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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

بازار مبل به شدت راکد است؛    

به گل نشستن صنعت دیرینه اصفهان در تالطم ارز

بازار طال و سکه  97/11/8 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,100,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,203,0005,041,000جدید

2,250,0002,521,000نیم سکه

1,3600001,441,000ربع سکه

710000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18373515488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

بقا، حتی با سود صفر

از سال 2001 تا 2018 تغییرات 
اقتصادی فراوانــی در جهان رخ 
داد. اما دو فروپاشــی اقتصادی 
بزرگ در این مــدت رقم خورد 
که توانست سرنوشت اقتصادی 
کل دنیا را تغییــر دهد. هر کدام 
از این فروپاشــی های اقتصادی 
توانست دارایی کل مردم جهان را 
به یک سوم تا یک دوم تقلیل دهد. 
یعنی در طی این سال ها فعاالن 
اقتصادی در مجموع دوبار بیش 
از نصفه دارایی هایشان را از دست 
داده و مجبور شدند دوباره تالش 
کنند. البته در ایــن بین برخی 
از ســرمایه داران تاب مقاومت 
نداشته و به طور کلی از گردونه 
اقتصادی خارج شــدند و برخی 
دیگر از آب گل آلود ماهی گرفته 

و بر سرمایه های خود افزودند.
 برخی بر ایــن باورنــد که این 
فروپاشی های اقتصادی بی دلیل 
 نیســت و کامال بــا برنامه انجام 
می شــود یعنی برنامــه ریزان 
اقتصادی کــه اتفاقــا از قدرت 
سیاســی باالیی نیــز برخوردار 
هســتند به وســیله قــدرت و 
ثروتی که در دســت دارند باعث 
 این فروپاشــی هــای اقتصادی

 می شوند تا ...

به مناسبت دهه فجر در آبفا 
اصفهان   صورت می گیرد؛

بهره برداری از 30پروژه در 
بخش آب و فاضالب با اعتباری  

بالغ بر 1275 میلیارد ریال
در دهه فجر 30 پروژه در بخش آب و فاضالب با 
اعتباری بالغ بر  1275 میلیارد و 400میلیون ریال 

در سطح استان اصفهان افتتاح می شود.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان با بیــان اینکــه در دهه فجر ســال 
 جاری 22 پروژه در بخش آب بــه بهره برداری

 می رســد اعالم کــرد: در دهه فجــر 97 ،بهره 
برداری ازخــط آبرســانی به گلشــهر، افتتاح 
 خط دوم آبرســانی به تودشــک،  لوله گذاری 
بهره برداری از خط انتقال آب به دولت آباد و شاپور 

آباد ،آبرسانی به شهرک صنعتی نایین، ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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     رییس اتحادیه مبل اصفهان : رکود به میزانی عمیق است که از نمایشگاه مبل امسال باوجود عرضه محصوالت باکیفیت، متنوع و با نرخ مناسب استقبال بسیار اندکی صورت گرفت تا جایی که 
هزینه های غرفه داران نیز در این نمایشگاه تامین نشد.

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک

مرکز پایــش و کنترل کیفی هوای شــهر 
اصفهان و ســازمان محیط زیســت جمعا 
20 ایستگاه ســنجش هوا در سطح شهر 
دارد؛ که از این تعداد 11 ایســتگاه مربوط 
به اداره کل محیط زیســت و 9 ایستگاه در 
اختیار شهرداری اصفهان است. مرکز پایش 
و کنترل کیفی هوای شــهر اصفهان یکی 
از مراکز وابســته به معاونت حمل و نقل و 
ترافیک است که هوای شــهر اصفهان را از 
نظرکیفی و میزان آالینده ها پایش و رصد 

می کند.
ابوالفضل خســروی، مدیــر مرکز پایش 
وکنترل کیفی هوای شهرداری اصفهان در 
این باره می گوید: این مرکز عالوه بر سنجش 
میزان آالینده ها، برنامه ریزی برای کنترل 
آنها و کمک به کاهش آلودگــی هوا را نیز 
برعهده دارد؛ پایش هوای شــهر به تنهایی 
نمی تواند راهگشا باشد، بنابراین باید با در 
نظر گرفتن برنامه هایی درصدد کنترل کیفی 
هوا و کاهش آلودگی آن برآمد، البته کنترل 
کیفیت هوا نیز بدون دریافت اطالعات مربوط 
به میزان آالینده ها امکانپذیر نبوده و این دو 

الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
وی ادامه می دهد: از یک ســال گذشته، 9 
ایستگاه سنجش آالینده ها در سطح شهر 

نصب شده اســت که این جانمایی و نصب 
دســتگاه ها مکمل جانمایی ایستگاه های 
سازمان محیط زیست بوده و در صورت فعال 
بودن، جمعا 20 ایستگاه، میزان آالینده های 
شــهر اصفهان را اندازه گیری کرده تا دید 
روشنی از میزان آالینده های شهر اصفهان 

به دست بیاید.
مدیر مرکز پایش و کنتــرل کیفی هوای 
شهرداری اصفهان تصریح می کند: هریک از 
این ایستگاه ها چهار گاز آالینده و همچنین 
میزان ذرات معلق بزرگ تر از 2.5 میکرون 
را شناسایی می کند؛ این گازها شامل منو 
اکســید کربن )CO(، دی اکسیدگوگرد 
 ،)NO2(دی اکســید نیتروژن ،)SO2(
دی اکســید کربــن)CO2( و ذرات 

معلق)PM2.5( است.
به گفته وی شاخص آلودگی هوا )AQI( به 
عنوان استاندارد جهانی برای تعیین کیفیت 
هوای کشور شناخته شده و وضعیت هوای 
شهر بر مبنای آن بیان می شود بر این اساس 
شاخص کیفیت هوا، عدد50 هوای پاک، 50 
تا 100 هوای ســالم ، 100 تا 150حساس 
برای گروه های ناســالم، رنج 150 تا 200 
ناسالم برای عموم اســت و شاخص باالتر 
از 200 نشــان از وضعیت بحرانی هوا دارد؛ 

آلودگی هوای یک شــنبه هفتم بهمن ماه 
نیز با استناد به همین شاخص به مرز هشدار 
رســیده و برای گروه های حساس ناسالم 
اعالم شــد در پی آن با تشــکیل کارگروه 
اضطرار مدیریت بحران استانداری تصمیم 

بر تعطیلی مدارس گرفته شد.
مدیر مرکز پایش وکنتــرل کیفیت هوای 
شــهرداری اصفهان درباره میزان آلودگی 
هوای شــهر می گویــد: شــاخص میزان 
آالینده ها در شهر اصفهان در روز یکشنبه 
هفتم بهمن عدد 130 را نشــان می دهد 
در نتیجه برای گروه های حساس از جمله 
کودکان، بیمارن تنفسی و قلبی و زنان باردار 

ناسالم است.
خســروی درباره ایســتگاه های سنجش 
آالینده ها می گوید: از 9 ایستگاه شهرداری، 
پنج ایستگاه ژاپنی با برند مارکهور و چهار 
ایســتگاه دیگر فرانسوی اســت که هوای 
محدوده خود را به صورت دقیق ســنجش 
کرده و اطالعات را به ســرور مرکزی واقع 
در مرکز پایش و کنترل کیفی هوای شهر 
اصفهان ارسال می کند؛ جانمایی ایستگاه ها 
نیز بر اساس استانداردهای محیط زیستی 
انجام می شــود که شــامل چهار ایستگاه 

ترافیکی و پنج ایستگاه شهری است.

9 ایستگاه برای کمک به کیفیت هوای شهر

از 9 ایستگاه 
شهرداری، پنج 
ایستگاه ژاپنی 

با برند مارکهور و 
چهار ایستگاه دیگر 

فرانسوی است که 
هوای محدوده خود 

را به صورت دقیق 
سنجش کرده و 

اطالعات را به سرور 
مرکزی واقع در مرکز 
پایش و کنترل کیفی 
هوای شهر اصفهان 

ارسال می کند.

میزان آالینده های شهر اصفهان به وسیله ایستگاه های ترافیکی و شهری در نقاط مختلف شهر اندازه گیری و داده های آن به پایگاه های محیط زیست 
و مرکز پایش و کنترل کیفی هوای شهرداری اصفهان منتقل تا در مواقع حساس مورد ارزیابی و یا ارائه قرار گیرد. روزهای زمستان به دلیل سرد شدن 
هوا و افزایش میزان آالینده ها، کالن شهرهای کشور از جمله اصفهان در معرض پدیده ای به نام وارونگی دما و چالش آلودگی هوا قرار دارند؛ در مواقع 
آلودگی هوا، گازهای موجود در هوا از حالت نرم و استاندارد خود خارج شده و به میزانی رسیده که برای سالمت شهروندان خطرناک است بنابراین از 
این گازها در شرایط وارونگی دما به عنوان آالینده یاد می شود؛ این آالینده ها ارگان هایی همچون کلیه، ریه، قلب و سایر اعضای بدن را تحت تاثیر قرار 

می دهد، بنابراین سنجش میزان آالینده ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

ایمنا
گـــزارش
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تب و تاب دالالن برای اثرگذاری در بازار ارز ؛

پشت پرده نوسانات در روزهای اخیر
بازار ارز علی رغم آرامشی که طی ماه های گذشته داشته، طی 

روزهای اخیر با نوساناتی مواجه بوده که برخی نسبت به آن دیدگاه 
بدبینانه داشته و معتقدند که فشار برای تصویب FATF، بازار را 

متالطم کرده است.
 از مهرماه امسال با وجود حدود 7 ماه سفته بازی و نرخ های نجومی 

برای انواع ارز در بازار، شرایط رو به آرامش گذاشته و نرخ های معقولی 
در بازار حاکم شده است که البته به دست آمدن آنها، حاصل برخی 

برنامه ریزی ها و بخشنامه های بانک مرکزی و عرضه بیشتر ارز صادراتی است. ...



بقا، حتی با سود صفر

ادامه از صفحه یک:
... همه چیز ارزش خود را از دســت 
بدهد. آن وقت می شود به راحتی در 
بازار خرید کرد و کمپانی های بزرگی 
چون دوو و بنز را با یک دهم قیمت 
خرید و بعد از ســامان یافتن اوضاع 
به قیمت قبل فروخت.کاری که در 
چند فروپاشی اخیر اقتصادی انجام 
شد و تجربه موفقی برای سردمداران 
 اقتصــادی و سیاســی جهــان

 بود. 
افرادی کــه ایــن کمپانی هــا را 
 خریداری کردند یا یهودی بودند و یا 
آمریکایی! این بار نیــز دوباره پیش 
بینی می شــود که در دوران ترامپ 
یکبار دیگر اقتصــاد جهان ، منقلب 
می شــود، یعنی همــه چیز مفت 
می شــود و بعد کمپانــی ها همه 
چیز را مفــت می خرند و ســپس 
 همه قیمت ها به ســطح سابق باز

 می گردد و کمپانی ها دارایی خود را 
می فروشند!

اما گویا اقتصاد ایــران از این جریان 
مبرا شده اســت زیرا در هر دو فرو 
پاشی اقتصادی اخیر ، اقتصاد ایران 
نه تنها نزولی در خــود ندید بلکه با 
 افزایــش قیمت هــا نیــز رو به رو 

شد. 
فقدان این تجربه در حافظه تاریخی 
فعال اقتصادی ایرانی ، باعث شده تا 
 به سادگی جذب بازی های حبابی 

شود.
استیگلیز برنده جایزه نوبل در رشته 
اقتصاد می نویسد تا فعال اقتصادی 
 یکبــار ورشکســت نشــود تاجر

 نمی شود.
اما اینبار شاید اوضاع به طور دیگری 
رقم بخورد و شاید قرار است فعاالن 
اقتصادی کشــورمان فروپاشــی 
اقتصادی جدید را با تمام وجود درک 

کنند . 
گذشــته  فروپاشــی  دو   در 
دولت هــای هفتم و نهم بــا تدابیر 
غلطی چون استفاده از ذخیره ارزی 
و قرض گرفتــن از بانــک جهانی، 
نگذاشــتند رونــد معمولــی برای 
کشــور ما نیز اتفاق بیفتد و در این 
 رونــد برخی از حباب ها شکســته 

شود . 
اما این بــار گویا در یــد دولت هیچ 
ابزاری موجود نیست تا به مدد این 
حباب ها بیاید. تزریق ارز به اقتصاد 
در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت 
به سال قبل ۵۴ درصد کاهش داشته 
است و این جریان به دلیل افت بسیار 
زیاد قیمت نفت و میــزان صادرات 

بوده است .
تقریبا فروش فعالین اقتصادی نیز 
بطور متوسط حدود ۵٠ درصد نسبت 
به سال قبل کاهش داشته است. در 
این بین شرکت هایی داوم خواهند 
آورد که هزینه های خود را کاهش 
دهند و بدین وســیله به بقای خود 

کمک کنند.
 اما بــا وجود کاهش فــروش هنوز 
شــرکت ها و اصنــاف بــه میزان 
 الزم هزینــه های خــود را کاهش

 نداده اند! 
 بــه همیــن دلیل مــدام بــه این 
واحد های تولید گوشزد می شود که 
 مراقب باشند دچار کمبود وجه نقد

 نشوند. 
در اوضــاع اقتصــادی حاضر مهم 
مانــدگاری در بازار اســت که این 
 مهم بــا افزایــش کیفیت میســر 

می شود. 
در اوضــاع حاضــر اصــل فروش 
نیســت اصل  توان تامین نقدینگی 
است. مســلما این اوضاع اقتصادی 
نیز ماننــد بقیــه ادوار دوران افولی 
خواهد داشت و آن شــرکت هایی 
موفق هســتند که توانسته اند خود 
و ســرمایه خود را حتی بــه بهای 
 ســود کمتر و یا ســود صفر حفظ 

کنند.

