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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 
3,950,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,068,005,182,000جدید

2,100,0002,331,000نیم سکه

1,270,0001,241,000ربع سکه

700000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18369821539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

 با الیه های فرسوده شهر
 چه باید کرد؟!    

از فرسودگی کالبدی تا 
فرسودگی فرا کالبدی

بافت های فرســوده ای که تا چند دهه گذشته 
جزو بافت های کارآمد و پویای شهری به حساب 
می آمــد، امروزه بــا تغییر شــرایط اجتماعی، 
اقتصادی شــهرها همینطور تغییر در مفاهیم 
زندگی شــهری و شهرســازی بــه بافت های 

ناکارآمدی تبدیل شده اند.
 بافت های ناکارآمد در عمل توانایی پاسخگویی 
مناسب به نیازهای مردم ساکن در خود را ندارد 
به عالوه در بافت شــهری نیز انواع مختلفی از 
فرسودگی دیده می شود؛ بافت شهرهای امروزی 
به دو قســمت بافت جدید و بافت قدیم تقسیم 

می شود. بافت های جدید با چشم انداز...

2 ادامه در صفحه 
      متاسفانه در حال حاضر حقوق یک میلیون و 100 تومانی یک کارگر شاید تنها کفاف یک سوم از یک ماه را بدهد.

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار اصفهان:

دولت قدرت خرید سال 96 کارگران را برگرداند

صرافی های متخلف؛ 
پاشنه آشیل توسعه 

اقتصاد 

تاثیر بازار ارز بر اقتصاد کشــور 
کتمان ناپذیر است و بی ثباتی این 
بازار هر از چند گاهی، شوک های 
اقتصادی شــدیدی را بر پیکره 
جامعه تحمیل می کند. صرافی ها 
به عنوان حلقه واسط برای توزیع 
ارز میان بانک مرکزی و متقاضیان 
از جایگاه خاصی برخوردارند اما 
در ایــن میان نظــارت دقیق بر 
نحوه عملکرد این صنف، ضمن 
شفاف سازی اقتصادی می تواند 
به کاهــش مفاســد اقتصادی 
بیانجامد. هراز چند گاهی همسو 
با دشــمنان خارجــی، فرصت 
طلبانی نیز در داخل کشــور با 
موج سواری بر شــرایط تحریم 
به ثروت اندوزی و سوء استفاده 
اقتصادی می پردازند که فشــار 
ناشی از این منفعت طلبی، مردم 
و به خصوص اقشار آسیب پذیر را 
با مشکل مواجه می کند و ثبات 
اقتصادی واجتماعی کشــور را 
هدف زیاده خواهــی های خود 
می سازند. شــماری از صرافان 
متخلف درماه های اخیر با بهره 

گیری از جو روانی پدید آمده ...

ایرنا
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

وی صنعت فاضــالب را جزء 
صنایع نوین در کشور قلمداد 
کرد و اعالم نمود: عمر زیادی 
ازاجــرای صنعت فاضالب در 
کشور نمی گذرد بنابراین باید 
بســتر آموزش دانش وابسته 
به این صنعت میــان فعاالن 
در این بخش ایجاد شود که خوشبختانه با 
اجرایی شدن پروژه بازسازی خطوط اصلی 
و نیمه اصلی شبکه جمع آوری فاضالب شهر 
اصفهان به روش نوین زمینه های انتقال دانش 
این تکنولوژی در کشور فراهم شد و در حال 

بومی سازی می باشد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیروگفت: 
احتمال اینکه در آینده نزدیک شبکه فاضالب 
دیگر شهرها در کشــور به دلیل فرسودگی 
نیاز به بازسازی داشــته باشند می رود پس 
بایــد کارشناســان و متخصصین صنعت 
فاضالب در کشور بخوبی با فرایند بازسازی 
 شبکه جمع آوری فاضالب شهر اصفهان به 

روش های نوین آشنا شوند.
وی روند اجرای این پروژه را با توجه به اعمال 
تحریم ها قابل توجه دانست و گفت: درحال 
حاضر وضع تحریم ها مشــکالتی در روند 
اجرای برخی از پروژه ها در کشور بوجود آورده 
است که در این میان پروژه بازسازی شبکه 
جمع آوری فاضالب شهر اصفهان به روش 

نوین از این قاعده مستثنی نیست.
 در ادامه این پروژه مدیر عامل شــرکت آب 

وفاضالب استان اصفهان با اشاره به اهمیت 
بازسازی و نوسازی شبکه فاضالب اصفهان 
اظهار کرد: طول شبکه فاضالب شهر اصفهان 
حدود ۳ هزار و ۷۰۰ کیلومتر است که قدمت 
بیش از ۴۰ ســال از عمر شــبکه فاضالب 
اصفهان منجرشــده به آنکه در حال حاضر 
حدود ۱۵۰۰ کیلومتر از طول این شــبکه 
نیاز به بازسازی و نوسازی داشته باشد، این 
درحالیست که در حال حاضر بیش از ۲۶۰ 
کیلومتر از شــبکه فرســوده فاضالب شهر 
اصفهان مورد بازســازی و نوسازی به روش 
نوین قرار گیرد، چرا که فرسودگی در بخشی 
از شبکه فاضالب اصفهان به حدی زیاد است 
که تنها از طریق نوسازی می توان آن قسمت 

از شبکه را وارد مدار بهره برداری قرار داد.
مهندس هاشم امینی به روش های بازسازی 
شبکه فاضالب اشاره و تصریح کرد: هم اکنون 
روش های متنوعی در دنیا پیرامون نوسازی 
شــبکه فاضالب در دنیا وجــود دارد. این 
درحالیست که شرکت آبفا استان اصفهان به 

منظور نوسازی شبکه فرسوده فاضالب شهر 
اصفهان از روش CIPP اســتفاده نمودکه 
یکی از روش های نوین بازســازی شــبکه 

فاضالب در دنیا است.
وی افزود: هم اکنون با همکاری شرکت ژرف 
کار جم و بهره گیری از دانش کارشناســان 
آلمانی، چینی، ایرانی پروژه بازسازی شبکه 
فرسوده شهر اصفهان با تکنولوژی روز دنیا 
اجرا گردیده است که تاکنون بخشی از شبکه 
فرسوده خیابان مشــتاق اول، مشتاق دوم، 
میر، چمران، حمزه، الهور وکمال اسماعیل 

بازسازی و اصالح شد.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان 
اصفهان گفــت: اجرای این پــروژه با روش 
CIPP رویــداد موثــری در صنعت آب و 
فاضالب کشور بشمار می آید چرا که در آینده 
بسیاری از شهرها در کشــور با فرسودگی 
شــبکه فاضالب مواجهه می شوند از تجربه 
چگونگی بازسازی شبکه فرسوده اصفهان 

بهره مند می شوند.

در بازدید از پروژه بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی شبکه جمع آوری فاضالب شهر اصفهان به روش CIPP مطرح شد:
رویدادی بزرگ و قابل تقدیر

احتمال اینکه در 
آینده نزدیک شبکه 

فاضالب دیگر شهرها 
در کشور به دلیل 
فرسودگی نیاز به 

بازسازی داشته باشند 
می رود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در بازدید از پروژه بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی شبکه جمع آوری فاضالب شهر اصفهان به روش CIPP گفت: 
برای اولین بار در کشور پروژه اصالح و بازسازی خطوط اصلی شبکه فاضالب با اقطار بیش از 1400 میلیمتر در حال اجراست این در حالیست که عملیاتی 

شدن این پروژه به لحاظ انتقال تکنولوژی نوین، به فعاالن صنعت آبفا در کشور رویدادی بزرگ قلمداد می شود.
دکتر محسن بختیار گفت: شواهد حاکی از آن است که اجرای این پروژه مشقت های خاص خود را دارد و نیز تجربه جدیدی در صنعت آب و فاضالب در کشور 

محسوب می شود پس باید تجربه بازسازی شبکه فرسوده فاضالب به روش CIPP را به دیگر نقاط کشور انتقال داد.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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پایان سود روزشمار در نظام بانکی؛

پرداخت سود ماه شمار به نفع چه کسانی است؟
از اول بهمن،سود ســپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت ماه شمار محاسبه 

می شود.
اوایل دی ماه بود که مصوبه شــورای پول و اعتبار درباره تغییر نحوه محاسبه و پرداخت 

سود به حساب های کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار رسانه ای شد. 
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با توجه به باال رفتن قابل توجه  
سهم سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت شبکه بانکی در مقایسه 

با سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت ، برآن شدند که با تغییر...

خـــبــــر

ساخت و راه اندازی  سامانه پیشگیری از سرقت برق
مدیر امور برق غرب اصفهان با بیان اینکه سامانه پیشگیری از سرقت  طراحی 
و ساخته شده  است، گفت: راه اندازی این ســامانه تاثیر بسزایی در کاهش 

سرقت ها داشته است.
محمد رضا  آریان پور در نشست خبری  اموربرق غرب اصفهان، اظهار کرد: 
سامانه پیشگیری از سرقت برق روی شبکه ها نصب شده و زمانی که سیم 
شبکه برق به سرقت می رود پیامکی به مسئول بهره برداری ارسال می شود و 

بالفاصله ماموران به محل اعزام می شوند.

وی افزود: این ســامانه امکان تشــخیص و گزارش موارد سرقت شبکه و 
تجهیزات، گزارش موارد فیوز سوزی و تشخیص آن از سرقت را دارد که تاثیر 

بسزایی در کاهش سرقت ها داشته است.
مدیر امور برق غرب با بیان اینکه  این دستگاه در جایی نصب شده که قابلیت 
شناسایی برای سارق ندارد، گفت : هزینه هر کدام از این دستگاه ها ۴۰۰هزار 
تومان به ازای هر فیدر است که با توجه به وجود سه هزار فیدر در امور برق 

هزینه زیادی است اما بهتر از سرقت است.
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خودرو

خودروبانک
گـــزارش

با حذف دولــت صنعت 
خودرو زنده می شود؟

در حــال حاضر با 
شــرایطی که برای 
صنعت خودرو اتفاق 
افتاده است، می توان نظریه های مختلف 
را مورد بحث و بررســی قرار داد. در ادامه 
تحلیل و بررســی صنعت خودرو توسط 
مهدی دادفر دبیــر انجمن واردکنندگان 

آمده است.

با افزایــش اخیر قیمت خودرو و سوءاســتفاده 
خودروسازان از این موضوع باعث بروز مشکالتی 
شده است. در این بین قیمتی که خودروسازان 
بر روی محصوالت خود قیمت گذاری می کنند 
بیشتر شبیه یک بازی شــده است. نظر شما در 

اینباره چیست؟
علت قیمت باالی خودرو در کشــور باال بودن 
قیمت تمام شــده کاالی ســاخته شده توسط 
خودروســازان است. در کشــور ما هزینه های 
تولید به هر نوعی باالست. نهادهای تولید گران، 
هزینه های کارگری گــران و البته هزینه های 
انرژی پایین است. هزینه های سربار خودروسازان 
چه مرتبط با تولید و غیر مرتبط با تولید نسبت به 
استانداردهای جهانی باالتر است و این موضوع 
نشان از ســوءمدیریت بر ورودی ها و داده های 
مجموعه تولیدی نشات می گیرد. وقتی مدیریت 
صحیح نباشد، قیمت های تمام شده ساخت نیز 
باال می رود و وقتی مدیریت بر اساس قیمت باال 
باشد، نتیجه آن چیزی می شود که همه می بینیم.

آیا خودروسازان اهرم های فشار دارند که باعث 
می شود دولت امتیازهایی به آنها بدهد؟

دولت حمایت نمی کند. دولت 
خود در کار اســت و موضوع اینجاست که بنگاه 
تولیدی متعلق به خود دولت است. دولت به خود 
اجازه می دهد برای استمرار و بقای حاکمیت و 
مالکیت خود بر خودروسازان دست به هر کاری 
می زند، حتی اگر این کار به ضرر تک به تک نفرات 
جامعه باشــد.حمایت های رانتی و ترخیصی، 
حمایت های رانتی و مذاکره با در خودروسازان 
داخلی و خارجی، بازار انحصاری، حمایت های 
قیمت گذاری، حمایت های تسهیالتی جزئی از 
این حمایت ها است که از ســوی دولت صورت 

می گیرد.

   آیــا ادعای دولــت مبنی بــر اینکه 
خودروسازان به بخش خصوصی تعلق دارند 

واقعیت دارد؟
با ادعا کردن که چیزی درســت نمی شود. همه 
چیز مشخص است. حکم اعضای هیات مدیره 
هر دو خودروساز بزرگ کشور را باید وزیر صنعت 
و معدن امضا کند. چرا حکم هیات مدیره فالن 
کارخانه لبنیاتی را وزیر امضا نمی کند؟ ســوال 
مهمی اســت. چرا وزیر باید حکم را امضا کند؟ 
حاال هر جور دوست دارند این ادعا را مطرح کنند، 
اما باید پاسخ دهند که اگر این شرکت ها دولتی 
نیســت پس چرا وزیر صنعت و معدن و تجارت 
باید حکم آنــان را امضا کند؟ حتی ســهام این 
شرکت ها را دولت در اختیار خود دارد. در جریان 
خودروهای برجامی شاهد بازسازی گسترده برای 
این خودروها بودیم، مانند ممنوعیت واردات و 
موارد دیگر. آیا فکر موضوع دســتورالعمل های 
واردات خودرو یا معافیت هایی که داده شــده 
هنوز ادامه پیدا کند؟ تــا وقتی که دولت مالک 
هر صنعتی باشد سعی می کند برای آن صنعت 
بازار انحصاری بوجود بیاورد و جلوی ظهور رقیب 

برای آنها را بگیرد. اقتصاد رقیب ناپذیر اســت و 
دوست ندارد رقیبی در کنارش باشد، خواه این 
رقیب خودروســاز باشــد یا واردکننده خودرو، 
فرقی ندارد. این یک اصــل اقتصادی در جهان 
است و ربطی به ایران و یا کشورهای دیگر ندارد. 
اصل اقتصــاد می گوید که باید تــالش کنید تا 
سهم بازار را در دســت بگیرید و تمام سهم در 
اختیار شما باشد. مهندســی بازار هم نیز انجام 
شده است. برجام بهترین موقعیت برای جذب 
ســرمایه گذاری خارجی بود و اگر ما خیلی زود 
کارهایی که برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
الزم بود را به نحوه احسن انجام می دادیم، شاید 
آنها االن نمی توانستند از برجام خارج شوند. شما 
وقتی یک سرمایه گذار را به داخل کشور بیاورد او 
نمی تواند به راحتی سرمایه خود را رها کند و برود. 
متاسفانه ما این موضوع را مدیریت نکردیم. در 
حال حاضر مدیریت داخلی ما بدون برنامه ریزی، 
کرخت، بی فکر و بی آینده است. همه این نقاط 
ضعف با هم جمع شد و ما حتی نتوانستیم پژو و 
رنو را در کشــور حفظ کنیم و از کشور رفتند. ما 
نتوانستیم آنها را وارد گود کنیم و آنها را در کشور 
نگه داریم و همه چیز به هم ریخته باقی ماند. البته 
ما توانستیم پژو و رنو را به داخل بیاوریم و برای 
آن زیاد جشــن گرفتیم و بازار را برای آنها خالی 
کردیم و همه چیز را مهندسی شد و در واقع ذبح 
بخش خصوصی شد تا بازار کشور را در اختیار این 
خودروسازان خارجی قرار دهیم، ولی نتیجه جوره 
دیگری رقم خورد. در واقع همه چیز برنامه ریزی 
شده بود تا بازار ۵ درصدی خودروهای وارداتی با 
حداقل ۴۰ برند و بالغ بر ۲۰۰ نوع خودرو خارجی 
را بگیرند و در اختیار دو خودروساز رنو و پژو قرار 

دهند. هدف بعدی افزایش قیمت خودرو بود. 
تعرفه ها افزایش پیدا کــرد و ممنوعیت واردات 
خودرو نیز اعمال شد، تعداد اسقاط و استانداردها 
هم افزایش پیدا کرد. همه این موارد باعث افزایش 
قیمت خودروهای وارداتی شــد و در این فاصله 
فرصت برای افزایش تولیدات داخلی بوجود آمد. 
بنده در خرداد ۹۶ گفتم که این کارها از روی عمد 
است تا قیمت خودروهای داخلی را افزایش دهند 
و امروز آن را به عینه می بینیم. بهترین راهکار و 
چاره دست برداشتن دولت از صنعت خودروسازی 
کشور است. مدیران رانتی و دولت باید از صنعت 

خودروسازی بروند. 
باید رحمت دولت را از سر این صنعت کم کنیم. 
بخش خصوصی هــر چقدر هم به دنبــال بازار 
انحصاری باشد، ولی حجم زیادی از بازار رقابتی 
را برای پیشرفت خودش به دست می اورد. دولت 
باید از این صنعت برود و حضــور دولت در این 

صنعت باعث بروز مشکالت زیادی شده است.



