبال هموار کردن این مسیر 
هستیم تا نه تنها کســب و کارِ از رونق افتاده ی 
بخش هایی از گردشــگری همچون آژانس ها، 
دوباره بهبود پیدا کند که مردم به خاطر گرانی، از 

سفر کردن محروم نشوند.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، 
لزوم اجرای طرحی که سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری از آن با عنوان »سفر 
ارزان« یاد کرده را، پای کار آمدن شــرکت های 
هواپیمایی، هتل ها و اســتانداری ها دانست و با 
خوش بینی نســبت به اجــرای آن، اظهار کرد: 
وقتی گردشگری داخلی رونق بگیرد، خدمات 
و تاسیسات هم توســعه پیدا می کند و فرهنگ 
پذیرش مسافر در هر نقطه از کشور جا می افتد، 
و آن وقت روی گردشگری خارجی که سخت تر 
جذب می شود، می توان بهتر سرمایه گذاری کرد 

و همین روال را برای آن ها نیز به اجرا گذاشت.
او درباره تسهیالتی که قرار است بانک ها در جریان 
این طرح به مســافران بدهند نیز، گفت: وقتی 
ظرفیت خالی شرکت های هواپیمایی و هتل ها 
با قیمت مناسب در اختیار آژانس ها قرار گرفت، 

نوبت تسهیالت بانکی می رسد. 

اجرای ۵ رویداد مهم در یک روز
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: دیروز به مناسبت روز هوای پاک پنج رویداد مهم از جمله 
تجلیل از ناوبران نمونه تاکسی، نمایشگاه بهره وری انرژی، انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای استان اصفهان و فعالیت نگارگران در مترو درباره آلودگی هوا اجرا شد.
علیرضا صلواتی صبح دیروز ) شنبه( در آیین طرح سفرهای فیروزه ای در قالب افتتاح و رونمایی از طرح های 

سازمان تاکسیرانی اظهار کرد: از ۲۶ آذرماه سال جاری تا ۲۹ دی ماه به مدت ۳۳ روز تعداد ۱۰۰ برنامه در قالب 
رویداد »قصه آدم و هوا« اجرا شد تا کارها از حالت شعاری و فرمایشی خارج شود و اقدامات زیرساختی انجام شود.

وی با اشاره به ارائه بسته حمایتی تاکسیرانی اصفهان تأکید کرد: در تاریخ تاکسیرانی ارائه چنین بسته حمایتی سابقه 
نداشته و امیدواریم رانندگان تاکسی تا نوروز امســال از برکات این اتفاق خوشایند بهره مند شوند، تا نوروز امسال شهروندان و 

گردشگران تفاوت را در تاکسی های شهر خواهند دید و تحوالت در این حوزه ملموس خواهد شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان با بیان اینکه به لحاظ حجم زیاد برنامه ها، برخی از رویدادها همزمان با ایام ا... دهه فجر برگزار خواهد شد، گفت:  »قصه آدم و هوا« به سر 
رسید، اما آگاه باشیم که قصه آدم و هوا را باید از سر بنویسیم چرا که شهروندان اصفهان قهرمانان این قصه خواهند بود، در حالی که سال های گذشته 

در روز ۲۹ دی ماه که روز هوای پاک نامگذاری شده، هوای آلوده داشتیم، خوشبختانه امروز هوای پاک را نفس می کشیم.

آغاز بهسازی جاده گردشگری مرنجاب برای پذیرایی از گردشگران نوروزی
مدیر اجرایی منطقه گردشگری مرنجاب از آغاز عملیات اجرایی بهسازی جاده مرنجاب آران 

و بیدگل به منظور پذیرایی از گردشگران نوروزی خبر داد.
حسین حاجی حسینی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بهسازی جاده مرنجاب آران و بیدگل 
به منظور پذیرایی از گردشگران نوروزی اظهار داشــت: فرایند ترمیم و تسطیح جاده از اول 

هفته جاری با مشارکت مالی سه شرکت استخراج کننده منابع معدنی دریاچه نمک و همچنین 
پشتیبانی و حمایت  فرمانداری، منابع طبیعی و راهداری شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: زمان و بودجه در نظرگرفته شده فاز اول این پروژه  مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و ۲۰ روز پیش 
بینی شده است.

مدیر اجرایی منطقه گردشگری مرنجاب از مسافرین و گردشگران خواســت تا در این ایام با احتیاط بیشتر و رعایت قوانین 
رانندگی در مسیر مورد نظر تردد کنند.

وی اضافه کرد: کویر گردشگر ی مرنجاب با بیش از  ۴۰۰ هزار  هکتار ســاالنه پذیرای بیش از ۳۰۰ هزار گردشگر از سراسر 
کشور است.

اقتصاد ایران
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کارگرانهمباالخره
سبدکاالگرفتند

طبق وعده های داده شــده از امروز 
۲۰۰ هــزار تومان بســته حمایت 
غذایی به حساب کارگران مشمول 
قانون کاری که دریافتی زیر ســه 
 میلیون تومان داشته باشند، واریز 

می شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی هفته 
گذشــته اعالم کرد همه کارگران 
مشمول قانون کار و شاغالنی که به 
سازمان تامین اجتماعی بیمه پردازی 
دارند در صورتی که حقوق زیر سه 
میلیون تومــان دریافــت کنند و 
عضوی از اعضای خانــواده  آنها نیز 
سبد حمایتی دریافت نکرده باشد، 
از ابتدای این هفته بســته حمایتی 

می گیرند. 
آنطور که وی گفته، وجوه بسته های 
حمایتی بر اســاس تامیــن اعتبار 
صورت گرفته از سوی سازمان برنامه 
و بودجه به حســاب های کارگران 

واریز خواهد شد.
شــریعتمدای پیش از ایــن اعالم 
کرده بود که تمامــی بیمه گذارانی 
کــه حقــوق و دستمزدشــان در 
بخش هــای غیردولتــی پرداخت 
می شــود ولی تامیــن اجتماعی 
لیست بیمه شــان را دراختیار دارد 
 نیز بســته حمایت غذایی دریافت 

می کنند.
وزیر کار همچنین درباره آن دسته 
کارگرانی که سابقه بیمه پردازی در 
هیچ صندوقی ندارند ولی درآمدشان 
زیر سه میلیون تومان است اعالم کرد 
که پس از واریز وجوه بیمه شدگان 
تامین اجتماعی از طریق بانک های 
اطالعاتی موجود نسبت به شناسایی 
این افراد اقدام کــرده و یا با مراجعه 
افراد به مراکز بهزیســتی در لیست 
مشــموالن دریافت بسته حمایتی 
قرار خواهنــد گرفت.در لیســت 
مشــموالن دریافتی سبد حمایت 
غذایی پس از بیمه شــدگان تامین 
اجتماعی نام کارگران ساختمانی، 
کارگران فصلــی، قالیبافان و همه 
 کارگران واحدهای صنعتی به چشم

 می خورد.
موضوع توزیع بســته های حمایت 
غذایی و پس از آن اعطای کمک های 
جبرانی دولت به کارمندان به دنبال 
مصوبه آبان ماه امسال هیات دولت 
و در راســتای اجرای طرح حمایت 
غذایی از گروه های کم درآمد جامعه 
و مصوبه پرداخــت کمک جبرانی 
دولت به کارمندان مطرح شد.پس 
از آن بود که دولت اعالم کرد اولین 
بسته حمایت غذایی را در ماه آبان و 
در میان افرادی که در فشار بیش تری 
هستند توزیع کرده و این روند را تا 
پایان سال در چند نوبت ادامه خواهد 
داد. توزیع بسته های حمایت غذایی 
و کمک های جبرانی دولت، در دو فاز 
کاالیی و نقدی دنبال شد؛ به این نحو 
که در گام اول فاز کاالیی اجرا شد و 
تمام افراد و دهک های تحت پوشش  
نهادهای حمایتی در دستور کار قرار 

گرفتند.
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به گفته ابوالقاسم رحیمی 
انارکی، تنهــا منبع باقی 
مانده بــرای ادامه فعالیت 
صندوق پس انداز مسکن 
یکم، اقســاط بازگشتی 

مسکن مهر است.
این مقام مسئول در شبکه 
بانکی همچنین تعداد حساب های افتتاح 
شده در صندوق مسکن یکم را ۵۵۴ هزار 
فقره اعالم کرد که تنها ۳۷۰ هزار فقره از 
آن حساب های زنده و فعال محسوب می 
شوند. مجموع مانده حساب افراد در این 
صندوق نیز حدودا ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد 

تومان است.

۱۸۴هزارانصرافــیازدریافت
تسهیالتصندوقمسکنیکم!

به عبارت دیگر ۱۸۴ هزار نفر از متقاضیان 
دریافت تســهیالت صندوق مسکن یکم 
یا انصراف داده اند یا حســاب خود را غیر 
فعال کرده اند که به نظر می رسد علت آن 
افزایش قیمت مسکن و بی اثر شدن نقش 
تسهیالت صندوق مسکن یکم در افزایش 
قدرت خرید مســکن دارندگان این نوع 

حساب باشد.
رحیمی انارکی تعداد تســهیالت خرید 
مسکن پرداخت شده از محل این صندوق 
را از ابتدای فعالیــت تا کنون ۹۰ هزار نفر 
و مجموع ارقام پرداختی را ۶ هزار و ۸۰۰ 

میلیارد تومان ذکر کرده است.
با توجه به اینکه صندوق مســکن یکم از 
ابتدای سال ۹۴ آغاز به کار کرد و در حال 
حاضر در انتهای سال ۹۷ قرار داریم، این 
اظهار نظر مدیرعامــل بانک عامل بخش 
مسکن به این معناست که با گذشت حدود 
چهار ســال از راه اندازی صندوق مسکن 
یکم، به طور میانگین ســاالنه فقط بیش 
از ۳۴ هزار نفر توانســته اند از تسهیالت 
صندوق یکم برای خرید مسکن استفاده 

کنند.
ایــن در حالی اســت کــه بنا بــر اعالم 
کارشناسان اقتصاد مســکن، نیاز ساالنه 
کشور به  مســکن، بین ۹۰۰ هزار تا یک 

میلیون واحد مسکونی است.