اقتصاد استان
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زاینده رود در مسیر اصفهان
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از افزایش خروجی سد زاینده رود در نخستین 

ساعت بامداد دیروز برای کشت پاییزه کشاورزان شرق و غرب اصفهان به مدت 2٠ روز خبر داد.
حسن ساسانی با اشاره به افزایش خروجی آب از سد زاینده رود در نخستین ساعت بامداد روز دوشنبه، 
اظهار کرد: در حال حاضر خروجی سد زاینده رود 7٠ مترمکعب بر ثانیه است و ورودی آن 23 مترمکعب 

بر ثانیه است.
وی افزود: از دیروز به مدت 2٠ روز خروجی سد زاینده رود برای کشت کشاورزان شرق و غرب افزایش یافته و 

رودخانه جاری خواهد بود.
 معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: در حال حاضر ذخیره ســد زاینده رود 191 میلیون 

مترمکعب است و پیش بینی می شود تا یک روز آینده آب به اصفهان برسد، البته با توجه خشکی 18 ماهه رودخانه نفوذ آب بیشتر خواهد بود.
سه روز پیش 6 بهمن ماه جلسه ای با حضور کمیته 1۵ نفره کشاورزان و جهادکشاورزی اصفهان برگزار شد و براساس آن  بامداد روز دوشنبه 
هشتم بهمن ماه خروجی سد زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان افزایش یافت. پیش از بازگشایی آب برای کشت پاییزه کشاورزان 

اصفهان، ورودی سد زاینده رود 2۵ و خروجی آن 8.۵ مترمکعب برثانیه بود.

در هفته های پایانی 
سال، شاید بازار تکانی 

بخورد اما این جوابگوی 
تولیدکننده نیست زیرا 
این میزان از فروش در 

زمان هایی خاص به عنوان 
یک ُمسکن مقطعی 

محسوب می شود و از بین 
برنده رکود نیست.

بازار مبل به شدت راکد است؛    

به گل نشستن صنعت دیرینه اصفهان در تالطم ارز

پایین آمدن قدرت خرید مردم، گرانی ارز، افزایش نرخ مواد اولیه، 
واردات بی رویه اجناس چینی و ده ها دلیل دیگر باعث آن شده 
که این روزها سودآورترین بازار کشورمان با کسادی فراوانی 

دست به گریبان شود.
مبل اصفهان که دارای جایگاه و قدمتی طوالنی است جدای از 
مشکالت معمول این صنعت، از نبود برندی معتبر نیز آسیب 
می بیند، به طوری که گفته می شــود؛ برند شاخصی از صنعت 
مبل اصفهان در کشور مطرح نیست و این نشان دهنده ضعف 
تبلیغات و اطالع رسانی در این صنعت است. وجود چنین ضعفی 
در این شرایط که رکود داخلی حاکم است، توان نمایان شدن در 

بازارهای خارجی را نیز از این صنعت گرفته است. 

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     رییس اتحادیه مبل اصفهان : رکود به میزانی عمیق است که از نمایشگاه مبل امسال باوجود عرضه محصوالت باکیفیت، متنوع و با نرخ مناسب استقبال بسیار اندکی صورت 
گرفت تا جایی که هزینه های غرفه داران نیز در این نمایشگاه تامین نشد.

 به مناسبت دهه فجر در آبفا اصفهان
  صورت می گیرد؛

بهره برداری از 30پروژه در بخش آب و 
فاضالب با اعتباری  بالغ بر 1275 میلیارد ریال

در دهه فجر 30 پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتباری بالغ 
بر  1275 میلیارد و 400میلیون ریال در سطح استان اصفهان 

افتتاح می شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
 در دهه فجر ســال جاری 22 پروژه در بخش آب بــه بهره برداری

 می رسد اعالم کرد: در دهه فجر 97 ،بهره برداری ازخط آبرسانی 
 به گلشــهر، افتتاح خط دوم آبرســانی به تودشــک،  لوله گذاری 
بهره برداری از خط انتقال آب به دولت آباد و شــاپور آباد ،آبرسانی 
به شــهرک صنعتی نایین، افتتاح خــط انتقال آب بــه برف انبار 
و  نیز بهره بــرداری از مخزن دو هزار مترمکعبی این شهرســتان 
 از جملــه پروژه هایی اســت کــه دردهه فجــر به بهــره برداری

 می رسد. 
مهندس هاشــم امینی افزود: بهره برداری از 28۵ کیلومتر  شبکه 
آب در سطح استان،حفر و تجهیز چاه و بهره برداری از خط انتقال 
آب چاه در زواره ،اصالح شــبکه آب و انشــعابات اردســتان، بهره 
برداری از سیستم تله متری شبکه آب ،مخازن و ایستگاههای پمپاژ 
در خمینی شهر ، اصالح شبکه و انشــعابات آب در مهاباد،تجهیز 
ایستگاه پمپاژکمکی آب اردستان ،بهره برداری از سیستم تله متری 
تاسیسات آب پیربکران، افتتاح دو حلقه چاه در شهر ابریشم  وبهره 
برادری از ایستگاه پمپاژ گلدیس شاهین شهر از دیگر پروژه ها قابل 

افتتاح  در بخش آب است .
وی اعــالم کرد:بهره بــرداری از مخزن 2 هــزار مترمکعبی نیک 
آباد،افتتاح خط انتقال  و برگشت مخزن 2٠ هزار مترمکعبی شاهین 
شهر، بهره برداری از مخزن ۵ هزار مترمکعبی خمینی شهر ، مخزن 
2 هزار متر مکعبی منطقه 6 اصفهان، ایســتگاه پمپاژ آب منطقه 
 6 اصفهان و حفــر و تجهیز چاه آب درخمینی شــهر از مهمترین 
پروژه هایی است که در دهه فجر در استان اصفهان به بهره برداری 

می رسد 
مهندس امینی به مهمترین پروژه هایی که در دهه فجر در بخش 
فاضالب افتتاح می شــوند پرداخت و اظهار داشت:  بهره برداری از 
368 کیلومتر شبکه فاضالب در سطح اســتان ،بهره برداری از فاز 
اول شبکه فاضالب خوانسار و نیز افتتاح تصفیه خانه فاضالب این 
شهر، بهره برداری از پکیچ تصفیه فاضالب  مسکن مهر فریدونشهر، 
بهره بــرداری از 367 کیلومتــر لوله گذاری  شــبکه فاضالب  در 
ســطح اســتان ،افتتاح ایســتگاه پمپاژ  و خط انتقــال فاضالب 
مبارکه،بهره برداری از ایســتگاه پمپاژ و شــبکه فاضالب کرکوند، 
بهره برداری از شبکه فاضالب سطح شــهر و محله قلعه سمیرم از 
 مهمترین پروژ ه ها در بخش فاضالب است که در دهه فجر افتتاح 

می شود.
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اعــالم کرد: 
بهره برداری از شبکه فاضالب مینادشت و اشترجان ، شبکه فاضالب 
خیابان خندق فالورجان، فاز دوم شــبکه فاضالب شــهرک آبشار 
سمیرم از دیگر پروژه ها بخش فاضالب اســت که به بهره برداری 

می رسد.

گـــزارش

باوجودایــن شــرایط 
ناخوشایند در صنعت مبل 
کشور، فعالیت نزدیک به 
دو هــزار واحــد صنفی 
صنعت مبل در اســتان 
اصفهان، نشان دهنده این 
حقیقت است که برخالف 
مشــکالت فراوان، ظرفیت های باالیی 
در این صنعت وجــود دارد به طوری که 
می تواند سطح باالیی از اشتغال را ایجاد 
کرده و ســهم زیادی از تولید ناخالص 

داخلی را به خود اختصاص دهد.
بنا به گفته رییس اتحادیه مبل اصفهان، 
مبل از آن دســته کاالهایی اســت که 
در ســبد کاالی خانوارها جای دارد اما 
متاسفانه در شرایط فعلی اقتصادی در 
اولویت آخر قرارگرفته است زیرا شرایط 
اقتصادی مردم به گونه ای شــده که از 
عهده مخــارج اولیه و اصلــی خود هم 
برنمی آیند، چه برسد به ...، به این ترتیب 

خرید مبل به صفر رسیده است.
حجت اله پورحقانی خاطرنشان کرد: تا 
تیرماه فروش مبل تقریباً روال معمول 
را داشــت ولی از مردادماه به بعد بازار 

به شدت راکد شده است.
وی افزود: در این چند ماه گذشــته با 
افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه مانند 
چوب، رنگ، فوم، پارچه و... رشــد سه 
برابری داشــت و این مهم بر نرخ نهایی 
مبل تاثیرگذار بود، اگرچه تولیدکننده 
به اندازه افزایش قیمــت مواد اولیه نرخ 
نهایی را گران نکرد ولی باز هم بازار بدون 

مشتری ماند.
رییس اتحادیه مبل اصفهان بیان کرد: 
قابل تامل است که با کاهش نسبی نرخ 
ارز هنوز قیمت مواد اولیه وارداتی کاهش 

نیافته و هیچ قانونی هم پاسخگوی این 
موضوع نیســت اینکه چرا نــرخ مواد 
اولیه ای کــه با ارز 19 هــزار توانی وارد 
می شد اکنون نیز با همان قیمت به دست 

تولیدکننده می رسد.
وی تصریح کــرد: با وضعیــت کنونی 
بســیاری از تولیدکنندگان انگیزه ای 
برای ادامه فعالیت ندارند چون عالوه بر 
نبود مشتری، مسائلی همچون مالیات و 
افزایش دستمزدها از مواردی است که 
باوجود این شرایط ، تولیدکننده توان رو 

به رو شدن با آن ها را ندارد.
 پورحقانی اظهار کرد: رکود به میزانی 
عمیق است که از نمایشگاه مبل امسال 
باوجود عرضه محصــوالت باکیفیت، 
متنــوع و با نرخ مناســب اســتقبال 
بســیار اندکی صورت گرفت تا جایی 
که هزینه های غرفــه داران نیز در این 

نمایشگاه تامین نشد.
وی گفــت: نه تنها بــازار داخلی دچار 
رکود شــده اســت بلکه صادراتی نیز 
انجام نمی گیــرد و بازارهای خارجی را 
نیز ازدست داده ایم. درکل هیچ صادراتی 
انجام نمی شــود زیرا تولیدکننده قادر 
به تامین هزینه های بازاریابی و معرفی 
مبل اصفهان به دیگر کشورها نیست این 
اقدامی است که باید دولت حمایت کند 
تا حداقل در شرایط رکود فعلی، بازارهای 

خارجی را به دست آوریم.
رییــس اتحادیه مبل اصفهــان درباره 
چشم انداز بازار مبل در هفته های پایانی 
سال، گفت: شاید در آن زمان بازار تکانی 
بخورد اما این جوابگــوی تولیدکننده 
نیســت زیرا این میزان از فــروش در 
زمان هایی خاص به عنوان یک ُمسکن 
مقطعی محسوب می شود و از بین برنده 

رکود نیست.

  بیشتر بازدیدکنندگان نمایشگاه 
مبل سوال کننده بودند تا خریدار ...!

همچنین مهدی حقیقت که از فعاالن 
قدیمی این صنعت در اصفهان اســت 
با اشــاره به برگزاری نمایشــگاه اخیر 
مبل امسال، گفت: بسیاری از جمعیت 
بازدیدکننده، فقط سؤال کننده بودند 
و به ندرت خریــد یا سفارشــی انجام 

می گرفت.
این فعال صنعت مبل افــزود: در حال 
حاضر در استان اصفهان حدود 18٠٠ 
واحد صنفی در این حرفه مشــغول به 
فعالیت  هستند. حال اگر به طور متوسط 
در هر واحد حداقل چهار نفر مشغول به 
کار باشند، رقم باالیی اشتغال زایی شده 
است به غیر از آنکه مشاغل وابسته به این 
صنعت مانند فروشندگان چوب، پارچه 
و ... خود نیز سهم باالیی در اشتغال زایی 

دارند و البته این در صورتی امکان پذیر 
است که خطوط تولید این صنعت فعال 

باشد.
وی تصریح کرد: تا قبــل از افزایش نرخ 
ارز، صنعت مبل نسبت به صنایع دیگر 
استان، از شرایط نسبتاً خوبی برخوردار 
بود زیرا مبلمان مورد درخواست بسیاری 
از خانواده ها است به ویژه که مبل تولید 
داخل از نظر کیفیت و ظاهر با محصوالت 
خارجی قابل  رقابت و حتی در بسیاری از 
موارد برتر است اما گرانی این کاال باعث 
شده که این صنعت نیز دوره ای از رکود 

سخت را تجربه کند.
وی بیان کرد: فروش بیشتر هر کاالیی، 
تولیدات فراوان و نیروی انسانی بیشتری 
می طلبد اما با شرایط کنونی قیمت ها، 
خرید داخلــی کاهش یافته و صادراتی 
نیز انجام نمی گیــرد. بنابراین می توان 
با راهکارهایی همچون کاهش مالیات 
بر ارزش افزوده، قیمــت نهایی مبل را 
کاهش داد تا این محصول مصرف کننده 
بیشتری را به ســوی خود جذب کند. 
از طرفی بــا حمایت های مســئوالن، 
تشــویق تولیدکنندگان و معرفی برند 
مبل اصفهان در بازارهای جهانی می توان 
اقدام به صادرات کرد زیرا بهترین راهکار 
برای فروش بیشــتر، به دست آوردن 

بازارهای خارجی است.

فوالد مبارکه امسال هفت هزار میلیارد ریال سود کرد
 معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه گفت: ســود حاصل از فروش این مجتمع تولیدی در 9 
ماه منتهی به آذر امسال هفت هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9٠ درصد 

افزایش داشت.
به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه، امیرحسین نادری روز یکشنبه افزود: این مجتمع صنعتی تا پایان 

سه ماه سوم سال جاری بیش از 161 هزار میلیارد ریال درآمد به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۴6درصد رشد نشان می دهد. 

