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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

 صادراتی که می توانست جایگزین نفت باشد؛    

نفس  تنگ فرش دستباف در هوای مسموم » ارز«

بازار طال و سکه  97/11/2 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,950,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,125,0005,041,000جدید

2,150,0002,521,000نیم سکه

1,3000001,441,000ربع سکه

700000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18372361488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

 مضحکانه ترین 
کمک هزینه مسکن

در حالی که رکود بر کل بازار های 
داخلی حاکم است اما متاسفانه 
در برخی بــازار ها هیــچ گونه 
 توجهی به رکود نمی شود و مدام 
قیمت ها در حال افزایش است. 
همین مساله باعث شده است که 
رکود افزایش یابد و بازار مذکور 
را دچار تنش های فراوانی بکند. 
یکی از بــازار هایی کــه به طور 
پیوسته شــاهد افزایش قیمت 
بوده بازار مســکن است. این در 
حالی است که مسکن و بازار آن، 
 چندسالی  اســت در کما به سر
  مــی بــرد و گرانی هــای اخیر

 می تواند تیز خالصی بر این بازار و 
کسبه آن باشد. قیمت مسکن در 
تهران و دیگر شهرهای پرجمعیت 
مانند اصفهان  ماهانه رو به افزایش 
اســت و با وجود کاهش قیمت 
دالر ، رونــد قیمتــی  در بــازار 
مسکن نزولی نشــده است . آمار 
نشــان می دهد روند معامالت 
در تهران به شدت کاهش یافته 
و تنها روزانه حدود 200 معامله 
 مســکن در شــهر تهران انجام

 می شود که مطمئنا این رقم برای 
دیگر شهرها بسیار کمتر است! ...

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
خبر داد:

راه اندازی 11۸ به زبان های 
عربی و انگلیسی

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه 
درصدد هستیم معوقات اول فروردین تا پایان آبان 
ماه امسال بازنشســتگان این شرکت را در شش 
ماه نخست سال آینده پرداخت کنیم، گفت: در 
هر شــرکت مخابراتی یک هیئت مدیره وجود 
داشت که از شهریور امسال مشاور مدیر منطقه 

یا مدیرعامل شدند.
ســید مجید صدری در جمع خبرنگاران که به 
صورت ویدئو کنفرانس پخش شــد، گزارشی از 
فعالیت های یک سال اخیر این شرکت ارائه و با 
اشاره به تدوین طرح ثبت مشاغل در سامانه ۱۱۸، 
اظهار کرد: این اقدام برای پاسخگویی حداکثری 

به نیاز مردم انجام شده است،...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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    بازار فرش دستباف اصفهان که روزگاری سرشار از طرفداران فراوان در داخل و خارج از کشور بود مدت ها است که به دلیل تحریم ها، نوسانات دالر و قالی های ارزان قیمت وارداتی از نفس افتاده و 
امروز بدتر از چند ماه قبل با شرایطی بسیار دشوار و سخت دست وپنجه نرم می کند.

واکاوی تاثیر قیمت های تازه بر بازار خودرو؛

بازار خودرو قفل شد
 خرید و فــروش خودرو در بــازار به صفر رســید،این اتفاق 
تحت تاثیر اعالم قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت 

گرفت.
دی ماه، مــاه افزایــش قیمت خــودرو بــود. در ایــن ماه 

به فاصلــه کوتاهی خودروســازان قیمت تولیدات خــود را افزایــش دادند و برخی 
خودروهــا نظیــر پرایــد کــه پرتیراژتریــن خــودروی تولیــدی محســوب 
 می شــود، دو بار پیاپی در فاصله یک هفتــه افزایش قابل توجه قیمــت را تجربه 

کردند.  ...

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک

وی اظهارداشــت : نظام، کارایی الزم را 
در مواجه با دشمنی با استکبار دارد، اگر 
حجم فشاری که اســتکبار به نظام می 
آورد با تمهیدات دولتمردان و با استفاده 
از رهنمــون های رهبری دیده شــود، 

متوجه توانایی نظام می شویم.
وی ادامه داد: اینکه نظام جمهوری اسالمی 
یک تنه در مقابله با مشــکالت ایستاده از 
ارزش ها و قوت های آن اســت همچنین 
این توان و قدرت نظام است که آمریکا تنها 
مانده و برغم تمام دشمنی های استکبار 
مردم زندگی عــادی خــود را هرچند با 

سختی می گذرانند.
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه چهل 
ســال از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
می گذرد، افزود: ایــن یعنی انقالب به 
فهم و پختگی دست پیدا کرده است.وی 
 تصریح کرد: حجم زیادی از فعالیت ها

 برای ایام ا... دهه فجــر در نظر گرفته 
شــده اســت که امیدواریم پراکندگی 
 این برنامه ها به کاهــش کمی و کیفی

 برنامه ها منجر نشود.
رضایی ادامــه داد: همچنیــن ممکن 
اســت ایــن پراکندگــی بــه نمایش 
هرچه بهتــر و شــکوهمند برنامه های 
انقالب منجر نشــود از این رو گروهی 
 تشــکیل تا پراکندگی ها جمع و ارائه 
رنامه های پیروزی چهلمین ســالگرد 

پیروزی انقالب به مردم موثرتر باشد به 
گونه ای که از شکوه و اقتدار این مراسم 

کم نشود.
وی با بیان اینکه در بیان دستاوردهای 
انقــالب بایــد صداقت را مدنظــر قرار 
دهیم، بیان کرد: در همین راستا مردم 
با مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند 
که در این راســتا باید صادقانه با مردم 
صحبت کنیم و آن ها را در برابر جنگ 
اقتصــادی آگاه کنیــم زیرا دشــمن و 
استکبار با تمام توان به دنبال ضربه زدن 

به نظام است.
اســتاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: 
استانداری به عنوان دستگاه هماهنگ 
کننده و ناظر در راستای حل مشکالت 
مردم تالش می کند، اگر اصل بر صداقت 
باشد باید مشــکالت را با مردم در میان 

بگذاریم.
وی بــا تاکید بر همدلــی، هماهنگی و 
همزبانــی تصریــح کــرد: چارچوب 
ســخنرانان ایام ا... دهه فجــر باید در 
راســتای هماهنگی، همدلی، وحدت و 
همزبانی باشد در غیر این صورت جایی 

برای سخنرانی در این استان ندارند.
رضایی با اشــاره به افتتــاح پروژه های 
بزرگ در دهه فجر گفت: برخی از پروژه 
های بزرگ از جمله پنج پروژه در ذوب 
آهن اصفهان برای این ایــام داریم که 

نشــان می دهد با وجود تمام مشکالت 
اقتصادی همچنان برای پیشبرد اقتصاد 
با محوریت مردم تالش می شــود.وی 
ادامــه داد: انقالب برای مــردم و از دل 
مردم به وجــود آمده اســت، از این رو 
تشــکل های مردمی، احزاب و اصناف 
باید در این برنامه هــا پررنگ تر دیده 

شوند.
استاندار اصفهان، خالقیت و نوآوری در 
برنامه ها و تبلیغات چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی را خواستار شد.

وی بیان کرد : برخــی از معاندان و ضد 
انقالبــی ها در فضای مجــازی فعالیت 
دارنــد و درصدد ناکارآمــد جلوه دادن 
نظام و انقالب اسالمی ایران هستند به 
همین منظور بایــد گروهی برای رصد 
 این فضا تشــکیل تا موضوعات را رصد 

کنند.
رضایی یادآور شــد : به جــای پخش 
خوراکی های غیرمجاز در رسانه ملی، از 
نخبگان و دستاوردهای علمی بزرگ در 
آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
برنامه هایی پخش شود. به گزارش ایرنا، 
۱2 تا 22 بهمن هر سال به عنوان دهه 
فجر انقالب اســالمی نامگذاری شــد، 
امسال برای بزرگداشت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی شعار افتخار به 

گذشته، امید به آینده انتخاب شد. 

استاندار اصفهان:
خالقیت و نوآوری در ارایه دستاوردهای انقالب مدنظر قرار گیرد

استانداری به عنوان 
دستگاه هماهنگ 

کننده و ناظر در 
راستای حل مشکالت 

مردم تالش می کند، 
اگر اصل بر صداقت 
باشد باید مشکالت 

را با مردم در میان 
بگذاریم.

استاندار اصفهان گفت: در ارایه برنامه ها و تبلیغات چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خالقیت و نوآوری مد نظر قرار گیرد.عباس رضایی در 
نشست با مسئوالن استانی به مناسبت دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در تاالر اجتماعات استانداری، افزود : نظام جمهوری 

اسالمی امروز بسیار قدرتمند است و مردم باید از کارایی و توانمندی نظام آگاه شوند.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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 مضحکانه ترین 
کمک هزینه مسکن

ادامه از صفحه یک:
...  با وجود چنین شرایطی پرسیدن 
این سوال بسیار مغتنم خواهد بود، 
چرا با وجودی که معامالت مسکن 
به توقف نزدیک می شود قیمت رو به 

افزایش است ؟
 سود این کار و این گرانی ها عاید چه 

کسانی خواهد شد؟
- اخیرا ســرمایه گــذاری بر روی 
مســکن در ایران جای خــود را به 
 خرید مسکن در کشورهای همسایه 

داده است.
گسترش برنامه های کالن بازاریابی 
جریانــی خــاص غیر رســمی در 
کشــور برای عرضه و پیش فروش 
واحد های مسکونی خارج از کشور، 
 افزایش یافته اســت و متاســفانه 
گرانی های بی دلیل و بی مرز مسکن 
 در ایــران نیز به این جریــان دامن

 زده است. 
هرچند کم نبوده اند ایرانیانی که در 
دام دالالن افتاده اند و پول های خود 
را برای خرید خانه در دیگر کشورها بر 
باد داده و اکنون آنها مانده اند و یک 
پرونده قضایی که دستش به جایی 

بند نیست!
 اما برخی از گرانی ها در بخش مسکن 
چاره ای برای فعاالن بخش مسکن 
نگذاشته جز اینکه با ریسک باال در 
کشــورهای دیگر ســرمایه گذاری 

کنند. 
- ســرمایه گذاران در بخش مسکن 
 کــه بــه حکــم ســرمایه داری با 
ســرمایه گذاری در بخش مسکن 
 دیگر کشورها تکلیف خود را مشخص 
کرده اند امــا مهم ترین قســمت 
 این بازار ، اســتفاده کنندگان از آن

 هستند. 
داشتن مســکن متناســب با نیاز، 
حق هر فرد و خانواده ایرانی   اســت 
و دولــت موظف اســت بــا رعایت 
اولویت برای آنها که نیازمندترند به 
خصوص روستانشــینان و کارگران 
 زمینه اجــرای این اصــل را فراهم 

کند.
 در حــال حاضــر حــق مســکن 
کارگران ۴۰ هزار تومان اســت که 
مطابــق مصوبه شــورای عالی کار 
در ســال ۱۳۹۳ از ۲۰ هزار تومان 
به ۴۰ هــزار تومان رســید؛ یعنی 
از ســال ۹۳ تــا کنون هیــچ گونه 
تغییری در حق مســکن کارگران 
داده نشــده اســت اما قیمت ها به 
قدری افزایش یافته است که دیگر 
۴۰ هزار تومان هزینه یک روز کرایه 
 خانه هم نخواهد شــد چه برسد به 

یک ماه!
 البتــه مدتــی بــود که بــه دلیل 
اعتراضات شــدید به این مبلغ قرار 
بر افزایــش آن بود کــه دیروز خبر 
رسید حق مســکن کارگران از ۴۰ 
 هزار تومــان به ۱۰۰ هــزار تومان 

رسید.
 امــا آیــا ایــن افزایــش ۶۰ هزار 
تومانــی حــق مســکن کارگران  
 می تواند کفــاف این گرانــی ها را

 بدهد؟! 
پیــش از ایــن یــک کارشــناس 
اقتصادی پیشنهاد کرده بود میزان 
اجاره بها در کالن  شــهرهایی مثل 
تهران محاســبه و ۵۰ درصد آن به 
 عنوان حق مسکن کارگران درنظر 

گرفته شود.
در حــال حاضــر بیــش از ۶۰ 
درصــد دریافتی کارگــران صرف 
 هزینــه اجــاره بهــای مســکن 

می شود.
با این اوصاف اگر کارگران قبال یک 
سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها 
می کردند امروز باید بیش از دو سوم 
حقوق خود را برای اجاره مســکن 

هزینه کنند.
 می ماند یک ســوم حقوق و گرانی 

گوشت و مرغ و میوه و ... !!!

اقتصاد استان
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چشمه سلیمانیه باغ فین کاشان پذیرای گردشگران نوروزی می شود
رییس اداره میراث کاشان از امکان بازدید گردشگران از چشمه سلیمانیه باغ فین کاشان با سه هزار سال 

قدمت در بهار ۹۸ خبر داد.
مهران سرمدیان با اعالم این خبر اظهار داشت: باغ فین کاشان با وسعت ۲۳ هزار و ۷۰۰ متر مربع در سال 
۱۳۱۴ شمسی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است به نحوی که ساخت ساختمان های آن از 

دوره صفوی آغاز شد.
وی با بیان اینکه تکمیل ساختمان های آن به دوران های زندیه و قاجاریه برمی گردد، افزود: آب همیشه در باغ 

فین کاشان جاری و حیات این باغ نیز از چشمه ای به نام سلمانیه است که قدمت آن به سه هزار سال قبل بر می گردد.
رییس اداره میراث فرهنگی و گردشگری کاشان با بیان اینکه قدمت ساختمان های حوض خانه چشمه سلمانیه به دوران 

صفوی باز می گردد، ابراز داشت: گردشگران داخلی و خارجی چهار دهه از بازدید این چشمه محروم بودند اما مرمت و بازسازی آن در دستور 
کار این اداره قرار گرفت به نحوی که کار مرمت از شهریور سال جاری آغاز شد. سرمدیان از اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی ویژه پروژه مرمت 
چشمه سلیمانیه باغ فین کاشان خبر داد و افزود: امید است با برنامه ریزی های صورت گرفته این بنای تاریخی برای بهار ۹۸ پس از اتمام مرمت 

پذیرای گردشگران داخلی و خارجی از سراسر کشور و جهان باشد.

