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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

ساز و کار اعطای بسته های حمایتی چیست؟!    

بسته های حمایتی  و هزاران سوال بی جواب

بازار طال و سکه  97/11/4 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,950,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,125,0005,041,000جدید

2,150,0002,521,000نیم سکه

1,3000001,441,000ربع سکه

700000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18372361488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

فاصله گمرک با 
استاندارد جهانی

روز 26 ژانویه به عنوان روز جهانی 
گمرک در تقویم جهان به ثبت 
رسیده است که در ایران امسال 
مصادف اســت با شنبه 6 بهمن 
ماه. به دلیل اهمیت موسســات 
گمرک در سطح جهان و تاثیر این 
موسسات بر امنیت اقتصادی ملل 
مختلف این روز به نام روز گمرک 
ثبت شده است تا در این روز توجه 
بیشتری به چالش های موجود 
در این بخش و راه های بر طرف 
کردن این چالش ها در ســطح 

جهان شود. 
)wco( ســازمان جهانی گمرک

هر ســاله به مناســبت این روز 
برنامــه هایی دارد کــه به تمام 
کشور های عضو این سازمان نیز 
ابالغ می شود. ده ها کنوانسیون 
و معاهده بیــن المللی بمنظور 
ایجاد و یکسان سازی تسهیالت 
و هماهنــگ ســازی رویه های 
گمرکی سازمان جهانی گمرک 
wco تدویــن و بــه مرحله اجرا 
درآمده اســت. ایران جزء اولین 
کشــورهایی بود که به شورای 
همکاری های گمرکی پیوست 

و مقررات اینکوترمز...

الهیاری خبر داد:

راه اندازی نخستین باجه 
تخصصی خدمات پستی 

 صنایع دستی
 در میدان نقش جهان

مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: نخستین باجه 
تخصصی خدمات پستی در حوزه صنایع دستی 
در میدان نقش جهان اصفهان راه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان؛ فریدون الهیــاری در دیدار با 
مدیرکل پست استان اصفهان، اظهار کرد: اولین 
باجه تخصصی خدمات پستی در حوزه صنایع 
دستی در میدان نقش جهان اصفهان راه اندازی 
می شود.به مقوله پســت جدا از بحث خدمات 

رسانی نگاهی فرهنگی داریم...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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    با وجود پیگیری های مستمر از اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان هنوز نیز جزییات اجرای این طرح مشخص نیست و هیچکدام از مسئوالن 
استانی نمی دانند که دقیقا این طرح ها شامل چه کسانی می شود، به حساب چه کسانی واریز شده و قرار است به چه طریقی انجام، پیگیری و اجرا شود.

 

تازه ها

زومیت
گـــزارش

 بررســی اندروید باکس
Minix NEO U9-H 

بررســی اندروید 
  Minix NEO  باکس
U9-H مینیکــس 
نئوU9-H کی از محصوالت جدید  حوزه  
پخش کننده های خانگی در بازار کشــور 
است که از سیستم عامل اندروید و امکاناتی 

متنوع بهره می برد.

مدیاهاب نئو یو۹ اچ محصول شرکت هنگ کنگی 
مینیکس با سیستم عامل اندروید و مجموعه  ای 
از امکانــات متنوع، یکــی از محصوالت جذاب 
بازار سیستم های چندرسانه ای است. درادامه، 
 امکانــات این محصــول را معرفی و بررســی

 می کنیم.
تلویزیون از زمان پیدایش تاکنون، همواره یکی 
از ارکان مهم خانه محسوب می شود؛ به طوری که 
پیشرفت فناوری های دیگر هنوزهم نمی تواند 
این ابزار را از دور خــارج کند. تا یک دهه  پیش، 
پیشــرفت  پنل هــا و ســخت افزار و طراحی، 
تنها راهکارهای بــه روز نگه داشــتن این ابزار 
دوست داشــتنی بود. بااین حال، بــا تحولی که 
در دنیای سیســتم عامل های موبایــل رخ داد، 

رفته رفته ورود بُعد نرم افزاری 
به تلویزیون ها را شــاهد بوده ایم. امروزه، تقریبا 
تمام تلویزیون های پرچم دار بازار و بســیاری از 

میان رده ها به سیستم عامل مجهز شده اند.
اندرویدباکس ها درحقیقــت کاربرانی را هدف 
گرفته انــد کــه تلویزیون های آن هــا امکانات 
هوشمند ندارند یا از سیســتم عامل تلویزیون  
خــود و امکاناتــش راضــی نیســتند. پخش 
فرمت  هــای ویدئویی بیشــتر، ســخت افزار 
قدرتمندتر درمقایسه با تلویزیون های معمولی، 
استفاده از اینترنت در تلویزیون و ویژگی هایی 
ازاین دســت، تنها برخی از برتری های این نوع 
ابزار برای کاربران اســت. در سال های گذشته، 
شرکت   های مختلفی از اپل گرفته تا آمازون به 
تولید باکس های مخصــوص پخش محتوای 
چند رسانه ای روی آورده اند تا تجربه ای متفاوت 
برای کاربــران به ارمغان بیاورنــد. باوجوداین، 
برند های کمترشناخته شده  دیگری نیز در این 
بخش حضور دارند که محصوالت جذابی روانه  
بازار کرده اند و به خوبی توانایی تامین نیاز های 

مختلف کاربران را دارند.
 )Minix( شــرکت هنگ کنگــی مینیکــس
یکی از این برند ها اســت که با یک دهه سابقه 
در ســاخت مدیاهاب، مینی  کامپیوترها و انواع 
آداپتورهای USB، گزینه  جذابی برای آن دسته 

از کاربرانی است که به دنبال محصولی توانمند 
برای ارتقای تجربه  محتــوای صوتی وتصویری 
هستند. نئو U9-H جدیدترین ساخته  مینیکس 
به شمار می رود که با تجهیز به امکانات گسترده  ، 
خود را به عنــوان رقیبی قدرتمند بــرای انواع 
 محصوالت شرکت های نام  و آشنای بازار معرفی 

می کند.

    طراحی و سخت افزار
وقتی برای نخستین بار جعبه  NEO U9-H را 
بازمی کنید، در وهله  اول، با دستگاهی مربع شکل 
با ابعاد ۱26 میلی متر در ۱26 میلی متر و ارتفاع 
22 میلی متــر مواجه خواهید شــد. در بخش 
زیرین جعبه  ایــن اندروید باکس، ســیم های 
رابط و آداپتور و دیگر تجهیزات جانبی به چشم 
 می خورد. محتوای جعبه  نئوU9-H به شــرح

 زیر است:
 U9-Hجعبه گشایی دستگاه مینیکس نئو   
آداپتور ۱۵ واتی )۵ ولت و ۳ آمپر( به همراه سه نوع 

َسری مختلف برای اتصال به انواع پریز های برق
آنتن دوباندی برای تقویت امواج دریافتی وایرلس

Micro USB کابل
OTG کابل

HDMI کابل
ریموت مادون قرمز

دفترچه  راهنما
جدا از بحث تجهیزات جانبــی متنوع و کامل، 
U9-H دستگاهی زیبا است که با وجود استفاده 
از پالستیک در ساخت آن، حس کاالیی باکیفیت، 
به خصوص بین اندرویدباکس  هــا را به کاربر القا 
می کند. سطح باالیی دســتگاه به لوگوی برند 
MINIX مزین شده و سطح زیرین آن نیز میزبان 
تصویری از آدمک محبوب اندروید است. ظاهر 
دستگاه شباهت زیادی به اپل تی وی دارد؛ با این 
تفاوت که مقطع یو ۹ کمی بزرگ تر و ارتفاع آن 

کمتر از ساخته  اپل است.
در نمای جلویی دستگاه، چراغ نشانگر وضعیت 
دستگاه و دریافت کننده  امواج مادون قرمز کنترلر 
دیده می شود و سمت چپ آن نیز، میزبان محل 

اتصال آنتن است. 

فعال شدن سپرده ریالی مبتنی بر ارز؛

ریسک نوسان را چه کسی  می پذیرد؟
ارایه سپرده ریالی مبتنی بر ارز در حالی به 

زودی در نظام بانکی کشور اجرایی 
می شود که بر اساس آن،مردم 

سپرده های ریالی خود را بر اساس نرخ 
ارز در روز گشایش،معادل ارز خریداری شده به 

ثبت می رسانند.
سپرده ریالی مبتنی بر ارز، به زودی با ابالغ دستورالعمل مرتبط با آن از سوی بانک 

مرکزی، در نظام بانکی اجرایی خواهد شد. سپرده ای که ...



فاصله گمرک با 
استاندارد جهانی

ادامه از صفحه یک:
 EXW ، FOB رویــه واردات( ...
CFR ، CIF ، ، و ...( و تعاریــف 
و اصطالحات شــورای همکاری را 
پذیرفت. گمرک پل ارتباطی میان 
سیاســت های مالــی و بازرگانی و 
مهمترین ســازمان اثرگذار در روند 
تجارت بیــن المللــی از اهمیت و 
حساسیت ویژه ای برخوردار است.

لذا اجرای این سیاســت ها مستلزم 
گمرکــی کارآمد و موثر اســت. اما 
متاســفانه گمــرک ایــران مانند 
کشــورهای دیگر دچار مشکالتی 
اســت با این تفاوت که سال هاست 
نه تنها از این مشکالت کاسته نشده  

بلکه افزایش نیز یافته است. 
تشریفات بیش از حد گمرک،قوانین 
و مقررات نا به جا و دســت و پا گیر 
و همچنیــن تغییــر روزانــه این 
قوانین،عدم وجود زیر ساخت های 
مناسب برای گمرک و عدم نظارت 
دقیق بر ســازمان گمــرک جزیی 
ازمشکالت گمرک ایران است . که 
البته به تازگی یک مــورد به موارد 
گمرک اضافه شده و یا حادتر از قبل 
شده است آن هم  دپوی محموله ها 
در گمــرکات و خواب ســرمایه و 
افزایش هزینه های گمرکی به واسطه 
عدم قبول گواهی مبدا و گواهی های 
اخــذ شــده از طــرف واردکننده 
وهمچنیــن افزایش هزینــه ارائه 
خدمات گمرکی و در نتیجه افزایش 
قیمت تمام شده برای مصرف کننده 

است.
 از مهم ترین دالیل این معضل تفاوت 
قیمت دالر در بازار آزاد و سامانه نیما 
است که وارد کنندگان را وادار کرده 
محصوالتشان را به کشور وارد نکنند 

و منتظر تغییر و تحوالت آتی باشند.
وجود ضعف اجرایــی درخصوص 
نحوه تعیین ارزش کاالهای وارداتی 
و استفاده از روش های نامناسب برای 
تعیین ارزش در گمرک نیز از دیگر 

دالیل این مشکل است.
به نظر می رســد وجــود قوانین و 
مقررات ثابت بتواند وضعیت موجود 
را سامان دهد . یک ضرب المثل است 
که می گوید اجرای یــک قانون بد 
بهتر از اجرا نکــردن چندین قانون 

خوب است.
 اگر قوانین موجود در گمرک روزانه 
تغییر نکند وارد کنندگان نیز شرایط 
موجود را با اوضاع اقتصادی تطبیق 
می دهند و مبــادرت بــه واردات 
کاالهایی می کنند که بر طبق قوانین 
توان خروجشان از گمرک را داشته 
باشــند . تغییرات متعدد در اقتصاد 
ایران و تحریم ها و تغییر هر روزقیمت 
دالر و یورو سردرگمی زیادی را برای 
تجار ایرانی ایجاد کرده اســت البته 
این تجار نیستند که ضرر می کنند 
و همیشــه بار ضرر بر دوش مصرف 

کننده بیچاره خواهد بود. 
به نظر برخــی از کارشناســان  در 
بحث آمایش ســرزمین، باید به این 
اصل توجه کرد که اگر سازمانی بعد 
از گذشت زمانی اســتاندارد نتواند 
فعالیت های خود را ساماندهی کند 
انحالل آن ضروری اســت و این امر 
مشــمول گمرکات دارای حجم کم 
فعالیت در برخی از نقاط کشور نیز 

می شود.
البته بــه نظر می رســد اگــر قرار 
باشــد طبق این نظریه رفتار کنیم 
باید تمامی ســازمان های موجود 
را منحل نماییم . بهتر اســت برای 
تغییر وضعیت موجــود به وضعیت 
کلیه گمرکات رســیدگی شود تا با 
اســتانداردهای جهانی تطابق یابد 
منحل کردن چند گمرک کوچک 
به جز قطع کردن نان تعداد معدودی 
کارگــر و کارمند نتیجــه دیگری 

نخواهد داشت.

اقتصاد استان
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خود را در معرض ارزیابی قرار دادن، نشانه شجاعت یک سیستم است 
شــهردار اصفهان گفت: ارزیابی ها می تواند سرآغاز رشد و پیشرفت برای شــهر و افزایش رضایتمندی 

شهروندان باشد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در اختتامیه جلسه فرآیند ارزیابی 
شهرداری اصفهان در حوزه تعالی سازمانی با اشاره به این که جایزه ملی تعالی سازمانی معموال نهادهای 

صنعتی و اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می دهد، اظهار کرد: این بار پا از صنعت فراتر نهاده شده و شهرداری 
اصفهان به عنوان اولین شهرداری کشور، داوطلبی خود را برای سنجش و ارزیابی اعالم کرد تا نقاط ضعف و 

قوت خود را ارزیابی کند. وی ادامه داد: ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی با پرهیز از هرگونه قضاوت، انجام می شود. 
در سه روز گذشته که ارزیابان فرآیندها و سیستم های شهرداری را ارزیابی کردند، جزئیات بسیاری روشن شد و این تجربه 

ارزشمندی است که باید تسری پیدا کند.  وی تصریح کرد: از ابتدا هم به شفاف سازی، منطقی کردن و علمی کردن امور اعتقاد داشتیم چراکه 
هر چه سیستم، علمی تر حرکت کند، رضایتمندی شهروندان بیشتر حاصل می شود. وی تاکید کرد: این که سازمانی خود را در معرض قضاوت 
و سنجش و محک قرار دهد، نشانه شجاعت یک سیستم است و یکی از اهداف ما تقویت سیستم های نظارت همگانی است و اینجا است که فرق 

روش ها و منش ها مشخص می شود. 