وی با بیان اینکه این میزان ســود و درآمد رکوردی جدیدی در کارنامه فوالد مبارکه است اظهار داشت: 932 
ریال سود به ازای هر سهم ارمغان این تالش ها برای سهامداران است که به  رغم همه محدودیت ها، محقق شده است. 

معاون اقتصــادی و مالی شــرکت فــوالد مبارکه گفت: در ســال جــاری نیــز 7۴7 هزار تــن انواع محصوالت شــرکت 
بــه بازارهای هدف صادر شــده اســت.  وی با اشــاره بــه اهمیــت تولیــد و درآمدزایــی در اقتصاد کشــور اضافه کــرد: افزایش 
 تولید، افزایــش بهــره  وری و نرخ فــروش محصوالت به عنــوان عوامــل اصلی تاثیرگــذار بر افزایش درآمد شــرکت محســوب

 می شود. 

فرزانه مستاجران
ســــرمقاله

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

اردستان در زمینه کاهش مصرف برق رتبه نخست استان اصفهان را دارد

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: 
شهرستان اردســتان در زمینه کاهش مصرف برق 

رتبه نخست را در استان اصفهان دارد.

حمید عالقه مندان بعدازظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره 
برق شهرستان اردستان اظهار داشت: تغییر در ریاست اداره برق اردستان با 
هماهنگی مسئوالن شهرستان برای اثر گذاری در روند و بهبود خدمات برق 

بوده است.
وی افزود: اردستان یکی از شهرهایی است که از لحاظ صنعت برای ما مهم بوده 
و بر روی آن دقت زیادی داریم و در حوزه بهره برداری کارهای خوبی صورت 

گرفته و از نظر ما کارنامه مثبتی دریافت کرده است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: شهرستان اردستان در 
خصوص همکاری با اداره برق اســتان اصفهان کار بزرگی انجام داده  است و 

مقام اول استان  را در زمینه کاهش مصرف برق به خود اختصاص داده است.

   کاهش خاموشی ها در شهرستان اردستان

عالقه مندان افزود: یکی از کارهای خوب در شهرستان اردستان با وجود 31 هزار 
و 6۵٠ مشترک کاهش خاموشی ها است که از یک دقیقه و ۴2 ثانیه به 68 ثانیه 
کاهش پیدا کرده و توانســته در حوزه قرائت کنتور نیز نســبت خوبی را به خود 

اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه مردم از قرائت غیر حضوری کنتور برق استقبال خوبی را داشته 
اند، ابراز داشت: ما توانســته ایم آمار قرائت غیر حضوری را از ۵6 درصد قبلی در 
1٠ ماهه امسال به 87 درصد برسیم که می توانیم این آمار را تا 9٠ درصد افزایش 

دهیم.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان  تاکید کرد:  برای توسعه شبکه توزیع 
برق الزم اســت تا این در آمد از مشترکان تامین شــود، اردستان توانسته نسبت 
وصول مطالبات خود در این زمینه را از ۵٠ درصد در سال 8۵  به ۵6 درصد سال 

97 برساند.
گفتنی است در پایان این مراسم از خدمات علیرضا کریم زاده تقدیر و قاسمعلی 

ناظری به عنوان مدیر جدید امور برق شهرستان اردستان معرفی شد.
مهر

خـــبــــر

بودجه دانشگاه فنی با اهداف برنامه ششم توسعه همخوانی ندارد
 معاون اداری مالی دانشگاه فنی حرفه ای کشور ضمن اشاره به عدم همخوانی بودجه این دانشگاه با اهداف برنامه ششم توسعه گفت: سرانه دریافتی دانشگاه فنی کمتر از ۵٠ درصد مابقی 
دانشگاه ها است. غالمرضا زمانی  اظهار داشت: دانشگاه فنی و حرفه ای به دلیل تاکید بر مهارت آموزی دانشگاهی منحصر به فرد محسوب می شود و بر همین اساس سعی می شود تا 
دانشجویانی تعلیم داده شود که به سرعت جذب بازار کار شوند. وی با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه باید 3٠ درصد دانشجویان مهارت محور باشند، افزود: بروزرسانی تجهیزات و 
کارگاه ها از جمله وظایفی است که بر عهده دولت گذاشته شده است در حالی که این دانشگاه بالغ بر 17٠ هزار دانشجو را در خود جای داده است. وی ابراز داشت: با توجه به بودجه سال آینده 

دانشگاه فنی و حرفه ای بیم آن داریم تا این دانشگاه از مهارت محوری به آموزش محوری تغییر رویه بدهد که این موضوع برخالف اهداف  برنامه ششم توسعه است.



گردشگری

ایسنا
گـــزارش

ارزان سازی سفر به 
خالف گویی ختم نشود

برنامه ریزی  مدیر 
و آمار پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و 
گردشگری تاکید کرد: وام، سفر را ارزان 
نمی کند؛ چرا که مکانیزم »بهره« آن را 

گران خواهد کرد.

سعید امیریان با بررسی اطالعات منتشر شده 
درباره طرح »سفر ارزان« و پیشنهادهای مرتبط 
با این طرح، گفت: چهار موضوع »تســهیالت 
بانکی و قسطی شدن سفر«، »معافیت مالیاتی«، 
»کاهش کیفیت خدمات و متعاقب آن ارزانی« 
و »تولید ســفر انبوه« از مطالعــه این طرح و 
پیشــنهادهای مرتبط با آن استخراج می شود 
که پیش از هر نوع نقدی الزم است در مقدمه 
به چند اصل مهم در صنعت گردشگری توجه 

کنیم. 
اصل نخست حق انتخابی است که برای گردشگر 
قائلیم و باید در جریان عرضه خدمات، اخالق 
حرفه ای را رعایت کنیم، یعنی اگر پیشــنهاد 
ارزان سازی در راستای کاهش کیفیت سفر و 
یا کم فروشی مطرح شد باید بدانیم در چارچوب 
اخــالق حرفه ای گردشــگری نمی گنجد، در 
نتیجه به هیچ وجه نباید به دنبال پیشنهادی 
باشیم که به دروغ گویی منجر شود. وی اضافه 

کرد: اصل دوم رعایت تنوع در بازار گردشگری 
چــه در مقاصد گردشــگری و چــه در میان 
عرضه کنندگان خدمات گردشــگری اســت. 
گاهی برخی پیشنهادها به ایجاد انحصار در بازار 
منجر می شود و چون در اقتصاد، این پدیده نهی 
شده است باید مراقب باشیم اصل رقابت پایمال 
نشــود و بازار به سمت عرضه کنندگانی خاص 

تمایل پیدا نکند.
این کارشــناس گردشــگری ادامه داد: یقینا 
پرداخــت وام می تواند تا حــدی باعث رونق 
سفرهای داخلی شــود، ولی پیچیدگی های 
زیادی دارد و سبب تشــدید بروکراسی اداری 
می شود و این پرســش را ایجاد می کند که آیا 
یک خانواده با درآمد حتی متوسط حاضر است 
برای دریافت چند میلیون تومان وام به خاطر 
ســفر به فرایند پیچیده آن وارد شود؟ عالوه بر 
این احتمال می رود با توجه به شرایط اقتصادی 
جامعه از تسهیالت سفر چندان استقبال نشود، 
چون در نهایت مکانیزم بهره کار خود را می کند 
و نه تنها هزینه ســفر را ارزان نخواهد کرد که 
باعث گرانی آن خواهد شد. مدیر برنامه ریزی 
و آمار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 
گمشده بازار گردشگری که می تواند باعث ارزانی 
سفر شود را تقویت سفرهای گروهی دانست و بر 
ضرورت تنوع بخشی در زنجیره عرضه خدمات 
گردشــگری تاکید کرد و گفت: گردشــگری 
باید به مرحله ای برســد که برای هر متقاضی 
با هر سلیقه ای و ســطح درآمدی محصول و 

خدمات مناســب عرضه کند. 
طبق داده های مرکز آمار ایران 
دست کم ۲۰۰ میلیون سفر به 
صورت ساالنه در کشــور انجام 
می شــود -که قطعا رقم بیشتر 
از این اســت - با این بازار بزرگی 
که در گردشــگری داخلی وجود 
دارد حتما باید تنوع در خدمات و 
محصول ایجاد کرد. یقینا کل این 
جمعیت دنبال سفر ارزان نیست، 
گروهی سفرهای لوکس را ترجیح 
می دهند یا حتی متوسط و نه فقط 
ارزان، بنابراین باید تنوع به گونه ای 
باشــد که به هر نیازی مناسب ترین 

پاسخ داده شود.
وی افزود: ســفر به شرطی باید ارزان 
شود که مشــتری بخواهد نه این که 
اطالعات و خدمات ناقص به مشتری 
تحویل داده شود تا دست آخر او ناراضی 
از ســفر بازگردد. وقتی هم قرار است 
طرحی با هدف کاهش هزینه های ســفر اجرا 
شود، در جریان آن باید ارزان سازی واقعی اتفاق 
افتد نه این که به افت کیفیت خدمات منجر شود.

امیریان ســپس با اشــاره به اصــل اقتصادی 
»صرفه جویی ناشــی از مقیاس« با این اعتقاد 
که قطعا بخش عمده ای از هزینه ها با استفاده 
از این اصل و انبوه ســازی سفر کاهش خواهد 
یافت، گفت: در برخی از مقاصد همچون کیش، 
قشم و مشــهد این اصل اتفاق افتاده و شرایط 
سفر به این نقاط طوری شــده که اگر انفرادی 
اقدام به سفر کنید حتما هزینه های آن گران تر 
از سفر گروهی تمام خواهد شد. منتها دو نکته 
وجود دارد، نخســت آن که تنظیم کننده ها و 
برنامه نویس های تور در کشور اندک هستند و 
الزم است سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در این باره بیشتر تالش کند و از 
شرکت هایی که در این زمینه فعال اند حمایت 
بیشتری داشته باشــد. این سازمان می تواند با 
تمرکز بر شــرکت هایی که برنامه نویس های 
قوی در تور دارند، با تقویت آن ها حتی به تعداد 
مقاصد گردشگری تنوع ببخشد. وی افزود: نکته 
دیگر تشویق مردم برای انتخاب مقاصد متنوع تر 
است. سفر مردم سال هاست به مناطق خاصی 
محدود شده است، این نشــان می دهد مردم 
آگاهی اندکی درباره مقاصــد و نحوه انتخاب 
آن ها دارند و الزم است با برنامه ریزی منطقی 
 نقاط دیگر تبلیغ شود تا از این طریق منافع سفر

 توزیع شود.

آغاز لوله گذاری مادی گارماسه شهر فالورجان
پروژه لوله گذاری مادی گارماسه پس از سال ها انتظار شهروندان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان، شهردار فالورجان با بیان این مطلب گفت: 
این پروژه به منظور دفع و هدایت آب های سطحی، بهسازی معابر، تسهیل در عبور و مرور شهروندان با افزایش 
عرض سواره رو و جلوگیری از بروز هرگونه خطر و حوادث احتمالی و سقوط در مادی صورت گرفته است. وی 

همچنین اظهار نمود: این لوله گذاری از جاده گردشگری شروع و پس از طی مسیر به خیابان 15 خرداد و امتداد 
خیابان بسیج  و سپس به خیابان بوعلی گارماسه منتهی خواهد شد که با اجرای این پروژه مشکل دفع و هدایت آبهای 

سطحی در این مسیر مرتفع می شود. مهندس جواد نصری در این رابطه افزود: این لوله گذاری با لوله های بتنی مسلح 
به قطر یک متر در سر تا سر مسیر در حال اجراست. وی همچنین در خصوص مشخصات پروژه خاطر نشان کرد:  عملیات لوله 

گذاری شامل گود برداری، نقشه برداری، شیب بندی کف مادی و نصب لوله های بتنی با مشخصات فنی و دتایل های اجرائی می باشد و 
این عملیات با هدف هدایت و دفع آب های سطحی مسیر و جلوگیری از تجمع نزوالت آسمانی صورت پذیرفته است. وی هدف از انجام این عملیات 
را  دفع و هدایت آب های سطحی در زمان بارندگی، کنترل سیالب و ارتقاء سطح کیفی و ایمنی معابر این محدوده خواند و اظهار داشت: در طول 

مسیر این لوله گذاری نیز منهول هایی تعبیه  شده که دارای کف بتنی و دریچه های بتن پلیمری می باشند.

رشد ۳۵۰ درصدی پرداخت الکترونیکی صدقه در اصفهان
بیش از 1۲5 میلیون تومان صدقه در ۹ ماهه امسال با استفاده از روش های نوین و الکترونیکی توسط مردم 

نیکوکار استان اصفهان پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳5۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد اصفهان، مهدی رنجکش، معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد اصفهان بابیان اینکه جمع آوری الکترونیکی کمک های مردمی از اولویت های این 

نهاد است، گفت: در نه ماهه امســال مردم نیکوکار اصفهان بیش از 1۲5 میلیون تومان صدقه با استفاده از 
کد #۰۳1*۸۸۷۷*، تلفن ملی نیکوکاری ۰۹۶۸۸۷۷ و نرم افزارهای تلفن همراه سنا و سکه پرداخت کردند.

رنجکش افزود: این رقم در مقایسه با صدقه الکترونیکی جمع آوری شده در مدت مشابه سال قبل بیش از ۳5۰ درصد 
رشد داشته است.

