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2

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 
4,125,005,182,000جدید

2,150,0002,331,000نیم سکه

1,300,0001,241,000ربع سکه

700000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18372361539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

522 طرح مخابراتی اصفهان 
در دهه فجر به بهره برداری 

می رسد
مسئول روابط عمومی شرکت مخابرات استان 
اصفهان گفت: 522 طرح مخابراتی با صرف 221 
میلیارد ریال اعتبار در دهه مبارک فجر در استان 

به بهره برداری می رسد.
شاهین ملک زاده افزود: این طرح ها شامل 151 
طرح توسعه شبکه تلفن همراه ) سایت بی تی 
اس(، 93 طرح مربوط به ظرفیت سازی و توسعه 
پورت پرسرعت دیتا، 58 طرح توسعه و تقویت 
شبکه کابل و 54 طرح افزایش ظرفیت ارتباط 

بین مراکز مخابراتی ) ترانسمیشن( است.
وی 36 طــرح فیبر نوری، 31 طــرح مربوط به 
افزایش ظرفیت باطــری و اجرای تغذیه نیروی 
مراکز و سایت ها و 30 طرح FTTH )فیبر نوری 

برای منازل( را از دیگر طرح های...

2 ادامه در صفحه 
      ما در طبیعت گردی و بوم گردی نیز ظرفیت های بسیاری داریم که شهرداری ها می توانند از آنها بهره گیرند.

در گردهمایی شهرداران استان به شهرداری های اصفهان پیشنهاد شد؛   

جاده در آمد پایدار ازمسیر گردشگری می گذرد

کسب و کاری موفق

 برای موفقیــت در هــر کاری 
برنامه ریزی الزم است. اینکه یک 
شبه پولدار شوید هم برنامه نیاز 
دارد . البتــه برنامه ای که خیلی 
زود به نتیجه برسد.! در به نتیجه 
رســیدن یک برنامه اقتصادی 
عوامــل بیرونی زیــادی دخیل 
هســتند که تقریبا کنترل آن و 
برنامه ریزی برایش بسیار سخت 
و یا بهتر بگویم غیر ممکن است. 
اینکه فردا کدام کشــور بر علیه 
سیاستمدارانش شورش کنند و 
تاثیر بر قیمت طال و نفت و سکه 
بگذارد در ید ما نیســت ، اینکه 
باد و طوفان و زلزله باعث شــود 
 قیمت های جهانی تغییر کند را

 نمی توان پیش بینی کرد اما اینکه 
ما قرار است فردا چطور رفتار کنیم 
اندکی قابل پیش بینی و قابل تامل 
است که بهتر است برایش هدف 
گذاری کنیم . زیرا مســائل غیر 
قابل پیش بینی برای همه وجود 
دارد مهم ان است که مسائل دیگر 
را بتوانیم کنترل کنیم تا در کسب 
و کار و دیگر جریانــات زندگی 

موفق باشیم.
اما انسان های موفق چه عاداتی 
دارند؟ و چه برنامه هایی را دنبال 

می کنند؟ ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

   برگزاری جشنواره زن و 
بعثت انقالب

فرماندار کاشــان بــا بیان 
اینکه جشنواره »زن و بعثت 
انقالب« در قالب 10 عنوان 
برنامه برگزار می شود، ابراز 
داشت: این جشنواره از 21 
بهمن لغایت 6 اسفند تحت عناوین جشن 
انقالب ویژه کودکان و افتتاحیه نمایشگاه 
فصلی توانمنــدی ها و تولیــدات بانوان 

روستایی برگزار می شود.
وی گفت: برنامه »زن در جامعه پیشرو« 
همراه بــا تقدیــر از 40 بانــوی فعال در 
ســازمان های مردم نهاد، جشــن بانوان 
قرآنی به همراه تجلیل از 40 بانوی واقف، 
خادم و حافظ، برنامه زن و نــگاه برتر به 
همراه ارائه توانمنــدی های علمی بانوان 
از دیگر عناوین برنامه های بزرگداشــت 
 چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

است.
 

   برگزاری کنگره شهیده شاخص سال و 
شهدای زن کاشان

مرتضایی از برگزاری برنامه »زن و تجلی 
هنر« همراه با برگــزاری کارگاه 40 هنر 
ویژه بانوان خبر داد و افزود: اجرای برنامه 

»من می توانم« تقدیر از 40 بانوی توانمند 
از خانواده معلوالن، کنگره شهیده شاخص 
سال و شــهدای زن کاشــان و مسابقات 
ورزشی ویژه بانوان ورزشکار و ورزش های 
بومی محلی از دیگر عناوین برنامه ها است.

وی بــا بیان اینکه جشــن میالد حضرت 
زهرا و هفته گرامیداشت مقام زن برگزار 
می شود، ابراز داشت: این ایام 10 روزه با 
عناوینی همچون کودک انقالب ســرباز 
مهدوی، زن انقالب توســعه روســتا، زن 
انقالب پویش اجتماعی، زن انقالب قرآن 
بطن زندگــی، زن انقــالب پژوهش، زن 
انقالب تجلی هنر، زن انقالب توانبخشی، 

زن انقالب ورزش و سالمتی و زن انقالب 
رسالت فاطمی مزین شده است.

   برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی 
فاطمی

فرماندار کاشان از تقارن برخی برنامه ها 
با ایام فاطمیه و برگزاری کارگاه آموزشی 
سبک زندگی فاطمی به همین مناسبت 
خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات ورزشی 
در رشــته های والیبال، تنیس روی میز، 
دارت و بازی های بومی محلی در هفته اول 
اســفند از دیگر برنامه های درنظر گرفته 

شده است. 

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی؛
کنگره بانوان شهیده کاشان بهمن ماه برگزار می شود

 برگزاری مسابقات 
ورزشی در رشته های 

والیبال، تنیس روی 
میز، دارت و بازی های 
بومی محلی در هفته 

اول اسفند از دیگر 
برنامه های درنظر 
گرفته شده است. 

فرماندار کاشان از برگزاری کنگره بانوان شهیده کاشان با محوریت معرفی شهیده شاخص سال به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر 
داد.علی اکبر مرتضایی اظهار داشت: مجموعه فرمانداری و امور بانوان به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برنامه های متنوعی 

در قالب های گوناگون درنظر گرفته است و این برنامه ها را به مرور و به ویژه در دهه فجر برگزار می کند.
وی ضمن اشاره به هدف برگزاری این ویژه برنامه ها افزود: معرفی توانمندی های بانوان شهرستان کاشان در حوزه های مختلف و ایجاد نشاط اجتماعی 

مهمترین اهداف برگزاری این برنامه ها است.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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خـــبــــر

بازگشایی زاینده رود، ُمسکنی برای حل مشکل کشاورزان

دبیر خانه کشاورزی شهرستان اصفهان با تاکید بر اینکه بازگشایی 20 روزه 
رودخانه برای شرق اصفهان کارساز نباشد، گفت: متاسفانه استانداران اصفهان 
و وزارت نیرو به دنبال راهکارهای موقت برای حل مشــکالت کشاورزان و 
زاینده رود هستند.  اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سال 
گذشته در غرب اصفهان به دلیل کمبود آب چیزی کشت نشده بود، اعالم کرد 
که این روزها برای کشت بهاره شرق اصفهان تصمیم گرفته شد که آبرسانی 
انجام شود، اظهارات ما این بود که فعال زود است و اجازه دهید سد به حالت 
نرمال خود برسد تا مطمئن شویم کمبودی در حوزه آب بخش کشاورزی 
وجود ندارد. حسینعلی میراحمدی در این خصوص اظهار کرد:هنوز زمان 
دقیق رهاسازی آب در زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان 

توسط وزارت نیرو مشخص نیست، اما بنابر اعالم قبلی شرکت آب منطقه ای 
قرار است زاینده رود پنج بهمن ماه بازگشایی شود.

وی با اعتقاد بر اینکه تصور نمی شود آب به میزان کافی به شرق اصفهان برسد، 
گفت: با توجه به اینکه زاینده رود طی دو سال گذشته خشک بود، به طور قطع 
حجم باالیی آب در مسیر رودخانه ته نشین می شود به نظر می رسد بازگشایی 
20 روزه رودخانه برای شرق اصفهان کارســاز نباشد. دبیر خانه کشاورزی 
شهرستان اصفهان افزود: اگر آب حداقل به مدت یک ماه به کشاورزان داده 
می شد به نوعی شاید امیدی وجود داشت، همچنین زمان تحویل نوبت بعدی 
آب زاینده رود نامشخص است، البته نوبت بعدی آبیاری در فروردین ماه سال 

آینده خواهد بود.

3

۸ فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
کاالهای اساسی؛

دولت تورم را مزمن می کند
یک اقتصاددان با بیان اینکه دخالت نابجا در اقتصاد، تورم را مزمن 
می کند، گفت: تداوم اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کاالهای 

اساسی منجر به بروز 8 نوع فســاد و رانت می شود. سید محمد صادق 
الحســینی درباره تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کاالهای 

اساسی، اظهار داشت: هر گونه یارانه و سوبســیدی که روی ارز یا بصورت 
غیرریالی مستقیم پرداخت می شود، یک رانت برای یک بخش و گروه ایجاد 

می کند. وی با تاکید بر اینکه سوبسید ارزی بدترین نوع رانت است، افزود: ...



کسب و کاری موفق
ادامه از صفحه یک:

... برای رســیدن به موفقیت در 
کســب و کار در ابتــدا باید این 
موفقیت را برای خود شرح دهیم 
و اینکه اگر به چــه نقطه ای و با 
چه شــرایطی برسیم به نظرمان 
موفق هستیم، زیرا برخی از افراد 
سیری نا پذیر هستند و هیچ گاه 
از شرایط خود احساس رضایت 

نمی کنند.
برای موفقیت در هر رشــته یک 
چک لیست از باید ها و نبایدهای 
مربوط به آن کار تهیه کنید و هر 
ماه تیک بزنید که بــا کدامیک 
از آنهــا مشــکل داریــد و برای 
 رفــع آن مشــکل ، برنامه ریری

 کنید.
ســعی کنید فرهنــگ مکتوب 
داشــته باشــید و نــکات الزم 
بــرای موفقیــت را یادداشــت 
کنید. داشــتن دفتر یاداشــت 
 امــور روزانــه از واجــب ترین

 قســمت های یک برنامه ریزی 
موفق است. 

در روایات امده است که همنشین 
خوب باعث خوب شــدن انسان 
می شود.در کسب و کار نیز این 

موضوع صادق است.
موفقیت انسان به میزان زیادی 
به شخصیت پنج شــش نفری 
اســت که با آنها بیشترین وقت 
خود را مــی گذراند، اگــر آنها 
در بیزینس موفق اند شــما هم 
موفــق خواهید بود ، اگــر اینها 
در کســب و کار موفق نیستند 
 روی موفقیــت شــما تاثیــر
  می گذارند ، اگــر اینها در گروه

 آدم های موفق نیستند دوستان 
خود را عوض کنید.

 تخصص ، تجربه و عشــق به کار 
می تواند مانند کاتالیزوری باشد 
که شما را هرچه زودتر به هدفتان 
برســند پس در کاری که تجربه 
ندارید و دوســتش ندارید ورود 

نکنید.
 دنیا پر است از شــغل هایی که 
شــما می توانید به آن عشــق 
بورزیــد و از آن کســب درآمد 
کنید پس خــود را ملزم به انجام 
 کارهایی کــه دوســت ندارید

 نکنید. 
کسانی که با یک مطالعه اینترنتی 
و یک مطالعه چنــد هفته ای ، 
بدون تجربه عملی پنج ساله وارد 
یک رشته شــوند اگر آنچه را که 
آورده اند از دســت بدهند نباید 

متعجب شد.
به غیر از عشــق و عالقه و تجربه 
در کار برای رسیدن به موفقیت 
عوامل دیگری را نیز باید مد نظر 

قرار دهیم. 
ریسک های موجود در کسب و 
کار، از عوامل مهمی است که باید 
به ان دقت شود و با تمام جزییات 

مد نظر قرار گیرد.
مدیرانی که ایده هایشــان فاقد  
جزییــات اســت مدیــر موفق 
نیستند، کسانی که ایده هایشان 
جزیی محور اســت، می توانند 
 خلــق ثــروت کننــد و اال اگر

 ریسک های موجود در بازار را در 
نظر نگیریم به زودی با شکست 
مواجه خواهیم شد و ره صد ساله 
 را یک شــبه برعکــس خواهیم 

رفت.
خــوش خیالی بیــش از حد در 
بــازار کســب و کار و اعتماد بی 
مورد میتواند ضربه های جبران 
 نشــدنی به بدنه کســب و کار

 ما بزند. 
از قدیم گفته اند»حساب ، حساب 
است ، کاکا ، برادر« پس بی مورد 
و با اعتماد بی جا کســب و کار و 
حتی روابط اجتماعــی خود را 

دچار تنش نکنیم.

اقتصاد استان
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شهرک تخصصی طال در اصفهان شکل بگیرد
 مدیرعامل سازمان مشاغل شــهری اصفهان گفت: امیدواریم در ســال جدید بازار های طال به خارج از

 بافت های تاریخی اصفهان منتقل شده و شهرک تخصصی طال در اصفهان شکل بگیرد.
محمد مجیری پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تغییر نام سازمان میادین 
میوه و تره بار به سازماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی اظهار داشت: تغییر نام و تغییر رویکردی 

که در سازمان ایجاد شده نشان می دهد که باید بیشتر به مشاغل شهری توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکالتی که هم اکنون در شهر اصفهان با آن رو به رو هستیم عدم حضور مشاغل صنفی 

در جایگاه مناسب است. مدیر عامل سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی با بیان اینکه باید مایحتاج 
مردم را شناسایی کنیم، تصریح کرد: محصوالت بدون واسطه و با قیمت مناسب در سازمان میادین و تره بار ارائه می شود 

و هرشب ۱۰ هزار تن میوه وارد این مرکز شده و  ساعت پنج صبح نیز چهار هزار نیسان و وانت این مواد را حمل و به خرده فروش های سطح شهر 
می رسانند.  وی با اشاره به وجود یک هزار و ۴۰۰  واحد صنفی طال که اکثر آنها در بافت تاریخی ساکن هستند، اظهار داشت: زمینی در کنار 
شهرک صنعتی جی در نظر گرفته شده و امیدواریم بتوانیم بازار های طال را به خارج از بافت های تاریخی میدان نقش جهان و عتیق ببریم و 

شهرک تخصصی طال در اصفهان شکل بگیرد.