نمایندهمجلس:بازگشت۱۷هزار

میلیاردتومانازمنابعمسکنمهر
مجید کیانپور، عضو کمیســیون عمران 
مجلس در تیرماه امســال در برنامه زنده 
گفت وگوی ویــژه خبری از بازگشــت 
بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از اقساط 
بازگشتی مسکن مهر خبر داد. همچنین 
مقامات ارشــد بانک عامل بخش مسکن 
اعالم کرده اند هر آنچه تا کنون از تسهیالت 
مسکن مهر به عنوان اقساط به این بانک 
بازگشته، به عنوان تسهیالت جدید مسکن 
مهر )ارتقای وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ 

میلیون تومان( مصرف شده است.
از سوی دیگر مدیرعامل این بانک دولتی 
در آخرین نشســت خبری خود، حجم 
خط اعتباری واگذار شــده به بانک عامل 
بخش مسکن از سوی بانک مرکزی بابت 
پرداخت تسهیالت طرح مسکن مهر را ۴۵ 
هزار میلیارد تومان و مجموع سود آن را که 
باید به بانک مرکزی بازپرداخت شود، هزار 
و ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که زمان 
آغاز بازپرداخت آن به بانک مرکزی از سال 

۱۴۰۵ است.

صندوقمسکنیکمحداقل۱3.۲
هزارمیلیاردتومانبراییکسال

آیندهنیازدارد
از ۴۵ هزار میلیــارد تومان خط اعتباری 
گشایش شــده از ســوی بانک مرکزی 
برای مسکن مهر، ۱۷ هزار میلیارد تومان 
صرف افزایش ســقف وام مسکن مهر به 

۴۰ میلیون تومان شــده است. باقیمانده 
۲۸ هزارمیلیارد تومان است. اگر قرار باشد 
بانک عامل مسکن به ۳۶۰ هزارنفری که 
مانده حساب ۶هزارو ۶۰۰ میلیاردتومانی 
دارند، طی یکســال آینده معادل دو برابر 
موجودی شــان وام پرداخــت کند، باید 
۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ظرف یک 
سال وام به این افراد پرداخت کند. اگر این 
۱۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را از رقم ۲۸ 
هزارمیلیاردتومان کسر کنیم، ۱۴ هزار و 
۸۰۰ میلیارد تومان باقی خواهد ماند. یعنی 
بانک عامل مسکن از سال ۹۸ تا ۱۴۰۵ که 
موعد بازپرداخت این خط اعتباری به بانک 
مرکزی است، تنها ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان برای پرداخــت وام صندوق یکم، 

منابع در اختیار خواهد داشت.
بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که 

اجرای روش خانه دار شــدن با استفاده از 
پس انداز یک ساله به دلیل وجود تورم باال 
در کشــور امکان عملیاتی شدن در ایران 
را ندارد و تا زمانی که تورم واقعی در همه 
بخش ها به نرخ تک رقمی نرسد و از سوی 
دیگر نقدینگی موجود در جامعه نیز که هر 
از گاهی به دلیل ســرازیر شدن به یکی از 
بازارهای موازی، به ایجاد تنش در بازارها 
می انجامد، جمع آوری نشود، این روِش 
خانه دار شدن مردم موفقیت آمیز نخواهد 

بود.

انبوهساز:ازابتداهممشخصبود
صندوقمسکنیکمباشکستروبه

رومیشود
ایرج رهبــر، رییس انجمن انبوه ســازان 
اســتان تهران درباره شکست طرح خانه 

دار شدن مردم از محل پس انداز و احتمال 
ورشکستگی صندوق پس انداز مسکن یکم 
اظهار داشت: از یک سال قبل معلوم بود که 
این صندوق امکان توانمندسازی خانوارها 
برای خرید مسکن را از دست داده است. 
در این یک سال مسکن ۹۲ درصد گران 
تر شده است. اگر بخواهیم قیمت مسکن 
را با زمانــی که اولین حســاب پس انداز 
مســکن یکم افتتاح شد، بسنجیم، شاید 
 تا کنون ۱۸۰ درصد مسکن گرانتر شده 
باشــد. فردی که ۴۰ میلیون تومان برای 
یک سال ســپرده گذاری کرده تا وام ۸۰ 
میلیون تومانــی بگیرد، بــا ۸۰ میلیون 
تومان افزایش قیمت مسکن در یک سال 
اخیر مواجه شده اســت که سبب شده تا 
تســهیالت صندوق یکم عمال بی فایده 

باشد.

خطر ورشکستگی صندوق مسکن یکم؛

مسکن مهر می تواند به فریاد برسد؟
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فناوریاطالعات

اینترنتسالآیندهگرانمیشود؟
اینسوالازسویکاربراناینترنتمطرحشدهکهآیاسالآیندهدرصورتتغییرقیمتارزنیمایی،قیمت

اینترنتتغییریخواهدداشتیاخیر؟

تعرفه گذاری در حوزه ICT از طریق کمیسیونی با نام تنظیم مقررات ارتباطات انجام می گیرد و تعرفه های تعیین شده 
در چارچوب مصوبه های این کمیسیون، توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به ذی نفعان ابالغ می شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نهاد مستقلی است که وظیفه سیاست گذاری، تدوین و تصویب مقررات را 
در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و 
کاربران براساس اصول محوری سازمان )یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخالق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای 

رقابتی سالم ( نیز از دیگر وظایف آن است.
ازسوی دیگر، تهیه پهنای باند اینترنت از خارج از کشور و توزیع آن در داخل، وظیفه دولت و وزارتخانه ارتباطات و فناوری 
اطالعات و به دنبال آن شرکت ارتباطات زیرساخت کشور  است. سیاست شرکت ارتباطات زیرساخت همانطور که وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده است، ارائه پهنای باند اینترنت توسط شرکت زیرساخت به عنوان شرکتی دولتی 
است و در چند ماه اخیر نیز چند مرتبه قیمت اینترنت شرکت زیرساخت به اپراتورها کاهش پیدا کرده که این کاهش 

قیمت، رشد درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را به همراه داشته و فرصت رقابتی را برای اپراتورها فراهم کرده است.

قیمتاینترنتگراننخواهدشد؟
اما اخیرا مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره احتمال تغییر قیمت اینترنت در سال آینده گفته است که این 
شــرکت برای تغییر نرخ اینترنت هیچ برنامه ای ندارد و قیمت اینترنت توسط شرکت زیرساخت در سال آینده گران 

نخواهد شد.
صادق عباسی شاهکوه در گفت وگو با یکی از رسانه ها، با اشاره به احتمال افزایش قیمت مکالمات بین الملل تاکید کرده 
که صرفا افزایش قیمت درصورت تغییر قراردادها و افزایش و نوسانات قیمت ارزی که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت 
به عنوان ارز نیمایی خریداری می شود، در بحث مکالمات بین الملل است که همواره به این شکل بوده و با قیمت نرخ 

اعالمی دولت تغییر دارد.
اما رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی چندی پیش با بیان این که طی چند ماه گذشته، با افزایش قیمت ارز، هزینه های 
خدمات اپراتورها نیز افزایش یافت اما در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف و کف برای قیمت ها تعیین شده 

است، تاکید کرده بود که اپراتورها مجازند بین سقف و کف و بر اساس تحلیلی که از بازار دارند، قیمت ها را اعالم کنند.
حسین فالح جوشقانی این را هم گفت که اپراتورها در دو سال گذشته با توجه به شرایط بازار، تعرفه ها را در پایین ترین 
میزان اعالم می کردند، اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی تعرفه ها افزایش یافته است؛ به طوری که اینترنت ۱۰ درصد 

و مکالمه ها با دو برابر افزایش قیمت مواجه هستند که این افزایش هم چنان طبق مقررات است.

کارشناسانمعتقدندصندوقمسکنیکمباادامهروندفعلی،
امکانحیاتخودراازدســتدادهوحتیدرصورتادامه
فعالیت،اثریدرافزایشقدرتخریدمسکنخانوارنخواهد

داشت.
مدیرعاملبانکعاملبخشمسکندرنشستخبریهفته
گذشتهخوددرنمایشگاهمسکن،شهرسازیوبازآفرینیدرباره
صندوقپساندازمسکنیکمبابیاناینکهمنابعاینصندوق
بهطورکاملبهپایانرسیدهوازکمکهایصندوقتوسعهملی
برایسرپانگهداشتناینصندوقدیگرخبرینیست،بهنوعی

زنگخطرورشکستگیاینصندوقرابهصدادرآورد.

اجرایروش
خانهدارشدنبا

استفادهازپسانداز
یکسالهبهدلیل
وجودتورمباالدر

کشورامکانعملیاتی
شدندرایرانراندارد

وتازمانیکهتورم
واقعیدرهمه

بخشهابهنرختک
رقمینرسد.



کسب و کار
04

یکشنبه 30 دی 1397  | شمـاره 146

ژاپنی ها نخستین بارش شهابی مصنوعی دنیا را ۲۰۲۰ راه می اندازند
یک موشک، ماهواره ای ژاپنی را به فضا برد تا نخســتین نمایش بارش شهابی مصنوعی جهان را ارائه کند. 