فرش دستباف نیازمند 
حمایت جدی دولت است، 

زیرا با ادامه این شرایط 
همین افراد اندکی که در 

این عرصه حضور فعال 
دارند به دلیل مشکالت 

از فعالیت کناره گیری 
خواهند کرد و این 

تهدیدی جدی برای 
محبوبیت فرش ایرانی در 

کشورهای دنیا به شمار 
می آید.

 صادراتی که می توانست جایگزین نفت باشد؛    

نفس  تنگ فرش دستباف در هوای مسموم »ارز«

افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه تولید فرش دستباف و تاثیر 
آن بر نرخ نهایی این کاال از جمله مواردی است که باعث رکود 

داخلی و از دست رفتن بازارهای خارجی شده است.
در شرایطی که نفس های این هنر- صنعت به شماره افتاده است، 
بسیاری از فعاالن این حرفه و صادرکنندگان به دلیل اُفت صادرات 
فرش، از ادامه فعالیت منصرف شده اند و حتی برخی کارشناسان 
معتقدند که با ادامه این روال بی شک تا سال آینده با کاهش ۷0 
درصدی تولید مواجه خواهیم بود. این در حالی است که درآمد 
حاصل از تولید و صادرات فرش دستباف، می تواند جایگزین 
مناســبی برای درآمدهای نفتی و مالیاتی باشد با این وجود 
فرش دستباف وارد مسیری شده است که چندان درخشان و 
امیدوارکننده نیست به طوری که بارها درباره نبود پیشرفت و 

حتی پس رفت صادرات فرش دستباف هشدار داده شده است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    بازار فرش دستباف اصفهان که روزگاری سرشار از طرفداران فراوان در داخل و خارج از کشور بود مدت ها است که به دلیل تحریم ها، نوسانات دالر و قالی های ارزان قیمت 
وارداتی از نفس افتاده و امروز بدتر از چند ماه قبل با شرایطی بسیار دشوار و سخت دست وپنجه نرم می کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خبر داد:
راه اندازی ۱۱۸ به زبان های عربی و انگلیسی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه درصدد هستیم 
معوقات اول فروردین تا پایان آبان ماه امسال بازنشستگان این 
شرکت را در شش ماه نخست سال آینده پرداخت کنیم، گفت: 
در هر شرکت مخابراتی یک هیئت مدیره وجود داشت که از 

شهریور امسال مشاور مدیر منطقه یا مدیرعامل شدند.

ســید مجید صدری در جمع خبرنگاران که به صورت ویدئو کنفرانس 
پخش شد، گزارشی از فعالیت های یک سال اخیر این شرکت ارائه و با 
اشاره به تدوین طرح ثبت مشاغل در سامانه ۱۱۸، اظهار کرد: این اقدام 
برای پاسخگویی حداکثری به نیاز مردم انجام شده است، قرار است برای 
اولین بار به صورت پایلوت تا پایان سال، سامانه ۱۱۸ به زبان های عربی 
و انگلیسی راه اندازی شود تا امکان ارائه خدمت به گردشگران نیز وجود 

داشته باشد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: ۵۰ نفر نیروهای بزرگ شرکت 
مخابرات در این وضعیت قرار داشتند از این رو درخواست کردیم کسانی 
که باید بازنشسته می شدند، بازنشسته شوند و کسانی که توان حضور 
داشتند، مسئولیت اداری پیدا کردند. حذف مشاوران خارجی از دیگر 
اقدامات انجام شده است و در حال حاضر قراردادی تحت عنوان مشاور 
خارجی نداریم. در بخش معاونت حقوقی و تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی تالش می کنیم به قوانین و مقررات پایبند باشیم و البته همه جا 
از حق مخابرات دفاع کردیم و ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس برقرار 

کرده ایم.
وی با اشاره به عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت مخابرات ایران افزود: 
افراد مختلفی در شرکت مخابرات فعالیت دارند و آیین نامه دفاعی در سال 
۸۹ تنظیم شده که جزو معدود شرکت هایی هستیم که به بازنشستگان 
این شــرکت رفاهیات پرداخت می کنیم، از آبان ماه امســال به تمام 

بازنشستگان شرکت مخابرات به صورت کامل رفاهیات ارائه شده است.
صدری با اشاره به فعالیت های انجام شده در بخش صرفه جویی و کاهش 
هزینه ها، اظهار کرد: در شرکت مخابرات ایران حجم زیادی از ماموریت ها 
را کاهش دادیم و تالش برای اســتفاده بهینه از زمان داریم. در معاونت 
نیروی انسانی سال گذشته ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه ها را کاهش دادیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به صندوق شش درصد کارمندان 
در شرکت مخابرات ایران، گفت: ماهانه شش درصد از حقوق کارکنان 
مخابرات و شش درصد نیز توسط شرکت مخابرات به این صندوق واریز 
می شود تا به کارمندان وام داده شود اما پیش از این هر زمان مدیر منطقه 
و معاونان با کسر اعتبار رو به رو می شــدند از موجودی این صندوق کم 
می کردند و این درحالی است که در یک سال گذشته اجازه ندادیم ریالی 

برای این امور برداشت شود.
وی خاطر نشان کرد: شرکت مخابرات ایران دیگر به صندوق ایثارگران 
نیز بدهکار نیست و آیین نامه ای تنظیم کرده که پول صندوق فقط برای 

وام به پرسنل هزینه شود.

   کارکنان قراردادی پست های مدیریتی می گیرند
صدری با تاکید بر رسیدگی به وضعیت پرسنل اعم از قراردادی و رسمی 
گفت: برخی از کارکنان قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات دارند و در 
خیلی جاها به ویژه پســت های مدیریتی از آن ها استفاده نمی شد اما با 
اقدامات انجام شده، این کارکنان که تعداد آنها سه هزار نفر است از این 

پس تفاوتی با کارمندان رسمی نخواهند داشت.
وی با اشــاره به بازنگری و بهبود فرایند انتصاب ها در شرکت مخابرات 
تصریح کرد: در این شرکت کمیته انتصاب را تشکیل دادیم و برای هر 
سمت مدیر منطقه باید نفراتی معرفی و سوابق کاری او بررسی شود تا 

فردی که شاخص است، عهده دار سمت شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: سعی می کنیم مدیران مناطق 
را از معاونان آن منطقه انتخاب کنیم تا پرسنل بدانند که جای رشد دارند؛ 
البته مدیرانی که چهار سال در یک سمت مشغول کار بودند که تعداد آن ها 
هزار نفر است مورد ارزیابی قرار می گیرند تا اگر عملکرد آن ها مثبت باشد 
به صورت افقی یا در جایگاه باالتر مشغول فعالیت شوند و چنانچه عملکرد 
مثبتی نداشته باشند نفرات دیگری جایگزین آن ها خواهند شد که این 

فرصتی ایجاد می کند جوان ترها از فرصت های مدیریتی استفاده کنند.

گـــزارش

متاسفانه کاهش تولید، 
مشکالت شبکه بانکی، 
فــراروی  معضــالت 
صــادرات، نبــود برند 
فــرش ایرانــی، رقابت 
در بازار جهانی در کنار 
رکــود تولیــد داخلی 
سبب شده تا صادرات فرش شهرهای 
پرآوازه ای همچون اصفهان کم رونق 
شود. واقعیت آن اســت بازار فرش 
دستباف اصفهان که روزگاری سرشار 
از طرفداران فراوان در داخل و خارج 
از کشور بود مدت ها است که به دلیل 
تحریم ها، نوسانات دالر و قالی های 
ارزان قیمت وارداتی از نفس افتاده و 
امروز بدتر از چند ماه قبل با شرایطی 
بسیار دشوار و ســخت دست وپنجه 

نرم می کند.
به عقیده بســیاری از کارشناسان، 
این شرایط دشــوار بیش از هر عامل 
دیگــری متاثر از گرانی و نوســانات 
نرخ ارز اســت. البته در همین حال 
واوضاع، هســتند افرادی که براین 
باورند گران شــدن ارز بــازار فرش 
را تــکان داده و آن را پررونق کرده 
اســت، زیرا معتقدند گران شــدن 
دالر باعث به صرفه شــدن صادرات 
شده است ضمن آنکه خرید داخلی 
نیــز افزایش یافته و مــردم در زمان 
نوســانات ارزی، عالقه مند به خرید 
و نگهــداری کاالهای ارزشــمندی 
همچون فرش می شوند. اما بسیاری 
قوانین دســت و پا گیر که با افزایش 
نرخ ارز همراه شــد فرصت استفاده 
از گرانی ارز را گرفت و بسیاری افراد 
تاثیرات منفی افزایش نرخ ارز بر بازار 
فرش را بیش از تاثیــرات مثبت آن 

می دانند.

   ایجاد مانع باعث از دست رفتن 
فرصت طالیی گرانی ارز شد

دراین بــاره نایب رییــس اتحادیــه 

تولیدکننــدگان فــرش دســتباف 
اصفهان با اشــاره به تاثیر نرخ ارز بر 
رونق صادرات، گفت: در دو ماه ابتدای 
امســال به دلیل ارتباط بــا آمریکا، 
صادرات خوبی به این کشــور انجام 
شد ولی پس  از آن با شــروع دوباره 
تحریم ها صادرات به این کشــور که 
از خریداران اصلی فرش دســتباف 
 ایران بود و تعــدادی دیگر از بازارها 

قطع شد.
ســعید عصاچی خاطرنشــان کرد: 
اکنون فــرش ایران به کشــورهایی 
همچون آلمان، ایتالیا، چین، روسیه 
و دبی صادرات می شود ولی به میزانی 

نیست که به بازار فرش رونق بدهد.
به گفتــه این مســئول متاســفانه 
ایجاد چنــد مانــع باعث شــد که 
صادرکننــدگان نتواننــد از فرصت 
طالیی گرانــی ارز بــرای صادرات 

بیشترین استفاده را داشته باشند.
وی بــا تاکید بــر تاثیــرات منفی 
تحریم ها بــر صادرات، بیــان کرد: 
تحریم هــا موجب از دســت رفتن 
تعــدادی از بازارهای هــدف فرش 

دستباف شد.
عصاچی افزود: مورد دیگر که باعث 
رونق نگرفتن صادرات فرش دستباف 
شد به تغییر قوانین مربوط می شود، 
قانون بازگشت پول حاصل از صادرات 
کاالهای ایران به کشــور شاید برای 
محصوالتــی همچون مــواد غذایی 
کارآمد باشــد ولی اجرای این قانون 
برای کاالیی همچــون فرش که ارز 
حاصل از صادرات آن ممکن اســت 
ســال ها بعد به دســت صادرکننده 

برسد پاسخ گو نیست.
وی تصریح کرد: فرش کاالیی است 
که صــادر می شــود و ارز آن پس از 
فروش، به دست صادرکننده می رسد 

و ممکن است این فرایند چند سال 
هم به طول انجامد حال باوجوداین 
قانون که صادرکننــده فقط دو ماه 
فرصت برای بازگشــت ارز حاصل از 
فروش کاالی خود دارد موانعی برای 
فعاالن ایجاد شده و باعث بی انگیزه 
شدن آن ها نســبت به صادرات شده 
اســت به این ترتیب است که رونقی 
برای  صادرات فرش در این شــرایط 

گرانی ارز ایجاد نشد.
وی در رابطــه با بــازار داخلی فرش 
دســتباف اصفهان گفت: ازآنجاکه 
ابریشــم از مــواد اولیــه و اصلی در 
تولید فرش دستباف به شمار می آید 
وارداتی و قیمتش تحت تاثیر نرخ ارز 
است، اکنون این ماده اصلی عالوه بر 
گرانی چند برابری، کمیاب نیز شده 
است واضح است باوجود افزایش نرخ 
ابریشم، نرخ نهایی فرش نیز گران تر 
و مشــتریانش کمتر شده  و از طرفی 
به دلیل به صرفه نبودن تولید فرش، 
بســیاری از تولیدکنندگان از ادامه 
فعالیت منصرف شده اند، فعال مشکل 
اصلی ما همین فقدان تولیدات است 
چه بسا با ادامه این روال تا سال آینده 
تولید فرش با کاهــش ۷۰ درصدی 

روبرو شود.

   انصراف مشــتری از خرید در 
مواجهه با قیمت نهایی فرش

صفوی که یکی از فعاالن بازار فرش 
اصفهان اســت نیز دراین باره گفت: 
نوســانات نرخ دالر باعث شــد که 
شرایط بازار فرش چندان خوشایند 
نباشــد به نحوی که نه مشــتری و 
نه فروشــنده معامله ای نمی کنند. 
بسیاری بر این تصورند که با افزایش 
نرخ دالر، صادرات فرش رونق گرفته 
است ولی واقعیت این است که چنین 

اتفاقی رخ نداده و بازار فرش همچنان 
در رکود باقی مانده است.

