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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

 تاثیر نوسانات ارز بر صنعت سبز؛    

 باِل سفر گردشگران خارجی شکست

بازار طال و سکه  97/11/6 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,990,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,151,0005,041,000جدید

2,150,0002,521,000نیم سکه

1,3040001,441,000ربع سکه

694000701,000سکه 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

کاهش وابستگی به 
نفت یک فرصت است

در بودجــه ۹۸ نســبت بــه 
سنوات گذشــته در حوزه منابع 
محدودیت هایی به دلیل شرایط 
اقتصــادی وجــود دارد. این در 
حالی است که شرایط اقتصادی 
و تورم هم موجب شده که بخشی 
از کارگاه های کوچک، متوسط 
و بزرگ صنعتی بــا رکود مواجه 

باشند.
سقف بودجه کل کشــور برای 
ســال ۹۸ که در قالب الیحه ای 
به مجلس ارائه شده، حدود یک 
میلیــون و ۷۰۰ هــزار میلیارد 
تومان است. در این الیحه، بودجه 
شرکت ها یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان و بودجه عمومی 
حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است اما با توجه 
به شــرایط اقتصادی که امسال 
پشت سر گذاشتیم و شرایطی که 
برای سال آینده به دلیل فشارهای 
ناشی از تحریم های آمریکا پیش 
بینی می کنیــم، کاهش و عدم 
وابســتگی به نفت می تواند یک 
فرصت برای ما باشــد و باید به 
تدریج در بودجه های سنواتی به 

این سمت حرکت کنیم. ...

تولید برق کاشان در بعد از 
 انقالب اسالمی

14 برابر افزایش یافت
مدیر امور برق کاشــان گفت : تولیــد برق این 
شهرستان در ســال 135۷، ۲۷ مگاوات بود که 
این رقم اکنون با 1۴ برابر رشد به 3۸۰ مگاوات 

افزایش یافته است.
علیرضا عــرب بیگی افزود: در ســال 135۷ دو 
ایستگاه پســت 63 کیلو ولت در کاشان وجود 
داشت اما اکنون 11 ایستگاه پست 63، دو ایستگاه 
۲3۰ کیلوولت در مدار و یک ایستگاه پست ۴۰۰ 

در حال راه اندازی است.
وی با اشــاره به اینکه شمار چراغ های روشنایی 
معابر در سال 135۷ نیز 5۲1 عدد بود، تصریح 
کرد: این رقم به بیش از 5۰ هــزار عدد افزایش 

یافته است.
مدیر امور برق کاشان تصریح کرد:  ...

خبرآنالین
یــادداشت
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     اگرچه شاهد ورود بسیاری از گردشگران خارجی به اصفهان بودیم و آمار میراث فرهنگی اصفهان رشد 40 درصدی این دست گردشگران را نشان می دهد اما در این میان با گردشگرانی مواجه 
هستیم که تنها با یک کوله پشتی به این شهر سفر کردند و هتل را برای سکونت خود انتخاب نکردند.

یک خانوار 4 نفره ماهی چقدر 
هزینه دارد؟

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی خواســتار افزایش 
سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال آینده شد . مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی با تاکید بر اینکه 
سقف معافیت مالیاتی در سال آینده تفاوتی با سال جاری ندارد، 

افزایش هزینه های زندگی در اثر رشد تورم را مورد اشاره قرار داده و تاکید 
کرده است : بر اساس پیش بینی ها، انتظار افزایش تورم برای سال آینده وجود 

دارد؛ ضمن اینکه متوســط انواع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با 
جمعیت چهار نفر، رقمی بیش از سیصد و شصت و دو میلیون ریال، یعنی ...

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک

معــاون توســعه و منابــع وزیــر راه و 
شهرســازی بیان کرد: 1۷ هزار شهید 
ترور و توطئه ها پشت توطئه ها، حادثه 
طبس، ۸ ســال دفــاع مقــدس و ... با 
مقاومت مردم عاملی شــد که این نظام 

باقی بماند و بارور شود.
وی افزود: رهبری امام در دل مردم جای 
گرفته بود و نظام را از مسیر سنگالخ ها 
عبور داد، امروز نیــز این وظیفه را مقام 

معظم رهبری برعهده دارند.
سیدعالیی مطرح کرد: استان اصفهان 
به عنوان نگین اســتان های کشور که با 
وسعت بزرگ 6.5 درصد از بخش کشور 
را به خود اختصاص داده است و کریدور 
شمال به جنوب و شــرق به غرب است 
 و نقــش مهمی در حمل و نقل کشــور

 دارد.
معــاون توســعه و منابــع وزیــر راه و 
شهرسازی اذعان کرد: در مدت حضور 
غالمی در اســتان اصفهان بــه ویژه در 
حوزه بازآفرینی شهری اتفاقات خوبی 
رخ داد که از تمامی زحمات او تشــکر 

می کنیم.
وی افزود: در این حوزه با دستور رییس 
جمهور به دنبال آن هستیم که اقدامات 

خوبی انجام دهیم، راه روستایی دستور 
کار مدیریت جدید وزارتخانه است و از 
زمان حضور وزیر جدیــد در وزارتخانه 
برای آن برنامه ریزی کرده است؛ برنامه 
اصالح نظام اداری از طرح هایی است که 
به دنبال آن هستیم و در غالب 1۰ برنامه 

به جد دنبال می کنیم.
سیدعالیی اضافه کرد: در اصالح ساختار 
و کاهش تصدی اقداماتی برداشته شد 
و انتقال مدیریت راهــداری کار بزرگی 
بود که عملیاتی شد و این موضوع باعث 
افزایش راندمــان در حــوزه راهداری 
خواهد بود؛ مدیریت سرمایه انسانی از 
محورهای دیگر تغییر اســت که در این 
طرح در مرحله اول برای پذیریش 3۰۰ 

نفر برنامه ریزی شده است.
معــاون توســعه و منابــع وزیــر راه و 
شهرســازی بیان کرد: طرح شناسایی 
شایستگی ها و سرمایه های اجتماعی را 
آغاز کردیم و برای شناسایی و آموزش 
این عزیزان که در آینده بتوانند مدیران 
خوبی تربیت شــوند، آغاز شده است و 
امیدواریم همه نیروهــای وزارتخانه را 
رصد کنیم و افــراد برگزیده با گذراندن 
دوره های برگزار شده بتوانیم مدیرانی 

را برای آینده تربیت کنیم.
ســیدعالیی عنوان کرد: خدمت کردن 
در نظام اســالمی توفیق بزرگی است و 
باید بر خود ببالیم کــه این توفیق به ما 
داده شده اســت و مجموع وزارت راه و 
شهرسازی در تمامی حوزه ها، در جهت 
خدمت بی منت به مردم تالش می کند و 
در جهت تحقق این موضوع کار را دنبال 

می کند.
معــاون توســعه و منابــع وزیــر راه و 
شهرســازی ادامه داد: یکی از اصول ما 
در وزارتخانه این است که تمام مدیران 
ما و مدیران ارشد از داخل خود مجموعه 
وزارت خانــه و ادارات انتخاب شــوند؛ 
امیرخانی هم از همین رو انتخاب شــد 
که ۲۲ سال ســابقه کار در اداره کل راه 
و شهرسازی داشــتند و در پست های 

مختلف فعالیت داشته است.
وی خطــاب به مدیــرکل جدید گفت: 
نیاز به کار جهادی داریم و باید خدمت 
بی منت به مردم داشــته باشــد، زمان 
می گذرد و باید توجه داشت که فرصت 
برای خدمت به مردم بسیار کوتاه است 
و امروز زمان شروع کار شما و آغاز پایان 

کار شماست.

معاون وزیر راه در اصفهان:
راه روستایی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است

 استان اصفهان 
به عنوان نگین 

استان های کشور که 
با وسعت بزرگ 6.5 

درصد از بخش کشور 
را به خود اختصاص 
داده است و کریدور 

شمال به جنوب و 
شرق به غرب است و 

نقش مهمی در حمل و 
نقل کشور دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: راه روستایی دستور کار مدیریت جدید وزارتخانه است و از زمان حضور وزیر جدید در وزارتخانه برای آن برنامه 
ریزی کرده است. سیدسعید سیدعالیی پیش از ظهر دیروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: در آستانه 
چهلمین سالگرد انقالبی هستیم که دشمنان آن همیشه چشم به نابودی آن داشته اند ولی شاهد تنومند شدن درخت عظیم انقالب هستیم که با 

راهبری حضرت امام آغاز شد.

فارس
گـــزارش
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کاهش وابستگی به نفت 
یک فرصت است

ادامه از صفحه یک:
... امــا در بودجــه ۹۸ نســبت به 
ســنوات گذشــته در حوزه منابع 
محدودیت هایی به دلیل شــرایط 
اقتصــادی وجــود دارد. ایــن در 
حالی است که شــرایط اقتصادی و 
تورم هم موجب شــده که بخشی 
از کارگاه های کوچک، متوســط و 
بزرگ صنعتی با رکود مواجه باشند 
و لذا مالیات اســتانی از آنها با توجه 
به مشــکالت اقتصادی که در این 
 حوزه وجود دارد، بســیار ســخت

 است. 
درست اســت که در برخی موارد به 
دلیل فقدان اطالعات، شــاهد فرار 
مالیاتی هستیم و ظرفیت مالیاتی در 
کشور نسبت به GDP )تولید ناخالص 
داخلی( فاصله دارد، ولی اینکه دولت 
بتواند برخی درآمدها را شناســایی 
و مالیــات حقــه را از آنهــا مطالبه 
 کند کار بسیار دشــوار و پر زحمتی 

است.
در واقع این کار نیاز به سیستم های 
جامع و کامل در حوزه پولی و مالی 
دارد که امیدواریم در ســال آینده 
چنین سیستم هایی در کشور ایجاد 

و برقرار شود.
 بنابراین در حوزه درآمدی بودجه با 
توجه به پیش بینی رقم ۴۰۷ هزار 
میلیارد تومان یک مقدار نگرانی وجود 
دارد و بنابراین راهکار این است که به 
سمت درآمدهای پایدار برویم و منابع 
الزم را برای تامین هزینه های کشور 

ایجاد کنیم.
این در حالی اســت که بــا توجه به 
تورمی کــه ایجاد شــده انتظارات 
هزینــه ای هــم در ســال ۹۸ باال 
اســت. در همین حــال دولت در 
الیحه بودجه ۹۸ بالغ بر ۲۰ درصد 
افزایش دســتمزد را پیــش بینی 
کرده که با میزان تــورم موجود در 
جامعه فاصلــه دارد و بنابراین مردم 
 انتظــار دارند کــه این رقــم باالتر

 برود. 
هر چند که برخی انتظارات هزینه ای، 
درســت و به حق محسوب می شود 
ولی بایــد این انتظــارات مدیریت 
شــود. در همین راســتا دولت در 
بودجه ۹۸ به دنبال این اســت که 
هزینه های واقعی را شناسایی کند، 
از هزینه های غیر ضروری جلوگیری 
کند تا به هدف اصلــی اش که اداره 
کشور، افزایش سطح معیشت و رشد 
 قدرت خرید مردم است، دست پیدا

 کند.
اما نکته دیگر در مورد بودجه ۹۸ این 
است که این بودجه نگاه به اشتغال و 

تحرک در تولید دارد. 
بنابراین در این الیحه پیش بینی هایی 
صورت گرفته که شرایط برای اشتغال 
زایی و ایجاد تحرک و پویایی در تولید 
فراهم شــود. همچنین اســتفاده 
از مشــارکت عمومــی و خصوصی 
ظرفیت دیگری است که در بودجه 
۹۸ پیش بینی شــده اســت. این 
ظرفیت می تواند قسمتی از مشکالت 
موجود در رابطــه با طرح های نیمه 
تمام را مرتفع کند. البته برای تحقق 
این موضوع، باید شرایط الزم فراهم 
شود و نواقصی که در بودجه ۹۷ در 
این زمینه وجود داشت، در بودجه ۹۸ 

برطرف شود.
به طور کلــی باید گفــت که مدل 
بودجه ای که برای سال ۹۸ ارائه شده 
مانند بودجه های سنوات قبل است، 
زیرا بودجه های ســاالنه بر اســاس 
اسناد باالدستی تهیه می شوند که 

تغییری نکرده اند. 
در مجموع بایــد امیــدوار بود که 
مجلس به شفافیت بودجه سال آینده 
کمک بیشتری کند و بودجه ای که 
با انتظارات مردم همراهــی دارد را 
مصوب کند و دولت هــم آن را اجرا 

کند.

اقتصاد استان
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نمایشگاهصنعتخودرودراصفهانبرگزارمیشود
 پانزدهمین نمایشــگاه صنعت خودروی اصفهان از هشــتم بهمن ماه در محل برپایی نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان آغاز می شــود و تا دوازدهم همین ماه به مدت پنج روز 

ادامه خواهد داشت.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه که در شش هزار 

مترمربع فضای نمایشگاهی برپا خواهد شد، به ارائه و نمایش جدیدترین محصوالت شرکت های خودروساز 
و همچنین نمایندگان شرکت های خارجی فعال در بازار ایران می پردازد.

در این نمایشگاه ۲۰ برند مطرح خودرویی داخلی و خارجی حضور خواهند داشت و انواع خودرو و خدمات جانبی 
مرتبط با خودرو را در معرض بازدید عمومی قرار می دهند. در کنار این نمایشگاه، برنامه های جانبی گوناگونی نیز پیش بینی 

شده که از آن جمله می توان به تست درایو توسط برخی شرکت های مطرح خودروساز و همچنین نمایندگی های فعال برندهای خارجی 
اشاره کرد.

اضافه شدن خدمات جانبی و وابسته به خودرو در قالب یک ســالن و حضور فعاالن شاخص استان اصفهان، از جمله ویژگی های قابل توجه 
پانزدهمین نمایشگاه صنعت خودروی اصفهان خواهد بود که جذابیت های ویژه ای برای مردم و بازدیدکنندگان به همراه خواهد داشت.