نخستین بارش شهابی مصنوعی جهان در ۲۰۲۰ نمایش داده می شود.
به گزارش تلگراف، طبق اعالم سازمان فضایی ژاپن ، یک موشک حامل ماهواره ای ژاپنی به فضا رفت. ماموریت 

این موشک ایجاد نخستین بارش شهاب  مصنوعی در جهان است.
طبق اعالم ســازمان فضایی ژاپن، این ماهواره به اندازه یک کوله پشــتی بزرگ اســت که همراه موشک 

Epsilon#۴ به فضا رفت تا قابلیت اجرایی بارش های شهابی مصنوعی را بررسی کند. البته در کل این موشک 
۷ ماهواره  به فضا برد تا فناوری های نوین را نمایش دهند. یکی از این ماهواره ها به طور موفقیت آمیز در مدار قرار 

گرفت و مقامات منتظر سیگنال از ۶ ماهواره دیگر هستند تا سرنوشت آنها مشخص شود. 
موشک، ماهواره مذکور را در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری باالی سطح زمین قرار داده است. این ماهواره طی سال های آتی و هنگام مدار زدن به 

ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری سطح زمین می رسد.
این ماهواره ها به یک استارت آپ توکیوییAstro Live Experiences تعلق دارند که ادعا می کند بارش شهابی جعلی آنها برتر از نمونه 

طبیعی است زیرا مدت بیشتری طول می کشد و شدت بیشتری دارد.
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استارتآپ

مالیپولیاجتماعیشبکهیک،موجیبیآپاستارتدرگردشی

ایرانودنیادرکوتاهیعمرکهاستجدیدیحوزهتکفین
.داردانگیزیهیجانحسآنبهشدنواردوکردهپیدا
ادغامباعث،جالبترکیباینواستتکنولوژیومالیعلومازترکیبیتکفین

.استشدهفناوریباارقامواعداد

جیبی مو یکی از اپلیکیشن هایی است که کمی بیشتر از یک سال عمر کرده و موسس آن، 
عرفان خودش از جوانان بیست و چند ساله امروزیست که به همراه تیمی جوان، فین تک را 
با شبکه های اجتماعی عجین کرده و جیبی مو را آفریده اند. توضیح بیشتر درباره کار آنها را از 
زبان خودشان شنیدم، در ساعات بعد از وقت اداری به دفتر کارشان رفتم؛ دفتری اشتراکی 

در ساختمان بزرگ ندارایانه که یکی از سرمایه گذاران این مجموعه نیز به شمار می رود.

سرآغازداستاندستاندرکارانجیبیمو
 MBA کارشناسی برق و الکترونیک شهید بهشــتی خوانده و در مقطع فوق لیسانس به
استراتژی در دانشگاه تهران رســیده و در نهایت دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران را نیز 

دریافت کرده است. اکثر مدیران استارت آپ ها را افرادی 
با پیش زمینه ذهنی فنی تشــکیل می دهند و »عرفان 
مرادیان« برای همین تصمیم گرفته که MBA هم بخواند 
و مدیریت را نیز در کنار علوم فنی فرا گیرد. این تحصیالت و 
مطالعات او را اجتماعی تر کرده و حاال می تواند تیم خودش 
را مدیریت کند. دوران کودکی اش با اســباب بازی های 
ساختنی گذشته، از کیت های الکترونیکی بگیر تا سازه های 
لگو و فعل »خلق کردن« احتماال مــورد عالقه ترین فعل 
اوست. برادرش از اولین فعال های حوزه پرداخت الکترونیکی 
بوده و عرفان در دوران دانشجویی خود به عنوان کارآموز در 
شرکتی کنار برادرش کار کرده و سپس کارنامه شغلی خود 

را رنگین تر کرده است.
سامانه تاکسی یار برای پرداخت خرد کرایه های تاکسی مبتنی 
بر پرداخت NFC از ایده ها و کارهای او در گذشته بوده که در 
چند شهر هم به صورت آزمایشی انجام شد ولی نتوانست آنطور 
که باید شکل بگیرد. خودش می گوید پروژه از نظر فنی کامل 
بوده ولی زمانی عرضه شده که بازار هنوز آمادگی پذیرش آن را 
نداشته و زودهنگام النچ شدن این محصول باعث شکست آن 
شد. او اما کار خود را ادامه داد و بعد از خروج از منصب و شرکتی که در آن چند سالی به فعالیت 
مشغول بود، با همکالسی دانشگاهی قدیمی اش، ماندانا، کار استارت آپ جیبی مو را شروع 
می کنند؛ جیبی مویی که ایده اولیه اش بر مبنای پرداخت فرد به فرد شکل گرفته و قصد دارد 

که مسیر هوشمندتری را در زمینه های مالی مختلف در آینده طی کند.
»ماندانا ابوالفتحی« رشته تجربی خوانده ولی به قول خودش آینده نگری می کند و با انتخاب 
رشته مدیریت مالی، به دانشگاه شهید بهشتی می رود و همین رشته را تا کارشناسی ارشد 
ادامه داده و بعد از آن ترجیح داده بازار کار را لمس کند. روحیه او هم مشابه همکارش، آفریدن 
سرویس های جدید به جای استفاده از سرویس های حاضر و رایج بوده و همین روحیه باعث 
شده که بتواند در سال های جوانی اش عضوی از تیم سرمایه گذاری هولدینگ بزرگ سرآوا 
شود. بعد از کســب تجریبات قوی هم به آواتک رفته و در آنجا به استارت آپ ها مشاورات 
مختلفی بخصوص در زمینه سرمایه گذاری و بورس می داده و دیدن تعداد زیادی مجموعه و 
راه کاری آنها باعث شد که با کوله باری از تجربه، همراه با عرفان ایده جیبی مو را پیاده کنند و از 

دانش یکدیگر بهره بگیرند تا مسیر را درست و اصولی بپیمایند.
هر دوی آنها چالش های استارت آپ ها را پذیرفتند و شغلشان را رها کردند تا بتوانند مستقل 
کار کنند، این رهایی بسیار ریسک پذیر بوده ولی همه چیز تا االن طبق برنامه پیش رفته و 
برنامه چند ساله ای هم برای کسب وکارشان در نظر گرفته شده که به عقیده عرفان تا چند سال 
آینده سبب اول شدن آنها در بازار خواهد شد. افرادی چون پیام حسامی )که در حین مصاحبه 
به خدمت سربازی اعزام شده بود( و دیگر دوستانشان نیز در این راه همراه آنها بودند و هستند 

و ایده آنها روز به روز پخته تر شده است. او درباره آغاز کارشان می گوید:
»با آقای ناصرعلی سعادت، رییس سابق سازمان نظام صنفی نیز صحبت کردیم و حمایت های 

بی دریغ ایشان نیز در شکل گرفتن و پیاده سازی ایده جیبی مو نیز بسیار مثمر ثمر بود.«

کارجیبیموچیست
جیبی مو اما دقیقا چه کار می کند و قرار اســت چه کارهایی بکند؟ یکی از کارهای اصلی 
جیبی مو همان پرداخت فرد به فرد است، مثال فرض کنید که با یک جمع گروهی به رستوران 
رفته اید و هر کس باید دنگ خود را پرداخت کند. در اینجا اعضای گروه می توانند با برنامه 
جیبی مو پول را به یکدیگر واریز کنند و نکته جالب اینجاست که الزامی برای اینکه همه افراد 
جیبی مو را در گوشی خود داشته باشند، نیست. افراد می توانند از طریق درگاه های بانکی و 
درخواست کاربر جیبی مو، مبلغ مورد نظر را به حساب او واریز کنند و کاربر می تواند درخواست 
واریز وجه به حساب بانکی اش را از کیف پول جیبی مویی خود داشته باشد. در این بین تمامی 
این اتفاقات صرفا با شماره تلفن افراد رخ می دهد و نیازی به داشتن حساب و شماره کارت 

بانکی طرفین هم نیست؛ ضمنا هیچ کارمزدی هم رد و بدل نمی شود.
در این میان وجه تمایز جیبی مو نســبت به موارد مشابه موجود در بازار، حالت شبه شبکه 
اجتماعی بودن آن اســت. کاربران می توانند این اجازه را به برنامه بدهند که گردش های 
مالی شان برای دیگر دوستانشان در صفحه ای مثل صفحه Feed به نمایش در بیاید و دیگر 

کاربران آن را الیک و یا کامنت گذاری کنند. عرفان می گوید:

»تا قبل از فیسبوک عکس گرفتن از مجالس ما و به اشتراک گذاشتن آنها رایج نبود و بعد 
اینستاگرام هم سلفی ها و عکس از غذاها و مواردی مثل این به جریان افتاد. چرا فکر می کنیم 
که گردش های مالی نمی تواند به این سمت و سو پیش برود؟ در سیستم ما مواقع پرداخت 
یک شخص به شخص دیگر می تواند با کامنت دوستان و آشنایان یک کار خاطره انگیز بشود 

و مسائل مالی هم تبدیل به یک خوشحالی شود.«

چرا کارمندان استثنایی استعفا می دهند؟

یک پیشگیری هوشمندانه

دارنددوستکارمندان
شکوفاییباعثکارکه

.شودشانهایاستعداد
بینیدمیگاهیروایناز
میوبالگ،ادمینیک

مالیگروهیکیانویسد
کاربازاریابیقسمتدر
باعثکاراین.کندمی
شکوفاییآنهامیشود.

نیازاستثناییکارمندانبهکاروکسبدرموفقیتبرای
آنهاکردنپیداینحوه،اولکلیدیعاملچهاگر.دارید
کارمنداناینمتاسفانه.اســتکارمتقاضیانمیاناز
گردندمیبهترکاریشرایطدنبالبههمیشهبرجسته
وجودآنهابرایتریعالیکاریهایموقعیتهمیشهو

دارد.
ودهدمیرخرییسانازکهاشتباهاتیخوشبختانهاما
اجتنابوکنترلقابل،شودمیکارمنداناینترکباعث
کنندمیرییسانکهاشتباهاتیبهزیردر.هستندپذیر

وکارمندانشاناستعفامیدهنداشارهمیشود:

،،
14درصداستعفایدلیل

بهرییساناحترامعدمکارمندان
وقتاستراحتشانبودهاست.