دو میلیون و ۶00 هزار نفر 
شناسایی شده اند؛ به هر 
خانواده، 200 هزار تومان 

به حساب سرپرست 
خانوار واریز می شود. 
البته آنهایی که دارای 

هم پوشانی هستند 
اجازه بدهند که ما به آنها 

پرداخت نکنیم. 

ساز و کار اعطای بسته های حمایتی چیست؟!    

بسته های حمایتی  و هزاران سوال بی جواب

پرداخت بسته حمایتی به مشموالن بیمه تامین اجتماعی که 
کمتر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، از ابتدای 

هفته گذشته آغاز و به حساب برخی از خانوارها واریز شد.
 در آخرین اخبار منتشــر شــده در مورد واریز مرحله اخیر
 بسته های حمایتی به حساب مشموالن بیمه تامین اجتماعی که 
کمتر از سه میلیون تومان حقوق می گیرند فقط  دو راه ارتباطی 
تماس با شماره ۱۴20 و کد دستوری *۴*۴#  برای پاسخ گویی به 
سواالت مردم اعالم شد که در تماس با شماره اول تنها صدایی 
که شنیده می شود »بوق اشغال است« و پس از وارد کردن کد 
مورد نظر نیز فقط با پیام » این کد دستوری در دسترس نیست« 

مواجه خواهید شد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    با وجود پیگیری های مستمر از اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان هنوز نیز جزییات اجرای این طرح مشخص نیست 
و هیچکدام از مسئوالن استانی نمی دانند که دقیقا این طرح ها شامل چه کسانی می شود، به حساب چه کسانی واریز شده و قرار است به چه طریقی انجام، پیگیری و اجرا شود.

مدیر کل حقوقی وزارت نیرو دربیست هشتمین جلسه 
هماهنگی امور حقوقی:

مهمترین برنامه وزارت نیرو مدیریت عرضه 
و تقاضای آب است

مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در بیست هشتمین جلسه هماهنگی 
امور حقوقی وزارت نیرو که با حضور مدیران حقوقی شرکت های مادر 
تخصصی وزارت نیرو، مدیران عامل شرکت های آب و برق استان 
اصفهان ، مدیران و کارشناسان دفتر حقوقی شرکت های آب و برق 
استانهای اصفهان، چهارومحال بختیاری،فارس،کرمان،مازندران و یزد 
در اصفهان برگزار شد گفت: وزارت نیرو رویکرد جدی پیرامون اجرای 
برنامه های تقدیمی به مجلس دارد که در این خصوص مهمترین برنامه 

مدیریت عرضه و تقاضا آب است .

وی ادامه داد: مدیریت عرضه و تقاضای آب همکاری و تعامل بیش از پیش 
دستگاه های مرتبط را می طلبدکه در این ارتباط کارگروه سازگاری با کم آبی 

در دولت تشکیل شده است.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو با بیان اینکه دفتر حقوقی وزارت نیرو به جهت 
اجرای هر چه بهتر سازو کارهای ســازگاری با کم آبی تعامل سازنده ایی با 
دادستان کل کشور و معاونت اجتماعی  پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
داشته اســت عنوان کرد:هم اکنون موضوع آب یکی از مباحث مهم کشور 
تلقی می شود چراکه وقوع خشکســالی های مستمر آثار مخربی به دنبال 
داشته است بطوریکه از 609 دشت کشور حدود 300 دشت آن ممنوعه است.

امانی حفاظت و بهره برداری بهینه از آب های زیر زمینی را مستلزم همکاری 
دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد:به منظور اجرای هر چه بهتر طرح احیاء 
و تعادل بخشی آب های زیرزمینی دستگاه قضایی باید تعامل و همکاری 
بهتری با وزارت نیرو داشته باشد تا از افت آب های زیرزمینی جلوگیری شود.

وی به انعقاد تفاهم نامه میان وزارت نیرو و معاونت اجتماعی  پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه اشاره کرد و بیان داشت:تفاهم نامه ایی میان وزارت 
 نیرو و معاونت اجتماعی  پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیرامون حفر 
چاه های غیر مجاز،برداشت های غیر مجاز  ، جلوگیری از ساخت و سازها  در 

حریم رودخانه ها، سرقت کابل و تجهیزات برق و..... منعقد شد.
وی به بازنگری قوانین در صنعت آب وبرق پرداخت و اظهار داشت:در حال 
حاضر قوانین مربوط به  بخش آب به سال 61 بر می گردد و قوانین اعمال شده 
در صنعت برق سال 46 تدوین شده است براین اساس بازنگری در قوانین 

مربوط به آب وبرق ضروری به نظر می رسد.
مدیر کل حقوقی وزارت نیرو با اشاره به تبعات خشکسالی بر حوضه زاینده رود 
خاطر نشان ساخت: حوضه زاینده رود بسیار متاثر از وقوع خشکسالی بوده 
است اما آنچه مسلم است وزارت نیرو در تخصیص منابع آبی هیچ استانی را به  

استان دیگر ترجیح نمی دهد .
وی افزود: حوضه زاینده رود بر اســاس مصوبات شورای عالی آب با دستور 
معاون اول رییس جمهور مدیریت می شــود که در این میان همزیســتی 

مسالمت آمیز بین استان ها بسیار حائز اهمیت است. 
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سال های اخیر با توجه به  استفاده 
از توان بخش خصوصی در سرمایه گذاری پروژ ه های آب  و فاضالب بعضا 
با  چالش هایی حقوقی  در ارتباط با  انعقاد قراردادهایی  در قالب بیع متقابل 
BOO , BOT   مواجه می شود  که بررسی این مسئله ازسوی دفتر حقوقی 

حائز اهمیت است.
مهندس هاشم امینی  گفت: پرونده ها به کارشناسان حقوقی براساس تجربه 

و تخصص ارجاع می شود. 
اســتفاده از ظرفیت های ماده 147 اصالحی قانون ثبت اســناد وامالک 
و قانون تعییــن تکلیف اراضی فاقد ســند در دســتور کار قــرار گرفته 
اســت  همچنین تملک اراضی برای پــروژه های آبرســانی و فاضالب و 
 غیره از طریق توافق با مالکین بــدون نیاز به مراجعه بــه دادگاه ها انجام 

می گیرد.
 وی افزود: انجام مکاتبات با شهرداری ها و دیگر متولیان سابق توزیع آب شرب 
جهت انتقال امالک و تاسیسات آب و فاضالب در راستای ماده 4 قانون تشکیل 
شرکت های آبفا ،  پیگیری ثبت صورت جلسات مجامع و هیات مدیره شرکت 
در اداره ثبت شرکت ها ازجمله ثبت موسسه بین المللی صنعت آبفا )توان افزا( 

از دیگر اقدامات دفتر حقوقی است.

گـــزارش

از ابتدای ارائه بســته های 
حمایتی دولت، سوال های 
زیــادی ذیل ایــن مهم 
 کــه »ســاز و کار اعطای 
بســته هــای حمایتــی 
چیست« ذهن کارشناسان 
و مــردم عامــه را به خود 
مشغول کرده است، برخی از مردم اذعان 
دارند که برخــی از افراد واجد شــرایط 
بســته ای دریافت نکرده اند در حالی که 
برخی گزارش ها حاکی است خانوارهایی 
نیز بیش از یک بسته به حسابشان واریز 
شده است! بنابراین بسیاری افراد هستند 
که می خواهند بدانند دقیقا شرایط واریز 
بسته حمایتی چیست، این بسته به چه 
حسابی واریز می شود، کسانی که حساب 
بانکی ندارند یا حقوق آنها دستی پرداخت 
می شود چطور می توانند از بسته حمایتی 
بهره مند شوند، کسانی که مشمول بوده اما 
بسته دریافت نکرده اند چه باید بکنند، چه 

کسی پاسخ گو است و ... ؟
محمد شریعتمداری آبان ماه امسال پس 
از جلسه ســتاد اقتصاد مقاومتی استان 
گلستان گفت که » بسته های حمایتی به 
فراخور جمعیت خانوارها در اختیار افراد 
تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارمندان 
و بیمه شدگان تامین اجتماعی قرار داده 
می شود و بر اساس مصوبه پنجم آبان ماه 
هیئت وزیران نخستین مرحله اجرای این 
طرح حمایت غذایی از اقشــار کم  درآمد 
توســط وزارت کار و رفاه اجتماعی از ۲۲ 
آذرماه آغاز می شود. این بسته حمایتی 
در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار 
بین 100 تا 300 هزار تومان تعیین شده و 
با اختیار خرید کاالهای گوناگون است که 
ابتدا به افراد تحت پوشش کمیته امداد، 
سازمان بهزیستی و یا افرادی که در نوبت 
پیوستن به این سازمان ها هستند، تعلق 

می گیرد.«
وی در ادامــه اعــالم کرد کــه » عالوه 
بر آن همه افــراد با حقوق کمتر از ســه 
میلیون تومان از جملــه کارکنان دولت 
و بازنشســتگان در راســتای اجرای این 
بسته حمایتی از افزایش حقوق متوسط 

۲00 هزار تومانی در مــاه بهره مند می 
شــوند. بســته حمایتی دیگر مورد نظر 
دولت به کارگران ساختمانی، رانندگان، 
زنبورداران، صیادان و دیگر بیمه شدگان 
تامین اجتماعی تعلــق می گیرد که این 
افراد با تایید مراجع ذی صالح و با اثبات 
درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه 
از این کمک متوسط زیر ۲00 هزار تومان 

دولت بهره مند خواهند شد.«
پنج بسته حمایتی از سوی دولت به منظور 
ایجاد رونق اقتصادی و کاهش فاصله بین 
حداقل دســتمزد و معیشت دهک های 
پایین و کم درآمد جامعه با ســایر اقشار 
کلید خورد؛ بسته حمایتی نوع اول برای 
همه مــردم جامعه کــه ۲۵ قلم کاالی 
اساسی با ارز 4۲00 تومان را در بر می گیرد 
که از اواخر شهریور برنامه ریزی شده و بر 
اساس آن طی شش ماه به مردم پرداخت 
می شود. نوع دوم شامل پنج دهک جامعه 
از جمله اقشار کم درآمد است، نوع سوم 
حقوق بگیران را دربرمی گیرد کسانی که 
کمتر از سه میلیون تومان حقوق ماهیانه 
دارند، نوع چهارم تولید کنندگان را تحت 
پوشش قرار می دهد که با افزایش سقف 
اعتبــاری خودروســازان، معافیت های 
مالیاتی برای تولیدکنندگان، تســهیل 
روند ترخیص کاال، پرداخت تســهیالت 
سرمایه در گردش به بنگاه های تولیدی 
 و افزایش ۵0 درصدی ســقف اعتباری

 بنگاه های تولیدی انجام می گیرد و نوع 
پنجم که به عنوان بخشی از برنامه جامع 
مقابله با تحریم بــرای پیمانکاران عملی 

می شود.
در همیــن ارتباط رییس کمیســیون 
اجتماعی مجلس مهرماه امســال از ارائه 
بسته حمایتی دولت به عنوان جایگزین 
یارانه ها کــه یازده میلیــون نفر را تحت 
پوشش قرار می دهد، خبر داده و گفته بود 
که » قرار این است که دولت 11 میلیون 
نفر از جمعیت کشــور را تحت پوشش 
قرار داده و کارت یارانه آنها را شــارژ کند، 

برای هر کدام از آنها یک بســته حمایتی 
در نظر بگیرد و این روند جایگزین طرح 
هدفمندسازی یارانه ها خواهد شد اما در 
این مورد یــک ناهماهنگی و پراکندگی 
وجود دارد، کما اینکه پیــش از این نیز 
ماهانه  1100میلیارد تومان برای یارانه 
بدون تعیین جامعه هدف انجام می گرفت 
و مشــخص نبود که در ایــن زمینه به 
وضعیت همه افراد رسیدگی شده است 
یا نیازمندان شناســایی شده اند یا اینکه 
جامعه هدف در جریان این موضوع هستند 
که از این طریق تحت پوشش قرار دارند؟«

همچنین سرپرســت ســازمان تامین 
اجتماعی دی ماه امســال بیان کرده بود 
که » دو میلیون و 600 هزار نفر شناسایی 
شده اند؛ به هر خانواده، ۲00 هزار تومان به 
حساب سرپرســت خانوار واریز می شود. 
البته آنهایی که دارای هم پوشانی هستند 
اجازه بدهند که ما به آنها پرداخت نکنیم. 
ســه بســته حمایتی تا آخر سال تقدیم 
می شود و یک بسته به صورت نقدی است، 
متولی بســته های حمایتی معاونت رفاه 
و امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی است و جزئیات بیشتری از این 
بسته های حمایتی ندارم. فقط می توانم 
این خبر را بدهم که فعال سازمان تامین 
اجتماعی این بســته حمایتی را تحویل 