اصفهان همواره به 
خاطر جاذبه هایی مانند 

میدان امام خمینی)ره(،  
خیابان چهارباغ، 

چهل ستون، زاینده رود و 
صنایع دستی بی نظیرش 

موردتوجه گردشگران 
بوده است و گویی امید به 
این داشته ها موجب شده 

تا مسئوالن و متولیان 
گردشگری در اصفهان به 
یک خواب غفلت چندین 

ساله فرو بروند.

 تاثیر نوسانات ارز بر صنعت سبز؛    

باِلسفرگردشگرانخارجیشکست

به دنبال نوسانات قیمت ارز گویی بال سفر گردشگران خارجی 
شکسته است، اغلب مسافرانی که به ایران وارد می شوند نیز 
»گردشگر کوله پشتی« هستند و با یک سوم رقم معمول به چند 
شهر سفر می کنند. کشــور ایران با داشتن جاذبه های فراوان 
طبیعی و تاریخی هر ساله پذیرای گردشگران بسیاری است و 
در این میان چهارفصل بودن ویژگی خاصی است که در جذب 

گردشگران خارجی بسیار تاثیرگذار است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     اگرچه شاهد ورود بسیاری از گردشگران خارجی به اصفهان بودیم و آمار میراث فرهنگی اصفهان رشد ۴0 درصدی این دست گردشگران را نشان می دهد اما در این میان 
با گردشگرانی مواجه هستیم که تنها با یک کوله پشتی به این شهر سفر کردند و هتل را برای سکونت خود انتخاب نکردند.

 تولید برق کاشان در بعد از انقالب اسالمی
1۴ برابر افزایش یافت

مدیر امور برق کاشان گفت : تولید برق این شهرستان در 
ســال 1357، 27 مگاوات بود که این رقم اکنون با 1۴ برابر 

رشد به 380 مگاوات افزایش یافته است.

علیرضا عرب بیگی افزود: در سال 135۷ دو ایستگاه پست 63 کیلو 
ولت در کاشان وجود داشــت اما اکنون 11 ایستگاه پست 63، دو 
ایستگاه ۲3۰ کیلوولت در مدار و یک ایستگاه پست ۴۰۰ در حال 

راه اندازی است.
وی با اشاره به اینکه شمار چراغ های روشنایی معابر در سال 135۷ 
نیز 5۲1 عدد بود، تصریح کرد: این رقم به بیــش از 5۰ هزار عدد 

افزایش یافته است.
مدیر امور برق کاشان تصریح کرد: در زمان انقالب حدود ۲۰ پست 
زمینی برق در کاشان وجود داشــت که در زمان حاضر 3۰۰ پست 
زمینی وظیفه برق رسانی مطمئن و پایدار را به مردم برعهده دارند.

وی شمار مشترکان برق شهرستان کاشــان در سال 135۸ را ۲۴ 
هزار و 35۰ مشترک و اکنون را 1۸5 هزار مشترک رسیده است.

عرب بیگی با اشاره به ۴۰۰ مشــترک صنعتی امور برق کاشان در 
زمان انقالب، یادآور شد: اکنون افزون بر چهار هزار مشترک صنعتی 

در این شهرستان فعالیت می کنند.
وی با اشاره به تاریخچه برق کاشــان یادآور شد : این شهرستان تا 
قبل از سال 13۲6 فاقد شبکه برق سراســری بود که با آغاز به کار 
شرکت ریسندگی، این شــرکت به منظور تامین نیروی برق خود 
به نیروگاهی مجهز و فعالیتش را شــروع کرد که به درخواســت و 
پیشنهاد شرکت تامین برق کاشــان، مدت 15 سال تا سال 13۴1 

به آن واگذار شد.
وی ادامه داد: ۲ دســتگاه مولد 5۰۰ اســب بخاری بــه این مهم 
اختصاص داده شد، شبکه فشار قوی در سال 1331 دایر و با نصب 
ترانسفورماتورهای متعدد در نقاط مختلف شــهر کم کم مناطق 

صنعتی و چاه های برداشت آب رونق گرفت.
به گفته عرب بیگی برق شهر و کارخانه ها تا قبل از شهریور 133۸ 
از نیروگاه مرکزی که مولدهای آن کم کم به 1۰ دستگاه موتور دیزل 
و مجموع پنج هزار اســب بخار افزایش یافت تامین می شد در این 
سال یک دستگاه موتور توربوآلترناتور 3۲۰۰ کیلوواتی نصب و پس 
از آن در ســال 13۴3 یک توربین 3۲۰۰ کیلوواتی دیگر نیز به آن 

اضافه شد.
عرب بیگی گفت: از سال 13۴۸ تاسیسات شبکه برق به شرکت برق 
منطقه ای اصفهان انتقال یافت و ســنگ بنای نخسین نیروگاه در 
زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع نهاده شد که در زمان خود از 

بزرگترین نیروگاه های دیزلی کشور محسوب می شد.
وی بیان کرد: در سال 13۴۸ شمار مشترکان برق کاشان 1۰ هزار 
و 3۸5 مشترک بود که این رقم در پایان سال 13۴۸ به 13 هزار و 

۹۹5 نفر مشترک رسید.
به گفته وی در همین سال شــهرهای آران و بیدگل و نوش آباد به 
شبکه برق متصل شــدند، در اوایل سال 1351 محل اداره مرکزی 
برق کاشان احداث و برق شــهرهای دلیجان، محالت تحویل برق 

کاشان شد در همان سال مقدمات انتقال برق به قمصر انجام شد.
مدیر امور برق کاشان یادآور شد: با پیروزی انقالب اسالمی محدوده 
برق کاشان شهر کاشان و راوند و روستای طاهرآباد و شهر قمصر بود 
و تمام روستاها از برق سراسری محروم بودند که در تابستان سال 
13۷۴ تمام روستاهای باالی ۲۰ خانوار و در اوایل سال 13۸۰ تمام 
روستاهای زیر 1۰ خانوار کاشان با همت کارکنان اداره برق کاشان 

به شبکه سراسری برق متصل شدند.
کاشان 1۸۴ هزار و ۲۴۲ مشــترک برق دارد که از این شمار 151 
هزار و 13۲ خانگی، ۲۲ هزار و ۸۸۸ تجاری، 6 هزار و 55۰ عمومی، 
۲ هزار و ۹5 صنعتی و یک هزار و 55۷ مشــترک بخش کشاورزی 

هستند.
این شهرســتان با جمعیت افزون بر 365 هزار نفر در فاصله ۲۰۰ 

کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

گـــزارش

شــمال تا جنــوب ایران 
ضمــن بهره منــدی از 
طبیعتی زیبــا و بی بدیل 
که به اذعان گردشــگران 
با بســیاری از نقــاط زیبا 
و خوش آب وهــوای دنیا 
برابری می کند، آب وهوای 
بهاری، تابستانی، پاییزی و زمستانی را گاه 
هم زمان در یک استان به تصویر می کشد 
و ایــن ویژگی در کمتر کشــوری از دنیا 

قابل مشاهده است.
در این میان اصفهان کــه در دنیا به نام 
»نصف جهان« معروف است نیز به جهت 
داشتن چهارفصل هم زمان در یک فصل 
مقصد نه تنها گردشــگران داخلی بلکه 
مسافران خارجی است، از سویی وجود آثار 
باستانی غنی و زاینده رود بر این جاذبه ها 
می افزاید اما باید گفت در پی خشک سالی 
زاینده رود مرکز استان این روزها بسیاری 
از گردشگران داخلی خود را از دست داده 
است. همچنین به دنبال باال رفتن قیمت 
ارز و دالر اگرچه شــاهد ورود بسیاری از 
گردشــگران خارجی به اصفهان بودیم و 
آمار میراث فرهنگی اصفهان رشــد ۴۰ 
درصدی این دســت گردشگران را نشان 
می دهد اما در این میان با گردشــگرانی 
مواجه هستیم که تنها با یک کوله پشتی 
به این شهر ســفر کردند و هتل را برای 
سکونت خود انتخاب نکردند،  رستوران 
را محل تغذیه خود قرار ندادند و خریدی 
نیز از فروشگاه های صنایع دستی اصفهان 
ندارند و بر این اســاس عمال سودآوری  
و درآمدزایــی برای اصفهان نداشــتند، 
مشــکلی که به یقین در کل کشور با آن 

روبرو هستیم.

  گردشگران کوله پشتی برای کشور 
درآمدزا نیستند

اما رییس مرکز تحقیقات گردشــگری 
دانشــگاه آزاد نجف آبــاد دراین ارتباط 
اظهار داشت: زمانی شاهد رونق صنعت 
گردشگری در اصفهان خواهیم بود و این 
صنعت به درآمدزایی می رسد که شاهد 
ورود گردشگران الکچری به استان باشیم.

گندم کار با بیان اینکه به طور متوســط 
یک گردشــگر باید هزار دالر خرج کند و 
این رقم متوسط دنیا اســت، اعالم کرد: 
عمده گردشگرانی که به شهرهای مختلف 

کشــور از جمله اصفهان سفر می کنند، 
گردشــگران فرهنگی هســتند که تنها 
بین ۲۰۰ تــا 3۰۰ دالر خرج می کنند و 
با این مقدار پول به سه تا چهار شهر  نیز 
سفر می کنند. وی با اشاره به اینکه ورود 
»گردشگران کوله پشتی« که پولی خرج 
نمی کنند و بوم گــردی می کنند برای 
کشور ارزآور نیست،  ادامه داد: در همین 
راستا نیز شاهد ورود گردشگران داخلی 
هستند که در پارک چادر می زنند، با خود 
غذا می آورند ، خریدی نمی کنند و در واقع 
این دست از گردشگران نمی توانند سبب 

توسعه گردشگری شوند.

  اصفهان جاذبه های جدیدی برای 
گردشگران ایجاد نکرده است

اصفهان همواره به خاطر جاذبه هایی مانند 
میدان امام خمینی)ره(،  خیابان چهارباغ، 
چهل ســتون، زاینده رود و صنایع دستی 
بی نظیرش موردتوجه گردشــگران بوده 
است و گویی امید به این داشته ها موجب 
شده تا مسئوالن و متولیان گردشگری در 
اصفهان به یک خواب غفلت چندین ساله 
فرو بروند و از ایجاد جاذبه های گردشگری 
جدیــد بــرای دادن انگیــزه  و جــذب 
گردشگران به این شــهر کوتاهی کنند. 
رییس مرکز تحقیقات گردشگری دانشگاه 
آزاد نجف آبــاد دراین ارتباط می گوید: در 
کشور ایران و شهرهای گردشگری مانند 
اصفهان هر آنچه جاذبه گردشگری هست 
از دوره های گذشــته باقی مانده است و 
هیچ اقــدام جدی و جدیــدی در عرصه 

گردشگری نداشتیم.
وی با بیان اینکه گردشگران ما در اصفهان 
از غروب به بعــد هیچ برنامــه رفاهی و 
تفریحی و جذابی چه در هتل ها و چه در 
سطح شهر ندارند،  ادامه داد: درصورتی که 
اقدامی برای جذب گردشــگران نکنیم و 
جاذبه های رفاهی و تفریحی و گردشــی 
جدید برای گردشگران ایجاد نکنیم آینده 

روشنی برای گردشگری نمی بینیم.
اصفهــان از شــیراز و کیــش در جذب 

گردشگر داخلی عقب افتاده است
وی با بیان اینکه کیش و شیراز در جذب 
گردشگر داخلی بسیار موفق تر از اصفهان 
عمل کرده اند،  گفت: گردشگر مستقیم 
به اصفهان نداریم و غالب گردشگران یا با 
پرواز بین راهی از تهران وارد اصفهان شده 
یا به مقصد شیراز از اصفهان خارج شده اند.

گندم کار بیان داشت: مطابق با آمارهای 
میراث فرهنگی امسال تعداد گردشگران 
خارجی ۴۰ درصد افزایش یافته اســت و 
این درحالی که هتل داران رسمی آماری 
غیرازاین می دهند که شاید این تناقض 
آمار ناشی از افزایش گردشگران بوم گردی  

است.

  گردشگر فصلی در اصفهان را باید 
حذف کرد

رییــس هیئت مدیــره مجمــع میراث 
فرهنگی،  صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان نیز با اعــالم اینکه باید 
گردشگر فصلی را تبدیل به گردشگر غیر 
فصلی کنیم به طوری کــه در تمام طول 
سال شــاهد ورود گردشگران به اصفهان 
باشــیم، ابراز داشــت: در دو فصل بهار و 
پاییز بیشــترین میزان ورودی گردشگر 
به اصفهان را داریم. علی لوافان با اشاره به 
اینکه توزیع سفر را در طول سال نداریم و 
به صورت علمی بازاریابی گردشگری در 
اصفهان صورت نگرفته است،  گفت: الزم 
است که در زمان های کم رونق گردشگری 
مثل زمستان و تابستان جشــنواره ها و 
کنفرانس های مرتبط با گردشگری بر پا 
شود و به این صورت توزیع سفر را داشته 
باشیم. وی با اظهار اینکه تعداد گردشگران 
داخلی بسیار کم شــده است و بیشترین 
علت آن خشکی زاینده رود است، گفت: 
ورود گردشگران به اصفهان نسبت به 5 
سال گذشته بســیار کاهش یافته است و 
باید برنامه ریزی جدی در این حوزه انجام 
دهیم. رییس هیئت مدیره مجمع میراث 
فرهنگی،  صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان از طول دوره اقامت کم 

گردشگران خارجی در این شهر خبر داد و 
گفت: طول دوره اقامت غالب گردشگرانی 
که به اصفهان می آیند بین دو تا سه روزه 
اســت که باید مدت اقامت آن ها را زیاد 

کنیم.
وی با اشاره به اینکه محالت گردشگری 
بسیاری در سطح استان اصفهان هست 
که با اقامت بیشتر گردشگران می توانیم 
جاذبه های گردشــگری را بــرای آن ها 
فراهم سازیم، ادامه داد: به منظور توسعه 
گردشــگری نیاز به برنامه ریزی مدون، 
خوب و استراتژیک و راهبردی داریم که 

تهدیدها را به فرصت مبدل کند.