جملهازخانوادهوکارمیانتعادل
نیزهمازکهاستمهمیمسائل
کهکارمندی.پذیرندمیتاثیر
درباشدداشتهخوبیزندگی
محلکارنیزشادابتراست.

Inc:منبع
یـــادداشت
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دیجیاتو
یـــادداشت

کارآنهابهحدازبیش
محولمیکنند

»اگر بــا افراد تیــم تان 
محترمانه رفتار کنید آنها 
نیز با شما محترمانه رفتار 

می کنند.«
با اینکه وسوســه کننده 
است اما انرژی افراد خوب تان را با کار بیش 
از حد )و اکثرا با حقوق یکسان( از بین نبرید. 
درست است که این افراد دو برابر دیگران 
توانایی و اســتعداد دارند اما سوخت بدن 
شان مانند دیگران است، پس آنها را با این 

کار فراری ندهید.
تحقیقات نشــان داده اگر ساعات کاری 
هفته از ۵۰ تا تجاوز کند بهره وری به ازای 

هر ساعت کاهش می یابد.
هیچ چیز به انــدازه بیگاری کشــیدن، 
یک کارمند خــوب را تحلیــل نمی برد. 
البته وسوســه کارکشــیدن بیش از حد 
از بهترین کارمندان، معمــوال مدیران را 
به دام می اندازد. بیگاری کشــیدن از یک 
کارمند خوب کمی متناقض است. مثال 
در آنها این احســاس را به وجود می آورد 
که دارند برای عملکرد خوبشــان به جای 
تشــویق حتی تنبیه می شــوند! این کار 
نتیجه عکس به دنبال دارد؛ چراکه نتایج 
یک مطالعه در دانشگاه »استنفورد« نشان 
می دهد وقتی ساعات کاری از هفته ای ۵۰ 
ساعت فراتر می رود، راندمان کارمندان به 
ازای هرســاعت کار بیشتر، افت می کند. 
بنابراین مطالعه، اگر ساعات کاری از ۵۵ 
ساعت درهفته فراتر رود، این بازدهی افت 

شــدیدی پیدا می کند به طوری که با کار 
بیشتر هیچ سودی عاید شما نخواهد شد.

بنابراین، اگر قصد دارید میزان کار نیروهای 
مستعد خود را افزایش دهید، بهتر است 
رتبه آنها را نیز در کنار این افزایش کار، ارتقا 
دهید. درست است که نیروهای مستعد 
می توانند وظایف و حجم کار بیشتری را 
قبول کنند، اما اگر ایــن حجم کاری آنها 
را زمین گیر کند، قطعا ناچار به اســتعفا 
خواهند شــد. بنابراین، افزایش حقوق، 
پاداش، تشویق یا ارتقای پستی می تواند 
شیوه های مناسبی برای کاستن از فشار 
حجم باالی کار باشد. پس اگر تنها با این 
توجیه که کارمند شــما فردی مستعد و 
کارآمد اســت، بدون تغییر شرایط، صرفا 
حجم کارش را افزایــش دهید، وی قطعا 
به دنبال کار دیگری خواهد رفت که الیق 

آن است.

آنهامزاحمکاریساعاتازخارج
میشوند

دلیل استعفای 1۴درصد کارمندان عدم 
احترام رییســان به وقت استراحت شان 

بوده است.
تعادل میان کار و خانواده از جمله مسائل 
مهمی است که از هم نیز تاثیر می پذیرند. 
کارمندی که زندگی خوبی داشته باشد در 

محل کار نیز شاداب تر است.

دستدرکامالراچیزهمهکنترل
میگیرند

تینا فی: 
»در بیشتر موارد رییس خوب بودن به این 
معنی است که افراد برجسته را استخدام 

کرده و از سر راه آنها کنار برود.«

اگر بخواهید کنترل همه چیز را به عهده 
بگیرید نه تنها کیفیت کارتان پایین می آید 
بلکه اعتماد به کارمندان تان را نیز از دست 
خواهید داد. درحالیکه اگر از روز اول به تیم 
تان اعتماد کنید، با ایده های خالقانه  آنها 

روی میز تان شگفت زده خواهید شد.
با این کار، کارمندان نیز خوشحال شده و 

مسئولیت پذیر می شوند.

شاناهدافجریاندرراکارمندان
نمیگذارند

مارلین هیوسن مدیرعامل اجرایی شرکت 
الکهید مارتین:

»مدیران خوب افرادشان را با توجه به کارها 
نقش می دهند امــا مدیران عالی عالقه و 

انگیزه  افراد را در کار ایجاد می کنند.«
تحقیقات رابطه  مستقیمی میان سود دهی 
شرکت و احساس مهم بودن اعضای تیم در 
آن را نشان داده است. تنها کاری که یک 

مدیر باید بکند این است که هدف بزرگی 
که شــخص برای آن کار می کند را به او 
نشان دهد. مردم دوست دارند اهمیت کار 
شان و نقشی که در شرکت ایفا می کنند 

را بدانند.

فرصترشدرافراهمنمیکنند
به کارمندان خود نشان دهید که حاضرید 
برای رشــد آنها ســرمایه گذاری کنید و 
کالس هــای آموزشــی الزم را برای آنها 

ایجاد کنید.

اهلغیبتوشایعهپراکنیهستند
مدیرانی که اهل غیبت و بدگویی از دیگران 
 باشــند ذهن شــان را متمرکز مسائلی

 می کنند که نهایتا باعث شکســت شان 
می شود.

اگر ذهن خود را درگیــر این موارد کنید 
مسائل مهمی مانند کسب و کار تان را به 

فراموشی می سپارید.

زمینهدردهندنمیاجازهکارمندبه

موردعالقهاشکارکند
کارمندان دوســت دارند کــه کار باعث 
شکوفایی استعداد های شان شود. از این 
رو گاهی می بینید یک ادمین، وبالگ می 
نویسد یا یک گروه مالی در قسمت بازاریابی 
کار می کند. این کار باعث شکوفایی آنها 

می شود.

همدلینمیکنند
ایندرا نویی مدیر ارشــد اجرایی شرکت 

پپسی:
 »بــه عنوان یــک مدیر بر خود ســخت

 می گیــرم و برای همه اســتانداردهایی 
تعریف کرده ام، اما بسیار دلسوز کارمندانم 
هســتم زیرا می خواهم آنها به کارشان 
اهمیت دهند و در آینده بهتر از من شوند.«

کارمندان نیز انســان هســتند. برخی 
 از مدیــران ایــن حقیقــت را فراموش

 می کنند. هر کســی روزهــای بدی در 
زندگی دارد، حتی بهتریــن کارمندتان. 
 پس با دلســوزی پای آنها را در شــرکت

 بند کنید.
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Pakistan soon 
to sign MoU 
with Iran 
to promote 
tourism: Pak 
official
 Managing Director of 
Tourism Corporation 
of Pakistan’s north 
western Khyber 
Pakhtunkhwa province 
says a memorandum of 
understanding (MOU) 
would be signed with 
Iran in near future to 
promote tourism and 
culture ties.
Pakistan soon to sign 
MoU with Iran to 
promote tourism:  Pak 
official
In an exclusive 
interview with IRNA 
Mushtaq Ahmed Khan, 
said the bilateral 
relations between 
the two brotherly 
countries in the field 
of culture and tourism 
will be improved. 
He added Iran and 
Pakistan are two 
brotherly neighbors 
so definitely ‘we are 
looking forward for 
more cordial bilateral 
relation in the field of 
culture and tourism.’ 
The official went on 
to say that Iran is an 
ancient civilization 
and deserves rich 
cultural tourism. 
“We are struggling to 
promote tourism in 
our country especially 
in our province. 75 
percent of Pakistan’s 
historic spots are in 
Khyber Pakhtunkhwa 
province,” he said. 
The MD said Khyber 
Pakhtunkhwa province 
has many Gandhara 
civilization settlements 
and many Budhist 
monks regularly come 
to visit these historical 
sites. “We also have 
the oldest Budhist 
monastery of Julian 
in the province which 
is famous around the 
world and is being 
declared a UN heritage 
site,” Mushtaq Ahmed 
Khan said. 
He said ‘we are also 
trying to promote 
religious tourism for 
Budhist people so 
that they could come 
to Pakistan and visit 
their religious sites in 
Khyber Pakhtunkhwa 
province.’ 
He added in near future 
Khyber Pakhtunkhwa 
Tourism Corporation 
will be holding an 
event in which we will 
invite Iran, Afghanistan 
and side by side 
Tajikistan, Uzbekistan, 
Kazakhstan. 
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cultural heritage