وی کمک های مردمی جمع آوری شده به روش های الکترونیکی را منحصر در صدقه ندانست و گفت: پرداخت های حامیان ایتام و فرزندان 
محسنین، کمک به اطعام نیازمندان و زکات فطره از دیگر زمینه هایی است که در آن ها مبالغی با استفاده از روش های نوین توسط مردم نیکوکار 
استان اصفهان پرداخت شده است. رنجکش همچنین گفت: روش های نوین و الکترونیکی در کنار همه مزایای خود این امکان را به نیکوکاران 

می دهند که منطقه جغرافیایی موردنظر برای مصرف مبلغ کمک خود را مشخص کنند.

آن گونــه کــه بانــک 
مرکزی می گوید اجرای 
ی  لعمل ها ا ر ســتو د
بازگشــت ارز صادراتی 
و معافیت ارائــه ارز به 
سامانه »نیما« از سوی 
صادرکننــدگان کمتر 
از یک میلیون دالری، سبب شده تا 
بازار ارز روی آرامش به خود ببیند و 
در کنار مجموعــه تدابیر دیگر بانک 
مرکزی، رونــدی پیش بینی پذیر را 

طی نماید.
در ایــن میــان البته برخــی بر این 
باورنــد که هنــوز بــازار ارز از عمق 
الزم برخوردار نشده و مرحله بعدی 
اقدامات بانــک مرکزی برای هدایت 
بــازار ارز، باید عمق بخشــی و تنوع 
 هــر چــه بیشــتر عرضه کنندگان

 ارز باشد.
حال امــا چنــد روزی اســت که با 
مطــرح شــدن تصمیم گیــری در 
مورد FATF و پالرمو، بــازار ارز با 
نوســاناتی مواجه شــده و در برخی 
ســاعات روزهای گذشــته، قیمت 
هر اســکناس دالر آمریکا از مرز 1۲ 
هزار تومان هم عبور کــرده؛ این در 
حالی است که طی ماههای گذشته، 
بازارســاز هیچگاه اجازه ماندگاری 
 نرخ در کانال 1۲هزار تومان به باال را

 نداده بود.
در این میــان، دو ســناریو در مورد 
شــکل گیری قیمت های کنونی در 
بازار ارز میان فعــاالن این بازار رواج 
دارد. برخی بر این باورند که دالالن و 
سفته بازان با طرح موضوعات سیاسی 
و چانه زنــی میان دولــت، مجلس 
و مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
نوسان گیری را آغاز کرده و به همین 
دلیل با اقدامات ســفته بازانه، تالش 
دارند تا ضرر ماه های گذشــته خود 
را جبران نمایند، اما برخی دیگر نیز 
در یک ســناریویی متفــاوت و البته 
بدبینانه، این نکته را مطرح می کنند 
که برخی طرفــداران تصویب لوایح 
مذکور، تالش دارند تا با ایجاد نوسان 
در بــازار ارز، نهادهــای تصمیم گیر 
را تحت فشــار قرار دهند تا از ترس 
جهش قیمت ارز هم که شــده، این 

لوایــح را مصــوب نماینــد؛ چرا که 
خاطره  تلخ ماه های اخیر در بازار ارز 
ایران، عالوه بر دولت و مردم و حتی 
نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر را 
هم تحت الشعاع خود قرار داده است.

گزارش هــای میدانــی از روزهای 

گذشــته بازار ارز حکایت از آن دارد 
که برخی بدشــان نمی آیــد که این 
نوســانات اوج گیرد تا بتوانند ســود 
بیشتری را تجربه کنند؛ اما به هر حال 
برخی صرافی ها هم با اعالم شــرایط 
جدید، تالش کرده اند تــا از حضور 

سفته بازان در بازار جلوگیری نمایند؛ 
به نحوی که دو روز گذشته بر پشت 
شیشه  برخی صرافی ها، اطالعیه هایی 
نصب شده بود که بر مبنای آن، خرید 
و فروش ارز تنها بــا ارائه کارت ملی 
جدید، شناسنامه و یا گذرنامه معتبر 

امکان پذیر بود.
حال باید منتظر ماند و دید بازارساز 
امــروز چــه کنتــرل و برنامــه ای 
را بــرای جلوگیــری از تحــرکات 
 ســفته بازانه در بــازار ارز تــدارک 

خواهد دید.

تب و تاب دالالن برای اثرگذاری در بازار ارز ؛

پشت پرده نوسانات در روزهای اخیر

مهر
گـــزارش
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بازار ارز علی رغم آرامشی که طی ماه های گذشته داشته، طی 
روزهای اخیر با نوساناتی مواجه بوده که برخی نسبت به آن 
 ،FATF دیدگاه بدبینانه داشته و معتقدند که فشار برای تصویب

بازار را متالطم کرده است.
 از مهرماه امســال با وجود حدود ۷ ماه سفته بازی و نرخ های 
نجومی برای انواع ارز در بازار، شرایط رو به آرامش گذاشته و 
نرخ های معقولی در بازار حاکم شــده است که البته به دست 
آمدن آنها، حاصل برخی برنامه ریزی ها و بخشنامه های بانک 

مرکزی و عرضه بیشتر ارز صادراتی است.

برخی بر این باورند 
که هنوز بازار ارز از 

عمق الزم برخوردار 
نشده و مرحله بعدی 

اقدامات بانک مرکزی 
برای هدایت بازار ارز، 

باید عمق بخشی و 
تنوع هر چه بیشتر 

 عرضه کنندگان
 ارز باشد.

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
03
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پرداخت یارانه بنزین 
باید عادالنه شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
با بیان اینکه روش کنونی توزیع یارانه 
سوخت عادالنه نیست، گفت: نباید 
برای همه نســخه واحدی پیچید؛ 
براساس مدل های مختلف مصرف 
و درآمد می توان نــرخ بنزین را به 

صورت پلکانی دریافت کرد.
رشد باالی مصرف سوخت در کشور 
و قاچاق گسترده آن به کشورهای 
همسایه، نهادهای مسئول را تکاپو 
انداخته تا راهکاری برای مدیریت 
مصرف و جلوگیری از رشد سرسام 

آور سوخت به ویژه بنزین بیابند.
بــرای مقابله با مصرف بــی رویه و 
قاچاق، راهکارها و پیشــنهادهای 
مختلفی ارایه شده که از جمله آنها 
احیای کارت سوخت است که گفته 
می شود در آینده نزدیک استفاده از 

آن اجباری می شود.
»اســد اله قره خانی« ســخنگوی 
کمیســیون انرژی مجلس درباره 
برنامه های مجلس برای مدیریت 
مصرف سوخت، گفت: »تاکنون نه 
دولت و نه کمیسیون انرژی مجلس 
طرحی برای سهمیه بندی و افزایش 

نرخ بنزین ارائه نکرده اند.«
 قــره خانــی یادآورشــد: تاکنون

 طــرح هــای مختلفی توســط 
نمایندگان مطرح شده اما هیچکدام 

به تصویب نرسیده اند.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی 
مجلــس گفت: وضعیــت و میزان 
 استفاده از خودرو توسط گروه ها و 
دهک های مختلف جامعه، متفاوت 
است، بنابراین روش پرداخت یارانه 

بنزین، نباید یکسان باشد.
قره خانــی افزود: برخــی افراد که 
معموال به دهک هــای پایین تعلق 
دارنــد اصال خــودرو ندارند ضمن 
آنکه شــماری از افراد از خودرو به 
عنوان وسیله ای برای امرار معاش 
استفاده می کنند اما گروهی دیگر 

چند خودرو دارند. 
وی ادامه داد: براساس روش کنونی، 
هر کســی که خودروی بیشتری 
 دارد، یارانه بیشــتری نیز دریافت 

می کند.

ایرنا
خـــبـــر
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    ارز دیجیتال ایــران در همایــش دو روزه بانکداری الکترونیک و سیســتم هــای پرداخت 
رونمایی می شود.

    اگریارانه برق مشترکین پرمصرف برابر ۷۵ درصد دیگر مشترکین باشد،می توان با درآمد صرفه 
جویی شده ، ۴0 درصد از کسری بودجه امسال را جبران و ۴ برابر زیان صنعت برق تامین اعتبار کرد.

    سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: بنزین، گازوییل و دیگر حامل های انرژی در سال ۹۸ به 
همان روش سال ۹۷ توزیع و فروخته خواهد شد.

    رئیس انجمن پرورش مرغ گوشتی، با بیان اینکه تولید مرغ در کشور زیاد است، گفت: با توجه به 
شرایط موجود، نرخ این کاال تغییری نخواهد کرد.

    بانک مرکزی: مقایسه رشد بهای اقالم مشمول و غیرمشــمول ارز حمایتی، حاکی از بروز برخی 
مشکالت در حوزه تنظیم بازار این کاالها بوده و ارایه دالر ۴۲00 تومانی، سرعت رشد قیمت را گرفته است.
    دولت در الیحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان پیش بینی کرده بوده، اما دیروز 

کمیسیون تلفیق مجلس، مبلغ وام را به 30 میلیون تومان افزایش داد.



کسب و کار
04
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دادههایدولتیبهرویاستارتآپهابازمیشود
 امیر ناظمی روز گذشته در صفحه  توییتر خود نوشت: امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 
اجازه و تعرفه مربوط به استفاده بخش غیردولتی از پایگاه های داده دولتی را تصویب کرد. امیدواریم 
نخستین بهره برداری از داده دولتی توسط اپلیکیشن ها و استارت آپ ها را در همین هفته آغاز کنیم.

ناظمی پیش از این هم اعالم کرده بود: یکی از مقوله های حمایتی سازمان فناوری اطالعات، ارائه 
داده های ملی به استارت آپ هاست .

وی، همچنین روز گذشته، با اعالم این خبر که امروز نزدیک به 250 هزار اپلیکیشن ایرانی در کشور تولید 
و به بهره برداری رسیده است، گفته بود: به نسبت اپلیکیشن های سرگرمی ، مردم بیشتر از اپلیکیشن هایی 

که خدمات مورد نیازشان را تامین می کنند، بهره می برند.
او به اهمیت پذیرش شکست در پروژه اشاره کرد و افزود: برگزاری چنین رویدادهایی کمک می کند استارت آپ ها و کارآفرینان 

تجربیات خود را از شکست ها و پیروزی های خود را به اشتراک بگذارند. شرکت ها و استارت آپ ها همواره به افتخارات و دستاوردهای 
خود توجه می کنند، درحالی که می توان با تمرکز بر شکست ها به موفقیت های بزرگی نائل شد و با مستندسازی شکست و پذیرش 

آن می توان گام های مثبتی در جهت موفقیت برداشت.
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مدیریت بیشتر یک هنر 
اســت تا یک علم و هر 
کسی که در این حیطه 
بهتر عمل کند و اثربخش 
تر باشد، قطعا موفق تر 
هــم خواهد بــود. برای 
رسیدن به این اثربخشی 
هفت تمرین وجــود دارد کــه تمام 

مدیران موفق آنها را انجام داده اند.
پیشــنهاد می کنیم افــرادی که به 
مدیریت عالقه دارنــد، ادامه مطلب را 

از دست ندهند.
  ۱ - عرق ریختن

تعجب نکنید! یکی از نشانه های یک 
مدیر موفق همگام بــودن با مجموعه 
 از ابتــدا تا انتهــای پروژه ها اســت. 
می توان گفت یک مدیر موفق در یک 
کلمه خالصه می شود: تالش و تالش 
و تالش. یاد بگیریــد چگونه هم پای 
دیگران به انجام امور کاری بپردازید، 
چطور تیم های تاثیرگذار تشکیل دهید 
و در نهایت آینده روشنی را برای کسب 
و کار خود ترســیم کنید. تا می توانید 
هرآنچه که به هنر مدیریت مربوط است 
را فرا بگیرید و مدیر بــودن را تمرین 
کنیــد. در نهایت به خود ایــن باور را 
بدهید که شما قادر خواهید بود یکی از 

بهترین مدیران باشید.

  ۲ - حفظ آرامش ســازمان در 
شرایط پر فشار

زمانی که شرایط ســختی در سازمان 
حاکم است، آن شخصی باشید که افراد 

به دنبال الهام گرفتن از او هســتند. از 
صحبت در رابطه با اینکه شــما در آن 
لحظه چه کار می کنیــد بپرهیزید و 
در عوض، راه بازگشت به مسیر اصلی 
را هموار کنید. به کارمندان اطمینان 
ببخشــید و به آنها کمــک کنید تا بر 
احساســات بد و اضطراب خود غلبه 
کنند. آرامش ســازمان شما از اعتماد 
به نفس، وقار و جلوگیری از خشونت 

ساخته می شود.

  ۳ - صداقت
اگر از کارمندان بپرسید اولین چیزی 
که از مدیرشان می خواهند را بگویند، 
قریب به اکثریت آنها پاسخ می دهند: 
صداقت. کارمند مــی خواهد مدیری 
صادق، منصف و رک داشــته باشــد. 
زمانی که شما اصل صداقت و تساوی 
را با کارمندان خــود رعایت کنید، در 
مقابل آنها نیز بیشتر نسبت به شما و 

کسب و کارتان وفادار خواهند ماند.

  4 - الهام بخشی کار تیمی
در تیم ها و گــروه هایی که با یکدیگر 
همکاری مناسب و تالش متقابل دارند، 
وظایف هم به خوبی و با موفقیت پیش 
می رود. تمام افرادی که در یک گروه 
به صورت تیمی مشــغول به فعالیت 
هستند به این موضوع اذعان دارند که 
برای رســیدن به موفقیت در کارهای 
گروهی نیاز به حمایت و کمک همزمان 
همــکاران و مدیران حاضــر در گروه 
اســت. زمانی که شــما به عنوان یک 
مدیر از تیم خــود حمایت می کنید، 
بهره وری باال رفته و در نهایت، نتیجه 

نهایی زودتر و بهتر حاصل می شود.