می گیرند.«
این در حالیست که با وجود پیگیری های 
مســتمر خبرنگار مــا از اداره کل تامین 
اجتماعی استان اصفهان و اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی این اســتان هنوز نیز 
جزییات اجرای این طرح مشخص نیست 
و هیچکدام از مسئوالن استانی نمی دانند 
که دقیقا این طرح ها شــامل چه کسانی 
می شود، به حساب چه کسانی واریز شده 
و قرار است به چه طریقی انجام، پیگیری 

و اجرا شود.
البته وزیر وزیــر تعــاون، کار و رفاه امور 
اجتماعی آبان ماه امســال گفته بود که 
» مرحله دوم ســبد حمایتی دولت که 

به زودی توزیع می شــود، حدود نیمی از 
جمعیت کشــور را دربرمی گیرد و شامل 
افراد بیمه شده و حقوق بگیر است البته 
افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی 
مانند کمیته امداد، بهزیستی و افراد پشت 
نوبتی این سازمان ها در اولویت این طرح 
هســتند. مرحله دوم سیاست جبرانی 
دولت وشامل اقشــاری است که حقوق 
ثابت می گیرند و به نوعی پرداخت هایشان 
متکی به دولت اســت، مرحله سوم برای 
جلوگیری از هم پوشانی ها اجرا می شود؛ 
برای این مرحله منتظر اجرای مرحله های 
قبلی هســتیم، مذاکراتی را با معاون اول 
رئیس جمهور انجام شده در این مرحله 
کارگران ساختمانی و اقشار آسیب پذیری 
که حداقل دســتمزد را می گیرند، دیده 

می شود.«
در همین پیوند عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه ومحاسبات مجلس با این توضیح 
که دولت نمی توانســت بسته حمایتی 
همه نیازمندان را در یک نوبت پرداخت 
کند، می افزاید » اما تالش دارد این بسته 
را تا پایان سال به همه کسانی که حقوق 
کمتر از سه میلیون دارند پرداخت کند.« 
همچنین عزت اله یوسفیان مال می گوید 
»ب سته  حمایتی به کارمندان داده شده 
اما این بسته شامل حال کارگران بخش 
خصوصی نشده اســت.  بسته حمایتی 
شــامل خیلی از گروه ها و اقشار آسیب 
پذیر جامعه نشده است که باید این اتفاق 
بیفتد، دولت نیز به دنبال آن اســت که 
بسته حمایتی را به سایر نیازمندان تسری 
دهد. از آنجایی که بسته حمایتی شامل 
حال تعداد زیادی از افراد جامعه می شد، 
امکان این نبود تا یک جا بسته بین تمام 
اقشار نیازمند توزیع شود، دولت به دنبال 
این است برنامه ریزی داشته باشد تا این 
بسته ها به دست کارگران بخش خصوصی، 
نیازمندان و افرادی که درآمدهای پایین 

دارند، برسد.«

اصفهان میزبان روسای گردشگری ۱۷ کالنشهر می شود
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: نخستین نشست کمیته گردشگری 
مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور با حضور رؤسای گردشگری 17 کالنشهر امروز ششم بهمن ماه 

امسال با میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.
مرتضی رشیدی اظهارکرد: ایجاد ارتباط بین کالنشهرها در زمینه گردشگری هدف اصلی برگزاری این 

نشست است؛ اطالع رسانی درباره امکانات و اطالعات گردشگری، تبادالت علمی، گردشگر، کارشناس و 
منابع گردشگری و تبلیغات گردشگری شهرها با یکدیگر از جمله محورهای این نشست است.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: قرار است پیشنهاداتی که در 
نشست مطرح می شود،  بعد از طرح در شهرداری های هر کالنشهر تصویب شود و در نهایت یک تفاهم نامه بین شهرداران 

کالنشهرها برای رونق گردشگری منعقد خواهد شد.
وی ادامه داد: شهرداری ها تا کنون همانند سایر دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط نداشته اند و این نشست زمینه ای 
برای برقراری این ارتباط خواهد بود. رشیدی گفت: با توجه به اینکه اصفهان دبیرخانه کمیته گردشگری مجمع شهرداران کالنشهرها است، 

نخستین نشست آن در این شهر برگزار خواهد شد.

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه
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خـــبــــر

الهیاری خبر داد:

راه اندازی نخستین باجه تخصصی خدمات پستی صنایع دستی در میدان نقش جهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: نخستین باجه تخصصی خدمات 

پستی در حوزه صنایع دستی در میدان نقش جهان اصفهان راه اندازی 
می شود.

به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان؛ 
فریدون الهیاری در دیدار با مدیرکل پســت اســتان اصفهــان، اظهار کرد: 
اولیــن باجه تخصصی خدمات پســتی در حــوزه صنایع دســتی در میدان 
نقش جهــان اصفهــان راه اندازی می شــود.به مقوله پســت جــدا از بحث 
خدمات رســانی نگاهــی فرهنگــی داریم زیرا بخشــی از حافظــه تاریخی 
 کشــور در مقوله پســت از طریق چاپ و نشــر تمبرهــای یادبــود متبلور

 می شود.
وی افزود: بدون شک توسعه خدمات رسانی به ویژه خدمات الکترونیک نقش 
مهمی در توسعه گردشگری و صنایع دستی دارد. روی همین اصل آماده هرگونه 
همکاری در راستای توسعه ارتباط میان اداره کل پست استان و میراث فرهنگی 

استان هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: با توافق به عمل آمده میان اداره 
کل میراث فرهنگی استان و اداره کل پست استان، با توجه به اینکه یکی از بزرگترین 
مراکز عرضه صنایع دستی در جهان در مجموعه جهانی میدان نقش جهان قرار دارد، 
اولین باجه تخصصی ارائه خدمات پســتی ویژه ارائه خدمات صنایع دستی در این 

میدان تاریخی راه اندازی می شود.
وی افزود: ارائه خدمات نقل و انتقال صنایع دســتی ویژه فروشــندگان و عرضه 
کنندگان صنایع دستی از یک سو و همچنین خدمات رسانی به گردشگران برای 
نقل و انتقال خرید صنایع دستی آنان با تخفیف ویژه از جمله اهداف راه اندازی این 

باجه تخصصی است.
الهیــاری خاطرنشــان کرد: طــرح خدمات رســانی پســتی در گام نخســت 
شــامل عرضه کنندگان صنایع دســتی بــه ویژه فروشــگاه های دارای نشــان 
اســتاندارد در میدان نقش جهان خواهد بــود و در گام بعد خدمات رســانی به 
 گردشــگران بــه ویــژه در نــوروز 98 در دســتور کار ایــن دو مجموعــه قرار 

می گیرد.
ایسنا

خـــبــــر



کارخانهچینیگستراردستانبعدازدودههوقفهراهاندازیمیشود
فرماندار اردستان گفت: کارخانه چینی گستر اردستان که حدود دو دهه به صورت سوله های خالی رها شده 

و به دلیل عدم پرداخت بدهی، در مالکیت یکی از بانک های شهرستان بود راه اندازی می شود.
حمید رضا تاملی ظهر پنجشنبه در نشست خبری در فرمانداری اردستان اظهار داشت: با توجه به اینکه 
در موضوع اشــتغال هدف این فرمانداری فعال کردن کارگاه ها و کارخانه های تعطیل شده بود، کارهای 

خوبی در این خصوص انجام شده است.
وی افزود: در ارتباط با کارخانه چینی گستر اردستان که حدود دو دهه به صورت سوله های خالی رها شده بود 

و به دلیل عدم پرداخت بدهی در مالکیت یکی از بانک های شهرستان بوده است، توافق با سرمایه گذار بومی انجام 
شده و تا دو هفته دیگر قرارداد آن نهایی و تا پایان سال شاهد راه اندازی این مجموعه خواهیم بود.

فرماندار اردستان با بیان اینکه این کارخانه در فاز اول ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند، ابراز داشت: کارخانه فاستونی اردستان هم 
چند سالی است که به دلیل ورشکستگی تعطیل شــده و در مالکیت یکی از بانک ها قرار دارد و کارگران آن طلبکار هستند و سهامداران 
آن هم وضعیت مبهمی دارند، این کارخانه نیز به زودی به سمت فعال شــدن حرکت خواهد کرد و بخشی از مطالبات کارگران پرداخت 

خواهد شد.

نقصفنیاتوبوسهادراسرعزمانرفعمیشود
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: عالوه بر تعمیرگاه های ثابت که در دو نقطه شهر 
مستقر است، نزدیک به ۱۰ اکیپ سیار و ثابت نیز در سطح شهر مسایل و مشکالت فنی اتوبوس ها را رفع 

می کند.
قدرت افتخاری اظهارکرد: روزانه در هر شیفت کاری بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دستگاه اتوبوس در سطح شهر 

اصفهان و حومه در حال تردد و جابه جایی مسافران هستند که با توجه به شرایط ترافیک خیابان ها و حجم 
بسیار باالی تردد خودروهای شخصی، احتمال بروز تصادف یا نقص فنی به واسطه مشکالت متعدد ناوگان 

اتوبوسرانی وجود دارد و این امری کامالً طبیعی است.
وی ادامه داد: برای مقابله با تبعات منفی این اتفاقات، عالوه بر تعمیرگاه های ثابت که در دو نقطه شهر مستقر است، نزدیک 

به ۱۰ اکیپ سیار و ثابت نیز در سطح شهر مسائل و مشکالت فنی اتوبوس ها را رفع می کند.
مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان و حومــه تاکیــد کــرد: ناوگانــی که امــکان رفــع نقــص آن در محــل وجود 
 داشــته باشــد، در محل رفع نقص می شــود، در غیر این صورت به مجموعه تعمیرگاهی شــهید محرابی یا شــهید طباطبایی منتقل

 خواهد شد.

   ماجرای سپرده ریالی 
مبتنی بــر ارز در نظام 

بانکی
پیش از ایــن البته بانک 
مرکزی ســپرده ارزی را 
هم اجرایــی و عملیاتی 
کرده بــود. بر اســاس 
آنچه که بانک مرکزی در سپرده های 
ارزی به مردم ســود می داد، نرخ سود 
سپرده گذاری ساالنه برای یورو، درهم 
امارات و دالر به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد 
از سوی بانک مرکزی تعیین شده بود؛ 
اما اکنون طرح جدیدی روی میز بانک 
مرکزی قرار گرفته است که بر مبنای 
آن، قرار اســت که افراد، سپرده ریالی 
ارزپایه را هم در نظام بانکی ایران تجربه 

کنند.

در این میان، عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی چندی پیش گفته بود 
که حساب سپرده های ریالی مبتنی 
بر ارزدر مرحله تصویب بــوده و هنوز 

اجرایی نشده است.
وی گفته بود مردم با اجرای این طرح 
می توانند به جای خرید اسکناس ارز، 
یک حساب ریالی مبتنی بر ارز افتتاح 
کنند؛ اما باید توجه داشــته باشند که 
ریسک سود و زیان این سپرده با خود 
مردم است. به این معنا که اگر نرخ ارز باال 
رود، آنها سود خواهند کرد، اما اگر نرخ 
ارز پایین بیاید، آنها نیز باید در ضرر آن 
شریک باشند و ریسک آن را متحمل 

شوند.

   سپرده ارزی چه شرایطی دارد؟
بر اســاس آنچه که در بخشنامه بانک 
مرکزی آمده است و قرار است بزودی 
ابــالغ شــود، : ۱- بانک مجاز اســت 
نسبت به سپرده گیری ارزی به صورت 
اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و 
دالر از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش 
غیر دولتی با تضمیــن بانک مرکزی 
در قالب فرم پیوســت اقدام و با انجام 
هماهنگی الزم بــا اداره بین الملل این 
بانک، نزد بانک مرکزی سپرده گذاری 

کند.
۲ - بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی 
سپرده گذاری شده توسط بانک مرکزی 

تضمین می گردد.
۳ - دوره سپرده گذاری ارزی یک ساله 
بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید 
)قبل از سررسید( و موافقت این بانک، 
دوره مذکور برای دوره  یک ساله دیگر 

قابل تمدید خواهد بود.
۴ - نرخ سود ســپرده گذاری سالیانه 
برای اسعار یورو، درهم امارات و دالر به 

ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد می باشد.
۵ - کارمزد عاملیت آن بانک ۰.۳ درصد 
نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان 
دوره ســپرده گذاری ارزی یک ساله 

پرداخت می گردد.
۶ - در صــورت درخواســت متقاضی 

مبنی بر ابطال و یا دریافت ســود، به 
منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات 
به ســپرده گذاران، آن بانک نسبت به 
پرداخت اسکناس از محل منابع خود 
اقدام و مراتب را مطابق جدول پیوست 
)پیوست ۲( به اداره بین الملل این بانک 
جهت دریافت اصل و ســود ســپرده 

پرداختی منعکس کند.
۷ - بازپرداخت اصل و پرداخت ســود 
سپرده گذاری به صورت اسکناس نزد 
این بانک، به همان نوع ارز تودیعی و به 

صورت اسکناس خواهد بود.
تبصره: پرداخت سود به سپرده گذار به 

صورت ماهانه خواهد بود.