Khorasan is a vast historical area in the north east of Iran. 
Due to the geographical location and common borders 
with neighbor countries, it has a variety of cultures and 
tourist attractions. Khorasan is rich in history, art, and 
natural sceneries, attracting many domestic and foreign 
tourists every year.
Imam Reza Shrine
The presence of Imam Reza Shrine, the eighth Imam of 
Shiites plays a big role in attracting tourists in Mashhad. 
The popularity of the Imam to the Shiites has caused that 
many of them visit Mashhad for pilgrimage. Moreover, 
the unique architecture of the Shrine makes it more 
specific.
Ferdowsi Tomb
Ferdowsi with world renown is one of the prominent 
Iranian poets who kept the Persian language alive by 
writing Shahnameh. His masterpiece, Shahnameh, has 
translated in many languages worldwide. Ferdowsi is 
famous for his wisdom thoughts and his ability to write 
epic poems. Ferdowsi’s tomb is located in Toos within 25 
kilometers of Mashhad. The area of this complex is near 
to six hectares includes garden, pool, statue of Ferdowsi, 
library, museum, and administrative building.
Nader Shah Afshar Tomb
Nader Shah was the king of Afshari series who is well-
known for his great and multiple conquests. This 
complex is about 14 thousand square meters with 
different areas. The museum consists of weapons, coins, 
and personal belongings.
Harooniye Monument
This building is the oldest building of Toos which was the 
prison of Harunal Rashid, the fifth caliph of Abbasi. This 
place is a pre-Islamic fire temple. The entire building is 
built with brick.
Neyshabur city
Neyshabur is a historical city within 128 kilometers 
of Mashhad. This small city consists of many different 
tourist attractions.
Khayam Tomb
Omar Khayam is a well-known Iranian scientist, 
philosopher, mathematician, astronomer, and poet. 
Although he is most well-known for his intelligence 
in math, his poems have a worldwide reputation and 
translated in English by Edward FitzGerald. This 
complex consists of a beautiful garden, museum, and 
an inn.
Attar Tomb
Attar is an Iranian mystic and poet that his precious 
poems lead human to the path of truth. The tomb is 
designed with traditional tiles which make it very 
specific and eye-catching.
Wooden Village
This village is built by an Iranian architect and is one 
of the best tourist attractions in Neyshabur. Special 
lightning and beautiful design work together in perfect 
harmony.
 Kalat city
Kalat is a city in the north east of Khorasan. Due to its 
breathtaking nature and historical monuments, it is an 
excellent destination for tourists.
Qaresu Waterfall
Qaresu waterfall is located in the south west of Kalat. It 
consists of eight beautiful waterfalls which are situated 
in the heart of mountains.
Khorshid Palace
Khorshid palace is one of the most beautiful palaces 
in Iran which was built by Nader Shah command. 
The architecture of this palace is a combination of 
Iranian and Indian architectures. This 3-story palace is 
situated in the middle of a large garden, and each room is 
decorated with pretty paintings and moldings.
Dargaz city
Dargaz is a city within 255 kilometers of Mashhad. 
Tandooreh National Park is one of the best wildlife 
habitats and has the most picturesque and deepest 
sloping valleys and hillsides. This park is the best place 
for Persian Leopard and is a natural habitat for animals 
such as hogs, felines, red foxes, wild goats, wolfs, and 
eagles.
Torqabeh and Shandiz
These two places are green villages near Mashhad which 
are very famous and important for the pristine natures 
and the variety of food and traditional restaurants. 
Shishlik, the Iranian food which is well-known and 
recorded globally, is one of the reasons of visiting 
Shandiz.

This palace was constructed 
during the reign of Shah Abbas 
I. Shah Abbas II was also 
responsible for additions to 
this palace, such as the hall of 
mirrors, the hall of 18 pillars 
and two large chambers facing 
the north and south. The 
spectacular hall of mirrors with 
its decorative mirror work, tile 
work and paintings, along with 
its majestic porches and pool 
which faces this hall, all add to 
its splendor. Interesting aspects 
of the Chehel Sotoun Palace 
are: The stone lions at the four 
corners of the central pool, the 
hall and marble and vaulted 
cornices around it. Paintings 
of Chehel Sotoun Palace The 
gilded adornments, paintings 
and the portrait of the sovereign 
in the royal hall. Along with that 
of the chambers surrounding 
the hall of mirrors. undefined 
The portrait of Shah Abbas I 
with the special crown and 
the miniatures of the treasury 
room. Several facades such as 
the ‘Qotbiyeh Mosque’, ‘Zaviyeh 
in Kushk’, and the imprints 
of the ‘Dar-e-Joubareh’ and 
‘Aqasi Mosque’ are affixed 
in the western and southern 
walls of the garden. The hall 
and porches of this palace 
were constructed during the 
fifth year of the reign of Shah 
Abbas II. The reflection of the 
twenty pillars of the hall in 
the pool opposite the palace 
brings about a conception of 
forty pillars. Hence the name 
Chehel Sotoune. The porch of 

the Chehelsotun palace consists 
of two parts: a part put on 18 
wooden columns and four 
columns in the center put  on 
4 stone lines, and the carvings 
are in such a way that two lions 
are shown to one human head. 
the water erupted From the 
mouth of these four lions and 
poured into the marble pond. 
The other part, which is slightly 
higher, is the entrance door of 
the hall, and in some references 
it is called the Hall of Mirrors. 
undefined This section is 
located on two columns and 
is adorned with a vast and 
prolific work mirror, in which 
fine and beautiful mirrors are 
used as mosaics alongside 
glare and glossy mirrors. The 
ceiling of the hall is made up 
of wooden frames and various 
geometric shapes. A symmetry 
image of the marble hollow in 
the middle of the porch is seen 
in the ceiling decoration. This 
symmetry is very similar to 
the great porch of Alighapou. 
undefined The  central hall of 
the palace, dedicated to foreign 
guests and personalities from 
other countries, which contains 
paintings that present the 
historical events of different 
periods. This magnificent hall, 
which is based on a dome, is 
characterized by colorful lofts 
and golden and transparent 
designs of the masterpieces of 
that era. Paintings which is in 
the central hall of the palace, 
some of which were painted 
in the ghajar era, include the 
description of the first and 
second Shah Abbas, and Shah 
Tahmasb of the Turks and the 
Indian Homayoun and also the 
war of the first Shah Ismaeil 
with the Uzbeks. itto.org Two 
other images, one of them is 
opposite of the entrance of the 
hall and the other against it , 

depicts the Chaldoran War in 
the time of the first Shah ismaeil 
and the Karnal War at the time 
of Nader Shah Afshar. These two 
images were painted in early 
Ghajar era. there are rooms On 
both sides of the hall columns 
that are currently used for 
seasonal exhibitions. These 
rooms also include paintings, 
some of which are considered 
a masterpiece of painting. 
Most of these paintings were 
hidden under a layer of plaster 
in the rule of ZeloSultan, which 
they came out of plaster and 
was restored  with the help of 
experts and specialists The 
palace pool, in addition to the 
beautiful, delights the air . there 
are statues On the four sides of 
the pool that are not related to 
the Chehelsotun mansion and 
have been moved to this place 
at the time of destruction of the 
covered palace. According to 
some historians, the mansion 
was destroyed by a fierce fire,  
and some of it was burnt during 
the late Safavie era, On both 
sides of the Central Hall of the 
Chehelsoton Mansion, pictures 
of ambassadors and Europeans 
who were at that time in 
Isfahan have been painted. 
These paintings were painted 
by two Dutch painters called 
Anjel and Lokar. undefined 
In general, in Chehelsotun’s 
historical monument, the 
combined plan walls and 
ceiling of the hall, which are 
located in the beautiful form 
of Lechak and Bereg, and the 
main lines of the divisions 
of the building, which are a 
combination of paintings, tiles 
and other various decorations, 
make this magnificent work 
in the form of One of the most 
prominent examples of Safavie 
era architecture. 

Chehel Sotoun: The Most Beautiful 
Relic Of Safavid Era

CHEHEL SOTOUN Related to Isfahan city (located 
in Esfahan province) Also known as: Chehelsoton, 
Chehel Sotoon Palace, Forty Pillars Palace, Chihil 
Sutun The Chehel Sotoun Palace and its garden cover 
an area of approximately 67,000 sq. m. 

Interesting 
aspects of the 
Chehel Sotoun 
Palace are: The 
stone lions at 
the four corners 
of the central 
pool, the hall 
and marble and 
vaulted cornices 
around it. 
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Chief of the Central Bank of Iran 
(CBI) on Friday described the US 
sanctions on Iran as ‘economic 
war.’The economic war, imposed 
on Iranian people, is not less 
than a military war, the CBI 
Governor Abdolnaser Hemati 
said in a message, posted on his 
Instagram account.He cautioned 
the Iranian people and officials 
against the US’ psychological war 
and said the US government is 
resorting to psychological war 
and propaganda to concede its 
defeats in field of sanction.
The US president announced 

early May that Washington 
would pull out of Iran nuclear 
deal and reinstate sanctions, 
which had been lifted under the 
accord.The first round of the 
sanctions snapped back into 
place in August, with the second 
round, targeting the energy 
and oil sectors that took effect 
on November 5.This is while 
other signatories to the deal 
(i.e. Britain, France, Germany, 
China and Russia) have thus far 
criticized Washington’s unilateral 
move and repeatedly renewed 
their commitment to the deal.

Iran-Slovenia 
trade value 
hits 23% 
growth: envoy
I r a n i a n 
Ambassador to 
Ljubljana, Kazemi 
Shafei, said Fri. 
that the value of 
trade transactions 
between Iran and 
Slovenia had a 23% 
increase in the 
9-month period of 
last year.
He made the remark 
in a meeting with 
Slovenian Deputy 
Foreign Minister 
Dobran Božič on 
Friday.
Supporting past 
c o o p e r a t i o n 
is a good basis 
for developing 
relations in the 
future, the Iranian 
a m b a s s a d o r 
said, thanking 
the Slovenian 
g o v e r n m e n t 
for its wise and 
r e a s o n a b l e 
position toward the 
2015 Iran nuclear 
deal (JCPOA), 
p a r t i c u l a r l y 
in the wake of 
US’ unilateral 
withdrawal from 
the agreement.
Shafei also 
discussed Iran’s 
responsible and 
c o n s t r u c t i v e 
conduct toward 
i n t e r n a t i o n a l 
c o m m i t m e n t s , 
and criticized the 
i r r e s p o n s i b l e , 
unconventional , 
and unlawful 
conduct of the 
United States.
He then voiced 
satisfaction with 
the increase in 
the value of trade 
t r a n s a c t i o n s 
between the two 
countries, citing 
the latest figures 
that indicated a 
23% growth in the 
9-month period of 
last year.
He also expressed 
Iran’s readiness and 
efforts to hold the 
first joint economic 
c o m m i s s i o n 
meeting between 
the two countries in 
the near future.
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Iran describes US sanctions as 
economic war