  ۵ - داشتن ایمان راسخ به خود و 
کارمندان

بدون تــرس از آینده بــه اهداف خود 
در رابطه با ســازمان تان ایمان داشته 
باشــید. از ته دل مطمئن باشید شما 
به همراهی کارمندان خود می توانید 
بر هر مسئله ای چیره شوید و نهایتا به 

اهداف خود برسید. مطمئنا در طول راه 
با موانعی روبرو خواهید شد ولی نباید 
بگذارید شما را از مســیر دور کنند. از 

موانع فقط صرفا به عنوان منابعی برای 
کسب اطالعات بیشتر استفاده کنید و 
با استفاده از تجربیات و حفظ اعتماد 

به نفس، عملکرد کســب و کار خود را 
بهبود ببخشید.

  ۶ - ارتباطات
یکی از عادات مدیران موفق این است 
که با تمام اعضــای مجموعه ارتباطی 
صادقانه برقرار می کنند و مستقیما از 
آنها بازخورد می گیرند. این کار باعث 
برانگیخته شــدن انگیزه در کارکنان 
می شــود. زمانی که کلمات و پیام ها 
مســتقیما بین شــما و کارمندانتان 
منتقل شود تاثیرات بسیار مثبتی در 
فرهنگ مجموعــه و پیش برد اهداف 

می گذارد.

  ۷ - به هدف نهایی خود نگاه کنید
بخش عمــده ای از کار هــر مدیری 
مواجه شــدن با بحران ها و مشکالت 
اســت که این خود یکی از کلیدهای 

موفقیت هر کســب و کاری است. اما 
رهبران موفق همیشــه به یــاد دارند 
که باید بــه تصویر بزرگــی که برای 
خود مجســم کرده اند نــگاه کنند و 
اهداف خــود و مجموعــه را یادآوری 
کنند. به این معنی که باید همیشــه 
چشمانی تیز بین داشت و فرصت های 
 جدید را کشــف کرد و نباید به دنبال 
چالش های جدید غیر ضروری رفت. 
موفقیت بزرگ، هدف بزرگ می طلبد 
و رسیدن به موفقیت، مستلزم متمرکز 

بودن بر روی آن اهداف است.
در آخر ســخن معروفی است که می 
گوید: »مدیران عالی زاده نمی شوند، 
بلکه ساخته می شــوند.« با تمرین و 
شبیه سازی این عادات اثر بخشی خود 
را به حداکثر خود برســانید تا بتوانید 
ســازمان خود را به باالترین درجات 

موفقیت برسانید.

هفت عادت رایج میان مدیران موفق؛   

مدیریتیکهنراست

 باید همیشه چشمانی 
 تیز بین داشت و 

فرصت های جدید 
را کشف کرد و نباید 
به دنبال چالش های 
جدید غیر ضروری 

رفت. موفقیت بزرگ، 
هدف بزرگ می طلبد 
و رسیدن به موفقیت، 
مستلزم متمرکز بودن 
بر روی آن اهداف است.

هر کسب و کار موفقی نیاز به یک مدیر عالی و موثر دارد؛ مدیران 
خانم و آقایی که باید بتوانند به حدی الهام بخش کارمند خود 
باشند تا آنها هم با اعتماد به نفس کامل وظایف شغلی خود را به 

نحو احسنت انجام دهند.
ولی متاسفانه در حدود ۶0 درصد کسب و کارها مدیران آنطور 
که باید توانا نیستند و این موضوع باعث می شود عملکرد کلی 
سازمان خوب پیش نرود و حتی در برخی مواقع باعث شکست 
آن کسب و کار شود. ۳۷ درصد کارمندان هم شغل خود را صرفا 

به دلیل رفتار نامناسب و مدیریت بد ترک می کنند.

 
استارت آپ

 استقبال مردم از اســتارت آپ ها در سال های اخیر 
افزایش چشمگیری داشته است. یکی از مهم ترین این 
نوع شرکت های نوپا، تاکسی های اینترنتی محسوب می شوند که با وجود رقبای 
سرسخت توانستند جایگاهی درخور توجه به دست آورند. در این میان آنها باید 
با خالقیت و ارایه سرویس های بهتر از انحصارطلبی جلوگیری کنند چون این امر 

نتیجه ای جز متضرر شدن مصرف کننده  نهایی نخواهد داشت.

 ظهور گوشی های هوشمند و رواج اســتفاده از آنها میان مردم در سال های اخیر باعث 
پیدایش و بومی شدن استارتاپ های تازه ای در ایران شده است که کسب و کار نسبتا خوب 
و موفقی دارند و مردم هم از وجودشان رضایت دارند. از اواسط سال 93 بود که دارندگان 
گوشی های هوشمند در پایتخت متوجه شدند که می توانند بدون تماس تلفنی و پیداکردن 
شماره آژانس و یا گرفتن و چانه زدن با تاکسی ها ، برای رفت و آمد خود وسیله ای تهیه کنند. 
خودروهایی که عموما تمیز و شیک بودند و رانندگان آن با برخورد و رفتاری مناسب حاضر 
می شدند با قیمتی بسیار پایین تر ازآژانس ها و دربستی ها به جابجایی مسافران از مبدا 
مورد نظر به مقصد دلخواه مبادرت بورزند. اینجا بود که استفاده تاکسی های اینترنتی روز به 
روز بیشتر شد و بازار شرکت های موسس این تاکسی یاب ها هم باال گرفت . در این گزارش 

سعی شده به هر آنچه که وضعیت این تاکسی یاب های اینترنتی را مشخص 
می کند پرداخته شود. 

  تاریخچه تاکسی های اینترنتی در ایران 
فضای تاکســی اینترنتی در ایران تنها در یک ســال اخیــر دچار تحوالت 
گسترده ای شده اســت. از مخالفت های ابتدایی با نخســتین بازیگران این 
عرصه گرفته تا تمایل زیاد به راه اندازی کســب و کارهای مشــابه حاال همه 
را در مقابل تعداد قابل توجه برندهای تاکســی اینترنتــی در فضای حمل و 
نقل شــهری قرار داده است.  »کارپینو« نخستین شــرکتی بود که از سازمان 
تاکســیرانی مجوز ارائه خدمات در زمینه تاکســی آنالین گرفت و »کابین« 
همین چند روز پیش به عنوان دومین شــرکت در این حوزه با مجوز ســازمان 
تاکســیرانی معرفی شده اســت. حاال نیز ســومین تاکســی آنالین با مجوز 
 رســمی از ســازمان تاکســیرانی با عنوان »آی تاکســی« فعالیت خود را آغاز 

کرده است. 
کارپینو که نخستین شرکت با مجوز رسمی از تاکسیرانی بوده است هنوز نتوانسته 
رشد قابل توجهی نشان دهد در حالی که شاهد حضور رانندگان تاکسی در سرویس های 
اینترنتی رقیبش هستیم. چندی پیش در همین راستا شاهد تبلیغات گسترده از سوی 
یک تاکسی اینترنتی به نام »دینگ« در سطح شهر بودیم که علی دایی را در حال خواندن 
روزنامه ای به همین نام نشان می داد. در این میان کم نبودند شرکت هایی از این دست که در 
یکی دو سال اخیر یکی پس از دیگری ظهور کردند و هنوز آن طور که باید در جذب مشتری 
و رشد کسب وکار خود موفق نشده اند. شرکت »ماکسیم« از این دست بود که گفته شده بود 
صاحبان آن روسی هستند و بدون هیچ گونه حمایتی وارد بازار تاکسی اینترنتی ایران شده 
است. به طور کلی حدود 22 تاکسی آنالین در تهران در حال فعالیت هستند که روز به روز 

بر تعدادشان هم افزوده می شود. 
بیشتر این شــرکت ها در برخی شهرستان ها نیز مشــغول فعالیت هستند. البته بعضی 
شهر ها تاکسی آنالین ویژه خود را دارند که مســتقال در شهر خودشان فعالیت می کند؛ 
مانند »تاچ سی« که فقط در مشــهد فعالیت دارد و »قونقا« که تاکسی آنالین ویژه تبریز 
است. اما در این میان بازیگران ابتدایی بازار تاکسی های آنالین اسنپ و تپسی هستند که 
همچنان بیشترین راننده را به خود اختصاص داده اند. شاید یکی از مهم ترین دالیل این امر 
زیرساخت هایی است که این شرکت ها به تبعیت از نمونه های جهانی ایجاد کرده و مدلی را 

الگو قرار داده اند که در سایر نقاط جهان موفق بوده است در حالی که اغلب دیگر شرکت هایی 
که در این حوزه ظهور و به راه اندازی یک اپلیکیشن با استفاده از امکانات و تکنولوژی های 

اولیه اکتفا کرده اند. 
در این بازار با وجود حضور بازیگران جدید شــاهد فاصله قابل توجه با کســب وکارهایی 
هستیم که زودتر به راه افتاده اند و بیش از دیگران به رشد رسیده اند. البته که نخستین بودن 
سختی ها و هزینه هایی را به همراه دارد از قبیل فرهنگ سازی برای استفاده از راه جدیدی 
برای تاکسی گرفتن و ایجاد حس امنیت و اطمینان در بین مشتریان که حاضر باشند آژانس 
مطمئنی را که سال ها مشترک آن هستند رها کنند و به یک سیستم آنالین اعتماد کنند. 
با این حال جلب اعتماد به یک کسب وکار مانند تاکسی اینترنتی طی زمان و با صرف هزینه 
زیاد رخ می دهد و بازیگران جدید هرچند دیگر نیاز به فرهنگسازی ندارند اما باید بتوانند 
مزیت های تازه  ای را نسبت به رقبای موجود به بازار نشان دهند. بازیگر متعدد خوب است؟ 
همواره حضور بازیگران متعدد در یک بازار به رقابتی بودن آن تعبیر می شــود اما برخی 
کارشناسان معتقدند بازیگرانی به رشــد بازار رقابت کمک می کنند که قواعد بازی را بلد 

باشند. 

  مقایسه کیفی و کمی اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی 
آنچه سبب می شود مسافران برای سفرهای درون شهری خود، یک اپلیکیشن را نسبت 
به اپلیکیشن دیگری ترجیح دهند به عواملی چون کارایی و راحتی کار با اپلیکیشن، در 
دسترس بودن ماشین های متعدد، رعایت احترام به حقوق مسافر و از همه مهم تر قیمت 

مناسب، بستگی دارد. 
طبیعی است مسافرانی که از خدمات این شرکت ها استفاده می کنند به دنبال سرویسی با 
کیفیت تر و البته قیمت پایین تر باشند؛ از آن طرف اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی سعی 
می کنند تا قیمت خود را نسبت به رقبا پایین  نگه دارند تا مسافران بیشتری نصیبشان شود. 
البته باید توجه داشت هزینه سفر در همه این اپلیکیشــن ها بسته به ساعات روز، میزان 
ترافیک، حجم درخواســت ها، وضعیت آب و هوا و تعداد ماشین ها در هر منطقه، تغییر 
می کند؛ در نتیجه قیمت ها همیشه در نوسانند و ثابت نیستند. همچنین سرویس های 
تاکسی  اینترنتی دیگری نیز وجود دارند که به نسبت ارزان تر هستند ولی به همان اندازه 
تعداد ماشین های فعال آنها در سطح شهر نیز کم و محدود است به همین خاطر احتمال 
 زیادی وجود دارد که درخواست سفر از سوی رانندگان پذیرفته نشود و وقت  زیادی هدر 

برود. 
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،،
یکی از نشانه های یک 

مدیر موفق همگام بودن 
با مجموعه از ابتدا تا 

انتهای پروژه ها است. 
می توان گفت یک مدیر 

موفق در یک کلمه 
خالصه می شود: تالش و 

تالش و تالش. 

ایرنا
گـــزارش

تاکسی های اینترنتی در دو راهی انحصار یا رقابت

 حمایت از 
استارت آپ های رمز ارز

نصراله جهانگرد معاون فناوری های 
نوین وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات درباره فناوری بالک چین 
و کاربردهــای آن گفــت: فناوری 
بالک چیــن مبتنــی بــر منطق 
ریاضی است و کاربردهای متفاوت 
 و متعــددی دارد کــه یکــی از 
برجسته ترین کاربردهای آن ایجاد 
رمز ارزها است که می توانند بر بستر 
فضای مجازی مســتقل از فضای 
بانکــی در میان کاربــران منتقل 
شوند؛ البته فناوری زنجیره بلوک 
آثار مختلفی را نشان می دهد و انواع 
فعالیت های بانکی در حوزه مدیریت 
ســرمایه، قراردادهای هوشــمند 
کاربردهای وســیعی دارد. معاون 
فناوری های نوین وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات بــا بیان اینکه 
رمز ارزها در زمــان تحریم فرصت 
است، گفت: مسئله ارزهای رمزنگار 
با توجه به شرایطی که کشور پیش 
رو دارد و با محدودیت هایی مواجه 
اســت می تواند یک فرصت برای 
مبادالت بین المللی باشد؛ مجموعه 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
عالقه بســیار زیادی برای استفاده 
از این فناوری نوظهــور، حمایت و 
عملیاتی شدن کاربردهای آن دارد 
که عالوه بر خدمات حوزه شــبکه 
بانکی می تواند در حوزه بیگ دیتا، 
خدمات داده محور و سالمت باشد. 
وی ادامــه داد: طبیعتا با توســعه 
اینترنت اشیاء و ارتباطات ماشین 
به ماشــین نیازمند الگوریتم های 
ســریعتر هســتیم که بالک چین 
یکی از پایه های اصلی این شبکه ها 
 خواهد بود و می تواند کاربرد داشته 

باشد. 
جهانگرد گفت: وزارت ارتباطات با 
بالک چین و ارزهای رمزنگاری شده 
موافق است و اعتقاد مجموعه وزارت 
ارتباطات این است که این فناوری ها 
می تواند با شــرایط خوبی و به نفع 
کشور استفاده شــود؛ اعتقاد داریم 
بانک مرکزی نیز در این حوزه نگاه 
مثبت و برای استفاده از مزایای این 

فناوری اجماع دارد.