  گسستگی تصمیم گیران در حوزه 
گردشگری آسیب زا هست

 لوافان با بیان اینکه گسســتگی تصمیم 
گیران در حوزه گردشگری آسیب زا است، 
ادامه داد: گزینشی عمل کردن مسئوالن 
در حوزه گردشــگری رونق  الزم را از این 
حوزه گرفته اســت.وی  ادامه داد: تمامی 
دستگاه ها و ارگان های خصوصی و دولتی 
دخیل در امر گردشگری باید در یک راستا 
و هماهنگ با یکدیگر زیرســاخت های 
جذب گردشگر را فراهم سازند، راه اندازی 
قطار سریع السیر، احداث فرودگاه و افزایش 
تعداد هتل ها، اجرای برنامه های جنبی و 
جذاب تفریحی و رفاهی برای اقامت بیشتر 

گردشگران در اصفهان باید دنبال شود.

  عده ای مانع رشد گردشگری بوم 
گردی می شوند

یک فعال گردشگری و کارشناس حوزه 
گردشــگری نیــز دراین ارتبــاط گفت: 
دل خوش کردن بــه نفت امــروز بالی 
جان ما شده است و هیچ کاری در حوزه 

گردشگری کشور انجام ندادیم.
محســن یارمحمدیــان بیان داشــت: 
هیچ کس به میــراث فرهنگی و معاونت 
گردشــگری میراث کمک نمی کند که 
بتوانیم گردشــگری را توســعه دهیم و 

بازارهای جدید ایجاد کنیم.

حضورفعالذوبآهناصفهاندرنمایشگاهبهرهوریانرژیوآب
ذوب آهن اصفهان با برپایی غرفه ای در اولین نمایشگاه بین المللی  بهره وری انرژی و آب در ساختمان، 
صنعت و حمل و نقل با رویکرد حفاظت از محیط زیســت حضوری فعال داشت . این نمایشگاه   روز 
پنجشنبه ۲۷ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان آغاز به کار کرد و تا 3۰ دی ما ادامه داشت .

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان گفت : 
حداکثر صرفه جویی صورت گرفته در مصرف آب و انرژی در صنایع استان اصفهان قابل تحسین و تقدیر 

است .
دکتر مهدی جمالی نژاد تمدید گواهی انطباق معیار مصرف انرژی از سوی سازمان ملی استاندارد به ذوب آهن 

اصفهان را طی چند سال اخیر نشان از بهره وری انرژی در این شرکت دانست و افزود : صنایع اصفهان همسو با مردم شریف 
این استان در مصرف آب صرفه جویی قابل مالحظه ای داشته اند.

وی در آیین آغازین این نمایشگاه که با حضور 5۰ شرکت داخلی در حال برگزاری می با شد ، توجه به باز مهندسی انرژی و آب را حائز اهمیت 
دانست و گفت : مشکالت خشکسالی و کمبود آب ایجاب می کند با استفاده از هوشمندانه ترین روش های علمی و تکنولوژیکی نسبت به 

بهره وری آب و انرژی حساسیت داشته باشیم .

خبرآنالین
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

شهردار اصفهان خبر داد: 

یکی از پروژه های بزرگ حلقه حفاظتی در دهه فجر آغاز می شود

شهردار اصفهان گفت: شــهرداری اصفهان در همه 
اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی اقدامات فرهنگی 

را در دستور کار قرار می دهد، در دهه فجر هم برنامه های فرهنگی و 
فضاسازی هاي زیادي در دست برنامه ریزي است. عالوه بر آن شاهد 

افتتاح پروژه هایي در سطح شهر اصفهان خواهیم بود.  

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در گفتگوی 
تلفنی هفتگي خود با برنامه رادیویی »سالم اصفهان« با اشاره به اینکه در دهه فجر 
امسال مردم شهر اصفهان شاهد افتتاح طرح های عمرانی جدیدي در شهر خواهند بود، 
اضافه کرد: عملیات اجرایی یک پروژه بزرگ در حلقه حفاظتی شهر در همین ایام انجام 

و اطالع رساني الزم به شهروندان انجام مي شود.  
وي با اشاره به اینکه در آخرین روزهای هفته گذشته، یک پروژه ارزشمند برای مردم 
اصفهان افتتاح شد، اظهار کرد: تصفیه خانه پساب شمال شهر اصفهان با مشارکت بخش 

خصوصی و از سوی یک شرکت دانش بنیان مستقر در اصفهان، افتتاح شد. 
وی ادامه داد: پساب تصفیه شده در این تصفیه خانه، درختان و فضای سبز مناطق ۲، 1۲ 
و بختیاردشت را آبیاری می کند که از لحاظ بهداشتی و محیط زیستی سالم سازی شده 

است. وي افزود: با توجه به کمبود آب در اصفهان این پروژه اقدام مهمی در مسیر توسعه 
پایدار و حفظ فضای سبز به ویژه درختان کهنسال که بخشی از هویت شهر اصفهان هستند، 

به شمار می رود. 
وی با اشاره به اینکه این رویکرد در شهرداری اصفهان ادامه دارد و استفاده از پساب برای 
مناطق دیگر نیز انجام خواهد شد، افزود: همچنین برای توسعه فضای سبز و کشت درختان 
جدید با استفاده از گونه های پایدار و سازگار با اقلیم اصفهان و درختان مقاوم به کم آبی، در 

شهرداری مجموعه اقداماتی انجام شده و در حال انجام است.
نوروزی با بیان اینکه در هفته گذشته نیروگاه خورشــیدی 1۰ کیلوواتی در ساختمان 
شهرداری منطقه 1۲ شهر اصفهان نیز افتتاح شد، گفت: همچنین عملیات عمرانی دو 

مجموعه فرهنگی و ورزشی با مشارکت بخش خصوصی در منطقه 1۲ آغاز شده است. 
شهردار اصفهان ادامه داد: شهرداری اصفهان در همه اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی 
اقدامات فرهنگی را در دســتور کار قرار می دهد، در دهه فجر هم برنامه های فرهنگی و 
فضاسازی خوبی در دست انجام است که از ســوي معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان 

اطالع رسانی خواهد شد. 
اخبار اصفهان

خـــبــــر



گردشگری

مهر
گـــزارش

پیشنهاد چینی ها برای گردشگری 
ایران؛

برند ایران چیست؟

مشــاور وزارت 
گردشگری چین 
اینکه بیــان   با 
 چینی ها باید بدانند ســفر به ایران 
پرریسک نیســت گفت: ایران باید 
بداند کشورش را با چه برندی در حوزه 
گردشــگری می تواند به دنیا معرفی 

کند.

گروهی از فعاالن کشور چین از جمله یکی 
از مجری های معروف این کشور به همراه 
تاریخدان، مســئول انتشــارات و فعاالن 
فرهنگی کشــور چین پس از ۸ روز سفر 
و بازدید از جاذبه های تاریخی شــهرهای 
شیراز، اصفهان، تهران، یزد و کاشان پیش 
از برگشت به کشورشان، با دالور بزرگ نیا 
مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان تهران 
دیدار و گفت وگو داشــتند. سفر این افراد 
به ایران با همــکاری رایزن فرهنگی ایران 
در چین و نماینده اطالع رسانی گردشگری 

ایران در چین انجام شده بود.
در این نشست تیان ین پینگ مسئول یک 
موسســه فرهنگی، مجری چین و مشاور 
وزارت گردشگری این کشــور بیان کرد: 

دل کندن از ایران برای ما بســیار سخت 
خواهد بود. برخی از اتفاقات موجب می شود 
تصویری که از آن شهر یا کشور در اذهان 
بین المللی وجود دارد، از واقعیت دور باشد. 
باید از رسانه ها و فعاالن فرهنگی خواست 
تا ایــن ذهنیت را تغییر دهنــد. ما چنین 
موضوعــی را در یکی از شــهرهای چین 
داشــتیم و با دعوت از رسانه های مختلف، 
از آنها خواستیم که یک هفته در این شهر 
گردش کنند و برداشــت خودشــان را در 
رســانه ها بنویســند. چهره این شهر در 

رسانه ها تغییر پیدا کرد.
وی گفت: شاید بسیاری از مناطق تاریخی 
و سایت های گردشــگری در چین تجاری 
شده باشد اما این باعث شده وقتی افراد به 
آنجا وارد می شوند، احساس قدیمی بودن 

آن مکان را نکنند.
در این نشســت مدیرکل میراث فرهنگی 
اســتان تهران از حاضران خواســت تا از 
نگاه خودشــان، مشــکالت گردشــگری 
شــهر را اعالم کنند که در ایــن باره آقای 
پینگ گفت: ما باید در ایــن گروه افرادی 
از موسســات فرهنگی و انتشارات حضور 
دارند؛ حتی کانال هایی دارند که در آنها ۱۰ 
تا ۲۰ میلیون نفر عضو هستند و می توانند 
درباره گردشگری و میراث فرهنگی ایران 
تبلیغ کنند. باید دانســت که گردشگری 
ایران را با چــه برندی می توانیــم به دنیا 

معرفی کنیم.
وی ادامــه داد: برگــزاری 
کنفرانس هــای فرهنگــی 
و تاریخی در میــان جوانان، 
یکی از راه های انعکاس مطالب 
درباره این کشــور است. حتی 
می توان آیتم هایی را مشخص 
کــرد و گفت که دو کشــور در 
حوزه موسیقی یا فیلم با یکدیگر 
کار کننــد. ما باید بــه جوانان 
خوراک الزم را بدهیم تا درباره 
ایران اطالعات الزم را به دســت 
بیاورنــد. پیشــنهادمان نیز این 
اســت که دانشــگاه های چین با 
دانشگاه های ایران تبادل اطالعات 
داشته باشند؛ بخصوص در حوزه 

جوانان.
مشــاور وزارت گردشــگری چین 
گفت: در ســفرم به این کشــور، از 
بازارهای مختلفی دیدن کــردم. در کنار 
هر سایت گردشگری، حجره های مختلفی 
به فروش محصــوالت می پرداختند ولی 
این محصوالت تنوع کمی داشــتند و نماد 
محصول ایرانی نبودند. من نمی دانســتم 
باید چه چیزی را به عنوان سوغات بگیرم. 
 ایران برای خودش بسته معرفی مناسبی 

ندارد.
این مجری شــبکه فونیکــس چین بیان 
کــرد: در چین برخــی اوقات یک شــعر 
حماســی می تواند تا ۱۳ درصــد افزایش 
گردشــگر را برای یک شــهر بــه ارمغان 
بیاورد و بدین ترتیب با یک شــعر، آن شهر 
را معرفی کند. ایــران در منظر چینی ها، 
کشور شجاعی است ولی داستان های کمی 
از آن در دنیا منتشر شده است که بتواند به 

واسطه آن، گردشگر جذب کند.
وی افزود: نباید چینی ها فکر کنند که وقتی 
به ایران می آیند، ســفر پرریسکی دارند، 
بلکه باید برعکس این تفکر وجود داشــته 
باشد بنابراین می بایست این تفکر را به آنها 

معرفی کنیم.
پینگ بیان کرد: بایــد اولین هدفمان این 
باشد که می خواهیم چه کسانی را به ایران 
بیاوریم و در چه زمینه ای برای آنها برنامه 
داشــته باشــیم. به عنوان مثال می توان 
بزرگان موسیقی و یا بزرگان صنعت فیلم 

را دعوت کرد.

مرحله اول بسته حمایتی تاکسیرانی تا پایان سال ادامه دارد
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: مرحله اول ارایه بسته حمایتی 

تاکسیرانی که از بهمن ماه آغاز شده است، تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.
هادی منوچهری اظهارکرد: با توجه به اینکه ناوگان تاکسیرانی عظیم است و نمی توانیم ظرف چند روز 
بسته حمایتی را بین تاکسی ها توزیع کنیم، از اوایل بهمن ماه توزیع به صورت گروه بندی بر اساس پالک 

خودرو با ارسال پیامک به رانندگان در حال انجام است؛ اطالع رسانی دســته بندی ها از طریق کانال های 
ارتباطی مثل تاکسی خبر و خبرگزاری ها انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان هدف از اجرای این طرح حمایتی را کمک 
به بیش از ۷۵۰۰ راننده تاکسی استفاده کننده از سامانه هوشمند دانست و تصریح کرد: در مرحله نخست، ۹۰ درصد از 

رانندگان پالک قرمز یا همان تاکسی های زرد این بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد و بیش از ۱۴ هزار حلقه الستیک و فیلتر 
هوا به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی ادامه داد: بسته حمایتی به سال ۹۸ تسری پیدا خواهد کرد و در فاز بعدی معافیت هایی در پرداخت هزینه های مرتبط با صدور کارت 
شهری و پروانه بهره برداری به صورت کامال رایگان شامل حال رانندگان خواهد شد.

زاینده رود دوشنبه بازگشایی می شود
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان از جلسه مسئوالن شرکت آب منطقه ای و نمایندگان 
صنف کشاورزان اصفهان در خصوص  تاریخ دقیق بازگشایی زاینده رود خبر داد و اعالم کرد: بر اساس نتایج 
این جلسه روز دوشنبه هشتم بهمن ماه سال جاری سد زاینده رود به روی بستر خشک این روز باز می شود.

حسین محمدرضایی اظهار کرد: جلسه مسئوالن شــرکت آب منطقه ای و نمایندگان صنف کشاورزان 
اصفهان در خصوص تاریخ دقیق بازگشایی زاینده رود برگزار شد و در این جلسه روز هشتم ماه جاری برای 

رهاسازی آب در این رود مشخص شد.
پیش از این محمد شفائی، مدیر روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای اصفهان بیان کرده بود که جلسه ای بین 

مسئوالن  شرکت آب منطقه ای و نمایندگان صنف کشاورزان اصفهان برگزار شد که نتیجه آن پس از قطعی شدن در جلسه 
استانداری اعالم خواهد شد بنابراین امروز زمان دقیق بازگشایی آب زاینده رود مشخص می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان روز چهارشــنبه نوزدهم دی ماه در جمع کشاورزان اصفهان در مسجد گلزار 
خوراسگان اعالم کرد که با افزایش خروجی سد زاینده رود هفته اول بهمن ماه امسال آب به منظور تامین نیاز بخش کشاورزی در اصفهان 
جریان می یابد. براساس هماهنگی های انجام شده با تایید مسئوالن وزارت نیرو تاریخ دقیق بازگشایی زاینده رود در روزهای آتی اعالم می شود.