By: Haniyeh Sadat Jafariyeh
However, the CBI decided to 
take a more moderate stance 
toward the digital money 
and blockchain technology 
following the imposition of 
a new round of US sanctions, 
hoping that the digital 
technology would facilitate 
Iran’s international money 
transfers and let the country 
evade the sanctions.
Meanwhile, as an oil producer 
with an oil-reliant economy 
dominated by petrodollars, 
Iran settled on the plan to 
utilize cryptocurrencies and 
blockchain technology to make 
up for any drop in oil revenues 
due to the economic sanctions 
designed to cut its oil sales.
Moving on the same track as 
China, Russia and Venezuela, 
Iran also hopes that 
blockchainization of state-
backed fiats would lead to the 
demise of the dollar and put an 
end to the tyrant US policies.
Under the toughest US 
sanctions ever and blacklisting 
of Iran from the Belgium-
based international financial 
messaging system (SWIFT), 
the country’s plan to create an 
indigenous cryptocurrency 
is improving incrementally 
and thanks to highly dynamic 
nature of the cryptocurrency, 
it can act as a good means for 
Iran to skirt certain sanctions 
through untraceable banking 
operations.
The CBI has been working with 
domestic knowledge-based 
companies to develop a digital 
currency, called crypto-rial, 
supported by HyperLedger 
Fabric technology.
As reported, the Informatics 
Services Corporation, affiliated 
to the CBI but run by the private 
sector, has accomplished 
development of rial-based 
national cryptocurrency and 
when the CBI approves the uses 

of national cryptocurrency, 
it will be issued to financial 
institutions such as banks to 
test payments and internal and 
interbank settlements.
Transactions at the state-
backed virtual currency are 
carried out on an online ledger 
called a blockchain, just the 
same as Bitcoin, but since the 
infrastructure is privately-
owned it will not be possible for 
people to mine it.
In fact, Iran is mainly aimed 
at testing the potentials 
of blockchain and crypto 
technology in running its 
financial system, making 
banks able to use the tokens 
as a payment instrument 
in transactions and banking 
settlement at the first phase 
of the blockchain banking 
infrastructure. The country 
seems inclined to enjoy the new 
virtual currency businesses 
which includes little notice or 
footprint and has also prepared 
the required infrastructure for 
trading cryptocurrency in its 
stock exchange.
However, in spite of the CBI’s 
prohibition from trading 
cryptocurrencies, Iranians 
had commenced using 
cryptocurrency and Bitcoin 
mining for transactions with 
the rest of the world before its 
use was banned by the CBI in the 
country.
Individuals and businesses in 
Iran have had access to virtual 
currency platforms through 
“Iran-located, internet-based 
virtual currency exchanges; US 
or other third country-based 
virtual currency exchanges; and 
peer-to-peer (P2P) exchangers,” 
according to reports.
But the US embargo on a number 
of cryptocurrency exchange 
platforms, including Binance 
and Bittrex, restricted Iran from 
receiving services, however, 
no assets belonging to Iranians 

were blocked. US sanctions have 
also ensnared Iranian bitcoin 
traders.
Furthermore, in December, 
the US Financial Crimes 
Enforcement Network, known 
as Fincen, issued a warning in 
an advisory to assist US banks 
and other financial actors such 
as cryptocurrency exchanges 
in identifying “potentially illicit 
transactions related to the 
Islamic Republic of Iran,” Bitcoin.
com reported.
Fincen claimed that since 2013 
Iran’s use of virtual currency 
includes at least $3.8 million 
worth of bitcoin-denominated 
transactions per year. The 
organization noted that “while 
the use of virtual currency in 
Iran is comparatively small, 
virtual currency is an emerging 
payment system that may 
provide potential avenues for 
individuals and entities to evade 
sanctions.”
Fincen believes that P2P 
cryptocurrency exchangers are 
a significant means through 
which Iran can dodge economic 
sanctions.
Following the Fincen’s 
announcement, the United 
States lawmakers introduced 
a bill (HR 7321) to impose 
more sanctions on Iranian 
financial institutions and 
the development and use of 
the national digital currency, 
Cointelegeraph reported.
The act prohibits transactions, 
financing or other dealings 
related to an Iranian digital 
currency, and introduces 
sanctions on foreign individuals 

engaged in the sale, supply, 
holding or transfer of the digital 
currency.
In the wake of the US 
restrictions, thus, 
cryptocurrency trades are 
limited into Iran’s domestic 
market and not possible at the 
international level and Bitcoin 
is sold at a significant premium 
relative to the global average 
price in Iran.
Unfortunately, the basic and 
premier regulations of using 
cryptocurrencies have not been 
ratified in Iran and Iranians 
are obliged to refer to stock 
exchange shops abroad to do 
their crypto-transactions, most 
of which are American obedient 
to US regulations and of course, 
sanctions.
To make using cryptocurrency 
and blockchain technology legal 
and official in the country, the 
Iranian government is drafting a 
policy framework by the help of 
the CBI and the Stock Exchange 
Organization which clarifies all 
its regulations and policies over 
cryptocurrency and mining.  
Being legislated, it is believed 
that SWIFT can be replaced by 
the digital money, i.e. the rial-
pegged national currency, and 
transactions would be done 
faster and at lower prices.
Due to a lack of required 
regulations, cargoes of 
equipment for mining 
cryptocurrency are seized by 
the customs administration. 
They are said to be released 
as soon as the government 
legalizes cryptocurrency use in 
the country.

Iran to document 
sanctions effect on 
health sector
Iran will document effects of the US 
sanctions on the health sector, deputy 
health minister said.
The Health Ministry will document 
the effects of the US sanctions on Iran’s 
health sector in order to use them in the 
international courts, Deputy Health 
Minister Ebrahim Golmakani said.
He made the remarks in an exclusive 
interview with the Islamic Republic News 
Agency (IRNA).
The official referred to Iran’s victory at 
the International Court of Justice (ICJ) 
at The Hague on October 2018 and said 
that the documents provided by the 
Health Ministry about the effect of the US 
sanctions on the health sector was very 
much helpful.
The World Court ordered the United 
States in October to ensure that sanctions 
against Iran do not affect humanitarian aid 
or civil aviation safety.
Judges at the International Court Of 
Justice (ICJ) handed a victory to Tehran, 
which had argued that sanctions imposed 
since May by the administration of US 
President Donald Trump violate terms of 
a 1955 Treaty of Amity between the two 
countries.
Iran’s Foreign Ministry said in reaction 
that “the decision proved once again that 
the Islamic Republic is right and the US 
sanctions against people and citizens of 
our country are illegal and cruel.’

 Chabahar best strategic point 
for investment: Official
 Chabahar Port is Iran’s best strategic point for 
domestic and foreign investment, as it is connected 
to free and oceanic waters, said managing director 
of Chabahar Free Trade and Industrial Zone.
Addressing the First Seminar on Sistan-Baluchestan 
Investment Opportunities on Friday, Abdolrahim 
Kordi added that registration of the Iranian and 
foreign companies’ activities in various parts of 
Chabahar Free Trade Zone are conducted in less 
than 48 hours.“Chabahar is one of the significant 
Iranian points, as it provides the best chance for 
reducing burden of US oppressive sanctions against 
Iran,” he said.Seminar and Exhibition of Sistan-
Baluchestan Investment Opportunities is held 
annually in Chabahar to introduce investment 
opportunities in the region, he said.Describing 
Chabahar as the gateway for development of 
eastern Iran, he said that it can play a crucial role in 
trade and transit of goods, after its transportation 
infrastructure is completed.

In April 2018, the Central Bank of Iran banned domestic 
banks and people from dealing in foreign cryptocurrency 
because of money laundering and financing risks.

Getting around sanctions with 
crypto-rial

news

Pak govt to expeditiously pursue 
IP project: Report
 Policymakers of ruling Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) govern-
ment say the Iran-Pakistan (IP) gas pipeline project would be 
pursued expeditiously in the context of regional cooperation in 
the energy sector.
A report published in daily Express Tribune said the policymak-
ers fear worst gas outages in the country in the coming years and 
anticipate that there will still be a gap of 3,263 million cubic feet 
per day (mmcfd) in 2022-23 despite gas pipeline projects.
It said in order to bridge the gap policy makers recommend the 
IP gas pipeline project with a capacity of 750 MMCFD –could be 

constructed on fast track basis with 24 months. 
They also recommend vibrant petroleum policies to accelerate 
exploration and production (E&P) activities, construction of 
more LNG terminals and expeditious implementation of the 
Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (Tapi) project.
The policy makers feel that phenomenal growth in demand for 
transport fuel and rising trend of the crude prices in the interna-
tional market may pose a challenge to the PTI government.
“To supplement the indigenous gas supply in addition to the LNG 
imports, natural gas import projects like TAPI and the IP would 
be pursued expeditiously in the context of regional cooperation 
in the energy sector,” the PTI policymakers say in 12th Five Year 
Plan (2018-23) while discussing energy scenario of Pakistan in 

the next five years.
Earlier ambassador of the Is-
lamic Republic of Iran to Pa-
kistan Mehdi Honardoost 
talking to local media had 
urged Pakistan to take prac-
tical steps to complete much 
awaited IP gas pipeline pro-
ject. 
He said that according to the 
agreement the IP gas pipeline was 
to be completed by December 2014 which w o u l d 
overcome energy problems of Pakistan in most feasible manner. 



US-Saudi Relationship Stalled: 
US Senator
 Republican US Senator Lindsey Graham said Saturday 
that the relationship between the United States 
and Saudi Arabia cannot move forward until Saudi 
Crown Prince Mohammad bin Salman is "handled," 
without being more specific.Speaking in Ankara a day 
after meeting with Turkish President Recep Tayyip 
Erdogan, Graham also said Congress will reintroduce 
sanctions against those involved in the killing of Saudi 
journalist Jamal Khashoggi, Reuters reported.Graham 
also said he hoped that US President Donald Trump 
would slow the US’s withdrawal from Syria.He added 
that he believed US Chief of Staff Joseph Dunford was 
working on a plan with Turkey to move Kurdish YPG 
elements away from Turkey.