صرافی های متخلف؛ 
پاشنه آشیل توسعه 

اقتصاد
ادامه از صفحه یک:

... به وســیله دستگاه های تبلیغاتی 
بیگانه به کسب ثروت های بادآورده 
پرداختند که با اقــدام و برخورد به 
موقع نیروهــای امنیتی و همکاری 
بانک مرکزی، دســتگیر و محاکمه 

شدند.
در بحبوحــه خــروج دونالد ترامپ 
از برجام و افزایش جــو روانی علیه 
ایران شماری از صرافی ها هم راستا با 
مفسدان و دالالن دالر و ارز به ایجاد 
اختالل در بازار اقــدام کردند. این 
افراد با همکاری تعدادی از دالالن و 
سوءاستفاده از کارت های ملی افراد 
مختلف، ارزهــای مداخله ای بازار را 
تصاحب می کردند و با این اقدامشان 
موجب افزایش قیمت ارز و کاالهای 
اساسی شده بودند. احسان صفوی 
امیر فرزند محمد، بهزاد بهرامی فرزند 
احمد، سید مازن قاینی فرزند سید 
جواد، مجید انصاری فرزند عظیم و 
پیمان ارغوانی فرزند محمود از جمله 
این افراد بودند که پس از طی مراحل 
قانونی دســتگیر و محاکمه شدند. 
مجموع مبالغ مربوط بــه این پنج 
متهم مبلغ 151 میلیون و 112 هزار 

و 674 دالر را شامل می شد.
در تحقیقات پلیسی مشخص شد که 
بخشی از ارز خریداری و ثبت شده در 
سامانه سنا به نام افرادی است که از 
اقشار کم درآمد جامعه هستند و با 
دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی 
در اختیار این اشــخاص قرار گیرد، 
کارت ملی و حســاب بانکی خود را 
در اختیار متهمان قــرار می دادند و 
آنها نیز به دریافت ارز و جا به جایی 
وجوه از طریق کارت های بانکی این 
اشــخاص اقدام می کردند. این افراد 
با در اختیار گرفتن کارت های ملی 
و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری 
دالالن، مبالغ را به نام این اشخاص 
در ســامانه ســنا به صورت صوری 
خریداری می کردند و در نهایت ارز به 
وسیله صرافی های مورد نظر یا دالالن 
تصاحب می شده است. سرانجام در 
30 دی 1397 خورشــیدی پس از 
اقدامات امنیتی و اطالعاتی، شعبه 
سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم 
مفســدان و اخاللگران اقتصادی به 
ریاست قاضی اسداله مسعودی احکام 
احسان صفوی، بهزاد بهرامی، سید 
مازن قاینی، مجید انصاری و پیمان 

ارغوانی را صادر کرد. 
 بازار آشــفته ارز در تابستان 1391 
خورشیدی، افزایش قیمت دالر آزاد 
و اختالف شــدید نرخ ارز دولتی و 
آزاد باعث جذابیت برای صرافی های 
متخلــف بانکی و غیــر بانکی برای 
فروش ارز دولتی به نرخ آزاد شــد و 
تعــدادی از صرافی هــای متخلف 
و غیرمجــاز که بدون مجــوز بانک 
مرکزی فعالیت می کردند یا مجوز 
خود را از دیگر نهادهــا غیر از بانک 
مرکزی دریافت کرده بودند، تعطیل و 
پلمپ شدند. این صرافی ها با افزایش 
اختالف قیمــت دالر آزاد و دولتی 
با وجود دریافت ارز بــا نرخ دولتی، 
اقدام به فروش دالر آزاد می کردند. 
همچنیــن بانک مرکزی بــا اعالم 
اسامی 627 صرافی که برخی از آنها 
دارای مجوز و برخی در حال تمدید 
مجوز هستند، تالش کرد تا بازار غیر 

متشکل پولی را ساماندهی دهد.
صرافی ها با آغاز تحریم ها و دشــوار 
شــدن از نقل و انتقال پول به خارج 
از کشــور به وســیله بانک هــا از 
جایگاه ویژه ای در عرصه اقتصادی 
برخوردار شدند که شایسته است تا 
با تصمیمات کارشناسانه و نظارت 
دقیق بر این صنف به ثبات و آرامش 
اقتصــاد کشــور کمــک و از پدید 
آمدن رانت و ارتباط های فراقانونی 

پیشگیری کرد.

اقتصاد استان
02
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اصفهان در حوزه نوسازی روستایی از دیگر استان ها عقب مانده است
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: اصفهان در حوزه نوسازی روستایی از دیگر 

استان های کشور عقب مانده است.
عبد الحسین خانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای استان و رؤسای شوراهای بخش استان اصفهان 

اظهار داشت: مبلغ وام بهسازی و نوسازی در روستاها باید به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه کم بودن مبلغ وام  یکی از دالیل عقب افتادگی استان در بحث نوسازی روستایی  

است، ادامه داد: درصد نوسازی مسکن روستایی در کل کشور 41 درصد است اما در استان اصفهان تنها 
25 درصد میزان نوسازی مساکن روستایی دیده شده است.

 مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان ادامه داد: به منظور نوسازی بافت های فرسوده در روستاها باید 
روستائیان خود اقدام کنند چرا که قطعاً حوادث ناگواری در انتظار چنین بافت هایی خواهد بود.

وی خواستار تسهیل شرایط بانک ها برای گرفتن وام های روستایی شد تا تغییرات مناسبی در بافت فرسوده روستاها ایجاد شود و اضافه 
کرد: در سطح استان 935 روستا داریم، بیش از 56 هزار قطعه زمین در روستاها واگذار شده و همه این اقدامات باعث شده تا حدودی 

روستاها در مورد زمین مشکالت کمتری داشته باشند.

توسعه صنعتی بالی جان کاشان شده است
 پدر علم کویرشناسی ایران با بیان اینکه توسعه صنعتی بالی جان کاشان است، گفت: شهروندان در مصرف 

آب صرفه جویی کنند.
 پرویز کردوانی در جریان سفر خود به کاشان، با بیان اینکه منطقه کاشان از لحاظ بسیار گوناگون از جمله 
باستان شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار داشت: چهار سال در منطقه کاشان کار کردم و به 

اهمیت آن واقف هستم و بر همین اساس یا توجه به تجارب این سالها توصیه می کنم توسعه صنعتی کاشان 
روندی  متعادل داشته باشد.

وی ضمن ارائه توصیه هایی در حوزه آبخیزداری کاشان افزود: کاشانی ها افراد قانعی هستند و بر همین اساس مردم 
آب کمتر مصرف کنند اما مسئوالن نیر باید از توسعه چمن کاری خوداری کنند و کاشان را با ساخت صنایع گوناگون از اصالت 

نیندازند. پدر کویرشناسی ایران ضمن تاکید بر سنتی گرایی و حفظ آداب و رسوم کاشان ابراز داشت: مسئوالن شهری با روش های 
گوناگون ادارات را به صرفه جویی در مصرف آب و گاز ترغیب کنند و شهروندان نیز با استفاده از شیرهای کم مصرف در مصرف آب صرفه جویی 
کنند. وی با بیان اینکه آب جزء منابع تمام شدنی است، گفت: در کویر حفظ پوشش گیاهی از اهمیت باالیی برخوردار است و بر همین اساس 

نباید به این بارش ها دل خوش کرد و باید  اقدامات الزم در مورد حفظ منابع آبی موجود صورت پذیرد.

ایرنا
یـــادداشت
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خـــبــــر

با حضور مدیران ارشد شهری و عمرانی نجف آباد انجام شد؛
جلسه و بازدید از بزرگترین کشتارگاه غرب استان

مسعود منتظری نجف آبادی شهردار نجف آباد در جلسه 
کشــتارگاه حضور یافت و از روند اقدامات درحال انجام 

کشتارگاه صنعتی نجف آباد بازدیدی بعمل آورد.

در این جلسه و بازدید که ابوترابی رئیس شورای اسالمی شهر نجف آباد، مغزی قائم مقام 
شهردار، فاضل معاون امورزیربنایی و حمل و نقل شهری و جمعی از مدیران شهری 
حضور داشتند از روند امور و پیشرفت و نقاط ضعف و قوت پروژه بصورت میدانی بازدید 

شد.
منتظری در این خصوص گفت: عملیات اجرایی اولین فاز کشتارگاه صنعتی نجف آباد 
با صرف اعتبار بالغ برهشت میلیارد تومان به پایان رسیده و در حال حاضر دو مناقصه 
دومین فاز آن به ارزش 12 میلیارد تومان شامل خرید تجهیزات و تکمیل ساختمان و 
ابنیه برگزار و تعیین پیمانکارصورت گرفته و قرارداد آن انجام شده و درحال کار می باشند.

بخش زیادی از بودجه صرف شده در اولین فاز کشتارگاه، طی رایزنی های گسترده صورت 
گرفته از طریق دفتر مقام معظم رهبری تامین شده و در دومین فاز نیز قرار است با صرف 
بودجه 15 میلیارد تومانی عالوه بر ساخت تصفیه خانه و بخش های دیگری از این مجموعه، 

تجهیزات مورد نیاز آن هم خریداری و نصب می گردد.

شهردار گفت: تجهیزات کشتارگاه هم اکنون در حال نصب می باشند، آغل کشتارگاه، سالن 
کشتار و اداری به اتمام رسیده و نمای بیرونی کشتارگاه نیز در حال انجام است ودر ادامه افزود 
سالن اصلی کشتارگاه دارای مساحتی بیش از 2650 متر مربع در دو طبقه، آغل با مجموع 
زیربنای سه هزار و پنجاه متر مربع، سالن پیش سرد با مساحت تقریبی دو هزار متر مربع، 
بخش فرآوری ضایعات در هفتصد و شصت متر مربع و قسمت اداری با مساحت 530 متر مربع 
از جمله بخش های در نظر گرفته شده برای کشتارگاه صنعتی نجف آباد محسوب می شوند.

شهردار نجف آباد درباره آب کشتارگاه گفت: با مذاکرات صورت گرفته، آب و فاضالب استان 
متعهد به تامین آب آشامیدنی و مصرفی به اندازه 500 مترمکعب در 24 ساعت شده است، 
پساب کشتارگاه نیز در تصفیه خانه که هم اکنون فوندانسیون آن به اتمام رسیده است و در 

حال اجرای دیواره می باشد تصفیه و به مصرف فضای سبز کشتارگاه می رسد.
وی گفت: مبحث انشعاب و لوله کشی گاز در شرکت گاز استان در حال برگزاری مناقصه 
جهت شروع عملیات انتقال گاز به کشتارگاه می باشد همچنین طی جلسات فشرده با توزیع 
برق استان و شهرستان و با خرید ترانس برق رسماً عملیات برق رسانی به کشتارگاه شروع 

گردیده است.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

بین دستگاه های 
خدمت رسان شهر باید 
یک رابطه طولی ایجاد 

شود این در حالی است 
که امروزه روابط موازی 
و کارهای موازی به کرار 

صورت می گیرد، در حالی 
که با انسجام، همه به 

وظیفه خود عمل خواهند 
کرد.

با الیه های فرسوده شهر چه باید کرد؟!    

از فرسودگی کالبدی تا فرسودگی فرا کالبدی

بافت های فرســوده ای که تا چند دهه گذشته جزو بافت های 
کارآمد و پویای شهری به حساب می آمد، امروزه با تغییر شرایط 
اجتماعی، اقتصادی شهرها همینطور تغییر در مفاهیم زندگی 

شهری و شهرسازی به بافت های ناکارآمدی تبدیل شده اند.
 بافت های ناکارآمد در عمل توانایی پاسخگویی مناسب به نیازهای 
مردم ساکن در خود را ندارد به عالوه در بافت شهری نیز انواع 
مختلفی از فرسودگی دیده می شود؛ بافت شهرهای امروزی به دو 
قسمت بافت جدید و بافت قدیم تقسیم می شود. بافت های جدید 
با چشم انداز مناسب و ساختمان های نوساز، همراه با خیابان ها و 
کوچه های عریض شناخته می شود این در حالی است که مشخصه 
قسمت فرسوده شهر، کوچه هایی پیچ در پیچ و کم عرض با خانه 

های غیرمستحکم، کوچک و متراکم در کنار یکدیگر است.

ایمنا
گـــزارش
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      بسیاری از کشورهایی که بافت فرهنگی و اجتماعی نظیر ما داشته اند برای پویایی بافت تاریخی خود، توریسم را راه حل خوبی دانسته و در این زمینه موفق بوده اند، اما 
نبود مدیریت یکپارچه، کشور ما را در مسیر احیاء بافت فرسوده با چالش روبرو کرده است.

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار 
اصفهان:

دولت قدرت خرید سال 96 کارگران را 
برگرداند

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار اصفهان گفت: 
پیشنهاد جامعه کارگری به دولت و کارفرمایان این است که 
افزایش حقوق نداشته باشیم، اما قدرت خرید سال 96 را به 

کارگران برگردانند.