همه چیــز از فروردین 
امســال شــروع شد؛ 
زمانــی که قیمــت ارز 
رونــدی صعــودی به 
خود گرفت و بازارهای 
مالی کشــور هم از خدا 
خواســته آغوش خود 
را بــه روی این تحوالت پر ســود باز 
کردند. سالطین، تورهای خود را در 
آب گل آلود اقتصاد پهن و ماهی های 
درشتی صید کردند؛ ماهی هایی که 

البته فقط نصیب آنها شد.
به زودی پیامدهای ایــن اتفاق تازه 
از بازارهای ســرمایه ای و سفته بازی 
بیرون آمد و در دیگر بازارها هم خود 
را نشان داد؛ زمانی که قیمت کاالهای 
مصرفی دچار افزایشی جهشی شد و 

تورم هم رو به رشد شد.
افزایــش ناگهانــی تورم کــه حاال 
آمارهای مرکز آمــار، حکایت از ۴۰ 

درصدی بــودن آن دارد باعث شــد 
همه توجهات به سمت مقوله »تورم« 
جلب شود و همه بحث ها حول محور 

ضرورت کنترل تورم بچرخد.
با این حــال پدیده دیگــری هم در 
حال گســترش بود که در آن شرایط 
و مخصوصا با شروع تحوالت در تیم 
اقتصادی دولت و بی وزیر ماندن چند 
وزارت کلیدی برای چنــد ماه از آن 
غفلت شــد. این پدیده تازه »رکود« 
است که حاال در حال گسترش است.

یکی از علل اصلی ایجــاد این رکود، 
افزایش قیمت ارزهای خارجی است. 
واقعیت این است که چرخه تولیدات 
داخلی برای تکمیل شــدن به »مواد 
اولیــه« و »ماشــین االت صنعتی« 
خارجــی نیازمند اســت. در چنین 
شــرایطی تســهیل ورود این اقالم 
مهمترین اقدامی است که برای حفظ 

تولید می توان انجام داد.
بخشی از این تسهیالت، ارزی و بخش 
دیگر آن مقرراتی است. سازمان امور 
مالیاتی و گمرک دو بازوی قدرتمند 
وزارت اقتصاد برای حمایت مقرراتی 

از تولید است.
در این میان گمرک شــهید رجایی 
و شــهید باهنر دو ایســتگاه اساسی 
واردات به کشور هستند که اگر بتوان 
شرایط را برای واردات کاالهای گروه 
اول و دوم )کاالهای اساســی و مواد 

اولیه تولید( تســهیل کرد می توان 
به رونق تولید در کشور امیدوار بود.

در این راســتا وزیر امــور اقتصادی 
و دارایــی روز جمعه گذشــته  برای 
شرکت در جلسه کارگروه رفع موانع 
تولید به استان هرمزگان سفر کرده 
بود، اظهــار کرد که برای تســهیل 
سرمایه گذاری و رونق تولید فرصت 
درنگ نیست؛ دیر شده و باید با تمام 

قــوا و تمامی دســتگاه های اجرایی 
ورود کــرده و مانع از آســیب جدی 

سرمایه گذاری و تولید شد.
دژپسند با اشاره به اینکه امروز راهی 
جز ســرعت عمل با دقــت نداریم، 
گفته که نبایــد قوانیــن و مقررات 
نادیده گرفته شود تا سبب دور زدن 
قانون و سوءاســتفاده برخــی افراد 
شویم. ســالمت یکی از ارکان مهم 

اجرایــی در گمــرک و نظــام مالی 
 کشــور اســت و نباید فدای سرعت 

شود.
پیش از این وحید شــقاقی شهری، 
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 
تهران، هدف تحریم ها را ایجاد رکود 
و نه تورم در اقتصاد ارزیابی کرده بود.

این اقتصاددان با اشاره به تحریم های 
آمریکایــی و هدف اصلــی معماران 

تحریم ها علیــه ایــران در این باره 
اظهــار کــرده کــه »هــدف اصلی 
تحریم کنندگان ایجاد تورم نیســت 
بلکه آنها دو مقوله مهم را هدف قرار 
داده اند که یکــی تعطیلی بنگاه های 
تولیدی و ایجاد رکود و ایجاد بیکاری 
ســهمگین و دیگری افزایش شدید 
نابرابری و توزیــع ناعادالنه ثروت در 

اقتصاد است«.

حال ناخوش بنگاه های تولیدی ؛

برای نجات تولید، فرصت درنگ نیست!

ایسنا
گـــزارش
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در شرایطی که قیمت ارز افزایش چند برابری داشته و بنگاه های 
تولید را دچار مشکالتی کرده است، تسهیل واردات مواد اولیه 
و واسطه ای مورد نیاز تولید مهمترین کاری است که می توان 
انجام داد؛ در این باره وزیر اقتصاد گفته که »برای تســهیل 
سرمایه گذاری و رونق تولید فرصت درنگ نیست؛ دیر شده و 
باید با تمام قوا و تمامی دستگاه های اجرایی ورود کرده و مانع از 

آسیب جدی سرمایه گذاری و تولید شد«.

یکی از علل اصلی 
ایجاد این رکود، 

افزایش قیمت ارزهای 
خارجی است. واقعیت 

این است که چرخه 
تولیدات داخلی برای 
تکمیل شدن به »مواد 
اولیه« و »ماشین االت 

صنعتی« خارجی 
نیازمند است.

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
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یک خانوار ۴ نفره ماهی 
چقدر هزینه دارد؟

مرکــز پژوهش هــای مجلس در 
گزارشی خواســتار افزایش سقف 
معافیت مالیاتی حقوق بگیران در 
سال آینده شد . مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در گزارشی با 
تاکید بر اینکه سقف معافیت مالیاتی 
در سال آینده تفاوتی با سال جاری 
ندارد، افزایش هزینه های زندگی 
در اثر رشــد تورم را مورد اشاره قرار 
داده و تاکید کرده است : بر اساس 
پیش بینی ها، انتظار افزایش تورم 
برای سال آینده وجود دارد؛ ضمن 
اینکه متوســط انــواع هزینه های 
خوراکــی و غیرخوراکی برای یک 
خانوار با جمعیت ۴ نفر، رقمی بیش 
از سیصد و شصت و دو میلیون ریال، 
یعنی ماهیانه حدود ۳۰ میلیون ریال 
اســت. در این گزارش تاکید شده 
است: با توجه به جهش ارز در سال 
۹۷ انتظار می رود افزایش هزینه ها 
در سال ۹۸ تداوم داشته باشد؛ ضمن 
اینکه خط فقر در یک خانواده چهار 
نفره در شهر تهران، در تابستان سال 
۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و ساالنه 
حدود ۳۲۰ میلیون ریــال برآورد 
شده اســت. با توجه به دالیل فوق 
می توان نتیجه گرفــت، رقم ۲۷۶ 
میلیون ریال ساالنه با ماهیانه ۲۳ 
میلیون ریال به عنوان سقف معافیت 
مالیاتی در الیحه بودجه سال ۹۸، 
تناسبی با متوسط هزینه های خانوار 
ندارد. مالیات حقوق کارکنان بخش 
عمومی و خصوصی در قانون بودجه 
سال ۹۷، برخالف سال های قبل از 
آن با پلکان های بیشتری تصویب 
شد. در سال های گذشته تعداد پلکان 
مالیات حقوق محدود به دوپله بود، 
اما در سال ۹۷ تعداد پلکان مالیات 
حقوق به چهار پله افزایش پیدا کرد.

با وجود این در الیحه بودجه ســال 
آینده، بار دیگر رویکــرد دو پله ای 
اتخاذ شــده اســت که این مساله، 
به کاهش اثــر بازتوزیعی و عدالت 
مالیاتی می انجامد و توصیه می شود، 
مشابه با قانون بودجه سال ۹۷ تعداد 
پلکان نرخ مالیات بر حقوق افزایش 

پیدا کند.

خبرآنالین
خـــبـــر
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    مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: ما بنزین تولیدی پاالیشگاه ها را با 
نرخ فوب خلیج فارس خریداری کرده و اختالف قیمت آن با نرخ هزارتومانی را، در قالب یارانه می پردازیم.
    دبیر کل بانک مرکزی گفت: مطالعات و بررسی ها درباره تکنولوژی بالکچین، انجام و نظاماتی هم 

تعریف شده که در حال نهایی شدن است.
    یک مقام مسئول از افزایش ۹ میلیارد تومانی سرمایه صندوق های حمایت از کشاورزی در برنامه 

ششم خبرداد و گفت: این صندوق ها حدود ۱0 هزار میلیارد تومان تسهیالت به اعضا اعطا کرده اند.
    دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه مجلس با تصویب طرح ممنوعیت کشت برنج در استان های 

غیرشمالی موافقت نکرد،گفت:کشاورزان با روش های کم آب بر به کشت ادامه می دهند.
    گمرک برای ترخیص ۱3 هزار دستگاه خودروی دپو شــده در گمرکات همچنان در انتظار اعالم 

دستورالعمل از سوی وزارت صمت است.
    مشکل لغو گارانتی گوشی ها در صورت دانلود برنامه از فروشگاه های آنالین غیر از گوگل پلی، با توافق 

بین سازمان فناوری اطالعات و شرکت سازنده ی این گوشی ها رفع شده است.



کسب و کار
04
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اخبار جدید برای کسب  و کارهای نوپا در راه است
رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد: در هفته آینده، اخباری از کسب و کارهای نوپای فناوری اطالعات 
خواهم داد که جهشی بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمات رسانی بهتر به مردم فراهم خواهد 
آورد.به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه های 
اجتماعی اعالم کرد: در خصوص اقدامات چند ماه اخیر بانک مرکزی، آنچه که بیشتر در رسانه ها 

انعکاس داشت، اخبار مرتبط با بازار ارز بود؛ اما در کنار اقدامات اصالحی در بازار پول و ارز، طرح هایی 
زیربنایی برای توسعه زیرساخت های بانکی به اجرا درآمده اند که تاثیر آنها بر زندگی مردم و کسب و 

کارها، به خصوص کسب و کارهای نوآورانه )استارت آپ ها(، عمیق و ماندگار خواهد بود.وی افزود: نگاه 
راهبردی به فناوری و کاربری درست آن، راه برون رفت از بیشتر مشکالت موجود و برطرف کننده موانع اقتصادی 

است و مجموعه نظام پرداخت در ایام پیش رو، تغییرات مثبتی را در حوزه خودکارسازی، دسترسی بهتر، ایمنی بیشتر و معرفی 
ابزارها و امکانات جدید به خود خواهد دید.رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در همین زمینه هفته آینده خبرهای خوبی از این 
اقدامات، به خصوص از بابت کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطالعات، خواهم داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش 

بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.
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 آیا به دنبال فــردی دور 
اندیش هستند که درباره 
همه چیز مشــورت می 
گیرد؟ یا فرد نترســی را 
می خواهند کــه از روی 
غریزه کار می کند؟ دانیل 
کانمن، نویســنده  کتاب 
»تفکر سریع و کند« و برنده ی جایزه نوبل 
می گوید اگر می خواهید سرمایه گذاران 
شــما را مدیری بزرگ بدانند و به شــما 
اعتماد کنند، ویژگی های یک فرد نترس 

و جسور را داشته باشید.
به گفته  کانمن وقتی در حال پیشرفت 
هستید، تصمیم گیری ســریع و بدون 
تفکر یک نقطه ضعف محسوب می شود 
اما زمانی که به نقطه  باالیی برسید تمام 
قوانین تغییر خواهند کرد. فکر می کنید 
چرا مدیرانی که ســریع فکــر می کنند 
جذابیت بیشتری دارند؟ اگر مدیری برای 
تصمیم گیری مشــورت کند تاثیرگذار 

خواهد بود؟
در ادامه  مقاله به شــما می گوییم چرا 
مدیرانی با طــرز تفکر ســریع موفق تر 

هستند.

  1. تسلط بیشتری روی مسائل دارند
فرد تیر خــورده ای را تصــور کنید که 
به اورژانس بیمارســتان منتقل شــده 
است. شدت خونریزی بســیار باالست 
و ممکن اســت فرد بمیرد. قطعا در این 
شــرایط نمی توان به پزشــکی اعتماد 
کرد که کتاب دانشــگاهی خــود را باز 
کرده و براســاس نوشــته ها اقــدام می 
کنــد. در ایــن موقعیت پزشــکی نیاز 
است که ســریع تصمیم گیری کرده و 
در کمتریــن زمان ممکــن مهارت های 
 خود را برای بیــرون آوردن گلوله به کار

 ببندد.

اگر قادر نیستید در شرایط بحرانی تصور 
کنید مهارت های خوبی برای انجام کار 
دارید، الزم اســت مهارت های واقعی را 
در خود پرورش دهیــد. تجربه و مهارت 
نیازمنــد تفکر ســریع و تــالش واقعی 
شماست. سواالت احتمالی درباره مسائل 
مالی، هزینه های کسب و کار و هر چیزی 
که فکر می کنید در جلسه با سرمایه گذار 
بیان می شود را تمرین کنید. بدین ترتیب 
آمادگی بیشتری داشته و می توانید بدون 
فکر کردن به سوال های ســرمایه گذار 

پاسخ دهید.