به گفته این فعال معمــوال خریدار 
داخلی و خارجی به نرخ نهایی فرش 
توجه می کنــد، حــال ازآنجاکه با 
افزایش قیمت دالر هزینه های تولید 
فرش نیز باالتر رفته اســت درنتیجه 
قیمــت نهایی فروش تــا ۳۰ درصد 
بیشــتر شــده که این موضوع باعث 

انصراف مشتری از خرید می شود.

   گرانی مــواد اولیه از مهم ترین 
موانع فعاالن فرش

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی 
گرانی مواد اولیه یکــی از مهم ترین 
موانع برای فعاالن اســت همچنین 
تنوع طرح، کیفیــت و ارزان تر بودن 
فرش ماشــینی باعث آن شده است 
که از بازار فرش دستباف در داخل و 
خارج از کشور استقبال کمتری شود .

صفوی افزود: به عــالوه اینکه اعمال 
تحریم هــا بــرای صــادرات فرش 
دستباف ایران بسیار آسیب آور بوده 
است زیرا تســخیر دوباره بازارهای 
ازدست رفته به دلیل وجود رقبایی که 
کاالهای ارزان قیمت تولید می کنند 
و برای صادرات محصــوالت خود از 
حمایت هایی مانند معافیت گمرکی و 
یا جایزه کمرگی برخوردارند، اقدامی 

دشوار است .
در پایان این فعال تاکید کرد: فرش 
دســتباف نیازمنــد حمایت جدی 
دولت است، زیرا با ادامه این شرایط 
همین افراد اندکی که در این عرصه 
حضور فعال دارند به دلیل مشکالت 
از فعالیت کناره گیری خواهند کرد و 
این تهدیدی جدی برای محبوبیت 
فــرش ایرانــی در کشــورهای دنیا 

به شمار می آید.

ارتقا کیفی کارآفرینی اصفهان در نخستین کمپ کارآفرینی
دبیراجرایی نخستین رویداد کارآفرینی دانش آموزی در اصفهان گفت: این رویداد کارآفرینی با محوریت 

مدارس هوشمند و با هدف باالبردن سطح کیفی کارآفرینی دانش آموزان در اصفهان برگزار می شود.
محمدمهدی یزدانی اظهار کرد: این رویداد به همت مرکزآموزش علمی کاربردی ســازمان همیاری 
شهرداری های استان اصفهان و با همکاری استانداری، شهرداری، جهاد دانشگاهی اصفهان و چندین 

استارت آپ خصوصی برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه این رویداد در دو بخش دانش آموزی و دانشــجویی طراحی شــده است، گفت: رویداد 

دانش آموزی در روزهای دهم، یازدهــم و دوازدهم بهمن و رویداد کارآفرینی اصفهان هوشــمند مربوط به 
دانشجویان در روزهای هفدهم، هجدهم و نوزدهم بهمن ماه برگزار می شود. 

یزدانی تصریح کرد: این رویداد در ۵۴ ساعت کارگاهی تحت نظر ۲۱ مربی اجرا می شود. مربیان هر دو رویداد یکسان طراحی شده 
است تا فرهنگ سازی ارتقای کیفی کارآفرینی اصفهان از پایه دانش آموزی آغاز شود.

دبیراجرایی نخستین رویداد کارآفرینی دانش آموزی در اصفهان تاکید کرد: این ۲۱ منتور طی سه روز در کنار جوانان قرارمی گیرند تا 
ایده های آنها به دمویی از کسب و کار واقعی تبدیل شود. 

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

سرمایه گذاری ۱۱۱۹ میلیارد تومانی بخش خصوصی در تاسیسات فاضالب استان

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: از سال ۹2 تا کنون ۱۹ پروژه در بخش فاضالب با 

سرمایه گذاری یک هزار و ۱۱۹ میلیارد تومانی بخش خصوصی در استان 
اصفهان عملیاتی شده است.

هاشم امینی با اشاره به اجرای تاسیسات فاضالب در شهرهای مبارکه و لنجان که با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: سرعت اجرای 
تاسیسات فاضالب در شهرهای مبارکه، کرکوند، زیباشــهر، دیزیچه، زرین شهر، 
چمگردان، زاینده رود، سده و لنجان و ورنامخواست با مشارکت بخش خصوصی ۱۴ 
برابر میانگین ۲۵ سال گذشته بوده است. وی افزود: در شهرهای مذکور از سال ۶۸ تا 
۹۲ حدود ۱۶۵ کیلومتر و از سال ۹۲ تا کنون بیش از ۵۷۰ کیلومتر شبکه فاضالب اجرا 
شده است. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون 
اجرای تاسیسات فاضالب در این شهرها از پیشرفت فیزیکی ۸۹ درصد برخوردار است، 
اعالم کرد: مطابق با انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
و شرکت فوالد مبارکه در راستای اجرای شبکه فاضالب در مقابل تخصیص پساب مقرر 
شد؛ ۶۴۰ کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شود که تا کنون ۵۷۰ کیلومتر از این 

رقم عملیاتی شده است. امینی عنوان کرد: با استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای 
تاسیسات فاضالب شهرستان های مبارکه و لنجان به طور میانگین در هر سال بیش از ۹۸ 
کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شد، در حالی که قبل از انعقاد این قرارداد میانگین 

اجرای شبکه فاضالب در این شهرها حدود هفت کیلومتر بوده است.
وی به احداث ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال فاضالب و پساب در شهرستان مبارکه 
پرداخت و خاطرنشان کرد: هم اکنون ۹ ایستگاه پمپاژ فاضالب و دو ایستگاه پمپاژ پساب 
در شهرستان مبارکه به منظور انتقال ۲۶۰ لیتر بر ثانیه پساب به شرکت فوالدمبارکه در 
دستور کار قرار دارد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: دو ایستگاه 
پمپاژ محله وینیچه و ایستگاه پمپاژ محله های حسن آباد و نکوآباد در شهرهای زیباشهر و 
دیزیچه برای انتقال پساب به شرکت فوالد مبارکه در حال احداث است. وی به انعقاد قرارداد 
بیع متقابل میان شرکت آبفا و ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و افزود: در سال جاری قراردادی 
در قالب سرمایه گذاری بیع متقابل به  مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان میان شرکت آبفا و ذوب آهن 
اصفهان در راستای تکمیل شبکه فاضالب فوالدشهر و ایمانشهر منعقد شد که بر این اساس 
۱۲۵ میلیون مترمکعب پساب طی ۲۰ سال در اختیار شرکت ذوب آهن قرار خواهد گرفت. 

اخبار اصفهان
خـــبــــر



گردشگری

مهر
گـــزارش

دولت به گوِد »سفر« وارد 
شود

هیات  رییــس 
انجمن  مدیــره 
دفاتر  صنفــی 
خدمات مسافرتی استان تهران تاکید 
کرد: مادامی که از تسهیالت و حمایت 
دولت خبری نباشد، درباره ارزان شدن 
هزینه ی سفر فقط حرف های تکراری 
می زنیم و اتفاقات تکراری رقم خواهد 

خورد.

امیرپویان رفیعی شــاد گفت: برای ارزان 
شدن ســفر الزم اســت دولت تسهیالتی 
بدهد، درحال حاضر صحبت از تخصیص 
وام به متقاضیان سفر اســت، اما این که تا 
چه حد چنین طرحی اجرایی شود، بودجه 
آن از چه محلی تامین شود، ضمانت های 
پرداخت این وام چگونه تعیین شود و دیگر 
این که آیا قرار است دریافت این وام مانند 
سایر تســهیالت همراه با دردسر باشد یا 
شــرایط ویژه ای برای آن درنظــر گرفته 
شــده، عالوه بر این ســود بازپرداخت آن 
چند درصد محاسبه شــده و بازپرداخت 
این تســهیالت به چه شــکل خواهد بود، 
از جمله پرســش های قابل تاملی اســت 
 که باید پیــش از اجرای طرح مشــخص

 شود.
او تاکید کرد: این تسهیالت باید به گونه ای 
باشد که سفر را آســان کند، نه این که در 
این شــرایط اقتصادی چالــش دیگری را 
به مردم تحمیل کنــد. بنابراین می طلبد 
تمام فعاالن گردشــگری به طرح »ســفر 
ارزان« کــه البته الزم اســت روی عنوان 
 آن بازنگری شود، اهتمام بیشتری داشته

 باشند.
رفیعی شــاد با بیــان این که در ســاختار 
قبلــی انجمــن صنفــی دفاتــر خدمات 
مسافرتی استان تهران کمیته ای با عنوان 
ســفرهای ارزان قیمت وجود داشــت که 
با مشــارکت یکی دو آژانس مسافرتی در 
مســیر مشــهد تورهایی تعریف شد و در 
دیداری که با معاون گردشــگری داشتیم 
بــه تجربه های موجود نیز اشــاره شــد، 
ایده ها و پیشــنهادهایی را بــرای ارزان تر 
شــدن هزینه ســفر مطرح کرد و گفت: 
برای اجرایی شــدن این طرح چند راه حل 
وجود دارد، نخســت آن که سفر در برخی 
 مسیرها صنعتی شود، یعنی به تولید انبوه

 برسد.
 وقتــی تولیــد تعداد بســته های ســفر 
افزایش یابد خواه ناخــواه کاهش هزینه ها 
را در پی خواهد داشــت. درحــال حاضر 
 بســته ســفرهای داخلی در ایران خالی

 است.
وی اضافه کرد: باید تاسیسات 
خدماتی مشــخصی را برای 
این ســفرها اختصاص دهند 
و یا تعــدادی از اقامتگاه ها را 
برای این کار گارانتی کنند تا 
با هزینه مناســب تور طراحی 
شود. باید در بخش حمل و نقل 
نرخ های یارانه ای خــاِص این 

سفرها تعیین شود.
 البتــه در برخی مســیرها مثل 
کیش و قشم پروازهای چارتری 
با قیمت نسبتا مناسب وجود دارد 
 اما سایر مسیرها و مقاصد این گونه

 نیست.
 مادامی که تســهیالت و حمایت 
دولت نباشــد درباره ارزان شدن 
هزینه سفر فقط حرف های تکراری 
می زنیــم و اتفاقات تکــراری رقم 

خواهد خورد.
رفیعی شاد اظهار کرد: منظور از تخصیص 
تســهیالت، فقط اعطای کمک های نقدی 
نیست، بلکه این حمایت می تواند به صورت 
معافیت مالیاتی و یا کاهش هزینه عوارض 

باشد. 
یقینا اگــر تولیدکننــدگان محصوالت و 
خدمــات گردشــگری حمایــت شــوند 
اثــرات آن به زنجیــره گردشــگری وارد 
 می شود که بیشــترین انتفاع آن به مردم 

می رسد.
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری درحالی که حدود دو ماه تا 
تعطیالت نوروزی باقی مانده، از تهیه طرح 
»سفر ارزان« و تخصیص تسهیالتی برای 
سفر به شکل وام  خبر داده که جزییات آن 

را تا کنون مشخص نکرده است. 
تاسیسات گردشگری همچون هتلداران و 
آژانس های مسافرتی اجرای چنین طرحی 
را  در بحران اقتصادی حال حاضر که بیم 
حذف سفر از سبد خانوار ایرانی را تقویت 
کرده است، هرچند الزم اما ُمسکنی موقت 

می دانند. 
عالوه بر این نقدهایی بــر عنوان این طرح 
وارد شده،   چرا که تداعی کننده سفرهایی 
با خدمات نــازل بی توجه به حفظ شــان 

مسافر است.

اکثر دشت های اصفهان در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: اکثر دشت های اصفهان امروزه در 

وضعیت نامناسبی قرار گرفته است.
حسن ساسانی اظهار داشت: از ابتدای سال آبی امسال شاهد بارش ۳۱۱ میلیمتری برف بودیم که نسبت 

به میانگین بلندمدت کل بارش ها ۶۲ درصد افزایش یافته است.
وی بیان داشت: میزان بارش تجمعی سال جاری در چلگرد یعنی  ایستگاه شاخص حوضه زاینده رود تا دو 

روز گذشته ۹۷۰ میلیمتر بوده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان حجم ورودی به سد زاینده رود را تا دو روز گذشته  ۵۳ 

متر مکعب بر ثانیه و حجم خروجی از آن ۸.۵  متر مکعب بر ثانیه عنوان کرد و افزود: متوسط حجم ورودی به سد زاینده 
رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۳۸ میلیون متر مکعب بوده است که به نسبت سال آبی گذشته این مقدار حدود ۵۹ درصد  

افزایش داشته است ولی نسبت به میانگین دراز مدت ۶۶ درصد کاهش ورودی را شاهد هستیم .
وی افزود : ذخیره آب در مخزن سد زاینده رود  هم اکنون  ۱۷۶میلیون متر مکعب است و این میزان نسبت به حجم ذخیره شده در میانگین 

بلند مدت حدود ۷۲ کاهش داشته است.

راه  اندازی »پارک اقتصاد دیجیتال« در کشور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: برای رونق کســب و کارهای فضاپایه، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات ســه کار مهم انجام داده که یکی از آنها »پارک اقتصاد دیجیتال« است که در دهه فجر افتتاح 
می شود. محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به استقرار شرکت های فضاپایه در این پارک، اظهار کرد: این 
شرکت ها از بیمه و مالیات معاف هستند و همه امکانات مورد نیاز از جمله مشاوره های الزم در اختیارشان 

قرار داده می شود تا ظرف سه سال بتوانند درآمدزا شوند.  وی با اعالم اینکه تسهیالت ویژه ای از محل وجوه 
اداره شده برای رونق این کسب و کارها اختصاص می یابد، گفت: برای رونق بیشتر این کسب و کارها داده های 

حاصل از آنها در اختیار همگان قرار می گیرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به قول خود به مجلس شورای 
اسالمی در زمان کسب رای اعتماد، گفت: وعده ای که در حوزه فضایی دادم، این بود که صنعت و دانش فضایی را کاربردی 

کنیم و از حوزه پژوهشی صرف بیرون بیاوریم که تالشمان در یک سال و نیم گذشته معطوف به همین هدف بوده است . آذری جهرمی افزود: 
تالش کردیم حاصل زحمات دانشمندان و متخصصان کشورمان در حوزه های مختلف مرتبط با عرصه فضا که علمی میان رشته ای است، به 
عنوان دستاوردی مطرح شود که اطالعات آن در اختیار کسب و کارهای فضاپایه قرار گیرد و همچنین تبدیل به سیستم هایی شود که آثارش 

در زندگی مردم مشخص و کاربردی باشد.