احمدرضا معینی در خصوص وضعیت معیشت کارگران در شرایط 
امروز، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر حقوق یک میلیون و 100 

تومانی یک کارگر شاید تنها کفاف یک سوم از یک ماه را بدهد.
وی در خصوص بهترین رقم مزد برای سال 98، گفت: باید شرایط 
اقتصادی را دوسویه نگاه کنیم. تفکر برخی دولتمردان این است که 
افزایش دستمزد موجب افزایش نرخ تورم می شود، در حالیکه طی 
چند ماه گذشته با وجودی که دستمزدها هیچ افزایش نداشت، نرخ 
تورم افزایش یافت که این نشان می دهد موارد دیگری در اقتصاد 

ایران تاثیرگذار است.
رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار اصفهان افزود: متاسفانه 
دولتمردان برای اقتصاد بیمار کشور هیچ راه درمانی ندارند و تا زمانی 
که رقم مزد واقعی نشود امکان رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر 50 درصد جامعه ایران شامل کارگران 
و کارمندان، حقوق بگیر هستند و تا زمانی که قدرت خرید نداشته 

باشند اقتصاد کشور به رکود می رود.
معینی با بیان اینکه قرار است در جلسه امروز شورای عالی کار در 
رابطه با افزایش حق مســکن کارگران رقم مناسبی در نظر گرفته 
شود، گفت: بانک مرکزی دو ماه پیش نرخ تورم را 13.2 درصد اعالم 
کرد در حالیکه این رقم صحیح نیســت و باید دید چطور زمانی که 
مرغ 6 هزار تومان به 13 هزار تومان و گوشت از 40 هزار به 80 هزار 

تومان می رسد، چطور نرخ تورم حدود 13.2 درصد است.
وی با اشــاره به اینکه بر مبنای تورم، حق مسکن را 40 هزار تومان 
اعالم کردند، در حالیکه با برآورد نرخ تورم به دو برابر، این رقم 60 
هزار تومان خواهد بود، اظهار کرد: براســاس ماده 149 قانون کار 
حق مسکن توسط شــورای عالی کار پیشــنهاد و سپس به هیات 
وزیران ارجاع داده می شود و باید تصمیم نهایی اتخاذ شود، البته ما 

پیشنهاد 250 هزار تومان را برای حق مسکن ارائه داده ایم.
رییس کانون هماهنگی شورای اســالمی کار اصفهان در خصوص 
خط فقر نیز، گفت: مطابق بررســی های صــورت گرفته در حال 
حاضر  سبد معیشت یک خانوار 3.2 نفره سه تا چهار میلیون تومان 
است و پیشــنهاد جامعه کارگری به دولت و کارفرمایان این است 
که افزایش حقوق نداشــته باشــیم، اما قدرت خرید سال 96 را به 

کارگران برگردانند.
وی یــادآور شــد: بیــن ســبد معیشــت ســال 96 و امســال 
کارگران، بیش از یــک میلیون تومــان افزایش داشــته، اما باید 
 قــدرت خریــد از دســت رفتــه جامعــه کارگــری برگردانده

 شود.

گـــزارش

مشکالتی که در بافت های 
فرســوده شــهری وجود 
دارد موجب شده افرادی 
که روزگاری جز ساکنان 
بومی بــوده و هویتی در 
این محله ها داشته اند به 
اسکان در بافت های جدید 
شــهر فکر کنند؛ بافت هــای که فضایی 
متناسب با نیازهای امروزی را برای آنان 
فراهم می کند.امیر حسین شبانی، یک 
کارشناس شهرسازی در این باره می گوید: 
تغییر در ســاختارهای شهر یک فرآیند 
طبیعی اســت، بنابراین اجزای یک شهر 
در طول تاریخ ثابــت نمانده و تغییر پیدا 
می کند، اما نوع تغییر در بافت شــهری 
بسیار حائز مهم است، زمانی که روند تحول 
اجزای شــهر به گونه ای باشد که کمیت 
و کیفیت مطلوب خود را از دست بدهد، 
می توان به اجزا و بافت های شهر، عنوان 

فرسودگی را اطالق کرد.
وی معتقد اســت: الیه های فرسودگی 
متعدد است و فرسودگی کالبدی یکی از 
ساده ترین و مشهورترین نوع فرسودگی 
محسوب می شود که ســاختار کالبدی  
فرسوده می شــود، اما انواع فرسودگی از 
جمله فرســودگی عملکردی، اقتصادی 
و یا اجتماعی نیز در بافت های شــهری 
وجود دارد. این کارشناس شهرسازی ادامه 
می دهد: بر این اســاس ممکن است یک 
بنا یا مجموعه بناها کیفیت الزم را از نظر 
ظاهری داشته، اما عملکرد مناسبی نداشته 
باشد؛ در حال حاضر درکشور ما بیش از 
همه، فرسودگی کالبدی به عنوان دغدغه 
مدیران و مسئوالن شهری مورد توجه بوده 
و قوانین مربوط به آن وجود دارد اما این 
بدان معنا نیست که مشکالت یک بافت 

فرسوده تنها فرسودگی کالبدی است.

   بافت های حاشیه ای که فرسوده 
متولد شده اند

بافت فرســوده تنها شــامل بافت قدیم 
در مرکز شــهرها نمی شود بلکه محالت 
حاشــیه ای شــهر نیز جــز بافت های 
فرسوده ای هستند که مشکالتی پیچیده تر 

و بیشــتر از بافت قدیم مرکز شهر دارد و 
عمدتا به دلیــل مهاجرت های بی رویه یا 
گسترش فیزیکی بدقواره و اندیشیده نشده 
شهر ایجاد می شود، این مطلبی است که 
این کارشناس شهرســازی به آن اشاره 
می کند و می گوید: از ابتدای شکل گیری 
بافت های حاشیه ای برنامه ریزی درستی 
برای یک زندگی با کیفیت انجام نشده و 
اصول شهرسازی نیز در ساخت آنها وجود 

نداشته است. 
شبانی اضافه می کند: به غیر از بافت های 
تاریخی و بافت های حاشیه ای، بافت های 
میانی شهرهای ما نیز در صورتی که نظارت 
الزم بر روند شــکل گیری و تغییرات آن 
انجام نشــود، احتمال فرســودگی را به 
صورت نسبی و مطلق دارد، بنابراین بحث 
فرسودگی در کشــور و در فضای ذهنی 
مدیران شــهری باید از حالت کلیشه ای 
خارج شود؛ در این صورت خواهیم دانست 
که فرسودگی الیه های پیدا و حتی پنهان 

زیادی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

   مدیریت جزیره ای در شــهر به 
مدیریت واحد تبدیل شود

رفع مشــکالت بافت فرســوده نیازمند 
همکاری چندجانبه سازمان ها و نهادهای 
شهری است و هیچ ســازمانی به تنهایی 
نمی تواند مشکالت بافت فرسوده شهر را 
حل کند. امروزه جای خالی بستر و نگاه 
مناســب برای این رویه در شهرهای ما 
در همه زمینه ها و ابعاد حس می شــود 
و این ناهماهنگی و تک روی مشــکالت 
بافت فرسوده شــهر را همچنان به قوت 
خود باقی گذاشته است. نکته ای که این 
کارشــناس شهرســازی از آن به عنوان 
مدیریت واحد شهر یاد می کند و می گوید: 
یکی از کلیدهای حل مســائل شهری از 
جمله بافت فرسوده شهر، مدیریت واحد 
شهری است در نتیجه باید یک مدیریت 
واحد شهری وجود داشته باشد که قدرت 

تصمیم گیری را به یک نهاد فراگیر محول 
کرده تا بتواند میان کنش گران رسمی و 
غیر رسمی در قالب مدیریت واحد ارتباطی 
منسجم و منطقی برقرار کند تا بسیاری از 
مشکالت شهرهای ما از جمله بافت های 

فرسوده حل شود.
شبانی تاکید دارد: شــهرداری به عنوان 
متولی اصلی شهر شــناخته شده اما در 
عمل متفاوت عمل می شــود، در نتیجه 
تصمیمات تکراری و متناقض بوده و هزینه 
هایی را به سیستم های شهری وارد می 
کند؛ در مورد بافت های فرسوده شهری 
نیز مدیریت یکپارچه شــهر تنها راه حل 
مناسب است؛ بسیاری از کشورهایی که 
بافت فرهنگی و اجتماعی نظیر ما داشته اند 
برای پویایی بافت تاریخی خود، توریسم را 
راه حل خوبی دانسته و در این زمینه موفق 
بوده اند، اما نبود مدیریت یکپارچه، کشور 
ما را در مسیر احیاء بافت فرسوده با چالش 

روبرو کرده است.
وی می گوید: زمانی کــه مدیریت های 
موازی و بخش هــای پیــدا و پنهان در 
مدیریت شهرها زیاد است، ایده های خوب 

نیز در عمل به اجراهای بد ختم می شود.
قدرت اله نوروزی، شــهردار اصفهان نیز 
در این باره معتقد است: بین دستگاه های 
خدمت رسان شهر باید یک رابطه طولی 
ایجاد شــود این در حالی است که امروزه 
روابط موازی و کارهای مــوازی به کرار 
صورت می گیرد، در حالی که با انسجام، 

همه به وظیفه خود عمل خواهند کرد.
وی تصریح می کند: امروزه مدعیان متعدد 
برای کارهای واحد و کارهای واحد توسط 
افراد متعدد ناهماهنگــی به وجود آورده 
اســت که برآورد ایــن ناهماهنگی عدم 
حصول نتیجه مناسب برای یک زندگی 
بهتر است، بنابراین باید گفت زندگی بهتر 

نیاز به زیرساخت مناسب دارد.
شهردار اصفهان در این زمینه تاکید دارد 
و می گوید: به دستور رییس جمهور مبنی 

بر واگذاری زمین های موجود در شهر به 
شهرداری ها برای احیای بافت فرسوده باید 
بسیاری از زمین های معطل در اصفهان 
هر چه زودتر تعییــن تکلیف و در اختیار 
شهرداری قرار بگیرد تا طرح های توسعه ای 

در شهر اجرا شود.
نوروزی تصریح می کند: 11.5 درصد از 
مساحت اصفهان بافت فرسوده بوده که 
معادل 2100 هکتار بافت فرسوده است 
و از این میان 1100 هکتار آن روستایی، 
500 هکتار بافت فرسوده میانی و 500 

هکتار بافت فرسوده تاریخی است .
وی  همچنین خاطرنشان می کند: بخش 
زیادی از بافت فرســوده شــهر اصفهان 
تاریخی بوده و در آزادســازی ها با بافت  
فرسوده تاریخی مواجه می شویم که فرایند 
آزادسازی آن نیاز به مشارکت و همکاری 
مردم دارد در واقع برای خرید این زمین ها 
توافق دو جانبه شهرداری و مردم نیاز است 
و بخش تاریخی باید به همین صورت احیا و 
برای گردشگری استفاده شود و برای احیاء 
این بافت نیز از همه مالکان ساختمان های 
تاریخی که قصد ســرمایه گذاری دارند، 
حمایت می کنیم.  با وجود همه مسائل ، 
راه حل های مطرح شــده و تالش ها برای 
احیاء بافت فرسوده، اختالف فاحشی که 
میان بافت جدید و بافت قدیم وجود دارد 
شــهرهای ما را به سمت دو قطبی شدن 
سوق می دهد؛ این دو قطبی شدن لزوما 
به معنای تفکیک جغرافیایی و مکانی در 
شهر نیست، بلکه گاها یک بافت فرسوده با 
مفهوم امروزی در میانه یک بافت جدید و 
به روز قرار دارد که این خود موجب تفاوت 
منظر، اختالف در ســطح ارائه خدمات 
و همچنین نابهنجاریهــای اجتماعی در 
سطح شهر شده و البته گریبان ساکنان 
بافت جدید شــهر را نیز خواهد گرفت؛ 
بنابراین احیاء بافت های فرســوده باید 
 با ســرعت و هماهنگی بیشــتری انجام

 شود.



گردشگری

خانه ملت
گـــزارش

آقاپورعلیشــاهی با یادآوری 
افزایش یک و نیم درصدی بودجه 

حوزه گردشگری در الیحه ۹۸؛
بودجه برای پروژه های 

کوچک و زودبازده 
هزینه شود

رئیسه  هیات  عضو 
کمیسیون اقتصادی 
افزایش  مجلــس 
یک و نیــم درصــدی بودجه حوزه 
گردشــگری در الیحه ۹۸ را نشانه 
دیدگاه مثبت دولت بــه این حوزه 

دانست.

معصومه آقاپور علیشاهی افزایش بودجه 
حــوزه گردشــگری در الیحــه بودجــه 
ســال 98 را قابل توجه دانســت و گفت: 
خوشــبختانه بودجه گردشــگری نسبت 
 به سال گذشــته یک و نیم درصد افزایش

 یافته است.
عضو هیات رئیسه کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اســامی، دیدگاه مثبت 
دولت به حوزه گردشــگری را عامل موثر 
افزایش چشــمگیر بودجه ایــن حوزه در 
الیحه 98 دانســت و افزود: گردشــگری 

د  قتصــا ا
سوم جهان اســت و می طلبد ایران نیز با 
توجه به جاذبه های باالی گردشــگری از 
این ظرفیت به بهتریــن نحو برای کاهش 
 اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی و مقابله با 

تحریم ها استفاده کند.

   بودجه پیش بینی شــده تنها باید 
برای بهبود وضعیت گردشگری و رفع 
مشکالت سد راه این صنعت هزینه 

شود نه مسیرهای دیگر
وی با یادآوری اینکه بودجه پیش بینی شده 
تنها باید برای بهبود وضعیت گردشگری و 
رفع مشکات ســد راه این صنعت هزینه 
شود نه مسیرهای دیگر، ادامه داد: امروزه 
گردشــگران خارجی و داخلی برای تامین 
آرامش خــود به روســتاها و شــهرهای 
کوچک پناه می آورنــد بنابراین ضروری 
اســت به ظرفیت بوم گردی و اکوتوریسم 
طبیعی در شهرســتان های کوچک برای 
 درآمدزایی و ایجاد اشــتغال پایدار توجه 

ویژه ای شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: 
نباید در این مســیر به گونه ای پیش رفت 
که بودجه صنعت گردشــگری برای انجام 
و اجرای پــروژه های بــزرگ و آنهایی که 
نیاز به زمان طوالنی بــرای تکمیل دارند 
هزینه شود بلکه در شــرایط فعلی بحران 

اقتصــادی باید برای 
اجرای پــروژه های 
کوچــک، ســودآور 
گام زودبــازده   و 

 برداشت.
آقاپورعلیشاهی  توجه 
بــه زیرســاخت هایی 
ماننــد بلیــط چارتــر 
را در بهبــود وضعیــت 
گردشگری موثر دانست 
و گفــت: گرانی ســفر 
نقــش عمــده ای در بی 
رغبتی گردشــگران دارد 
توجه به ایجاد پتانســیل 
هــای پایــه در بخــش 
بــوم گــردی و همچنین 
طبیعت گــردی به ویژه در 
شهرهای کوچک و روستاها 
 در کانــون توجــه قــرار 

گیرد.