  2. کاریزماتیک به نظر می رسند
در سال 2015 میالدی تحقیقی با عنوان 
»افرادی با طرز تفکر سریع، سنجیده تر 
حرف می زنند« انجام شــد و این نتیجه 
به دست آمد افرادی که زودتر به سواالت 
پاسخ داده اند، بدون توجه به میزان IQ و 
دانش عمومی کاریزماتیک تر از کسانی 
هستند که به زمان بیشتری برای پاسخ 
دهی نیاز داشــتند. کاریزمــا به معنای 
خصوصیات برتری اســت کــه دیگران 

بیشتر می پسندند.
سریع فکر کردن تنها ویژگی نشان دهنده  

کاریزماتیک بودن یک نفر نیست.
جان آنتوناکیس، اســتاد دانشگاه لوزان، 
کاریزما را به سه دسته تقسیم بندی می 
کند. اگر این سه مورد را در صحبت های 
خود در نظر بگیرید، حتی کاریزماتیک تر 
از افرادی با طرز تفکر ســریع به نظر می 

رسید:

-قالب بندی
موضوعی که می خواهید بیان کنید را به 
شکل داستان و استعاره قالب بندی کنید.

- تاثیرگذاری
به رویاهایتان اشــاره کنید و آن ها را به 
اهداف و رویاهای دیگــران ربط دهید تا 

تاثیرگذارتر به نظر برسید.

- استفاده از تاکتیک
با تغییر لحن صدا و حرکات بدن، توجه 
مخاطبان را بــه صحبت های خود جلب 

کنید.

  3. هوشــیارتر از دیگران به نظر 
می رسند

مــردم دوســت دارند یک مدیــر بزرگ 
 در زمینه های که خودشــان شکســت 

می خورند، موفق و سربلند باشد. این یعنی 
مهارت و توانایی آن ها بیشتر از خودشان 
است. بیشتر مهارت ها یادگرفتنی است اما 
استعداد خصیصه ای است که تنها در برخی 
افراد خاص وجود دارد. افرادی با طرز تفکر 
سریع می توانند کارهایشــان را از طریق 

درک و شهود ذاتی مدیریت کنند.
درک ذاتــی وقتی به دســت مــی آید 
که در مــورد یک ایده حس انســجامی 
داشته باشــید که از طریق کلمات قابل 

وصف نباشند. دســت یابی به این درک 
با تکیه بر تجربیات گذشته و دانشی که 
در طی زمان کســب کرده اید فراهم می 
شــود. پس هر چقدر تجربه  بیشــتری 
کســب کنید، مهارت بیشــتری هم در 
درک شرایط خواهید داشــت. تفکر در 
شرایط مساعد احساســی میزان درک 
فرد از شــرایط را باال می برد پس تنظیم 
 احساسات نیز در این زمینه به شما کمک 

می کند.

  4. تحت فشار، آرام به نظر می رسند
واکنش نشان دادن تحت استرس باعث 
بروز یکی از سه رفتار جنگ، گریز یا توقف 
خواهد شد. معموال از مدیران انتظار می 
رود شجاع بوده و بهترین تصمیم گیری ها 
را داشته باشند. سریع فکر کردن نشان 
می دهد یک مدیر در شرایط سخت جا 
نمی زند. اگر نمی توانید سرمایه گذار را با 
کلمات و جمالت صریح تحت تاثیر قرار 
دهید، این کار را با عمل انجام دهید. آرام 
بودن، محکم و قاطع صحبت کردن و آرام 
نفس کشیدن نشان می دهد روی خود و 
شرایط موجود مدیریت کنید حتی اگر 

این احساسات واقعی نباشد.

   5. قابل اعتماد هستند
سرمایه گذاران ســعی می کنند با طرز 
تفکر واقعی یک مدیر یا کارآفرین آشــنا 
شــوند نه طــرز تفکری که بــه صورت 
نمایشــی اجرا می شــود. فردی که به 
سواالت سریع پاســخ می دهد معموال 
طرز تفکر واقعی خود را نشان می دهد. هر 
چقدر زمان پاسخ دهی کمتر باشد یعنی 
مغز پردازش کمتری روی پاسخ داشته 
 و حرفی کــه زده می شــود تفکر واقعی

 اوست.

   نکات و توصیه های کاربردی
اگر مهارت ســریع فکر کــردن ندارید، 
ارتباط چشــمی برقرار کنید زیرا ارتباط 
چشــمی و صداقت نســبت به مسائل 
مختلفی روش خوبی برای جلب اعتماد 
طرف مقابل اســت. اگرچه نقطه ضعف 
نشان دادن درست نیست اما کمی آسیب 
پذیری، میــزان اعتماد طــرف مقابل را 
افزایش می دهد. پس تنهــا از اهداف و 
موفقیت های خود صحبت نکنید، بلکه 
کمی از نگرانی ها و شکست هایتان بگویید. 
بیشتر سرمایه گذاران این شرایط را پشت 
سر گذاشته اند و با دیدن آسیب پذیری ها 
اعتماد بیشتری به چشم اندازهای طرف 

مقابل خواهند داشت.
مدت زمان تصمیم گیری تاثیر مستقیمی 
روی دقت فرد دارد زیرا مغز انســان قبل 
از هر تصمیــم گیری، به جمــع آوری 
شــواهد می پردازد. برخــی تصمیمات 
مهم تر هستند و بدون شک مغز به شواهد 
بیشتری نیاز دارد. مدت زمان جمع آوری 
شــواهد، روی کیفیــت و دقت تصمیم 
گیری تاثیر می گذارد. بین مدیران واقعی 
و افــرادی که تالش مــی کنند مدیری 
 بــزرگ به نظر برســند تفــاوت زیادی 

وجود دارد. 

راه و رسم بزرگان؛   

مدیران موفق و بزرگ، سریع تر فکر می کنند

اگر مهارت سریع فکر 
کردن ندارید، ارتباط 
چشمی برقرار کنید 
زیرا ارتباط چشمی 
و صداقت نسبت به 

مسائل مختلفی روش 
خوبی برای جلب اعتماد 

طرف مقابل است. 

به نظر شما رفتار تکانشی سبب می شود مدیر بزرگی باشید؟ 
رفتار تکانشی رفتاری اســت که فرد در شرایط برانگیختگی 
آنی بروز می دهد و شاید پس از مدتی دچار پشیمانی شود. با 

ما همراه باشید.
تصور کنید قصد شرکت در جلســه ای را دارید و قرار است در 
مورد محصولی برای سرمایه گذاران صحبت کنید. بدون شک 
در این جلسه توسط سرمایه گذاران سنجیده می شوید و آن ها 
مهارت های مدیریت و اهداف کارآفرینی تان را مورد قضاوت 
قرار می دهند. اولین سوالی که برایتان ایجاد می شود این است 
که سرمایه گذاران چه انتظاری از شما دارند و چه نوع مدیریت 

را ترجیح می دهند؟

 
استارت آپ

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این صندوق به عنوان 
نخستین و تنها صندوق بازنشستگی  در کشور که موفق به راه اندازی 
صندوق جسورانه شده اســت، از اســتارت آپ های فعال در حوزه 

سالمندی  به ویژه در بخش سالمت حمایت می کند.  

جمشید تقی زاده در  همایش رویداد ملی استارت آپ ها )سامیکس( در دانشگاه 
شهید بهشــتی تهران ضمن اعالم حمایت این  صندوق از فناوری های نوین در 
حوزه ســالمندی، گفت: روند رو به رشد جمعیت ســالمندی در ایران در  کنار 
گسترش دامنه نفوذ اســتفاده از ابزارهای نوینی همچون اینترنت و تلفن های 
همراه در بین گروه های  مختلف سنی، فرصتی بی نظیر برای حضور شرکت های 

دانش بنیان برای رفع نیازهای روزافزون جمعیت  سالمندی که از 
شرایط خاص جسمی، روحی و روانی برخوردارند، به شمار می رود. 

تقــی زاده تاکید کرد: آنچه که مــی توان با قاطعیــت و با توجه به 
شــرایط کنونی پیــش بینی کــرد این اســت که  حضــور چنین 
شــرکت هایی برای رفع نیازهای خاِص این گروه ســنی می تواند 
قابلیت های آنهــا برای  مشــارکت هرچه بیشــتر در عرصه زندگی 
اجتماعی را ارتقــاء داده و ســبب صرفــه جویــی در هزینه هایی 
  همچون هزینه های بهداشــت و درمان، سالمت جســم و روان آنها

 شود. 
وی با بیان اینکه در   دنیای   کنونی،   نقش   مهــم   نوآوری های   مبتنی   بر  
 فناوری   در   توسعه   اقتصادی تعیین  کننده است، گفت: چنین اثرگذاری 
باالیی، آنرا   به   یک حوزة   کلیدی   در   سیاستگذاری های   اقتصادی   تبدیل  
 کرده   است، چراکه   امروزه   یک   اقتصاد   بدون   وجود   رویه ها   یا   افرادی   که  
 بتوانند   با خالقیت   و   نوآوری   نیازهای   جامعه   را   برآورده   کنند،   امکان   رشد  
 و   توسعه   نخواهد   داشت؛ نقش آفرینی شرکت هایی چون اپل، آمازون و 

 مایکروسافت مثال های از این دست است. 
تقی زاده با تاکیــد بر اهمیت شــکل گیری و تقویت اکوسیســتم کســب و 
کارهای نوپا بــه خصوص در حوزه  فنــاوری های جدید مبتنی بــر اینترنت و 
فضای مجازی، گفــت: چنین   اکوسیســتمی   از کارآفرینــان،   بخش   عمومی،  
 حوزه  تامیــن مالی، حــوزه آموزشــی، بخــش خصوصی و شــبکه حمایتی 
 کارآفرینی تشــکیل شــده و هر  یک از این اجزا باید نقش خود را به خوبی ایفا 

کنند.  
وی با بیان اینکه براساس گزارش های رســمی، ۳۳۷1 شرکت دانش بنیان در 
کشــور وجود دارد که  بخش مهمی از آنها در دو حوزه ماشین آالت و تجهیزات 

پیشــرفته و همچنین فناوری اطالعات و نرم  افزارهای رایانه ای فعال هستند، 
اظهار داشت: شرایط رشد جمعیت سالمندی در کشور نیازهای ویژه ای را  هم در 
زمان حال و هم برای آینده ایجاب می کند که شرکت های دانش بنیان و فناوری 
های نوین پدید آمده  از فعالیت این شرکت ها، می تواند تا حد زیادی نیازهای این 

بخش جامعه را برطرف کند. 
تقی زاده گفت: صندوق بازنشستگی کشوری با راه اندازی اولین صندوق جسورانه 
در میان صندوق های  بازنشستگی افتخار دارد تا از جوانان توانمند، خوش فکر 
و خالق کشور در این حوزه مهم و استراتژیک به  خصوص در بخش هایی چون 
 سالمت و درمان، گردشــگری ســالمندی، مراکز فرهنگی و اجتماعی چون  

خانه های امید، افزایــش ارتباطات اجتماعی و همچنین ایجــاد کارآفرینی و 
اشتغال حمایت کند.  

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری یادآور شــد: این صندوق جسورانه، 
راه جدیدی برای ســرمایه گذاری  صندوق های بازنشســتگی در ایران است و 
کمک می کند تا با نگاه بلندمدت منابــع مالی جدیدی برای  صندوق ها و حتی 
 اشخاص حقیقی که عالقه مند به ســرمایه گذاری در این صندوق ها هستند، 

فراهم  کند. 
بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی 
کشوری، گفتنی است، صندوق جسورانه یا  VC  صندوق بازنشستگی کشوری 
ششمین صندوق جسورانه عرضه شــده  در فرابورس ایران است که نخستین 
عرضه پذیره نویســی این صندوق به مدت یک هفتــه از 25 مهرماه تا 5  آبان 
ماه در بازار ســوم فرابورس ایران انجام شد. صندوق ســرمایه گذاری فناوری 
بازنشستگی )فنابا(، وابسته  به هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری است 
 و حوزه تخصصــی آن مربوط به فناوری مالی و خدمات  در حوزه بازنشســتگی

 است. 
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 بین رهبران واقعی و افرادی که 
تالش می کنند رهبری بزرگ به 
نظر برسند تفاوت زیادی وجود 

دارد. رهبران واقعی و موفق 
زمان الزم برای جمع آوری 

شواهد را می دانند و هرگز به 
دقت تصمیم گیری شان بابت 

تاخیر خدشه وارد نمی شود.