۸ - درصورت درخواست ابطال سپرده 
ارزی تودیعی قبل از سررسید، نرخ سود 
سالیانه مورد عمل برای سپرده یورویی، 
درهمی و دالری به ترتیب ۱، ۰.۵ و ۱.۵ 
درصد خواهد بود. به سپرده های ارزی 
کمتر از یک ماه سودی تعلق نمی گیرد.

نکات مهمی که باید در ســپرده 
گذاری ارزی به آن دقت کنید

۱- ســپرده های ارزی پس از گذشت 
یک ماه مشمول سود می شوند.

۲-  حداقــل مبلغ الزم بــرای افتتاح 
ســپرده های کوتاه مدت ویــژه ارزی 
)شــامل یک ماهه، دوماهه، سه ماهه، 

شش ماهه، نُه ماهه و یک ساله( به یورو 
۸ ۰ ۰ واحد، پونــد ۶ ۰ ۰ واحد، درهم 

۴هزار واحد و دالر ۱۰۰۰ واحد است.
۳ - درصورت بستن تمام یا بخشی از 
یک سپرده  مدت دار ارزی پیش از پایان 
دوره  ســپرده گذاری، سود این بخش 
از سپرده، با نرخ ســود سپرده  متناظر 
و کاهــش  ۰/ ۱ درصد به عنوان جریمه  
فسخ قرارداد محاســبه شده و به شما 

پرداخت می شود.
۴-  افتتاح سپرده  های سرمایه گذاری 
کوتاه مدت ویژه به ارز دالر آمریکا، صرفاً 
با دریافت اسکناس دالر آمریکا امکان-

 پذیر است.

فعال شدن سپرده ریالی مبتنی بر ارز؛

ریسکنوسانراچهکسیمیپذیرد؟

مهر
گـــزارش
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ارایه سپرده ریالی مبتنی بر ارز در حالی به زودی در نظام بانکی 
کشور اجرایی می شود که بر اســاس آن،مردم سپرده های 
ریالی خود را بر اســاس نرخ ارز در روز گشایش،معادل ارز 

خریداری شده به ثبت می رسانند.
سپرده ریالی مبتنی بر ارز، به زودی با ابالغ دستورالعمل مرتبط 
با آن از سوی بانک مرکزی، در نظام بانکی اجرایی خواهد شد. 
سپرده ای که یک فرد برای گشایش آن اگرچه ریال به باجه بانک 
تحویل می دهد، اما معادل نرخ ارزی که در آن روز وجود دارد، 
تعداد ارز خریداری شده را برای خود در گواهی سپرده به ثبت 

خواهد رساند.

همتی: مردم 
با اجرای این طرح 
می توانند به جای 

خرید اسکناس ارز، 
یک حساب ریالی 

مبتنی بر ارز افتتاح 
کنند؛ اما باید توجه 

داشته باشند که 
ریسک سود و زیان 

این سپرده با خود 
مردم است. 
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افزایش تعرفه های 
مخابراتی در راه است؟

با وجود دســتور دیــوان عدالت 
اداری برای حــذف آبونمان تلفن 
ثابت، ظاهرا مخابرات تصمیم دارد 
تعرفه های خود را افزایش دهد و این 
موضوع در سازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات رادیویی در حال بررسی 

است.
بحث تغییر و افزایش تعرفه تلفن 
ثابت موضوع جدیدی نیســت؛ در 
مــوارد متعددی طی ســال های 
گذشته گفته می شد که تعرفه تلفن 
ثابت پایین است و البته هر بار هم 
باالخره پس از مقاومت های بسیار، 
تعرفه ها افزایش می یافت که حتی با 
وجود این هم، به ادعای مسئوالن 
مخابراتی، همچنان پاســخگوی 

هزینه های مخابرات نبود.
اگرچه مسئوالن ممکن است بیان 
کنند که سیاست افزایش قیمت را 
ندارند و نمی خواهند به مردم فشاری 
وارد کنند، اما بارها عنوان شده که در 
حوزه  تعرفه گذاری تلفن ثابت، یک 
ظلم تاریخی و بی عدالتی رخ داده 
است. زیرا مردم برای تلفن همراه، 
دقیقه ای ۶۰ تومان پول می دهند 
و این هزینه برای تلفن ثابت چهار 
تومان است اما با آن مشکل دارند، 
در حالی که ایجاد و نگه داری تلفن 

ثابت دشوارتر است.
از طرفی، یکی از اقداماتی که اخیرا 
اتفاق افتاده و موجب شد مخابرات 
بیش از پیش متضرر شود، دستور 
لغو آبونمان تلفن ثابت بود. دریافت 
آبونمان تلفن های ثابت در مصوبه 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
در حالی ابطال شــد کــه با عدم 
دریافت آبونمان، شرکت مخابرات 
ایران متحمــل هزینه های زیادی 
خواهد شد و این سوال را ایجاد کرد 
که ممکن است در آینده تعرفه های 

تلفن ثابت تغییر کند.
به همیــن دلیل بود که شــرکت 
مخابــرات درخواســت تغییــر 
تعرفه های خود را داد که حســین 
فالح جوشــقانی - رییس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- 
هم با بیان این که رگوالتوری تنها 
نهاد و صریح ترین نهــاد قانونی در 
حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است 
و دســتور برای لغو آبونمان تلفن 
ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی 
خواهد داشت. اعالم کرد: پیشنهاد 
شرکت مخابرات ایران برای تغییر 
تعرفه های تلفن ثابت، به دلیل جبران 
ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 

بررسی می شود.
امــا اخیــرا، ســیدمجید صدری 
-مدیــر عامل شــرکت مخابرات 
ایران- درباره ایجــاد تغییراتی در 
تعرفه های مخابــرات اظهار کرد: 
تعرفه های مخابرات چه در دیتا و چه 
تلفن ثابت، باید تغییراتی در جهت 
افزایش داشته باشــد؛ البته ما تابع 
قانون هستیم اما کاهش تعرفه بیش 
از این در حوزه به صالح ما نیست. ما 
برای افزایش تعرفه در سال آینده نیز 
پیشنهاداتی به رگوالتوری دادیم و 
امیدواریم که با آن موافقت شــود، 
زیرا با تعرفه های کنونی نمی توانیم 

توسعه داشته باشیم.
وی با اشــاره به رای دیوان عدالت 
اداری، مبنی بر لغو دریافت هزینه 
آبونمان از مشترکان تلفن ثابت بیان 
کرد: این رای بــرای ابطال مصوبه 
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
بوده اما در حــق مخابرات اجحاف 
شده است. لغو دریافت آبونمان از 
مشترکان به ضرر مخابرات است و 
درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی ساالنه 
ما را کاهش می دهد. به همین دلیل 
در تالش برای بازگرداندن این حکم 

هستیم.

ایسنا
خـــبـــر
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عکس نوشت

اصفهاندرهفتهایکهگذشت

آیین افتتاحیه پروژه های 
 منطقه ۱۲ شهرداری با

 بهره برداری از تصفیه خانه 
 پساب شمال شهر و 
گلنگ زنی مجموعه 
چند منظوره ورزشی شهرک 
نگین با حضور شهردار 
اصفهان برگزار شد. 

نخستین جلسه گروه کانونی)متمرکز( با 
موضوع »بافت فرسوده « در سالن جلسات 

معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان برگزار 
شد. 

نشست »بررسی بخشنامه های جبرانی ارز ابالغی ۱8 مهر 97 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور« در اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار شد. 

حجت االسالم والمسلمین دکتر ابراهیم کالنتری معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد 
اسالمی از ابتکار تاسیس و راه اندازی بوستان مطالعاتی خواهران در واحد خمینی شهر تقدیر 

کرد. 

آیین گردهمایی شهرداران استان اصفهان 
با حضور شهرداران شهر های استان و 
استاندار اصفهان در سالن اجتماعات 

شهروند برگزار شد. 
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زوپ و پیدو به عنوان برترین استارت آپ های رویداد سامیکس انتخاب شدند
مرحله نهایی رویداد ملی سامیکس با داوری و معرفی برترین اســتارت آپ این رویداد از بین ۱۰ 

استارت آپ حاضر در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
مرکز همایش های بین الملل دانشگاه شهید بهشتی چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ میزبان جمعی 
از فعاالن حوزه کسب وکارهای نو و استارت آپی کشور به منظور معرفی و تقدیر از استارت آپ های 

برتر رویداد ملی سامیکس بود.
سامیکس در واقع رویدادی ملی است که برای نخستین بار در آبان ماه سال جاری با هدف رشد ایده ها، 

پرورش استارت آپ ها و ساخت کمپانی ها در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
برهمین اساس شبکه سرمایه گذارانی که با سامیکس در ارتباط هستند تالش می کنند تا بر روی استارت آپ های 

مستعد کشور سرمایه گذاری کرده تا آنها بتوانند مشکالت منطقه ای خود را رفع و محصولی را که خلق ارزش می کند، به بازارهای 
جهانی عرضه کنند.

در این رویداد، استارت آپ زوپ )zoop(، پلتفرم ویزیت ویدئویی و نوبت دهی پزشکان به عنوان استارت آپ برتر و برنده جایزه ۳۰ 
میلیون تومانی معرفی شد.

ISFAHAN
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
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  ۷ ویژگــی که مانع 
موفقیت شما می شود!

حدود ۷ سال پیش جرارد 
یک توصیه بسیار ارزشمند 
به من کرد. جرارد، رییس 
قبلی من بود که سال های 
 زیادی تجربــه مدیریت
 تیم های حرفه ای در شرکت هایی در نقاط 
مختلف مانند استرالیا، آفریقای جنوبی و 
آلمان داشت. در حقیقت من دانش علمی 
او از کسب و کار، مهارت های مدیریتی و 
همچنین حس شوخ طبعی او را تحسین 
می کردم. روزی یکی از همکارانم در تیم 
مدیریت در مورد یک موضوعی که مهم 
نبود و مسئله بســیار کوچکی بود، شروع 
به شکایت کردن کرد. جرارد در آن مورد 
یک جمله ساده را بیان کرد: »آن ها یا باید 
ترکش کنند، تغییرش دهند و یا دوستش 
داشته باشند«. در ابتدا فکر کردم که پاسخ 
جرارد کمی بی معنی بود. با این حال، هر 
چه بیشتر در مورد آن فکر کردم، بیشتر 
درک کردم منظور او چیســت و بیشتر از 

پاسخ او تحت تاثیر قرار گرفتم.

  عذاب نکشید! عمل کنید
ریشه پاسخ جرارد بسیار ساده است: اگر 
چیزی شما را اذیت می کند، بهتر است 
که آن را برای خود عذاب آور نکنید. تنها 
لحظه ای این عصبانیت و ناراحتی تان را 
کنار بگذارید، با خودتان صادق باشــید 
 و آن زمان اســت که متوجه می شــوید 
راه های خوبی پیش روی شماست. به این 
نیز فکر کنید که این میزان از اســترس، 
چقدر احساس منفی از اطراف را برایتان 

دوچندان می کند و آیا ارزشش را دارد؟

به جای اینکه بخواهید ناراحت شــوید، 
بهتر نیست که مشــکل تان را تبدیل به 
چیزی بکنید که اصال مشکل به حساب 
نمی آیند؟ منظور ما این اســت که الزم 
نیست که شما حتما مشکل را حل کنید، 
در عوض می توانید نوع رفتارتان را نسبت 
به آن تغییر دهیــد. همانطور که جرارد 
گفت شما به ســادگی می توانید آن را 
ترک کنید، عوض کنید و یا دوست داشته 
باشید. اجاذه بدهید که در ادامه توضیح 

بیشتری در این رابطه بدهیم.
راحت ترین راه این اســت که شرایط را 
قبول کنید و دوستش داشته باشید. الزم 
نیست که شما از آن موقعیت پشتیبانی 
کنید بلکه کافی اســت آن را آن طور که 
هست بپذیرید و سعی کنید که دوستش 
داشته باشید. شما می توانید اگر چیزی 
ناراحتتان می کند به آن به صورت دیگری 
نگاه کنید. راحت ترین راه این است که 
ناراحت شدن را از چیزی متوقف کنید. 
این مورد ساده به نظر می رسد اما به هر 
حال شــما باید یاد بگیرید که رویکرد و 
نگاهتان را عوض کنید و در همان لحظه 
که از چیزی مکرر ناراحت می شوید اولین 
چیزی کــه به ذهنتان می رســد تغییر 

شغل نباشد.
دوم این که شــما سعی کنید که شرایط 
را عوض کنید. این موضوع کمی سخت 
تر است، البته به جز زمانی که شما دقیقا 
می دانید که چه چیزی اذیت تان می کند 
و شرایط چطور تغییر پیدا می کند. با این 
حال، ممکن است بیش از حد مضطرب 
باشید تا بخواهید ایده ای را مطرح کنید، 
ممکن است اجازه برای تصمیم گیری در 
مورد کارهایتان را نداشته باشید، یا این 
کار بسیار زمان بر باشــد و یا امکان این 
هست که مجبور باشــید با افراد زیادی 
برای این تغییر سر و کله بزنید. به همین 
دلیل است که ما انســان ها راحت تریم 
که در مورد موضوعی شــکایت کنیم تا 
اینکه واقعا بخواهیم که در مورد راه حلی 
برای درست کردن شرایط فکر کنیم. اما 
در نظر بگیرید که اگــر تصمیم گرفتید 
که این مرحله را انجــام ندهید تنها دو 
 گزینه دوست داشتن و ترک برایتان باقی

 می ماند. پس بهتر است که حداقل سعی 
خودتان را بکنید.