 این اتفاق ســبب شد 
بــازار خریــد و فروش 
خودرو بــه گفته برخی 
فعاالن »سنکوپ« کند 
چرا که قیمت های تازه 
امکان خرید و فروش را 

از میان برد.

    وقتی تنور داغ شد
 از پس افزایش قابل توجه قیمت ارز 
و کاهش ارزش پول ملی، تالش برای 
تبدیل نقدینگی به کاال در دستور کار 
بسیاری از دارندگان ســرمایه های 

خرد قرار گرفت.
 بازار خرید و فــروش داغ بود و این 
فقط خــودرو نبود کــه در تیررس 
ســرمایه های ســرگردان فراری از 
کاهش ارزش قرار گرفت. ارز، سکه، 
طال و مســکن همگی اقالمی بودند 

که با هجوم سنگین سرمایه ها روبرو 
شدند. داســتان خودرو اما متفاوت 
بود. خودروســازان در این مقطع در 
حالی دست به پیش فروش های مکرر 
زدند که تحت تاثیــر تحریم و اعالم 
نبود قطعه کافــی، تزریق خودرو به 
بازار را متوقف کرده و سطح تولیدات 
خود را به شــدت کاهش داده بودند. 
با این حال پیش فروش ها، بر اساس 
کد ملــی و باب شــدن اصطالحاتی 
چون »خودرو اولی« و ... نیز نتوانست 
تب فراگیر خرید خــودرو را به عرق 
بنشــاند.روند پیش فــروش خودرو 
در کنار عــدم تحویــل خودروهای 
قبلی و عدم ارسال دعوت نامه برای 
خریداران ادامه داشــت که کم کم 
 بحث افزایش قیمت خودرو بار دیگر 

مطرح شد.

   ماه موعود
 دی مــاه امــا مــاه موعــود برای 
خودروســازان بود. قیمت هــا دو بار 
پیاپی افزایش یافــت و نعمت بخش، 
دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد 
که اتفاقا این میــزان افزایش کافی 
نیست و مقرر است رشد قیمت ها در 

سه مرحله تداوم یابد.
 حاال آنهــا که خــودرو پیش خرید 
کرده بودند می پرســیدند قرار است 
خودروها را به قیمــت روز بگیرند یا 

به قیمت زمان ثبت نام؛ پاسخ همان 
قدر که معلوم بود، نامعلوم می نمود. 
گفتنــد خودروهای ثبت نام شــده 
تا مــرداد، مشــمول افزایش قیمت 
نمی شــوند اما کمی بعد استفاده از 
عبارت خودروهای فــروش قطعی، 
معادله را به هــم زد. در حالی تاکید 
می شــود خودروهای فروش قطعی 
مشمول افزایش قیمت نمی شوند که 
بخش عمده خودروهای پیش فروش 
 شــده، دریافت های علی الحســاب

دارند.

   بازار خرید و فروش حواله خوابید
 در عین حال بازار خرید  فروش حواله 
نیز با کاهش شــدید معامالت روبرو 
شد. حاال دیگر کســانی که به امید 
حفظ ارزش پول خود خودرو خریدند، 
با شرایط تازه ای روبرو شده اند. این 
در حالی است که ســعید موتمنی، 
 رییــس اتحادیــه نمایشــگاه داران 
مــی گویــد ۹۰ درصــد پیــش 

خریدکنندگان خودرو سرمایه گذار 
بودند نه مصرف کننده.موتمنی گفت: 
بازار هنوز سردرگم است باید دید در 
روزهای آتی شــکل تحویل خودرو 
چگونــه اســت. اگر خودروســازان 
خودروهای تولیدی خــود را پنج تا 
۱۰ روزه به فروش برسانند قیمت ها 
تغییر نمی کند اما فروش بلند مدت 
همچنان قیمت در بازار آزاد را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
به گفتــه وی تحویــل خودروهای 

معوق می توانــد قیمت ها را تا حدی 
منطقی کــرده و از فشــار موجود بر 
بازار بکاهد.عباس تابش معاون وزیر 
صنعــت و رییس ســازمان حمایت 
از مصــرف کننــده و تولیــد کننده 
گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم 
بــازار، خودروســازان حــق ندارند 
بیــش از ۲۰ درصد تولیداتشــان را 
به فــروش نقدی اختصــاص دهند 
 و ۸۰ درصــد بایــد بــه معوقــات

 اختصاص یابد.

واکاوی تاثیر قیمت های تازه بر بازار خودرو ؛

بازار خودرو قفل شد

خبرآنالین
گـــزارش
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 خرید و فروش خــودرو در بازار به صفر رســید،این اتفاق 
تحت تاثیر اعالم قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت 

گرفت.
دی ماه، ماه افزایش قیمت خودرو بــود. در این ماه به فاصله 
کوتاهی خودروسازان قیمت تولیدات خود را افزایش دادند و 
برخی خودروها نظیر پراید که پرتیراژترین خودروی تولیدی 
محسوب می شود، دو بار پیاپی در فاصله یک هفته افزایش 

قابل توجه قیمت را تجربه کردند. 

 دی ماه اما ماه موعود 
برای خودروسازان 
بود. قیمت ها دو بار 

پیاپی افزایش یافت 
و نعمت بخش، دبیر 

انجمن خودروسازان 
تاکید کرد که اتفاقا 
این میزان افزایش 

کافی نیست و مقرر 
است رشد قیمت ها 
در سه مرحله تداوم 

یابد.

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
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ورودتعزیرات به 
بازار مرغ شرایط 

رابدترمی کند

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتی با بیان اینکه ورود تعزیرات به 
بازار مرغ، منجر به بدتر شدن اوضاع 
می شود،گفت:شــرکت پشتیبانی 
اموردام بخش زیادی از نهاده مورد 
نیاز تولیدکنندگان را تامین می کند.

محمد یوســفی با بیان اینکه فشار 
تعزیرات برای کنترل قیمت مرغ، 
باعث بدتر شــدن اوضاع و افزایش 
قیمت خواهد شــد،گفت: در حال 
حاضر شرکت پشــتیبانی اموردام 
مقدار تا حدود زیــادی نهاده مورد 
نیاز  مرغــداران را تامین می کند 
و به همین دلیــل تولیدکنندگان 
 بــه جوجــه ریــزی تشــویق 

می شوند. 
وی با تاکید بر اینکه نیازی به ورود 
تعزیرات به این حوزه نیست،افزود: 
با شرایطی که ایجاد شده به تدریج 
مرغ قیمت واقعی و منطقی خود را 

پیدا می کند. 
رییس انجمن پــرورش دهندگان 
مرغ گوشتی ادامه داد: ما از مسئوالن 
شــورای اقتصاد و سیاســتگذاران 
درخواست داریم در جلسات قیمت 
گذاری تشــکل ها را نیــز دعوت 
کننــد و نقطه نظرات مــا را نیز در 
این زمینه اعمال نماینــد تا دیگر 
 شاهد بروز مشــکالت این چنینی

 نباشیم. 
یوســفی با بیــان اینکه شــرکت 
پشــتیبانی امور دام هم اکنون کار 
خــود را به خوبی انجــام می دهد، 
اضافه کرد: البته مرغداران با مقداری 
کمبود مواجه هستند که این کمبود 
باید از طریق واردات برطرف شود و 
این واردات نیــز باید با برنامه ریزی 

منظم و دقیق صورت بگیرد. 
وی قیمت منطقی هرکیلوگرم مرغ 
را در شرایط کنونی بین ۱۱.۵ تا ۱۲ 
هزارتومان اعالم و اضافه کرد: از ۲۲ 
بهمن ماه تا شب عید تقاضا برای مرغ 
در بازار افزایش خواهد یافت و همین 
که ما بتوانیم قیمت مرغ را در همین 
حدود )۱۱.۵ تا ۱۲ هزارتومان( نگه 

داریم، اتفاق خوبی است. 

مهر
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

90

89

     نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: در صورت تنظیم نشدن بازار و تداوم آن، قیمت 
گوشت قرمز برای شب عید دوباره افزایش و شاید به 120 هزار تومان برسد. 

     معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه محصوالت قاچاق در هر جای کشور که ضبط شود، غیر قابل 
توزیع است، گفت: سموم کشاورزی فقط باید با نسخه ارائه شود.

     گمرک ایران در بخشنامه ای از رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات )تا اطالع ثانوی( و گوجه فرنگی 
و محصوالت آن، خبر داد.

     رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی از کاهش هزینه چاپ، نشر و امحاء اسکناس 
خبر داد و گفت: روزانه ۶0 میلیون تراکنش در نظام بانکی ایران به ثبت می رسد.

     رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به آزاد شدن ثبت سفارش برای تلفن همراه گفت: مسئولین قول 
داده اند ۶00 هزار گوشی مانده در گمرک تا اواخر هفته آینده با نرخ نیما به بازار عرضه شوند.

     معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران از انتشار 10هزار میلیارد ریال اوراق منفعت در مسیر 
تامین مالی طرح نگه داشت و افزایش توان تولید در هفته آینده خبر داد.



کسب و کار
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خالقیتعاملتحرکبازاربیمهای
 عنصر خالقیت موجب تحرک بازار بیمه ای، توسعه این صنعت و در نهایت رضایت بیمه شدگان 
می شود .  مجید مشــعلچی فیروزآبادی در پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد 
بازار)چالش ها و راهکارها( ضمن بیان این مطلب، تصریح کرد: برگزاری همایش های تخصصی و 

علمی راهکاری برای توسعه خالقیت و نواوری صنعت بیمه است . 
وی ریســک و بیمه را قرین یکدیگر دانســت و گفت: بیمه گری، اتکایی، رشــد تکنولوژی نوین، 

نیروی انسانی و غیره از ریسک های صنعت بیمه هستند . 
مدیرعامل بیمه کوثر افزود: ریســک های صنعت بیمه درون زا و برون زا و حل مشــکالت در این صنعت 

درون گراست . مجید مشعلچی فیروزآبادی با تاکید بر این امر که شناخت شاخص ها در بازار بیمه نخستین گام 
مدیریت ریسک است، تصریح کرد: برخی فعل و انفعاالت مثل سود سپرده، تحریم، نقدینگی سرگردان و ارز کشور از مولفه های 

ناشی از حکمرانی و شاخص هایی از قبیل رشد تکنولوژی نوین و استارت آپ ها مولفه های غیرحاکمیتی هستند که باید در بازار صنعت 
بیمه مورد توجه قرار گیرد .  وی خاطرنشان کرد: رشد سریع تکنولوژی های نوظهور، ضرورت تحلیل داده ها، تعامل حرفه ای با مشتری، 

توسعه شبکه فروش و بازاریابی مدرن ازجمله شاخص های اصلی مدیریت ریسک است . 
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منظور آقای خاویر پالدوال 
ایــن اســت کــه قدرت 
مدیریت بــه توانایی های 
ما در شکل دادن تعهدات 
شــخصی و معنــادار به 
افرادی که رهبری شــان 
را بر عهده داریم وابســته 
اســت. همان طور که نســل هــزاره در 
بسیاری از شرکت ها در حال قبضه کردن 
پست های مختلف هســتند، حقیقیت 
این موضوع بیش از گذشته روشن شده 
است. شما نمی توانید نسل هزاره را فقط 
با یک چک پرداختــی، ضمانت نامه و یا 
مزایا راضی کنید. آن ها معنا، شــادی و 

همبستگی می خواهند.