۴۰ زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان راهی کربال می شوند
معاون فرهنگی کمیته امداد اصفهان گفت:  به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 

مقدمات سفر زیارتی ۴۰ زن مددجوی سرپرست خانوار به عتبات عالیات توسط این نهاد فراهم می شود.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد اصفهان، کریم زارع، معاون فرهنگی کمیته امداد 
اصفهان عنوان کرد : پرداختن به وجوه معنوی و فرهنگی زندگی مددجویان برای افزایش کیفیت زندگی 

آن ها در کنار مسائل معیشتی از رویکردهای مهم این نهاد است.
وی به اعزام مددجویان به ســفرهای زیارتی، فرهنگی و تفریحی در طول سال اشاره کرد و گفت: به مناسبت 

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی مقدمات سفر زیارتی ۴۰ زن مددجوی سرپرست خانوار توسط 
کمیته امداد اصفهان فراهم می شود.

زارع هزینه سفر هر یک از این مددجویان را نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: تمامی این مبلغ توسط کمیته 
امداد اصفهان پرداخت می شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد اصفهان همچنین گفت: در سال جاری بیش از ۱۸۰۰ مددجو با حمایت این نهاد و دریافت کمک هزینه از فیض 
حضور در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی بهره مند شدند.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

522 طرح مخابراتی اصفهان در دهه فجر به بهره برداری می رسد

مسئول روابط عمومی شــرکت مخابرات استان 
اصفهان گفت: 522 طــرح مخابراتی با صرف 221 

میلیارد ریال اعتبار در دهه مبارک فجر در اســتان به بهره برداری 
می رسد.

شاهین ملک زاده افزود: این طرح ها شــامل ۱5۱ طرح توسعه شبکه تلفن 
همراه ) سایت بی تی اس(، 93 طرح مربوط به ظرفیت سازی و توسعه پورت 
پرسرعت دیتا، 5۸ طرح توســعه و تقویت شــبکه کابل و 5۴ طرح افزایش 

ظرفیت ارتباط بین مراکز مخابراتی ) ترانسمیشن( است.
وی 36 طرح فیبر نوری، 3۱ طرح مربوط به افزایش ظرفیت باطری و اجرای 
تغذیه نیروی مراکز و سایت ها و 3۰ طرح FTTH )فیبر نوری برای منازل( را 

از دیگر طرح های این شرکت در این ایام اعالم کرد.
مسئول روابط عمومی شرکت مخابرات اصفهان تصریح کرد : از این تعداد 2۱ 
طرح مربوط به تاسیس و توســعه تلفن ثابت از طریق )GPON (و 23 طرح 

)OLT ( است.
به گفته وی 9 طرح تاسیس و توسعه تلفن ثابت از طریق کافوی نوری ) DLC( و 

هشت طرح کانالسازی و هفت ساختمان و یک طرح ) IPNI( از دیگر طرحهابی 
است که در دهه فجر به بهره برداری می رسد. 

استان اصفهان دارای ســه میلیون و ۷6 هزار شــماره تلفن ثابت منصوبه است 
 که از این تعداد حدود دو میلیون و 5۰۰ هزار شــماره تلفن ثابت مشغول به کار 

هستند.
ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان اصفهان ۴۸ درصد و در کشور 3۸ درصد است.

نزدیک به پنج میلیون مشــترک تلفن همراه اپراتور همراه اول با ضریب نفوذ 95 
درصد و 53۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت با ضریب نفوذ 25 درصد است.

ضریب نفوذ تلفن همراه در کالنشهر اصفهان ۱3۰ درصد است.
برنامه هــای ایام اهلل دهه فجــر از دوازدهم بهمن ماه در کشــور آغاز می شــود 
 و تــا 22 بهمن مــاه ســالروز پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی ادامه

 می یابد.
 همه ســاله دهه فجر بعنوان یکی از زمان هــای افتتاح و آغاز عملیات ســاخت 

طرح های عمرانی در نظر گرفته می شود.
ایرنا

خـــبــــر

زمینه خوبی در سازمان 
همیاری شهرداری ها 
برای جذب تسهیالت 

بانکی تا سقف30 میلیارد 
ریال و بهره 4 درصد 

برای شهرداری ها فراهم 
شده است، تاکنون از 18 
شهرداری بمنظور جذب 

 این تسهیالت، بازدید 
شده است.

در گردهمایی شهرداران استان به شهرداری های اصفهان پیشنهاد شد؛   

جاده در آمد پایدار ازمسیر گردشگری می گذرد

سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان گفت: الزم است شهرداری های استان بدنبال 
تامین درآمد پایدار از طریق گردشــگری و مشارکت با 

بخش خصوصی باشند.
حجت اله غالمی روز سه شنبه در گردهمایی شهرداران 
اســتان در تاالر شــهروند اصفهان افزود: بخش عمده 
درآمد شهرداری ها برای شــهرهای بزرگ به عوارض و 
تراکم ساختمانی برمی گردد اما با توجه به شرایط موجود 
از جمله رکود حاکم بر ساخت و ســاز، این بخش جزو 

درآمدهای ناپایدار خواهد شد.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
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      ما در طبیعت گردی و بوم گردی نیز ظرفیت های بسیاری داریم که شهرداری ها می توانند از آنها بهره گیرند.

 چهل سال بالندگی 
در صنعت ذوب آهن اصفهان

تولید آهن و فوالد در سال  های بعد از انقالب اسالمی رشد 
چشمگیری داشته و در این میان ذوب آهن اصفهان با برنامه 
ریزی اصولی و توانمندی کارشناســان داخلی به بالندگی 

کامل رسیده است.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان افزود : سنگ بنای این شرکت 
در سال های پیش از انقالب گذاشته شــد ولی رشد و بالندگی آن 
دستاورد چهل ساله انقالب اسالمی اســت به طوری که اکنون به 
اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در 

ایران تبدیل شده است.
منصور یزدی خواه با اشاره به رشد ۱۰ برابری تولیدات این شرکت با 
گذشت چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی گفت: پیش از انقالب 
ظرفیت تولید محصوالت فوالدی ذوب آهن اصفهان 6۰۰هزار تُن 

بود ولی اکنون این ظرفیت به ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی با توجه به پیشرفت های چشــمگیر این صنعت در تولید فوالد 
کشــور و صادرات آن به کشــورهای دیگر، ذوب آهن اصفهان را 

شناسنامه و مادر صنعت فوالد دانست.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: پیش از انقالب 
تنها یک کــوره بلند هزار مترمکعبی در ایــن واحد صنعتی بزرگ 
فوالدی بود در حالی که در ســال 62 با اضافه شدن دو کوره بلند 
دوهزار مترمکعبی دیگر، ظرفیت تولید ذوب آهن بطور چشمگیری 

افزایش یافت.
وی خاطرنشــان کرد: این شــرکت صنعتی بزرگ در گذر از چهل 
سالگی انقالب، زیر فشارهای فراوان دوران جنگ و حمالت هوایی 
دشمن 2۸6شــهید را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب کرد و 

دارای ۱۴هزار ایثارگر است.
یزدی خواه، تحریم ها را فرصتی ارزشــمند برای رشد و بالندگی 
شرکت ذوب آهن ذکر و اضافه کرد: در سخت ترین شرایط دوران 
جنگ، ذوب آهن اصفهان نقش مهمی در تجهیز، نصب و راه اندازی 

مجتمع فوالد مبارکه ایفا کرد.
وی ادامه داد : همچنیــن در دوران انقالب به ویژه در ســال های 
اخیر عملکرد این شــرکت فوالدی در زمینه بازسازی و توسعه ای 
ارتقا یافته و دستگاه های این شــرکت به روز و در بخش هایی هم 

خودکفایی حاصل شده است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان، این واحد را تنها کارخانه 
تولیدکننده مقاطع فوالدی در دوران جنگ تحمیلی و بعنوان بخشی 
از انقالب معرفی کرد و افزود: شرکت ذوب آهن اصفهان در زمینه 
ساخت قطعات و تجهیزات نظامی و ساخت پل های شناور نقشی 

تاثیرگذار را به صورت مستقیم ایفا کرده است.
وی، تنوع محصوالت ذوب آهــن اصفهان را ۱۰برابر تنوع محصول 
در پیش انقالب بیــان کرد و گفت: درپیش انقــالب 6۰۰هزار تن 
محصول تنها در اندازه های خاص تیرآهن و میلگرد دراین شرکت 
تولید می شد در حالی که پس از انقالب تولید کالف های صنعتی 
و ساختمانی، انواع تیرآهن های ســنگین از سایزهای ۱۸به باال تا 
اندازه 3۰۰میلیمتر در بسیاری از سایزهای مختلف تولید می شود.

یزدی خواه خاطرنشان کرد: این شرکت امروز با 6۰درصد ظرفیت، 
فعال است و در صنایع باال و پایین دست بسیار نقش آفرین است.

وی همچنین نقش ذوب آهن اصفهان را در راه اندازی بورس کاال 
حرکتی ارزشمند در حیطه اقتصاد و صنعت کشور دانست و افزود: 
تا پیش از راه اندازی بورس کاال، ظرفیت تولید فوالد کشور هشت 

میلیون تُن بود اما امروز به 3۱میلیون تُن فوالد رسیده است.
کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال ۱35۰ در ۴5 کیلومتری جنوب 

غربی اصفهان در شهرستان لنجان احداث و به بهره برداری رسید.
محصوالت ذوب آهن اصفهان به 25 کشــور دنیا از جمله فرانسه، 
بلژیک، اســپانیا، ایتالیا، ایرلند، پرتغال، یونان، افغانستان، امارات 
متحده عربی، عراق، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنستان، 
آذربایجان، گرجستان، هند، عمان،کویت، چین، لبنان، پاکستان، 

عربستان سعودی، قطر و اردن صادر می شود. 

گـــزارش

وی بــا تاکیــد براینکه 
شهرداری ها باید بدنبال 
راهــکار مناســب برای 
تامیــن درآمد باشــند، 
تصریح کرد: یکی از آنها 
که بیشترین تاثیر را در 
بودجه خواهد گذاشت، 

درآمد حاصل از گردشگری است.
غالمی با اشــاره به جاذبه های فراوان 
تاریخی و طبیعی اســتان اضافه کرد: 
ما در طبیعــت گردی و بــوم گردی 
نیــز ظرفیت های بســیاری داریم که 
شــهرداری ها می تواننــد از آنها بهره 

گیرند.
سرپرســت معاونــت هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری اصفهــان، منبع 
دوم درآمد پایدار برای شــهرداری ها 
را مشــارکت با بخش خصوصی عنوان 
و تصریح کرد: شهرداری ها می تواندن 
ظرفیت ها، توانایی ها و ســرمایه های 
خود را با مشارکت بخش خصوصی در 

اجرای طرح های خوب، فعال کنند.
وی از شــهرداران اســتان خواست تا 
شفاف ســازی عملکرد در جهت جلب 
اعتماد عمومی و رعایت دقیق قوانین 

را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.
وی گفت: قانــون شــهرداری ها نیاز 
به بازنگــری دارد امــا هنــوز هم از 

کارآمدترین قوانین کشور است.
غالمی با اشــاره به اینکه موضوع سهم 

ارزش افــزوده برای شــهرداری ها در 
بودجه 9۸ نیــز پیگیری می شــود، 
ادامه داد: در بحث ســازمان همیاری 
شهرداری های اســتان نیز تالش می 
شــود تا تفویض اختیارهایــی که از 
قبل وجود داشــت به خود شهرداران 

بازگردد.

    بودجه شهرداری ها بیشتر از 
بودجه کل استان است

بودجــه  میــزان  ــن  ی ن چ م ی ه  و
شــهرداری های این خطه را از بودجه 
عمرانی و جاری کل اســتان بیشــتر 
خواند و گفت: بودجه عمرانی و جاری 
اصفهان در ســال 9۷ حدود 26 هزار 
میلیارد ریال و بودجه ۱۰۷ شهرداری 

استان ۴۸ هزار میلیارد ریال است.
سرپرســت معاونــت هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری اصفهــان تاکید 
 کرد: شهرداری ها همچنان در راستای 
طرح های عمرانی و توســعه اســتان، 

پیشقدم هستند.

مدیرکل دفترامور شهری و شوراهای 
استانداری اصفهان نیز در این رویداد 
گفت: در اجرای ماده ۱۷ قانون مالیات 
بر ارزش افزوده، جز چند شهرســتان، 
شــهرداری های ســایر شهرستان ها 

عملکرد خوبی نداشتند.
علــی اصغر ذاکــری هرنــدی افزود: 
شــهرداری هــای شهرســتان های 
اصفهــان، شــاهین شــهر و خمینی 
 شــهر در ایــن بخــش خــوب عمل 

کردند.
وی بــا بیــان اینکه زمینــه خوبی در 
سازمان همیاری شــهرداری ها برای 
جذب تســهیالت بانکی تا ســقف3۰ 
میلیارد ریــال و بهــره ۴ درصد برای 
شهرداری ها فراهم شده است، اظهار 
داشــت: تاکنــون از ۱۸ شــهرداری 
 بمنظور جذب این تســهیالت، بازدید 

شده است.

    شــهرداری هــا از تصویب 
طرح های جدید خودداری کنند

مدیرکل دفتر امور شــهری و شوراهای 
اســتانداری اصفهان از شهرداران استان 
 خواســت تــا از تصویــب بودجــه ها و 
طرح های جدید برای سال 9۸ خودداری 
 و رویکــرد خــود را بیشــتر روی اتمام 
طرح های نیمه تمــام و پرداخت حقوق 
و مزایــای کارکنان و کارگــران خویش 

متمرکز کنند.
 این همایش با حضور شهرداران استان 
و با هدف تبادل نظر در بــاره فعالیت 
ســازمان هــای همیــاری و خدمات 

طراحی شهرداری های برگزار شد.
اســتان اصفهان با حدود پنج میلیون 
و2۰۰ هزار نفر جمعیــت دارای ۱۰۷ 

شهر است. 
بر اســاس نتایج سرشــماری 95، از 
جمعیت ســاکن در اســتان اصفهان 
۸۸ درصد در شــهرها و ۱2 درصد در 
روستاها ساکن هستند که در مقایسه 
با سال9۰ حدود یک درصد از جمعیت 
روســتایی، کم و به جمعیت شــهری 

اضافه شده است.