   عدم معرفی مناســب جاذبه های 
گردشگری به گردشگران

وی افزود: جاذبه های گردشــگری زیادی 
در مناطق مختلف کشــور وجود دارد که 
اطاعات مناســبی از آنها موجود نیست و 
به درستی به گردشگران معرفی نشده اند 
و این نشــانه ضعف عملکرد مسئوالن ذی 

ربط است.

   زیرساخت ها برای جذب گردشگر 
در کشور به درستی فراهم نیست

عضو هیات رییسه کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســامی، یادآور شــد: 
متاسفانه زیرساخت ها برای جذب گردشگر 
در کشور به درستی فراهم نیست به گونه 
ای که حتــی در برخی اماکن گردشــگر 
پذیر هنوز مشــکل ســرویس بهداشتی 
حل نشــده و در واقع در کشور به معضلی 
حل نشدنی تبدیل شــده از این رو اگر به 
دنبال بهبود وضعیت گردشــگری هستیم 
باید به تامین زیرســاخت ها توجه داشته 
باشــیم البته در برخی موارد موانع قانونی 
ســد راه بهبود وضعیت گردشگری است 
 که می طلبــد این موانــع قانونی برطرف

 شود.

تولید سیمان از لجن های نفتی پاالیشگاه اصفهان کلید خورد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از رونمایی طرح استفاده از لجن های نفتی برای تولید سیمان 

برای نخستین بار در کشور خبر داد.
سید رحمان دانیالی با اشــاره به اینکه خاک های آلوده و ضایعات نفتی برجامانده از حدود ۴۰ سال پیش در 
اطراف پاالیشگاه معضلی الینحل قلمداد می شد، اظهار کرد: یک طرح پژوهشی دوساله از سوی اساتید دانشگاه 

پیام نور اصفهان برای بازیابی ضایغات نفتی ارائه شد، پس از دوسال تحقیقات، اجرای این طرح به صورت پایلوت 
اثربخش بود. 

وی ادامه داد: در نتیجه این طرح پژوهشی از ضایعات نفتی به عنوان خوراک اولیه تولید سیمان استفاده می شود که در 
صرفه جویی انرژی اثرگذار است و همچنین  اطراف پاالیشگاه با اجرای این طرح تقریبا پاکسازی شده است.

طرح فناوری کاربرد لجن های نفتی در فرآیند تولید سیمان پس از دوسال پژوهش برای اولین بار سال 9۶  به صورت پایلوت در پاالیشگاه 
اصفهان و با همکاری دانشگاه پیام نور و تحت نظارت مستقیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اجرا شد و امسال با دریافت مجوزهای 
الزم از مراجع ذی ربط و همزمان با هفته هوای پاک در مقیاس صنعتی و با  ظرفیت ساالنه ۵۰۰ تن در  کارخانه سیمان اردستان اجرایی می شود. 

حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های تولید از اهداف اساسی اجرای این است.

حمایت از تعاونی روستاها از عوامل مهم توسعه این مناطق است
 رییس شورای اسامی استان اصفهان گفت: حمایت از تعاونی روستاها عامل مهم توسعه در 

این مناطق است و دولت باید از تعاونی های موفق حمایت کند.
عبداله کیانی در جلسه شورای استان و روسای شوراهای بخش استان اصفهان اظهار داشت: 

تولید ارزش افزوده تنها با کمک صنایع تبدیلی در روستاها ایجاد می شود.
وی بیان داشت: بزرگترین مانع توسعه روستاها تغییرات ساختاری و نهادی در برنامه ریزی ها 

است که یکی از موانع مهم توسعه، بروکراسی بیهوده، کاغذبازی و نامه نگاری های متعدد و وقت 
گیر است.

رئیس شورای اسامی اســتان اصفهان خواســتار کنترل و ارزیابی مداوم برنامه های روستایی شد و  افزود: 
برنامه ها و طرح های اجرا شده در روستاها باید به طور مداوم کنترل شود تا نتیجه مطلوب یا غیرمطلوب آن همچنین میزان 

تاثیرات و دالیل رسیدن یا نرسیدن به اهداف مشخص شود که همه این  موارد در بهبود وضعیت روستاها ضروری است.
وی تقویت صنایع روستایی و دستی را از دیگر عوامل توســعه روستا دانست وبیان داشت: در کنار کشاورزی در روستاها می 

توان صنایع دستی، نساجی، صنایع غذایی و غیره را ایجاد کرد.

اقتصاد ایران
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۶0 درصد حقوق 
کارگران برای 

اجاره خانه می رود

رییس کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگــران می گویــد اگر 
کارگران قبا یک سوم دریافتی خود 
را صرف اجاره بها می کردند امروز 
باید بیش از دو سوم حقوق خود را 

برای اجاره مسکن هزینه کنند.
ابوالفضــل فتح الهی اظهــار کرد: 
مهمترین وعده ای که طی چند دهه 
گذشته به جامعه کارگری داده شده، 
بحث امنیت شغلی و قراردادهای 
کار بوده است. در حالی که بخش 
اعظمی از قراردادها رســمی بوده 
در طول سال های جنگ تحمیلی و 
به دلیل شرایط نامساعد و تعطیلی 
کارخانه ها قراردادها به سمت موقت 
و کوتاه مدت رفــت و امروز با وجود 
آنکه از شرایط جنگ خبری نیست، 
همچنــان با معضــل قراردادهای 
کار کــه امنیت شــغلی نیروهای 
 کار را تحت تاثیر قــرار داده مواجه 

هستیم.
وی ادامه داد: بســیاری از قوانین و 
مقررات و آیین نامه های مربوط به 
حوزه کار تحت شــرایط اقتصادی 
آن زمان یا به اجرا در نیامده یا ناقص 
اجرا شده است، در حالی که امنیت 
شــغلی امید به زندگی را افزایش 
می دهد و شرایط یک زندگی مساعد 

را فراهم می کند.
رییس کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگران در ادامه از دستمزد 
به عنوان مهمترین مطالبه جامعه 
کارگری یاد کــرد و گفت: با وجود 
توصیه های مقــام معظم رهبری و 
رؤسای جمهور، دستمزد کارگران 
در این مدت ترمیم و واقعی نشده 
است و متاســفانه عقب افتادگی 
مزدی سالهای جنگ موجب شده 
تا امروز حقوق و دستمزد کارگران 
در سطح پایین تری باشد و متناسب 
با واقعیتهای روز افزایش پیدا نکند. 
فتح الهی گفت: به دلیل شــرایط 
کارخانه هــا در دوران جنگ و پس 
از آن اعمــال تحریم ها، کارگران از 
دســتمزد کافی که تامین کننده 
هزینه های معیشــتی آنها باشد، 
برخوردار نبودند و طی ســال های 
اخیر نیز وعده های داده شــده در 
خصوص ترمیم دستمزدها عملیاتی 
نشده است؛ به نحوی که این عقب 
افتادگی شــکاف طبقاتــی میان 
کارگران حداقل بگیر و سایر حقوق 
بگیران را گسترش داده و طبقات 
متوسط را به طبقات پایین تر تنزل 

داده است.
به گفته این مقام ارشد کارگری، با 
وجود آنکه در چند سال گذشته از 
جانب دولت ها اقداماتی برای بهبود 
وضع معیشــت و افزایش دستمزد 
بیش از نرخ تورم صورت گرفته است 
اما به دلیل عدم ترمیم دستمزدها 
دریافتــی کارگــران نتوانســته 
پاسخگوی معیشــت خانوارهای 

کارگری باشد. 

ایسنا
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یکــی از مزایــای این 
کار نیز کاهش ریسک 
نقدینگی برای بانک ها 
و موسســات اعتباری 
ذکر شده که به اعتقاد 
برخی کارشناسان پولی 
و بانکی اعمال این شیوه 
پرداخت سود می تواند مانع تاطمات 

شبکه بانکی شود.

   پرداخت سودماه شمار به نفع چه 
کسانی است؟ 

همان طور که ذکر شــد بر اســاس 
بخشنامه  بانک مرکزی  از فردا بانک ها 
موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل 
مانده در ماه محاســبه و به مشتریان 

خود پرداخت کنند و بــه نوعی نرخ 
سود روزشمار ســپرده های بانکی به 

ماه شمار تبدیل شود. 
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و 
بانکی معتقد است:  در نظام های بانکی 
دنیا روش پرداخت سود به شیوه ای 
که در ایران مرسوم بود، وجود نداشت 
و بانک ها سودی به سپرده کوتاه مدت 

پرداخت نمی کنند. 
کامران ندری افزود: پرداخت سود به 
ســپرده های کوتاه مدت را می توان 
یکی از تفاوت های سیستم بانک داری 
ایران و بانکداری متعارف و استاندارد 

دنیا به شمار آورد. 
وی درباره مصوبه شورای پول و اعتبار 
و بانک مرکزی و اعمال سود ماه شمار 
به جای روز شــمار توضیح داد: این 
بخشــنامه را می توان جزو نخستین 
اقدامات برای حل این مساله به شمار 
آورد به طــوری که رونــد پرداخت 
سود روز شــمار به حساب های پس 
انداز کوتاه مدت متوقف می شــود و 
با پرداخت سود سپرده ها به صورت 
ماه شمار مشکات شبکه بانکی حل 

خواهد شد.
وی خاطر نشــان کرد: برای حرکت 
بانک ها بر اســاس اصول باید ســود 

متناسب با سررسید تعیین کنند . 
وی درباره سود ســپرده های کوتاه 
مدت توضیــح داد: در ســپرده های 

کوتاه مدت، هر زمان که سرمایه گذار 
تصمیم بگیرد و اقــدام کند می تواند 
نسبت به برداشــت سپرده و سود آن 
اقدام کنــد که این ویژگــی ماهیت 
 ســپرده های کوتاه مدت اســت که 
می توان آنها را  دیداری و آنی دانست.

ندری بیان کرد: از این پس موجودی 
باید حداقل یک ماه در ســپرده های 
کوتاه مدت باقی بمانــد زیرا در غیر  
 این صورت سودی به ســپرده تعلق 
نمی گیرد بنابراین اگر ســپرده گذار 
خواهان دریافت سود بیشتر است باید 
اجازه دهد سپرده مدت زمان بیشتری 

نزد بانک بماند تا مشــمول دریافت 
سود ماه شمار شود . 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تغییر 
روش پرداخت ســود ســپرده از روز 
شمار به ماه شــمار کار درستی است 
و مطابق با عملیات متعارف بانکداری 

جهانی محسوب می شود.
 نــدری عنــون کرد: بــا ایــن اقدام 
می توان به افزایــش امکان پرداخت 
وام و تســهیات به ســپرده گذاران 

امیدوار بود. 
وی گفت:  برای رونق شــبکه بانکی 
و ســایر بخش های اقتصادی باید به 

سمت ســپرده گذاری با سررسیدها 
و نرخ سودهای متفاوت حرکت کرد 
زیرا اگر سپرده گذاران باالترین نرخ 
سود را دریافت کنند، حاضرند مدت 
زمان بیشتری پول خود را نزد بانک ها 
بگذارند. به گفته وی بانک ها به شکل 
مستقیم و سپرده گذاران و مشتریان 
بانک به صورت غیر مستقیم، از پس 
افزایش توان وام دهی بانک ها از این 

تصمیم منتفع خواهند شد. 

   اول بهمن، زمان تغییر شــیوه 
پرداخت سود سپرده بانکی 

همان طور که ذکر شد مصوبه شورای 
پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، 
از فردا اول بهمن ماه اجرایی می شود 
و براساس آن محاســـبه سهم سود 
علی الحساب سپرده های کوتاه مدت 
عادی در بانک های سراســر کشور به 
صورت ماه شــمار  اعمال می شود. بر 
اســاس این مصوبه از این پس سود 
سپرده های کوتاه مدت مطابق فرمول 
»نرخ ســود ضرب در تعداد روزهای 
ماه ضرب در کمترین مانده طی ماه«  

محاسبه می شود. 

پایان سود روزشمار در نظام بانکی؛

پرداخت سود ماه شمار به نفع چه کسانی است؟

خبرآنالین
گـــزارش
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خودرو

رییس سازمان بازرسی کل کشور:

 سایپا و خودروسازهای دیگر
 مجوز افزایش قیمت ندارند

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طبق بررسی صورت گرفته از سوی این سازمان، کتبا 
مجوزی به سایپا یا خودروسازی های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است.

ناصر سراج در پاسخ به این سوال که آیا افزایش اخیر قیمت محصوالت گروه خودروسازی سایپا قانونی 
بوده است یا خیر اظهار داشت: در رابطه با مجوزشان برای این افزایش قیمت استعام کردیم اما متاسفانه 

هنوز پاسخی نداده اند. 
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور تاکید کرد: طبق بررسی صورت گرفته از ســوی سازمان بازرسی 
کل کشــور، کتباً مجوزی به ســایپا یا خودروســازی های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است؛ 
 البته احتمال اینکه مصوبه ای داشــته باشــند وجود دارد ولی هنوز پاسخ کتبی ســازمان بازرسی را 

نداده اند. 
سراج گفت: روز یکشنبه هم ما، پیرو مکاتبات قبلی مجدداً مکاتبه و پیگیری کردیم ولی متاسفانه هنوز 

پاسخ قانع کننده ای برای ما ارسال نکردند. 
سراج توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور لحظه به لحظه پیگیر است و هنگامی که به نتیجه برسیم 

به رسانه ها اعام می کنیم. 
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این ســوال که آیا این شرکت ها از جمله سایپا برای ارائه 
پاسخ به سازمان بازرسی مهلت دارند یا خیر گفت: مهلت طوالنی نمی دهیم و نهایتاً تا آخر هفته جاری 
حتما باید پاســخ خود را ارائه کنند. اگر در این مدت پاسخی ارائه نکنند، قطعاً به صورت حضوری ورود 

کرده و اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می کنیم. 
 طی هفته اخیر، برخی شرکت های خودروسازی داخلی به افزایش قیمت محصوالت خود اقدام کردند 
که موجب نارضایتی مردم شده 

است. 

از اول بهمن،سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 
به صورت ماه شمار محاسبه می شود.

اوایل دی ماه بود که مصوبه شورای پول و اعتبار درباره 
تغییر نحوه محاســبه و پرداخت سود به حساب های 

کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار رسانه ای شد. 
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با توجه به باال رفتن 
قابل توجه  سهم سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 
شبکه بانکی در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری 
بلندمدت ، برآن شدند که با تغییر نحوه پرداخت سود 
سپرده های کوتاه مدت از روزشــمار به ماه شمار نقد 

شوندگی سپرده های بانکی را کاهش دهند. 