Iran FM joins -10year 
challenge, reminding Bolton’s 
delusion
 Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif 
has joined the viral “10 year challenge” meme on 
social media.In a tweet, Mr. Zarif has mocked the US 
national security adviser, John Bolton’s calls for a 
strike on Iran in the challenge.“Same bull. Same bully. 
Same delusion,” Zarif wrote on his official Twitter 
account, sharing two pictures side by side, one picture 
of a 2009 anti-Iran op-ed headline by Bolton, and 
another picture of a recent headline about Bolton’s 
Iran actions.

Indonesia to provide 
Darmasiswa Scholarship for 
Iranian students
Indonesian government has provided Darmasiswa 
Scholarship for Iranian students to study Indonesian 
language, arts, music and crafts in the academic 
year 2020-2019.The Darmasiswa Indonesian 
Scholarship is a one-year non-degree scholarship 
program to study Indonesian language, arts, music 
and crafts. Participants may choose one of 54 different 
universities located in myriad cities in Indonesia.  
These courses aim to increase interest in Indonesian 
language and culture, and to promote mutual 
understanding and consolidation of cultural relations.

EU states boycott US-sponsored 
“anti-Iran” summit in Warsaw
EU Foreign Affairs Chief, Federica Mogherini plans 
to skip the upcoming 14-13 February US-initiated 
Middle East Summit in Poland, a senior EU official has 
indicated, saying Mogherini has a prior engagement 
and “does not like to de-commit from promises 
made.”Other European foreign ministers have also 
hinted that they may skip the summit, with one EU 
official telling the Wall Street Journal that there was “a 
lot of uncertainty about participation of many other 
EU member states at ministerial level.”
France has indicated that it will not be sending its top 
diplomat, with the UK and Germany mulling who will 
represent them, and Luxembourg noting that it will 
miss the event due to a prior engagement, according 
to Sputnik.

Attendance at US’ Anti-Iran Summit Could 
Destroy Europe’s Interests: Analyst

“Such a ‘war summit’ – for 
that’s what it amounts to – 
completely destroys European 
economic and political 
interests with Iran. It would be 
like shooting your own vessel 
below the water line. Germany, 
for one, has something like $4 
billion of annual trade with 
Iran,” Finian Cunningham told 
Tasnim.
He added, “Sooner or later, 
the Europeans must respond 
to the hegemonic abuse by 
the US. The US aggression 
towards Iran is not in Europe’s 
interests”.
Finian Cunningham (born 
1963) has written extensively 
on international affairs, 
with articles published in 
several languages. Originally 
from Belfast, Ireland, he 
is a Master’s graduate in 
Agricultural Chemistry 
and worked as a scientific 
editor for the Royal Society 
of Chemistry, Cambridge, 
England, before pursuing 
a career in newspaper 
journalism. For over 20 years 
he worked as an editor and 
writer in major news media 
organizations, including 
The Mirror, Irish Times and 
Independent. Now a freelance 
journalist based in East Africa, 
his columns appear on RT, 
Sputnik, and Strategic Culture 
Foundation.
Following is the full text of the 
interview:

US Secretary of State Mike 
Pompeo said recently that 
Washington will jointly host 
a global summit focused 
on Iran and the Middle East 
in Warsaw from February 
13 to 14. Pompeo said the 
meeting would “focus on 
Middle East stability and 
peace, freedom and security 
here in this region, and that 
includes an important 
element of making sure that 
Iran is not a destabilizing 
influence.” What is your 

take on the move by the US 
administration?

Cunningham: It looks like 
the Trump administration 
is trying to concentrate its 
hostile policy towards Iran 
and its efforts for regime 
change in the Islamic 
Republic. This is in the 
context of Trump’s decision 
to withdraw US troops from 
Syria. As Pompeo said in a 
speech in Cairo last week, this 
purported troop pullout from 
Syria is a “tactical change” 
not an absolute reduction of 
US militarism in the Middle 
East. No doubt, the Trump 
administration is seeking to 
focus its military efforts more 
on Iran, by obviating its failed 
efforts in Syria. Pompeo and 
Trump’s national security 
adviser John Bolton have been 
intensifying the rhetoric of 
aggression towards Iran lately. 
It seems that the US is trying to 
cohere its hostile forces and 
clients in the
region against Iran.

A group of activists in the 
United States and other 
countries have signed a 
petition calling on European 
countries to boycott the 
anti-Iran summit. The 
online petition urges EU 
countries to skip Pompeo’s 
“belligerent conference” 
and “instead host an 
alternative one with all 
nations of the region, 
including Iran.” What do 
you think? Do you believe 
European nations will 
resist against Washington’s 
pressure campaign?

Cunningham: The American 
agenda of hostility towards 
Iran is one more policy on top 
of several other policies that 
have cut across European vital 
interests. The abandonment 
of the nuclear accord with 
Iran; the threat of secondary 

sanctions against Europeans 
doing business with Tehran; 
the threat of sanctions against 
Europeans over the Nord 
Stream 2 project with Russia; 
the unilateral abandonment 
of the Paris Climate accord; 
the bullying conduct of the 
Trump administration over 
trade and tariffs with the 
European Union; Trump’s 
continual insults against the 
EU and its political leaders; the 
moves by Washington to rip 
up the INF nuclear weapons 
treaty with Moscow which 
puts Europe at risk of a future 
war. And so on. Sooner or later, 
the Europeans must respond 
to the hegemonic abuse by 
the US. The US aggression 
towards Iran is not in Europe’s 
interests. We cannot predict 
exactly what the Europeans 
will do. But sooner or later 
out of necessity they have to 
defend their interests against 
American depredations. The 
issue with Iran could be one 
such opportunity for the 
Europeans to stand up for 
their interests.

Do you think that it would 
make sense for Europe 
to participate in the 
conference as European 
countries are still a party to 
the Iran nuclear agreement?

Cunningham: Absolutely not. 
Such a “war summit” – for 
that’s what it amounts to – 
completely destroys European 
economic and political 
interests with Iran. It would be 
like shooting your own vessel 

below the water line. Germany, 
for one, has something like 
$4 billion of annual trade 
with Iran. Is Germany going 
to let that sink just to satisfy 
America’s unwarranted 
and self-serving aggression 
towards Iran?

The Trump 
a d m i n i s t r a t i o n ’ s 
withdrawal from the 
long-negotiated nuclear 
agreement and its increased 
hostility towards Iran 
that have added to the 
instability of the region and 
are threatening to unleash 
another devastating war 
in the Middle East. Do you 
believe so?

Cunningham: We may hope 
not. But the incendiary and 
belligerent nature of the US 
ruling class is always a threat 
against peace. Trump’s 
reckless aggression towards 
Iran is truly criminal in its 
gratuitous and flagrant 
incitement against peace and 
for war. It is tantamount to 
throwing matches around 
in a gas depot. The Trump 
administration’s obsession 
with Iran as demonstrated by 
the psychotic personalities 
of Pompeo and Bolton could 
embolden client regimes like 
Israel and Saudi Arabia to 
do something provocative 
against Iran. We may hope 
war does not happen. But 
the danger has probably 
never been greater than 
under this current American  
regime.

A senior Irish political analyst said European nations’ 
participation in an anti-Iran conference due to be held by the US 
in the Polish capital of Warsaw in mid-February could destroy the 
-28member bloc’s “political and economic interests”.
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The Council on 
A m e r i c a n – I s l a m i c 
Relations (CAIR) 
has urged US to be 
accountable to the arrest 
of Marzieh Hashemi, a 
journalist and anchor 
working for Iran’s 
English-language Press 
TV news channel, saying 
there is no justification 
for denying her religious 
rights.
US Islamic council slams 
denying Iran&#39;s TV 
anchor of religious rights
‘Law enforcement 
officials must clarify 
why they are holding Ms. 
Hashemi without formal 
charges and why they 
have allegedly denied 
her religious rights 
while in custody,’ said 
CAIR National Executive 
Director Nihad Awad 
Friday in reaction to 
the move by US Federal 
Bureau of Investigation 
(FBI) and Department of 
Justice to detain the Press 
TV news presenter. 
‘There can be no 
justification for denying 
an American citizen, or 
any other person, their 
basic civil and religious 
rights,’ Awad stressed.
He went on to say that 
CAIR had earlier been 
successful in defending 
Muslims’ religious rights.
The US-born Marzieh 
Hashemi (Melanie 
Franklin) who traveled 
to the US to visit her sick 
brother was arrested at 
St. Louis International 
Airport in Lambert 
on January 13 and 
transferred to a detention 
facility in Washington by 
FBI agents.
Hashemi has told her 
family she has been 
mistreated at the 
detention center and her 
hijab has been forcibly 
removed.
She converted to Islam 
after the 1979 Islamic 
Revolution and moved to 
Iran in 2008, where she 
started working as a TV 
presenter and journalist. 
Earlier, Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif called for 
immediate release of 
Hashemi, saying ‘the 
custody of Iran’s reporter 
in the US is highly political 
and she should be 
released immediately.’
In the meantime, 
Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Bahram 
Qasemi condemned 
the US act and called 
for her immediate and 
unconditional release.

US Islamic coun-
cil slams denying 
Iran’s TV anchor 
of religious rights

Iran
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PIran Police Chief Warns of 
Hostile Plots for Revolution 
Victory Anniversary
 Iranian Police Commander Brigadier General 
Hossein Ashtari warned of the enemy’s plans to 
disrupt national unity ahead of the upcoming rallies 
marking the 40th anniversary of victory of the 
Islamic Revolution.
Addressing a group of police commanders on 
Saturday, General Ashtari stressed the need for 
efforts to ensure the security of the nationwide 
rallies celebrating the 40th anniversary of victory of 
the Islamic Revolution on February 11.