    

وی افزود: این میــزان بارندگی به دلیل 
وجود بیــش از 6۰۰ طــرح آبخیزداری 
باالدست زاینده رود، پشت بندها و در آبخوان ها ذخیره می شود اما 
سد زاینده رود فقط تا ۱۸5 میلیون مترمکعب آب دارد، این آب های 
ذخیره شده با عنوان طرح آبخیزداری در زمین نفوذ و چاه های آب 

و چشمه های آن مناطق را تامین می کند این در حالی است که بر 
اساس قانون نباید بر روخانه های دائمی پروژه  های آبخیزداری و 
آبخوان داری احداث کنند تا روان آب ها به ســمت رودخانه جاری 
شود. عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: اگر 
بارگذاری ها و طرح های آبخیزداری باالدست نبود بارندگی های 

کوهرنگ به سمت زاینده رود جاری می شد؛ بندهای آبخیزداری را 
در مکان هایی احداث می کنند که آب آن هدر می رود ولی بر مسیر 
روان آبی که رودخانه ای را احیا می کند و در زیردست آن صدها هزار 
نفر حق آبه دار چشم به انتظار حق آبه هایشان هستند، نباید سد 

ایجاد کرد.

افزایش ۷00 درصدی بارندگی در کوهرنگ؛
آبخیزداری باالدست سِد زاینده رود شده است

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با بیان اینکه حدود یک هزار میلی متر بارندگی در چهار ماه نخست سال زراعی جاری 
در منطقه کوهرنگ به ثبت رسیده است، گفت: آورد بارندگی های اخیر برای سد زاینده رود باید حدود 800 میلیون مترمکعب باشد درحالی که 
مخزن سد حدود 185 میلیون مترمکعب آب دارد. حسین محمدرضایی با اشاره به بارندگی های اخیر در منطقه کوهرنگ، اظهار کرد: بر اساس آمار 
اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در منطقه کوهرنگ تا آخرین روزهای دی ماه سال جاری حدود ۹۷5 میلی متر بارندگی به ثبت 

رسیده، بنابراین ۷0 درصد بارندگی یک سال زراعی کامل، ) تا پایان دی ماه( فقط در حدود چهار ماه محقق شده است.

ایمنا
خـــبــــر



گردشگری

ایسنا
گـــزارش

سازمان  جهانی گردشگری اعالم کرد:
خاورمیانه، پیشتاز رشد 

گردشگری بین المللی ۲۰۱۸
گردشگران  ار  م ش
بین المللی در سال 
۲۰۱۸ با رشــد ۶ 
درصدی به ۱.۴ میلیارد نفر رسید و در این 
میان منطقه خاورمیانه بیشترین رشد را به 

خود اختصاص داده است.

سازمان جهانی گردشگری )WTO( اعالم کرد 
در سال ۲۰۱۸ میالدی در مجموع ۱.۴ میلیارد 
گردشگر بین المللی سفر کرده اند که در مقایسه با 
آمار سال ۲۰۱۷ میالدی نشان از رشد ۶ درصدی 

دارد. 
پیش از این و در چشــم انداز بلند مدت سازمان 
جهانی گردشــگری که در سال ۲۰۱۰ منتشر 
شده بود، ۱.۴ میلیارد گردشگر بین المللی برای 
ســال ۲۰۲۰ پیش بینی شــده بود و این بدان 
معناست که رشد چشمگیر این صنعت در چند 
سال اخیر موجب شده آمارهای گردشگری دو 

سال از پیش بینی ها نیز جلوتر باشد. 
همچنین رشد ۶ درصدی گردشگری بین المللی 
در ســال ۲۰۱۸ در حالی به ثبت رسیده است 
که اقتصاد جهانی در این سال ۳.۷ درصد رشد 

داشته است. 
در ایــن میان منطقــه خاورمیانه با رشــد ۱۰ 
درصدی پیشتاز گردشگری بین المللی در سال 
گذشته میالدی بوده است و پس از آن آفریقا با 
رشد ۷ درصدی و منطقه آسیا پاسیفیک و اروپا 

هر کدام با ۶ درصد رشد قرار گرفته اند اما حضور 
گردشــگران خارجی در منطقه آمریکا رشــد 
۳ درصدی را ثبت کرده کــه در واقع پائین تر از 

متوسط جهانی است. 
»زوراب پولولیکاشویلی« دبیر کل سازمان جهانی 
گردشگری سازمان ملل در این باره توضیح داد: 
رشد گردشگری در چند سال اخیر به خوبی نشان 
داده که امروزه این بخش یکی از قدرتمندترین 
محرکه های رشــد اقتصادی و توســعه است. 
مسئولیت ما این است که این صنعت را به شکلی 
پایدار مدیریت کنیم تا کشورها به منفعت واقعی 
از این توسعه از طریق اشتغال زایی و کارآفرینی 
دست یابند و هیچ کس جا نماند. به همین دلیل 
است که تمرکز سازمان جهانی گردشگری در 
ســال ۲۰۱۹ بر روی آموزش، مهارت ها و ایجاد 

اشتغال است. 

   آمار منطقه ای 
ورود گردشــگران بین المللی در اروپا به ۷۱۳ 
میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ )رشد ۶ درصدی در 
مقایسه با ۲۰۱۷( رسیده است که به طور جزئی تر 
جنوب اروپا و مدیترانه )۷ درصد(، شرق و مرکز 
اروپا )۶ درصد( و غرب اروپا نیز )۶ درصد( رشد در 
مقایسه با سال گذشته داشته اند. منطقه شمال 
اروپا نیز به دلیل کاهش شــمار توریست های 
خارجی در بریتانیا، رشدی در مقایسه با ۲۰۱۷ 

نداشته است. 
آسیاپاســیفیک نیز در مجمــوع میزبان ۳۴۳ 
میلیون نفر )رشد ۶ درصدی( بوده است که به 
ترتیب در این منطقه جنوب شــرقی آسیا )۷ 
درصد(، شمال شرق آســیا )۶ درصد( و جنوب 
آسیا )۵ درصد( رشد داشــته اند. اقیانوسیه نیز 

رشد متوســط ۳ درصدی را در جذب گردشگر 
بین المللی به ثبت رسانده است. 

۲۱۷ میلیون نفر نیز در ســال گذشته میالدی، 
منطقه آمریکا را به عنوان مقصد گردشگری خود 
انتخاب کردند که رشــد ۳ درصدی را برای این 
منطقه رقم زده اســت. آمریکای شمالی با رشد 
۴ درصدی پیشتاز اســت و پس از آن آمریکای 
جنوبی با رشــد ۳ درصدی قرار دارد اما منطقه 
آمریکای مرکزی و کارائیب رشد منفی ۲ درصد را 
به ثبت رسانده که بخشی از آن ناشی از توفان های 

سهمناک ایرما و ماریا در سپتامبر ۲۰۱۷ است. 
آمارهای به دست آمده از منطقه آفریقا نیز حاکی 
از رشد ۷ درصدی ورود گردشگری بین المللی و 
رسیدن به ۶۷ میلیون توریست دارد که در این 
میان  شمال آفریقا و  جنوب صحرای بزرگ آفریقا 

به ترتیب رشد ۱۰ و ۶ درصدی داشته اند. 
اما منطقه خاورمیانه با رشد ۱۰ درصدی بهترین 
عملکرد را به نام خود به ثبت رسانده است و شمار 
توریست ها خارجی ورودی به این منطقه به ۶۷ 

میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده است. 

   چشم انداز سال ۲۰۱۹ 
 بر اساس روند کنونی، چشــم انداز اقتصادی و 
شاخص اطمینان سازمان جهانی گردشگری، 
پیش بینی می شود شمار گردشگران بین المللی 
در سال ۲۰۱۹ با ۳ تا ۴ درصد رشد همراه باشد 
و همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. ثابت 
ماندن قیمت سوخت به معنای سفرهای هوایی 
با قیمت مناسب اســت و خطوط هوایی نیز در 
بسیاری از مقاصد در حال بهبود و توسعه است که 
تنوع بازارهای مبدا گردشگری را تسهیل می کند. 
پیش بینی ها همچنین حاکی از حضور قدرتمند 
بازارهای مبداء نوظهور از جمله هند و روسیه و 
همچنین کشــورهای کوچک تر آسیایی چون 

امارات است. 
از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصاد جهانی، شرایط 
نامشخص برگزیت و تنش های جغرافیای سیاسی 
و تجاری موجب شده برخی ســرمایه گذاران و 

مسافران فعال دست نگه دارند و اقدامی نکنند. 
رئیس سازمان جهانی گردشگری در انتها عنوان 
کرد: دیجیتال ســازی، مدل های کســب و کار 
جدید، ســفرهای ارزان تر و تغییرات اجتماعی 
همچنان صنعت گردشــگری در سال ۲۰۱۹ را 
شــکل می دهند بنابراین مقاصد گردشگری و 
همچنین کمپانی ها باید خود را با این شــرایط 
 وفق دهند تــا همچنان در عرصــه رقابت باقی

 بمانند. 

شب ها از ورود خودروهای سنگین به شهر جلوگیری شود
مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر جلوگیری و ممانعت از ورود خودروهای سنگین در هنگام شب 
گفت: معموال خودروهای سنگین که از بیرون وارد شهر می شوند از گازوئیل های بی کیفیت استفاده می کنند 

بدین منظور باید حساسیت زیادی نسبت به جلوگیری از ورود این خودروها هنگام شب به داخل شهر شود.
مسعود بنده خدا اظهار کرد: پایداری، سکون نسبی هوا و وقوع اینورژن، زمینه را برای انباشت آالینده ها در هوا 

ایجاد می کند، البته انباشت آالینده ها در هنگام شب و ساعات ابتدایی روز بیشتر است، زیرا درجه دمای هوا در این 
ساعات نسبت به بعدازظهرها کمتر است.

وی با تاکید بر جلوگیری و ممانعت از ورود خودروهای سنگین در هنگام شب ادامه داد: معموال خودروهای سنگین که 
از بیرون وارد شهر می شوند از گازوئیل های بی کیفیت استفاده می کنند بدین منظور باید حساسیت زیادی نسبت به جلوگیری 

از ورود این خودروها در شب به داخل شهر شود، زیرا آالینده  های تولید شده در شب و ساعات ابتدایی روز بیشتر در هوا باقی می ماند.
مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان اضافه کرد: از آنجایی که دانش آموزان برای رفتن به مدرسه صبح ها در معرض آلودگی  هوا قرار می گیرند، 
باید قانون تعطیلی گروه های خاص با حساسیت بیشتری اعمال شود؛ همچنین شهروندان نیز باید تا حد امکان از سیستم حمل و نقل عمومی 

استفاده کنند، در صورت استفاده از وسیله نقلیه همگانی، استفاده از خودروهای تک سرنشین به حداقل می رسد.

هوای کودکان را در پایانه های مسافربری داریم
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: در پایانه های شهر در راستای 

تحقق »شهر دوستدار کودک« سعی کردیم تا هوای کودکان را داشته باشیم.
عباس محبوبی اظهار کرد: ســال گذشــته در پایانه کاوه اتاق مادر و کــودک احداث و در 
سال جاری این امکان در پایانه صفه فراهم شده است که در ایام دهه فجر بهره برداری می شود؛ 

در سرویس بهداشتی پایانه های مسافربری در قســمت بانوان سکوهایی جهت تعویض لباس 
کودکان در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل سازمان پایانه های مســافربری شــهرداری اصفهان ادامه داد: در پایانه های مسافربری 
همچنین فضاهایی برای اورژانس اجتماعی در اختیار سازمان بهزیستی قرار دادیم تا کودکانی که اختالالت 

روانی دارند یا سالمندان را هدایت و مشاوره دهند.  
وی با بیان اینکه در شهربازی طبقه زیرین پایانه مسافربری صفه فضایی به عنوان »اتاق تولد کودکان« یش بینی شده است 
گفت: این اتاق برای استفاده خانواده ها ایجاد شــده تا در صورت تمایل همزمان با سالروز تولد کودکان برای برگزاری جشن 

تولد مورد استفاده قرار گیرد.

اقتصاد ایران
۰3
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۱۰ هزارتن شیرخشک 
در کشور دپو شده 

است

رییس هیات مدیره انجمن صنفی 
گاوداران با بیان اینکه واردات کره 
با ارز دولتی باعث افت شدید قیمت 
خامه،شیرخشــک و شــیر شده 
اســت،گفت:دولت باید صادرات 
شیرخشک را آزاد کند و واردات کره 

را کاهش دهد.
سید احمد مقدسی از کاهش قیمت 
خامه تولید داخل خبر داد و گفت: 
عمده خامه تولیدی در کشور برای 
تولید کره مورد اســتفاده قرار می 
گیرد امــا به دلیل اختصــاص ارز 
دولتی برای واردات کره و افزایش 
واردات این محصول، کسی تمایلی 
به خرید خامه داخلی و تبدیل آن به 

کره ندارد.
وی اضافه کرد: یک کیلوگرم خامه 
۴۰ درصد چربی دارد، طی یک الی 
دو هفته اخیر قیمت هر یک درصد 
چربی از ۲۷۵ تومان به حدود ۲۲۰ 
تومان رسیده است و همچنان نیز 

روند کاهشی دارد.
وی افزود:قیمت شیرخشک نیز از 
کیلویی ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۶ 

هزار تومان رسیده است.
مقدسی گفت: این امر باعث شده 
قیمت شیرخشک نیز کاهش یابد 
ضمن اینکه هم اکنون با حدود ۱۰ 
هزارتن شیرخشــک دپو شده در 

کشور مواجه هستیم.
وی دلیل دپو شدن شیرخشک را 
ممنوعیت صادرات این کاال عنوان 
و اضافه کرد: ما برای گرفتن مجوز 
صادرات این محصــول اقدام کرده 
ایم اما هنوز اتفاقی در این زمینه رخ 

نداده است.
مقدسی با بیان اینکه این اتفاقات 
باعث شــده قیمت شیرخام نیز در 
برخی اســتانها به زیر نرخ مصوب 
برســد، ادامه داد:به عنــوان مثال 
در اســتان اصفهان قیمــت این 
 کاال بــه کمتــر از ۱۹۰۰ تومــان 

رسیده است.
وی با اشاره به اینکه کره فله تولید 
داخل نیز در کشور دپو شده است، 
افزود: ما درخواست کرده ایم اجازه 
صادرات این محصول نیز داده شود.

مقدســی تاکید کرد: واردات کره 
به کشور باید با ارز آزاد انجام گیرد 
ضمن اینکه مقــدار آن نیز کاهش 

یابد.
وی افزود: در صورت ادامه این روند، 
وزارت جهاد ناچار خواهد شد برای 
جلوگیری از زیان دامداران مجددا 
اقدام به خرید توافقی شیرخام کند.