  حمایت وزارت ارتباطات از 
استارت آپ های ارز رمزنگار

وی ادامه داد: شــرکت هایی که در 
حوزه ماینینگ فعالیت دارند، ایران 
برای آنها یک فرصت است چرا که 
قیمت برق ایران نســبت به سایر 
کشــورها رقابتی است و سودآوری 
باالیی به دنبال دارد؛ از سویی دیگر 
اســتارت آپ هایی که در حوزه رمز 
ارزها فعالیــت دارنــد و از ارزهای 
رمزنگاری شده برای مبادالت مالی 
خدمات استفاده می کنند که وزارت 
ارتباطات برای آنهــا محدودیتی 
قائل نیست و بر اساس چارچوب ها 
حمایت های مالی و فنی برای این 
کسب و کارها در نظر گرفته خواهد 

شد.
معاون فناوری های نویــن وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات درباره 
اقدامات پست بانک به عنوان بانک 
عامــل وزارت ارتباطــات در حوزه 
ارزهای رمزنگاری شده خاطر نشان 
کرد: پست بانک اقداماتی را در حوزه 
رمز ارز انجام داده و در میانه راه قرار 
دارد؛ معتقدم طراحی و تولید منطقی 
رمز ارز کار سختی نیست اما نحوه 
فرآیندی و نحوه به کارگیری آن در 
فضای کسب و کار و مبادله نیازمند 
فعالیت های متعــدد، قانونگذاری 
است و امکان دارد با مشکالتی روبرو 

باشد.

ایبنا
گــزارش
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Three cultural events of 
Kashan registered in List 
of Intangible Cultural 
Heritage of Iran

Zayandeh-Rood On Way 
To Home!
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Asalem to 
khalkhal 
Road; Most 
Beautiful 
Route in Iran

Asalem is a city and 
capital of Asalem 
District, in Talesh 
County of Iranian 
Gilan Province. 
This region has a 
special climate. The 
forests and plains of 
this mountainous 
region are covered 
with snow during 
winter to make very 
beautiful scenes.
The city, which 
is located next to 
Asalem road, has 
a special nature. 
In most seasons, 
rainfall could be 
seen in Asalem. The 
high altitude of the 
area also makes the 
weather cool even 
in the summer and 
provides a different 
experience for 
visitors. As Asalem 
is located near the 
Caspian Sea, it is 
mostly humid and 
foggy which adds to 
its attractions.
The road from 
Asalem to Khalkhal, 
which is 70 
kilometres long, 
is one of the most 
beautiful routes in 
Iran.It connects the 
city of Asalem in the 
province of Gilan 
to Khalkhal city in 
Ardebil province. 
As you move away 
from Asalem and 
drive for about 
an hour, you will 
be surrounded 
by green plains 
and you will 
see amazing 
l a n d s c a p e s . 
Perhaps this is 
why this road is 
considered as one of 
the most beautiful 
roads in Iran.
The beauty of this 
region is different 
during different 
seasons. The cool 
summers and the 
cold and snowy 
winters have 
created a beautiful 
and different 
nature.
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“The costumes of cooking votive Samanu in Meshkat 
(Meshkan), the ceremony of praying for rain in 
Azaran village, and the skill of making grape syrup 
in Kamu were registered in the List of Intangible 
Cultural Heritage of the country,” Mehran Sramadian 
said.
“Making votive Samanu is a religious celebration in 
Meshkat (Meshkan) city; People hold this ceremony 
in their houses during the winter season alternately 
following the bad or even good events,” the head 
of intangible heritage registration department of 
the Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism 
organization of Kashan said.
“People of Azeran and surrounding villages believe 
that Imamzades who went to Toos to join Imam 
Reza, used to rest beside Abderaz spring; so, this 
place has been respected and sanctified. People 
gather together beside this spring and pray for 
rain in last Friday of June, that is a special day of 
pilgrimage special to this area,” Abbas Torabzadeh 
said regarding the ceremony of praying for rain of 
Abderaz spring in Azaran village.
“The inhabitants of Kamu separate sultana (seedless 
grapes) into two groups of “Sarchin” and “Shirei” 
grapes regarding their quality; they make raisins 
from the first group, and grape syrup from the second 
one,” an expert in the Cultural Heritage, Handicrafts, 
and Tourism department of Kashan explained about 
the skill of making grape syrup in Kamu.

The Zayandeh-Rood River reopened on Monday 
morning, and it will flow in the riverbed 48 hours 
later.The deputy director of surveillance and 
exploitation of Isfahan Regional Water Company 
announced the exact date of reopening the 
ZayandehRood dam that is 28, January. The opening 
decision has been carried out to provide water for 
the second planting season.The last time that the 
Zayandeh-Rood River flowed in Isfahan was in 
January, 2017. This river is considered as the biggest 
river of central plateau of Iran; however, over the 
past 15 years, the input rate of water to the Zayande-
Rood dam has reached to the minimum amount and 
the river dried due to the decreasing and changing 
the types of precipitation, watershed management 
plans in the upstream and transferring water to the 
neighboring provinces. Finally there was no efficient 
allocation of irrigation water to the west and east of 
Isfahan.Since some years ago till now, farmers and 
gardeners of the east and west of Isfahan province 
have been protesting in various parts of the province 
to exercise their water right and solve their livelihood 
problems.

The Perfect Day
If you awake to Isfahan’s 
overwhelming muezzin’s morning 
chant, you know it’s time to rise – 
there is a lot to see. Begin your day 
with a tea and snack on the main 
square, which is surrounded by 
the bazaar in Isfahan’s old town. 
After getting an early morning 
refreshment, play a round of rock-
paper-scissors to decide which 
of the 20 to-dos in Isfahan you 
want to tackle first. An early visit 
to the three mosques and palaces 
is strongly recommended, before 
they get overrun by tourists. 
Shah Mosque, Sheikh Lotfollah 
Mosque and Ali Qapu Palace 
are all placed on Naqsh-e Jahan 
Square. Grab lunch in the iconic 
Abbasi Hotel’s courtyard with its 
beautiful courtyard garden. Pay 
extra attention to the moustaches 
of the hotel guards! Next, up go to the 
neighbouring Chehel Sotoun palace, 
which shows vibrant paintings 
of Persian warfare. Afterwards, 
head to the Armenian part of town, 
the Jolfa district, where you’ll find 
small handicraft shops and the 
colourful Vank Cathedral. Once the 
sun sets, walk over to the Siosepol 
bridge to watch Isfahanis sing 
traditional songs and jam on local 
instruments. Last but not least, head 
back to the main square and find the 
little dervish tea house to mingle 
with with locals over a tea and a 
waterpipe.

To Stay
Dibai House
This restored old town house has 
only got eight rooms. It is charming 
and perfect for the laid-back 
traveller. It’s not super upmarket,  
but has the flair of a guesthouse 
in a great location and is run by a 
friendly Spanish-Iranian family 
and hosts a mix of adventurous 
travellers.
Abbasi Hotel
A stunning palace with a landscaped 
garden, helpful staff and spacious 
and stylish rooms – it’s the most 
high-end traditional hotel in the 
country. Originally a caravanserai 
built during the Safavid period, 
it was later named Shah Abbas 
Hotel and now simply Abbasi Hotel 
because the word ‘shah’ has been 
taboo since the Revolution. Even if 
you are not staying here, come for 
tea where you’ll find delicious cakes 
and other Iranian treats.
Hasht Behesht Apart Hotel
The main attraction of this option 
is its proximity to the Chehel 
Sotoun and Hasht Behesht Palaces. 
An ‘apartment’ hotel boasting 
kitchenettes in every room – if 
you’re inspired by your culinary 
surroundings here you can DIY at 
home.
Bekhradi’s Historical House
This restored Safavid house from 
the 17th century belongs to an 
experienced interior designer and is 
a very stylish option. Ideal for those 

after a quiet stay, there are only four 
rooms and the only thing disturbing 
the peace is the gentle tinkling of the 
old fountain in the courtyard.
TO EAT
Shahrzad
This is a classic Isfahani haunt. The 
large, airy dining hall lets you see 
all the commotion on neighbouring 
tables, which is great since this place 
is full of locals. It’s pretty decoration 
of traditional Isfahani crafts of 
stained-glass windows and inlaid 
mirror-work seem almost comical 
in this hectic food hall setting.
Azam Beryani
Grilled meat and bread might be 
Iranian staples, but this Isfahani 
remix is a totally different 
experience. The meat, usually 
mutton or lamb, is minced before 
being grilled and packed into the 
centre of a deliciously fresh Iranian 
flatbread. Add your own garnishes 
of mint, coriander and relish and 
wrap it up tightly for the best Iranian 
sandwich in town.
Azadegan Cafe
An local haunt near the antiques 
market, take a seat at the long table 
and sit back to admire the many 
antiques and photographs on the 
walls, with trinkets, teapots and 
lanterns hanging down from the 
ceiling. Without asking, the waiter 
will bring you a hot pot of tea and 
shisha along with some Isfahani 
sweets, because that’s obviously 
what you’ll have. Non-smokers stay 
away.
Malek Soltan Jarchi Bashi
Off the usual tourist track, this 
restaurant is built inside an old 
bathhouse. As soon as they found 
out we were tourists, a band playing 
music from our country and a waiter 
brought us our national flag. It is 
their tradition to do so and beside 
the flags, the food is actually pretty 
good too, with jugs and jugs of doogh 
to wash it down.  Try the popular 
desi kebab, a local dish made with 
chickpeas and fried in oil.

TO DO
Masjed-e Jameh and the Grand 
Bazaar
In the afternoon check out the 
Masjed-e Jame, a mesmerising 
building which incorporates over 
800 years of Islamic design. It is 
fascinating to see changing styles 
and various refinement of each 
period in this behemoth of a 
building. Relax your brain muscles 
with a subsequent stroll through 
the grand bazaar toward the main 
square, Naqsh-e Jahan – try to time it 
so that you get there as dusk falls and 
it becomes very atmospheric. Tuck 
into some pistachio ice cream, then 
hail a horse-drawn cart and get your 
driver to race around the square, 
overtaking the golf buggies that also 
vie for tourists’ attention.
Visit a tea house
Hidden in the back streets just a 
stone’s throw from the bazaar you’ll 
find this trippy little dervish tea 
house. Be prepared to see the most 
surreal photography and metal 
work hanging from the walls, from 
old men riding lions, to Iranian 
football players from the 70s and 
various torture instruments – it’s 
utterly mad. Have a tea, eat some 
local sweets and smoke water pipes. 
The dream.
Walk around the Armenian town
Go to the Armenian quarter and visit 
the Vank Cathedral with its crazy 
mosaics depicting some pretty 
gruesome scenes of hellfire and 
brimstone a la Hieronymus Bosch. 
It’s not unusual to hear more English 
spoken here, so quiz a local over 
some tea in a carpet shop about the 
history of the area.
Gather at the bridges
Hang out at Si-o-Se Pol, the longest 
bridge across the Zayandeh river. 
Poets and musicians congregate 
in the evenings as the famous 
33 arches light up and draw 
crowds of listeners perched 
precariously on every available  
ledge.

Isfahan: Jewel of  the Middle 
East

“Isfahan is half the world.” This well-known Persian saying 
describes the size and importance of the city as a cultural hub. 
Arguably the most overwhelming city in Iran, if you plan to 
visit for only one or two days, you’ll only manage to scratch the 
surface: we recommend staying for four. Get comfortable shoes 
because you will be walking around town a lot, constantly 
enchanted by beautiful little buildings which would be 
celebrated in the west, but here are just another nice building. 
The main square is epicentre of the action, buzzing from early 
morning until late at night. Get your cameras ready and prepare 
to be aesthetically spoiled.
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 Iran’s industrial export has 
grown 13 and 6 percent 
respectively in value and 
weight during first 9 months 
of the current Iranian fiscal 
year (started March 21, 
2018), comparing to the 
same period last year.
Iran has had 31.813 million 
tons of industrial exports 
worth $14.92 billion, 
during the first 9 months 
of the Iranian fiscal year, 
according to the latest 
figures announced by Trade 
Promotion Organization of 
Iran.

The exports in industrial 
section include 44.7% of 
total value and 36.5% of total 
weight of non-oil exports of 
Iran.
The non-oil exports 
including natural-gas 
condensate, petrochemicals, 
industrial products, carpet, 
handicraft, agricultural 
products and minerals, have 
been 86.94 million tones 
worth $33.358 billion during 
the first 9 months of the 
Iranian fiscal year with 5.4% 
growth in value, comparing 
the same period last year.