 بانک ها به شکل 
مستقیم و سپرده 

گذاران و مشتریان 
بانک به صورت غیر 

مستقیم، از پس 
افزایش توان وام دهی 
بانک ها از این تصمیم 

منتفع خواهند شد.
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حمایت ایران کیش از استارت آپ های نوپا
شرکت ها و بیزینس های در حال رشد در ابتدا طرفداران زیادی دارند، اما هنگام پایان رشد، همان سازمان ها 

و نهادها پشت این کسب و کارها را خالی می کنند.
صادق فرامرزی، بنیانگذار »پین تک« )PAINTECH(  گفت: در پین تک این نکته مطرح می شود که اگر 
ما جای یک استارت آپ در نقطه شکست بودیم  چه می کردیم؟ این راهکارها به مرور جمع شوند و می توانند 

مرجعی شوند تا  اینکه در آینده بدانیم که برای حرکت از سقوط به صعود چه باید کرد. وی در اظهاراتی به 
مناسبت رویداد فیناپ با عنوان Paintech گفت: قرار است ما دردهای استارت آپ ها را بشنویم. در کنار 

بقیه که شکست خورده اند بنشینیم  و در ادامه موارد را طبقه بندی و مستند کنیم. مطمئنم از داخل همان ها عوامل 
پیروزی بیرون می آید. فرامرزی گفت: شرکت های استارت آپ ها عموما جوان و ریسک پذیرند و خیلی بهتر از  شرکت هایی 

هستند که سنگین جلو می روند، اما اشتباهات این شرکت ها  نیز باالست. مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران خاطرنشان ساخت: وی 
گفت: مالکیت PAINTECH  برای هیچ شرکتی نیست در واقع این واژه مفهومی است تا همیشه بتوانیم از آن استفاده کنیم. در حال حاضر 
در شرکت ایران کیش یک بخش ویژه در این ارتباط با عنوان انستیتو پین تک راه اندازی شده است و دوستانی که در چارچوب اهداف پین تک 

می گنجند، می توانند حضور بیابند. در این جا می توانیم تا جایی که می شود به استارت آپ ها کمک کنیم.  
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استارتآپ

فروشگاهاینترنتیبهجزوبسایتبهچهمواردینیازدارد؟

ومختلفمراحلطینیازمنداینترنتیفروشگاهاندازیراه
ایجادبخشهایمتفاوتاست.

فروشگاه  های اینترنتی مدتی است که در کشور ما فراگیر شدند و طرفداران بسیاری را به خود 
جلب کرده  اند. هر روز نیز بر تعداد این فروشگاه  ها افزوده می  شود و ما شاهد یک بازار رقابتی در 
این بخش هستیم. فروشگاه  های اینترنتی مزایای بسیاری برای فروشندگان کاال و خدمات 
دارند، برای مثال هزینه اجاره فضا تا حد زیادی کاهش پیدا می  کند، چراکه دیگر کسب وکارها 
مجبور به اجاره یک فضای مناسب در محل پر رفت وآمد نیستند. در عین حال این فروشگاه ها 

می توانند به هزاران یا حتی میلیون نفر، کاال یا خدمات خود را عرضه کنند.
از طرف دیگر، خرید از فروشــگاه  های اینترنتی برای مصرف  کنندگان نیز مزایایی دارد. در 
شهرهای بزرگ زحمت رفت  وآمد پردردسر نخواهند داشت و همچنین نیازی به ماندن در 
ترافیک نیست. همچنین در شهرهای کوچک می توانند تمام اقالم مورد نیاز خود را در تهیه 

کنید، بدون آنکه محدودیتی از نظر جنس، رنگ یا کیفیت داشته باشند.
در این مطلب به درخواست یکی از کاربران، تصمیم داریم تا مراحل و بخش  های مختلف 
را   ه  اندازی یک فروشگاه اینترنتی  به غیر از راه  اندازی وبسایت را آموزش دهیم، بنابراین تا انتها 

با ما همراه باشید.

مراحلراهاندازیفروشگاه
۱. کاال یا خدماتی را که می  خواهید عرضه کنید مشخص سازید: برای راه  اندازی یک فروشگاه 

اینترنتی ابتدا باید تصمیم بگیرد که چه کاال یا خدماتی 
را می  خواهید به مصرف  کننده عرضه کنید. ممکن است 
تصمیم داشته باشید که تنها کاالهای الکترونیکی بفروشد 
یا طیف وسیعی از اقالم مورد نیاز مصرف  کنندگان را ارائه 
دهید، از کاالهای الکترونیک گرفته تــا لوزارم خانگی و 
پوشاک. شــاید هم تصمیم دارید صنایع دستی ساخت 
خودتان را بفروشید. این موضوع بستگی به ایده، تخصص، 
تجربه، میزان سرمایه و اهداف شما دارد. به یاد داشته باشید 
که حتما تحلیل مناسبی از رقبا کنید و نقاط ضعف و قوت 

خود را نسبت به آن ها مشخص کنید.
۲. سعی کنید فروشگاهتان را از رقبا متمایز کنید: برای اینکه 
در فروش محصول یا محصوالت خــود موفق عمل کنید، 
باید از رقبایتان متمایز باشد و نسبت به آن ها شرایط خرید 
بهتری برای مصرف  کننده فراهم کنید. ایــن تمایز باید در 
رابطه با قیمت، کیفیت کاال و خدمات ارائه شده باشد. بنابراین 
هرگز کاالیی با کیفیت پایین ولو پرسود نفروشید، چراکه در 
طوالنی  مدت، اعتبار فروشگاه شما را از بین می  برد و خسارت 
به مراتب بیشتری به کسب وکار شما وارد خواهد کرد. همچنین 
قیمت کاالهای شما باید رقابتی باشد؛ برای مثال اگر تصمیم دارید کاالهای الکترونیک از 
قبیل تلفن  های هوشمند یا لپ تاپ بفرشید، چنانچه قیمت محصوالت شما تفاوت چندانی با 
قیمت سایر رقبا نداشته باشد، شانس چندانی برای موفقیت نخواهید داشت. به همین دلیل 
باید رقبای خود را در شکل گسترده و کاملی تحلیل کنید. فراموش نکنید که تا می  توانید 

ایده  های جدید ارائه کنید.
۳. فروش کاال و خدمات خود را در سطح کوچک امتحان کنید: اگر محصول یا خدماتی که 
دارید، قابلیت عرضه به صورت مستقیم به مصرف  کننده را دارد، در سطح محدود این کار را 
امتحان کنید. برای مثال اگر صنایع دستی از قبیل فرش، ظروف و دیگر وسایل هنری برای 
فروش دارید، ازطریق بازارهای فیزیکی )غیراینترنتی( یا مثال نمایشگاه  های فصلی میزان 
فروش و سلیقه ی مصرف  کننده را امتحان کنید. این کار تجربه ی واقعی فروش محصوالت 
و کسب تجربه ارزشمندی را به شــما می  دهد. همچنین اطالعات ارزشمندی در رابطه با 
تقاضای مصرف  کننده نسبت به محصوالت خود کسب خواهید کرد. نکته مهمی که باید در 
نظر بگیرید، این است که شما می  توانید این کار را به صورت اینترنتی نیز انجام دهید. بسیاری 
از فروشگاه  های اینترنتی معروف این قابلیت را برای فروشندگان دارند که بتوانند ازطریق 
فروشگاه آن ها محصوالت خود را به فروش برسانند. برای مثال فروشنده آمریکایی می تواند 
محصوالت خود را ازطریق فروشگاه اینترنتی ebay به فروش برساند تا اطالعاتی از قبیل میزان 
تقاضا، سلیقه مشتری و... را کسب کند. در کشور ما هم این قابلیت در چندین فروشگاه معروف 

از جمله دیجی کاال و بامیلو ممکن است. با این کار عالوه بر کسب تجربه در زمینه  های مختلف، 
می  توانید وارد مرحله ی کسب سود شوید.

۴. طرح کسب  وکار بنویسید: پیش از شروع مراحل راه  اندازی فروشگاه اینترنتی خود، وقت 
بگذارید و جزئیات طرح کسب  وکارتان را مشخص کنید. این طرح به موفقیت کسب  وکار شما 
کمک شایانی خواهد کرد. برای مثال اهداف خود را در کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کنید یا 
هزینه های احتمالی فعالیت  های خود را مشخص کنید؛ هزینه  هایی از قبیل حقوق کارمندان، 

هزینه اجاره انبار یا دفتر مرکزی، هزینه حمل و نقل و موارد دیگر.
۵. از بازارهای مختلف اســتفاده کنیــد: اینترنت فضای نامحدودی اســت و قابلیت  های 
بسیاری دارد. شــما باید بتوانید از تمامی قابلیت  ها و فرصت  های اینترنت استفاده کنید. 
برای مثال نرم افزار فروشــگاه خود را طراحی کنید یا در اینســتاگرام و دیگر شبکه  های 
 اجتماعی حســاب کاربری بســازید و ازطریق آن ها محصــول یا خدمات خــود را ارائه 

کنید.
۶. امور حقوقی را فراموش نکنید: برای راه  اندازی یک کسب  وکار موفق احتماال نیاز به تاسیس 
شرکت، انعقاد قراردادهای متفاوت و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی خواهد بود، همچنین 
فروش اینترنتی نیازمند رعایت مقررات ویژه  ای است؛ برای مثال در قانون تجارت الکترونیک 
مواد مختلفی هستند که می  بایست از سوی فروشــندگان اینترنتی رعایت شوند، مسائل 

حقوقی را مهم و جدی تلقی کنید.

بخشهایمختلفیکفروشگاهاینترنتی
راه  اندازی یک فروشگاه اینترنتی نیازمند ایجاد بخش  های فعال و توانمند است، این بخش 

ها باید ازطریق نرم  افزارهای مختلف با یکدیگر در ارتباط باشــند تا امور مختلف فروشگاه 
به صورت منظم و یکپارچه انجام شــود. نرم  افزارهای مذکور را می  توانید شــخصا طراحی 
 کنید )ســفارش دهید( یا از طرق نرم  افزارهــای موجود ماننــد Kayako نیازهای خود را

 برطرف کنید.
 ممکــن اســت برخــی از فروشــگاه  ها باتوجه بــه نیازهــای خــود، بخش  هــای 
 ویژه  ای ایجاد کنند؛ اما به طور معمول یک فروشــگاه  اینترنتی از بخش  های زیر تشــکیل

 می  شود.

بخشکارشناسانوبسایت
یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین مراحل راه  اندازی فروشگاه اینترنتی، ثبت نام دامنه و طراحی 
سایت است. طراحی سایت اهمیت بسیاری در نظر مشتریان دارد، بنابراین باید تالشی زیادی 
در این قسمت انجام داد. پس از راه  اندازی سایت شما همچنان نیازمند کارشناس یا کارشناسان 
وبسایت هستید تا به روزرسانی  ها و تغییرات الزم را به صورت مداوم انجام دهند. همچنین 
با چند کارشناس امنیت شبکه رایانه  نیز مشــورت کنید تا مشکلی از نظر هک یا دستبرد 

اطالعات به وجود نیاید.

5 توصیه برای وقتی که فشار کاری زیاد است؛
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زومیت
یـــادداشت

همانطور که در ادامه این 
مقالــه خواهیم گفت به 
طور کلی، فشار فوریتی 
اســت که همه مــا باید 
در ســطوح مختلف در 
طول حرفه ها و وظایف 
روزمــره، تحمل کنیم ؛ 
برای کنار آمدن با این فشار کاری باال و 
برای آنکه کنترل خود را در این شرایط 
حفظ کنیم توصیه هایی مطرح شــده 

است. 
این فشار موجب بازدهی بیشتر در زمان 
کمتر می شود مثال در زمینه ساخت و 
ســاز ، یکی از وظایف هماهنگ کردن 
صاحبان و مدیران و امضا برگه قرار داد 
است ، قراردادهایی که با فروشندگان 
اجرا می شود،تهیه مصالح و اتمام پروژه 

سختی این کار است .
در هر نقشی و در هر سطح، ممکن است 
برنامه های مهمــی و مهلت محدودی 
برای بودجه و انجام کار وجود داشــته 
باشد، که کیفیت و رضایت مشتری را به 

خطر می اندازد داشته باشید.
من در طول ساخت یکی از پروژه های 
برجســته و قابل توجه بودم، یک رهبر 
ارشد از من پرســید که چقدر اعتماد 
داشــتم که پروژه به موقع تحویل داده 
شود ؛ این پروژه چالش های بی شماری 
داشت، از جمله این واقعیت که برنامه 

شامل دو بخش تعطیالت بود.
با وجود این، پاسخ من این بود:»۱00 
درصد!« پس از ارســال این پاســخ، از 
خودم پرســیدم:چرا این کار را انجام 
دادم؟ چرا در میان انجام پروژه و با وجود 
مشکالت مالی و غیره کمی به خود فضا 
ندادم در حالی که برای پاسخ دادن به 
این سواالت با خود فکر می کردم متوجه 
شــدم که تکنیک های کلیدی که در 
طول سال ها یاد گرفته بودم کمک کرد 

تا با فشار کاری کنار بیایم.

هاانسانکهباشیدداشتهیادبه.1
تحتفشاربهترعملمیکند:

چگونه است؟ برخی از ما به طور طبیعی 
می دانیم که چگونه تحت فشــار بهتر 
عمل کنیم. حتی کســانی که به طرز 
طبیعی باتجربه نیستند یاد می گیرند 
که انطباق پیدا کنند.از آنجا که ما نجات 
یافتگان هستیم، چالش را دوست داریم 
و دوست داریم کارهای دشواری انجام 
دهیم که به ما کمک مــی کند از این 
رو، مردم تحت فشــار بیشتر پیروز می 
شوند تا شکست بخورند بنابراین، فشار 
را به عنوان یک موقعیت منفی مشاهده 
نکنید، بلکه آن را به عنوان یک فرصت 
مشاهده کنید و به ماهیت آن پی ببرید.

.2چالــشهــاوخطراتیکه
میپذیریدراارزیابیکنید:

 ارزیابــی بــه طــور معمــول بــه ما 
 روش هایی برای مقابله با فشــار ارائه 
می دهد. هنگامی که ذهن ما روشــن 
اســت، می توانیم راه حل ها را به جای 
خود مشــکل در نظر بگیریم ، یکی از 
عوامل اصلی در اجتناب از فشار گفتن 

»نه« به جای »بله« است.
اگر شما می دانید که یک کار می تواند 
انجام شود، پس انجام خواهد شد. اگر 
فکر می کنید این کار را نمی توانید انجام 

دهید، این ارزیابی به شما امکان می دهد 
تا یک راه حل برای آن پیدا کنید.

خودتانازوکنیدریزیبرنامه.3
بپرسید»چهمیشداگر؟«:

طرح اولیه شــما ممکن اســت از یک 
مرحله به مرحله دیگــر تغییر کند یا 
حتی به طور کامل از بین برود اما توانایی 
تغییر خطوط کلید است. هنگامی که 
برنامه ریزی برای پیشــبرد چالش را 
آغاز می کنید، یک برنامه جایگزین نیز 

داشته باشید.
به گزینه ها فکر کنید حتی اگر به آنها 
نیاز نداشته باشــید، آنها به شما کمک 
می کنند که در هنگام فشار کاری آماده 

باشید.