همیار وب
گـــزارش

حمایت صندوق بازنشستگی از استارت آپ های فعال در حوزه سالمندی

اهمیت فین تک ها در 
نظام پرداخت

به نقل از ســتاد خبری هشتمین 
همایش بانکــداری الکترونیک و 
نظام های پرداخــت، امیر ناظمی 
درباره نحوه تاثیر گذاری کســب و 
کارهای جدید بر کسب و کارهای 
سنتی گفت: با ورود تکنولوژی های 
جدید از جمله بحث اســتارت آپ 
و فین تک ها دو گروه ایجاد شــدند 
که گروه اول موافق تکنولوژی برای 
پذیرش و تعامل در کسب و کارهای 
سنتی هستند و یک گروه مخالف 
تشکیل شده که این تکنولوژی ها 
را تهدیــد برای کســب و کار خود 
می دانند، این مسئله در تمام نقاط 

جهان و ایران مرسوم است.
رییس ســازمان فناوری اطالعات 
ادامه داد: اســتارت آپ ها به عنوان 
کســب و کارهای جدید با کسب و 
کارهای سنتی رقابت دارند و برای 
گســترش باید با روحیه جنگنده 

فعالیت داشته باشند تا موفق شوند.
معــاون وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با بیان این که گســترش 
فین تک ها باعث شــده تا خدمات 
مالی مناسبی به جامعه ارائه شود، 
گفت: در حال حاضر مشاهده کنیم 
بخش بســیار زیادی از پرداخت ها 
و تراکنش های سیســتم بانکی با 
استفاده از خدمات دیجیتال جدید از 
سوی بازگیران جدید بخش پرداخت 
یعنی فین تک ها انجام شود که نشان 
می دهد این کسب و کارها اهمیت 

باالیی در نظام پرداخت دارند.
وی افــزود: در حــوزه فیــن تک 
شــرکت های متعددی وجود دارد 
که رشد بســیار زیادی داشته اند و 
برخی از آن ها شرکت ها بزرگی به 
شمار می روند که به معنای پذیرش 
این کســب و کارها توسط جامعه 
و افزایش میل اســتفاده عمومی از 
خدمات این کسب و کارهای جدید 

است.
معــاون وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در خصــوص فین تک ها 
تصریح کرد: شرکت های فین تک 
با همکاری بانک هــا می توانند در 
حوزه خدمات پولی و بانکی ارزش 
افزوده های بسیار زیادی ایجاد کنند؛ 
هم اکنون صنعت بانکی ایران برای 
ادامه فعالیت و بقاء نیاز به تحول دارد 
و کسب و کارهای جدید می توانند 
فصلی جدیــد را در صنعت بانکی 

رقم بزنند.
 ناظمی با اشــاره بــه چالش های 
اســتارت آپ هــا اظهار داشــت: 
چالش های کسب و کارهای جدید 
بسیار زیاد است؛ بخش بزرگی از این 
چالش ها از طرف دولت است چرا که 
دولت عالقه دارد تا به هر مسئله ای 
مجوز دهــد، امضاهــای طالیی و 
نهادهای ناظر متعددی را ایجاد کند 
که فعالیت کســب و کارهای نوین 
را تحت تاثیر قــرار می دهد. معاون 
وزیر ارتباطات ادامه داد: بخشــی 
دیگر از مشکالت اســتارت آپ ها 
در بخش هایی که اســتارت آپ ها 
ورود کرده اند اما قانون وجود ندارد 
یا قوانیــن قدیمــی و ناهماهنگ 
وجود دارد، دولت بــه دنبال ایجاد 
محدودیت هایی است که استارت 
آپ ها را با چالش های متعدد روبرو 

می کند. 
گفتنی است، هشــتمین همایش 
ســاالنه بانکــداری الکترونیک و 
نظام هــای پرداخــت بــا موضوع 
انقــالب بالک چیــن در روزهای 
۹ و 10 بهمن مــاه ۹۷ در مرکــز 
 همایش هــای برج میــالد برگزار 

می شود.

ایبنا
گــزارش
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Iran to introduce 
ancient history, 
civilization to 
Spain
Vice President and Head 
of Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism 
Organization (CHHTO) Ali 
Asghar Mounesan said on 
Sat. that his organization 
will introduce Iran’s 
ancient history and 
civilization to Spain.
By organizing an 
exhibition entitled “Iran, 
Cradle of Civilization” 
in Spain, “we intend 
to showcase Iran’s 
outstanding history and 
civilization to the Spanish 
people.”
Mounesan who is in 
Spain capital Madrid 
for participating in 39th 
International Tourism 
Fair of Spain known 
as ‘Fitur’ said, “we held 
a constructive meeting 
with the officials of 
Archeological Museum 
of Alicante (East of Spain) 
and also local officials. 
With the coordination 
made in this regard, 
an exhibition of Iran’s 
historical works will 
be held in this city 
magnificently.”
He revealed the 
preparedness of 
Spain’s Alicante city 
for organizing this 
prestigious exhibition 
and added, “this is the best 
opportunity to introduce 
Iran’s historical nature 
and identity to the people 
of Spain.”
Over 400,000 visitors 
visited Iran’s tourism fair 
in the Netherlands which 
was an unprecedented 
figure, he said, adding, 
“presently, Spanish 
side has taken drastic 
measures in order to hold 
a prestigious exhibition 
in eastern part of this 
country.”
Elsewhere in his remarks, 
Iran’s cultural tourism 
chief said, “moreover 
showcasing Iran’s 
ancient historical works 
in Spain’s Alicante city, 
we have decided to 
introduce unique tourism 
attractions of the country 
to Spanish people in the 
best form possible.”
He seized this 
opportunity to express 
his special thanks to Iran’s 
Ambassador to Spain 
Hassan Ghashghavi who 
took effective preliminary 
steps for organizing 
this exhibition in Spain 
gorgeously.
Undoubtedly, organizing 
joint exhibitions between 
Iran and Spain will 
help foil US negative 
propaganda against the 
Islamic Republic of Iran 
greatly.
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Kermanshah Bazaar is spectacular and 
attractive like any other traditional bazaars in 
Iran.
Tarikeh bazaar is the old traditional bazaar of 
Kermanshah and one of the longest and most 
beautiful roofed bazaars in Iran which has got 
many a passageways and offers a wide range of 
commodities and souvenirs local to Kermanshah 
including beautiful clothes, traditional sweets 
and delights, and local outfits to leather-made 
products, copper, and gold.
But what shines out at the background 
of all these productive, social, commercial, 
and economic activities is its traditional 
architecture which contains beautiful quadrivial 
intersections, passageways, and enter ways and 
thus boasts about the rich Iranian culture.
Kermanshah bazaar is about 2 century old and 
once was the hub of the trade activities of Asian 
and Europeans merchants thanks to its being 
located in the course of the Silk Road.

Once an intact village in the heart of 
Zagros Mountains, Zaras is becoming 
a favorite travel destination in the 
southwestern Khuzestan province.
Temperate climate in winters or scenic 
nature seem to be the raison d’etre. 
However, the village was put on the map 
for nature lovers when became equipped 
with tourist facilities over the past couple 
of years, Tasnim reported.
Situated adjacent to a lake, the village is 
teemed with oak trees and is surrounded 
by rouged mountains. The lake is a place 
to sail and catch fish.
There are also tourist attractions near the 
village, including historic monuments 
such as Tagh-e Tavileh and Atabaki 
citadel, as well as Shivand waterfall, 
villages and gardens where various fruit 
trees grow.
Kul-e Farah rock reliefs and Qaleh-
ye Kazhdamak are other ancient 
monuments close to this area, located a 
few kilometers southwest of the ancient 
city of Izeh.Khuzestan province is home 
to three UNESCO World Heritage sites 
of Susa, Tchogha Zanbil and Shushtar 
Historical Hydraulic System yet it is a 
region of raw beauty where its visitors 
could spend weeks exploring.
The province is also a cradle for 
handicrafts and arts which crafters 
inherited from their preceding 
generations.

In many images and designs of 
the centuries before the advent 
of Islam and afterwards, Iranian 
men and women have observed 
Hijab and maintained their dignity 
by covering their heads and their 
body.
Therefore, one can say the Iranian 
culture and civilisation is different 
from other cultures including 
that of Greece, in which men and 
women were occasionally bare or 
not covering their bodies fully.
The Iranian historical trend 
shows that the majority of people, 
including men and women, tended 
to put on more covered clothes 
than other societies.
According to Hadi Vakili, an 
associate professor at the 
History Department of Ferdowsi 
University of Mashhad, “the anti-
hijab movement entered Iran’s 
history several times, but at no 
point was welcomed by Iranians.”

“In the same ancient Iran, when 
Alexander the Great and later 
the Seleucids entered Iran, their 
culture was not the same as those 
of the Iranians regarding their 
clothes. In another word, they 
were not observing Hijab, but 
the Iranian society did not accept 
them,” he said.
“Similarly, Mongol women or 
some other ethnic minorities in 
Iran did not have full hijab, but 
they were adapted to the Iranian 
culture and society and started to 
wear Iranian-style clothes.”
Another important event against 
hijab in Iran was the removing 
of hijab by Reza Khan. It was a 
very clear example of tyranny 
and modernisation of the Iranian 
society by force of guns and 
bayonets. This move, despite 
the great efforts of the Pahlavi 
regime, who used all the country’s 
facilities to ban hijab, failed to be 
accepted by the majority of the 
society and was defeated by the 
power of culture.
Part of this culture has its roots in 
the culture of Iranian tribes and 

their wearing-style that dates 
back hundreds of years.
A few days ago, Deputy Speaker 
of Iran’s Parliament Ali Motahari 
said in a speech that “as far as I 
know, if we hold a referendum on 
hijab today, the majority of the 
Iranian society will vote for it.”
Special Wear of Iranian Ethnic 
Groups
Ethnic groups living in different 
parts of Iran are climatically 
and geographically affected by 
the weather and the biological 
conditions of the region, and most 
importantly by the religious, and 
cultural aspects of each nation.
Sometimes through this wear, 
you can understand the cultural 
components of each region. The 
identity of the local clothing of the 
people is inextricably linked with 
the beliefs of the people and is part 
of the cultural attraction.
Following, we take a look at the 
wearing style of different ethnic 
groups in Iran; an original wear 
that has been worn by Iranians 
for centuries, each of which has a 
world of colours and designs.

Culture of Hijab in Iran; From Past to 
Present

The Iranian community has been observing some 
form of Islamic dress code (hijab) since the ancient 
times – the Achaemenid era in particular – up to now.  

Ethnic groups 
living in different 
parts of Iran are 
climatically and 
geographically 
affected by the 
weather and 
the biological 
conditions of the 
region, and most 
importantly by 
the religious, and 
cultural aspects 
of each nation.

Must-see sites in Iran

Iran Attractions in 
Photos: Yazd Mirror 
Palace
Mirror Palace mansion (Qasr-e 
Ayeneh) in Iran’s central city of 
Yazd is one of the country’s tourist 
attractions that dates back to the first 
Pahlavi era. The mansion is known as 
Museum of Mirrors and Lighting since 
1998.The museum features lighting 
fixtures, featuring various types of old 
lights, matches, pens, and a collection 
of mirrors.The museum with a total 
area of 837 m2, is located in a beautiful 
garden.
The main building has a view of a pool 
while rooms and corridors brilliantly 
are decorated with plaster and mirror 
work.
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According to a recent report 
by World Steel Association, 
Iran has pushed aside Italy, 
Taiwan and Ukraine to 
become the 10th biggest 
producer of crude steel in 
the world for the year 2018.
In its latest report, the 
World Steel Association has 
put the global crude steel 
production for the year 
2018 at 1,808.6 million 
tonnes (Mt), which shows 
a 4.6% increase compared 
to 2017.
According to the report, 

Iran’s crude steel industry 
has remained in good shape 
despite the US sanctions, 
and managed to push aside 
Italy, Taiwan and Ukraine to 
take the 10th place among 
the world’s producers of 
crude steel.
Iran produced 25.0 Mt in 
2018, showing a 17.7% 
increase compared to 2017 
(21.2 Mt).
Iran’s share of global crude 
steel production has been 
estimated at 1.38% for the 
year 2018.

Russia Power 
Machines Co. 
Signs MOUs 
in Tehran
Iranian companies 
active in the 
water and power 
sector signed 
memorandums of 
understanding with 
the Russian Power 
Machines Company 
at the weekend in 
Tehran.
Energy Minister 
Reza Ardakanian 
pointed to cordial 
political relations 
between the two 
countries and said, 
“Despite the cordial 
political relations, 
ties in economic 
sector are not 
as strong,” ILNA 
reported.
Ardakanian, who 
also is head of the 
Iran-Russia Joint 
Economic and 
Trade Cooperation 
Commission, said the 
commission wants 
to expand economic 
c o o p e r a t i o n 
between the two 
neighbors. 
Referring to the 
concerted efforts 
of Power Machines 
Company to 
cooperate with 
Iranians, the 
minister said, 
“We hope that by 
May, when the 
15th meeting of 
Iran-Russia Joint 
Economic and 
Trade Cooperation 
C o m m i s s i o n 
convenes in Tehran, 
we will see effects of 
today’s agreements”.
According to 
Financial Tribune, 
Thermal Power Plant 
Holding Company 
was one of the 
Iranian companies 
that signed an MoU 
with the Russian 
side.
Regarding the 
agreement, TPPHC 
managing director 
Mohsen Tarztalab 
said, “The Russian 
firm will finance the 
project to modernize 
and develop Ramin 
Power Plant in 
Ahvaz, Khuzestan 
Province”.
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Iran, 10th biggest crude steel 
producer in 2018: worldsteel

Opinions diverged 
drastically on market 
demand, production and 
the volume of contraband 
apparel smuggled into Iran 
annually.
Majid Eftekhari, a board 
member of Iran’s Apparel 
Production and Sales 
Union, said that based on 
World Trade Organization’s 
figures, Iran’s apparel 
market is as big as $14-15 
billion.
“This is while the 
Headquarters for 
Combating the Smuggling 
of Commodities and 
Foreign Exchange put 
the figure at $8.1 billion,” 
Financial Tribune quoted 
him as saying.
Both of these organizations 
put Iran’s domestic apparel 
production value at $5.5 
billion per annum.
In a recent report, Tehran 
Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and 
Agriculture put the value 
of the market at 267.58 
trillion rials ($2.29 billion 
at the exchange rate of 
116,500 rials per dollar) in 
the last fiscal year (ended 
March 20, 2018). 
TCCIM was citing figures 
released by the Statistical 
Center of Iran. Clothes and 
shoes accounted for 208.97 
trillion rials ($1.79 billion) 
and 58.61 trillion rials 
($503 million) of the total 
sum respectively. 
The discrepancy in data was 
also evident in the volume 
of smuggling, though it is 
well known that apparel 
has for long topped the list 
of goods smuggled into 
Iran.
“According to a former 
minister of cooperatives, 
labor and social welfare, Ali 

Rabiei, around $8 billion 
worth of contraband 
apparel annually enter 
the country whereas 
according to Mohammad 
Shriatmadari, a former 
industries minister, the 
figure approximates $6 
billion per year,” Eftekhari 
said.

The Headquarters for 
Combating the Smuggling 
of Commodities and 
Foreign Exchange 
believes contraband 
items constitute around 
$2.6 billion of the Iranian 
clothing market. 