مرحله آخر در زمانی که از یک مســئله 
ناراحت هستید این است که ترکش کنید. 
شما ممکن است فکر کنید که این گزینه 
ممکن نیست و یا بیش از حد ریسک می 
خواهد. اما خب اگر به اندازه کافی شجاع 
هستید باید این گزینه را در نظر بگیرید. 
ما مرتب در مورد افرادی که از شغلشان 

راضی نیستند مطالبی می خوانید و یا با 
آن ها صحبت می کنیم، اما می بینیم که 
آن ها همچنان به کارشان ادامه می دهند. 
ادامه دادن بــه کاری که به هیچ صورتی 
آن را دوســت ندارید بــرای یک مدت 
 بسیار طوالنی به نظر غمگین و نا امیدانه 
می آید. به هر حال اگر شما با این موضوع 

مخالف هستید همیشــه دو گزینه قبل 
برایتان وجود دارد.

  تمرکز در کار
نترسید! به شما پاداش داده می شود.

درسی که در اینجا می گیریم این است 
که شما باید احساس بد داشتن در مورد 
چیزی و یا مقصر دانســتن دیگران را در 
مورد آن متوقف کنیــد، در حقیقت باید 
مسئولیت آن را خودتان بر عهده بگیرید، 
سعی کنید که فعال باشــید و در مورد 
زندگی خودتان تصمیم بگیرید و سازنده 
زندگی تان باشید. نویسنده می گوید که 
من برای مدتی ســعی کردم که کارم را 
دوست داشته باشم و به جای تغییر شغل 
رویکرد و دیدگاهم را نسبت به آن عوض 
کنم اما پس از گذشــت چند سال دیدم 
که این موقعیت ها نه تنهــا در کار بلکه 
در زندگی شخصی هم من را ناراحت می 
کند؛ در آن جا بود که متوجه شدم من در 
یک »موقعیت راحت« گیر کرده ام. کار و 
درآمدم را داشــتم و به جای تغییر دادن 
شرایط در جای خود گیر کرده بودم و به 

جای سوال کردن در مورد تصمیمات و 
مواردی که در ذهنم بود، سرم را پایین می 
انداختم و فکر می کردم که این موضوعات 

به من ربطی ندارد.
اما بعد از آن توصیه جرارد را پیروی کرده 
و شــروع به فکر کردن در مورد مسائل 
مختلف کردم. من فهمیــدم که چقدر 
زمانی که شــروع کردم به تغییر، دوست 
 داشــتن و پذیرفتن مواردی کــه آزارم
 می داد، انگیزه ام بیشــتر شد و احساس 
تازگی بیشتری کردم. در شرایط بسیار 
سخت تصمیم گرفتم که آرام باشم. گاهی 
شما مجبورید که برای چیزهایی که برای 
 شــما اولویت دارد بجنگید، گاهی باید
 آن ها را بــه گونه ای تغییــر دهید و یا 
شــرایط را همانطور که هست بپذیرید. 
اینها همه منجر به نا امیدی کمتر، انگیزه 
 بیشتر و مهم تر از همه، تعادل در زندگی 
می شود. شما مجبور نیســتید که تا به 
مشکلی بر می خورید به تغییر شغل روی 
بیاورید، بلکه باید ابتدا سعی کنید که آن را 
بپذیرید، تغییرش دهید و یا در انتها آن را 

ترک کنید.

سه راه پیش رو؛   

کارت را دوست داشته باش، آن را عوض کن و یا ترکش کن!

 اگر چیزی شما را اذیت 
می کند، بهتر است که 
آن را برای خود عذاب 
آور نکنید. تنها لحظه 

ای این عصبانیت و 
ناراحتی تان را کنار 
بگذارید، با خودتان 

صادق باشید و آن زمان 
است که متوجه می 

شوید راه های خوبی 
پیش روی شماست.

تغییر شغل
آیا شما فردی هستید که توصیه های دیگران برایتان ارزشمند 
است؟ اگر بله باید بگوییم که ما در این مطلب نمی خواهیم به 
شما توصیه هایی مختلف بدهیم؛ بلکه می خواهیم داستانی را 
از زبان شخصی بیان کنیم که زندگی اش را از لحاظ کاری به طرز 
درستی متفاوت کرد. همه ما در زندگی لحظاتی را تجربه کرده ایم 
 که به خاطر آن ها تصمیم به تغییر شغل و یا ترک محل کارمان 
گرفته ایم. اما آیا این موضوع به همین سادگی است و یا باید در 
مورد عوامل آن بیشتر تحقیق کنید. در ادامه با الی گشت باشید 
تا در مورد تغییر شغل و مسائل مربوط به آن اطالعات بیشتری را 

با هم در میان بگذاریم.

 
استارت آپ

داشتن زندگی شرکتی مزایای خود را دارد، از ساختار و شبکه گرفته تا مزایای ویژه 
و طیف گسترده ای از فرصت های یادگیری. در اینجا چهار دلیل برای انتخاب شغل 

شرکتی باالتر از شغل استارت آپی ذکر شده است.

چه چیزی از همه خوشحال ترتان می کند؟ شرکتی اسم  و رسم دار با نردبانی که از آن باال 
بروید؟ یا استارت آپی که جز تخته  شیرجه هیچ نردبانی در آن وجود ندارد؟

 آیا شغلی تعریف شده می خواهید که در آن می دانید چه انتظاری باید داشته باشید یا شغلی 
که کمی معماگونگی هم در خود داشته باشد؟ چقدر ریسک را می پذیرید؟ بیایید به مزایای 

شروع کار در دنیای شرکت های بزرگ و دنیای استارت آپ نگاهی دقیق تر کنیم.

   کار کردن در یک شرکت چه امتیازاتی دارد؟
داشتن زندگی شرکتی مزایای خود را دارد، از ساختار و شبکه گرفته تا مزایای ویژه و طیف 

گسترده ای از فرصت های یادگیری. در اینجا چهار دلیل برای انتخاب شغل 
شرکتی باالتر از شغل استارت آپی ذکر شده است:

   ۱. برنامه های آموزشی ساختاریافته
در دنیای شرکتی می توانید روی یک چیز حساب کنید: شرکت های بزرگ 
برنامه های آموزشــی را در زمینه فناوری، منابع انســانی، مالکیت معنوی، 
فرآیندهای کسب وکار و زمینه های تخصصی صنعتشان سازماندهی کرده اند. 
آشــنایی با ســاختارها و فرآیندهای کار در سازمان های شــرکتی یا داشتن 
تخصص های اجرایی یا گذراندن دوره های مدیریت کسب وکار این امتیاز را به 
شما می دهد که شرکتی را پیدا کنید که شما را زیر پروبال خود بگیرد و به شما 

آموزش دهد تا اوج بگیرید.

  ۲. شبکه حرفه ای بزرگ
وقتی که وارد ماجرا شدید، دیگر جزئی از آن هســتید و به هزاران نفر از مردم در 
سراسر جهان دسترســی دارید. هرگز نمی دانید که با چه کسی و چه زمانی کار 
می کنید و اینکه چه زمان ممکن است این افراد را دوباره مالقات کنید. کار کردن در شرکتی 
بزرگ درهمان ابتدا باعث می شود که شبکه تان را فوری و به طور وسیعی رشد دهید. وقتی 
کار خوبی انجام دهید، از شما تقدیر خواهد شد و احتماال هر جا که بروید، دیگران می دانند 
 که برای چه کسی کار کرده اید. کار در شرکت را نکته خوبی بدانید و بر آن سرمایه گذاری 

کنید.

 ۳. مزایای ویژه عالی
شرکت های بزرگ به جز حقوق، اغلب دارای امکانات فراوانی هستند مانند ناهار، سالن های 
ورزشی، جلسات آموزشی که اغلب در مکان های سرگرم کننده برگزار می شود. استارت آپ ها 
معموال این مزایای ویژه را ندارند، زیرا اغلب با بودجه های کمی شروع به کار می کنند. شرکتی 
بزرگ و معتبر با بودجه مناسب و معقول می تواند عالوه بر بعضی مزایای جالب و ویژه، حقوق 

خوبی نیز پرداخت کند.

 4. سیاست کسب وکار
این سیاست ها را زودتر از چشم برهم زدنی یاد می گیرید. بهتر است آنها را در ابتدا ی حرفه 
خود یاد بگیرید و به بعد موکولش نکنید. موضوع این نیست که چه کسانی را می شناسید و 
تا چه حد اطالعات دارید. موضوع این است که بتوانید از دانسته های خود به نفع خودتان و 
دیگران استفاده کنید. یاد خواهید گرفت که چگونه مذاکره کنید، چطور چانه بزنید و چگونه 
ارتباط سازی کنید. همچنین یاد می گیرید چگونه بی آنکه حس بدی ایجاد کنید، برجسته 

به نظر برسید. تمام این موارد مهارت های بسیار مفیدی هستند.

   با کار کردن در اکوسیستم استارت آپی چه امتیازاتی خواهید داشت؟
اما اگر آماده اید تا مستقیما با مشکالت دست وپنجه نرم کنید، استارت آپ ها فرصت های بسیاری 

در اختیارتان می گذارند. چهار مزیت مشغول شدن در استارت آپ در اینجا آمده است:

   ۱. بسیار می آموزید
در استارت آپ، به سرعت در کارتان رشد می کنید و ممکن است خیلی زود موفقیت هایی 
را تجربه کنید. در چنین محیط هایی همه چیز را یکباره یاد می گیرید. با انبوه مسوولیت ها 
مواجه می شوید و باید توامان روی تمام موضوعات کار کنید. این به آن معنی است که بسیار 
پیش خواهد آمد که خارج از شرح شغلی خود کار کنید و نه فقط یادگیری زیادی خواهید 
داشت، بلکه با ســرعت باالیی نیز می آموزید. درباره انواع مشکالت و نحوه اجتناب از آنها 
می آموزید- و یاد می گیرید که چگونه در کمترین زمان تصمیمات هوشمندانه اتخاذ کنید. 
شما در استارت آپ به طور مداوم مشکالت- بزرگ و کوچک- را حل می کنید. هرچه بیشتر 

این کار را انجام دهید، در حل مشکالت بهتر عمل خواهید کرد.

   ۲. مسئولیت های بیشتر
با کار در یک اســتارت آپ، مجموعه مهارت هــای اصلی خود را بــه کار می گیرید و آنها 
را- به صورت امیدوارانه به طور سریع و کارآمد- در سراسر شرکت اعمال می کنید. اگر این 
کار را به خوبی انجام دهید، آن گاه می توانید با رشد استارت آپ دپارتمان اختصاصی خود را 

داشته باشید.
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،،
شما سعی کنید که 

شرایط را عوض کنید. 
این موضوع کمی 

سخت تر است، البته 
به جز زمانی که شما 

دقیقا می دانید که چه 
چیزی اذیت تان می 
کند و شرایط چطور 
تغییر پیدا می کند. 

فرارو
گـــزارش

استارت آپ یا شرکت؟

افزایش بیش از حد 
تولیدکنندگان خودرو 

الکتریکی در چین؛ 
کمپانی های کوچک 

حذف می شوند

در کشور چین بیش از 5۰۰ 
اســتارت اپ وســایل نقلیه 
الکتریکی وجــود دارد و در 
حال حاضر گفته می شود که 
ظرفیت تولید وســایل نقلیه 
الکتریکــی در این کشــور تا 
ســال 2۰2۰ به 2۰ میلیون 
دســتگاه در ســال خواهد 
رســید. این رقم بیش از ۱۰ 
برابر هدفی اســت که دولت 
چین بــرای فروش ســالیانه 
2 میلیون دســتگاه در سال 

تعیین کرده است.
به همین دلیــل دولت چین 
مجبور شده اســت تا در برابر 
سیل ایجاد استارت اپ های 
کوچک و بــی هدف مقاومت 
کند و شــرکت هایــی را که 
ســالیانه کمتر از ۱۰۰ هزار 
دستگاه خودروی الکتریکی 
تولید می کننــد، لغو مجوز 
کنــد. اکثــر شــرکت های 
کوچک با محصوالت ضعیف 

در این رده قرار دارند.
چین بیش از 5۰۰ شــرکت 
در این زمینه دارد و اکثر آن 
ها نام های آشنا با قراردهای 
بزرگ جهانی همچون بایتون، 
نیو، SF Motors، بایک، 
BYD نیســتند. شــما به 
راحتی می توانســتید سال 
گذشــته در طی بازدیدی از 
نمایشــگاه خودروی پکن با 
بیش از ۱۰۰ اســتارت اپ با 
۱۰ ها محصول مختلف آشنا 

شوید.
اکثر  محصوالت این استارت 
 Zhidou آپ ها هماننــد
D2S یک خودروی دو نفره 
ســبک همانند ماشین های 
گلف هستند. این محصوالت 
حتــی از فیــات 5۰۰e هم 

کوچک تر هستند.
جــدای از خطر مــرگ این 
اسباب بازی های الکتریکی، 
بزرگ تریــن کشــور تولید 
کننــده خــودرو در جهان، 
در حال حاضر بیــش از نیاز 
خودروی الکتریکی تولید می 

کند.
در حال حاضر تســال در نظر 
دارد تا کارخانــه تولیدی در 
شانگهای راه اندازی کند که 
توانایی تولیــد بیش از 5۰۰ 
هزار دستگاه در سال را دارد. 
گروه فولکس واگــن نیز در 
شانگهای ســایت تولیدی با 
ظرفیت ۳۰۰ هزار دســتگاه 
خودروی الکتریکی در ســال 

راه اندازی خواهد کرد.
فروش کلی خودرو در ســال 
2۰۱8 در کشــور چین 5.8 
درصد افت داشــته و به رقم 
22.۳ میلیون دستگاه رسیده 
اســت. این اولین باری است 
که شاهد افت فروش از سال 
۱۹۹۰ میــالدی هســتیم. 
همچنیــن در حــدود ۱.26 
میلیون دســتگاه خــودرو با 
انرژی های نوین )الکتریکی، 
هیبریــدی و...( بــه فروش 
رسیده است که بیش از 6۱.۷ 
درصد رشد را نشان می دهد. 
پیش بینی می شود این رقم 
در سال 2۰۱۹ میالدی به ۱.5 

میلیون دستگاه برسد.