.4حفظکنترلخودتان:
واکنش شــما به چالش های مختلف 
بخشی از فرآیند یادگیری است و گاهی 
اوقات الزم است که در برابر یک چالش 
گام بردارید ؛ اطمینان حاصل کنید تا 
سواالت درست بپرسید، که شما را قادر 

می ســازد که فرصت های خود را بهتر 
درک کنید حتی در وسط شرایط دشوار. 
به این ترتیب، کنترل خود را حفظ می 
کنیــد، مشــکالت را حل مــی کنید 
 و مثال خود را برای تیــم خود تنظیم 

می کنید.

5.بهراهکاریکــهبهآنفکر
میکنیدعملکنید:

این چیزی اســت که مــن در یکی از 
بهترین دوره های مدیریت که تا به حال 
انجام داده ام آموخته ام. نحوه برخورد با 
فشار در محل کار شما را قادر می سازد 
فشــار را در موقعیت های شخصی نیز 
کنترل کنید و اگر به توانایی باال در این 
زمینه برسید پیشرفت خواهید کرد. در 
نهایت، آن زمان های خسته کننده یک 

منبع عالی از افتخار خواهد بود.

پشتیبانیواحداهمیت
دراستارتآپها

هم ترین موضوع در هر استارت آپ 
مشتری اســت. ممکن است یک 
کســب وکار بتواند محصولی عالی 
بسازد اما اگر مشتری نداشته باشد 
عمال چیزی نخواهد داشت. مشتری 
عامل حرکت چرخــه اقتصادی در 
کسب وکار است. هر چقدر نیازهای 
مشتری بهتر شــنیده و پاسخ داده 
شوند، شانس موفقیت استارت آپ 

باالتر خواهد رفت.
یکی از راه های تعامل با مشــتری 
بخش پشتیبانی است. ممکن است 
مشــتریان به واســطه مشکلی در 
فرآیندها یا نیــازی که در محصول 
وجــود نــدارد نیازمند تمــاس با 
ارائه دهنده محصول باشند. زمانی 
که مشتری با واحد پشتیبانی تماس 
می گیرد توجه به نکات زیر ضروری 

است:
 به خواسته مشتری خوب گوش 

دهید.
 ســعی کنیــد مشــکل را دقیقا 
شناســایی کنید و تا تفهیم کامل 

مشکل، مکالمه را تمام نکنید.
 به مشــتری دروغ نگویید و او رابا 
وعده های نامشــخص ســردرگم 

نکنید.
 تماس ها را مستندســازی کنید، 
زیرا تاریخچه تماس ها و فعالیت های 
انجام شده برای مشتری مستندات 

ارزشمندی هستند.
 به تمام بخش های محصول اشراف 
داشته باشید تا بدانید چه مشکلی را 

از چه کسی پیگیری کنید.
 به روز باشید و اطالعات تان نسبت 
به محصول را در تازه ترین وضعیت 

نگه دارید.
 از اطالعات کاربران مراقبت کنید 
و در حفظ امنیت اطالعات بکوشید.

داشــتن یــک واحد پشــتیبانی 
خوب، به جلب رضایت مشتریان و 
پاسخگویی منجر می شود. پیگیری 
و تجزیه تحلیل نیازهای مشتریان به 
بهینه سازی محصول و رشد کمک  
و  مسیر سرمایه گذاری را مشخص 
کند. یکی از راه های سنجش عملکرد 
استارت آپ، نظرات مشتریان است. 
تالش واحد پشتیبانی ایجاد تجربه 
و ذهنیت مثبت در مشــتری است 
که می تواند موفقیت استارت آپ را 

تسهیل کند.
بســته به نوع اســتارت آپ، واحد 
پشتیبانی متفاوت خواهد بود. مثال 
اگر به افراد خدمــات دهد ممکن 
است تماس های پشتیبانی بیشتری 
نسبت به خدمات سازمانی داشته 
باشد. همچنین ممکن است نیازمند 
پشتیبانی شبانه روزی باشد. بسته 
به نوع استارت آپ و بودجه و حجم 
کار، واحد پشتیبانی تغییر می کند. 
معموال پشتیبانی به شکل های زیر 

انجام می شود:
 بخش پشتیبانی در وبگاه یا نرم افزار 

همراه )فرم تماس(
 گفت وگوی آنالیــن در وبگاه یا 

نرم افزار همراه)چت(
 پشتیبانی تلفنی )واحد پشتیبانی 

در استارت آپ(
 پشتیبانی تلفنی )برون سپاریـ  

استفاده از مرکز تماس(
 پشتیبانی حضوری

یکی از ایده هایی که استارت آپ ها 
برای نزدیک شدن تیم های مختلف 
)مثال محصول یــا مارکتینگ( به 
مشتریان انجام می دهند، پاسخگویی 
به مشتری در واحد پشتیبانی توسط 
افراد این تیم هاست. وقتی افراد تیم 
با مشــتریان از نزدیــک صحبت 
می کنند بهتر می توانند نیازهای آنها 

را درک و شناسایی کنند. 

جامجم
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Siraf, The 
Ancient Persian 
Port

  

Ancient Persia was 
considered a major 
trade hub connecting 
the West and the 
East through the 
Silk Road. The Siraf 
Port in southern 
Iran is one of the 
many historical sites 
that testify to the 
country’s significant 
role in the ancient 
trade system.
Siraf is located 
southeast of the 
Iranian city of 
Bushehr, roughly 
halfway along the 
northern shore of 
the Persian Gulf. The 
ancient city boasts 
a number of key 
historical sites dating 
back to the Parthian 
(248 BC-224 AD), 
Sassanid (224-651 
AD) and Islamic eras.
A r c h e o l o g i c a l 
evidence suggests 
that the historic 
port was a main 
marine trade hub 
during the pre-
Islamic era and the 
first four centuries 
following the advent 
of Islam. Siraf has 
been compared 
with some of the 
most successful 
ports of the ancient 
times with a similar 
amount of wealth and 
prosperity recorded 
in Hong Kong, Venice 
and Boston.
Objects found at the 
site also show that 
the port was once 
a large city which 
went under water 
after an earthquake. 
Archeologists have 
unearthed remains of 
grand multi-storied 
houses, as well as 
large congregational 
centers, bazaars, 
and an extensive 
industrial quarter 
used for production 
of pottery, glass, 
textiles and jewelry.
Iran’s Siraf Port 
has been included 
in UNESCO’s 
Tentative List, which 
includes properties 
considered to 
be a cultural and 
natural heritage 
of outstanding 
universal value, 
and suitable to be 
registered on the 
World Heritage List.
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handicrafts

While in the West calligraphy is considered 
mainly penmanship, in the East it is one of 
the most important fine arts. Calligraphers 
were an essential requirement for any self-
respecting court, and very often princes and 
nobles practiced calligraphy themselves. 
Moreover, prohibition against figurative art 
in mosques, and an emphasis put on literacy 
and knowledge by Islamic leaders imparted 
further importance to the written word in the 
Islamic world.
Broadly speaking, there were two distinct 
scripts in the early centuries of Islam: 
cursive script and Kufic script. For everyday 
purposes a cursive script was employed, 
while Kufic script was used for religious 
and official functions. Kufic went out of 
general use about the 11th century, though 
it continued to be used in the decoration of 
monumental religious buildings. About 1000 
A.D., a new script - Naskh - was established. 
This has remained the most popular script in 
the Arab world. The other main styles were 
Tholth, Reyhan, Mohaqqaq, Towqi, and Reqa. 
The Arabic script was adopted in Iran soon 
after the Muslim conquest, and was enhanced 
and developed by the Persians soon after. In 
the 13th century, the Iranian scribes invented 
Taliq, and in the next century, Mir Ali Tabrizi, 
the most famous calligrapher of the Timurid 
period, created Nastaliq, a combination 
of Naskh and Taliq. Nastaliq is closely 
connected to Persian poetry and has played 
an important role in communicating poetic 
concepts to readers. Under the Timurid and 
the Safavid rulers, calligraphy experienced 
its highest stage of development. By the 16th 
century, Shinn was among the forerunners 
of calligraphk study and production in the 
Islamic world. In the 17th century, it was 
followed by Esfahan and then by Qazvin. The 
most famous calligraphers of the Safavid 
court were Mir Emad and Alireza Abbasi.
 ALI REZA  ABBASI
Ali Reza Abbasi (1565-1634) is one of the 
most important calligraphers of the Safavid 
Period. He was born in Kashan. As soon as he 
was a remarkable calligraph, he left Kashan 
for Isfahan. He was introduced to Shah Abbas, 
the first court. Soon he was honored with the 
title “Abbasi”. He was busy at Shah’s court, but 
soon left the court.
In 1610 he returned to court and worked 
there until his death. He died in 1634. He 
was also a wonderful miniature. A part of the 
lobby of the Ali Qapu Palace was decorated 
with stuccoes by his beautiful, unique 
miniatures. Much of his work can be seen 
in Iranian museums and major museums of 
the West, such as Louver and Metropolitan 
Museums.
Mir Emad (1556-1615) was one of the most 
famous Iranian calligraphers. Nostalgic 
calligraphy reached its zenith through 
wonderful works by Mir Emad. He was born 
in Qazvin and he was also trained there.
Mir Emad traveled to Tabriz to develop his 
knowledge and his art. He studied Tabrizi 
with Mohammad Hossein. He was invited to 
the court of Shah Abbas 1. He tried to train 
his son and his daughter as calligraphers, 
but his relatives did not reach as high as Mir 
Emad. A part of the inscriptions of the Shekin-
Lotfollah Mosque was implemented by Mir 
Emad.
There was a sever competition between Mir 
Emad and Ali Reza Abbasi. Ali Reza Abbasi, 
though he was a great artist and calligraph, 
but his enmity against Mir Emad followed the 
execution of Mir Emad. To defame Mir Emad, 
he was accused of being Sunni. Several people 
were the first to be executed by the order of 
Shah Abbas. His innocent son and Mir Emad 
were two of these unhappy persons.

Built during the Safavid era, the 
bathhouse suffered damage in 1778 
as a result of an earthquake and was 
renovated during the Qajar era. It 
underwent restoration in 1996.The 
bathhouse is named after Imamzadeh 
Sultan Amir Ahmad, whose 
mausoleum is located nearby. With an 
area of approximately 1,000 square 
meters, the bathhouse consists of 
two main parts: the dressing hall 
(Sarbineh) and the hot bathing hall 
(Garmkhaneh).
Sarbineh is past the main entrance. 
It is a large octagonal hall with an 
octagonal pool in the middle, 
surrounded by eight pillars 
separating its outer sitting area.
At the time of its construction, it 
was meant to not just improve 
cleanliness, but rather as a place for 
rest, gatherings, discussions and even 
prayers.

There are benches surrounding 
the perimeter of Sarbineh elevated 
by a few steps above the central 
pool where visitors can lounge. 
Garmkhaneh is the main washing 
area with hot and cold pools and 
sitting areas.There are four pillars in 
Garmkhaneh, which separate smaller, 
private bathrooms all around as well 
as the entrance to the main bathroom 
(Khazineh).
The interior of the bathhouse is 
decorated with turquoise and gold 
tilework, plasterwork, brickwork 
as well as artistic paintings. Most of 
the decorations of the bathhouse’s 
interior are in Sarbineh.
Its temperature is slightly warm to 
avoid a drastic temperature change 
when entering or exiting the facilities. 
The area connecting Sarbineh and 
Garmkhaneh was intentionally 
designed with multiple turns to 
minimize the exchange of heat and 
humidity between the two areas.
The roof of the bathhouse is made of 
multiple domes that contain convex 
glasses to provide sufficient lighting 
to the bathhouse while concealing it 

from the outside.
The bathhouse has other supporting 
areas as well, which were utilized for 
regulating the amount of water and 
its temperature.
In the past, the bathhouse was used 
as a traditional teahouse. Today, it 
serves as a museum.
In 1956, the Sultan Amir Ahmad 
Bathhouse was registered as a 
national heritage by Iran’s Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism 
Department.
Why go there?
A wonderful architecture and décor, 
historical and cultural significance, 
one of the most popular sites in the 
area.
Why to go there?
A wonderful architecture and décor, 
historical and cultural significance, 
one of the most popular sites in the 
area.
When to go there?
All year round.
How to get there?
The bathhouse is located on the 
Sultan Amir Ahmad Street. Get there 
by bus.

Sultan Amir Ahmad Bathhouse ;
Gorgeous Ancient Spa in Iran

Sultan Amir Ahmad Bathhouse is a traditional public 
bathhouse in Kashan, Isfahan province in central Iran 
is a masterpiece of Iranian architecture.

The interior of 
the bathhouse is 
decorated with 
turquoise and 
gold tilework, 
plasterwork, 
brickwork as 
well as artistic 
paintings. 
Most of the 
decorations of 
the bathhouse’s 
interior are in 
Sarbineh.

Must-see sites in Isfahan

Beautiful Khara Desert 
 Khara Desert, which is full of sand dunes, is located
100 kilometers east of Isfahan which reaches Gavk-
 houni Wetland in east and Zayandehrood River in
 north.The northern Khara Desert has been surrounded
 by high sand dunes which some of them are 100 meters
 in height. Since there are different wind directions in
 this region, beautiful sand dunes are shaped as a result.
 The desert is 17 thousand hectares in extent.beautiful
.gardens
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The German government has 
withdrawn permission for 
the Iranian airline Mahan 
Air to operate in Germany, 
a government source told 
Reuters on Monday.
In the wake of the recent claims 
over Iran’s spying on Germany, 
Berlin has revoked the Iranian 
airline’s right to operate in the 
European country.
The decision was reportedly 
made after intensive 
discussions and followed US 
intelligence services’ claims 
that German cooperation with 

Mahan Air would threaten 
the security of US citizens in 
German airports.
The airline conducts six flights 
between Tehran and Germany 
per week: four flights from 
Düsseldorf and two more from 
Munich.
German media reported on 
Tuesday that a 50-year-old 
German-Afghan dual national 
who worked for the German 
military had been arrested 
on suspicion of transferring 
sensitive military data to 
Tehran.