Afghanistan 
to send 
1st Indian 
cargo via 
Chabahar 
next month: 
report
The first export 
cargo from 
A f g h a n i s t a n 
to India will be 
shipped through 
Iran’s Chabahar 
port within the 
next month using 
the international 
customs transit 
system (TIR 
system).
According to 
Marine Link, 
Husne Mubarak 
Azizi, head of 
foreign affairs 
and Ministry 
of Transport of 
Afghanistan said 
that the country is 
preparing to ship 
the first cargo of 
five containers 
through Chabahar 
Port to India, 
which will take 
place within a 
month or less.
According to the 
report, the cargo 
is mung beans and 
each container 
will weigh about 
22 tons. The 
delivery of these 
five containers 
will be carried 
out under the TIR 
system, which cuts 
border waiting 
times significantly, 
saving time and 
money.
Iran, India and 
A f g h a n i s t a n 
signed a trilateral 
agreement on the 
development of 
Chabahar Port 
in Tehran in May 
2016 to establish 
a strategic transit 
and transport 
route connecting 
the three 
countries. The 
agreement aims 
at developing the 
southern Iran port 
into a regional 
trade hub. India 
began commercial 
activity at 
Chabahar on 
January 8th.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Tuesday,January 29, 2019, No.154

ISFAHAN
N E W S 06

Iran’s industrial export grows %13

The VLCC Jin-Ei commenced 
loading 850,000 barrels of 
Iranian crude -- 200,000 
barrels of Iranian Light and 
650,000 barrels of Iranian 
Heavy -- at Iran’s Kharg Island 
at around 03:48 am local time 
Monday, the source said.The 
VLCC will arrive in Japan at the 
end of February after loading 
crude oil cargoes at Mina Al 
Ahmadi in Kuwait and Das 
Island in Abu Dhabi, following 
its expected departure from 
Kharg Island at around 2 am 
local time Tuesday, the source 
added.A spokesman at parent 
Cosmo Energy Holdings 

declined to comment Monday.
Platts’ trade flow software 
cFlow also shows that the 
VLCC Jin-Ei entered Kharg 
Island on Sunday.Cosmo Oil’s 
commencement of Iranian 
crude oil loading comes after 
Japanese refiners Fuji Oil 
and Showa Shell -- Japan’s 
main buyers of Iranian crude 
-- fully loaded two VLCCs 
with Iranian crude recently.
Japanese refiners resumed 
loading Iranian crude after 
Platts reported on January 
15 that major Japanese banks 
were set to resume Iranian oil 
transactions after receiving 

final regulatory clearance, 
paving the way for the 
country’s refiners to begin 
loadings as early as this month.
Also, Japanese refiners 
and shipping companies 
had recently resolved their 
concerns over relevant 
shipping insurance for Iranian 

imports, and were awaiting 
bank and regulatory approval 
before resuming inflows.
Japan did not import any crude 
from Iran in November. The 
country last recorded zero 
Iranian oil imports in July 2012 
during the last international 
sanctions against Tehran.

Iran, India Launch 
Shipping Lane
 Iran and India launched a shipping lane that 
connects India’s Mumbai to the Iranian south-
ern port cities of Chabahar and Bandar Abbas.
Head of the Ports and Maritime Organization 
in Iran’s southeastern province of Sistan and 
Baluchestan said the sea lane starts from the 
Indian port city of Mumbai and stretches to 
Mundra Port, Kandla, Iran’s port city of Chaba-
har, and the port city of Bandar Abbas.
He said the first cargo ship using the new sea 
lane docked at Chabahar’s Port of Shahid Be-
heshti on Sunday.
Under a contract with Iran, India has taken over 
the operations of part of the strategic Chabahar 
port in southeast Iran.
The takeover of operations was done during 
the Chabahar Trilateral Agreement meeting 
between Indian, Iranian and Afghan officials 
in December 2018.In 2016, India entered into 
the trilateral treaty with Iran and Afghanistan 
to develop a new transportation corridor con-
necting the three countries and other Central 
Asian Countries, bypassing Pakistan.Chabahar 
provides India with an easier land-sea route 
to Afghanistan. In November 2018, India sent 
its first cargo of wheat to Afghanistan through 
Chabahar in what appeared to be a run dry of a 
multi-modal connectivity route.

Kermanshah exports 
register 50% rise in 10 
months
Close to 4.783 million tons of commodities 
worth $2.376 billion were exported from the 
western province of Kermanshah in the past 10 
months through Jan. 21, indicating a rise both in 
terms of volume and value, a senior official said.
Director General of Kermanshah Customs 
Administration Khalil Heidari said on Sunday 
that the figure indicates a 50% and 36% growth 
in terms of value and tonnage, respectively, 
compared to the last year’s similar spell of time.
According to the official, just like the past 
months, Parvizkhan, Khosravi, and Paveh 
border crossings were the province’s main 
transit gates through which some 3.24 million 
tons of goods worth $1.371 billion were 
exported.The three crossings have gained 
momentum during the past months. The figures 
on the transit of goods through Parvizkhan, 
Khosravi, and Paveh borders indicate a 85% 
and 58% hike in terms of value and volume year-
on-year.Kermanshah’s producers offer their 
products in 36 foreign markets, the top of which 
Iraq.Detergents, evaporative products, home 
appliances, tomato, tile, plastic bags, coolers 
and potato are among the main goods exported 
via the province’s borders.

Cosmo Oil has started loading its first Iranian crude oil 
cargo, the latest Japanese refiner to resume import of 
Iranian oil more than two months after the US sanctions 
waiver was granted, a source with direct knowledge of the 
matter told S&P Global Platts Monday.

Japan’s Cosmo Oil Resumes Iranian 
Oil Imports

news

Persian Gulf Star Refinery’s 3rd phase to come on 
stream soon
The third phase of the Persian Gulf Star Refinery (PGSR) would be inaugurated concurrent with 
the ten-day celebration of Islamic Revolution in early February.Acting Head of Social Security 
Organization (SSO) Mohammad Hassanzad made the announcement in his weekly press briefing on 
Monday.He put the production capacity of the refinery at more than 40 million lit./per annum, saying 
over €4 billion worth of investment has been put into this sector.The Social Security Organization 
(SSO) holds 49 percent stocks share of the refinery, he said, adding, “in addition, a number of 15 
development projects of the organizations would be launched on this auspicious occasion.”Persian 
Gulf Star Refinery (PGSR), in the city of Bandar Abbas, southern Hormozgan province, is described 
as the Middle East’s largest refinery, and is built in three phases. Each phase is designed to produce 
12 million liters per day of high-octane gasoline and diesel, as part of efforts to wean Iran away from 
the fuels’ import.

Exports via Iran’s Amirabad Port Exceed 
40%
Close to 485,000 tons of commodities worth more than $26.18 million have been 
exported from Amirabad Port Customs Office in the northern Mazandaran Province to 
Caspian Sea littoral states since the beginning of the current Iranian year (March 21, 
2018), to register a 42% and 43% rise in weight and value respectively compared with 
the similar period of last year.
According to Director General of Amirabad Port Customs Office Amir Jamshidi, the 
exported commodities mainly included cement, construction material and ceramics, 
IRNA reported.
More than 2.51 million tons of goods worth around $713 million were imported into Iran 
through the port over the same period, registering a 27% growth in terms of both volume 
and value year-on-year.

Lingering Recession in Tehran Housing 
Market
Home prices in Tehran continue to increase while the number of 
property deals decline, the latest report released by the Central Bank 
of Iran announced after reviewing housing data in the 10th month of 
the current Iranian year that ended on Jan. 20.
According to a report published by CBI on its website on Jan. 26, 
6,721 homes were sold in the capital during the month, signaling a 
year-on-year decrease of 64.6% compared with 19,004 deals of the 
corresponding month of last year. 
Furthermore, the number of property deals declined by 1.4% 
compared to the preceding month that ended on Dec. 21.
The average price of each square meter of a residential unit in Tehran 
stood at about 98 million rials ($852), showing an annual surge of 
90.8%, as average prices were registered at 51.34 million rials ($446) 
last year. Home prices in the capital grew by 2.5% compared to the 

about 95.5 million rials ($830) in the ninth month of the current year, 
according to Financial Tribune.
Tehran accounts for the largest share of home deals made in Iran.
Iran’s housing market has been gripped by recession in recent months, 
as home prices are rising while the number of deals declines.
The trend of rising prices in tandem with the falling number of deals in 
Tehran emerged from the third month of the current year that ended on 
June 21, when prices grew by 45.8% and deals fell by 3.1% on an annual 
basis respectively. It has only exacerbated in the following months.
10-Month Perspective
During the first 10 months of the current Iranian year, the number of 
home deals finalized in Tehran totaled 104,641. This was 30.5% down 
compared with the 10 months of last year.
In the same period, the average price of each square meter of a home 
in the capital stood at about 77.62 million rials ($674), signaling a 
year-on-year surge of 66.9% compared with the 10 months of last year.

Iranian businessmen to get visa on 
arrival in Pakistan
Iranian businessmen can get a 30 day visa on arrival to 
Pakistan, according to Federal Investigation Agency (FIA) of 
Pakistan’s interior ministry.
The FIA says that Iranian businessmen can obtain the visa with 
a minimal fee of US $ 30.
Pakistan is also giving such facility to 67 other countries but 
with a different fee structure.
The FIA says that on arrival visa is being issued to businessmen 
from Pakistan’s business friendly countries.

The businessmen will be required to produce letter of 
invitation from a business organization in Pakistan with 
recommendation letter from a Chamber of Commerce in 
Pakistan and recommendation letter from a Trade Association 
in Pakistan to obtain the visa.
They would also require a letter of recommendation from an 
Investment Counsellor or Commercial Attaché in Pakistan’s 
Mission abroad.Iran and Pakistan have already agreed to take 
the volume of their bilateral trade to US $ 5 billion in coming 
years.Pakistan has just eased its visa policy offering visas on 
arrival to visitors from 50 countries and electronic visas to 175 
nationalities.



FATF Aims to Undermine 
Iran’s Scientific Nuclear 
Power: Official
Former Iranian defense minister General Ahmad 
Vahidi, who is a member of the Expediency Council, 
warned against joining the Financial Action Task 
Force (FATF), saying the FATF aims to undermine 
the Islamic Republic’s “scientific nuclear power”.
“Regarding the issue of the FATF, we are witnessing 
that they have created a security current under the 
cover of an anti-money laundering organization, 
and in fact, the FATF is not an economic organization 
but a security one,” General Vahidi said in a speech on 
Monday.“By forming the FATF, they (enemies) want 
to undermine our scientific nuclear power,” he said,
When the enemy noticed that it cannot hamper 
Iran’s peaceful nuclear program by resolutions, it 
tried to include nuclear issues in the FATF to prevent 
the country’s progress, the official stated.
 According to the Financial Action Task Force, 
Iran had until October 2018 to complete reforms 
that would “bring it into line with global norms 
or face consequences” that could further deter 
investors from the country. On October 19, it 
extended the deadline to February.   Earlier this 
month, Iran’s Guardian Council (GC) said despite a 
recent amendment to the parliamentary bill for the 
country’s accession to Combating the Financing 
of Terrorism (CFT) treaty - a series of standards 
set by the FATF - its problems are still in place.
To fulfill FATF requirements, President Hassan 
Rouhani’s administration has proposed four bills 
to the parliament for approval, two of which are still 
undecided, including the Palermo Convention.
In June 2018, the Iranian parliament passed a law 
allowing the country to join the United Nations 
Convention against Transnational Organized 
Crime (UNTOC), but decided to put on hold debates 
on accession to the Financial Action Task Force 
(FATF) for two months.Iran’s parliament had 
in May adopted new amendments proposed by 
the government to the country’s Anti-Money 
Laundering (AML) law as part of efforts to improve 
connections to the international banking and trade 
system.

Hakim slams anti-Iran 
sanctions, says US should 
abide by intl. law
Leader of the National Wisdom Movement of 
Iraq has once again condemned the US unilateral 
sanctions against Iran, saying Washington must 
abide by international law.
Ammar al-Hakim made the remarks in a meeting 
with Iranian ambassador to Baghdad Iraj Masjedi.
During the meeting on Monday, the two sides 
conferred on the latest political developments in 
Iraq and the Middle East region, as well as bilateral 
ties and ways to improve them.
Hakim put special emphasis on the commonalities 
between the two countries in bilateral relations.
The leader of the National Wisdom Movement of 
Iraq once again voiced his strong objection to the 
unilateral sanctions against Iran, saying the US move 
is a dangerous threat to international relations.

Hawza Expected to Offer Solutions to 
Religious Problems, Inquiries: Leader

During the meeting 
with the administrators 
of the Office of Islamic 
Propagation, Ayatollah 
Khamenei regarded as 
an important duty of 
the office to answer the 
enquiries and intellectual 
needs of the youth, 
university students and 
influential communities, 
and he offered advice on 
motivational cyberspace 
engagement as well as 
pathology of propagation.
Praising the services 
of the Office of Islamic 
Propagation, Ayatollah 
Khamenei called the 
existence of innovation and 
religious open-mindedness 
as valuable and stated, 
“Today is the time for 
revolutionary and intensive 
work and activities and the 
city of Qom is in need of 
these types of perspectives 
and approaches more than 
ever before”.
His Eminence referred 
to the Office of Islamic 
Propagation as a dynamic 
unit which enjoys 
numerous publications 
and added, “Yet, the Office 
of Islamic Propagation 
is missing among the 

country’s influential 
establishments. This office 
should identify influential 
cultural establishments 
and by answering their 
religion-related inquiries, 
it should enhance their 
intellectual capacities”.
Mentioning the various 
religion-related questions 
that the practitioners in 
culture and arts pose, 
the leader of the Islamic 
Revolution reminded his 
audience, “Answering these 
questions and ambiguities 
is the duty of the seminary 
schools and establishments 
such as the Office of Islamic 
Propagation”.
He recommended the Office 
of Islamic Propagation 
to prioritize tasks and 
concentrate on the delayed 
tasks at the Qom Seminary 
School (Hawza), further 
addressing the propagation 
activities in the virtual 
space by adding that 
different establishments 
engage in the cyberspace, 
however, this participation 
should be in a manner 
that attracts and engages 
the public. Moreover, 
the cyberspace provides 
the best platform for 

identifying and connecting 
to influential cultural 
groups and learning 
about their queries and 
intellectual trends.
Ayatollah Khamenei also 
regarded as necessary 
writing and publishing 
books as a method of 
answering the intellectual 
ambiguities the youth and 
university students have.
“Composition of Islamic 
Social Work”, “Networking 
and Convergence with 
other Establishments 
Involved in Propagation” 
as well as “Studying the 
Risks and Challenges of 
Propagation” were among 
other recommendations 
offered by the Leader of the 
Islamic Revolution in the 
meeting.
He referred to an important 
cycle in propagation 
activities; that is, cause 
and effect of propagation, 

and went on to say, “Merely 
sending individuals and 
groups as mentors to 
different towns and villages 
and insisting on their 
communication skills is 
not enough. The mentors 
should be educated as to be 
able to establish relations 
and make intellectual 
exchanges with apt youth, 
and within a few years, 
they can change a number 
of these young people 
into mentors in their own 
regions”.
Finally, Ayatollah 
Khamenei referred to the 
expectations from Qom 
Seminary School (Hawza) 
to resolve problems and 
inquiries and said, “In the 
past, [Hawza of] Qom did 
not face such expectations. 
Today, however, Hawza is 
expected to offer solutions 
to religious problems and 
inquiries”.