   چرا بسیاری از مدیران فراموش 
می کنند کــه آن ها نیز انســان 

هستند؟
مشکل این است که حدود 70 درصد از 
مدیران خود را الهام بخش و انگیزه دهنده 
می دانند، دقیقا به همــان صورتی که ما 
لقب راننده خوب را به خودمان می دهیم. 
اما این کامال با درک کارکنان از مدیران 
در تضاد اســت. نتایج یک نظرســنجی 
منتشر شده توسط مجله فوربس نشان 
داد که 65 درصد از کارمندان، اگر افزایش 
حقوق به معنای اخراج شدن مدیرشان 
باشــد، از دریافت اضافه حقوق اجتناب 
می کنند. همچنین تحقیــق دیگری از 
موسسه گالوپ فاش کرد که 82 درصد 
از کارمنــدان مدیر خــود را الهام بخش 
نمی دانند. از نظر ما، این دو مورد به طور 

مستقیم به یکدیگر مرتبط اند.
مدیریت انسانی جنبه های مثبت بسیار 

زیــادی دارد. همان طور کــه داده های 
McKinsey & Company نشان 
می دهد، زمانی که کارکنان به طور ذاتی 
انگیزه می گیرند، 32 درصد بیشتر متعهد 
هستند و 46 درصد بیشــتر از کارشان 
راضی می شــوند و 16 درصد بهتر عمل 

می کنند.
به عنوان انســان، همه ما تحت هدایت 
نیازهای اساســی مانند معنا، شــادی، 
انسجام انسانی و تمایل به کمک مثبت 
به دیگران هســتیم. مدیرانــی که واقعا 
این نیازها را درک می کنند و اعمالشان 
به گونه ای است که این انگیزه های ذاتی 
را توانمند می کند، می توانند یک حس 
وفاداری، تعامل و عملکرد را در کارکنان 
خود به وجود بیاورند. به عنوان مدیر، ما 

باید قبل از مدیر بودن، انسان باشیم.
تحقیق ما نشان داد که یک جنش جهانی 
در مدیریت های سطح C در شرکت هایی 
ماننــد لینکدیــن، مایکروســافت و 
استارباکس در حال وقوع است. مدیران 
این سازمان ها از خود می پرسند »چگونه 
می توانیم مدیریت انســانی بیشــتر و 
فرهنگی شخص محور را ایجاد کنیم که 
مدیران و کارمندان بیشتر به کار بپردازند 

و به طور کامل درگیر کار شوند؟«
بر اساس کار ما در ساخت مدیران انسانی 
بیشــتر، در اینجا چند نکته را می توان 

بازگو کرد:

   شخصی باشید
باب چپمــن، مدیرعامل شــرکت بری 
 Everybody وهمیلر و نویسنده کتاب
Matters، قدم های بســیار خوبی را 
در راستای مدیریت انسانی در شرکتش 
برداشــته اســت. برای اتخــاذ تمامی 
تصمیماتی که روی کارمندان تاثیرگذار 
است، او از خود می پرســد: »اگر فرزند، 
والدین یا دوســت خوب مــن در اینجا 
کار می کرد، آیــا آن ها از ایــن تصمیم 
قدردانی می کردنــد؟«. به این ترتیب او 
تصمیم گیری های مدیریتــی را به یک 

سوال شخصی تبدیل می کند.
درواقع او از یک حوزه تاکتیکی به سمت 
یک حوزه احساســی می رود تا مطمئن 
شــود که وضعیت و قدرتش چشم او را 
بر همه چیز نبسته است. شما نیز وقتی 
می خواهید تصمیماتی بگیرید که روی 

زندگی افراد تاثیرگذار است، همین سوال 
را از خود بپرســید. پای خود را در کفش 
آن ها کنید و تصور کنید که آن ها یکی از 

اعضای خانواده یا دوستان شما هستند.

   خودآگاه باشید
پیتر دراکر که یکی از پیشــگامان حوزه 

مدیریت در جهان اســت می گوید: »تا 
وقتی که در مدیریت خــود درمانده اید، 
نمی توانید دیگران را نیز مدیریت کنید.« 
این داستان نشــان می دهد که مدیریت 
چگونه با درک و هدایت خود آغاز می شود. 
وقتی که خودتان را درک می کنید، بهتر 
خواهید توانست کسانی که رهبری شان 

را بر عهــده دارید را بفهمیــد و با آن ها 
همدردی کنید و همچنین انگیزه ذاتی 
آن ها را نیز باال ببریــد. مدیریت خوب با 
خودآگاهی آغاز می شود و خودآگاهی را 
می توان از طریق تمارین ذهنی افزایش 

داد.

   از خود گذشته باشید
دومینیک بارتون، مدیرعامل شــرکت 
 ،McKinsey & Company
می گویــد کــه خودخواهــی پایــه و 
اساس مدیریت خوب اســت. مدیریت 
در مورد شــما نیســت، بلکــه در مورد 
افراد و ســازمان هایی اســت که شــما 
مدیریت می کنید. با خودخواهی، شــما 
از معادله خود بیــرون می آیید و منافع 
بلندمدت دیگــران را در نظر می گیرید. 
ازخودگذشــتگی به این معنا نیست که 
شما به عروسک خیمه شب بازی دیگران 
تبدیل شوید و در مقابل دیگران از خودتا 
دفاع نکنید. فــداکاری از اعتمادبه نفس 
و خــود مراقبتی سرچشــمه می گیرد. 
روشی ساده برای آزمایش اینکه آیا شما 

یک شــخص ازخودگذشته هستید یا نه 
وجود دارد: وقتی که تصمیمی می گیرید، 
انگیزه های خود را چک کنید؛ آیا این کار 
را برای خودتان انجــام می دهید یا برای 

مزیت دیگران؟

   دلسوز باشید
هدف از دلســوزی و همــدردی آوردن 
خوشــحالی به قلب دیگران اســت. اگر 
تاکنون مدیریت داشته اید که دلسوز بوده، 
حتما می دانید که این چه حسی دارد. این 
شخص پشتیبان شماست. این شخص 
عالیق شــما را در ذهن دارد و درنتیجه 
شما احساس امنیت، اطمینان، وفاداری 
و تعهد می کنید. وقتی در مورد مدیریت 
صحبت می کنید، هیچ چیــز نمی تواند 
جای دلسوزی را بگیرد. اگر می خواهید 
به عنوان یک مدیر دلســوزی بیشتری 
داشته باشــید، باید عادت پرسیدن یک 
سوال ساده از خودتان در هنگام تعامل با 
دیگران را جا بیاندازید: چگونه می توانم 
 به این شخص کمک کنم که روز بهتری

 داشته باشد؟

شما نیز یک انسان هستید؛   

مدیربودنچقدرسخته!

خودخواهی پایه و 
اساس مدیریت خوب 

است. مدیریت در 
مورد شما نیست، 

بلکه در مورد افراد و 
سازمان هایی است که 

شما مدیریت می کنید. 
با خودخواهی، شما 

از معادله خود بیرون 
می آیید و منافع 

بلندمدت دیگران را در 
نظر می گیرید.

مدیریت انسانی جنبه های مثبت بسیار زیادی دارد. همان طور 
که داده های McKinsey Company نشــان می دهد، زمانی که 
کارکنان به طور ذاتی انگیزه می گیرند، 32 درصد بیشتر متعهد 
هستند و 46 درصد بیشتر از کارشان راضی می شوند و 16 درصد 

بهتر عمل می کنند.
در نظرسنجی ها، تحقیق ها و مصاحبه های خود با بیش یک هزار 
مدیر، بسیاری از نظرات افراد توجه ما را به خود جلب کرد، اما یکی 
از این نظرات بسیار قدرتمند و تحریک کننده بود. خاویر پالدوال، 
مدیرعامل شرکت فولکس واگن آئودی در اسپانیا به موضوع 
»رهبری امروز« اشاره کرد. رهبری امروز یعنی فراموش کردن 

مدیریت و یادگیری مجدد انسان بودن.

 
استارت آپ

ایمیل تبلیغاتی یا ایمیل مارکتینگ یکی از بهترین روش های بازاریابی 
اینترنتی است که جایگزینی برای آن وجود ندارد. برای اینکه تبلیغات 
ایمیلی ماثر تری داشته باشــید باید به طراحی ایمیل تبلیغاتی توجه 

بیشتری کنید.
 در ایــن مقاله یــاد خواهید گرفت کــه چگونه ایمیــل تبلیغاتی 
طراحی کنید و با دانســتن نکات مهم در طراحــی ایمیل تبلیغاتی 
 مســلما می توانید نتیجه بهتــری در تبلیغات ایمیلــی خودتان 

بگیرید.

   1- عنوان ایمیل
قبال در مقاله درباره عنوان ایمیل های تبلیغاتی بیشتر بدانید به نکات مهم در 
انتخاب عنوان صحیح در ایمیل های تبلیغاتی اشاره کردم. باید بدانید که عنوان 

ایمیل تبلیغاتی باید کوتاه، مختصر و مرتبط با موضوع ایمیل باشد.

   2- لوگوی کسب و کار
لوگوی برنــد یا کســب و کار خود را حتما در گوشــه باال ســمت 
راســت یا چپ ایمیل قرار دهید. درج لوگو در ایمیل باعث افزایش 
 اعتبار برند شما می شــود و حس اعتماد ســازی در مخاطب ایجاد 

می کند.

   3- نمایش صحیح ایمیل
اگر احســاس می کنید ممکن است ایمیل شــما در سیستم کاربر به 
خوبی نشــان داده نشــود یا اینکه عکس های ایمیل برای کاربرانتان 
به خوبی باز نشــود و یا به هر دلیلــی کاربر در دیدن ایمیل مشــکل 
داشته باشــد حتما ایمیل خود را در صفحه دیگری آپلود کنید. و آنها 
 را از طریق متنی که در باالی ایمیل می نوســید بــه آن صفحه هدایت

 کنید.

   4- زیر عنوان ایمیل
قبل از شــروع کردن متن اصلی ایمیلتان حتما زیر عنوان کوتاهی از ایمیل که 
نشان دهنده موضوع اصلی ایمیل است را بنویسید. برای اینکه مخاطب شما از 
موضوع ایمیل اطالع بیشتری پیدا کند در انتخاب زیر عنوان ایمیل خود دقت 

بیشتری کنید.

   5- متن ایمیل
از همان ابتدای متن ایمیل اصل مطلب را مطرح کنید و از حاشیه رفتن پرهیز 
کنید. به این مورد توجه کنید که افراد در فضای مجازی بی حوصله تر هستند. 
بیش از حد از متن های رنگی و لینک های زیاد در ایمیل های خود اســتفاده 
نکنید. سعی کنید در صورت امکان از تصویر در ایمیل های خود استفاده نکنید و 

اگر هم استفاده می کنید از تصویر با سایز متعادل استفاده کنید. چون این موارد 
باعث اسپم شدن ایمیلتان می شود.

   6- ریسپانسیو بودن ایمیل
 ممکن اســت تعــداد زیــادی از کاربران شــما از طریــق موبایل یــا تبلت

 ایمیل های شما را بخوانند. سعی کنید حتما ایمیل هایتان را ریسپانسیو کنید 
 تا کاربران موبایلی در دیدن ایمیل های شما مشکلی نداشته باشند. البته توسط

 سیســتم های جدید ایمیل مارکتینگ مثل میلرالیت می توانید ایمیل های 
ریسپانسیو بسازید.

   7- دکمه لغو عضویت
شاید این مورد را ندانید که نداشتن لینک یا دکمه لغو عضویت باعث اسپم شدن 
ایمیل شما شــود. اگر این مورد را هم فاکتور بگیریم ارسال ایمیل برای کسانی 
که تمایلی به دریافت ایمیل از سمت شــما را ندارند چندان خوشایند نیست و 
این امر باعث تنفر کاربران از شما می شود. حتما در ایمیل های خود دکمه لغو 

عضویت را قرار دهید.

   8- اطالعات تماس
 حتما اطالعــات تماس خــود را در فوتر ایمیل قــرار دهید. آدرس ســایت و 
شبکه های اجتماعی ، شــماره تماس و دیگر اطالعات تماس خود را در ایمیل 
خود قرار دهید. در صورت لزوم آدرس شــرکت خود را هم در قسمت اطالعات 

تماس ایمیل قرار دهید.
ســخن آخر این اســت که برای طراحی ایمیل تبلیغاتی خود حتما گام های 
اجرایی که در این مقالــه آن ها را عنوان کردم را رعایــت کنید. برای موفقیت 
در ایمیل مارکتینگ باید ایمیل های اســتاندارد و بهینــه طراحی کنید. یک 
 ایمیل خوب مســلما تاثیر زیادی در بازگشت هزینه های بازاریابی ایمیلی شما

 دارد.

برترین ها
یـــادداشت
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،،
مشکل این است که حدود 70 

درصد از مدیران خود را الهام بخش 
و انگیزه دهنده می دانند، دقیقا 

به همان صورتی که ما لقب راننده 
خوب را به خودمان می دهیم. اما این 
کامال با درک کارکنان از مدیران در 

تضاد است.

همیار وب
گـــزارش

نکات مهم در طراحی ایمیل تبلیغاتی

اولین استارت آپ ویکند 
سالمت روان الکترونیک 

برگزار می شود

مدیرکل دفتر مشــاوره و سالمت 
وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
از برگزاری نخســتین استارت آپ 
ویکند بــا موضوع ســالمت روان 
الکترونیک در روزهای اول تا سوم 
اسفندماه 97 در دانشگاه تهران خبر 
داد. منصوره سادات افزود: نخستین 
رویداد استارت آپ ویکند با موضوع 
ســالمت روان الکترونیک، توسط 
دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور 
دانشجویان و مرکز مشاوره دانشگاه 
تهــران روزهای 1 تا 3 اســفندماه 
سال جاری در پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران با حضور دانشجویان 
دانشگاه های اســتان تهران و البرز 

برگزار می شود.
وی در توضیح این استارت آپ، اظهار 
داشت: استارت آپ ویکند یک برنامه 
چند روزه آخر هفته است که در آن 
گروهی از مدیران، دانشــجویان و 
صاحبان ایده برای تشکیل تیم، گرد 
هم می آیند تا ایده جدید راه اندازی 
و نمونه اولیه ای از کار خود آماده و در 
انتهای آخرین روز، نتیجه کار خود را 

به داوران مسابقه ارائه دهند.
مدیرکل دفتر مشــاوره و سالمت 
وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
در مورد موضوع کلی این اســتارت 
در  دانشــجویان  گفــت:   آپ، 
حوزه های مختلف ســواد سالمت 
روان و خود مراقبتی، آســیب های 
روانی- اجتماعی )از جمله خودکشی 
و مصرف مواد(، ابزارهای پیشگیری 
دیجیتال در حوزه ســالمت روان و 
مشاوره الکترونیک به بحث و تبادل 

نظر می پردازند.
صادقی در مورد برنامــه های این 
رویداد، توضیح داد: در روز نخست، 
دانشجویان ضمن مالقات با یکدیگر، 
تیم ها را شکل می دهند و در مکان 
تعیین مستقر می شــوند. در این 
مرحله برنامه هایی برای آشــنایی 
انجام می شــود تا افراد، دوســتان 
و همکاران خود را پیــدا و اقدام به 

شبکه سازی کنند.
وی ادامه داد: سپس پروژه را از بین 
گزینه های موجود انتخاب می کنند 
که آخر هفته روی آن فعالیت داشته 
باشند.  به گفته این مقام مسئول، 
تیم ها از افرادی بــا توانمندی های 
مختلف تشکیل می شوند تا مکمل 
هم باشند. البته مربیان و منتورها 
)شخص باتجربه و آگاه به فرد دیگری 
کمک می کند تا مهارت ها و دانشش 
را در زمینه حرفه ای مشخصی ارتقا 
دهد( هم در برنامه حضور دارند که 
در مواقع بروز مشــکالت، تیم ها را 
راهنمایی کنند. وی گفت: در انتها 
تیم ها باید محصــول یا خدمت را 
برای شــرکت کنندگان در برنامه و 

هیات داوران متخصص ارائه کنند.
صادقی اظهار امیــدواری کرد که 
این برنامه فرصت مناســبی برای  
جمع آوری ایده های مناســب در 
 زمینه ارتقای سالمت روان و کاهش

 آســیب های روانــی - اجتماعی، 
همچنین شناخته شدن دانشجویان 
جوان صاحب ایده و دارای پتانسیل 
رشد باشــد. مدیرکل دفتر مشاوره 
و سالمت وزارت علوم، تاکید کرد: 
امیدوارم تجربه ایــن کار گروهی، 
پیوند محکمی بین اعضای تیم ها 
ایجاد کند و بسیاری از تیم ها پس 
از اتمام برنامه به همکاری با یکدیگر 
برای تداوم ایده پردازی های مناسب 
در زمینه افزایش ســالمت روان و 
کاهش آسیب های روانی و اجتماعی 

ادامه  دهند.