Iran-EU Trade 
Dips 66% (Nov 
2018)
Trade between Iran 
and the 28 European 
Union member states 
declined by 66.02% 
year-on-year to stand 
at €679.55 million in 
November 2018.
Iran’s exports during 
the one-month period 
amounted to €209.98 
million, registering 
a 78.12% downfall 
as imports fell by 
54.86% to reach 
€469.56 million, 
Eurostat reported.
Notably, Iran 
exported €716.17 
million (84%) less 
mineral fuels, mineral 
oils and products of 
their distillation, 
b i t u m i n o u s 
substances and 
mineral waxes to its 
EU destinations in 
November compared 
with the same month 
of 2017. The above-
mentioned category 
e n c o m p a s s e s 
Iran’s top export 
commodities to EU 
states.
Imports of nuclear 
reactors, boilers, 
machinery and 
m e c h a n i c a l 
appliances and 
parts—EU’s top 
exported product 
category to Iran—
plummeted by 53% to 
reach €168.51 million 
during the same 
period, according to 
Financial Tribune.
The United States 
began to impose the 
second tranche of 
sanctions described 
as “toughest 
sanctions ever” 
against the Islamic 
Republic in November 
after the first wave hit 
in August, effectively 
impeding Iran’s trade 
with major countries.
The sanctions were 
implemented after 
US President Donald 
Trump announced 
in May his country’s 
unilateral walkout 
from the nuclear deal 
it signed together 
with five other world 
powers, namely the 
UK, Germany, France, 
China and Russia.
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Germany bans Iranian airline 
Mahan

Abdol Naser Hemmati 
wrote in his Instagram 
page on Sunday that ‘In 
addition to tens of billions 
of dollars of the CBI’s active 
resources with foreign 
banks, new oil revenues 
will gradually join the 
business cycle which is 
regarded as a strong and 
reliable support for our 
Iran’s trade.’
He added that Iran’s non-
oil exports, thanks to 
letters of understanding 
the export companies have 
signed with the Central 
Bank of Iran, will gradually 
tune activities with the 
imports sector as well.
The CBI chief further 
assured the nation that 
the country possesses 
sufficient amount of 
foreign exchanges in cash 
to meet the real demands 
of people.
Hemmati went on to note 

that certain elements 
from both in and outside 
the country , who have 
lost hope from affecting 
the supply and demand 
mechanism in Iran are 
now trying to influence the 
market by creating false 
negative atmosphere.
Fuji Oil has loaded Iranian 
crude oil, the first cargo 
being lifted by the Japanese 
refiner since the country 
won a 180-day waiver from 
the US to import oil from 
Iran, a company official told 
S&P Global Platts Monday.
The move also marks 
Japan’s first loading of 
Iranian crude since the 
country won the 180-day 
waiver from the US on 
November 5.
S&P Global Platts trade 
flow software cFlow also 
showed that the cargo-
laden VLCC Kisogawa left 
Iran’s Kharg Island Sunday 

bound for Sodegaura, 
Tokyo Bay.Fuji Oil, a Showa 
Shell group company, is one 
of Japan’s major Iranian 
crude buyers. Fuji Oil, in 
which Showa Shell has 
a 6.57% stake, operates 
the sole 143,000 b/d 
Sodegaura refinery.
Fuji Oil’s loading of Iranian 
crude comes after Platts 
reported on January 15 
that major Japanese banks 
are set to resume Iranian 
oil transactions after 
receiving final regulatory 
clearance, paving the way 
for the country’s refiners 
to begin loadings as early 
as this month.
Japanese refiners and 
shipping companies 

recently resolved their 
concerns over relevant 
shipping insurance for 
Iranian imports and 
were awaiting bank and 
regulatory approval before 
resuming inflows.
Japan did not import 
any crude from Iran in 
November. The country 
last recorded zero 
Iranian oil imports in 
July 2012 during the last 
international sanctions 
against Tehran. There 
was a brief suspension 
of loadings from Iran 
until the introduction of 
g o ve r n m e n t - b a c k e d 
shipping insurance for 
protection and indemnity 
cover.

Saffron price hits $2600 
per Kg in current Iranian 
year
 Gholamreza Miri, the deputy head of the national 
council of saffron, announced a 15% increase in 
saffron production in the current Iranian year, 
saying the price has been stabilized in the market 
due to the balance between supply and demand.
Miri told Mehr News correspondent that “the 
minimum and maximum price for saffron in the 
domestic market currently stands at $1550 and 
$2600 (at the government rate of 4,200 tomans 
for one dollar), respectively.”Since the season of 
saffron harvest has just come to an end, we have 
enough supply of the product, Miri underlined.
Iran exported more than 380 tons of saffron this 
year, which shows a 15% growth compared with 
the figure in the corresponding period last year, 
which was 350, he noted.Chief Executive of the 
Central Organization for Rural Cooperatives of 
Iran Hossein Shirzad said on November, 2018, that 
Islamic Republic of Iran accounts for 96 percent 
share of saffron exports in the world during the last 
year (concluded March 20, 2018). The main export 
destinations for Iranian saffron are Greece, Spain, 
the UAE, Italy, the US, India, Azerbaijan,Morocco 
and France.

Iran, Pakistan cargo train 
service resumed
Pakistan and Iran train services have been 
restored after completing the rescue activities 
here on Sun.
According to the Railway sources, three days 
back the cargo train was de-tracked due to failing 
and engine resulting around 100 feet railway 
track was damaged in this incident. After a hectic 
effort of Railway department with several labor 
workers the service of Railway reopened and track 
reconstructed in a short time period.
The train contained sulfur heading from 
Iran’s Mirjaveh to Pakistan’s Quetta (capital of 
Baluchistan province of Pakistan) that suffered an 
accident, in which, nine wagons were derailed due 
to the technical problems in its locomotive engine.
This rail line was restored at the unflinching efforts 
of Pakistani workers and experts of rail industry, 
so that the transit of freight train from Iran rail line 
to Pakistan was resumed.
Given the fact that Iran and Pakistan enjoy high 
economic potentials, increasing trade volume 
exchanged between the two countries of Iran and 
Pakistan in various sectors can be an effective step 
to improve the situation in the region.
Earlier, Pakistani railways minister announced 
that Pakistan’s Quetta and Iran’s Taftan railways 
would be constructed in very near future 
according to the international standards and this 
rail line will be connected to Iran’s rail network.

 After China, South Korea, India and Turkey, Japan 
has also resumed importing Iran oil, Governor of 
the Central Bank of Iran (CBI) said.

Cbi Chief: Japan Resumes Iran Oil 
Imports

news

Rajaei Port cargo loading/
unloading top 55m tons in 
months
About 55 million tons of oil and non-oil commodities 
were loaded and unloaded in the Shahid Rajaei Port, 
southern Hormozgan Province, during the past nine 
months of the current fiscal year (March-December 
2018), a senior official at Ports and Maritime Organiza-
tion said.
Director General of Hormozgan Ports and Maritime 
Organization, Allah-Morad Afifipour, added that of the 

total amount, over 36.86 million tons were non-oil com-
modities, some while 18.55 million tons were the oil and 
petroleum products.
Previous reports quoting Afifipour put the number of 
TEU containers loaded and unloaded in the Rajaei Port 
during the same period at 1.4 million.
However, the figure indicates some 29% fall in compari-
son to the similar spell of time last year.
“Container transship through the port amounted to 
181,683 TEU containers and the container transit to 
the regional ports stood at 257,352 during the past nine 
months,” the official noted.
Located along the Persian Gulf and near the Strait of 

Hormoz, Shahid Rajaei Port 
is Iran’s biggest container 
hub, handling almost 
80% of the country’s 
container activities.
The strategic port can 
accommodate Panamax 
cargo ships with a capac-
ity of more than 12,000 
TEU. The port’s capacity is 
envisaged to increase to 8 mil-
lion TEU when the construction 
operations are complete.

 Asia keeps calm as China cools, Brexit 
news awaited
Asian markets kept their nerve on Monday as data showed the 
Chinese economy slowed at the end of last year, underlining 
the urgent need for more stimulus as Beijing wrestles with the 
United States over trade.Investors are also waiting to hear British 
Prime Minister Theresa May’s ‘Plan B’ for Brexit which is due to 
be presented to parliament later on Monday.The world’s second-
largest economy grew 6.4 percent in the fourth quarter from a year 
earlier, as had been expected and matching levels last seen in early 
2009 during the global financial crisis.Yet there were some bright 
spots with industrial output rising a surprisingly strong 5.7 percent, 
while retail sales rose 8.2 percent in December, from a year earlier.
“Policy makers appear to be weighing up the medium term risks of 
further debt growth against short term trends – hence the relatively 
modest stimulatory policy thus far,” said Gerard Bung, a senior 
economist at NAB.“They may be data dependent for a couple of 
quarters to make any large move,” he said.
Markets reacted calmly, with MSCI’s broadest index of Asia-Pacific 
shares outside Japan .MIAPJ0000PUS up 0.2 percent, after rising 1.6 
percent last week.Chinese blue chips .CSI300 gained 0.7 percent. 
Japan’s Nikkei .N225 added 0.3 percent, helped by a recent pullback 
in the yen. The Australian dollar AUD=D, often used a liquid proxy for 

China investments, nudged up to $0.7167.E-Mini future for the S&P 
500 ESc1 eased 0.2 percent, though trade was light with the U.S. on 
holiday. Spreadbetters pointed to small opening gains for the major 
European bourses.Chinese stocks had rallied on Friday on reports 
U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin discussed lifting some 
or all tariffs imposed on Chinese imports, a story later denied.U.S. 
President Donald Trump said on Saturday there has been progress 
toward a trade deal with China, but denied that he was considering 
lifting tariffs.“Things are going very well with China and with trade,” 
he told reporters at the White House. Chinese Vice Premier Liu He 
will visit the United States on Jan. 30 and 31 for the next round of talks 
with Washington.
“B” FOR BREXIT
Over in Britain, May will return to parliament on Monday to set out 
how she plans to try to break the Brexit deadlock after her deal was 
rejected by lawmakers last week.May told ministers on Sunday she 
was looking for ways to make the so-called Northern Irish backstop 
more acceptable to her Conservative Party and Northern Irish allies.
“We expect only incremental changes from “Plan A” given cross-
party talks have fallen flat,” analysts at TD Securities wrote in a note.
“Amendments are likely to be introduced all week, with MPs pushing 
to cancel ‘No-Deal’, introduce a second referendum, and perhaps 
push for a permanent customs union,” they added. “May will likely 
travel to Brussels to seek concessions from the EU.”

Fuji Oil has 
loaded Iranian 
crude oil, the 
first cargo 
being lifted by 
the Japanese 
refiner since the 
country won a 
-180day waiver 
from the US to 
import oil from 
Iran, a company 
official told S&P 
Global Platts 
Monday.



Russian Navy Escorts US 
Destroyers That Entered 
Baltic Sea
The Baltic Fleet’s corvettes escorted the US 
Gravely and Porters destroyers, which have 
entered the Baltic Sea, the Russian National 
Defense Management Center told reporters on 
Monday.
January, 12:21 - 2019 ,21 Other Media Comments 
"The Baltic Fleet’s forces escorted the US Navy’s 
guided missile destroyers gravely and Porter, 
which have entered the southern part of the Baltic 
Sea’s waters," the center said, TASS news agency 
reported.
The Russian Navy’s Boiky and Soobrazitelnyy 
corvettes are monitoring the US warships’ activity.
On Saturday, Russia’s Black Sea Fleet started 
monitoring movements of the US guided-missile 
destroyer USS Donald Cook, which had entered 
the Black Sea. The Black Sea Fleet guard ship 
Pytlivy is tracking the US vessel’s movements.

Supervisory board on JCPOA 
to make decision about 
nuclear deal: AEOI chief
The head of Atomic Energy Organization of 
Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi rejected the US 
national security adviser John Bolton’s recent 
claim that Tehran has gave false information to 
the International Atomic Energy Agency (IAEA), 
saying, “Has Mr. Bolton ever said the truth and 
right thing?”
About Iran’s nuclear industry, Mr. Salehi told 
reporters, “We achieved the technology thanks 
to Iranian experts and engineers’ endeavor but of 
course, we used foreign books and articles in this 
regard. However we established the industry in 
our country and no longer have any dependence 
on anyone and we are able to develop the industry 
day by day”.
Answering to a question that Europeans have said 
Iran would not leave the nuclear deal known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), he 
said, “The decision about leaving or staying in the 
nuclear deal will be made by supervisory board 
on JCPOA and it will be made based on national 
interests and sovereignty,” he stressed.

Polish deputy FM in Tehran 
over anti-Iran conf. due in 
Warsaw
Poland’s Deputy Foreign Minister Maciej Lang met 
and held talks with his Iranian counterpart Seyed 
Abbas Araghchi in Tehran this morning regarding 
the recently erupted disputes over an anti-Iran 
conference.
Heading a high-ranking delegation, The Polish 
diplomat met with Araghchi to look into the 
matter, which has brought up Tehran's strong 
protest.No details have been revealed yet. 
The summit is dubbed ‘Ministerial to Promote a 
Future of Peace and Security in the Middle East’ 
and according to US Secretary of State Mike 
Pompeo, it will focus on Iran.

Germany, France, UK Mulling over 
Dual Approach on Iran: Report

The three powers want 
to agree on a common 
EU position ahead of a 
February 13-14 meeting 
against Iran that has 
been jointly convened by 
the US and Poland. Some 
European ministers see 
the Warsaw gathering as 
an attempt by Washington 
to push the bloc towards 
a more hawkish line on 
Iran, the Financial Times 
reported on Sunday.
But the EU is also seeking 
to reconcile its efforts to 
preserve the nuclear pact 
with anger among member 
states over alleged Iranian 
“assassination plots on 
European soil”.
While Iran has strongly 
denied all involvement, 
the EU imposed sanctions 
this month over what the 
bloc calls conspiracies to 
murder opposition figures 
in France and Denmark.
“We need to accept that the 
(nuclear deal) is important 
and it has been a signal 
achievement,” said one 
EU diplomat supportive 
of the moves to hammer 
out a new consensus in the 
28-member bloc.

“Equally, we need to stress 
that there are real reasons 
to be concerned about what 
Iran has been doing — and 
we need to apply pressure.”
But technical problems 
and continuing differences 
over the new policy’s 
mix of carrots and sticks 
mean that ministers are 
unlikely to agree on a joint 
statement on Monday.
One obstacle is the long-
delayed launch of a planned 
special European non-
dollar financial channel to 
shield trade with Iran from 
US sanctions.Diplomats 
see this as crucial to 
persuading Tehran to 
stay in the nuclear deal 
after Washington pulled 
out last year. But many EU 
countries were nervous 
that any involvement 
would provoke retribution 
from the US.
The trade channel is now 
envisaged to be set up 
within weeks. It would be 
based in France, headed 
by a German and have 
UK, French and German 
shareholdings, diplomats 
said.
European diplomats 

maintain it is essential 
for the bloc to have a clear 
common direction on 
Iran ahead of a historic 
first meeting on February 
24 and 25 between EU 
and Arab League foreign 
ministers. The League’s 
22 members include Saudi 
Arabia and the United Arab 
Emirates — both noted Iran 
hawks.
The Warsaw meeting 
organized by the US 
and Poland is still more 
pressing. Mike Pompeo, US 
secretary of state, said this 
month that an “important 
element” of the gathering 
would be “making sure that 
Iran is not a destabilizing 
influence” in the Middle 
East.Tehran has formally 
protested to the Polish 
government over a 
gathering. Some other EU 
countries are also deeply 
uncomfortable with the 

meeting, diplomats said.
France is unlikely to send 
Jean-Yves Le Drian, its 
foreign minister, while 
Germany and UK have not 
yet decided at what level 
they will be represented, 
diplomats said. Federica 
Mogherini, the bloc’s 
foreign policy chief, will not 
attend, citing a previous 
travel commitment, a 
senior EU official said.
“The US move to hold the 
meeting in Poland intends 
to strike at the heart of 
EU unity on Iran policy,” 
said Ellie Geranmayeh, a 
Middle East specialist at 
the European Council on 
Foreign Relations think-
tank. “European member 
states, particularly 
stakeholders to the nuclear 
deal, intend to preserve 
this unity — and read from 
the same song sheet at 
Warsaw.”