مقدسی با تاکید بر لزوم آزادسازی 
فوری صادرات شیرخشک، گفت: 
از مسئوالن خواهشمندیم سریع و 
به موقع در این زمینه تصمیم گیری 

کنند.
وی ادامه داد: اگر بخواهند واردات 
انجام دهند طی دو روز مقدمات کار 
را فراهم می کنند اما درباره صادرات 

اینگونه نیست.
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 وی ادامه داد: درواقع در 
این شــرایط کاالی وارد 
شده، نه به دست مصرف 
کننده و نه به دست تولید 
کننده می رســد؛ بلکه 
واردکننده و توزیع کننده 

)دالل( منتفع می شوند.
صادق الحسینی تصریح کرد: دلیل این 
مساله این است که قیمت کاالها در بازار 
با لنگر اســمی ارز هماهنگ می شود، 
لنگر اســمی هم که باالترین نرخ ارز در 
بازار سیاه است؛ در نتیجه هر میزان که 
رانت ارزی داده شود به این موضوع دامن 

زده ایم.
وی اظهار داشــت: در حال حاضر تورم 
کاالهای اساســی نشــان مــی دهد، 

همبســتگی تورم کاالهای اساسی که 
ارز ۴۲۰۰ تومانی مــی گیرند، با نرخ ارز 
آزاد ۵۳ درصد بوده است؛ اما همبستگی 
با نــرخ  ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفا ۴ الی ۶ 
درصد است؛ یعنی عمال همه کاالهای 
وارد شده خود را با نرخ ارز آزاد هماهنگ 
کرده اند. تورم این بخش موید این مساله 

است.

   ۸ فساد ناشی از اختصاص ارز 
۴۲۰۰ تومانی به واردات

ایــن اقتصــاددان در ادامه با اشــاره به 
فسادهای ایجاد شده در پی اختصاص ارز 
۴۲۰۰ تومان به واردات کاالهای اساسی، 
گفت: این مساله به شــدت فساد ایجاد 
می کند و کل سیستم اقتصادی را بهم 
می ریزد، فساد این موضوع از چند بخش 

قابل مشاهده است.
وی افزود: برخی از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را می گیرند اما در ادامه به جای واردات 
کاال، ارز را برای خود بر می دارند که در 
این راســتا طبق آمار تاکنون ۱۴ تا ۱۶ 
میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته 
شــده اما در ازای آن کاالیی وارد کشور 

نشده است.
صادق الحســینی ادامه داد: همچنین 
برخی از افراد هســتند کــه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی می گیرند و کاال هم وارد می کنند 
اما کاالی وارد شده را با قیمت واقعی، نه 
با قیمت مبتنی بر  ارز ۴۲۰۰تومانی، در 

بازار به فروش می رسانند.
وی اظهار داشت: همچنین برخی دیگر 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کاال هم وارد 
کرده اند به جای عرضه کاال به بازار داخل، 
اقدام به صادرات و یا قاچاق کاالی وارد 
شده می کنند؛ یعنی این افراد از دولت 
سوبسید ارزی می گیرند و از آن طرف با 
نرخ ۱۲ هزار تومان کاال را صادر یا قاچاق 

کرده و سود کالنی می برند.
این اقتصاددان به فرایند توزیع اشاره کرد 
و گفت: در مواقعی نیز واردکننده، به همان 
قیمت مصوب اقدام به فروش کاال می کند 
اما در فرایند توزیع آنچه که دست مصرف 

کننده می رسد حداقل قیمت است.
صــادق الحســینی افــزود: همچنین 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به از 
بین رفتن صنایع بزرگ کشور می شود. 
دولت به صنایع بزرگ می گوید که باید 
قیمت را کاهش دهید در حالیکه آن کاال 
در بازار ۲ یا ۳ برابر قیمت مدنظر دولت 
به فروش می رســد، این موضوع منجر 
به ایجاد رانت شده و صنایع کاال را با یک 
سوم قیمت به اطرافیان خود می دهند و 
این افراد نیز کاال را با قیمت واقعی در بازار 
آزاد می فروشند در نتیجه ما به التفاوت 

قیمت به جیب دالالن می رود.
وی ادامه داد: از سویی دیگر واردات کاال 
با ارز ۴۲۰۰ تومان، باعث می شــود که 
دیگر تولید این کاالهــا در داخل صرفه 
نداشته باشد و در نهایت کشور در کاالهای 

استراتژیک به کشورهای خارجی وابسته 
تر می شود.

این اقتصاددان گفت: همچنین این مساله 
منجر به ایجاد اضافه تفاضا برای واردات 
می شود. زمانی که دولت سوبسید ارزی 
برای واردات اختصاص می دهد درواقع 
واردات را ارزان کــرده و زمینــه را برای 
افزایش حجم تقاضــای کاالی خارجی 
فراهم می کند؛ این موضوع در شــرایط 
تحریم، منطقی نیست چراکه ما کاری می 
کنیم که نیاز به ارز در کشور افزایش یابد.

صادق الحســنی افزود: از سویی دیگر 
اختالف قیمت واقعی و سوبسیدی، منجر 

به افزایش قاچاق کاالها می شود که این 
موضوع کمبود کاال در بــازار را به دنبال 

خواهد داشت.

   دولت تورم را مزمن می کند
وی در ادامــه بــا بیان اینکه ســوریه و 
ترکیه هم تحریم شــدند اما هیچ کدام 
از این کارها را نکردند، گفت: نرخ ارز در 
روسیه یک شــبه ۲.۵ برابر شد اما این 
کشــور هیچ کدام از کارهایی که ما می 
کنیــم را نکرد و بعد از مدتــی هم تورم 
 بعد از یک پیک، به حالــت عادی خود 

بازگشت.

این اقتصاددان افزود: زمانــی که ما در 
اقتصاد دخالــت نابجا کرده و فســاد و 
رانت ایجاد می کنیم درواقــع با از بین 
بردن صنایع داخلــی، تورم را مزمن می 
کنیــم. از آن طرف هم هیچ ســودی 
به مصــرف کننــده نمی رســد و تنها 
 تعدادی رانت خــوار و فاســد، منتفع 

می شوند.
وی تصریح کرد: تاکنــون هیچ کدام از 
اهدافی که سیاست گذار برای ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دنبال می کرد، محقق نشــده و 
معلوم نیســت چرا همچنان روی این 

موضوع پافشاری می کنند.

۸ فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی؛

دولت تورم را مزمن می کند
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بانک و بیمه

اطمینان رییس کل بانک مرکزی به مردم:

 نگران نباشید!
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی به مردم اطمینان داد بازار ارز تحت 

کنترل است و نباید مردم به شایعات بی اساس گوش دهند.

رییس کل بانک مرکزی تالش زیادی می کند تا پالس های آرامش بخش به بازار بفرستد. عبدالناصر همتی از هر 
فرصتی برای آرامسازی بازار به خصوص در بازار ارز و کاالهای سرمایه ای مانند طال استفاده می کند.

او در یک برنامه تلویزیونی باز هم درباره این که بازار ارز تحت کنترل بانک مرکزی اســت با مردم سخن گفت و به 
شهروندان اطمینان داد مشکل خاصی در بازار ارز وجود ندارد. البته همزمان با سخنان همتی در تلویزیون برخی 
کانالهای تلگرامی وابسته به دالالن ارز سعی کردند سخنان او را بی اثر کنند که به نظر نمی رسد چندان توفیقی داشتند.

در ادامه سخنان مهم همتی را می خوانید:
-در مقطعی دشمن نظام مقدس جمهوری اسالمی را تهدید می کرد و ما تالش کردیم این تهدید را خنثی کنیم؛ امروز 
که اینجا هستم نه تنها این توطئه اتفاق نیافتاد بلکه به سمت پایدار شدن اقتصاد کشور پیش می رویم. ایجاد ثبات 

اقتصادی و آرامش نسبی در بازارهای پول و ارز مهمترین دستاورد ۶ ماه گذشته بوده است.
-خیلی ها از وضعیت اطالع ندارند؛ شرایط خاصی است که لزومی هم ندارد تمام اطالعات را بگوییم که در اختیار دشمن 
هم قرار بگیرد. تا االن به هر قولی که دادم عمل کردم. االن وضعیت ارزی خیلی خوب است و اصال مشکلی در این زمینه 
نداریم، کنترل کامل در بازار ارز داریم. پیش بینی ما برای یک یا دو ماه نیست بلکه برای میان مدت و حداقل یک تا دو 

سال است. اگر اطالع رسانی نمی کنیم برخی از موارد را بخاطر مصالح کشور است.
-در یک مقاطعی مشکالتی پیش آمد و ما هم قبول داریم ولی االن به تدریج این مشکالت حل شده و فرایند اجرایی 
روانتر شده است. مشکالتی بخاطر درآمدهای نفتی رخ داد ولی به این مفهوم نیست که مشکالت ارزی داریم؛ ما نیاز 

ارزی نداریم؛ برای درآمدهای صادارتی به منظور تامین ریالی بودجه تکیه خواهیم کرد.
-درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات، باید گفت برخی صادرکنندگان عادات کرده بودند ارز خود را به کشور برنگردانند 
هرچند روالی برای بازگشت ارز به نیما نبود ولی تعامالت خوبی اخیرا انجام دادیم و با تولیدکنندگان صادراتی صحبت 
شد و حتما جریان ورود ارز به چرخه اقتصادی تشدید می شود و به تدریج واردکنندگان و صادرکنندگان به هم متصل 

می شوند.
-تاکنون ۹.۲ میلیارد دالر ارز صادرات به بازار نیما وارد شده است. صادرات ریالی اصال مفهوم ندارد؛ من در دوره خدمتم 
در بانک مرکزی یاد گرفتم که می توان صادرات ریالی هم داشت! اگر مصالح ملی را در نظر بگیریم باید این نوع صادرات 
را کنترل کنیم. صادرات ریالی تولید را افزایش میدهد ولی منابع به کشور بر نمی گردد و ارز حاصل از آن به کشورهای 

دیگر از جمله کانادا و ترکیه می رود. حاصل این صادرات به صورت کاال یا ارز باید به کشور برگردد.

یک اقتصاددان با بیان اینکه دخالت نابجا در اقتصاد، تورم 
را مزمن می کند، گفت: تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
واردات کاالهای اساسی منجر به بروز ۸ نوع فساد و رانت 
می شود. سید محمد صادق الحسینی درباره تداوم تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساسی، اظهار داشت: 
هر گونه یارانه و سوبسیدی که روی ارز یا بصورت غیرریالی 
مستقیم پرداخت می شود، یک رانت برای یک بخش و گروه 
ایجاد می کند. وی با تاکید بر اینکه سوبسید ارزی بدترین نوع 
رانت است، افزود: هر مقدار که سوبسید ارزی داده شود و به 
اختالف و تبعیض ارزی دامن زده شود، به همان میزان شاهد 

ایجاد فساد در فرایند واردات و توزیع کاال خواهیم بود.

برخی از افراد 
ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را می گیرند اما 

در ادامه به جای 
واردات کاال، ارز را 

برای خود بر می دارند 
که در این راستا طبق 
آمار تاکنون ۱۴ تا ۱۶ 

میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی گرفته شده 

اما در ازای آن کاالیی 
وارد کشور نشده 

است.
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جزیره گرمسیری چین قطب استارت آپ های خارجی می شود
چین قصد دارد به منظور تقویت جایگاه فناوری در اقتصاد این کشور و مقابله با جنگ تجاری امریکا، اهمیت 

بیشتری برای استارت اپ های خارجی قائل شود و جزیره »هاینان« را به قطب فعالیت های آنها مبدل کند.
به گزارش ونچربیت، چین به منظور تداوم رشد و توسعه اقتصادی سیاست آزاد سازی بخش هایی کلیدی 
از اقتصاد خود را تداوم بخشیده و انتظار می رود میزان واردات کاال و خدمات توسط این کشور در ۱۵ سال 

آینده از مرز ۴۰ تریلیون دالر فراتر رود.
از سوی دیگر مقامات چینی به منظور جذب سرمایه های خارجی قصد دارند توسعه فعالیت استارت آپ های 

خارجی در این کشور را کامال جدی بگیرند و در همین راستا به دنبال تاسیس یک مجموعه نوآوری در جزیره 
هانیان هستند. این جزیره گرمسیری که در جنوب چین واقع است به هاوایی چین معروف است و بعد از گذشت سی سال 

از تبدیل آن به یک استان مستقل دولت، قصد دارد آن را به مرکزی برای فعالیت خالق ترین افراد و موسسات فناوری دنیا مبدل کند.
در اواخر ماه دسامبر گذشته کنفرانسی سه روزه به منظور معرفی فرصت های سرمایه گذاری در این جزیره در هایکو مرکز هانیان برگزار شد 
و موسسان ۲۰ استارت آپ مشهور جهان و ده ها سرمایه گذار حوزه فناوری از آمریکا، اورپا، استرالیا، هند و غرب آسیا در کنفرانس مذکور 

شرکت کردند.
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مصاحبهباجانفولیمدیرعاملپلوتون،شرکتفعالدرحوزهفیتنس؛

چرخهمحصولدریککسبوکارپویا

یک،)Peloton(پلوتونموسسانازیکیومدیرعامل
ثابتهایدوچرخهکهاستفیتنسحوزهدرآپاستارت
آوردهدستبهبسیاریطرفداران2012سالدرتاسیسشزمانازآندالری2000
کهطوریبهاست؛کردهرشدکارشوکسبازجنبههربرتمرکزباشرکتاین.است
مربیانی،افزارسخت،افزارنرمهایحوزهدرتوجهقابلمشتریتجربهیکتواندمی
ایجادخودشالجستیکشبکهوگسترشبهروفروشیخرده،جهانیکالسدر

کند.

پلوتون صدها هزار دوچرخه فروخته اســت و جامعه کاربران آن به حدود یک میلیون نفر 
می رسد. در سال ۲۰۱7، درآمد آن نسبت به سال قبل بیش از دو برابر و حدود ۴۰۰ میلیون 
دالر شد. فولی یک عالقه مند به دوچرخه سواری و فردی کارآزموده در صنعت تکنولوژی 
اســت. او در مصاحبه ای با strategy-business در مورد مدل کسب و کار پلوتون، 
چالش های مقیاس بندی یک فرهنگ منحصربه فرد و چشم اندازهای رشد خارج از ایاالت 

متحده آمریکا سخن گفت.

همافزارینرمکاروکســبدرکههستیدافزاریســختشرکتیکشما
درشمااثرگذاری.داریدقرارمحتواتولیدکاروکسبدرشما.کنیدمیفعالیت
فیتنسحوزهدرکاروکسبیکشــماآخردرواسترشدبهروفروشیخرده
کاراینجاکهافرادیوگذارانســرمایه،خودتانبرایراپلوتونشما.هستید

میکنند،بهچهشکلتوصیفمیکنید؟
ممکن است مردم ما را به عنوان یک شرکت تولیدکننده 
دوچرخه های ثابت یــا تردمیل تصور کننــد، اما ما ابدا 
هیچ کدام از اینها نیستیم. پلوتون یک شرکت نوآوری در 
پیوند فیتنس، تکنولوژی و رسانه است که از ابتدا تا انتهای 
تجربه مشتریان همراه آنهاست و این دلیلی است که چرا 
می توانید به طور همزمان ما را یک شــرکت سخت افزار، 
نرم افزار، محتوا، الجســتیک و خرده فروشی بنامید. ما بر 
 )Vertical integration( این باوریم که ادغام عمودی

بخشی از رمز موفقیت ماست.