دیجیاتو
گــزارش
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village in Isfahan

Winter school to bring 
creative economy
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Iran scary 
destination!
Carbone

 

“People in other 
countries are under the 
impression that Iran is 
an unsafe and dangerous 
country; however, this 
attitude results from a 
political propaganda. 
Iran is one of the 
countries that everybody 
should travel there to 
find out what the real 
Iran is. We believe that 
tourism industry has an 
important responsibility 
in creating a new image 
of Iran throughout the 
world,” the ambassador 
of the International 
Institute for Peace 
through Tourism (IIPT) 
said.
 Fabio Carbone, a 
professor at Coventry 
University in England, 
who has held two 
meetings with the 
subject of “Peace and 
Tourism” in cooperation 
with Iran’s academic 
and scientific centers 
since the beginning 
of this year, said in an 
interview, “this center 
which at least is 30 
years old, is conducting 
innovative and effective 
researches regarding 
expanding trust, peace, 
and social relations, and 
believes that we can 
proceed to strengthen 
peaceful relations 
and human security 
through discussion 
and building trust. The 
main purpose of this 
institute is developing 
peace through tourism 
industry. We think that 
Iran has many capacities 
in this field, and can play 
an important role in 
developing peace and 
tourism industry.”
“I am from Italy; a 
country which is the 
home of tangible and 
oral cultural heritages. 
If I’m honest, I should 
say that I don’t see 
historical and cultural 
specific originality and 
authenticity in Italy 
anymore, but, you can 
still find some people in 
Iran who are noble and 
respect the values. That’s 
why I love Iran and I’m 
happy that I help the 
tourism development 
in the future of Iran. I’m 
sure a giant leap will be 
taken in Iran’s tourism 
industry, maybe during 
5 or 10 years later,” he 
added.

iran
Attraction
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Aghcheh village is situated on the outskirts of 
central part of Buin va Miandasht county, Isfahan 
province, in Yeylagh rural district. According 
to the census of the statistical center of Iran in 
2006, the population of this village was 995 (223 
households).
The  first settlers in Aghcheh were Georgian 
prisoners during the reign of Shah Abbas I, 
who were deported to Iran by his order, and a 
number of their warriors settled in Fereydan to 
protect this area and the capital (Isfahan) from 
the attacks of Lurs and Kurds ethnicities as well.
Aghcheh is the name of an old castle in Georgia; 
this is the reason for naming this village. People 
live in Aghcheh village (generally Georgian 
people in Fereydan), have departed from 
their Caucasian culture gradually due to the 
coexistence with other tribes (Armenians, 
Turks, Lurs); so, they don’t have any special 
customs and local clothing. 
Fereydani dialect of Georgian language that 
is spoken in this area, is the old version of a 
language spoken 400 years ago and it differs 
from the today’s literary form of Georgian 
language (the official language of the republic 
of Georgia).

“Classes of the winter school in different 
majors of Ghalam Zani, Minakari, seven-
colors tile, and hand stitching leather 
will be started from 20 January, 2019,” 
the manager of the creativity and new 
technologies center of Isfahan municipality 
said.
Home businesses can be easily operated 
from the business owner’s home office. The 
prospect of working from home has gained 
credibility over the years. The number of 
home businesses continues to grow due 
to the increases in technology. Numerous 
businesses, initially started as home-based, 
have expanded to become significantly 
larger operations and fortunately women 
have been successful in this regard; 
especially Iranian women. 
The management of creativity and new 
technologies center of Isfahan municipality, 
as the superintendent of creative cities in 
Isfahan has proceeded to hold handicraft 
seasonal schools.
Saying that the audiences of Isfahan’s 
summer school, who were elementary 
students and children, learned the art and 
heritage of the past, he added, “Autumn 
school was for university students; they 
got familiarized with the matter of art 
more professionally to enter the creative 
economy of the city.”
“We have considered the winter school for 
women and housewives in order to help the 
household economy; so, creative economy 
will be brought to the heart of families,” he 
continued.

History of Tabatabaei House
Tabatabaei House was built in 1835 
for the affluent Tabatabaei family. 
The head of the family, Seyed Jafar 
Tabatabaei, a carpet merchant, 
built this house in the name of his 
wife. The architect of the house 
is Ustad Ali Maryam – famous 
Iranian architecture, the author of 
Borujerdi House and Aminoddole 
Caravansarai of the Bazaar of 
Kashan.

Architecture of Tabatabaei House
Tabatabaei House has all classic 
features of traditional Persian 
residential architecture. It consists 
of four courtyards and divided into 
two parts: “birooni” – public area, 
and “andarooni” – women’s closed 
area. The total area of the house 
is about 5 000 square meters and 
includes 40 rooms.   The house has 3 
wind towers, so-called “badgir” – the 
means of air conditioning system. 
Thanks to those unique structures 
the air inside the house stays cool 

during hot summer. There are also 
two qanats (water canals), bringing 
water to the pools and fountains in 
the middle of the courtyards.   The 
exterior of the house is decorated 
with stucco ornaments and 
amazingly carved wooden doors 
and windows. The interior of the 
house includes multi-colored 
mosaic windows and paintings. 
There is the legendary bird Homa 
(Sphinx) appearing in the plots 
of the decorations, devoted to the 
merchant’s wife, whose name was  
Homa.

Location of Tabatabaei House
Tabatabaei House is located in the 
center of Kashan, in the old part of 
the city. it is surrounded by other 
touristic sites, such as Borujerdi 
House, Abbasi House, Ameri House, 
Toy Museum, Sultan Amir Ahmad 
Bathhouse and others. Agha Bozorg 
Mosque and Kashan Bazaar are 
located in 15 minutes of walking.

Where to Stay near Tabatabaei 
House
Kashan offers multiple options for 
those who would like to visit the 
city. If you are looking for budget 
options, you can check out 1-star 
Sana Historical Hostel or 2-star Safa 
Historical Guest House. For a stay in 
a comfortable historical hotel, we 
suggest 3-star Sarva House Hotel. 

For more comfort and luxury, you 
can try 4-star Mahinestan Raheb 
Hotel and Manouchehri House, as 
well as 5-star Saraye Ameriha, based 
in Ameri Historical House.

Where to Eat near Tabatabaei 
House
All the best cafes and restaurants 
of Kashan are located in the city 
center, near the old part of the 
city, where historical houses are 
situated. Some of the places are 
even located inside houses and 
offer unique atmosphere: Mirrors 
Hall Restaurant in Ameri Historical 
House with mirror decorated 
ceilings, or Abbasi Coffee Shop & 
Restaurant inside Abbasi Historical 
House. To enjoy the view of Kashan 
rooftops, you can have a dinner in 
open space Cafe Baam. If you are 
a coffee lover, you will be lucky 
to catch bright yellow van of Cafe 
Shazdeh somewhere around the old 
city or go to Mr.Coffee coffee place.

When to Visit Tabatabaei House
Tabatabaei House is open for 
visitors every day from 8.30 till 
18.00. Plan your visit so you would 
have enough time to see the whole 
house (which has 40 rooms!). The 
air inside the rooms is cool and 
fresh, so you will feel comfortable 
there even during the hottest  
weather.

Tabatabaei House: One Of The Most 
Popular Attractions Of Kashan

Tabatabaei Historical House is one of the most 
popular attractions of Kashan. Being built in the 19th 
century, this house is an outstanding reflection of 
the lifestyle of Kashan wealthy families. Tabatabaei 
House demonstrates all the typical features of 
Persian architecture and is a must-see while visiting 
Kashan.

Tabatabaei 
House has all 
classic features 
of traditional 
Persian 
residential 
architecture. It 
consists of four 
courtyards and 
divided into two 
parts: “birooni” 
– public area, and 
“andarooni” – 
women’s closed 
area. 

Must-see sites in Iran

Kish pearl of Persian Gulf
 Welcome to Iran's Sunshine Coast, or 
Iran's Costa del Sol. However you label 
it, say hello to this attractive island that, 
since the 1970s, has become a beach 
resort where visitors can swim, shop 
and sample a laid-back and relatively 
liberated local lifestyle. Iran's most 
hedonistic spot, Kish is booming. Hotels, 
apartment blocks and retail complexes 
dominate the once-empty desert 
landscape and domestic tourist numbers 
are on the rise, especially in winter, when 
it's freezing cold on the mainland. 
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 Oil Minister Bijan Zanganeh 
said Iran has discovered oil 
near Abadan, southwestern 
Khuzestan province, for the 
first time.
“During the exploratory 
operations on Minoo Island, the 
first ever crude in the general 
area of Abadan was discovered 
on Tuesday morning,” 
Zanganeh said.
According to him, the oil was 
discovered at a depth of 3,770 
meters and has an API gravity 
of 40 which is “very light and 
sweet.”The veteran minister 

further said, “We have a lot of 
hope to discover more oil in 
the area.”He did not give any 
estimate of how much oil the 
well might contain but noted 
that drilling operations will 
continue to estimate the total 
volume of the reservoir and the 
possibility of production.

EU to 
establish 
promised 
financial 
channel to 
Iran next 
Monday

E u r o p e a n 
c o u n t r i e s 
will formally 
establish their 
promised financial 
mechanism to 
continue business 
relations with Iran 
next Monday.
The Wall 
Street Journal 
c o r r e s p o n d e n t 
has announced 
in a tweet the 
possibility of 
r e g i s t e r i n g 
a special EU 
financial channel 
to continue trade 
with Iran under the 
US sanctions on 
Monday.
The financial 
channel which 
is known as the 
Special Purpose 
Vehicle (SPV) 
had previously 
been reported 
to be registered 
in France and 
be headed by 
G e r m a n y ’ s 
representative.
In September 
2018, following a 
ministerial meeting 
on the sidelines of 
the UN General 
Assembly, the 
United Kingdom, 
Germany, France, 
China, Russia and 
Iran announced 
that the European 
Union would 
establish a 
mechanism to 
ensure financial 
t r a n s a c t i o n s 
with Iran after 
W a s h i n g t o n ’ s 
u n i l a t e r a l 
w i t h d r a w a l 
from the 2015 
nuclear deal and 
its decision to 
reimpose sanctions 
on Tehran.
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Iran discovers light oil in Abadan

Washington on Thursday 
signaled it could impose 
sanctions on Venezuela’s oil 
exports as Caracas descends 
further into political and 
economic turmoil.
Brent crude oil futures were 
at $61.62 a barrel at 0755 
GMT, 53 cents, or 0.9 percent, 
above their last close. At one 
point earlier on Friday, the 
international benchmark 
crude rose as high as $61.92 
a barrel.
Brent, however, has shed about 
1.8 percent this week and was 
on track to post its first week of 
losses in four weeks.
US West Texas Intermediate 
(WTI) crude futures were at 
$53.70 per barrel, up 57 cents, 
or 1.1 percent.
Amid violent street protests, 

Venezuela’s opposition leader 
Juan Guaido declared himself 
interim president earlier this 
week, winning backing from 
Washington and large parts 
of Latin America, prompting 
Nicolas Maduro, the country’s 
leader since 2013, to break 
relations with the United 
States.
“The oil market is partially 
pricing in the risk to 
Venezuela’s crude production, 
which has been plummeting 
in recent years and currently 
languishes just above 1 million 
barrels per day,” Vandana Hari 
of Vanda Insights said in a note 
on Friday, Reuters reported.
Fundamentally, however, 
global oil markets are still 
well supplied, thanks in 
part to surging output in the 

United States, where crude 
production rose by more 
than 2 million barrels per day 
(bpd) last year to a record 11.9 
million bpd.
Record US production would 
likely offset any short-term 
disruptions to Venezuelan 
supply due to possible US 
sanctions, Britain’s Barclays 
on Thursday said in a note. 
The bank cut its 2019 average 
Brent crude oil forecast to 
$70 a barrel, down from $72 

previously.
The surge in US output has 
resulted in swelling US fuel 
inventories.
Gasoline stocks climbed for an 
eighth consecutive week in the 
week to Jan. 18, by 4.1 million 
barrels to a record 259.6 
million barrels, the US Energy 
Information Administration 
(EIA) said in a weekly report 
on Thursday.
Crude inventories rose by 8 
million barrels.