ایران اکونومیست
گــزارش
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Gonbad-E 
Soltaniyeh: Iran’s 
Magnificent “Taj 
Mahal” 

 

Locally known as Gonbad-e 
Soltaniyeh, the UNESCO-
registered Mausoleum of 
Oljaytu is a prime tourism 
destination while traversing 
Iran.Dominating the skyline, 
the 14th-century monument 
is highly recognized as an 
architectural masterpiece 
particularly due to its 
innovative double-shelled 
dome and elaborate interior 
decoration.According to 
UNESCO, the mausoleum’s 
interior decoration is so 
outstanding that scholars 
like A.U. Pope have 
described the building as 
“anticipating the Taj Mahal”.
The dome is embellished 
with turquoise-blue faience 
tiles, the stunning structure 
dominates the skyline of 
Soltaniyeh, an ancient city 
of the same name in Zanjan 
province, north-western 
Iran. It rises dramatically 
48m above from its base 
that neighbors dusty 
archaeological digs and 
crumbling walls.The city of 
Soltaniyeh was briefly the 
capital of Persia’s Ilkhanid 
dynasty (a branch of the 
Mongol dynasty) during 
the 14th century.UNESCO 
says that the Mausoleum of 
Oljaytu is an essential link 
and key monument in the 
development of Islamic 
architecture in central and 
western Asia.The fairly 
large dome is the earliest 
extant example of its type 
in the country, and became 
an important reference for 
the later development of 
the Islamic dome.Also, the 
extremely rich interior of the 
mausoleum, which includes 
elaborate brickwork, glazed 
tiles, marquetry or designs in 
inlaid materials, stucco, and 
frescoes, can be conceived 
as a masterpiece in the arena 
of Islamic architecture.  
The UN cultural body 
adds the Mausoleum of 
Oljaytu is an essential link 
and key monument in the 
development of Islamic 
architecture in central 
and western Asia. Here, 
the Ilkhanids further 
developed ideas that had 
been advanced during the 
classical Seljuk phase, during 
which the arts of Iran gained 
distinction in the Islamic 
world, thereby setting 
the stage for the Timurid 
period (late 14th to 15th 
centuries), one of the most 
brilliant periods in Islamic 
 art.
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“Tourists’ arrival in the city can generate income 
moment by moment, and this opportunity is very 
great for Isfahan in special days like Nowrouz,” a 
geography and urban planning expert said.
“Since the tourism industry include various 
services sections and subsections, we can 
classify it as an economic and productive 
industry,” Mahdi Ebrahimi said.
“Isfahan enjoys a pleasant climate in Nowrouz, 
and many tourist attractions are available 
throughout the city. In addition to foreign 
tourists, countrymen travel to Isfahan from 
all over the country as well; therefore, related 
advertisement should be carried out to attract 
Nowrouz specific tourists,” he added.
“In line with tourists’ arrival, hotels, hostels, and 
restaurants will be booming. Travelers support 
the handicraft industry by buying souvenirs 
from Isfahan. In addition, they visit the historical 
and recreational sites and help to thrive in the 
industry by paying fees,” he emphasized
Pointing to the necessity of strengthening 
handicrafts, he noted, “Considering the current 
economic conditions, Isfahan’s handicrafts are 
expensive for some domestic tourists, while 
they seem to have reasonable price for foreign 
travelers; therefore, it is necessary to have more 
foreigner tourists in this city.”
“Isfahan is a historical brand, and its available 
capacities should be used to improve the city,” 
he also said.

“Our main purpose is to get people familiar 
with handicrafts, and let them to be more 
creative,” the director of handicraft school 
said.
“Isfahan owns two important handicraft 
titles; membership in the UNESCO Creative 
Cities Network in the field of handicrafts and 
folk arts, and global city of handicrafts, these 
two titles are enough to launch a special 
school for Isfahan’s handicrafts,” Ali Atrian 
said.
By having more than 40,000 artists in 
various fields of handicraft, and more than 
190 handicraft majors throughout the 
province, Isfahan is considered as one of the 
main handicraft hubs in Iran and even in the 
world.
“This city has been a member of UNESCO 
Creative Cities Network since 2015 due 
to having various handicrafts and folk 
arts. In order to familiarize women with 
different phases of designing, making, and 
selling handicrafts, we will hold the winter 
handicrafts school in six sessions with the 
cooperation of the Central Library of Isfahan 
municipality,” he added.
People can enroll in this course in one of the 
majors of hand engraving (Ghalam Zani), 
enameled work (Minakari), tile works or 
hand stitching leather. After the training 
course and finishing the final stage of the 
artworks, an exhibition of these works will 
be held,” Ali Atrian noted.

In the past, this city was known 
as Samiran, which means a cold 
area. This city engulfs waterfalls 
and springs and is one of the 
reputed recreational spots and so 
to speak, pleasant areas to be taken 
advantage of in summer. Semirom 
is known for its high quality apple 
trees and production nationally and 
internationally. The high altitude of 
2,000 meters above sea level gives 
apples produced in Semirom region 
their characteristically sweet taste, 
aroma and color. Semirom apple 
had been target of international 
research funds to protect and excel 
its gardens. 

Semirom Waterfall

The Semirom waterfall is one of 
the reputed of the province and is 
located 4 km. east of Semirom. The 
same is at an elevation of 35 m. This 
vicinity offers different facilities for 
visitors.

Dinar Mountain
The mountainous area of Dinar or 
Dena spans over the townships of 
Brujen, Semirom and Boyer Ahmad, 
covering an area of 2,200 sq. km. 
The highest peak is Dinar reaching 
an elevation of approximately 
4,409 m. Several rivers take their 
source in the northern, southern 
and eastern skirts of this mountain. 
The elevated peaks of Dinar are 
snow-capped for almost a good 
portion of the year.

Sangy (Stony) Fire Case
The said brazier is related to 
the Achaemenian and Sassanid 
periods, but its pillars are from the 
Sassanide era. These are engraved 
with portraits of Khosrow Parviz on 
the upper part of the columns. One 
of the two of these pillars has been 

damaged.

Darmeh Mountain
The same is located 28 km. north 
west of Semirom and rises to an 
elevation of about 3,345 m. The 
Ab Vanak River takes its source 
here. This semi-forested mountain 
adjoins the Kooh Siyah Mountains 
in the west and the Chambeh 
Mountains in the east.

Khezr Waterfall
The said waterfall is situated at a 
distance of 3 km from the Khezr 
Village in the township of Semirom. 
It is one of the highest waterfalls in 
the Dena Mountains, which attracts 
hordes of visitors.

Takht-E-Soleiman Waterfall
Located in the northern front of 
the Dena Mountain Ranges, and 
within a few kilometers of the Ab 
Malakh Village. This waterfall 
flows down from a height on the 
Marab river. The surrounding 
natural beauty enhances that of the  
waterfall.

 Semirom: City Of  Waterfalls ,Springs

The township of Semirom is situated in the southern 
most point of the territory of Esfahan (Isfahan). 
To the east of which is the province of Fars, in the 
south stands the province of Kohkiluyeh and Booyer 
Ahmad, from the west it is within the limits of the 
province of Chahar Mahal and Bakhtiyari and to its 
north, is in the neighborhood of Shahreza. 

The highest peak 
is Dinar reaching 
an elevation of 
approximately 
4,409 m. Several 
rivers take 
their source in 
the northern, 
southern and 
eastern skirts of 
this mountain. 
The elevated 
peaks of Dinar 
are snow-capped 
for almost a good 
portion of the 
year.

Must-see sites in Isfahan
 Naqsh-e Jahan 

 Square, known as
 Imam Square is a
 square situated at

 the center of 
 Isfahan city, Iran.

 Constructed
 between 1598 and
 1629, it is now an

 important historical
site, and one of UN-

 ESCO’s World 
Heritage Sites

 Sheikh Lotfollah Mosque is one of the architectural masterpieces of Safavid Iranian architec-
ture, standing on the eastern side of Naghsh-i Jahan Square, Isfahan, Iran

 Si-o-Se  Pol. The bridges is called so as it’s comprised of 33 arches. It is a stone double-deck arch 
bridge . It is considered largest Iranian construction on water

 Jolfa: The Armenian Quarter is the center of the Armenien Quarter, here you can find many 
modern coffee shops and it is the meeting place of the young modern adults in Isfahan

 Flower Garden of Isfahan offers a beautiful  
collection of Iran’s floral diversity
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T he Majlis Research Center has 
a positive opinion about the 
government decision to launch 
the Open Market Operation 
enshrined in the next fiscal that 
starts in March, calling the move 
“a critical necessity” to regulate 
lending by Central Bank of Iran.
The initiative is part of the 
proposed budget that says 
“in order to implement the 
monetary policy and control 
interest rates and inflation, the 
CBI will launch the OMO and 
trade in Islamic bonds issued by 
government, Banks can hold the 

bonds as collateral to borrow 
from the CBI.”
OMO is a financial instrument 
through which central banks buy 
and sell securities in the open 
market to expand or reduce the 
supply of money. Within OMO, 
the CBI buys government bonds 
to increase the money base (cash 
reserves), thereby reducing the 
inter-banking lending rates. 
On the other hand, selling 
government bonds decreases 
the base money and raises 
interbank rates, Financial 
Tribune reported.

countries to use 
single payment 
card in trade
The Developing-8 
Organization for 
Economic Cooperation 
works to adopt one card 
payment system, said 
the chief of body.“After 
Turkish President, 
Recep Tayyip Erdogan 
made a bid on trade 
in local currencies 
among the member 
states, the D-8 started 
to work on the subject,” 
the Secretary-General 
of the Developing-8 
Organization for 
Economic Cooperation, 
Dato Ku Jaafar Ku Shaari 
told Anadolu Agency.
He said that a Malaysian 
firm developed a single 
payment card named 
“D8P”, which will 
enable D-8 countries 
to use local currencies 
in international trade 
among members of 
the organization.“In 
the near future, the 
central bank officials 
of the member states 
will gather to complete 
the works,” Shaari 
underlined.“Through 
an application to be 
prepared with the 
D8P card, all citizens of 
member countries will be 
able to use this payment 
method in all shopping 
and touristic visits,” he 
said.
The D-8 head added that 
the card would work as 
a master or visa card in 
time.
Shaari also said 
that a center would 
be established for 
developing technologic 
substructure for 
several trade activities 
in compliance with the 
Islamic rules.Established 
in Istanbul in 1997, the 
D-8 is the economic group 
of eight Muslim countries 
– Turkey, Bangladesh, 
Egypt, Indonesia, Iran, 
Malaysia, Nigeria, and 
Pakistan.“The objectives 
of D-8 are to improve the 
position of member states 
in the global economy, 
diversify and create 
new opportunities in 
trade relations, enhance 
participation in decision-
making at international 
level, and improve 
standards of living,” 
according to its website.
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OMO a Crucial Need for Iran’s 
Banking Industry