اینآیارســیدید؟بندیفرمولاینبــهچگونه
وجودنیز2012سالیعنیکارشروعدربندیفرمول

داشت؟
این فرمول بنــدی تکامل یافته اســت. در روزهــای اول، ما 
می دانستیم که می خواهیم یک شرکت نرم افزار در این حوزه 
باشیم. نرم افزار DNA اصلی شرکت ماست. ما در این ساختمان 
مجموعه ای از صدها مهندس نرم افزار در بهترین کالس جهانی داریم. ما در ابتدا به دنبال 
سخت افزار بودیم و به این فکر افتادیم که با نوآوری در این حوزه برای دوچرخه فردی نرم افزار 
تهیه کنیم. اما نوآوری یا سرمایه زیادی در طبقه تجهیزات فیتنس وجود نداشت، بنابراین 
دوچرخه ها معمولی بودند. به این ترتیب ما به این نتیجه رســیدیم که باید دوچرخه های 

خودمان را بسازیم.
سپس به این فکر کردیم که قابلیت اتصال به تبلت را برای دوچرخه هایمان فراهم کنیم. ولی 
من تجربه هتل های »هالیدی این« را به یاد می آوردم که از رادیوهای ســاعت دار استفاده 
می کرد که به آی فون ۴ متصل می شدند و بعداز دو سال بالاستفاده ماندند. ما نمی خواستیم 
دوچرخه های پلوتون به دلیل تغییر تکنولوژی اپل از مد بیفتند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم 

تبلت های خود را بسازیم. خیلی سریع ما در کسب و کار سخت افزار و نرم افزار قرار گرفتیم.
در بخش محتوا در جایگاه مناسبی قرار نداشتیم. ما یک استودیو نداشتیم. ما به شرکت های 
SoulCycle و Flywheel به عنوان شرکای محتوای خود نزدیک شدیم. اما نتوانستیم 

شریک شویم. بنابراین گفتیم »خب ما باید استودیوی خودمان را بسازیم.«

چگونهواردفضایخردهفروشیشدید؟
ابتدا تمرکز ما به شدت بر تکنولوژی و محصولی بود تا حدی که بخش فروش و بازاریابی را 
فراموش کرده بودیم. ما وب سایت pelotoncycle.com را راه اندازی کردیم و اندکی 

بازاریابی در فیس بوک انجام دادیم اما چندان تاثیرگذار نبود. ما در یک هفته پنج دوچرخه 
فروختیم. بنابراین مطالعه ای در مورد جایی که می توانســتیم یک فروشگاه خرده فروشی 
داشته باشیم را آغاز کردیم و در اواخر ســال ۲۰۱3 یک فرصت خارق العاده در مرکز خرید 
Mall at Short Hills در نیوجرسی پیدا کردیم. این یک قرارداد اجاره چهار ماهه از ماه 
نوامبر تا فوریه بود که حتی تا به امروز بهترین ماه ها برای فروش دوچرخه های پلوتون بوده 
است. ما ۱۰ هزار دالر گرفتیم و یک فضای مربوط به طراح مدی به نام Reed Krakoff را 
تغییر کاربری دادیم، به گونه ای که وقتی افراد وارد فروشگاه های ما می شدند به شدت تحت 

تاثیر قرار می گرفتند.

ومحتوا،افزارسختبهبازگشتیسپسوکردیدشروعافزارنرمباشمابنابراین
سپسخردهفروشیداشتید؟

درست است و سپس بازگشتی به الجستیک داشتیم. ما می خواستیم اولین شرکت با رتبه 
۱۰۰در شاخص خالص تبلیغ کنندگان )NPS(۱ باشیم. مدل ما نشان داد که ما باید هر 
روز یک دوچرخه از فروشگاه خرده فروشی اولیه خود بفروشیم تا این امر محقق شود و این 
یک محصول ۲۰۰۰ دالری است که تاکنون هیچ کس دیگری نشنیده بود. در خالل یک یا 
دو هفته ما شــروع به فروش ۵ دوچرخه در روز کردیم. ولی در روزهای نخست بزرگ ترین 
مشکل در ارتباط با ارسال محصول بود. افراد بخش ارسال به موقع کارشان را انجام نمی دادند. 
آنها مشتریان را در مورد محصول یا نرم افزار آموزش نمی دادند و در نتیجه مشتریان تمایلی 
نداشتند تا پلوتون را به دوستان شان پیشنهاد دهند. این موضوع برای من بسیار ناامیدکننده 
بود چرا که می دانستم اگر خودمان این کار را انجام دهیم می توانیم مشتریان مان را خشنود 
کنیم. نزد هیات مدیره رفتم و پیشنهاد دادم که خودمان این کار را انجام دهیم. »ما باید یک 
ون اجاره و یک تیم استخدام کنیم و کلمه پلوتون را روی یک طرف ون بنویسیم و کارمندانی 
در پلوتون داشته باشیم که به شدت برای ارسال دوچرخه ها آموزش دیده باشند.« ما این کار 

را در بخش های مختلف نیوجرسی انجام دادیم.
با پیشرفتی که امسال داشتیم و با امتیازهایمان در دهه 8۰ و 9۰، ما بر این باوریم که بین 
برندهای مصرف کننده با باالترین امتیاز NPS در جهان قرار داریم. همچنین در شاخص 
CSAT که معیاری برای رضایت مصرف کننده برای تحویل محصوالت است، امتیاز ما ۵ از 
۵ را دارد و اکنون خودمان در حال ارسال 7۰درصد از دوچرخه ها و تردمیل هایمان در سطح 

جهانی هستیم.
ما می دانیم که NPS ما برای فروشگاه های خرده فروشــی، تحویل کاال و برند و تجربه و 
محصول دیجیتال ما چیست. بنابراین اطمینان داریم که واقعا هر بخش کسب و کارمان را 
درک کرده ایم. در مطالعه پس از فروش، زمانی که از افراد در مورد نحوه آشنایی آنها در مورد 
شرکتمان پرسیدیم به مدت 3 تا ۴ ماه بود که پاسخ »دوستی به ما پیشنهاد داد« از پاسخ 

گزینه»تلویزیون« پیشی گرفت.

ساختن یک برند موفق چندین راه دارد؛

برند خودت را بساز

برندمانپیامطریقازما
اطمیناندیگرانبه

توانندمیکهدهیممی
یک.کننداعتمادمابه
وکیفیتبیمحتوای

کنندهسست،سطحی
بهرابرندحیاتواست
بنابراین.اندازدمیخطر

ویکپارچکیازباید
با،خودبرندپیامتناسب

وهاویژگی
اطمینانهایمانمهارت
پیامیک.کنیمحاصل
تمام،شلختهونامنظم
برآبنقشراماتالش

.کندمی

ایحرفهزندگیدربویژهموفقیتمقدمه،شخصیبرندسازی
وباشدچگونهبایدشخصیبرندیک،شمانظربه.استافراد

الزاماتآنچیست؟
بلکه،فیزیکیصرفــاپدیدهیامحصــولیکنهبرندها
ملموسهایداراییوفردمنحصربههایویژگیازایمجموعه
مفهوم.یابندمیتکاملزمانطولدرکههستندغیرملموسو
فیزیکیکاالهاییاوخدماتبهمنحصردیگرامروزهبرند
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برایراخودگوشوچشم
نگهبازمداومیادگرفتن
یادگیریکهچرا،داریم
باشدنمواجهتوانایی
ارتقارامختلفشرایط

بسیاریمعلمان.دهدمی
وجودمااطرافمحیطدر

دارند.

مجلهدرگی
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

فصلاقتصاد
یـــادداشت

ستارگان سینما، مدیران، 
سیاستمداران، ورزشکاران 
و حتــی افــراد عــادی 
می تواننــد ویژگی هایی 
ممتاز و منحصربه فرد در 
خود یافتــه و به پرورش و 

ترویج آن اقدام کنند. 
ما در کشور خودمان نیز نمونه های فراوانی 
از برندســازان و برندهای شخصی بزرگ 
را ســراغ داریم که با اســتمداد از نیروی 
عشق، نیکی و حقیقت توانسته اند تصویری 
به غایت مثبت در ذهن مــا ایجاد کنند. 
برندهای شــخصی قدرتمنــد صورت و 
سیرتی زیبا در اذهان مخاطبان خود دارند، 
به قول شــیخ اجــل ســعدی؛ »صورت 
زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت 
زیبا بیار.« برندهای شــخصی توانمند در 
میان مشــتریان و همکاران و هم صنفان 
و هم چراغــان خود به صفــت یا قابلیتی 
منحصربه فرد شناخته می شــوند. البته 
این صفات و قابلیت ها عمدتا نه ذاتی، بلکه 
بیشتر اکتسابی هستند و در گذشت زمان 
بوجود آمده اند و به همین دلیل تغییر آنها 
پس از گذشت زمان دشوار است. برندهای 
شخصی در نام، نشــان، هویت ویژگی ها 
و صفات ظاهری و اخالقــی و نیز دانش 
حرفه ای و عالیق و فعالیت های مختلف 
افراد و حتی اعضای خانواده ایشان انعکاس 

می یابد.

بنابراین برندها منحصر به ســازمان ها و 
محصــوالت و خدمت آنها نمی شــوند و 
نمودی از هویت انسان ها نیز هستند. چرا 
که آدمی همــواره از بدو پیدایش خویش 
تالش کرده، تا اثــری جاودانه از خود را بر 
پیشانی تاریخ ثبت کند. باید بدانیم که در 
هیاهوی دنیای این روزهای ما، صدای مان 
به گوش هیچ کسی نخواهد رسید، مگر آنکه 
خود صدایمان را به گوش ایشان برسانیم. 
برندسازی شخصی، مقدمه  موفقیت بویژه 
در زندگی حرفه ای افراد است. به نظر شما، 
یک برند شخصی باید چگونه باشد و الزامات 
آن چیست؟ متخصصان هاروارد بر اساس 
پاسخ خوانندگان وبسایت هاروارد بیزنس 
ریویو و اولویت بندی مخاطبــان، موارد 
ذیل را به عنوان الزامات برندهای شخصی 

معرفی کرده اند.
یک برند شخصی باید:

•    قادر به اقناع مخاطب باشد
•    اصالت داشته باشد

•    پایدار باشد
•    و شناخته شــده و مقبول باشد )اصل 

مشهور مقبول شدن(
حال سوال اینجاست که چه کنیم تا برند 
شــخصی مان در بردارنده  این ویژگی ها 
باشد. در ادامه یادداشت ترجمه ای از مقاله 
هــاروارد و نیز اصول تام پیتــرز پیرامون 

تقویت برند را می خوانیم.

یاحرفهبهنسبتخوددیدگاهنوع
شغلمانراتغییردهیم

خود را نه به عنوان یــک کارمند، بلکه به 
عنوان یک دارایی در نظر بگیریم. عناوین 
و ســمت های شــغلی را از یاد ببریم. از 
خود بپرســیم کــه : »من چــه کارهای 
ارزش آفرینی انجام می دهــم؟« و »چه 

چیزهایی مایه مباهات و افتخارم است؟«

ارزیابیراخودوفاداریعوامل

مجددکنیم
ابتدا به خود وفادار باشــیم و بعد به تیم  و 
یا شغل، مشتریان و ســازمان خود وفادار 
باشیم. وفاداری به خود، مقدمه وفاداری و 
تعهد به مسیر شغلی است و جایگاه فرد را 

در مختصات برند ارتقا می دهد.

باخودصادقباشیم
صداقت، سرمایه اصلی حرفه ای ها است. 

بنابراین دربــاره  خــود و ویژگی هایتان 
صداقت به خرج دهید، اگر خود را صادقانه 
بشناســیم،  می توانیم برندی قدرتمند و 

پرجاذبه برای خود بسازیم.

ازبزرگانبیاموزیم
چشــم و گوش خود را بــرای یادگرفتن 
مداوم بــاز نگه داریم، چــرا که یادگیری 
توانایی مواجه شدن با شرایط مختلف را 

ارتقا می دهد. معلمان بسیاری در محیط 
اطراف ما وجــود دارند. تجربــه یکی از 
بهترین و در عین حال ســخت گیرترین 
معلمان است. همکاران، مشتریان، رقبا، 
دوســتان، خانواده، برندهای سازمانی و 
حتی کتابها و مقاالت نیز می توانند معلم  ما 
در برندسازی باشند. پس باید از هر فرصتی 
برای یادگیری بهره گیــری کنیم. حتی 
به قول کوروش بــزرگ، از نابخردان هم 
می توان چیزهایی آموخت. یادگیری به 
ما کمک می کند تا وجــوه تمایز خود از 
رقبایمان را بشناسیم. اخیرا چه اقداماتی را 
 صورت داده ایم که سروگردن از بقیه باالتر

 باشیم؟ از نظر همکاران و یا مشتریان تان، 
مهم تریــن نقطه قــوت شــما و یا حتی 

ضعف تان چیست؟

زیادآفتابیشویم
مهم ترین وظیفه تبلیغات، شناســاندن 
اســت. بنابراین باید به عنــوان یک برند 
شــخصی، کاری  کنیم. که به قول معروف 
در چشم بیاییم. این کار می تواند از طریق 
ایجاد شــبکه ارتباطات و گسترش حلقه 
همراهان، بــر عهده گرفتــن پروژه های 

 چشــمگیر، نمایــش مهــارت هــا و
 توانمندی ها در قالب ارائه سمینار، انتشار 
مطالــب و محتــوای آموزنــده در حوزه 
تخصصی خود، داوطلب شدن در کمیته های 
مختلف و یا پنل های علمی و هم اندیشی ها  
انجام گیرد. این روشها از جمله مراحل انجام 

بازاریابی برای خود هستند.

ثباتقدموپشتکارداشتهباشیم
ما از طریق پیام برندمان به دیگران اطمینان 
می دهیم که می توانند به ما اعتماد کنند. 
یک محتــوای بی کیفیت و ســطحی، 
سســت کننده اســت و حیات برند را به 
خطر می اندازد. بنابراین باید از یکپارچکی 
 و تناســب پیام برند خود، بــا ویژگی ها و 
مهارت هایمان اطمینان حاصل کنیم. یک 
پیام نامنظم و شلخته، تمام تالش ما را نقش  
برآب می کند. بنابرایــن تمام آنچه انجام 
می دهیم و یا تصمیم بــه انجام ندادن آن 
می گیریم، در شکل گیری برند شخصی مان 
اثرگذار است. از شیوه  صحبت پشت  تلفن 
گرفته، تا نوع رفتار در جلســات و یا نحوه 
نگارش ما در ایجاد برند شخصی مان موثر 

هستند.