According to the TCCIM 
report, domestic demand 
is largely met through 
imports, a great deal of 
which is smuggled into 
the country through 
unofficial channels, 
as evident in the huge 
difference between data 
provided by the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration and those 
of the International Trade 
Center. 
IRICA’s statistics suggest 
$60 million worth of clothes 
and $35.3 million worth of 
shoes were imported into 
Iran last year. 
As for clothes, 64% or 
about $38 million, were 
imported from Turkey. 
China, Germany and the 
UAE followed with 10%, 9% 
and 7% respectively. 
China, Turkey and the UAE 
were the biggest exporters 
of shoes to Iran last year, 
with a share of 37%, 28% 
and 21% respectively.
The International Trade 
Center’s data put imports 
of clothes and shoes into 
Iran at $856.5 million and 

$314 million respectively 
in 2017.
The biggest difference in 
figures is seen in those 
related to imports from 
China. IRICA says China 
exported $6.2 million 
worth of clothes to Iran in 
March 2017-18 while ITC 
says the exports reached 
$493 million in 2017.
Data differences are 
also noticeable for other 
countries, including the 
UAE, Turkey, India and Italy. 
IRICA says $4.3 million, 
$38.3 million, $91,000 
and $735,000 worth of 
clothes were imported to 
Iran from these countries 
respectively last year. 
This is while ITC puts the 
respective imports at $215 
million, $95 million, $19 
million and $17 million 
respectively in 2017.
Last fiscal year started on 
March 21, 2017, and ended 
on March 20, 2018.
All dollar values in the 
above text have been 
converted at a rate of 
112,000 rials.
Speaking at the same 
meeting, Hassan 
N i l f o r o u s h z a d e h , 
secretary-general of 
Iran Textile Industry 
Association, said 98% of 
Iran’s textile industry are 
controlled by the private 
sector.

“Our main problem is the 
huge amount of contraband 
that enters the country. 
It seems that even law-
enforcement forces cannot 
stop smuggling. Other 
handicaps we deal with 
include problems related 
to money transactions, 
foreign exchange and 
transportation caused by 
reimposed US sanctions.”
Nilforoushzadeh said the 
textile industry created 
close to 600,000 direct jobs.  
In June, the import of 
1,339 commodities 
categorized as “non-
essential goods with 
domestic counterparts” 
were banned by the 
government to economize 
on foreign currency and 
support domestically-made 
products. The list included 
apparel and clothing. 
Earlier this month, the 
Ministry of Industries, 
Mining and Trade removed 
47 commodities from the 
list of banned imports. 
Clothing and apparel were 
one of the items removed 
from the list.
However, Director General 
of Textile and Clothing 
Department of the Ministry 
of Industries, Mining and 
Trade Afsaneh Mehrabi 
recently said the ban on 
imports of shoes and 
clothes is still in effect.

Telephone Directory 
Center to Offer English, 
Arabic Service
Iran Telephone Directory Center that can be ac-
cessed by dialing 118 throughout the country 
will soon offer service in English and Arabic.
The directory is established and managed by 
the Telecommunication Company of Iran.
TCI chief Majid Sadri said, “With English and 
Arabic services we want to help tourists and 
foreign residents,” IRNA reported. 
He did not say when the new services will be 
available. Services in other languages and local 
dialects are also planned, according to Finan-
cial Tribune.
The phone directory center, also available on-
line at 118.tct.ir, is a database of millions of reg-
istered fix-line telephone numbers. It receives 
over one million phone calls every day.

Decline in Iran’s Handmade 
Carpet Export Value
More than 12,000 tons of hand-woven carpets 
and handicrafts worth around $258 million 
were exported from Iran during the first nine 
months of the current Iranian year (March 21-
Dec. 21).
They registered a 55% rise in weight and a 22% 
fall in value compared with the similar period of 
last year, latest figures released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration show.
In the last Iranian year (March 2017-18), a 
total of 12,000 tons of hand-woven carpets and 
handicrafts worth $463 million were exported 
from Iran, IRNA reported.

Sony PlayStation 
Dominates Iran Console 
Game Market
 From among 5.2 million console gamers in 
Iran, 63% prefer Sony PlayStation, 10% are 
enthusiastic fans of Microsoft Xbox while the 
remaining are either undecided or prefer 
handheld consoles made by Nintendo or Sony, 
results of a nationwide survey show.
Conducted by the Digital Games Research 
Center (DIREC) and published on its website 
(direc.ir), the survey indicates there are 5.2 
million Iranian console gamers of which 90% 
are men. 
DIREC said only 11% of the gamers play on 
handheld consoles, Financial Tribune reported.
Findings showed “76% of the console gamers 
are under the age of 20 and 21% are between 20 
to 35 years old. Close to 90% of the gamers are 
single. The average age of console gamers is 17.”
It was revealed that 85% of console gamers 
live in urban areas. 71% do not have a high 
school diploma and 17% have “some degree of 
academic education”.

Top private sector players in Iran’s textile and 
apparel industries held a meeting at Fars News 
Agency to scrutinize impediments facing domestic 
apparel producers.

Divergent Views on Iran’s Apparel 
Smuggling Volume

news

Iran’s Export Price Index 
Increases 162% YOY
The export price index stood at 749.2 in the ninth month 
of the current Iranian year (Nov. 22-Dec. 21), registering a 
20.2% decline compared with the preceding month and a 
162.5% rise compared with the similar month of last year, 
the Central Bank of Iran’s latest data show.
The index saw a rise of 162.6% over the preceding eight-
month period and an increase of 130.4% over the 12-month 
period ending Dec. 21 compared with the corresponding 
periods of last year. 
EPI is primarily influenced by two factors: foreign exchange 
rates and global commodity prices. The index is calculated for 

the prices of one or a basket of commodities in international 
trading, using FOB export prices. 
“Plastic, natural rubber and their products” group had the 
sharpest EPI decline of 23.6% and that of “wood and wood 
products” had the slowest decrease of 16.1% compared with 
the month before, Financial Tribune reported.
The highest year-on-year increase of EPI was registered for 
“wood and wood products” with a 201.6% rise, followed by 
“chemicals and related industries” with 191.3%. The slowest 
year-on-year rise was registered for “textiles” with 84.7%. 
According to the figures released by the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration, non-oil exports during the 
one-month period amounted to 11.67 million tons worth 
$1.86 billion, indicating a decrease of around 34.27% 

compared with the preceding month’s $7.5 billion. Exports 
were down 56% in value and up 47% in terms of weight 
month-on-month. 
Exports of petrochemicals reached $1.08 billion in Azar, 
indicating a 40% decline. Non-petroleum based products, 
including agricultural, industrial and mining products, as 
well as carpets, which are classified within “others” group, 
hit $783 million and posted a drop of 47%. 
The export of gas condensate ended in Azar whereas it 
earned $58 million in the preceding month.  
China was the main customer of Iranian products in Azar, 
as its imports from Iran reached $287 million in the Iranian 
month Azar compared with the preceding month’s $1.08 
billion.

The biggest 
difference 
in figures is 
seen in those 
related to 
imports from 
China. IRICA 
says China 
exported 6.2$ 
million worth 
of clothes to 
Iran in March 
18-2017 
while ITC says 
the exports 
reached 493$ 
million in 
2017.



Iran, Turkey FMs discuss 
Venezuela over phone
Foreign ministers of Iran and Turkey held a phone 
conversation on Saturday to confer on the latest 
developments in Venezuela and the region.Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and his 
Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu exchanged 
views on the situation in Venezuela amid Washington 
interventions in Caracas’ internal affairs.No further 
details regarding the content of their talks have been 
published.
Both Iran and Turkey have voiced support for the 
legal government of Venezuela while condemning US 
destructive policies toward Caracas.On Friday, Zarif 
held another phone conversation with his Venezuelan 
counterpart Jorge Arreaza and discussed ways to 
strengthen negotiations between the Venezuelan 
government and the opposition groups and find a 
political solution to the ongoing conflict between the 
two sides.

EU Adds Saudi Arabia to 
Terror Financing List
The European Commission has added Saudi Arabia 
to an EU draft list of countries that pose a threat to 
the bloc because of lax controls against terrorism 
financing and money laundering, a report said.Saudi 
Arabia is one of the countries added to the updated list 
that is still confidential, one EU source and one Saudi 
source told Reuters.
The move is a setback for Riyadh at a time when it 
is striving to reclaim its international reputation 
following the murder of Saudi journalist Jamal 
Khashoggi in the kingdom’s Istanbul consulate on Oct. 
2.Apart from this, the inclusion in the list complicates 
financial relations with the EU. The bloc’s banks will 
have to carry out additional checks on payments 
involving entities from the listed jurisdictions.The 
provisional decision must be endorsed by the 28 
EU states before being formally adopted next week.
Countries are blacklisted if they “have strategic 
deficiencies in their anti-money laundering and 
countering the financing of terrorism regimes that 
pose significant threats to the financial system of the 
Union,” the existing EU list declares.

US Trying to Directly Manage 
Situation in Venezuela: Russia
Appointing new US special envoy for Venezuela is 
an attempt to directly manage the situation in the 
Latin American country, Russian Foreign Ministry's 
official spokeswoman Maria Zakharova wrote on her 
Facebook page on Saturday."This is Washington's 
attempt to start directly managing the political 
situation in Venezuela which the US elites consider 
as their future vassal in the region," Zakharova 
said."They already 'restored' democracy in Iraq, 
as well as in Libya. They failed in Syria, or, it will be 
more accurate to say, they were not allowed to do it. 
Now it is Venezuela's turn," she added, TASS news 
agency reported.On January 23 Venezuelan National 
Assembly Speaker Juan Guaido proclaimed himself as 
the country's acting president. Venezuelan President 
Nicolas Maduro has described it as a coup attempt 
and announced severing diplomatic relations with 
the United States.

Expediency Council Leaves Decision On 
Palermo Bill To Next Session

Iran Army 
Carries Out 
Explosions 
with Remote-
Controlled 
Bombs in Drill
The Iranian Army Ground Force 
practiced a tactic to prevent the 
enemy from closing in on the 
battlefield by creating a long 
row of blasts using remote-
controlled land bombs during a 
military exercise in central Iran.
During the final stage of 
the “Eqtedar (Power)” war 
game on Saturday, the Army 
Ground Force’s combat 
engineers created a line 
of explosion 6 kilometers 

long to block the forward 
movement of the hypothetical 
enemy’s personnel carriers 
and armored vehicles.A 
commander said the military 
engineering units had been 
deployed to the drill zone 10 
days in advance of the war game 
to design and prepare the line 
of explosion and plant remote-
controlled bombs.In another 
operation on Saturday, two 
F-7 fighter-bombers of the Air 
Force were scrambled to hit the 
enemy’s armored equipment 
with smart bombs.During 
today’s operations, the Ground 
Force’s fixed and mobile 
artillery units practiced hitting 
the enemy’s positions with 
smart and precise shells with 
a range of 10 to 30 kilometers.

The final phase of the war 
game, involving 12,000 assault 
forces from all units of the 
Army Ground Force, began on 
Saturday morning with Army 
Commander Major General 
Abdolrahim Mousavi in 
attendance.Troops from the 
artillery, armored unit, rapid-
reaction forces, mechanized 
infantry, combat engineering, 
telecommunication and 
electronic warfare, and 
airborne unit have been arrayed 
in the operation zone with the 
support of the Air Force fighter 
jets.During the first stage of the 
exercise on Friday, 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 CH-47 Chinook and Bell 
214 helicopters.In another 
mission, commandos from the 
Army Ground Force Special 
Forces, known as the 65th 
Brigade, parachuted into the 
zone to repel a Takfiri attack and 
capture the terrorist groups’ 
ringleaders.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.

The meeting was 
chaired by Ayatollah 
Sadeq Amoli Larijani, 
Iranian Judiciary Chief, 
and also attended 
by Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
and Parliament Speaker 
Ali Larijani.According 
to Seyed Mostafa Mir 
Salim, member of 
Expediency Council, the 
participants discussed 
the issue and exchanged 
views over joining the 
convention but did 

not reach a consensus, 
so the final decision 
was postponed to the 
council’s next session.
This is the second 
week in a row that 
the council deters the 
decision on the bill 
for further studies.
Palermo bill is one of the 
four government bills 
seeking to bring Iran’s 
anti-money laundering 
and countering 
terrorism financing 
standards into line with 

international norms, 
specifically those 
defined by the Financial 
Action Task Force 
(FATF).
The parliament has 
approved all the 
measures but except 

for the bill that updates 
Iran’s domestic CFT 
law. All the rest have 
been rejected by the 
Guardian Council – a 
watchdog that ensures 
laws are in line with the 
Constitution and Sharia.

The Expediency Council’s Saturday meeting on 
joining the UN Convention on Transnational Crime 
(Palermo bill) ended without conclusion, leaving the 
final decision to the next session.
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Iranian Foreign 
Ministry spokesman, 
Bahram Qassemi has 
dismissed French 
Foreign Minister, 
Jean-Yves Le Drian’s 
threat to impose 
sanctions on Iran 
over its ballistic 
missiles, saying the 
Islamic Republic’s 
missile power is non-
negotiable.
“Iran’s military 
capabilities are part 
of the country’s 
legitimate defense 
power and a 
guarantor of the 
Islamic Republic’s 
national security, 
which is based on 
the doctrine of 
deterrence,” Qassemi 
said in a statement.
The spokesman 
noted the Islamic 
Republic of Iran 
has designed its 
defense capabilities 
based on a realistic 
assessment of the 
existing threats and 
will strengthen them 
to the extent it deems 
necessary.
“Iran’s missile power 
is non-negotiable 
and this fact has 
been conveyed to 
the French side in 
continuous political 
dialogue between 
Iran and France,” he 
added.
The spokesman 
insisted the French 
top diplomat’s 
threat to impose new 
missile sanctions 
is against the spirit 
of political talks 
and cooperation 
between the 
two countries, 
stressing that any 
new sanctions by 
European states 
would convince 
Iran to reconsider 
its interaction with 
these countries.
“The Islamic 
Republic of Iran has 
always been seeking 
consolidation of 
peace and stability 
in the region, and 
believes the mass 
sales of sophisticated 
and aggressive 
weapons by the US 
and some European 
countries including 
France have 
undermined stability 
and balance in the 
region,” he said.