He said while this year’s rallies in commemoration 
of “Bahman 22nd” are going to be more magnificent 
than the previous years’, the adversaries are seeking 
to undermine the national unity and rapport.
“We must try to hold magnificent ceremonies with 
special security,” he added.
In a speech in December 2018, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei dismissed 
comments by US officials that the Islamic Republic 
would not see its 40th anniversary, saying the 
Iranian nation will celebrate the 40th anniversary 
of victory of the Revolution this year more 
magnificently than before.
Pointing to the uncovered plots that Americans have 

hatched 
over the 
past two 
y e a r s 
to harm 
I r a n , 
such as 
imposing 
sanctions 
a n d 
a s s i s t i n g Iran’s foes, the Leader also noted 
that the US objective was to create bipolarity and 
division in Iran through sanctions and anti-security 
measures.

US targeting Press TV after 
arresting anchor: Source
American authorities seem to be targeting Press TV after 
arresting Marzieh Hashemi, a journalist and anchor 
working for Iran’s English-language news network, a US 
government source says.
The source told Reuters that the grand jury in Hashemi’s 
case appeared to be examining whether Press TV is a 
propaganda outlet that failed to register with the Justice 
Department as a “foreign agent.”
Hashemi, a US citizen who has been living in Iran for 
years, was detained last week while she was in the United 

States to visit her ill brother and other family members.
She was arrested by the FBI upon arrival at St. Louis 
Lambert International Airport in St. Louis, Missouri, on a 
material witness warrant in an unspecified investigation.
So far, the Press TV news presenter has appeared twice 
before a US district judge in Washington. The court order 
says the US government expects Hashemi’s immediate 
release after she finishes testifying the grand jury 
investigating violations of US criminal law, but her son 
elder, Hossein, said that she was unlikely to be freed soon.
“We’re hoping that it would be complete and she would be 
out this week. It doesn’t look like that’s going to happen,” 
he said on Friday. “So we’re just waiting to hear more.”

Hashemi’s children are due to 
appear in court on January 
23.
Some commentators 
believe that US Secretary 
of State Mike Pompeo and 
National Security Advisor 
John Bolton are those who 
have ordered arresting the 
journalist. A possible targeting 
of Press TV comes amid stepped-up US pressure 
campaign against the Islamic Republic under the 
administration of President Donald Trump.

News



Iran describes US sanctions as 
economic war

Some 576 industrial, mineral projects to go on stream
Head of Administrative Development and Renovation Center of the Ministry of Industry, Mine 
and Trade Jahanbakhsh Sanjabi Shirazi said that 576 industrial, mineral and trade projects, 
costing totally 686,000 billion rials, would be put into operation concurrent with the 40th 
glorious victory anniversary of the Islamic Revolution (Ten-Day Dawn ceremonies).Of total 
projects, 19 of which, costing 458,000 billion rials, would be put into operation in the field 
of generation of employment for 7,000 job-seeking people, he maintained.According to 
the scheduled program, mineral and industrial projects would become operational in the 
provinces of Yazd and Bushehr in particular.Project for the production of sulfate and sulfuric 
acid in Kerman province is the largest mineral project in the country which would be put into 
operation during the Ten-Day Dawn celebration, Sanjabi observed.

The US Supreme Court 
on Friday canceled 
arguments that had 
been scheduled for 
next month in an 
appeal by President 
Donald Trump’s 
administration relating 
to its contentious move 
to add a citizenship 
question to the 
2020 US census.The 
administration had 
challenged the scope 
of evidence that US 
District Judge Jesse 
Furman in Manhattan 
could use in considering 
his decision in a lawsuit 
filed by 18 US states, 
15 cities and various 
civil rights groups 
challenging the legality 
of the citizenship 
question.
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During a press conference on Friday, Guterres was 

asked about Iran's missile program and the role in 
the region; "international community has called 
Iran to stop developing its ballistic missiles and 
other interference in the Middle East countries; 
how do you view the situation right now? Do you 
have any special call or urge for Iran to do at this 
time, especially with the rising pressure from the 
United States and especially… and other countries 
regarding its activity in the region?" asked Ali 
Barada from Asharq al-Awsat newspaper and 
France 24.Guterres said it's extremely important 
that Iran plays a constructive role in both Yemen 
and Syria; "well, if there is something I can appeal 
to Iran is for Iran to have a constructive and positive 
attitude, namely, in relation to the two situations 
in which we are very dramatically involved in the 
region, be it Yemen, be it Syria. And I believe it's 
extremely important that Iran plays a constructive 
role in both of these situations," he responded.

The Persian Gulf Bridge, inaugurated in 2011, is a 
2.4-kilometer-long road-rail bridge currently under 
construction, linking the Qeshm island in the Persian 
Gulf to its coast in Bandar Abbas.
Speaking to ILNA, Secretary of the Supreme Council 
of Iran’s Free Trade, Industrial and Special Economic 
Zones, Morteza Bank, said the country’s most important 

incomplete project in the free zones at the moment is the 
Persian Gulf Bridge that has remained unfinished due to 
disagreements over environmental factors.
Those opposing the project say the bridge would change 
the status of the Qeshm Island and affect the marine 
environment, he said, adding that those in favor of the 
project argue that connecting the island to the mainland 
will not cause any problems.
He added that all these factors are under review and 
consideration, and the project is awaiting a final 
decision.He then cited a recent report submitted by the 
managing director of Qeshm Free Zone Organization 
which indicated that negotiations with the Department 
of Environment has reached a positive point and that 
there is a possibility for reaching an agreement on 
completing the project.

 Representative of the Supreme Iraqi Islamic Council 
in Tehran said Sat. that the new Iraqi government 
will not allow the US to use the country as a center to 
hatch anti-Iran plots.
Majed Ghamas, the representative of the Supreme 
Iraqi Islamic Council in Tehran, told IRNA on 
Saturday that the new Iraqi government formed 
under the leadership of Adil Abdul-Mahdi will not, 
under any circumstances, allow the country to 
become a scene of US confrontation and conspiracy 
against the Islamic Republic of Iran.
He referred to the -5day visit of Iranian Foreign 

Minister Zarif to Iraq, saying the visit took place at a 
very critical point in time.
“At this critical juncture, it is necessary to establish a 
unified approach to regional policies and to prevent 
any foreign intervention and dominance in the 
region, and this is why this visit was very important,” 
he maintained.
He further noted that the US and its regional allies 
are orchestrating some suspicious and strange 
plots on the regional and political spheres 
to isolate Iran and undermine the Resistance  
Front.

Marzieh Hashemi, who was born in the US as 
Melanie Franklin, is expected to be released from a 
Washington, D.C. detention facility after she testifies 
before "a grand jury investigating violations of U.S. 
criminal law," the court document released Friday 
said.It is not immediately clear what case Hashemi's 
testimony is of interest.

Hashemi has been appointed an attorney and has 
made two appearances in federal court since her 
arrest, the document noted.She was detained upon 
arrival at St. Louis Lambert International Airport in 
St. Louis, Missouri, on Sunday, but wasn't allowed to 
contact her family until late Tuesday.Her arrest has 
drawn condemnation and criticism from the highest 
levels of the Iranian and foreign officials, including 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, Hizbollah, 
and Iran's Organization for Mobilization of the 
Oppressed (Basij)."The custody of Iran's reporter in 
the US is highly political and she should be released 
immediately," Foreign Minister Javad Zarif said.

The London-based Islamic Human Rights 
Commission (IHRC) has covered a BBC building wall 
with graffiti in a move to protest against detaining 
Iran's news anchorwoman in the US.
The graffiti depicts an image and some phrases which 
condemn the US federal police's misconduct with 
Marzieh Hashemi, Press TV's Muslim news anchor 
and journalist.
'Free Marzieh Hashemi,' 'Journalist abducted for 
exposing US crimes against the oppressed,' 'Journalist 
imprisoned by the US federal police without charge,' 
read some of the graffiti projected on the BBC building 
wall.
Masoud Shajara Head of IHRC told reporters he had 
written a letter to the UN Working Group on Arbitrary 
Detention to protest against the situation of Hashemi.
He noted the US President Donald Trump did not 
approve of anything which runs counter to his lies 
and tweets.
The US-born Press TV anchorwoman arrived in St. 
Louis Lambert International Airport last Sunday to 
visit her cancer-stricken brother and other family 
members, but wound up being arrested by the FBI 
agents to be transferred to a detention center in 
Washington, DC.
Although no charges have been leveled against her, she 
was treated like criminals, she told her family.

Iran's Muslim anchorwoman also said she was 
subjected to abusive and inappropriate behavior, with 
her hijab forcibly removed and being denied halal food 
(food permitted by the Islamic law).
Her family and friends announced in a statement on 
Wednesday that no ground has yet been provided for 
arresting her and that they were privy to the issue two 
days after the detention.
'Marzieh Hashemi is now being kept at a general ward 
of the prison, wearing handcuffs and shackles. She has 
avoided eating pork and has only been eating biscuits,' 
the statement read. 
The statement went on to say Hashemi 
was denied hijab, left with only a 
t-shirt and forced to cover her hair by  
another.

Guterres underlines Iran's positive role in region

Dep. of Environment likely to consent to completing Persian Gulf Bridge

Iraq won’t be a hub for US machination against Iran: official

US court says Marzieh Hashemi held as 
material witness

Graffiti on BBC building to protest arresting Iran's anchor

UN Secretary-General António Guterres 
underlined during a press conference in New 
York on Friday, Iran's positive and constructive 
role in the region.

Marzieh Hashemi, an US-Born anchor working for 
Iran's state television, is being held in the United 
States as a material witness and has not been 
accused of any crimes, a court document shows.

Department of Environment is likely to reach an 
agreement with Qeshm Free Zone on completing 
Iran’s longest cross-sea bridge, Persian Gulf 
Bridge, according to President’s adviser on free 
trade.
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