“If I am an Iranian, what I 
have done for my country? 
Not considering the 
duties of the government, 
what is my responsibility 
toward my country?” asks 
Maria Saeedi, an Iranian 
craftswoman.
“I always ask myself: What 
am I giving others instead 
of all I have gained?” she 
continued to say in a phone 
interview with the Tehran 
Times on Sunday.
Maria Saeedi is an Iranian 
crafter who preferred living 
in a small village in a desert 
area in her motherland 
instead of residing in the US 
aiming to empower Iranian 
rural women.
Nine years ago, just as 
a tourist, she visited 
the region and then she 
selected that area to live 
temporary in a clam and 
relax area.
Garmeh is a village in 
Nakhlestan Rural District, 
in the Central District of 
Khur and Biabanak County, 
Isfahan Province, Iran. In 
2006 census, its population 
was 244, in 69 families.
Few months later she 
received here US Green 
Card. Maria left Iran for the 
US but the glamor the US 
could not satisfy Maria and 
fulfill her great wishes. She 
was enthusiastic to teach 
artworks to others and 
she was eager to empower 
Iranian women.
Nine years ago Maria 
selected the village of 
Garmeh as her residence. 
She managed to 
communicate well with the 
villagers through her good 
management and proper 
behavior. One year later 
she started Kilim weaving 
classes at her home. Then 
she held a local exhibition 

of women’s handicrafts. 
Making the women more 
encouraged, she began 
with the early-return crafts 
like knitting, crocheting, 
making jewelry and 
pendants.
Further, during the eleven-
year period, she was 
waiting for her US Green 
Card when many of her 
family members were 
living in the US, she learnt 
massaging, traditional 
medicine, handicrafts, in 
an attempt to start a job in 
the US.
Maria, 49, got her high 
school diploma in applied 
sciences to fulfill her 
parents’ wish on becoming 
a doctor. However, she 
changed her mind and 
began to learn artworks.
Maria, originally from the 
Iranian tribe of Bakhtiari, 
started with the art of 
painting with watercolor, 
miniature and leather 
painting.
Maria was aware that the 
small village of Garmeh is 
an attractive destination for 
tourists who visited there 
from more than 50 world 
countries. 
In her first visit to Garmeh, 
Maria found that the only 
handicraft was basketry. 
Later, she understood that 
the art of weaving textiles 
were forgotten in that area 
and only 4 middle-aged 
women, knew the art of 
weaving towels.
Visiting the great number 
of tourists in the area 
and their interest to buy 
handicrafts, the idea 
sparks in Maria’s mind 
and she began to take steps 
for helping people to earn 
more money out of the 
handicrafts.
Currently, about 50 people, 

mostly women, directly 
or indirectly, are earning 
their life under Maria’s 
entrepreneurship.
All the women being 
trained and employed by 
Maria are the vulnerable 
rural women or 
breadwinner women being 
supported by State Welfare 
Organization of Iran and 
Imam Khomeini Relief 
Foundation, she explained.
The effect she made on 
desert area region of 
Khur and Biabanak is a 
fundamental effect, not 
merely in the surface, she 
believes.
The area is a tourist 
attracting area, however, 
in the last years no 
handicrafts were presented 
to the tourists visiting that 
field while today the most 
attractive handicrafts 
exhibitions are held by 
the people of the area, she 
stated.
“When I started to work 
on the handicrafts of the 
area not only the rural 
people, but the officials did 
not believe on the financial 
benefit of handicrafts,” 
Maria explained.
Currently, designing 
clothes for the actors and 
actresses of Salman Farsi 
TV serial, Maria regretted 
she has never gained any 
revenues from tourism 
industry of the region but 
all from the handicraft.
Maria revived the old 

traditional outfit of women 
of that village teaching the 
needle works to women. 
She also creates dolls in the 
shape and dress of women 
of the area.
Comparing handicrafts to 
other industries of the area, 
Maria seriously believes 
that she has created a great 
change in the venue of 
people of the region. 
Handicraft is the cultural 
indicator of people, as well 
as a source of revenue, she 
emphasized.
Maria believes that 
handicrafts creates no 
wastes and it is a safe at-
home job for women.
Maria was aiming to 
introduce the culture 
of civilization of Iran to 
foreign tourists and to 
show the capabilities of 
Iranian women but she did 
not completely fulfilled her 
goal. 
However, she gained a 
more important goal 
which was creating great 
positive change in life and 
viewpoint of women of the 
region.The small number 
of women who already 
worked on handicrafts 
were embarrassed on 
selling their products 
while today the number of 
women working in this field 
has grown considerably 
and they proudly produce 
and sell their artwork, 
concluded Maria with great 
honor.

Major pellet production 
plant launched in Kerman
 Butia iron ore pellet production plant, a subsidiary 
of Butia Iranian Steel Company (BISCO), was 
inaugurated by First Vice President Es’haq 
Jahangiri on Tuesday.
Located in the city of Kerman, central Iran, the 
plant is slated to produce 2.5 million tons of pellets 
every year.
The project, which commenced in April 2015, has 
now been completed with a 7-trillion-rial ($166.7 
million) investment, creating 300 direct and over 
3,500 indirect jobs in the process.
The plant is to be supplied by the province’s 
affluent iron ore mines.
Kerman owns one of the world’s biggest iron ore 
reserves. The mineral-rich province produces 
over 50 million tons of iron ore, 17 million tons of 
pellet, and 10 million tons of steel per annum.

Diversification of Iran Oil 
Customers
A former envoy of Iran to the Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC) called for 
efforts to diversify the oil export market and find 
new purchasers.
Iran should not confine itself to selling crude to 
the eight nations that have been granted sanctions 
waivers by the US, Mohammad Ali Khatibi said.
The former envoy to OPEC said Iran must try to 
maintain its oil export market beyond the limits set 
by the US, calling for efforts to find new customers 
for the Iranian crude.
“There is no barrier to (adoption of) special 
methods for exporting oil to more countries,” 
Khatibi explained.
He also raised the possibility that the exemption of 
the eight importers from the US sanctions might be 
extended after a 6-month period.
In November 2018, the US agreed to let eight 
countries, including India, China, South Korea and 
Japan, keep buying Iranian oil after re-imposition of 
unilateral sanctions on Tehran.

China Says US, Canada 
Abused Extradition 
Agreement over Huawei 
Executive Meng
China said on Tuesday that the United States and 
Canada had abused their extradition agreement 
in the case of arrested Huawei executive Meng 
Wanzhou, after Canada's ambassador to the 
United States said it would proceed with formal 
extradition.Ministry spokeswoman Hua Chunying 
made the comments at a regular briefing and also 
reiterated China's call for Meng to be released, 
Reuters reported.Any person with fair judgment 
would come to the conclusion that Canada was 
mistaken in its actions, Hua added.

Maria Saeedi is an Iranian craftswoman who 
preferred living in a small village in a desert area 
in her motherland instead of residing in the US, to 
empower Iranian rural women.

Iranian female entrepreneur returns 
from US to empower rural women

news

Iran’s Non-Oil Trade With 
Americas Exceeds $820m in 
Nine Month
 Iran traded 942,470 tons of non-oil commodities worth 
$827.36 million with states in the Americas during the first 
nine months of the current fiscal year (March 21-Dec. 21) to 
register a 10.41% growth in tonnage and 21.05% decline in 
value compared with last year’s corresponding period.
Latest data released by the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration show Iran’s exports to the Americas totaled 
75,842 tons worth $98.41 million during the period, indicating 

a 56.34% and 40.27% decline in tonnage and value respective-
ly year-on-year. Imports stood at 866,627 tons worth $728.95 
million, up 27.47% in tonnage and down 17.47% in value YOY.
The Americas are the landmasses of North America and South 
America, sometimes collectively considered a single continent. 
They make up most of the land in western hemisphere and 
comprise the New World. There are 35 sovereign states in the 
Americas.
Main Commodities, Trading Partners 
Iran mainly exported floorings, semi-finished non-alloy iron/
steel products, refined copper, carpet, pistachio and machinery 
to states in the Americas, according to Financial Tribune.
In exchange, major commodities imported into Iran from 

the Americas included frozen 
boneless cow parts, oilcake, 
field corn, cooking banan-
as, soybean, tractor parts 
and soybean oil.
In terms of total trade 
value, Brazil topped the 
list among the countries 
in the Americas with bilat-
eral trade with Iran standing 
at 467,207 tons worth $373.14 
million, up by 145.17% in tonnage 
and down 18% in value YOY. 

Maria Saeedi 
is an Iranian 
crafter who 
preferred 
living in a small 
village in a 
desert area in 
her motherland 
instead of 
residing in 
the US aiming 
to empower 
Iranian rural 
women.



Russia Snubs US’ Anti-
Iran Summit in Poland
Poland's foreign minister said Russia has 
declined an invitation to an international 
conference on the Middle East next month in 
Warsaw.
Minister Jacek Czaputowicz said in remarks 
published Monday that Russia has advised 
that it will not participate, AP reported.
Noting that Iran has not been invited, he said 
that Iran's presence would have hampered 
talks because the language that Tehran uses 
is "hard to accept."
Czaputowicz insisted the conference could 
help solve the impasse over the international 
agreement on curbing Iran's nuclear 
ambitions.
Poland and the US are co-organizing the anti-
Iran event that has also met with a lukewarm 
reaction from the European Union, whose 
foreign policy chief Federica Mogherini will 
not be attending.
US Secretary of State Mike Pompeo told 
Fox News in an interview last week that 
Washington will jointly host a global summit 
focused on Iran and the Middle East in Poland 
next month.
The international gathering will take place in 
Warsaw from February 13 to 14, the US State 
Department said in a statement.
Iranian Foreign Mohammad Javad Zarif has 
denounced the planned event in Poland as a 
“desperate anti-Iran circus.”
Zarif has also reminded Poland of the favor 
that Iran has done the Polish during the 
second world war, noting, “Polish government 
can't wash the shame: while Iran saved Poles 
in WWII, it now hosts desperate anti-Iran 
circus.”

US still violates civil rights 
of black men, women: Iran 
FM
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad 
Zarif stressed that 50 years after Martin 
Luther King (MLK) assassination, US still 
violates the civil rights of black men and 
women.
Referring to the continuity of detention of 
Press TV news anchor, Marzieh Hashemi by 
the Federal Bureau of Investigation (FBI), Mr. 
Zarif wrote on his official Twitter account, 
“The US govt needs to explain how Marzieh 
Hashemi—a journalist and grandmother—is 
such a flight risk that she must be incarcerated 
until she finishes her testimony to a grand 
jury. 50 years after MLK assassination, US 
still violates the civil rights of black men and 
women”.
Hashemi, a -59year-old American-born 
Muslim convert who has been living in Iran 
for years, was detained at St. Louis Lambert 
International Airport in Missouri last Sunday 
while she was in the US to visit her ill brother 
and other family members.

Iranians’ Presence in Revolution 
Anniversary Rallies to Foil Enemy Plots: 
Minister

The enemies’ campaign 
against rallies marking the 
1979 Islamic Revolution 
anniversary and their 
focus on “sinister goals 
such as the overthrow 
of the (Islamic) 
Establishment before the 
40th anniversary of the 
revolution” double the 
importance of holding the 
ceremonies gloriously, 
Rahmani Fazli said in a 
speech on Monday night.
“It is because the 
presence of the people 
and their support for 
the country have always 
caused the despair 
and disappointment of 
the enemies and the 
hegemonic system,” he 

added.
The interior minister 
further hailed the people 
as “the strongest element 
against the enemy”, saying, 
“The glory of the people’s 
presence on the February 
11 (rallies) will foil the 
enemy’s conspiracy.”
In a speech in December 
2018, Leader of the 
Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei dismissed 
comments by US officials 
that the Islamic Republic 
would not see its 40th 
anniversary, saying 
the Iranian nation will 
celebrate the 40th 
anniversary of the victory 
of the Revolution this year 

more magnificently than 
before.
Pointing to the uncovered 
plots that Americans have 
hatched over the past two 
years to harm Iran, such as 
imposing sanctions and 
assisting Iran’s foes, the 
Leader also noted that the 
US objective was to create 
bipolarity and division in 
Iran through sanctions 
and anti-security 
measures.
The Iranian nation 

toppled the US-backed 
Pahlavi regime on 
February 11, 1979, 
ending the 2,500 years of 
monarchy in the country.
Every year Iranians mark 
the anniversary of their 
Islamic Revolution from 
February 1 to 11, known 
as the Ten-Day Fajr 
ceremonies. On February 
1, 1979, Imam Khomeini 
returned home from years 
of exile in Iraq, Turkey, and 
France.

Iranian Interior Minister Abdolreza Rahmani Fazli 
highlighted the importance of the upcoming rallies 
marking the 40th anniversary of the victory of the 
Islamic Revolution, saying that massive presence of 
the people would thwart enemy conspiracies.
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A member of 
P a r l i a m e n t ’ s 
National Security 
Committee said 
Tue. that Iran’s talks 
with the European 
Union for setting 
up the payment 
mechanism will 
most likely yield 
no result, saying 
the country needs 
to boost ties with 
neighbors in the 
meantime.
Discussing the 
delay in the launch 
of an alternative 
payment system 
by EU to bypass 
the US sanctions, 
Mohammad Javad 
Jamali, a member 
of Parliament’s 
National Security 
C o m m i t t e e , 
told Mehr News 
correspondent on 
Tuesday that “as 
well as negotiating 
with Europe, 
which is unlikely 
to yield any result 
for us, we need to 
strengthen our 
economic relations 
with neighboring 
countries.”
“Despite the 
c o n t r o v e r s y 
between the US and 
Europe on some 
issues, we should 
not assume that 
Europe is on our 
side, because the US 
has a huge influence 
on EU’s political 
and economic 
spheres,” he added.
He noted that 
Europeans had 
repeatedly said 
they do not want 
to preserve the 
nuclear deal for 
economic reasons, 
but merely for 
security issues, 
adding “our point 
is that if you are 
supposed to 
become more 
secure with the 
JCPOA in place, then 
you need to pay the 
price for it.”
“Since the US 
w i t h d r a w a l 
from the JCPOA, 
Europeans have not 
taken any practical 
measure, only 
issuing statements 
and announcing 
their positions. At 
the moment, they 
are just killing time 
and wish to keep us 
on hold,” he added.