Tehran raps 
Paris for 
threatening 
comments on 
Iranian mis-
siles

Iran
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Zarif Reaffirms Iran’s Support for 
Venezuela Government
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif voiced 
Tehran’s support for the legitimate government of 
Venezuela, which has been facing a political turmoil in 
recent days.
On Friday, Zarif held a telephone conversation with 
his Venezuelan counterpart Jorge Arreaza, during 
which he expressed Tehran’s support for Venezuela’s 
government and nation in the face of US plots.
The two diplomats also discussed ways to counter 
the US’ moves against independent governments, 

especially the Venezuelan government, at the 
international level.
Zarif and Arreaza further talked about a recent offer by 
the governments of Mexico and Uruguay to mediate in 
the dispute, other methods of strengthening national 
dialogue, and political solutions for settling the 
conflict between the Venezuelan government and the 
opposition groups.
According to the Foreign Ministry’s website, Zarif will 
keep holding talks with the countries that share views 
with Tehran about the developments in Venezuela.
Venezuela has plunged into political crisis after Juan 
Guaido, the leader of the opposition-controlled National 

A s s e m b l y , 
declared himself 
interim president 
on Wednesday.
Shortly after 
Guaido took an 
oath swearing 
himself in before 
his supporters, US President Donald 
Trump recognized him as the country’s leader. In 
response, Venezuela’s President Nicolas Maduro broke 
off diplomatic ties with the US and gave American 
diplomats 72 hours to get out of his country.

Security, economic confrontation 
with US to bring victory to Iranian 
nation
Abolfazl Hassan Beigi, member of Iran Parliament’s National 
Security and Foreign Policy Commission said the secretary of 
the Supreme National Security Council of Iran Rear Admiral Ali 
Shamkhani has declared in a the Parliament’s closed session that 
the implementation of the CFT is not in the interest of the Islamic 
Republic.Calling it a “colonial treaty”, Hassan Beigi said CFT’s 
implementation is not in the interest of the Islamic Republic.“The 
United States created such a forum to destroy Soviet Union in order 

to bypass the Security Council and the United Nations, thereby 
bringing heavy blows to the Soviet Union,” he noted, adding 
“now they are trying to enforce their sovereignty over the Islamic 
Republic through FATF and CFT, after they failed to do so by JCPOA.”
By announcing that the four FATF-related bills were previously 
reviewed in the presence of Shamkhani, Hassan Beigi said that “he 
has clearly stated in the meeting that according to the Supreme 
National Security Council, the CFT will not be in the best interests 
of the country;” however we will certainly abide by the Expediency 
Council’s decision, if the body approves the bills, Hassan Beigi 
qouted Shamkhani as saying.“Security, legal and economic 
confrontation with the US will bring victory to Iranian nation, and 
on the other hand, yielding to the demands of the United States 

will defeat us,” Shamkhani was 
qouted as saying.
Back in October, the Iranian 
Parliament passed a bill on 
combating the financing 
of terrorism by 143 
votes to 120, as part of the 
country’s implementation of 
international standards set by 
the Financial Action Task Force 
(FATF). To become law, however, Iran’s 
oversight Guardian Council should vet the bill for compliance with 
the Constitution.

News

EU Will Unveil SPV on 
Monday
The European Commission said it’s seeking 
to launch “very soon” a special purpose 
vehicle to help European companies 
bypass US sanctions on Iran, with three 
European diplomats saying the official 
unveiling could come as early as Monday.
Progress has been slow in developing 
the SPV, a key element of the European 
Union’s effort to keep Iran from quitting 
the Joint Comprehensive Plan of Action, 
the 2015 accord to constrain the nation’s 

nuclear activities in exchange for sanctions 
relief. The US pulled out of the deal in 
May and has since reimposed sanctions, 
Bloomberg reported.The EU, led by France, 
Germany and the UK, has struggled to find 
a government willing to host the vehicle, 
which risks drawing criticism from the 
American administration. Still, EU foreign 
policy chief Federica Mogherini had 
said in December that the SPV would be 
established by the start of 2019.
Mogherini’s spokeswoman on Thursday 
indicated that work remains to be done, 
according to Financial Tribune.

“The SPV preparations have progressed; 
they are at an advanced stage,” the 
spokeswoman, Maja Kocijancic, told 
reporters in Brussels. “I hope that we can 
announce the launch very soon.”
The four EU diplomats who commented 
on the timetable all declined to be named 
because of the sensitivity of the matter. 
One of them cautioned that while the 
official launch had been set for Jan. 28, 
outstanding issues meant there could be a 
short delay. EU member states have agreed 
the SPV should be finalized by the end of the 
month, the diplomat said. 

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



Iran, 10Th Biggest Crude Steel 
Producer In 2018: Worldsteel

Golestan province exports up 73% in 10 months
Iranian merchants exported over 321,000 tons of goods worth some $221.72 million from the northern 
Golestan province during the past 10 months through January 20, a senior official at the Islamic Republic of 
Iran’s Customs Administration said.According to Ebrahim Hosseini, the director general of Golestan’s customs 
office, the figure indicates a 73% and 53% hike in terms of volume and value, respectively, compared with the 
similar period of last year.
The main commodities exported from Golestan included cheese, rebar, iron, tomato paste, dairy products, 
polystyrene, preform, and animal food.Iraq, Turkmenistan, Afghanistan, Kazakhstan, Bulgaria, Romania, 
China, Qatar, Uzbekistan, Russian Federation, Pakistan, Turkey and Azerbaijan were the province’s major 
destinations during the period.The northern province’s exports during the past Iranian year (March 2017-
2018) stood at 240,000 tons worth $184 million.

The Pentagon said 
Friday it has received 
no orders to move 
any aircraft or ships 
to Venezuela after 
opposition leader 
Juan Guaido declaring 
himself interim 
president.
"A lot of people are 
getting spun off 
thinking that we're 
getting ready to 
invade Venezuela," a 
Pentagon official told 
reporters. "There are 
no authorizations 
or orders for aircraft 
movement or anything 
like that."
"We stand by our 
partners in the region 
and support the people 
of Venezuela," the 
official added, Anadolu 
Agency reported.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
05:37:37  
Noon call to prayer : 
12:16:02   
Evening call to prayer: 
17:49:28 

High: 13 ° c
Low:2 ° c

5000 Rials

Pentagon Has 
No Orders to 
Send Troops to 
Venezuela

Expediency Council 
Leaves Decision On 
Palermo Bill To Next 
Session

Divergent Views 
on Iran’s Apparel 
Smuggling Volume

Culture of Hijab in 
Iran; From Past to 
Present

Iran
news

ISFAHAN
N E W S

Headlines

7

6

6

5

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province  Sunday,January 27, 2019,
No.152

The average goods and services Consumer Price 
Index in the -12month period ending Jan. 20, which 
marks the end of the Iranian month of Dey, increased 
by %19.6 for the first decile whereas it rose by 
%22.3 for the 10th decile. 
The fourth and fifth deciles saw their -12month 
average inflation rate grow by %20.8 compared 
with last year’s corresponding period. The rate for 
the second decile increased by %20.5 in Dey, third 
decile %20.7, sixth %20.9, seventh %21.3, eighth 
%21.4 and ninth decile %21.6.
The highest overall CPI (using the Iranian year to 
March 2017 as the base year) stood at 156.5 for the 
second decile and the lowest index was registered at 
155.1 for the first decile, Financial Tribune reported.
The year-on-year inflation rates increased by %39.1 
for the first decile during the month under review, 
%40.4 for second, %40.5 for third, %40.3 for fourth, 
%40.2 for fifth, %40 for sixth, %40.6 for seventh, 
eighth and ninth and %41.4 for 10th decile. 
Income deciles are groupings that result from 
ranking either all households or all persons in 
the population in the ascending order based on 
income and then dividing the population into 10 
groups, each comprising approximately %10 of the 
estimated population.
Irrespective of income deciles, SCI reported recently 
that the goods and services Consumer Price Index 
registered a year-on-year increase of %39.6 in Dey 
compared with the similar month of last year.
SCI had put YOY inflation for the preceding month, 
Azar, which ended on December 21, at %37.4.
The overall CPI (using the Iranian year to March 
2017 as the base year) stood at 154.7 in Dey, 
indicating a %2 rise compared with the previous 
month.
The month-on-month inflation rate was %2.6 for the 
preceding month. 
The average index in the -12month period ending 
Jan. 20 increased by %20.6 compared with last 

year’s corresponding period. 
SCI had put the average -12month inflation rate for 
the preceding month of Azar at %18. 

The index registered a year-on-year increase of %39 
for urban areas and %42.7 for rural areas compared 
with the similar month of last year. 
SCI put the average -12month inflation for urban 
and rural areas in Dey at %20.6 and %20.9 
respectively. 
The overall CPI reached 154.1 for urban households 
and 158.4 for rural households, indicating an 
increase of %2 for both urban and rural areas 
compared with the previous month.
Q3 Services PPI Up %8.8 
Another newly-published SCI report shows the 
overall Producer Price Index for the services sector 
(using 2011 as the base year) stood at 310.1 in the 
third quarter of the current Iranian year (Sept. -23
Dec. 21), indicating an %8.8 increase compared 
with the preceding quarter.
The services PPI is calculated by taking into account 
the indexes of eight subsectors, namely “repairing 
motor vehicles, motorcycles and home devices”, 
“hotels and restaurants”, “transportation, storage 
services and communications”, “brokerage 
(insurance) services”, “real estate, leasing and 
business”, “education”, “health services and social 
work”, and “other public, social and personal 
services”.   
PPI for the subsector of “repairing motor vehicles, 
motorcycles and home devices” stood at 379.3, 
indicating a %13.3 rise compared with the previous 
quarter, according to data reported by the Statistical 
Center of Iran. 
“Hotels and restaurants” registered a PPI of 429.8, 
posting a %15.3 rise compared with the previous 
quarter. 
PPI for “Transportation, warehousing services and 
communications” stood at 368.2, registering a %9 
increase over the previous quarter.
“Brokerage financial services (insurance)” hit a PPI 
of 298.4, indicating a %1.8 rise compared with the 
previous quarter.
That of “Real estate, leasing and business” stood at 
228, registering a %5.9 rise over previous season. 
PPI for “Education” stood at 305.5, posting a %15 
rise compared with the previous quarter, while 
it registered 440.7 for “health services and social 
work”, indicating a %6 rise over the previous 
quarter. 

 

While the government’s operating and capital 
expenditure as well as private sector investment 
remained almost unchanged at the nominal level, 
the rise in consumer and producer price indexes 
has offset the real growth of sectors, including 
construction and public services. 
Sanctions and the unfavorable condition of foreign 
currency market in H1 are expected to hurt Iran’s 
economy in the fiscal 2018-19 and more so in the 
fiscal 2019-20. 
In its latest report, the parliamentary think tank 
has analyzed Iran’s real economy and forecast two 
scenarios for the economic growth of the main 
sectors in the current and next years, Financial 
Tribune reported.
Under the first scenario, the export of crude oil and 
gas condensates will decrease by 800,000 barrels 
per day in the second half (Sept. 23, 2018-March 20) 
to reach 1.9 million barrels per day in the current 
year (March 2018-19) while the daily export of 
crude oil and gas condensates will reach 1 million 
barrels in the next fiscal year (March 2019-20).
In the second scenario, which is more pessimistic, 
oil and gas condensates exports will decline by 
1.6 million barrels a day in H2 and average annual 
exports will reach 1.5 million barrels a day in 
the fiscal 2018-19. Daily exports of oil and gas 
condensates will reach 800,000 barrels a day during 
March 2019-20.
This year, the research center announced, Iran’s 
economy will contract 2.6% under the first, more 
optimistic scenario and 5.5% under the second, 
pessimistic scenario. Iran’s gross domestic product 
without oil is estimated to grow 0.5% under the first 
and contract 0.5% under the first scenario this year.
Next year will see country’s economy shrink 4.5% 
under the first scenario and 5.5% under the second 

scenario whereas, the country’s GDP growth 
without oil will be zero under the first scenario and 
contract 1% if the second scenario is realized. 
The parliamentary think tank’s forecast for the 
economic growth in agriculture sector for the 
current fiscal is 1.2% under both first and second 
scenarios. The oil sector will contract 14.5% if the 
optimistic scenario plays out and shrink 26% under 
the pessimistic situation. 
The industries sector this year is predicted to 
contract 2% and 4.5% under first and second 
scenarios, respectively. 
Water, electricity and natural gas sector will grow 
3.6% under both scenarios this fiscal.
The construction sector is forecast to contract 8% 
under first and 11.5% under the second scenario 
this year. 
Services sector is predicted to grow 1% under the 
optimistic scenario and 0.5% under the pessimistic 
scenario this year. 
The report by Majlis Research Center has yet to 
calculate sectoral economic growth for next year.
The Statistical Center of Iran’s latest report shows 
Iran’s gross domestic product during the first 
half of the current fiscal year (March 21-Sept. 22) 
saw a 0.4% growth compared with last year’s 
corresponding period.
By excluding oil sector from GDP, growth stood at 
0.3%.
The breakdown of GDP for the three economic 
sectors under SCI review shows only the services 
sector experienced a growth of 2.3%. The two 
sectors of agriculture and industry saw 2.5% and 
1.2% contractions respectively.
The latest World Bank report estimates Iran’s 
economic growth will continue to experience 
contraction in 2019, before positive growth emerges 
in 2020. 
According to WB’s “World Economic Prospects” 
report published after the New Year, Iran’s GDP is 
bracing for further contraction in 2019 to reach 
-3.6% after experiencing an estimated -1.5% in 
2018 before stabilizing in positive territory at 1.1% 
in 2020 and 2021.

Rich-Poor Inflation Gap WideningIran Parliament Think Tank Forecasts Grim Outlook 
on Economic Growth The average annual inflation gap measured by 

the Statistical Center of Iran between the first 
income decile (those with the lowest income) 
and the 10th decile (those with the highest 
income) increased %0.3 to reach %2.7 in the 
Iranian month Dey (Dec. -2018 ,22Jan. 20) 
compared with the previous month’s %2.4.

The performance of Iran’s real economy was 
weaker than expected in the first half of the current 
fiscal year (March -21Sept. 2018 ,22), a report by 
the research arm of Iranian Parliament reads.
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