Can Iran Survive 
US Sanctions on 
Trade?
As Iran appears to have a 
difficult year ahead with the 
“harshest-ever” sanctions 
imposed by the Trump 
administration, the question 
that everyone is asking is can 
Tehran survive the US bans?
Trading for Iran has been 
unsettled recently due to the 
alterations in the deals made 
with the US, which in turn has 
meant that commodity trading 
for Iran, including their top 
export crude oil, has suffered.
In fact, just recently the 
country has struggled to find 
any buyers for their oil in 
their attempt to sell to private 
companies. Iran began to sell to 
these private buyers in order to 
work around US sanctions, but 
with threats from the US that 
any country trading with Iran 
would be unable to trade with 
the US, this isn’t working out as 

planned.
The US sanctions have most 
definitely taken a toll on the 
country; beforehand, they 
were selling 700,000 barrels 
of oil from the National Iranian 
Oil Company at $64 apiece. 
However, since November 
2018 when Iran was shut out of 
the financial system as the US 
sanctions were reimposed, and 
sanctions on Iran’s crude oil 
exports we re-introduced by 
Washington, Iran’s president 
is still saying they can find 
buyers, even though this isn’t 
currently happening.
The US pulled out of a 
multilateral agreement with 
Iran that was made in 2015, 
as Donald Trump described 
the deal as ‘terrible’. This 
deal included strict controls 
in regards to Iran’s nuclear 
programme, in return for a lift 
of sanctions. Agreed between 
the US, UK, France, Russia, 
Germany and China, it was 
created due to Iran’s alleged 
efforts in developing a nuclear 

weapon. The outcome of the 
agreement left Iran agreeing 
to limit its allegedly sensitive 
nuclear activities, as long as 
their economic sanctions 
were lifted. However, as the US 
pulled out of the agreement, 
the sanctions that were lifted 
by the country back in 2016 are 
now being re-imposed once 
more.
Fortunately for the survival 
of Iran, other countries in the 
European Union that were 
included in the agreement 
don’t appear to be leaving the 
deal, with strong beliefs that 
Iran is sticking to their part of 
the deal.
As the US is such a superior 
country, however, many 
companies have followed 
suitby pulling out of 
investments with Iran, which 
has resulted in the fall for its 
crude oil exports. Any business 
with Iran comes at too high 
stakes for most countries and 
even though Iran’s economy 
isn’t completely reliant on the 

US financial system, many of 
the country’s trading partners 
are taking a step back and 
affecting the overall process.
As Iran appears to have a 
difficult year ahead of them, 
the question that everyone 
is asking is; can Iran survive 
these US sanctions? This 
year for Iran should witness 
some big changes, including 
celebrations for the 40th 
anniversary of its revolution. 
In addition, they wait to hear 
decisions made by the EU 
(European Union) regarding 
the options of continued 
trading with the country, 
regardless of the US sanctions. 
As of recent, the EU has been 
working on options, so the 
country will need to wait to 
hear the decisions that have 
been made.
As Iran wait to hear the 
outcome, they will continue 
to try to sell their crude oil to 
private buyers. Whether this is 
successful is another question, 
but only time will tell.

Flag carrier Iran Air also 
on list of banned airlines: 
minister
National flag carrier Iran Air is also on the list 
of banned airlines, in addition to Mahan Air 
whose licence has been recently revoked by 
Germany, Iranian minister of roads said on 
Thursday.
Mohammad Eslami, Minister of Roads and Ur-
ban Development, told reporters on Thursday 
that airplanes operating under the national flag 
carrier Iran Air have also been banned from fly-
ing to Germany, in addition to Mahan Air, whose 
licence to operate in the European country was 
revoked in an announcement on Monday, over 
allegations that the airline had been transport-
ing military equipment and personnel to Syria 
and other countries in the Middle East.
“We have always born witness to their ter-
rorist acts; the US is a sponsor and trainer of 
terrorists, and makes stupid excuses to cause 
[us] trouble,” the minister said in reaction to 
Germany’s ban on Mahan Air.
He added that Iran’s aviation industry and all 
related companies have been put under sanc-
tion, and Mahan Air is just one of them.
“This is an illegal measure and runs counter to 
the international law. The US has done and will 
continue to do things like that,” he said.
The minister also added that he has replied to 
the German airline’s letter, “because the letter 
contained some allegations that were unde-
served.”

French FM expects EU trade 
mechanism for Iran to be 
established in ‘coming days’
The French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian 
said Wed. that the EU-promised payment system 
to facilitate non-dollar trade with Iran under US 
sanctions should be established in the coming days.
France’s Foreign Minister Jean-Yves Le Drian 
made the remarks on Wednesday, a day after it was 
reported a representative of Germany may become 
the head of the EU-promised Special Purpose 
Vehicle (SPV) to Iran to help the country circumvent 
US sanctions. 
Meanwhile, a source told Sputnik on Monday that 
France is the likely host to the SPV. 
The SPV “should be implemented in the coming 
days”, Jean-Yves Le Drian told the French 
parliament’s foreign affairs committee, Reuters 
reported on Wednesday. 
“It will work as a sort of clearing house that will 
allow in euros for Iran to benefit from some of its 
oil resources and at the same time buy essential 
products from the three main (European) 
partners,” Le Drian was quoted as adding by 
Reuters.

Oil prices rose on Friday as turmoil in Venezuela triggered 
concerns that its crude exports could soon be disrupted.

Oil Prices Rise as US Threatens 
Sanctions against Venezuela

news

US, China far away from 
reaching trade deal: US 
commerce chief
US Commerce Secretary Wilbur Ross says the United States and China 
are still far away from resolving their trade dispute but there is a chance 
the two countries may reach an agreement.
In an interview with CNBC on Thursday, Ross tried to lower expectations 
for a trade deal between the US and China during high-level talks next 
week in Washington.
“There is a very large group coming. There’s been a lot of anticipatory 
work done but we’re miles and miles from getting a resolution and 
frankly that shouldn’t be too surprising,” Ross said.

“Trade is very complicated, there’s lots and lots of issues - not just how 
many soybeans and how much LNG.”
The US commerce secretary said Washington believes Beijing must 
carry out structural reforms in the Chinese economy and there should 
be a mechanism involving enforcement and verification of whatever is 
agreed to.
Ross said the two sides were unlikely to resolve all their disputes in next 
week’s talks. Chinese Vice Premier Liu He will hold in-depth discussions 
on economic and trade issues during his visit to Washington next 
Wednesday and Thursday.
US President Donald Trump has vowed to increase tariffs to 25 percent 
from 10 percent on $200 billion worth of Chinese imports on March 2 
unless China takes steps to protect US intellectual property and eliminate 
the US-China trade imbalance.

Trump also wants China to end 
policies that force US companies 
to turn over technology to a 
Chinese partner, allow more 
market access for American 
businesses, and reduce other 
non-tariff barriers to US-made 
products.
China has retaliated by imposing 
tariffs on $110 billion of US goods.
China has repeatedly rejected 
complaints about intellectual property abuses, 
and has dismissed accusations that foreign companies face forced 
technology transfers.



Pakistan not to recognize 
Israel: FM spox
Pakistan Foreign ministry spokesman 
Muhammad Faisal has rejected western 
media claims by saying that his country will 
not recognize Israel.Pakistan Foreign Office 
spokesperson Muhammad Faisal made the 
remarks during his weekly press conference 
on Thursday.In response to a question about 
some western media claims that Pakistan will 
probably recognize Israel and will establish full 
diplomatic relations with the Zionist regime, 
Pakistan Foreign Office spokesperson clarified 
that “Islamabad's policy regarding Israel had 
not changed,” according to Pakistani Down news 
website.

Judiciary chief:
Iran to pardon highest no. 
of convicts on 40th anniv. of 
Revolution
The Iranian Judiciary Chief Ayatollah Sadeq 
Amoli Larijani said it is likely that this year, which 
marks the 40th anniversary of Iran's 1979 Islamic 
Revolution, the highest number of convicts will 
be pardoned by the Leader Ayatollah Khamenei.
Ayatollah Sadeq Amoli Larijani, Iranian Judiciary 
Chief, said Thursday that a greater number of 
prisoners are predicted to be pardoned by the 
Leader of the Islamic Revolution this year, which 
marks the 40th anniversary of Iran's 1979 Islamic 
Revolution.Ayatollah Amoli Larijani said that 
the increase in the number of prisoners in Iran 
will not benefit the country, adding that he had 
discussed with the Leader of the Islamic Republic 
Ayatollah Khamanei the issue of pardoning a 
larger number of convicts this year compared to 
the past since the Islamic RevolutionThe Judiciary 
chief added that the issue is being taken into 
account seriously, adding that they are trying to 
put more names on the list to be pardoned this 
year by the Leader. He further expressed hope 
that the Leader would agree with the list, details 
of which would be released soon.The Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Khamenei 
pardons or commutes the prison terms of convicts 
sentenced by various Iranian courts on different 
occasions, in particular on the anniversary of the 
1979 Islamic Revolution.

Iranian Army uses military 
robots in operations: official
The Head of the Iranian Army’s Strategic Studies 
Center says that the Army uses the capabilities of 
robots to tackle threats. The Head of the Iranian 
Army’s Strategic Studies Center Brigadier 
General Ahmadreza Pourdastan told that 
the center acts as a watchdog and constantly 
monitors current and future threats.
Pourdastan said that his center keeps under 
constant watch any threats against the 
Army and other armed forces of the Islamic 
Republic of Iran, and develops the required 
equipment to tackle them.

Trump Playing Chicken Game with 
Democrats: American Prof.

“It is all about who will have 
the upper hand politically 
during the remainder of 
Trump’s first term in office, 
the Republicans led by the 
President or the Democrats 
led by Pelosi,” Dennis Etler, 
a professor of anthropology 
at Cabrillo College in Aptos, 
California, said in an interview 
with Tasnim.
“As with the other crises that 
Trump has provoked, he is 
playing a game of chicken 
with his opposition,” he said, 
adding, “Who will hold firm 
and who will give way? It is this 
tug of war that will determine 
the outcome.”
Following is the full text of the 
interview:
US President Donald Trump 
criticized Congressional 
Democrats on Sunday for 
rejecting his latest proposal 
to reach an agreement on 
funding for his proposed 
barrier on the US-Mexico 
border and end the 
government shutdown, 
saying they shot him down 
“before I even got up to speak.” 
The shutdown began after 
Democrats refused to include 
more than $5 billion for the 
construction of a border wall 
in a funding bill. Trump has 
insisted he will not sign an 
appropriations measure that 
doesn’t include money for a 

barrier, and Democrats have 
insisted they won’t negotiate 
on border security until the 
full federal government is 
reopened. Both sides refuse 
to budge, and talks to reach an 
agreement have stalled. What 
do you think about the reasons 
behind the disputes and how 
do you predict the future?
Etler: The issue at hand has 
little or nothing to do with 
the so-called “wall”. It is all 
about who will have the upper 
hand politically during the 
remainder of Trump’s first 
term in office, the Republicans 
led by the President or the 
Democrats led by Pelosi. As 
with the other crises that 
Trump has provoked, he is 
playing a game of chicken with 
his opposition. Who will hold 
firm and who will give way? 
It is this tug of war that will 
determine the outcome.
At present, Trump seems to 
have met his match. He has too 
many irons in the fire. Trump’s 
trade war with China, plus 
the government shut-down 
is fraying his political base. 
Basically, Trump’s position is 
untenable. In order to shore 
up his base, he has to resolve 
both self-made crises in a 
fashion that will allow him to 
claim victory while making 
concessions that conceal 
defeat.

The budget impasse over the 
wall has resulted in the longest 
government shutdown in 
history, one that has left 
thousands of federal workers 
without pay. Amnesty 
International USA recently 
said Trump’s “unacceptable” 
proposal on border fails to 
protect human rights. What 
do you think about the human 
rights violations surrounding 
this issue?
Etler: The question is not 
one of “human rights” but 
the application of political 
power. The immigration issue 
is a political football used by 
both US political parties to 
energize their political bases. 
The Democrats when in 
power show little regard to 
the preservation of human 
rights, they are interested 
only in using their defense of 
“human rights” as a political 
bludgeon to defeat their 
adversaries both at home and 
abroad. It is a convenient cover 
for their abuse of people’s 
fundamental human rights 
which they constantly engage 
in. It was under the Democrats 

that the Central American 
refugee crisis escalated due to 
US intervention in the region 
supporting reactionary 
oligarchs in Honduras 
and Guatemala. They then 
turn around and portray 
themselves as defenders 
of immigrant rights. The 
Republicans use the same ploy 
but appeal to a different more 
nationalist demographic. 
They also defend “human 
rights” in their own cynical 
and disingenuous way.
Trump has floated the 
possibility of declaring a 
national emergency as a resort 
for building the border wall, 
to the chagrin of Democrats 
who say he’s inventing a crisis. 
What do you think? Is he 
edging closer to declaring a 
national emergency?
Etler: Trump is using the 
possibility of declaring 
a “national emergency” as 
a bargaining chip. There is 
little support for such a move 
among Republicans. So 
it’s unlikely he will expend 
more political capital doing  
so.

An American political analyst based in California 
described the government shutdown in the US as a 
crisis provoked by President Donald Trump and said 
he is playing “a game of chicken with his opposition”.     

Politics
Saturday,January 26, 2019, No.151

ISFAHAN
N E W S 07

News

Hossein Amir-
Abdollahian has 
condemned the 
Bahraini Al Khalifa 
regime’s collaboration 
with Israeli Mossad 
in the new wave of 
the crackdown on the 
oppressed people of 
Bahrain as an action 
against the regional 
collective security in the 
region.
“Al Khalifa [regime] 
must end systematic 
suppression against 
the oppressed & 
innocent people of 
Bahrain,” Hossein 
A m i r - A b d o l l a h i a n , 
Special Assistant to 
the Speaker of the 
Iranian Parliament for 
International Affairs, 
wrote on his Twitter 
account on Thursday.