Talks with EU 
most likely to 
get nowhere: 
MP

Iran

news
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Iran doesn’t allow any country 
make alliance against its interests: 
deputy FM
Iranian deputy Foreign Minister for Political 
Affairs, Abbas Araqchi and Poland’s deputy Foreign 
Minister, Maciej Lang have met in Tehran and 
exchanged views on the so-called Conference on the 
Peace and Security of the Middle East, co-organized 
by the US and Poland for February in the Polish 
capital Warsaw.
Lang arrived in Tehran on Monday at the head of a 
political delegation for talks with the Iranian official.

During the meeting, the polish diplomat referred 
to the “very good” mutual relations between Iran 
and Poland throughout history and reiterated his 
country’s resolute support for the Iranian nuclear 
deal.
Elaborating on the upcoming conference in Warsaw, 
Lang said, “The conference will generally discuss 
ways to press ahead with peace and security in the 
Middle East, and there will be no stance against 
any country including the Islamic Republic of Iran 
during the conference”.He underlined that Poland 
maintains that Iran, as one of the main players of the 
Middle East, has an influential role in the regional 

developments.
“Our goal of 
holding such a 
conference is 
to contribute 
to efforts to 
resolve regional 
problems, and 
Poland as a friend country for Iran will 
not allow any anti-Iran move during the conference,” 
he said.For his part, the Iranian official underlined 
that the Middle East crisis is rooted in the Zionist 
regime’s occupation.

PM May tries to tweak defeated 
Brexit plan, refuses to rule out no-
deal
British Prime Minister Theresa May sought to break the 
parliamentary deadlock over Brexit on Monday by proposing 
to seek further concessions from the European Union on a plan 
to prevent customs checks on the Irish border.
With little time left until the United Kingdom is due to leave the 
European Union on March 29, there is no agreement in London 
on how and even whether it should leave the world’s biggest 
trading bloc, and a growing chance of a dramatic ‘no-deal’ exit 

with no provisions to soften the economic shock.
After her Brexit divorce deal with Brussels was rejected by 
432-202 lawmakers last Tuesday, the biggest defeat in modern 
British history, May has been searching for a way to get a deal 
through.She told parliament she could not take a “no-deal” 
Brexit off the table as there was no approved alternative, 
and the EU would be unlikely to postpone Britain’s exit date 
- determined by the “Article 50” withdrawal notice - without 
an exit plan.“No-deal will only be taken off the table by either 
revoking Article 50, which turns back the results of the 
referendum - the government will not do that - or by having a 
deal, and that is what we are trying to work out,” May said.She 
said another referendum would strengthen the hand of those 

seeking to break up the 
United Kingdom and could 
damage social cohesion 
by undermining faith in 
democracy.
May vowed to be 
“more flexible” with 
lawmakers in trying 
to agree changes to the 
Northern Irish backstop, an 
insurance policy to ensure there 
will be no return to border checks 
between the British province and Ireland.

News

Marzieh Hashemi to 
reappear before jury on 
Wednesday
 Hashemi’s son, Hussein, said her 
mother, the Press TV anchorwoman 
who has been detained by the FBI in the 
United States, is slated to appear before 
the jury for a third time on Wednesday.
“On Wednesday, a 23-member jury 
will be making a decision about my 
mother,” Hussein told the Young 
Journalists’ Club in remarks which 
the Iranian news agency published 
on Monday.“The United States federal 
government has taken my mother 
to prison using a very controversial 
article, which is used very rarely,” 
he added. “Whenever this article is 
applied, the person [in question] 
remains in detention for at most 16 
days and then a decision is made about 
them.”
He said the jury had failed to level any 
charges against his mother on the two 
previous occasions, and that she would 
be freed if the decision continues to 

evade the body for a third straight time.
Hussein said the 59-year-old had been 
transferred to solitary confinement, 
adding that he did not know either 
why this has happened or whether she 
continued to remain incarcerated in 
such a state.
Hashemi, an American-born Muslim 
convert who has been living in Iran 
for years, was detained at St. Louis 
Lambert International Airport in 
Missouri last Sunday while she was in 
the US to visit her ill brother and other 
family members.She was transferred 
to a detention facility in Washington 
DC, where she was forced to remove 
her hijab and only offered food not 
permissible under her Islamic values.
After days of silence, the US 
government confirmed on Friday 
that it was holding Hashemi in jail as a 
“material witness,” and that she would 
be released after she testified before a 
grand jury.The son said Hashemi was 
known in the prison as a journalist, 
adding that prison guards had started 
to treat her better since her situation 

was widely reflected in the press.
Hussein said her mother’s situation 
was giving rise to protests. “A very 
pure revolutionary and anti-arrogance 
wave is taking shape under the 
guidance of revolutionary scholars,” 
he noted.
“If my mother remains in 
incarceration, the wave is sure to 
lead to a persistent movement and a 
freedom-seeking struggle,” he added.
“Of course, we believe that God is 
on our side. We are going to emerge 
victorious from this oppressive 
drama” whether Hashemi is freed or 
her situation leads to creation of the 
movement, the son noted, thanking the 
Iranian nation for their prayers for her 
mother’s release and their activities 
across the media aimed at making this 
happen.
He also said her mother’s condition 
should draw attention to the situation 
of the large number of Muslim 
prisoners in the US, whose Islamic 
values might have been disregarded 
for long.

“It is because the 
presence of the 
people and their 
support for the 
country have 
always caused 
the despair and 
disappointment 
of the enemies 
and the 
hegemonic 
system,”



Iranians’ Presence in Revolution 
Anniversary Rallies to Foil Enemy 
Plots: Minister

Iran not to compromise on defense capabilities
Secretary of Iran’s Supreme National Security Council (SNSC) Ali Shamkhani underlined 
that the US pressures are not able to force Tehran into talks and compromise on its defense 
and missile capabilities.“We have (earlier) said about the missile issue that we will not 
compromise at all about our country’s defense issues and will not allow others to interfere 
in it,” Shamkhani said on Monday.He, meantime, reminded that Iran’s missile capability is 
“defensive and deterrent”.Shamkhani referred to the US President Donald Trump’s economic 
pressures against Iran with the aim of forcing the country to accept Washington’s irrational 
and hegemonic demands, and said, “We will not compromise our honor under Trump’s 
bullying. This is the clear message of the Iranian government to the White House; sanctions 
will no way serve as an instrument to enforce renegotiations on issues already agreed upon.”

Iran’s first vice-president 
on Tuesday inaugurated 
two pelletizing factories 
and a steelmaking complex 
in the country’s southern 
province of Kerman.
Accompanied by the 
industry minister and 
the governor of Kerman, 
First Vice-President Eshaq 
Jahangiri inaugurated two 
pelletizing factories and the 
‘Sirjan Iranian’ steelmaking 
complex on the second day 
of his visit to Kerman on 
Tuesday.
The annual production 
capacity of the two 
pelletizing factories stands 
at 5 million tons combined. 
One of them, located in the 
city of Sirjan, has employed 
300 workers and has 
provided employment 
for 3,500 other people 
indirectly.
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 Polish Deputy Foreign Minister Maciej Lang called 
‘constructive’ his Monday meeting with Iranian 
deputy FM Araghchi over an upcoming anti-Iran 
conference co-organized by the US and Poland.
A political delegation from Poland headed by 
the deputy foreign minister arrived in Tehran on 
Monday to hold talks with Abbas Araghchi, Iran's 
Deputy Foreign Minister for Political Affairs over the 
European country’s decision to host a US-sponsored 
conference on ‘Middle East region’, the focus of 
which Iran finds hostile to the Islamic Republic.
During the meeting, the Iranian side said 
the hosting of the conference by Poland was 
‘unacceptable’, warning the Polish government 

about its consequences and real intention of the US 
government.
Speaking to AFP, the Polish diplomat described the 
talks as "constructive", adding “we spoke about a 
wide range of issues, including misunderstandings 
about the Warsaw conference, and I presented our 
point of view on this issue. We had a long discussion 
and I hope that I did it in a clear way.”
"For Poland this conference is not against any 
country," he claimed.
Lang expressed hopes that the conference would 
have a positive impact on relations with Iran.
"We intend to organize an event to discuss problems. 
Basically the outcome of this conference is to find a 
process serving stability in the region," he said.
"We believe the outcome will be positive. Why should 
we suppose that relations with Iran would suffer?"
Iran summoned the Polish Charge d'Affaires on Jan. 
13 to protest the decision, deeming it “a hostile move 
by the United States against the Islamic Republic of 
Iran,” calling on Poland to refrain from co-organizing 
the conference with the US.

Khashoggi, a royal insider who became a critic of Saudi 
Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman and began 
writing for the Washington Post after moving to the United 
States, was killed in the kingdom’s Istanbul consulate on 
Oct. 2.
After making numerous contradictory statements about 
Khashoggi’s fate, Riyadh said he had been killed and his 
body dismembered when negotiations to persuade him 
to return to Saudi Arabia failed.
Turkey has previously said it was working with other 
countries on the Khashoggi investigation, and has accused 
Saudi Arabia of not fully cooperating to uncover the 
journalist’s killing, Reuters reported.
Cavusoglu said in a speech that some Western countries 
were trying to cover up Khashoggi’s murder, adding that 
Turkey had made preparations to launch an international 
investigation on the matter, the state-owned Anadolu 
reported on Monday.

“There are Western countries trying to cover this case up. I 
know the reasons. We know and see what sorts of deals are 
made. We see how those who spoke of freedom of press are 
now covering this up after seeing money,” Anadolu quoted 
him as saying.
“We, however, will go until the end. We made preparations 
for an international investigation in the coming days and 
we will take the necessary steps,” he was cited as saying.
Despite a joint investigation with Saudi officials looking at 
the Saudi consulate in Istanbul, the consul’s residence and 
several other locations, the whereabouts of Khashoggi’s 
remains are still unknown.
Turkish President Tayyip Erdogan has said Khashoggi’s 
killing was ordered by the highest level of Saudi 
leadership, but Riyadh has rejected accusations that the 
prince was involved.
Saudi prosecutors are seeking the death penalty for five 
of the 11 suspects detained over the murder, which has 
caused international outrage and damaged the reputation 
of the 33-year old crown prince.
Saudi Arabia has come under heavy international 
pressure over the Khashoggi killing, including from the 
United States, its closest ally, whose Senate has voted for a 
resolution blaming the prince for the murder.

According to Iran Nanotechnology Innovation Council 
(INIC), the project is aimed at producing an efficient 
nanocatalyst for wastewater treatment.

In this process, pistachio shells are used to synthesize 
copper nanoparticles which not only lowers the final 
production cost of the nanocatalyst also makes the 
process environmentally more friendly.
Dr. Kurosh Rad-Moghadam, faculty member, and 
Alireza Taghizadeh PhD candidate, at the University of 
Guilan are key team members working on this project. 
The results are published in the Journal of Cleaner 
Production with an impact factor of 5.6. 

British opposition Labor Party leader Jeremy 
Corbyn moved a step closer to paving the way 
for another referendum on European Union 
membership by trying to use parliament to grab 
control of Brexit from Prime Minister Theresa May.
With the clock ticking down to March 29, the date 
set in law for Brexit, the United Kingdom is in the 
deepest political crisis in half a century as it grapples 
with how, or even whether, to exit the European 
project it joined in 1973, Reuters reported.

After May’s Brexit divorce deal was rejected 
by 432-202 lawmakers last week, the biggest 
defeat in modern British history, some lawmakers 
are trying to take control of Brexit from May’s 
weakened minority government. May on Monday 
proposed tweaking her deal, a bid to win over rebel 
Conservative lawmakers and the Northern Irish 
party which props up her government, but Labor 
said May was in denial about the crushing defeat of 
her plans.

The -26year-old goalie saved Al Mahaijri’s penalty in 
the third minutes of the match.
Alireza Jahanbakhsh and Ashkan Dejagah were on 
target for Team Melli in the first half to send Iran to 
the 2019 AFC Asian Cup quarter-finals.
Having already saved a penalty from Cristiano 
Ronaldo at last year’s FIFA World Cup, Beiranvand’s 
heroics in the UAE only added to his growing 
reputation.
“I was only thinking about the people of Iran. I really 
wanted to make them happy, because when you 
get to this stage, everyone watches the game. It’s 

just the one game, if you lose it, you’re eliminated,” 
Beiranvand said.
"I knew people would be praying, and all I could do 
was focus. Thankfully, I was able to help my team, 
and make my people happy. Sardar Azmoun told me 
[which way to go]. Although I had already made up 
my mind prior to that. I had decided and then Sardar 
told me, so I thought it had to mean something,” the 
Persepolis goalkeeper stated.
The 0-2 victory saw Iran maintain its perfect record 
at the tournament and register a fourth successive 
clean sheet in the process, two remarkable statistics 
which, according to Beiranvand, are inextricably 
linked.
“The penalty happened very early on, but thankfully 
it wasn’t converted so we continued without 
conceding. We’re a team that is guaranteed to win if 
we don’t concede,” he said.

Poland calls talks with Iran on Warsaw conf. 
‘constructive’

Turkey Planning International Investigation into Khashoggi 
Case: Minister

Researchers use pistachio shells in wastewater treatment

British Labor Leader Corbyn Curves toward New EU Referendum Option

Iran’s Beiranvand Reveals Inspiration behind 
Penalty Heroics

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

Iran iconic goalkeeper Alireza Beiranvand says 
he has saved Oman’s penalty while he was only 
thinking about the people of his country.

Turkey is planning to launch an international 
investigation into the murder of Saudi journalist 
Jamal Khashoggi and will take further steps in 
coming days, Foreign Minister Mevlut Cavusoglu 
was quoted as saying.

A research team at the University of Guilan has 
produced an efficient nanocatalyst for removing 
organic pollutants from industrial wastewater.
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