Administrators of the Office of Islamic Propagation 
affiliated with Qom Seminary School (Hawza) met 
with the Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah 
Khamenei.
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Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Bahram 
Qassemi reiterated the 
country’s policy to boost 
its deterrence power and 
said in line with efforts to 
protect national security, 
the Islamic Republic will 
never negotiate over its 
missile program.  
Speaking to reporters 
at his weekly press 
conference in Tehran on 
Monday, Qassemi pointed 
to recent comments 
made by French Foreign 
Minister Jean-Yves Le 
Drian over Iran’s ballistic 
missiles and said Tehran 
has made an immediate 
and proper response to 
the remarks.
“Our policy on missiles 
is clear and the issue as 
part of our country’s 
defense sector cannot be 
negotiated,” he said.
The missile program is in 
line with efforts to protect 
the country’s security, 
Qassemi said, adding 
that Iran does not want 
to repeat the experience 
of (facing difficulties 
in acquiring weapons 
needed for defense 
during) the Iraqi imposed 
war in the 1980s.
His comments came after 
Le Drian said France is 
ready to impose further 
sanctions on Iran if no 
progress is made in talks 
over Tehran’s ballistic 
missile program. “We are 
ready, if the talks don’t 
yield results, to apply 
sanctions firmly, and they 
know it.”
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.
In late March 2018, 
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei 
underscored the need for 
boosting Iran’s defense 
capabilities, warning that 
enemies are making use 
of every tool available to 
undermine the Islamic 
Republic.
Ayatollah Khamenei 
said at the time that if the 
Islamic establishment 
seeks technology and 
negotiations but lacks 
defense might, it will have 
to buckle in the face of any 
weak country posing 
threats.

Iran’s Missile 
Program Not 
Negotiable: 
Spokesman

Iran
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220+ Yellow Vests Arrested in Paris 
as Rallies Continue
Thousands of Yellow Vests returned to the streets 
of France on Saturday to protest against President 
Emmanuel Macron’s policies, clashing with police 
in several cities in a challenge to his bid to quell the 
movement.
At least 223 Yellow Vest demonstrators were arrested 
on Saturday in the French capital Paris, where the police 
officers used tear gas and water canon on the protesters, 
according to World News.
Police fired tear gas and water cannon to push back 

demonstrators at Place de la Bastille in Paris, one of the 
regular protest areas, as some demonstrators threw 
stones from a building site.
France Info broadcaster reported that about 69,000 
people took part in Yellow Vest rallies across France on 
Saturday, including 4,000 protesters in Paris alone. Last 
week, 84,000 demonstrators participated in the rallies in 
the country with 7,000 in the capital.
In Paris and other cities, the yellow vest movement had 
called for the rallies to continue into the night.
French Interior Minister Christophe Castaner condemned 
the violence in Paris, saying on Twitter, “I resolutely 
condemn the violence and destruction conducted 

on Saturday both 
in Paris and in 
the province by 
hooligans in yellow 
vests.”
Twitter users 
r e s p o n d e d 
to Castaner’s 
s t a t e m e n t , condemning police 
actions.Yellow Vest movement leader Jerome Rodriguez, 
an associate of the movement’s founder Eric Drouet, 
sustained an eye injury in clashes at the Place de la Bastille 
in Paris as a result of which he may lose his eye.

Senior MP:
US had no choice but to dial 
down on Warsaw conference
Chairman of Parliament’s National Security committee 
said Mon. that other countries’ lack of enthusiasm to 
take part in the upcoming Warsaw conference forced 
the US to backtrack on its previous position that the 
event would focus on Iran and the nuclear deal.  
Chairman of National Security and Foreign Policy 
Committee of Iranian Parliament, Heshmatollah 
Falahatpisheh, said Monday that the Warsaw 

conference is now a kind of retreat from the Americans 
in forming anti-Iran policies.
“Prior to this, the United States tried to drag the issue 
on Iran to the UN Security Council, which it did not 
succeed, and after that, it tried to form a regional 
consensus against Iran, which did not led to their 
desired results, and eventually they had to leave the 
region, which has caused them much frustration,” he 
added.
The senior MP maintained that the US aim for 
organizing the Warsaw conference was to pit the rest 
of the countries that had not sided with Washington, 
against Iran.

“After some countries 
voiced reluctance to take 
part in the conference, 
the US tried to dial 
down on the topics of 
the conference, saying 
it will not discuss 
anything against 
Iran and the JCPOA,” 
Falahatpisheh said. “US 
is now trying to bring all 
these countries together in the 
conference somehow.”

News

FM Zarif:
Iran obtained enough 
guarantees, US left 
JCPOA anyway
 Iranian Foreign Minister Zarif said 
Mon. that the country had obtained 
enough guarantees from the US 
before signing the nuclear deal, but 
Trump administration decided to 
abandon it anyway like many other 
treaties.
Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif appeared before the Parliament 
today to answer an MP’s question 
about the Iran nuclear deal in the 
wake of US’ withdrawal from the 

agreement.
Zarif defended the efforts of the 
negotiating team that led to the 
signing of the nuclear deal known 
as the JCPOA with the 5+1 in 2015, 
saying the agreement was the best 
course of action considering the 
country’s national interests, and the 
US’ decision to withdraw from it has 
put Washington in a complicated 
situation. He added that the US is now 
making every effort to step out of its 
isolated position after its unilateral 
withdrawal from the JCPOA.
“We obtained enough guarantees, 
but the American regime left the 
agreement anyway, just as it has left 

thousands of other agreements,” he 
said.
The US government has no respect for 
international principles, said Zarif, 
rejecting any notion that the foreign 
ministry had entered negotiations 
with the US on the basis of trust.
Zarif further stressed that the US lack 
of commitment should not be blamed 
on the efforts of the Iranian team of 
nuclear negotiations.
At the end, the MP asking the question 
said he was not convinced by Zarif ’s 
answer, and the answer was put to 
vote, which obtained the majority 
of votes saying Zarif ’s answer was 
convincing.

“Today is the time 
for revolutionary 
and intensive work 
and activities and 
the city of Qom is in 
need of these types 
of perspectives and 
approaches more 
than ever before”.



Zayandeh-Rood on Way to Home!

Rouhani picks new candidate for health 
ministry
President Hassan Rouhani has picked the caretaker of Ministry of 
Health and Medical Education for the ministerial position.
In a letter submitted to the Parliament on Monday, Rouhani picked 
Saeed Namaki, the current caretaker of Ministry of Health and Medical 
Education, as the new candidate for the ministerial position.
Based on the parliamentary regulations, the MPs will have one week to 
study the new candidate’s qualifications.
Rouhani appointed Namaki in the caretaker position early January as soon as he accepted the 
resignation of former Health Minister Hassan Ghazizadeh.

The top defense 
advisor to the Leader 
of Islamic Revolution 
said on Monday 
that the enemies 
do not hesitate in 
resorting to hybrid 
warfare, urging the 
defensive bodies 
to be prepared 
and beware of 
such measures.
Addressing a 
conference on 
strategies to counter 
hybrid warfare in 
Tehran, General 
Safavi said in 
hybrid warfare, the 
invaders make use 
of every possible 
capacity to penetrate 
and undermine the 
target country’s 
i n t e l l i g e n c e , 
economic, cultural 
and social aspects.
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The three services will, however, continue as 
stand-alone apps, the report said, citing four 
people involved in the effort.
Facebook said it is working on adding end-to-end 
encryption, which protects messages from being 
viewed by anyone except the participants in a 
conversation, to more of its messaging products, 
and considering ways to make it easier for users 
to connect across networks.
“There is a lot of discussion and debate as we 
begin the long process of figuring out all the 
details of how this will work,” Reuters quoted a 
spokesperson as saying.
After the changes, a Facebook user, for instance, 
will be able send an encrypted message to 
someone who has only a WhatsApp account, 
according to the New York Times report.
Integrating the messaging services could 
make it harder for antitrust regulators to break 
up Facebook by undoing its acquisitions of 
WhatsApp and Instagram, said Sam Weinstein, 
a professor at the Benjamin N. Cardozo School 
of Law.
“If Facebook is worried about that then one way 
it can defend itself is to integrate those services,” 
Weinstein said.
But Weinstein said breaking up Facebook is 
viewed as an “extreme remedy” by regulators, 
particularly in the United States, so concerns 
over antitrust scrutiny may not have been a 
factor behind the integration.
MAJOR TRADEOFFS
Some former Facebook security engineers and 
an outside encryption expert said the plan could 
be good news for user privacy, in particular by 

extending end-to-end encryption.
“I’m cautiously optimistic it’s a good thing,” said 
former Facebook Chief Security Officer Alex 
Stamos, who now teaches at Stanford University. 
“My fear was that they were going to drop end-to-
end encryption.”
However, the technology does not always 
conceal metadata - information about who is 
talking to whom - sparking concern among some 
researchers that the data might be shared.
Any metadata integration likely will let Facebook 
learn more about users, linking identifiers such 
as phone numbers and email addresses for those 
using the services independently of each other.
Facebook could use that data to charge more for 
advertising and targeted services, although it 
also would have to forgo ads based on message 
content in Messenger and Instagram.
Other major tradeoffs will have to be made too, 
Stamos and others said.
Messenger allows strangers to contact people 
without knowing their phone numbers, for 
example, increasing the risk of stalking and 
approaches to children.
Systems based on phone numbers have 
additional privacy concerns, because 
governments and other entities can easily 
extract location information from them.
Stamos said he hoped Facebook would get 
public input from terrorism experts, child safety 
officers, privacy advocates and others and be 
transparent in its reasoning when it makes 
decisions on the details.
“It should be an open process, because you can’t 
have it all,” Stamos said.

In a Sunday meeting with Turkmen Deputy 
Foreign Minister Vepa Hajiyev in Tehran, Zarif 
highlighted the great importance that Iran 
attaches to bilateral ties with Turkmenistan, 
which he described as one of the closest 
countries to Iran.“We always seek enhanced 
relations and cooperation with Turkmenistan 
in various fields, and hope that we would be 
able to tap into all the capacities available for 
promotion of friendship and brotherhood 
between the two neighbors,” the Foreign 
Ministry’s website quoted Zarif as saying.
He also pointed to the previous bilateral 
agreements on the legal regime of the Caspian 
Sea, and expressed Iran’s preparedness to work 
on joint projects with Turkmenistan in world’s 
largest inland body of water.

No issue should influence friendships between 
the two countries, Zarif underlined, expressing 
hope that the Iran-Turkmenistan Joint 
Committee would hold a session in the near 
future.
The Turkmen diplomat, for his part, highlighted 
the significance of ties and cooperation with 
Iran, referring to the “constructive” talks he held 
with his Iranian counterpart Abbas Araqchi in 
Tehran earlier in the day.
“We are trying to prepare the ground for 
expansion and deepening of cooperation and 
bilateral relations and friendship with Iran by 
removing certain obstacles,” Hajiyev said.
In recent years, Iran and Turkmenistan have 
accelerated efforts to forge closer partnership 
in various political and economic fields.
In March 2018, Iranian President Hassan 
Rouhani made an official visit to Ashgabat at 
the invitation of his Turkmen counterpart, 
Gurbanguly Berdimuhamedow.
During the trip, the two sides signed a number 
of agreements to enhance the bilateral ties in 
diverse areas.

Security forces have become increasingly loyal 
to Venezuela and its constitution despite several 
attempts to divide the army, Nicolas Maduro told 
soldiers during his Sunday visit to the 41st Armored 
Brigade in Carabobo state.Venezuela is preparing 
for the most important military mobilization 
in the history of the country, he said, Anadolu 
Agency reported.He stressed that the country 
will keep all weapons systems, military power, 
operational capability, military-civil unity and 

militia forces ready so that “no one can touch our 
holy sky.”Venezuela has been rocked by protests 
since Jan. 10 when President Nicolas Maduro was 
sworn in for a second term following a vote boycott 
by the opposition.On Wednesday, Juan Guaido, 
the leader of Venezuela’s opposition-led National 
Assembly, declared himself acting president.US 
President Donald Trump recognized Guaido as 
president of the country.Argentina, Canada, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama 
and Paraguay have followed suit while Bolivia and 
Mexico continue to recognize Maduro.Russia and 
China both opposed the US call to support Guaido, 
and condemned any international interference in 
the affairs of Venezuela. Turkey and Iran have also 
put their weight behind Maduro.

Zuckerberg to integrate WhatsApp, Instagram and 
Facebook Messenger: NYT

Zarif: Iran Ready for Joint Caspian Projects with 
Turkmenistan

Maduro Calls on Army to Maintain ‘Unity, Discipline’

Facebook Inc Chief Executive Mark Zuckerberg 
is planning to unify the underlying messaging 
infrastructure of the WhatsApp, Instagram and 
Facebook Messenger services and incorporate 
end-to-end encryption into these apps, the New 
York Times reported on Friday.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
voiced the country’s readiness to implement joint 
projects with neighboring Turkmenistan in the 
Caspian Sea.

Venezuelan president called on the country’s 
military to stay in “unity and discipline” against the 
“imperialist coup attempt.”
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