پرداختخدماتقطع
خارجیسرورهای

بانک

 سازمان پدافند غیر عامل در راستای 
ایمن سازی زیرساخت های پولی به 
شرکت های پرداخت رزمایش قطع 
ارتباط سرورهای مقیم در خارج از 

ایران را ابالغ کرد.
ســازمان پدافند غیرعامل کشور 
با توجــه به ضرورت ایمن ســازی 
زیرســاخت های پولی و بانکی به 
شرکت شــاپرک و شــرکت های 
پرداخت الکترونیک فعال کشــور 
با هماهنگی بانــک مرکزی اعالم 
رزمایش قطع ارتباط ســرورهای 
مقیم در خارج از ایران را کرده و به 
سایت هایی که دارای سرور خارجی 
هســتند اعالم کرده بایــد هرچه 
سریعتر سرور خود را به داخل کشور 
منتقل کنند که در غیر اینصورت در 
آینده ای نزدیک خدمات پرداخت 
به آنها ارائه نخواهد شد؛ در همین 
راستا برخی از شرکت های پرداخت 
الکترونیــک به پذیرنــدگان خود 
نامه ای ارسال کردند که باعث نگرانی 
در اکوسیستم تجارت الکترونیک 

کشور شده است.
نازنین دانشور، مدیرعامل شرکت 
تخفیفان درباره نامه شــرکت های 
پرداخت الکترونیک به پذیرندگان 
درگاه اینترنتی این شرکت گفت: 
نامه هایی از ســوی شــرکت های 
پرداخت الکترونیک به پذیرندگان 
درگاه اینترنتی این شرکت که عمده 
آنها اســتارت آپ ها و شرکت های 
مطرح تجارت الکترونیک هستند 
ارســال شــده که در اکوسیستم 
تجــارت الکترونیک ایــران ایجاد 
نگرانــی کرده اســت. بــر همین 
اساس در چند روز گذشته مدیران 
شــرکت های تجارت الکترونیک با 
شرکت های PSP که همکاری دارند 
تماس هایی داشــتند و در رابطه با 
هدف رزمایش و چرایی آن سواالتی 
را مطرح کرده اند که شــرکت های 
پرداخت الکترونیک عنوان می کنند 
این مسئله بر اســاس ابالغ دستور 
شرکت شاپرک و ســازمان پدافند 
غیرعامــل به صورت اجبــاری در 

دستور کار قرار گرفته است.
دانشــور ادامــه داد: بســیاری از 
شــرکت های تجارت الکترونیک با 
توجه به امکانــات مطلوب، قیمت 
اقتصادی تــر و تکنولــوژی بهتر از 
سروهای خارجی استفاده می کند 
و تخفیفــان نیز از ســرویس هایی 
خارجی اســتفاده می کنــد و تا به 
امروز مشــکلی در مســئله درگاه 
پرداخت نبوده اما با توجه به دستور 
ســازمان پدافند غیر عامل کشور و 
ابالغیه شــاپرک به شــرکت های 
پرداخــت الکترونیک قرار اســت 
تــا رزمایش هایی توســط تمامی 
شــرکت های پرداخت الکترونیک 
انجام شــود و این احتمــال وجود 
دارد که در آینده ای نزدیک ارتباط 

اینترنتی خارجی قطع شود.
مدیرعامل شرکت تخفیفان با بیان 
اینکه ســازمان پدافند غیر عامل 
به دنبال ورود ســرور شرکت های 
تجارت الکترونیک به داخل کشور 
اســت، اظهار داشــت: سیاســت 
سازمان پدافند غیر عامل استفاده 
ســایت های تجارت الکترونیک از 
سرورهای داخلی است که اشتباه 
بــوده و در صورتــی که ســرورها 
خارجی باشد، بانک ها و شرکت های 
پرداخت را ملزم کــرده که به این 
دسته از سایت ها که هزاران سایت 
 را شامل می شود ســرویس دهی

 نکنند.
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Iran’s Zaras 
Tourist Village; 
A Gem in Heart 
of Zagros 
Mountains

 

Zaras village in Iran’s 
southern Khuzestan 
province has temperate 
winters and very 
beautiful nature. 
In recent years by 
providing facilities for 
tourists it has become 
the destination of many 
nature lovers.
The village, which is 
located in the north 
of a lake, is covered 
with oak trees and is 
surrounded by the 
Zagros Mountains.
In winter, it is covered 
with snow and a 
moderate cold. In 
recent years, it has 
become a destination 
for many tourists by 
providing facilities 
such as hotels and 
villas.
The lake that is located 
in this area among the 
mountains is a good 
place to sail and catch 
fish, and you will see 
boatmen fishing mainly 
trout.
Here, by launches, you 
can go to the other 
side of the lake and 
enjoy its nature. Other 
tourist attractions near 
this village include 
Shivand Waterfall, 
and the villages and 
gardens with all kinds 
of mountainous fruit 
trees.
If you are interested in 
visiting historic sites, 
you can go to the city 
of Izeh near the village 
of Zaras to see historic 
monuments such 
as Tagh-e Tavileh or 
Atabaki Citadel.
Kul-e Farah rock 
reliefs and Qaleh-
ye Kazhdamak are 
the other ancient 
monuments close to 
this area, located a few 
kilometers southwest 
of the ancient city of 
Izeh.
Zaras touristy and 
recreational village, 
located 14 km from 
Dehdez, is one of the 
most attractive areas 
in Izeh city, Khuzestan 
province.
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Assarkhaneh Shahi belonging to Safavid dynasty 
is a historical oil extracting house in the UNESCO 
world-heritage-listed Isfahan.
Assarkhanehs (oil extraction houses) played 
a key role in Iranian history in providing the 
required oil for the people during different 
periods of time.
One of the most important cultural, historical 
and tourism monuments in Iran, the structure of 
Assarkhaneh Shahi (Royal Oil Extraction House) 
in the City of Isfahan occupies an area of 360 
by 700 sqm. The monument was constructed 
during the reign of Shah Abbas I from the Safavid 
dynasty which puts it at some 400 years back in 
time.
Assarkhaneh Shahi was constructed in 1021 AH 
and was in operation until a few decades ago, but 
ultimately went out of service due to its being 
uneconomical.
The main hall of this structure is 11 meters 
high with three domes. The roofs have an arch 
structure and the skylights provide the light for 
the Assarkhaneh. The domes served to keep cool 
the extracted oil.
The east wing of the structure has two floors; 
the upper floor which was known as a hothouse, 
served to clean and toast oil seeds. The oil seeds 
included sesame, cotton seeds, poppy, sunflower, 
etc

Matinabad eco-camp has been placed among 
world’s 18 top ecotourism sites with best 
performance in sustainable tourism.
Sustainable development section of the United 
Nations Department of Economic and Social Affairs 
held conference of “Ecotourism, Poverty Decrease 
and Environment Protection” in October 2013 and 
gave a report about the best activities which have 
resulted in promotion and development of cultural 
tourism and ecotourism.Matinabad eco-camp is one 
of these camps. The camp has been founded in 2008 
in Isfahan. In this camp tourists can enjoy bicycling, 
riding camels, walking on the sands and staying out 
during the night.The camp is known for its active 
performance in terms of cultural, social, economic 
and environmental activities. The architecture 
of Matinabad eco-camp is based on Iran’s ancient 
“caravanserai”, which has been a staying place for 
all passengers alongside the important roads. The 
structure of the building is in entire accordance with 
its environment and the architectural style of the 
region.All activities of the camp are based on energy-
saving methods. Electricity has limited use and all 
lamps are environment-friendly. The use of fossil 
fuels is very rare and solar and wind energy are used 
instead. Generally 70 percent of the energy in this 
camp is provided by sun.Matinabad eco-camp also 
has recycling system for garbage and does not use 
any kind of chemical pesticides. All needed material 
for the building and all ingredients are bought 
from locals to involve them in economic and social 
contribution of the camp and to help the economic 
and social growth of the region by sustained tourism.

It is part of a larger desert named 
Band-e Rig Desert in northern 
Abuzeid Abad and northeastern 
Kashan in Isfahan province.
Like any other part of Band-e 
Rig, the beauty of Abuzeid Abad 
Desert is deeply rooted in its wide 
perspective as well as deep silence 
echoing along the dunes with their 
hot, quick sands.
The tranquillity among the sandy 
hills stays with you for a long time. 
We want to take you on a journey 
in the desert of Abuzeid Abad in 
Kashan, so stay tuned and enjoy the 
beauty of the desert. Abuzeid Abad 
Desert is a part of the Rig desert 
located 30 km east of Kashan. The 
locals call it Bizovi. When you travel 
to the desert, you will go to another 
world, there are many sand dunes 
so you can experience walking on 
smooth sand. Climbing sand dunes 
is not an easy task and requires a lot 
of energy. At the top of the dunes, 
a vast world appears in front of 
your eyes. You will experience 
tranquility among these sandy hills 
that will stay with you for a long 
time. The days and nights of the 
desert are very spectacular; here 

you can watch the most colorful 
sunrise and sunset. The starry 
nights of the desert and seeing the 
Milky Way galaxy with thousands 
of thousand small and big stars 
are among the other attractions of 
this land that fascinate the eyes of 
every tourist. To stay in the Abuzeid 
Abad desert, caravansaries will be 
good choices which are remained 
from the past. Abuzeid Abad 
Caravanserai, a memorial from 
the Safavid era, has now become 
a residence for those who are 
interested in spending a night in 
desert. On your trip to Kashan, 
visit the Ouyi underground city, 
Abyaneh castle, Sardar castle, 
Karshahi castle, Garmab castle and 
Sefid-Ab caravanserai. Join Alaedin 
Travel in the tour of Band –e Rig 
Desert in Kashan and see the beauty 
of this mesmerizing and dreamy 
world with us to make a memorable 
journey for you.
Abouzeidabad Caravanserai in 
Aran-bidgol
Caravanserais were built as a 
resting place for caravans on 
the main roads for travelers and 
animals to rest on their journey in 
the past. At the Safavid era, with 
the order of Shah Abbas Safavi, 999 
caravansaries were built on the 
main roads of Iran. Abouzeidabad 
Caravanserai in Aran-bidgol with 
a square plan is one of the Safavid 

era caravanserais, which is based 
on the four-door porch and located 
in the city of Abouzeidabad. The 
caravanserai was very important 
because it’s on the main roads 
of Kashan, Yazd and Isfahan. 
The entrance to Abouzeidabad 
Caravanserai is different from 
other caravansaries of the same 
age as it is rarely seen in other 
caravanserais. Abouzeidabad 
Caravanserai is built on one floor 
and with an area about 2,200 
square meters with 29 chambers, 
8 towers, 4 stables, oven and a 
guest room. An interesting point 
at Abouzeidabad Caravanserai is 
the access way to the stables of the 
complex from all four sides. The 
caravanserai encounters damages 
during the years and was repaired 
by Haj Maand Ali Muhammad 
Kashani in the past. Abouzeidabad 
Caravanserai is located in the city of 
Abouzeidabad and in Dolat Square. 
The caravanserai is now ready to 
host foreign and Iranian guests as 
the Abrooz Hotel. By staying for 
a night in this caravanserai you 
can have a different experience 
of staying in the desert. On 
your trip to Kashan, visit other 
attractions of Abouzeidabad, such 
as the Abouzeidabad Desert, the 
Karshahi Castle, Khajeh Historical 
Complex and the Ouyi underground  
city.

Inner Peace in Iran’s Abuzeid Abad Desert

Abuzeid Abad Desert in central Iran is one of the most 
beautiful deserts in the country which brings every 
visitor a sense of inner peace.

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 Iran

Tomato Harvest Begins 
in Southern Iran
Hormozgan province in south of 
Iran these days provides most of the 
country’s tomatoes, and the largest part 
is produced in Parsian county in the west 
of the country.Due to favorable weather 
conditions from January to April, the city 
provides tomatoes of the country and its 
surplus is exported abroad.Hormozgan 
province is warm and humid, but 
Parsian’s climate is more moderate than 
other parts of the province.
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The European Union will officially 
announce in the coming week 
the launch of a special payment 
channel aimed at circumventing 
the United States’ sanctions to 
facilitate trade with Iran, informed 
European sources said.The sources 
told the Iranian Diplomacy news 
website that the process of making 
decisions over details of the 
financial mechanism is complete 
and final consultations will be held 
by the EU in the next couple of days 
before officially announcing its 
launch next week.
The special purpose vehicle (SPV) is 

part of the EU’s efforts to encourage 
Iran to remain in the nuclear deal 
following the unilateral withdrawal 
of the US back in May, by offering 
an alternative payment channel 
to keep trade flowing with Iran 
in defiance of US sanctions.
Despite US President Donald 
Trump’s hostile policy towards 
the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), the head of the 
European Commission Jean-Claude 
Juncker said on October 6, that the 
EU should remain strong on its’ 
commitment to the historic Iran 
nuclear deal.