Germany, France and the UK are scrambling to win 
EU backing for a dual-pronged approach on Iran that 
would seek further sanctions against Tehran while 
shoring up the landmark nuclear deal with the Islamic 
Republic.
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Iranian Foreign Ministry 
spokesman Bahram 
Qasemi rejected any news 
claiming that Iran’s charge 
d’affaires to Berlin has been 
summoned to Germany’s 
Foreign Ministry.
Speaking to the Islamic 
Republic News Agency 
(IRNA) on Monday, Qasemi 
said that Iran’s temporary 
charge d’affaires has 
visited the German Foreign 
Ministry for another reason 
upon the request of Iran’s 
embassy.
He said claims that he has 
been summoned to the 
German Foreign Ministry 
are basically unfounded.
The Foreign Ministry 
spokesman on Saturday 
slammed certain 
accusations against Iran 
on security issues and 
said such claims aimed at 
marring the long-standing 
Iran-EU ties.
Earlier commenting on the 
claims by some German 
media about arrest of an 
Afghan-German national 
on espionage charges for 
the Iranian government, he 
rejected any link between 
the alleged individual 
and Islamic Republic of 
Iran, saying that such 
accusations are made by 
those who wish to harm 
Iran-EU relations at the 
sensitive juncture.
A German publication has 
recently claimed that the 
CIA has exposed an Iranian 
spy in German army.
Guterres deeply 
worried about US 
sanctions against 
Iran: UN official
The UNIC Director in Iran 
said Monday that Secretary-
General of the United 
Nations António Guterres 
is deeply worried about US 
decision to withdraw from 
the nuclear deal and re-
impose sanctions against 
Tehran.
Guterres has said that 
according to IAEA reports 
Iran has not had any 
deviations in its nuclear 
activities and accordingly, 
other signatories of JCPOA 
(Joint Comprehensive Plan 
of Action) should back 
the deal, Maria Dotsenko 
added.
She highlighted that 
the United Nations will 
continue to support the 
Islamic Republic of Iran’s 
government and nation.
UN is going to help the 
Iranian government to 
provide vulnerable people 
with special packages in a 
move to lessen the effects of 
US sanctions, she told IRNA.

FM spox rejects 
news on Iran dip-
lomat summon in 
Germany

Iran
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Top General: Fear of Heavy 
Casualties in War with Iran 
Deterring Foes
Mindful of Iran’s great defense power and afraid of 
heavy casualties that they would suffer in a military 
confrontation, the enemies of the Islamic Republic 
do not dare take action against the country, Chief of 
Staff of the Iranian Armed Forces said.
In comments in a gathering of military commanders 
on Sunday evening, Major General Mohammad 
Hossein Baqeri said Iran has been facing military 
threats over the past years, but the country’s 

“effectual defensive deterrence” and the “enemy’s 
fear of the heavy casualties, damages and costs” in a 
war against Iran have prevented a military skirmish.
He also gave an assurance that Iran would not waste 
a moment to boost its defense capabilities to counter 
the threats.
The senior commander warned of the enemy’s new 
plots, such as “cognitive warfare” and “development 
of psychological war” to carry out its hostile 
objectives, saying such methods were employed by 
the US in the occupation of Iraq.
Pointing to the defeat of terrorism in Syria and Iraq, 
Major General Baqeri said the countries that had 

given birth 
to terrorist 
groups there 
have now 
queued up to 
reopen their 
embassies in 
Syria and Iraq.
The top general 
also said that while the US spent $7 trillion in 
Syria and Iraq and gained nothing, Iran spent very 
little but made great achievements with its resolve, 
wisdom and resourcefulness.

 Rouhani tours exhibition 
on Iran’s latest scientific 
achievements
President Hassan Rouhani toured the ‘Future 
Business’ exhibition currently underway in Ministry 
of Communications and Information Technology here 
on Monday.
Minister of Communications and Information 
Technology Mohammad Javad Azari Jahromi, a number 
of experts and managers who were accompanying the 
President during his tour of the exhibition briefed him 

on the content and purpose of the event. 
The exhibition seeks to underline the necessity of 
designing concrete issues for state-of art technologies, 
the smart city, financial planning, space-based 
businesses, smart tourism, creative industries, cloud 
computing, etc. 
The Islamic Republic of Iran has made huge progress 
in different scientific areas and technologies in recent 
years.
The Iranian Space Agency (ISA) has planned to build 
imagery satellites with one-meter-precision by the end 
of current Iran’s 20-year National Vision Program in 
2025.

The first human-made 
satellite to orbit 
earth Sputnik-1 was 
launched on October 
4, 1957 and ten years 
later on October 
10, 1967 the Outer 
Space Treaty which 
defines countries’ space 
borders of exploration, 
and provides a basis for 
International Space Law was 
signed.

News

Erdogan to Trump: 
Turkey ready to take 
over Manbij security
Turkish President Recep Tayyip 
Erdogan says his country is prepared 
to take over security in Syria’s 
northern town of Manbij where a 
deadly bomb attack killed several 
American soldiers last Wednesday.
Erdogan made the remarks in a phone 
conversation with US President 
Donald Trump on Sunday, according 
to a statement by the Turkish 
presidency.
Erdogan told Trump that the attack 
was a “provocation” aimed at 

affecting his last month’s decision 
to pull US troops out of Syria, the 
statement said. Since the withdrawal 
announcement, Manbij has been a 
major bone of contention between 
Ankara and Washington over the fate 
of US-backed YPG fighters in the war-
torn country.
Last month, the Syrian army entered 
the city, marking the return of 
territories held by YPG militants to 
the government for the first time in 
years.The city had been held by YPG 
militia, which Turkey regards as an 
offshoot of the outlawed Kurdistan 
Workers’ Party (PKK).
Turkey had been sending the so-

called Free Syrian Army (FSA) 
militants to Manbij in recent years, 
reportedly in preparation for an 
offensive to drive YPG fighters out 
of the city.The White House also 
confirmed the phone talk, but did 
not specifically mention Erdogan’s 
comments about Manbij.“The 
two leaders agreed to continue 
to pursue a negotiated solution 
for northeast Syria that achieves 
our respective security concerns. 
They also discussed their mutual 
interest in expanding the trade 
relationship between the United 
States and Turkey,” said White House 
spokeswoman Sarah Sanders.

The Warsaw 
meeting 
organized by 
the US and 
Poland is still 
more pressing. 
Mike Pompeo, 
US secretary 
of state, said 
this month that 
an “important 
element” of the 
gathering would 
be “making sure 
that Iran is not 
a destabilizing 
influence” in the 
Middle East.



Cbi Chief: Japan Resumes 
Iran Oil Imports

Iran’s police discovers 3 historical objects in Varamin
Head of Varamin Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism office Zhila Khodadadi 
announced that police have found three antique and historical objects including a container 
and a epigraphy.
Speaking to the Islamic Republic News Agency (IRNA), she said that police were informed 
about illegal drilling operations in Varamin, near capital city of Tehran, and found the valubale 
historial items after they were dispatched to the site.
She added that those who were conducting the operation ran away and left the three antiques 
there. 
The historical objects are now with cultural heritage office for the experts to do investigations 
on their background, she noted.

Iran national football 
team coach Carlos 
Queiroz says they need to 
play with a killer instinct 
against their rivals.
Iran booked a place in 
the 2019 AFC Asian Cup 
quarter-finals thanks to 
a 0-2 win over Oman at 
the competition’s Round 
of 16.Title-chasing Iran 
survived a first-minute 
penalty in a chaotic start.
Team Melli goalkeeper 
Alireza Beiranvand 
saved from the spot 
before goals from 
Alireza Jahanbakhsh and 
Ashkan Dejagah in Abu 
Dhabi sent Iran through 
to face China.
“It’s the first time in 
my life one team has 
conceded a penalty in 
the first minute,” Queiroz 
told AFP.
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The advance brings hope for countries like India 
where clean drinking water is a big issue. According 
to a team from the Washington University in St. 
Louis.
More than one in 10 people in the world lack basic 
drinking water access, and by 2025, half of the 
world's population will be living in water-stressed 
areas, Times Now News reported.
The team led by Srikanth Singamaneni, Professor at 
the varsity, developed an ultrafiltration membrane 
using graphene oxide and bacterial nanocellulose 
that they found to be highly efficient, long-lasting 
and environment-friendly.
The membrane technology purifies water while 
preventing biofouling, or build up of bacteria and 
other harmful micro-organisms that reduce the 
flow of water. For the study, published in the journal 
Environmental Science and Technology, they used 
bacteria to build such filtering membranes.
The Gluconacetobacter hansenii bacteria is a sugary 
substance that forms cellulose nanofibres when 
in water. The team then incorporated graphene 

oxide (GO) flakes into the bacterial nanocellulose 
while it was growing, essentially trapping GO in 
the membrane to make it stable and durable. They 
exposed the membrane to E. coli bacteria, then shone 
the light on the membrane's surface.
After being irradiated with light for just three 
minutes, the E. coli bacteria died. The team 
determined that the membrane quickly heated to 
above the 70 degrees Celsius required to deteriorate 
the cell walls of E. coli bacteria.
While the bacteria are killed, the researchers 
had a pristine membrane with a high quality of 
nanocellulose fibres that was able to filter water 
twice as fast as commercially available ultrafiltration 
membranes under high operating pressure.
When they did the same experiment on a membrane 
made from bacterial nanocellulose without the 
reduced GO, the E. coli bacteria stayed alive. While 
the researchers acknowledge that implementing 
this process in conventional reverse osmosis 
systems is taxing, they propose a spiral-wound 
module system, similar to a roll of towels.
It could be equipped with LEDs or a type of 
nanogenerator that harnesses mechanical energy 
from the fluid flow to produce light and heat, which 
would reduce the overall cost.
If the technique were to be scaled up to a large size, 
it could benefit many developing countries where 
clean water is scarce, the researchers noted.

Shinzo Abe, hoping to reach a broad agreement on the 
peace treaty issue later this year, said he wants to take as 
much as time as possible for “candid” talks with Vladimir 
Putin as he left for Moscow on Monday afternoon, Kyodo 
news reported.
The new approach now under consideration to settle the 
territorial dispute marks a departure from Tokyo’s long-
held position of aiming for the return of all of the islands 
off Hokkaido, which the Soviet Union seized after Japan’s 
surrender in 1945 in World War II.
The islands are called the Northern Territories in 
Japan and the Southern Kurils in Russia. The territorial 
dispute over them has kept the two countries from 
signing a postwar peace deal.“It is not realistic,” a senior 
government official said Sunday, referring to whether it is 
possible to persuade Russia to also hand over Etorofu and 

Kunashiri, two of the islands which account for 93 percent 
of the total area of the four in dispute.
Abe, who is looking to leave a diplomatic legacy by settling 
the long-running dispute, will hold his 25th summit with 
Putin in Moscow on Tuesday.
During a meeting in Singapore in November, Abe and Putin 
agreed to step up talks based on a 1956 joint declaration 
that states Shikotan and the Habomai islet group would 
be transferred to Japan by the Soviet Union following the 
conclusion of a postwar peace treaty.
The agreement between Abe and Putin drew speculation 
at the time that Abe would focus on the handover of 
Shikotan and the Habomai islet group before turning his 
focus to the two larger islands.
But a senior official close to Abe said, “There is no way 
that Mr. Putin would approve this” and suggested that 
the prime minister is becoming increasingly pessimistic 
about securing the transfer of the two smaller islands first 
and the rest later.
Abe seems to have accepted that continuing to call for 
the return of Etorofu and Kunashiri could stagnate the 
ongoing talks and may even dampen the prospect of the 
two smaller islands being transferred to Japan.
He could face a backlash from his support base with many 
Japanese deeming the new approach as giving up on 
Etorofu and Kunashiri, both of which the government has 
claimed to be an inherent part of Japan’s territory.

The three powers want to agree a common EU position 
ahead of a February 13-14 meeting on Middle Eastern 
security that has been jointly convened by the US and 
Poland. Some European ministers see the Warsaw 
gathering as an attempt by Washington to push the bloc 
towards a more hawkish line on Iran.

 “We need to accept that the [nuclear deal] is important 
and it has been a signal achievement,” said one EU 
diplomat supportive of the moves to hammer out a new 
consensus in the 28-member bloc. “Equally, we need 
to stress that there are real reasons to be concerned 
about what Iran has been doing — and we need to apply 
pressure.” Germany, France and the UK — all of which 
signed the 2015 nuclear accord — planned missile 
programme sanctions against Tehran early last year, 
shelving the idea when it failed to stop US president 
Donald Trump leaving the atomic agreement. 
The trade channel is now envisaged to be set up 
within weeks. It would be based in France, headed 
by a German and have UK, French and German 
shareholdings, diplomats said. 

Lebanon’s Arabic-language al-Mayadeen TV said in 
a statement that on Saturday it will broadcast a long 
and detailed interview with Nasrallah, covering a 
wide range of topics.
This would be his first media appearance after 
a three-month absence, in which the Saudi-
Israeli media spread rumors about his illness and 
hospitalization in Tehran and Damascus, and even 
his death.
According to the statement, Ghassan bin Jiddo, the 

head of the al-Myadeen Television’s Administrative 
Council and its founder, has conducted the interview 
with Nasrallah.
Al-Mayadeen has refused to release the details of the 
conversation, but sources close to this TV channel 
have emphasized that Nasrallah is in full health and 
will talk about some surprising issues, including 
his illness and Hezbollah’s tunnels on the common 
borders with occupied Palestine.
Al-Mayadeen released a brief teaser video of 
Nasrallah’s interview on Sunday evening, featuring 
the message: “Hezbollah’s secretary-general breaks 
his silence that frightens the occupation.”
“In occupied Palestine, Israel’s leadership is boasting 
about its Northern Shield, taking pride in its battles 
against Hezbollah and Syria and threatening Iran. 
In this way, Hezbollah’s leader responds,” said the 
network.

Novel Technology Uses Bacteria for Cleaning 
Water

Japan May Accept Russia Peace Pact If Handover of 2 Islands Secured

EU seeks to keep Iran nuclear deal alive despite US pressure

Hezbollah Chief in Full Health, His Interview 
to Be Televised Soon

A novel technology was developed by Indian-
origin researchers that can clean water twice 
as fast as commercially available ultrafiltration 
membranes.

Secretary-General of the Lebanese Hezbollah 
Resistance Movement Seyed Hassan Nasrallah 
is in full health and an interview with him will be 
broadcast in coming days following his three-
month absence from the public eye.

Japanese Prime Minister, who is en route to 
Moscow for summit talks with Russian 
President, is leaning toward accepting a postwar 
peace treaty between the two countries if two of 
the Russian-controlled four islands claimed by 
Japan are handed over, Japanese government 
sources said.

Germany, France and the UK are scrambling to 
win EU backing for a dual pronged approach on 
Iran that would threaten Tehran with further 
sanctions while shoring up the landmark nuclear 
deal with the Islamic republic; financial times 
reported.
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