The aggression 
against Ven-
ezuela must 
stop: Cuba
Cuba has strongly 
condemned the 
attempt to impose 
through a coup a 
puppet government 
at the service of the 
US in Venezuela 
and expressed its 
unwavering solidarity 
with the Government 
of the constitutional 
president Nicolás 
Maduro.
The true objectives of 
the actions against 
Venezuela are to control 
the vast resources of that 
sister nation and destroy 
the value of its example, 
as an emancipatory 
process and as a 
defense of the dignity 
and independence of 
Our America, reads a 
statement released by 
Cuba in reaction to the 
recent developments 
in Venezuela and the 
US unlawful and overt 
intervention in the 
country’s domestic 
affairs.As President 
Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez said "the 
sovereignty of our 
peoples is resolved 
today in the attitude 
towards Venezuela. To 
support the legitimate 
right of the sister nation 
to define its destiny is to 
defend the dignity of all."

Iranian Parl. 
official:
Al Khalifa 
regime’s col-
laboration 
with Mossad 
against region-
al security

Iran
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Iran hopes for legal, peaceful 
settlement of Venezuela’s political 
issues
Iran has condemned the US unlawful intervention 
in Venezuela’s internal affairs, voicing hope for a 
legal and peaceful settlement of the Latin country’s 
political disputes.
In a statement on Thursday, Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Bahram Ghasemi reacted to the recent 
political developments in Venezuela and the US’ 
overt and unlawful interventions in the country’s 
domestic affairs, saying “the Islamic Republic of 

Iran supports the government and the nation of 
Venezuela in the face of any foreign intervention in 
the country’s internal affairs or any illegal or anti-
popular actions, such as attempts to stage coups.”
“We hope that any political disagreements in 
Venezuela will be resolved as soon as possible by 
the people and government of the country through 
adoption of legal and peaceful solutions,” Ghasemi 
stressed.
Following the US’ recognition of Venezuelan 
opposition leader Juan Guaido as the interim 
president of the country, Venezuela’s President 
Nicolas Maduro said Wed. Caracas is breaking 

d i p l o m a t i c 
relations with 
the US, giving 
A m e r i c a n 
d i p l o m a t i c 
personnel 72 
hours to leave 
the country. 
Maduro stressed that the US had 
attempted to stage a coup in Venezuela, and 
vowed to fight for the Venezuelan people’s right 
to peace and a sovereign government of their  
choosing.

Venezuela breaks diplomatic ties 
with US, orders diplomats to leave
Venezuela’s President Nicolas Maduro said Wed. Caracas is 
breaking diplomatic relations with the US, giving American 
diplomatic personnel 72 hours to leave the country.
Maduro stressed that the US had attempted to stage a coup in 
Venezuela, and vowed to fight for the Venezuelan people’s right 
to peace and a sovereign government of their choosing.
The US has, however, said it will keep its diplomats in 
Venezuela, saying Maduro has no longer any legal authority to 
break diplomatic ties with Washington.
Earlier in the day, US President Donald Trump recognized 

Venezuelan opposition leader Juan Guaido as the interim 
president of the country, after Guaido, president of the recently 
disempowered National Assembly, took his own oath of office 
and declared himself interim president of Venezuela. The 
act followed the National Assembly’s adoption on Tuesday 
of a statement accusing Maduro of “usurping” power and 
declaring all his decisions void. Maduro replied he would hold 
the National Assembly accountable for ridiculing the country’s 
constitution.
Meanwhile, media reports have suggested that the United 
States is considering imposing an oil embargo against 
Venezuela if Maduro takes drastic action to defend his 
government. Trump, asked by White House reporters 

Wednesday afternoon 
if he was considering 
sending the US military 
to Venezuela, replied 
that nothing was being 
considered, but that 
all options were on the 
table.
Earlier, the chief of the 
Organisation of American 
States, which includes 35 
countries from both North and South 
America, also recognized Guaido as the Venezuelan president. 

News

Iran’s amb. to Russia:
Development of Iran-
Russia political, security 
relations unparalleled
The Iranian Ambassador to Russia Mehdi 
Sanaei has described the development 
of Iran-Russia political and security 
relations after signing of the JCPOA as 
unparalleled, adding that the bilateral 
ties have yet to use all the potentials to 
further develop.Mehdi Sanaei, Iran’s 
Ambassador to Russia, made the remarks 
in a panel at the Institute for Iran-Eurasia 

Studies (IRAS) in Tehran.
At the panel, Sanaei first addressed 
the latest status of relations between 
the Islamic Republic of Iran and Russia 
in political, economic and cultural 
fields, saying relations between the 
two countries have undergone a major 
transformation as a result of the growth 
of mutual needs and regional conditions.
According to Sanaei, since the signing 
of the 2015 nuclear deal also known as 
the JCPOA, economic relations between 
Iran and Russia have multiplied, but the 
developing relations have yet to reach the 

desired levels using potentials. 
The Iranian diplomat also hailed Iran’s 
cultural actitivies in Russia. Meanwhile, 
he described the development of Iran-
Russia political, security relations as 
unparalleled.
The two countries’ common approaches 
and perspectives towards global 
trends and shared regional interests, 
especially in relation to the Middle East 
developments, were the most important 
force behind the development of political 
relations between the two countries, 
according to the Iranian ambassador.

The 
immigration 
issue is a 
political football 
used by both US 
political parties 
to energize their 
political bases. 



Oil Prices Rise as US Threatens 
Sanctions against Venezuela

US orders some diplomats to leave Venezuela
US State Department on Thursday ordered nonessential staff at the US Embassy in Venezuela to leave the 
country, one day after Venezuelan President Nicolas Maduro said he was giving diplomats 72 hours to exit.
Earlier Thursday, Maduro ordered all Venezuelan diplomats home from the US and said it’s closing its embassy. 
He said that if US officials had any sense, they would pull out their own diplomats, rather than defy his order.
Initially, US Secretary of State Mike Pompeo said that since America doesn’t consider Maduro the legitimate 
leader of Venezuela; he claimed Preisdent Maduro doesn’t “have the legal authority to break diplomatic 
relations with the United States or to declare our diplomats persona non grata.”However, the State Department 
said that staff and diplomats who are not essential to operations will leave the country for security reasons. The 
embassy in Caracas will remain open, he claimed.The move comes in the days after the Trump administration  
announced it recognizes Venezuela’s opposition leader, Juan Gaido, as interim president.

Iran’s interior minister said 
the administration is going 
to launch a grand scheme for 
development of the province 
of Sistan and Balouchestan, 
located in southeast of Iran.
In comments on Thursday, 
Abdolreza Rahmani Fazli 
said a delegation from 
his ministry came up 
with a detailed plan for 
development of Sistan and 
Balouchestan after a -6day 
visit to different parts of the 
underprivileged province 
and prioritizing the needs.
He said the practical 
initiatives, coming into 486 
categories, were submitted 
to President Hassan Rouhani, 
whose office is going to 
communicate the grand 
plan to 24 ministries and 
administrative organizations 
to carry out the practical 
measures in the province.
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Venezuelan opposition leader Juan Guaido declared 
himself interim president on Wednesday, winning 
the backing of Washington and prompting socialist 
incumbent Nicolas Maduro, who has led the oil-rich 
nation since 2013, to sever diplomatic relations with 
the United States.
In an interview with Russian journal International 
Affairs published on Thursday, Sergei Ryabkov, 
Russia's Deputy Foreign Minister, said Moscow 
would stand with Venezuela to protect its 
sovereignty and the principle of non-interference in 
its domestic affairs.
Asked about the prospect of US military intervention 
in Venezuela, Ryabkov said Washington should steer 
well clear, Reuters reported.
"We warn against that," he said. "We consider that 
would be a catastrophic scenario that would shake 
the foundations of the development model which we 

see in Latin America."
It was not clear when the interview was conducted. 
Ryabkov said Moscow expected the United States 
and other countries to step up pressure on Caracas.
Ryabkov did not mention Maduro by name, but made 
clear Moscow backed his government.
"Venezuela is friendly to us and is our strategic 
partner," he said. "We have supported them and will 
support them."
Separately, Russian lawmakers said US support for 
moves to force Maduro from power amounted to 
backing an illegal coup d'etat.
The prospect of Maduro being ousted is a 
geopolitical and economic headache for Moscow 
which, alongside China, has become a lender of last 
resort for Caracas, lending it billions of dollars as 
its economy implodes.It has also provided military 
support. Two Russian strategic bombers capable 
of carrying nuclear weapons landed in Venezuela 
last month in a show of a support that infuriated 
Washington.Russian lawmaker Franz Klinzevich 
on Thursday warned Moscow could wind up its 
military cooperation with Venezuela if Maduro, 
whom he called the legitimately-elected president, 
was ousted, the RIA news agency reported.

Marzieh hashemi, who was released on Wednesday 
after spending 10 days in US detention without charge, 
has spoken to Press TV about her experience and how 
she is resolved to prevent others from being subjected 
to such mistreatment by the American justice system.
During a live interview with Press TV from Washington 
on Thursday evening, Hashemi said while she had long 
been “harassed” by American security officers during 
her previous trips to her homeland, the detention took 
everything to a “whole new level.”
“In general, when I travel throughout the United States 
and domestic flights… I always have to be at the airports 
three to three-and-a-half hours prior to flight just to 
make it through all obstacles,” she said.
The arrest
Hashemi said she was with her son, Reza, when the FBI 
arrested her and put her in handcuffs on January 13 
before boarding a flight to Denver.
She spent the night at St. Louis airport before being 
transferred to the FBI’s headquarters in Washington, 
DC, the next day.
There, FBI agents kept telling Hashemi that she was not 
being charged while they took her fingerprints.
“Then, they said they had to get my DNA,” Hashemi said, 
adding the agents performed a DNA swap on her against 
her will.
She was then moved to Washington’s central jail and 
then to another detention facility, where she was “strip 
searched.”
“Our viewers know me, I am… a practicing Muslim and 
I do adhere to hijab,” she said. “So for me, a scarf is even 
important to wear in front of males and I was subjected 
to a strip search and I was not allowed to put my scarf on 
for the mug shot.”
Hashemi was taken to the court after spending a night 
in the facility’s “unbelievable conditions,” where she 

was incarcerated in solitary confinement next to other 
people from different nationalities that the FBI had 
detained for unknown reasons.
To get to the courtroom, Marzieh was forced to climb the 
stairs while in shackles because of the malfunctioning 
elevators that authorities had been unable to repair due 
to the ongoing government shutdown.
“The overall treatment… was one of sheer disrespect, 
disregard and no one should be treated like this,” she 
said.
“Yes, I live in Iran, I work in Iran right now, but I do come 
back and forth into the United States, it is my home and I 
have the right to come back here whenever I want,” she 
added.
Suicide watch
At one point, Hashemi said, there were guards sitting 
outside her cell that inmates later on said had her under 
a “suicide watch.”
“When I heard that… [I said] I know that I’m not going 
to kill myself, so there could be something else up here,” 
she said.
That’s when she asked one of the prisoners who was 
getting out to inform her daughter that “if anything 
happens to me she knows it’s not from suicide.”
The need to continue protests
Hashemi said she was “humbled” by global calls to 
free her, but the mission was far from accomplished as 
many others could face the same ordeal as long as the US 
justice system remained the same.
“I’ve always been a person to say what I believe, and to be 
a firm believer in trying to fight for what is right and what 
is true and very much against oppression,” Hashemi 
said. “So, people like me always pay a price.”
“What happened to me could happen to anyone, and it’s 
not about me, Marzieh Hashemi,” she added.
Hashemi doubled down on the need to change once 
and for all detention laws used as a “fear tactic” by US 
authorities to incarcerate innocent people without any 
charges as long as they pleased.
“I don’t believe that a majority of American people 
and people around the world believe that this should 
be allowed in a country that says it believes in human 
rights,” she added. “So I am calling and asking people 
to stand in solidarity and condemn these types of acts.”

The large-scale exercise, held in Nasrabad region, involves 
around 12,000 assault forces from all units of the Army Ground 
Force.
During the war game, whose purpose is to evaluate the 
recent changes in the structure of the Army Ground Force, the 
participating forces would focus on modern offense tactics.
At the outset of the drill, soldiers from the artillery, armored 
unit, rapid-reaction forces, mechanized infantry, combat 
engineering, telecommunication and electronic warfare, and 
airborne unit were arrayed in the operation zone with the 
support of the Air Force fighter jets.
During the first stage of the exercise, the airborne unit’s drones 
and choppers carried out a reconnaissance mission before 
troops from the 55th Airborne Brigade and the 25th Rapid 

Reaction Brigade parachuted into the target zone from CH47- 
Chinook and Bell 214 helicopters.
The other purposes of the first stage of the drill includes 
assessment of the power, mobility and agility of the troops as 
well as the aerial logistics of the airborne unit’s copters.
Iran’s Armed Forces hold routine military exercises 
throughout the year.
Iranian officials have repeatedly underscored that the country 
will not hesitate to strengthen its military capabilities, 
including its missile power, which are entirely meant for 
defense, and that Iran’s defense capabilities will be never 
subject to negotiations.

Russia Warns US against Military Intervention in 
Venezuela

Iran Army Launches Drill in Central Iran

Press TV's Hashemi vows to speak out against US 
injustice until her last breath

Russia on Thursday warned the United States not 
to intervene militarily in Venezuela, a close ally 
of Moscow's, saying such a move would trigger a 
catastrophe.

A strong majority of Americans blame President 
Donald Trump for the record-long government 
shutdown and reject his primary rationale for a 
border wall, according to a new poll that shows the 
turmoil in Washington is dragging his approval 
rating to low levels.

Iran’s Army Ground Force staged a war game 
in the country’s central province of Isfahan on 
Friday.
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