NIOC to 
issue fixed 
rate bonds 
to finance 
projects
The National Iranian 
Oil Company (NIOC) 
is planning to issue 
$712 million (Rls. 30 
trillion) in fixed rate 
bonds by the end of 
the current calendar 
year to March 20 in 
order to finance 
projects aimed 
at maintaining 
and enhancing 
production capacity 
of oil and gas fields.
Speaking on 
Tuesday, Reza 
Dehghan, deputy 
NIOC director for 
development and 
engineering, said 
that 80 percent 
of financing of the 
projects would 
be provided by a 
company financed 
by the Special-
Purpose Vehicle 
mechanism, here 
Saba Arvand, and 
the rest would be 
provided by the 
local signatories 
of the project’s 
contracts.
Accordingly, $237 
million (Rls. 10 
trillion) of fixed 
rate bonds would be 
issued by the end of 
the current calendar 
year for financing 
the projects, he said.
The official 
further said 33 
project packages 
for enhancing 
and maintaining 
production capacity 
of oil and gas fields 
had been defined 
by National Iranian 
Oil Company 
(NIOC) for whose 
development, a 
total of $6.2 billion 
dollars would be 
needed.
Once operational, 
the projects 
are expected to 
generate 280,000 
b/d of oil and a 
cumulative sum of 
410 million barrels 
as well as $20 billion 
in revenues for the 
country, Dehghan 
added.  
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Sources: EU to announce SPV 
launch next week

By: Ebrahim Fallahi
So, considering the significance 
of oil in Iran’s macro-economic 
planning, every year in preparing the 
country’s budget bill the government 
administration meticulously 
analyzes the market dynamics to 
estimate an average oil price and 
also an amount for the country’s oil 
exports.
In the $405-billion national budget 
bill for the next Iranian calendar year 
1398 (starts on March 21, 2019), 
which was presented to the Majlis 
by President Hassan Rouhani in 
December 2018, the estimated oil 
incomes stood at 1.425 quadrillion 
rials (about $34 billion), with the 
country’s oil exports expected to be 
1.5 million barrels per day (bpd) and 
the oil prices estimated at $54 per 
barrels.
Clearly, even in case of oil prices 
staying at the channel of $54 
throughout 2019, with 1.5 million 
bpd of oil exports still the expected 
$34 billion for the oil incomes in Iran’s 
next year budget will not be realized, 
this begs the question that “how well 
Iran’s oil revenues could satisfy next 
year’s budget expectations?”
Clearly, oil prices and oil exports are 
the main variables in Iran’s oil income 
equation. So in estimating the level of 
realization in the “oil share” of Iran’s 
next budget bill, what is important is 
assessing the factors which can affect 
these two variables.
The US sanctions
Currently, the most important factor 
which plays a significant role in 
determining the amount of Iran’s 
oil exports and consequently the 
outlook of the country’s oil revenues 
in 2019, is the impact of US anctions.
In May 2018, Donald Trump 
withdrew the US from an 
international deal with Iran, formally 
known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), and in 
November the sanctions were 
reimposed on the country’s oil sector.
Although shortly after the sanctions 
took effect, the US government 

granted exemptions to eight 
countries - China, India, Greece, Italy, 
Taiwan, Japan, Turkey, and South 
Korea - allowing them to temporarily 
continue buying Iranian oil, but the 
possible changes in the US policies 
toward Iran and the continuous 
slowdown in the global economy as 
a result of US-China trade war could 
create a less promising outlook for 
Iran’s oil market throughout 2019.
Some analysts believe that the United 
States is likely to extend waivers in 
May but will reduce the number of 
countries receiving them.
As New York Times quoted analysts 
at Eurasia Group, “China, India, Japan, 
South Korea, and Turkey are likely 
to be given waivers after they expire 
in May.”
This means Italy, Greece, and Taiwan 
will not be granted any more waivers.
So obviously, the US’s stand toward 
Iran is the main factor determining 
the extent to which the oil revenues 
could realize the country’s budget 
estimations.
Last year’s budget bill was planned 
based on an estimation of selling 2.5 
million bpd of oil and byproducts at 
a price of $55 per barrel. The great 
reduction in the expected oil exports 
– 1.5m bpd - in the next year’s budget, 
however, clearly shows how the 
situation could unwind.
US-China trade war
Another factor which has had a 
drastic impact on the global oil 
markets in the last six months is the 
trade war between the US and China, 
a prolonged row which caused the oil 
prices to fall near 20% in Q4 of 2018.
Crude oil had a great start in 2018. 
The oil prices touched $80 per barrel 
for the first time in almost four 
years thanks to the Organization 
of Petroleum Exporting Countries 
(OPEC)’ decision to extend the oil 
production cuts until end of 2018.
However, as the trade war between 
the US and China got worse, crude oil 
was the first frontier to feel the pinch. 
Brent oil prices started declining 
since the beginning of July, thanks to 

the implementation of the US tariffs 
on several billions of dollars worth of 
Chinese goods.
Now, nearly six months after the first 
signs of the trade war started to show 
in the oil market, still the concerns 
over the future of oil demand and 
a global economic slowdown are 
haunting the oil prices.
In its latest World Economic Outlook, 
the International Monetary Fund 
(IMF) cut its forecast for average oil 
prices to just below $60 per barrel in 
2019 from close to $70 in its October 
edition.
Reuters said on Monday that “China 
this week reported its lowest 
economic growth figure since 1990, 
with GDP rising by 6.6% in 2018.”
Most economists and market 
analysts believe that slowing 
manufacturing activity in China will 
negatively impact the demand and 
consequently the oil prices in 2019.
With oil prices at their current $62, 
Iran’s budget expectations are to 
some extent satisfied, but is it going 
to stay like this for the rest of 2019?
OPEC+ cuts
Earlier in July 2018, under pressure 
from the US for reducing the oil 
prices, Saudi Arabia decided to 
increase its oil production to a record 
high.
Following this decision and with 
Russia and some other OPEC nations 
like Iraq and Libya also increasing 
their output and of course with the 
surge in US shale output, suddenly 
the market was overflown by oil and 
the stable market which was the 
result of a long-lasting deal between 
OPEC and non-OPEC members once 
again fell into chaos.
The reduction of global demand as a 
result of the trade war between the 
US and China added to the severity 

of the situation and warning bells 
started to ring across the global oil 
market.
As a result, later in December despite 
opposition from US President 
Donald Trump, headed by Saudi 
Arabia and Russia once again 
major oil producers agreed to cut 
oil production and rebalance the 
market.
In a meeting in Vienna, the OPEC+ 
decided to take 1.2 million barrels 
per day off the market for the first 
six months of 2019.Although as an 
immediate response to the deal, 
oil prices rapidly recovered from 
an under-fifty ceiling, however, the 
OPEC+ announcement didn’t result 
the expected upward impact on the 
oil market.
The recent news regarding a gloomy 
global economic outlook has 
also spread a sense of skepticism 
throughout the oil market and the 
support from supply cuts that started 
in late 2018 by OPEC+ doesn’t 
seem to be enough to withhold 
the darkening impact of dimming 
demand.
Considering all the above-mentioned 
factors which could individually or 
together impact Iran’s oil revenues 
in the upcoming fiscal year, it is hard 
to have any absolute view about the 
Iranian oil incomes in 2019.
However, what is clear is that Iran’s 
oil exports are expected to rise in 
the upcoming months since the 
country’s Asian buyers are stepping 
up their intakes. And with the prices 
at the current $62, one can say that 
the current situation is standing 
exactly at the threshold of Iranian 
budget bill expectations.
So, fingers crossed for a better 
situation or permanence of the 
current dynamics.

AzerMash-IKCO to launch 
mass production of ‘Khazar 
Peugeot’ in mid-Feb
Emin Akhundov, chairman of the Board of 
AzerMash, said the Iranian and Azerbaijani joint 
car factory (AzerMash-IKCO) will start producing 
Peugeot in Neftchala Industrial Park, Baku, in 
mid-February.
The new cars, called ‘Khazar’, will be equipped 
with an automatic transmission, he added.
AzerMash-IKCO, annual manufacturing capacity 
of which is 10,000 cars, will manufacture 6,000 
cars at the first stage, by the end of 2019. The 
enterprise is expected to export 2,000 cars 
annually. 300 people will be employed at the 
enterprise.
Two models of ‘Khazar’ will be released at the 
initial stage – Khazar SD and Khazar LD, Akhundov 
underlined, adding “the base price for Khazar SD 
will be 16,000 manats ($9,384), and for Khazar 
LD – 18,000 manats ($10,557), he added.
Iran Khodro and subsidiary of AzerMash 
AzEuroCar LLC signed an agreement on August 6, 
2016, on the establishment of a joint automobile 
plant in the Neftchala Industrial Park. The total 
cost of the project is estimated at $14.08 million. 
Azerbaijan invested 75 percent of the funds, while 
Iran invested 25 percent.

NIOC subsidiaries sign 9 
maintenance, EOR deals 
with domestic firms
The subsidiaries of the National Iranian Oil 
Company (NIOC) signed 9 contracts with local 
contractors on maintaining and enhancing the 
production capacity of a number of Iranian oil and 
gas fields.
The deals were signed in a ceremony attended by 
Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh on Tuesday.
The 9 deals cover a total of 33 maintenance and 
EOR packages in the southern Iranian fields. The 
initiatives are estimated to be completed in three 
years with a total cost of $6 billion.
National Iranian South Oil Company (NISOC) 
signed contracts for the projects of Kaboud, 
Gachsaran Khami, Lali Asmari and Nargesi with 
the companies of Pars Energy-Gostar Drilling & 
Exploration (PEDEX), National Iranian Drilling 
Company (NIDC), Petro Gohar Farasahel Kish 
(PGFK), and Dana Kish Drilling Company.
NISOC also signed two other contracts for 
developing Mansouri Asmari and Ramshir project 
with Oil Industries’ Engineering and Construction 
Company (OIEC).
Furthermore, the Iranian Central Oil Fields 
Company signed deals for developing Danan, 
Saadat Abad and Naft Shahr projects with MAPNA 
Group, Global Petro Tech kish E&P Company and 
the NIDC.

Despite enjoying a great variety of income sources besides 
oil, Iran is undeniably dependent on oil revenues for 
managing its financial affairs. According to economists, 
near %70 of the Iranian government’s total income comes 
from selling oil and oil products.

Will Iran’s oil revenues satisfy next 
year’s budget expectations?

news

 Iran’s Central Bank to Launch 
Integrated Currency Market
The Central Bank of Iran is going to launch a unified cur-
rency market that would handle the flow of money to and 
from banks and currency exchange stores.
Abdonnaser Hemmati on Tuesday said the Central Bank will 
put the integrated currency market into practice within the 
next two weeks.
The integrated market, focusing on banknotes, would regu-
late the retail and wholesale purchases in the form of cash 
or electronic trade, he added.
According to Hemmati, the Central Bank of Iran will handle 

the new currency market, designed to control the trade 
of banknotes in large quantities in banks and currency 
exchange stores.
He said that the Central Bank’s policies over the past 6 
months have resulted in relative economic stability and 
calm in the country’s money and currency market.
Last week, Hemmati explicated the Central Bank’s plans to 
neutralize the economic pressures and psychological war 
waged by the US and its allies with the aim of destabilizing 
Iran’s currency market.
In August 2018, Hemmati unveiled a new package of regu-
lations on foreign currency trade which lifted a ban on the 
activity of money exchange markets.

Iran’s market experienced 
a sharp rise in the value of 
foreign currencies and 
gold coin prices in sum-
mer 2018. The Iranian 
money plunged to a re-
cord low against the US 
dollar in August.
But the Iranian currency, 
rial, began to bounce back 
against US dollar later in the 
year.



House Approves Bill 
Warning against US 
NATO Pullout
 In a warning to President Donald Trump not 
to try to withdraw the United States from 
the NATO military alliance, the US House 
of Representatives on Tuesday approved 
legislation aimed at preventing such a move.
The Democratic-led House approved the 
measure by a bipartisan 22-357 vote, with 
the only “no” votes coming from Republicans. 
It now goes to the Republican-majority 
Senate, where its future is unclear, although 
a similar measure has been introduced there, 
Reuters reported.At a news conference before 
the vote, Democratic lawmakers said they 
were alarmed by reports of the Republican 
president’s low regard for the North Atlantic 
Treaty Organization, a -70year-old military 
alliance that joins the United States and 
Canada with allies in Europe.
The New York Times said last week that 
several times over the course of 2018, Trump 
privately told his advisers he wanted to 
withdraw from NATO.Publicly, the president 
has rebuked NATO allies for spending too little 
on defense.The legislation that passed the 
House Tuesday reaffirms lawmakers’ support 
for NATO, and says no US funds will be spent 
to withdraw the United States from it.“This 
bill ... makes it clear that the United States 
Congress still believes (in) the NATO mission 
and will prevent any short-sighted efforts to 
undermine NATO or unilaterally withdraw 
our country,” House Majority Leader Steny 
Hoyer, a Democrat, said.“It is in a sense crazy 
that we have to be doing this,” added freshman 
Democratic Representative Tom Malinowski, 
a former assistant secretary at the State 
Department.
“I take the President of the United States 
seriously. He has made no secret of his disdain 
for the NATO alliance and his willingness to 
consider leaving it ... Congress is now the only 
check we have,” Malinowski said.

Homeira Rigi appointed 
as Iran’s 2nd female 
ambassador
Homeira Rigi Zirouki was appointed as Iran's 
new ambassador to Brunei.Based on proposal 
of Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad 
Zarif and the approval of President Hassan 
Rouhani, Homeira Rigi Zirouki was appointed 
as Iran's new ambassador to Brunei.She will 
depart for the mission in the coming days.
Homeira Rigi from Iranian Sunni community 
was the former governor of Ghasr-e Ghand 
County in the southeastern province of Sistan 
and Baluchistan.
First female spokesperson for the Iranian 
Foreign Ministry, Marzieh Afkham was 
appointed as Iran’s ambassador to Malaysia 
on November 2015 ,8.

Iran to Mass-Produce Homegrown 
Centrifuge Machines: Nuclear Chief

 In comments at a 
televised program on 
Tuesday, Salehi said 
Iran will press ahead 
with research and 
development plans in 
the nuclear industry and 
mass-produce IR-4 and 
IR-5 centrifuge machines.
He added that a newer 
generation of centrifuges, 
IR-6, is undergoing tests, 
and that although nuclear 
scientists have announced 
that the country can 
now have three IR-8 
centrifuges, the AEOI 
will wait for a couple of 
months before producing 
them.
Salehi further stated that 
Iran is in possession of 
the necessary material to 

enrich uranium to a purity 
level of 20 percent.
Earlier this month, Salehi 
said the country has 
broken new ground in the 
field of nuclear technology 
and is taking preliminary 
steps toward production 
of 20-percent modern 
nuclear fuel.
Back in June 2018, Salehi 
had announced that 
Iran had developed the 
necessary infrastructure 
at the Natanz nuclear 
facility for enrichment of 
uranium up to a level of 
one million SWU.
The Natanz nuclear 
complex in central Iran 
has been configured to 
accommodate 48,000 
centrifuge machines, 

he said, explaining that 
the work to enhance 
the capacity of uranium 
enrichment and open 
new units for assembling 
the new generation of 
centrifuge machines had 
begun even before the 
achievement of the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
In early June 2018, 
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei 
ordered the AEOI to make 

preparations for the 
enrichment of uranium 
up to a level of 190,000 
SWU without any delay in 
the framework provided 
by the JCPOA.
In May 2018, the US 
president pulled his 
country out of the JCPOA, 
which was achieved 
in Vienna in 2015 after 
years of negotiations 
among Iran and the Group 
5+1 (Russia, China, the 
US, Britain, France and 
Germany).

Head of the Atomic Energy Organization of Iran Ali 
Akbar Salehi unveiled plans for the mass production 
of the fourth and fifth generations of homegrown 
centrifuge machines used for enriching uranium.
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Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani 
highlighted the 
futility of US 
plots to hit the 
Islamic Republic’s 
economy and 
said Washington 
has failed in its 
attempts to cut 
Tehran’s oil exports 
down to zero.
Speaking at a 
meeting with 
the members of 
the parliament’s 
budget commission 
in Tehran on 
W e d n e s d a y , 
Larijani hailed 
decisions taken at 
the commission 
regarding next 
year’s budget and 
appreciated the 
members’ move to 
consider Iran’s oil 
exports next year 
to amount to 1.5 
million barrels per 
day (bpd) as “a wise 
decision”.
“The Americans 
wanted to cut our 
oil down to zero 
but they failed,” the 
parliament speaker 
went on to say.
“Although there 
have been some 
fluctuations in 
oil prices as in 
past years, we are 
managing to sell 
our oil,” he added.
The remarks come 
as US officials have 
repeatedly claimed 
that they aim to cut 
Iran’s oil exports to 
zero.
Tensions between 
Iran and the US 
have escalated 
since US President 
Donald Trump 
walked away from 
the 2015 nuclear 
deal between Iran 
and world powers 
in May and re-
imposed sanctions 
on the Islamic 
Republic.
Following the 
US exit from the 
nuclear deal, Iran 
and the remaining 
parties launched 
talks to save the 
accord.
Trump on August 6 
signed an executive 
order re-imposing 
many sanctions on 
Iran, three months 
after pulling out 
of the Iran nuclear 
deal.

Larijani 
Highlights US 
Failure to Cut 
Iran’s Oil Ex-
ports to Zero

Iran
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Foreign Ministry Deplores 
Germany’s ‘Unjustifiable’ Ban on 
Iranian Airline
Iran’s Foreign Ministry described as hasty and 
unjustifiable Germany’s decision to withdraw 
landing permission for Iran’s Mahan Air, saying the 
move breaks the spirit of long-standing relations 
between Tehran and Berlin.
In a statement on Tuesday, Foreign Ministry 
Spokesman Bahram Qassemi expressed regret that 
Mahan Air’s landing permission in Germany has 
been revoked.

He said it was an arbitrary move which is likely based 
on wrong information disseminated by certain 
sides that are dissatisfied with the current relations 
between Iran and Germany, according to the Foreign 
Ministry’s website.
The spokesman also hoped that the German 
government would revise its wrong and undesirable 
decision after exploring the facts and verifying the 
information, because such a decision can negatively 
impact the transportation of ordinary people.
“It goes without saying that the move is against the 
mutual interests of both sides,” Qassemi added.

No logic and 
reason could 
justify such 
a unilateral 
behavior which 
is based on wrong 
information, he 
stated.
“A review of the history of Mahan Air’s mutual 
cooperation with its German partners reveals that 
there is no negative point in the carriers’ record,” the 
spokesman concluded.

Swiss envoy says efforts 
underway to launch payments 
channel for Iran
Swiss ambassador to Tehran said his country is pursuing 
plans to launch an alternative payments channel for Iran 
independent from the US dollar.
Markus Leitner, Swiss ambassador to Tehran, met with the 
head of Iran-Europe parliamentary group Kazem Jalali on 
Tuesday, during which he stressed the European countries’ 
resolve to preserve the 2015 Iran nuclear deal (JCPOA) in 
the wake of US’ unilateral withdrawal and re-imposition of 

sanctions against Tehran.
“Although Switzerland is not a member of European Union, 
it is following up in earnest on the launching of the Special-
Purpose Vehicle,” he added.
The Swiss diplomat maintained that in addition to the SPV 
– the EU’s promised trade mechanism for Iran to bypass the 
US sanctions – Switzerland is also making efforts to launch 
its own independent payments channel for Iran.
Back in December, Switzerland announced it was close 
to launching a payments channel to let companies sell 
food, medicine, and medical devices to Iran in the face of 
US sanctions. The Swiss initiative has reportedly the US 
approval.

For his part, Jalali 
voiced hope that the 
European countries’ 
effective measures to 
preserve the JCPOA, 
in particular the 
launch of the SPV, 
would put an end to 
Europe’s shortcomings 
in its commitment to the 
agreement, and help revive a 
part of Iran’s violated rights.

News

Iran Has Plenty of Ways 
to Sell Oil
There are several approaches 
available for Iran to sell its oil despite 
the US sanctions, President Hassan 
Rouhani said, stressing that Tehran 
proudly circumvents the embargoes.
In comments at a weekly cabinet 
session on Wednesday, Rouhani 
said while the enemies attempt to 
hinder Iran’s oil exports and banking 
interaction, Iran is pursuing various 
methods and ways to sell its oil.

“We proudly get around the US 
sanctions,” he underlined.
Despite all the plots against the 
Islamic Revolution, the US’ illegal 
sanctions have failed to achieve 
their objectives, the president 
said, adding, “All countries know 
that such cruel and illegal sanctions 
are against the Iranian nation, not 
against any individual, institution or 
state organization. They only exert 
pressure on the Iranian people.”  
The US government imposed a 
new round of sanctions on Iran in 

November 2018.
In May last year, the US president 
pulled his country out of the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), the nuclear deal that was 
achieved in Vienna in 2015 after 
years of negotiations among Iran and 
the Group 5+1 (Russia, China, the US, 
Britain, France and Germany).
The US had announced plans to drive 
Iran’s oil exports down to zero, but 
backed off from its policy and granted 
waivers to at least 8 countries that 
import Iranian oil.

Global Rallies Planned 
in 24 Cities to Demand 
Iran TV Anchor’s 
Release
Rallies are scheduled to be held in 
24 cities across the globe on Friday, 
January 25, to demand the release of 
Iran’s Press TV news anchor Marzieh 
Hashemi, who has been detained 
and held in the United States for 11 
days so far without charge.
The rallies have been called by 

Hashemi’s children to also protest 
a US criminal code under which she 
has been arrested as a “material 
witness” in an unspecified criminal 
proceeding.
“Communities all over, outraged by 
the unjust imprisonment and harsh 
interrogations of our mother, have 
been expressing their eagerness 
to mobilize and send a unified 
message. As such, we the family of 
Marzieh Hashemi, are dedicating 
ourselves towards this noble effort. 

With the help of some of our most 
active brothers and sisters, and the 
guidance of ulama around the globe, 
we are designating Friday the 25th of 
January a day of action and protest,” 
Hashemi’s family wrote in their call 
for action, which was released on 
Wednesday.
Rallies are already scheduled to take 
place in nine countries, including 
the US, Canada, the UK, Denmark, 
Australia, Turkey, and Pakistan, 
Press TV reported.

Salehi further 
stated that Iran 
is in possession 
of the necessary 
material to 
enrich uranium 
to a purity level 
of 20 percent.



Iran Has Plenty of Ways to Sell Oil

Leader receives researchers from Cognitive Science 
Studies institute
A number of researchers and officials from the Institute for Cognitive Science 
Studies (ICSS) met with the Leader of Islamic Revolution Ayatollah Khamenei 
on Wednesday.Leader of Islamic Revolution Ayatollah Khamenei received on 
Wednesday a number of researchers and officials from the Institute for Cognitive 
Science Studies (ICSS).The ICSS is a non-governmental institution in Tehran, 
committed to providing a research and educational environment that brings together the 
various disciplines that contribute to cognitive sciences.The institute was established in 1998, and is currently 
chaired by Alireza Moradi.ICSS offers PhD and Master’s degrees in the field of cognitive neuroscience.The 
details of the meeting will be published later.

Iranian President Hassan 
Rouhani said he hopes that 
the ratification of FATF-
related bills in the country 
would finally neutralize 
US conspiracies against 
Iran's banking and financial 
sectors.Rouhani went on 
to say that the US only 
aims to put pressure on 
Iranian people by imposing 
sanctions.“We are glad that, 
despite all the conspiracies 
against the Islamic 
Revolution, the illegal US 
sanctions have failed to meet 
their goals as US officials also 
admit it,” he said.The enemy 
is trying to put pressure on 
Iran via two main issues of 
oil sales and banking ties, he 
noted, adding, “regarding 
oil issues, fortunately, we 
are following various routes 
to sell oil and we will bypass 
the US sanctions proudly.”
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Customs, tax and emergency management 
officials are all among the crowd, having gone 
unemployed since Dec 22.
Others deemed “essential” like transportation 
workers or prison guards are forced to continue 
working without pay, taking advantage of their 
lunch breaks to stock up, AFP reported.
Volunteers are manning distribution tables in the 
lobby of the New York borough’s Barclays Center, 
which usually hosts concerts or sporting events 
rather than charity drives.
Those in need first register and then fill plastic 
bags with canned goods, potatoes, chicken, 
grapes and basic toiletries.
“I came here to grab some goods, to be honest,“ 
said Antoinette Peek-Williams, an employee of 
the Homeland Security Department, who came 
an hour by subway from Harlem.
“Any way I can save money and put towards 
something else – that’s what I am trying to do.”
Since the budget impasse began, the -62year-old 
lives “day to day – watching what I eat, watching 
what I spend, not spending”.
“Praying that they make a decision sooner than 
later.”
She hopes to return to work on Feb 1 – an 
optimism of which she’s no longer so certain.
“I am a person where the glass is always half-full,“ 
said the mother of a college student.
“I have to stay hopeful,“ she said. “If you don’t have 
hope, you don’t have anything.”
It’s a sentiment echoed by Chante Johnson, a tax 
administrator.
But “it’s getting rough,“ the -48year-old said. “It’s 
coming, like, to the end of everything.”
She provides for a daughter along with her 
mother, and says she hasn’t been able to sleep or 
eat healthy since being out of work.
“I just want them to open it up,“ she said. “Start 
talking and open up the government.”
For those federal workers forced to work without 

pay, the situation is even more tense.
They can only testify anonymously, sworn to 
confidentiality.
“It is very stressful,“ said one -39year-old 
single mother, who works as a prison guard at 
Brooklyn’s federal detention facility.
She came to the food pantry on her lunch break 
seeking enough to prepare a few meals.
Her daughter is nearing the end of high 
school, and as students apply for universities, 
she laments being unable to pay her child’s 
application fees.
She managed to postpone the monthly bill for 
her cell phone – which she needs for work – albeit 
with a late penalty.
But she won’t be able to make it after mid-
February.
“After that I won’t be able to go to work,“ she said, 
saying she won’t have money to fill her car’s gas 
tank.
The shutdown has exacerbated an already 
precarious situation in a city where soaring rents 
are pushing more and more families into poverty, 
said Francisco Tezen, head of development at the 
Food Bank for New York City.
The non-profit, the city’s largest food assistance 
organization, hosted the distribution along with 
corporate sponsors.
“Something like this is unprecedented, it’s almost 
equivalent to times when we have had to activate 
response and services in response to a disaster,“ 
said Tezen.
“Just the length of period of time, and the volatility 
and the unknowns.”
Organizations like his “can be of assistance and 
help,“ he said – “but we are not an antidote to 
gridlock or just bad policy.”
He refrained from pointing specific blame for 
the political stalemate, but many in New York, a 
Democratic stronghold, pin culpability on Donald 
Trump.
In Johnson’s view, the border situation is not 
dire enough to require the USD 5.7$ billion the 
president has demanded to build a wall.
“What happened? Did a Mexican beat him up as 
a little boy so he is so gung-ho on this wall?” she 
asked. “Talk about it and get us back to work.
“Get us back the work that we love doing.”

Mostafa Ghanei, Chairman of the Biotechnology 
Development Council, said biopharmaceuticals in 
Iran are developed by Iranian scientists and experts, 
voicing the Council’s support for the production 
of new medicine.He maintained that there are 
currently 146 different types of biopharmaceuticals 
in the global market, adding that 20 types of them 

are available in the Iranian market.Ghanei added 
that 4 of the biotech drugs available in the Iranian 
market are monoclonal antibodies – a type of protein 
made in the laboratory that can bind to substances 
in the body, including cancer cells, and the 16 others 
are recombinant products, which result from 
the use of DNA technology.Biopharmaceuticals 
include vaccines, blood, blood components, 
allergenics, somatic cells, gene therapies, tissues, 
and recombinant therapeutic protein. They are 
different from pharmaceuticals in that they are made 
from a living organism or its products and are used 
in the prevention, diagnosis, or treatment of cancer 
and other diseases. 

South Korea’s military has accused Japan of a “clear 
provocation” over what it says was a threatening low-
altitude flight by a Japanese patrol plane over a South 
Korean warship.An official from Seoul’s Joint Chiefs of 
Staff said Wednesday that the plane flew 60 to 70 meters 
(196 to 229 feet) above the water near a South Korean 
naval ship, AP reported.Seoul and Tokyo are key US allies 

and close economic partners, but are currently locked 
in disputes over military issues and wartime history.
South Korea also accused another Japanese patrol plane 
of conducting a low-altitude flight over a South Korean 
warship that had been rescuing a North Korean fishing 
boat in December. Japan has claimed the warship locked 
its fire-control radar onto the plane, but Seoul denied that.

29 short, documentary and feature films, dedicated 
to Iranian cinema, were showcased at the 8th 
ÍRÁN:CI, the Festival of Iranian Films in Prague, Brno 
and Bratislava.
The eighth edition of ÍRÁN:CI opened in Brno on 
Jan. 15 and continue at Bratislava, as well as at other 
venues in Prague until Jan. 26.
Iranian documentary ‘Women with Gunpowder 
Earrings’ directed by Reza Farahmand won the Best 
Documentary Award in competition with five other 
Iranian documentaries at the festival.
‘Women with Gunpowder Earrings’ is about Noor Al 

Helli, an Iraqi female journalist, who covers stories 
about Syrian and Iraqi women and children in the 
war against ISIL terrorists.
The documentary has previously won the main 
award of the 16th Signes de Nuit international film 
festival in France.
The statement released by the juries of the French 
festival on 'Women with Gunpowder Earrings’ hailed 
Farahmand’s bravery for taking the camera close 
to the subjects, giving the audience a glimpse into 
the severe tensions on the front line, and people’s 
suffering. The juries also commended the film for 
having succeeded in bringing to light the ambiguity 
and uncertainty in the words of ISIL supporters.
‘Women with Gunpowder Earrings’ provides a truly 
honest and arresting portrait of war and its true 
meaning to the civilians who live every second of 
their lives in absolute fear, according to ÍRÁN:CI.
The documentary will next take part at the One 
World International Human Rights Documentary 
Film Festival in Prague, the Czech Republic.

After A Month of Shutdown, US Federal 
Workers Turn to Food Banks

Iran plans developing 30 more biotech drugs

Seoul Accuses Japanese Patrol Plane of Threatening Flight

‘Women with Gunpowder Earrings’ wins best 
doc award at ÍRÁN:CI

Most never needed help from a food pantry. But 
a month since the US government shutdown 
began, dozens of federal employees have been 
lining up in Brooklyn for basics.

Iranian documentary ‘Women with Gunpowder 
Earrings’ directed by Reza Farahmand has won 
the Best Documentary Award at the 8th ÍRÁN:CI, 
the Festival of Iranian Films in Prague, Brno and 
Bratislava.

Chairman of the Biotechnology Development 
Council said Wednesday that the country is 
planning to develop 30 new biopharmaceuticals 
in the future.
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